Informace občanům obce
Svésedlice
září a říjen, číslo 9_10/2021

Milé sousedky, milí sousedé,
během posledních dní došlo k několika výpadkům dodávky
elektrické energie. V čísle 3_2021 jsme Vás informovali o možnosti
přihlásit se na www stránkách obce k odběru hlášení plánovaných
odstávek elektrické energie. V případě, že se nejedná o plánované
odstávky a elektřina nejde, jde o poruchu. Posledně spadené
stromy na vedení vysokého napětí, shořelý předřadník a podobně.
Porucha se nemusí stát přímo v obci, ale na přívodu do obce.
Věřte, že ČEZ Distribuce nikterak na obce ani nám starostům
poruchy nehlásí. Nejjednodušší je vyčkat, až dojde k odstranění
poruchy nebo můžete volat na poruchovou linku 800 850 860, kde
Vám předají více informací. Děkuji.
Lubomír Konar, starosta obce

Trávník na hřišti
V nedávné době jsme se vrhnuli na zkvalitnění terénu na hřišti,
kde nebyl trávník v úplně nejlepší kondici. Děti si zde chodí tu a
tam kopnout do míče, za což jsem velice rád, tak proč jim
sportovní aktivitu přece jen trochu nezpříjemnit. Trávník byl
založen na jaře roku 2018. Od té doby nebyl proveden výraznější
zásah pro jeho zkvalitnění. Nyní jsme v první fázi posekli plochu na
nízko a pojezdili bránami. Dále byla plocha projeta aerifikačním
válcem, který udělal do trávníku díry. Celá plocha byla poté
přeseta travní směsí vhodnou pro hřiště a sport. Došlo k pohnojení
trávníku, navezení a rozhrnutí cca 30tun křemičitého písku. Hřiště
bylo postupně i zavlažováno z vodního zdroje pana Ing. Spurného,
kterému tímto děkuji za umožnění napojení závlahy na jeho
studnu.

Brigáda „První pátek v měsíci“
Děkuji všem, kteří se letos zúčastňovali brigád, které se konaly
první pátek v měsíci. Někteří chodili pravidelně, někteří s prací
pomohli jednorázově. Během celého roku se porval kus poctivé
práce a odpracovalo se mraky hodin. Tradičně šlo o sečení
trávy, úklid na obci, stavění pergoly na dětském hřišti, ale také

například výpomoc na krajské silnici s žulovou přídlažbou nebo
dláždění chodníku kolem dětského hřiště.

Záměr obce – pronájem části obecních parcel
Obec na svém posledním zasedání zastupitelstva obce schválilo
záměr pronájem části obecních parcel, určených k zemědělské
činnosti. Více informací naleznete na www stránkách obce na
úřední desce.

Otevírací doba smíšeného zboží 8. – 12.11.
Z důvodu čerpání dovolené v provozovně smíšeného zboží
bude v týdnu 8. – 12.11. otevírací doba následující.
Pondělí, čtvrtek a pátek
Úterý a středa

7.00 – 9.00
7.00 – 8.00

Děkujeme za pochopení.

ALKOHÓL A MLÁDEŽ
Janik Sklenářu z Vacanovic sadával na Hospodářský škole vedlivá
mně. Před nama seděle ščechofčáci -Franc Kútný a Rudyn Húščavu
a za nama kluci Zaklúkalovi ze Svisedlec. Rosťa Zaklúkalu bel z
hospode a teho sme často zlobile: "No Rosťo, deť neboť takový
škrob a přenes negdy nejaký hlt!" A Rosťa opravdo jedná přenesl
židlík jakyhose špirytuso. Belo to kalny, meslim tajně po troškách
naslivany... Ale to nám nevadilo a hneď zme se domlovile, že to f
prvni přestáfko společně vepijem (abe se nám lepši očelo!) Ale
odělale zme jedno chebo. Dale zme to do opatrováni Jankovi...
Prvni hodino bela zdravověda. Přednášel okresni dochtor a právě
o tem, jak zhůbně púsobi alkohol zvlášč na mladý organyzmus....
Bel akorát s výkladem v nýlepšim, deš já pohlidno vedle na Jenika
vidim, že je nejak divně po hobě rozpálený, převirá onaveně oče a
hlava mo klesá.. Dvakrát sem do něho ždůchl loktěm, abe se
zpamatoval, ale on nejednú búch na lavico hlavú! Zpamatoval se,
ale belo oš pozdě... Fšeci bele hneď zhuro a dochtor přenda k
němo,divá se zkúmavě a ptá se: "Co je vám?" Jeník stěška stúpl a
zakoktal: 'prosím, špatně..." a převirá oče. Dochtor mo chetne tep
na roce a povidá:" Vy jste pil!" "Prosím néé.." zapirá Jeník. F tem
dochtor pohlidne pod lavico, gde čúhá z aktovke hrdlo žídlíka... "Co
to tam máte?" Janik pohotově: "Prosím sodufko." Dochtor po tem
chňapl, otevře, očochne a zahromoval: "Krucinálfagot, vy máte
nějak silné sodovky!! Mažte na chodbu a až z vás to neřádstvo
vyleze, tak se vraťte!"
Tú hodino se Janik ve třídě neokázal…………
Bohuslav Ohera, zdroj : František Dočkal, Čuhácká dědina

