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Milé sousedky, milí sousedé,
dovolujeme si Vám oznámit, že proběhne odečet vodoměrů.
Prosíme majitele nemovitostí, kteří mají vodoměr doma, aby
sdělili stav vodoměru k 24.6. obecnímu úřadu. Mailem –
obec@svesedlice.cz, sms – 737 624 238 nebo nahlášením stavu
v místní prodejně smíšeného zboží. U nemovitostí s vodoměrnou
šachtou provedu odečet v průběhu pátku 24.6. V průběhu 26.
týdne Vám budou doručeny faktury. Děkujeme za spolupráci.

Dovolená
Oznamujeme, že z důvodu čerpání dovolené bude obecní úřad ve
dnech 4. – 8.7. zcela uzavřen. Po dobu měsíce července a srpna
budou pouze odpolední úřední hodiny. Děkujeme za pochopení.

SDH Svésedlice
zve na XII. Ročník hasičské soutěže družstev o putovní pohár
starostky SDH a to 2.7. od 10hod na hřišti.

Svésedlice 23.7.2022
V tento den proběhne na hřišti kulturně společenská akce
s odpoledním bohatým programem pro děti a hudebním
programem. Začátek od 16hod. Od 17hod Duhová show Deni a
Teri. Již nyní jsou v předprodeji vstupenky pro místní spoluobčany,
a to buďto v místní prodejně smíšeného zboží, v místním
pohostinství nebo na obecním úřadě. Cena vstupenky
v předprodeji je 100,-. Cena na místě bude 200,- vybírána od
18hod.
Dále děkujeme všem za pochopení, že v daný den dojde k posunu
nočního klidu.

Vesnice roku
Titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2022 putuje do Slatinic
na Olomoucku. V obci, která je úzce spjatá se zdravou
pramenitou vodou a lázeňstvím, žije více než patnáct set
obyvatel. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže
Vesnice roku se uskutečnilo ve středu 15. června.
„Vítězství v soutěži jsme vůbec nečekali. To, že jsme ocenění
získali, je zásluha našich občanů, zejména dobrovolníků. Máme
úžasný a bohatý spolkový život, na který se pak vážou investice.
To je ten největší poklad,“ řekl po vyhlášení slatinický starosta
Ondřej Mikmek.
Kromě zlaté stuhy za vítězství v krajském kole soutěže se
Slatiničtí mohou těšit také na odměnu od hejtmanství v podobě
dvou set tisíc korun. Obec Písečná na Jesenicku na druhém
místě obdrží sto tisíc korun a stejná částka poputuje i do
bronzových Němčic nad Hanou na Prostějovsku.
„Tato tradiční soutěž se koná po dvouleté covidové pauze a těší
mě, že se do ní přihlásilo celkem osmnáct obcí. Jasně totiž
ukazuje, jak se obce v našem kraji proměňují, jak na sobě
pracují. Soutěž může být pro obce motivací a případné ocenění
také inspirací ostatním,” uvedl Jan Šafařík, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje pro rozvoj venkova.
Zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí byla oceněna
obec Čelechovice na Hané, oranžovou stuhu za spolupráci obce
a zemědělského subjektu získaly Loštice, modrou stuhu za
společenský život si odnesly Vernířovice a bílou stuhu za
činnost mládeže Dřevnovice.
„Za dobu svého trvání si tato soutěž vydobyla nezastupitelné
místo mezi významnými akcemi Olomouckého kraje. Těší mě,
že se obce do této soutěže stále hlásí. Svědčí to o jejich zdravém

sebevědomí a chuti ukázat ostatním, že se mají čím pochlubit.
Gratuluji všem oceněným obcím a sdílím jejich radost,“ řekl
Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.
Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže a předání
zlaté stuhy se uskuteční ve vítězné obci 24. srpna. Slatinice se
navíc zúčastní celostátního kola, jehož výsledky budou
oznámeny v září v Luhačovicích.
Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2022:
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (v celkové výši 50 000
korun):
Kategorie A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných
objektů a památek místního významu – obec Ústín –
„Rekonstrukce usedlosti č. p. 41“
Kategorie C – nové venkovské stavby – obec Dobrochov –
„Vyhlídka do příštích sta let republiky“
Ocenění komise (bez finančního ocenění OK):
Osobnost Programu obnovy venkova – pan Alfred Wolf – obec
Písečná
Ceny se speciálním finančním oceněním OK (ve výši 50 000
korun/obec):
Diplom za moderní knihovnické a informační služby – obec
Bělkovice-Lašťany
Cena naděje pro živý venkov – obec Moravičany
Ceny se speciálním finančním oceněním OK (ve výši 25 000
korun/obec):
Ocenění za mimořádně rozsáhlé a koncepční výsadby v
krajině – obec Rakov

Ocenění za komunální služby pro občany – obec Radvanice
Ceny se speciálním finančním oceněním OK (ve výši 10 000
korun/obec):
Ocenění za rozvoj technické infrastruktury – obec Svésedlice
Ocenění za inovativní přístup k rozvoji obce s respektem k
tradicím – obec Nemile
Ocenění za dlouhodobě udržovanou venkovskou pospolitost
– obec Horní Újezd
Ocenění za udržování a rozvoj kulturního a sportovního života
v obci – obec Postřelmůvek
Ocenění za Inovativní obec – obec Střeň
STUHY (finanční ocenění ministerstev):
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – obec
Čelechovice na Hané
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
– obec Loštice
Modrá stuha za společenský život – obec Vernířovice
Bílá stuha za činnost mládeže – obec Dřevnovice
III. místo – obec Němčice nad Hanou (100 000 korun)
II. místo – obec Písečná (100 000 korun)
I. místo a Zlatá stuha za vítězství v krajském kole – obec
Slatinice (200 000 korun)
Zdroj – www.olkraj.cz

