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březen, duben a květen číslo 3,4,5/2022

Sečení trávy - brigáda
nabízíme možnost brigády. Jedná se o sečení trávy. Více
informací na obecním úřadě nebo na telefonním čísle
737 624 238.

Rozšíření pergoly na dětském hřišti
Na jaře loňského roku padla myšlenka při jedné z kulturních
akcí, zda nerozšířit posezení na dětském hřišti. Plán byl
jednoduchý. Objednat stavební materiál, sehnat firmu a za pár
týdnů se můžeme radovat z rozšíření pergoly na hřišti. Celá
záležitost šla na zasedání zastupitelstva. Na daném zasedání se
k realizaci vedla diskuze, zda je případné rozšíření posezení
potřeba, kolik by to stálo, jaké bude mít využití atd. Proto jsem
se rozhodl navrhnout, že se pokusím sehnat potřebný stavební
materiál sponzorskými dary a pár dobrovolníků, kteří by byli
ochotni se na stavbě podílet. Vše šlo až nad očekávání dobře.
Stavební materiál byl sponzorsky dodán následovně.
firma Roofs Group - palubky na záklop, střešní krytina, okapy a
plech na oplechování střešní krytiny
manželé Komárkovi - řezivo na stavbu pergoly
manželé Konarovi - beton na patky, základové patky, vruty a
barva na pergolu
Petr Waloszek a Martina Kolertová - střešní fólie
Postupná realizace nám zabrala nějaký ten čas. Celkem bylo
odpracováno 242hod práce, za kterou nikdo nežádal po obci
finanční odměnu. Na zeď pod novou střechu byla pořízena
křídová tabule pro naše nejmenší, kteří si zde mohou kreslit.
Při všech pracích na této stavbě se zkonzumovalo v místním
pohostinství nespočet piv, kořalek, jídla a všeho dalšího
možného. Toto občerstvení jsme si též hradili sami. Obec tedy

rozšíření posezení na dětském hřišti nestálo ani korunu. Na
realizaci se podíleli tito spoluobčané a kamarádi a všem tímto
děkuji.
Richter František

Komárek Michal

Konar Lubomír

Kenický Filip

Ohera Bohuslav

Roháč Pavel

Horák Petr

Berka Filip

Vyhnal Radek

Berka Vlastmil

Waloszek Petr

Prečan Petr

Grůz Alois

Herynková Jana

Plechatá Vendula

a ti na které jsem zapomněl

Technické zázemí obce za rybníkem
Za poslední roky se na naší obci prováděli různé investiční akce.
Ať už šlo o realizaci čistírny odpadních vod, vodovodu, stavby
chodníků a tomu podobné akce. Z každé z těchto akcí zbyde tu
a tam nějaký stavební materiál, který není momentálně kde
skladovat. Proto jsme se rozhodli vybudovat za rybníkem na
obecní ploše zázemí, kde bude mít obec tyto přebytky ze staveb
uskladněny. Realizace této akce probíhá opět „svépomocí“.
Zahájením stavby bylo, že došlo k likvidaci navážky k vratům
betonové haly firmy Havel Composites, která tento přístup do
budovy nevyužívá. Také nám majitel firmy, pan Havel nechal
zdarma k užívání část jeho budovy, a to malý přístavek. Celé
zázemí bude oploceno plechy na kovové konstrukci.

Vesnice roku
Do pátku 29. dubna mohly obce podávat své přihlášky do
soutěže Vesnice roku 2022. Po dvouleté přestávce, zaviněné
pandemií koronaviru, se do soutěže přihlásilo celkem 175 obcí,
které budou usilovat o titul "Vesnice roku 2022".
V průběhu měsíců května a června budou přihlášené obce
navštíveny a hodnoceny krajskými hodnotitelskými komisemi,
které vyberou krajské vítěze. Ti následně postoupí do
celostátního kola, jehož hodnocení bude probíhat na přelomu
srpna a září. Vítěze a nositele titulu "Vesnice roku 2022" vyhlásí
zástupci vyhlašovatelů soutěže dne 17. září na Jarmarku
venkova v Luhačovicích.
Nejvíce obcí (20) se do letošního ročníku soutěže přihlásilo
v Jihomoravském kraji. Největší přihlášenou obcí je Stráž pod
Ralskem (Liberecký kraj) s 4 057 obyvateli. Tou nejmenší obcí je
naopak Suchá Lhota (Pardubický kraj) s 86 obyvateli.
zdroj - www.vesniceroku.cz