Doplnění nádob na sklo a třídění skla
Naproti
firmy
Havel
Composites CZ, kolem
silnice
„Průmyslová“
přibylo nové veřejné,
sběrné místo na bílé a
barevné sklo, které nyní
můžete začít využívat.
Využívat.

K třídění skla je spousta otázek a to například:
Okna, dveře, skleněné tabulky – kam vyhodit okna – resp.
tabulová skla? Tabulové sklo je sice podobné čirému sklu z lahví
a sklenic, ale světe div se, zbytky rozbitých oken nebo
dveří nepatří do bílého kontejneru na čiré sklo. Tohle vysypané
neštěstí patří do zeleného kontejneru na barevné sklo. Ve větším
množství je lepší jej odvézt do sběrného dvora například ve Velké
Bystřici nebo Přáslavicích.
Co do skla patří?
-

Láhve od nápojů
Skleněné nádoby a obaly
Lahvičky od kosmetiky
Skleněné zavařovačky

Výše vyjmenované obaly ze skla samozřejmě patří do kontejneru
na tříděné sklo. Jenže bacha – máme dva! Někdy je lepší
netroškařit – jako v tomto případě! Nádoby na třídění skla jsou
zelené a bílé. Do zelené nádoby na třídění skla vyhazujeme sklo
barevné (nejenom zelené – aha). Čiré sklo třídíme do nádoby
bílé. Proč? Čiré sklo je základní surovinou pro výrobu skleněných

výrobků. Jeho cennost spočívá především v tom, že z něj lze opět
vyrábět čiré sklo, kdežto z již obarveného skla už čiré nezískáme.
Příběh skla může být nekonečný, na rozdíl třeba od papíru,
který lze recyklovat maximálně 5–7krát.
O tom, co bude vaše skleněná láhev, třeba od kečupu, dělat
potom, co použijete její obsah, rozhodujete právě VY! Pokud sklo
vyhodíte do směsi, skončí na skládce pohřbené pod zemí,
kde se bude rozkládat po tisíce let nebo spálením v zařízení
pro energetické využití odpadu (EVO).Pokud sklo vytřídíte
do kontejneru či nádob na tříděné sklo, tak o jeho dalším osudu
rozhoduje barva skla a míra znečištění.
Recyklace skla umožňuje jeho „reinkarnaci“
Nejkvalitnější sklo se do koloběhu vrací obvykle v podobě lahví (ve
sklárnách se drť z komunálního skla přidává do sklářského
kamene). Z kvalitativně trošku horšího skla může být vyrobena
pěnová izolace nebo skelná vata. Skelná vata je izolační materiál
ze skleněných vláken. Sklo (skelná vlákna) se upravují,
aby se zvýšila jejich pružnost a snížila lámavost. Obvykle
se do skleněné taveniny přidává hliník. Skelné vlákno je odolné
teplotám až 550 °C. Určitý typ skleněné drti se používá jako
zásypový materiál.
Co do skla nepatří?
-

Keramika, porcelán, zrcadla
Varné a laboratorní sklo
Drátěné sklo a autoskla

Tyto odpady patří do směsného komunálního odpadu či
velkoobjemového odpadu.
Zdroj – www.samosebou.cz

DUŠIČKY
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé připadá na den 2. listopadu
po slavnosti Všech svatých 1. listopadu.
Dušičky se slaví od 10. století. Věřilo se, že se duše zesnulých v
tento čas vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit
podsvětí. Nyní bývá zvykem, že se v kostelech či jen u hlavního
hřbitovního kříže konají bohoslužby slova či mše svaté. Modlitba
za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Zapálení svíčky je
symbolickým aktem vztaženým k vzpomínce a věčnému životu.