Naše obec se účastnila posledních čtyř ročníků v letech 2017,
2018,2019 a 2022. Celkem jsme v těchto ročnících soutěžili
proti 54 obcím, což je dle mého obrovská konkurence. Proto si
velice vážím našich úspěchů, kterých jsme v soutěži prozatím

dosáhli. Byť nám možná někdy o chloupek utekla ocenění
nejvyšší či chybělo málo k obdržení nějaké té stuhy. Krom
prestiže, jsou oceněné obce obdarovány ze strany Ministerstva
pro místní rozvoj finanční injekcí. Zlatá stuha za vítězství
v krajském kole 1mil., modrá, oranžová a bílá stuha 600tis. a
zelená stuha od Ministerstva životního prostředí 400tis. Děkuji
ještě jednou všem, kteří se aktivně podíleli na přípravách a
prezentaci naší obce při návštěvě hodnotitelské komise.
Gratulace oceněným obcím a třeba se někdy naše obec znovu
za nějaký čas do soutěže přihlásí…
Obec Svésedlice

2017 – Ocenění za vytváření harmonické atmosféry v obci pro
všechny generace (50tis.)
2018 – III. Místo v krajském kole (100tis.)
2019 – II. Místo v krajském kole (200tis.)
2022 - Ocenění za rozvoj technické infrastruktury (10tis.)
Lubomír Konar, starosta obce

Černá kronika v zrcadle času
Jan Slíva
Pojďme se vrátit v čase
a pobavit se o Honzovi Slívovi zase.
O jeho tragickém konci píšu o stránky dál, ale ještě
před smrtí rozdal Honza spoustu bolestivých ran.
Nebyl to žádný svatoušek ani slušného chování
fanoušek.
Problémů měl více než dost a občas někomu zlámal
kost.
Prý se i mrtvým stavěl a vysmíval. Možná i proto se
šest let od následující události, tak mladý na onen svět
podíval.
Na další straně dočtete se o jedné z jeho mnoha
rvaček, byl to vskutku z pekla žáček.

21.5.1906 ve Svésedlicích

3.9.1912 ve Svésedlicích

Balada aneb co jsem zaslechl

Nejednou se mému známému na hodinkách cestou
z Přáslavic do Svésedlic zastavil čas. Doslechl
jsem se, že se to stává i některým z Vás.
Vždy po třiadvacáté hodině večerní, kdy se obloha
ještě více začerní. Vítr zvedne se a dělá hluk.
Slyšeti je zápasu zvuk.
To jenom Honza Slíva svůj zápas prohrává a
ukazuje, jak může být někdy cesta slzavá. Nesmířil
se nikdy s tím, že jen on zná vrahův stín….

Myslíte si, že tento článek a balada skončí jenom
tak ? Neskončí, na posledních strankách občasníku
dozvíte se kdo je vrah !
Bohuslav Ohera

Kdo zabil Honzu Slívu ?

V tomto případě pomohla náhoda, tak jako mě, když jsem
bádal po této odpovědi v archivech, soudních spisech a
starém tisku. Nemohl jsem dlouho najít žádnou stopu. Stejně
tak jako četníci, kteří vyšetřovali tuto vraždu. Po půl roce se
konečně k četníkům dostala žhavá informace. Jeden rolník
ze Svésedlic jel s povozem koní do Velké Bystřice a cestou
svezl sklepníka, který mu pověděl, že pachatelé vraždy jsou
čtyři mladíci. Vesměs místní. Jak už to na světě chodí, na
udržení tajemství jsou i dva moc. Vrazi byli čtyři a jeden
z nich se zkrátka v nějakém delíriu svěřil sklepníkovi, že se
chystají na Slívu. Rolník neváhal a vše ohlásil četníkům.
Četníci zatkli tři mladíky 23 let, 25 let, 30 let. Čtvrtého už
nezastihli, protože se otrávil arzenikem, ale na smrtelné

posteli tvrdil, že s vraždou nemá nic společného. Prý šel
jenom kolem…
Vrazi nejdříve zapírali a sváděli vinu např. na svého druha,
který se otrávil arzenikem, avšak za nedlouho se k činu
všichni doznali. Prý se jim Slíva vysmíval. Stejně tak i
mrtvým. Jednomu z vrahů a jeho otci se prý posmíval, když
šli od svaté zpovědi. Na Slívu si samostatně netroufli a tak
ho za posledním stavením počkali. Škrtili ho a ubili sklenicemi
od pálenky a bůhví čím ještě. Zvolání jeho, že je taky jenom
člověk nepomohlo. Měl mnoho smrtelných zranění. Jen jedna
věc se nepodařila vyřešit. A to, který z nich uřezal Slívovi
levé ucho. Házeli to jeden na druhého. Pro mě zůstává
nevyřešenou záhadou proč byla podána žaloba pouze pro
zločin zabití při zlém nakládání a ne pro vraždu. Trest byl
vyměřen každému v průměru 8 měsíců těžkého žaláře, což
znamená např. samotka s okovy na nohou.
Já zakončím to sdruženým veršem. Jen doufám, že nestanu
se příštím terčem.
Raději nesmějte se nikomu a nepřivolávejte pohromu.
Dávno je to, ale lidé jsou stejní stále a nejde vždy jen o zlaté
grále.
Proto k sobě, ostatním i mrtvým úctu mějte a raději se sami
sobě smějte.
To radil mně můj učitel. Já jsem jen jeho vět šiřitel.
Něco na tom ale bude, říkali mi to doma a tak všude…
Bohuslav Ohera