Naši obec navštíví hodnotitelská komise v pondělí 30. května
v době od 8.15 do 10.15. Pomalu a jistě se nám rýsuje program
pro hodnotitelskou komisi. Co jim ukážeme, co se povedlo,
nepovedlo, kde je potřeba přidat a podobně. Budu rád za
jakoukoliv pomoc a zapojení nás, spoluobčanů Svésedlic. Ať už
úklidem před svým domem, posečením trávy a podobně nebo
samotnou účastí při návštěvě komise v daný den. A kdo že nám
to bude letos v Olomouckém kraji konkurovat? Celkem se
v našem kraji přihlásilo těchto 18 obcí.

OBEC

OKRES

Bělkovice-Lašťany
Čelechovice na Hané
Dobrochov
Dřevnovice
Horní Újezd
Loštice
Moravičany
Němčice nad Hanou
Nemile
Písečná
Postřelmůvek
Radvanice
Rakov
Slatinice
Střeň
Svésedlice
Ústín
Vernířovice

Olomouc
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Přerov
Šumperk
Šumperk
Prostějov
Šumperk
Jeseník
Šumperk
Přerov
Přerov
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Šumperk

POČET OBYVATEL

2312
1323
355
477
430
2926
1318
1942
667
976
320
281
407
1525
602
251
426
203

Výsledky krajského kola budou známy do konce měsíce června.

Množící se stížnosti spoluobčanů
Parkování kolem kaple
Několik stížností nejen za poslední dobu. Nejde projet, musím
to objíždět a podobně. Zde však pravidelně dochází k porušení
vyhlášky, jelikož dle zákona o silničním provozu „ Řidič nesmí
zastavit a stát - na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m
před hranicí křižovatky a 5 m za ní“. Obecně : řidič nesmí
parkovat pět metrů před ohybem křižovatky a pět metrů za
ním. A co si budeme povídat kolem kaple je to defacto samá
křižovatka. Tento problém neumí řešit samospráva obce, ale
Policie ČR, jelikož zastavení a stání v křižovatce je přestupkem
dle § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/ 2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích.

Volný pohyb psů po veřejných prostranství
obce
Opět řady stížností na volný pohyb psů, avšak za poslední dobu
je jich víc než kdy jindy. Obec na tuto problematiku pamatuje
vyhlášku viz www stránky obce.
https://www.svesedlice.cz/vyhlasky-zakony-a-usnesenizastupitelstva
V jiných obcích, aby této problematice předcházeli, mají
schválen poplatek za odchyt (300,-) a ustájení psa, za každý
započatý den (100,-). Poté psa vydají zpět majiteli, až je
uhrazen poplatek.

Sečení trávy – neděle, svátky, pozdní večerní
hodiny
Za šest dní stvořil Bůh nebe a Zemi a sedmý den odpočíval. Jeho
příkladem se ale řídí čím dál méně lidí, kteří neděli považují za
den stvořený k těm nejhlučnějším činnostem, a to některým
našim spoluobčanům vadí a stěžují si u nás na obci. Příklad
textu zpravodaje z jiné obce.
Některé obce mají zavedené vyhlášky, které omezují některé
činnosti v neděli či svátky. Takovouto vyhlášku naše obec
nemá. V případě, že Vás hluk souseda obtěžuje nejlepším
řešením je za ním slušně zajít a danou problematiku probrat
s dotyčným osobně.
Lubomír Konar, starosta obce