„Vzpomínáme na naše blízké a v duchu se ptáme, jaké
svědectví nám zanechali.“

Dříve se věřilo, že o dušičkové půlnoci mají duchové
bohoslužbu.

Vyprávělo se o jisté kmotře ze Svésedlic, která se o dušičkové noci
probudila. Měsíc tu noc svítil velmi jasně a milá kmotra si myslela,
že je již ráno. Oblékla se a spěchala do místní kaple svatého
Tomáše a Františka z Assisi. Kostelíček byl plný a u oltáře stál kněz.
Kmotra se velmi styděla, že přichází na bohoslužbu pozdě a tak se
rychle posadila na lavici a sklopila oči. Po chvilce je zdvihla a
rozhlédla se kolem sebe. Viděla mnoho lidí, kteří jí byli velmi
povědomí. Vzpomínala, odkud je zná, když v tom si uvědomila, že
to jsou všechno sousedé po smrti. V tom do ní šťouchla její
nedávno zemřelá sousedka a řekla jí, že je na mši duchů a že
duchové živého člověka po skončení mše roztrhají na kousky.
Poradila jí, aby si svlékla kožíšek a rychle z kapličky odešla. Kmotra
poslechla a ráno, poté co se o zážitku z předešlé noci svěřila
sousedům, se všichni vypravili do kapličky, kde nalezli kožíšek
roztrhaný na malé kousíčky.

Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme!
Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat…

V dušičkový večer, rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše, při nich za dušičky.
Poslední již svíce, zvolna dohořívá,
za duše, jichž nikdo, nikdo nevzpomíná.

Bohuslav Ohera

Víte, že…
Připravujeme doplnění dopravního značení v obci. Rádi bychom
doplnili značky typu pozor děti, maximální povolená rychlost,
obytná zóna a podobně.

Přezkoumání hospodaření obce Svésedlice za
rok 2021. Krajský úřad Olomouckého kraje, dne
14.10.2021.
Předmět přezkoumání:
předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním
hospodaření obce, tvořící součást závěrečného účtu uvedené v
§ 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.
Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností
podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s
ustanovením § 9 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. Při posuzování
jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Přezkoumání probíhá dvakrát ročně.
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2
zákona č. 420/2004 Sb.:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací
týkajících se rozpočtových prostředků, náklady a výnosy
podnikatelské činnosti územního celku.
- peněžní operace týkající se sdružených prostředků a cizích
zdrojů, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí
poskytnutými na základě mezinárodních smluv.

- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným
rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního
celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, stav
pohledávek a závazků a nakládání s nimi, - účetnictví vedené
územním celkem.
Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními
předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních
celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o
odměňování.
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s
rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné
finanční výpomoci a podmínek jejich použití.
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných
operacích.
Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Svésedlice za rok 2021
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Tímto chci poděkovat starostovi obce Lubomíru Konarovi a
účetnímu obce Stanislavovi Zavadilovi, že i přes nelehkou
administrativní situaci v tomto roce, vzhledem k realizaci
vodovodu, bylo toto přezkoumání bez závad. Dále děkuji

finančnímu výboru za kontrolu a dodané podklady ze kterých
jsem následně mohl vypracovat a dodat zápis i pro tento audit.
Bohuslav Ohera
Předseda finančního výboru

Hrobová místa ve Velké Bystřici
Město Velká Bystřice prosí občany, kteří mají pronajaté
hrobové místo na hřbitově ve Velké Bystřici, aby si
zkontrolovali termín úhrady poplatku za pronájem svého
hrobového místa.
Ve většině případů má být poplatek uhrazen do konce roku
2021. Konkrétní informace o platbách za hrobová místa
Vám poskytne paní Čadová z Městského úřadu Velká Bystřice,
tel. 585 154 156, mobil: 603 880 907, mail: cadova@muvb.cz.

Termíny akcí
Lampionový průvod
Zasedání zastupitelstva

zrušeno
24.11.

Hospůdka U Lípy
z důvodu zpřísnění epidemiologických opatření bude do
odvolání hospůdka uzavřena. O případném otevření budete
informování prostřednictvím obecního rozhlasu, FB a skupiny
na WhatsApp. Děkujeme za pochopení.
Lubomír Konar, starosta obce

