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Milé sousedky, milí sousedé,
historicky první odečet vodoměrů v naší obci proběhne v neděli
2.1.2022. Ti z Vás, kteří mají volně přístupnou vodoměrnou šachtu
provedeme odečet sami. Kdo má vodoměrnou šachtu či vodoměr
na svém pozemku, bude provedeno fyzicky v průběhu neděle
2.1.2022. Odečty budou prováděny dvakrát ročně. O termínu
druhého odečtu budete včas informováni. Faktury za
spotřebovanou vodu Vám budou dodány dle pokynů ze smlouvy.
Buďto fyzicky do poštovních schránek nebo na uvedenou
emailovou adresu.
Cena vody za rok 2021 byla schválena na 30,-/m3 bez DPH (33,-/
m3 s DPH). Pro rok 2022 byla cena vody schválena na 35,-/m3 bez

DPH (38,50,-/ m3 s DPH). U cen vodného a stočného je účtováno
10% DPH, které obec odvádí státu.
Stočné na rok 2022 bylo stanoveno na 1 500,-/osoba/rok vč. DPH.
Navýšení tedy o 100,-/osoba/rok, oproti letošnímu roku. Poplatek
za odpad zůstává 600,-/osoba/rok a poplatek za psa je též ve
stejné výši a to 100,-/pes. Za poplatky za odpad a psy obec DPH
neodvádí. Stočné, poplatky za odpad a psa budou vybírány
standardně od března do dubna.

Záměr obce – pronájem části obecních parcel
Připomínáme, že obec na svém zasedání zastupitelstva obce
schválilo záměr pronájem části obecních parcel, určených
k zemědělské činnosti. Více informací naleznete na webových
stránkách obce na úřední desce.

Otevírací doba smíšeného zboží
Provozovna smíšeného zboží bude mít klasickou otevírací dobu
do 22.12. a poté od 3.1. Ve dnech 24.12. až 2.1. bude
provozovna uzavřena.
Čtvrtek 23.12.

7.00 – 8.00
Děkujeme za pochopení.

Víte, že …
V roce 2021 se sešlo zastupitelstvo obce celkem k devíti veřejným
zasedáním zastupitelstva, na kterých měli zastupitelé 92,06%
účast. Všechna tato jednání navštívilo celkem 34 lidí z široké
veřejnosti.

Betlémské světlo
skauti přivezou do Svésedlic opět Betlémské světlo. Lidé si
mohou přijít odpálit svou svíčku na Štědrý den od 9.00 do 10.00
ke kapličce.
Lubomír Konar, starosta obce
Obec Přáslavice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního
místa

PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB.
Termín nástupu: 1. 3. 2022Stručná náplň práce:
• provádění oprav a péče o majetek obce
• údržba zeleně, místních komunikací, včetně zimní údržby
• ostatní práce spojené s údržbou a opravami majetku obce
Podrobnosti najdete na letáku ve vývěsce nebo na webových
stránkách obce.

Vánoční povídka ze Svésedlic
Léta Páně 1902
Jako každé ráno vzbudil děti Zatloukalovy stařeček Antonín, který
se vždy brzy ráno procházel ve starých dřevácích pod jejich oknem,
kde měl lavici na které sedával a kouřil viržinko.
Tentokrát to ale dětem vůbec nevadilo, protože byl ten
nejkrásnější den v roce.
„Vánoce" zvolala Růženka a běžela do světnice, která byla
vyzdobena zelením. Jedlové a borovicové větvě byly připevněny
na stole i nad dveřmi. V domě bylo čisto a uklizeno.
„Dobré jitro maminko" vykřikla Růženka a přiběhla i Heduška,
Alžbětka, Maruška, František a nejmladší Antonín. Maminka
Josefka se usmála a děti pohladila, zrovna chystala jesle znázorňující Ježíška v chlévě, vedle kolébky stavěla figurky Panny
Marie a svatého Josefa.
V kamnech praskal oheň. Vařil se hrách a čočka. V peci se pekl
kuba z krup a česneku.
„Maminko ! my máme hlad" vykřikla Heduška. Dnes se musíme
postít děti, aby jsme večer uviděli "zlaté prasátko" řekla maminka.
Mezitím co se maminka snažila v kuchyni zabavit děti, přinesl
tatínek Antonín tajně stromeček a ustrojil ho do slavnostního
hávu.
S přicházejícím soumrakem děti stále častěji vybíhaly ven,
pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se objeví první hvězdička. S první
hvězdou si rodina sedla k slavnostnímu stolu prostřenému bílým
ubrusem.
Večeři zahájila společná modlitba, vzpomínka na uplynulý rok a
poděkování Bohu za vše dobré, co přinesl, i za to, co vzal.
Nejdříve hospodyně Josefka postavila na stůl mísu s hrachem.
Klíček hrachu měl podobu kalichu a podle tradice spojoval všechny
stolovníky v dobrém i zlém.