Víte, že…
Senátor Lumír Kantor ve spolupráci se starostou obce navrhnul na
státní vyznamenání in memoriam naši rodačku Juliánu Ludmilu
Zatloukalovou – Coufalovou.
V Senátu je už hotový seznam návrhů na udělení státních
vyznamenání. Mezi návrhy je jméno protinacistického odbojáře
a generálmajora Josefa Mašína.
Senátoři už mají jasno v tom, kdo by podle nich měl dostat od
prezidenta Miloše Zemana letos státní vyznamenání.
Mezi návrhy jsou jména Josefa Mašína, Josefa Balabána nebo
Václava Morávka. Všichni patřili během druhé světové války do
jedné z nejvýznamnějších protinacistických odbojových skupin
nazývané Tři králové. Vynikali ve zpravodajské činnosti, informace
dodávali spojencům v cizině. Morávek navíc proslul svými útěky
před gestapem.
Senátoři kromě nich navrhují vyznamenat osobnosti, jako je
Juliána Ludmila Zatloukalová - Coufalová, Miloslav Fiala, Karel
Lukas, Ivan Sedláček nebo Josef Serinek.
zdroj - www.seznamzpravy.cz

Brigády na obci
květnová brigáda proběhne ve čtvrtek 26.5. od 17hod a
červnová v pátek od 10.6. od 17hod. sraz na obecním dvoře,
děkuji za účast.

Záměr obce – prodej židlí a stolů
Naše obec pořídila na sál kulturního domu nové stoly a židle.
Nábytek byl pořízen v rámci dotace „Kulturní a spolkové zázemí
Svésedlice“. Tato dotace ze SZIF z Programu rozvoje venkova,
která se administrovala přes MAS Bystřička byla ve výši 80%,
ale o tom až v dalším čísle.
Nyní nabízíme k prodeji některé původní židle a stoly.
Minimální nabízená cena za židli 20,-/ks je a stolu 50,-/ks.
Zájemce musí podat písemnou nabídku v obálce na obecní úřad
do 8.6.2022 do 18hod. Obálka musí být označena „OBÁLKOVÁ
METODA – KOUPĚ ŽIDLÍ A STOLŮ“, být zalepena a přes
přelepení podepsána zájemcem, obsahovat identifikaci
zájemce, obsahovat nabízenou kupní cenu a počet
poptávaných kusů. Vyhodnocení došlých nabídek proběhne na
zasedání zastupitelstva dne 8.6.od 18hod.
Foto je ilustrační, nabízený sortiment možno prohlédnout
v otvírací době pohostinství na sále kulturního domu.

Černá kronika v zrcadle času
Rok 1906, 1923

KČT Zelenáči Svésedlice
Dne 7.5.2022 se ve Svésedlicích konal turistický pochod, běh a
cyklojízda s tradičním názvem Memoriál Ludmily Zatloukalové
- Coufalové. Tradiční již můžeme nazvat akci samotnou, což
dokazuje i zájem médií o přiblížení celé této akce. V Českém
rozhlasu slyšela náš spot i paní Ryšavá z Unčovic, která je
z rodové línie Břetislava Coufala - manžela Ludmily
Zatloukalové - Coufalové. I proto přijela se svým synem
podpořit naši akci. Významným hostem byl pan senátor MUDr.
Lumír Kantor, Ph. D., který navrhl před několika dny Ludmilu
Zatloukalovou - Coufalovou na státní vyznamenání. Tato zpráva
proběhla samozřejmě i v médiích. Za tento návrh panu
senátorovi mnohokrát děkujeme. Opravdu si toho vážíme.
K akci samotné. V číslech byla tato akce na naše poměry a
vzhledem k předchozímu počasí nadprůměrná. Celkem bylo
142 účastníků a z toho 65 dětí. Opět nechyběla legendární
turistická esa z Olomouce, Jihlavy, Poličky a Ostravy. Našim
novým maskotem se stal papoušek Venca, který bavil všechny
okolo svými melodickými áriemi
. Jménem našeho
turistického oddílu děkujeme všem přítomným za účast a
podporu. Vaše výkony byly opět skvělé

.

Děkuji všem Zelenáčům za organizaci a výpomoc. Za podporu
děkuji paní Pikula z Olympie Olomouc a panu Kreuzigerovi z
Premiere Cinestar Olomouc.

Sportu a turistice zdar !
Bohuslav Ohera
Předseda KČT Zelenáči Svésedlice