Po hrachu se podávala polévka pro sílu, čočka, aby byly peníze,
kuba a ryba pro radost. Naposledy se na stole objevila vánočka a
cukroví. Pila se bílá káva, čaj, nechybělo ani trochu piva, vína a hlt
pálenky pro dobré zažití.
Když zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do místnosti stromeček
ověšený jablíčky, sušeným ovocem, cukrovím, kostkami cukru
zabalenými do barevných papírků, ořechy a řetězy.
Na stromečku tatínek Antonín zapálil svíčky a všichni zpívali
koledy. Ty se pak u stromečku zpívaly každý večer, dokud se
neodstrojil a Vánoce neskončily.
Po večeři stařeček věštil. Na stůl postavil umyvadlo a děti pouštěly
lodičky ze skořápek vlašských ořechů. Heduška lila do vody olovo.
Venku na návsi děvčata třásla bezem. Vdala se tam, odkud se ozval
štěkot psa.
Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla půlnoční mše v nově
vysvěcené kapli sv. Františka a sv. Tomáše z Assisi . Lidé se scházeli
v kapličce, kde vedle oltáře stály jesličky, které donesla paní
Josefka s manželem a dětmi.
Venku byla zima, náledí a sníh. Přesto na vánoční mši přišla celá
vesnice. Nejmladší v kapli byla Maruška, která se v listopadu
narodila manželům Františce a Františkovi Smékalovým.
Nechyběl ani starosta obce František Frank, kterému v únoru
tohoto roku zemřela manželka Františka, ale nyní měl pocit jakoby
stála v kapli vedle něho. Přišel i učitel a správce školy Antonín
Donát s rodinou nebo stavitel místní školy pan Jan Kolbe z Velké
Bystřice.
Uvnitř kaple, ohřáté dechem věřících, zářily svíce. Varhany
doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým se postupně všichni
přidávali.
Tak se o půlnoci Štědrého večera narodil v srdcích lidí Kristus.
Všichni věřili, že je přítomen na bohoslužbě právě v této
svésedlické kapli. Cítili přítomnost lásky malého dítěte a s nadějí

hleděli do nového roku.

Jménem starosty obce a celého zastupitelstva Vám všem přejeme
krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce!
Bohuslav Ohera

Svozový kalendář na rok 2022
Svozový kalendář na rok 2022 je již k dispozici na webových
stránkách obce. Též je vykreslen v obecním kalendáři, který má
trochu jinou podobu, než tomu bylo předchozí roky. První svoz
papíru a plastu v roce 2022 proběhne 13.1. a první svoz
komunálního odpadu proběhne 17.1. Frekvence svozů zůstávají
zachované stejně jako doposud. Směsný komunální odpad ve
frekvenci jednou za 28dní. Papír a plast „Door to door“, tedy malé
popelnice od domu též jednou za 28dní. Veřejná sběrná místa
papír a plast, která jsou postupně redukována jsou ve frekvenci
jednou za 14dní. Svoz bílého a barevného skla a jedlých olejů je na

zavolání. Také svozy BIO kontejnerů provádíme, jakmile jsou
zaplněné. Rekapitulace za odpady v roce 2021 čekejte
v následujících číslech.

Víte, že…
Kalendáře mikroregionu Bystřička nám byly letos dodány
v menším počtu. Nebudeme jej tedy tradičně roznášet dům od
domu, ale jsou zdarma k vyzvednutí v místním smíšeném zboží.

Marcelák jede……
12.12.2021

Tří králové sbírka 2022
K dnešnímu dni je povolena
tříkrálová
sbírka
tradičním
způsobem. Tedy sbírkou dům od
domu. Tato sbírka je u nás v obci
naplánována
na
9.1.2022.
V případě, že by došlo ke
změnám,
co
se
týče
protiepidemiologických nařízení
budeme Vás informovat obecním
rozhlasem. V tomto případě
bychom umístili stacionárně
kasičku do místního smíšeného
zboží a dne 9.1.2022 do kaple sv.
Františka a Tomáše z Assisi jako
v letošním roce. Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého
Vám všem děkujeme za podporu.

Vážení spoluobčané,
rád bych všem popřál poklidný průběh letošních vánočních
svátků. Abychom tyto svátky všichni prožili v pohodě a radosti
s našimi nejbližšími. Přeji také vám všem mnoho zdraví, štěstí a
úspěchů v příštím roce.
Konar Lubomír, starosta obce

