Informace občanům obce
Svésedlice
září, číslo 9/2017
Vážení spoluobčané,
začaly nám podzimní měsíce a při nich nás všechny zajisté čekají
práce na zahrádkách. Při likvidaci BIO odpadu u nás platí pořád
stejná pravidla. Lze využívat modrý BIO kontejner za rybníkem a
vedle něj odkládat ořezané větve. Buďme k sobě ohleduplní,
pokud je to jen možné a nespalujme BIO odpad na svých
zahrádkách. V případě, že máte větší množství BIO odpadu,
můžete jej individuálně zavést přímo do kompostárny.
Přeji Vám všem hezkou podzimní pohodu.
Konar Lubomír, starosta obce

Černá kronika v zrcadle času
Kdo zabil Honzu Slívu ?
Ve Svésedlicích 3.9.1912

Záznam z Lidových novin 6.9.1912

Výpis z matriky

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? Nene, na
posledních stránkách občasníku dozvíte se, kdo je vrah!
Bohuslav Ohera

Ztráty a nálezy
u rybníka byly nalezeny v poslední době klíče. K vyzvednutí jsou na
obecním úřadě.

Velkoobjemový odpad
Připomínáme, že podzimní svoz velkoobjemového odpadu, se
uskuteční v sobotu, 7.10. Již tradičně bude kontejner přistaven u
parku.

Záměr obce – prodej dřeva
Na 25. zasedání zastupitelů se řešila možnost prodeje obecního
dřeva, z prořezávky obecních dřevin u přehrady v Léskovci. Tímto
prosíme případné zájemce, aby se písemně přihlásili na obecním
úřadě do konce měsíce října.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017 v prostorách obecní
knihovny. Pátek 14 – 22hod, sobota 8 – 14hod.
Konar Lubomír, starosta obce

Véšplecht :
Včerá přešlo na óřad psaňi z Mexika od té kapele co o nás
šfidlekala na té slávě obecňi. Pré ešle jim nemožeme poslat
neco na lokše. Povidám sobje, jake lokše ? Pak sem se dočtl, že
to majó furt u nosu a všeci vepadajó jak krmené šendel. Noja,
pak mňe to docvaklo. Majó obečénó kéchaveco s rymó. U ňich
je furt jak ve žňa, tož nevijó co to je. Cely dně se ciťijó jak na
posledňi ďirko. Meslijó, že je to smrtelny. Atož šle k
mexickymu dochtorovi a ten je vehoďil, že to od ňich chetne
taky. Ten medicindochtor pré mlovi jak profesór, ale sotva
kolomaz od podmásli rozezná. Oni čojó, že to može bet neco
podobnyho, jak dež ten španěské dobevatel Cortéz vehlaďil
Aztéky tema neštovicama, co sebó přivezl. Tož sem jim odepsal,
že je to enom nachlazeňi z té sibérije co tadek bela. Opatrnosť
je sice dobrá kosť, ale zlyho větru se bát nemosijó. Poslal sem
do Mexika kožuch, pálenko z medovek a toplovanyho
presbuřta. Noja, indiáňi……

Bohuslav Ohera

Studie vodovodu
V minulém čísle jsem slíbil, že napíši pár řádků ke studii vodovodu,
která byla v naší obci zpracována. Studie přinesla celkem 5
možných řešení. Z toho jedno se zakládá na vlastním zdroji vody
v katastru obce a další čtyři jsou řešeny napojením na skupinový
vodovod u Velké Bystřice. Celou prezentaci naleznete na
www.svesedlice.cz v sekci ČOV a vodovod. V kostce jsou varianty
uvedeny dále.
Varianta č. 1 – předpokládá se nalezení zdroje vody s dostatečnou
vydatností a v přiměřené vzdálenosti od obce. Vrt min. 40 m.
Jímaná voda, by se musela přivádět na úpravnu vody, kde by
docházelo k její úpravě na vodu pitnou. Úpravna vody by se řešila
v jednom objektu se zemním vodojem. Situování objektu je
navrženo tak, aby maximální hl. vody byla na kótě 305 m.n.m. (u
nás jedině lokalita kolem Boží muky).
Varianta č. 2 – uvažuje s napojením obce na skupinový vodovod
Olomouc, a to prostřednictvím odbočky z přivaděče LT 200
vedeného z čerpací stanice Velká Bystřice do vodojemu Přáslavice.
Přivaděč by byl realizován v celé variantě jako samostatné potrubí
na přivedení vody do vodojemu. Ze zemního vodojemu bude voda
samostatným potrubím zásobovacím řadem distribuována do
rozvodné sítě v obci. Minimální hladina vodojemu na kótě 305
m.n.m. opět lokalita kolem Boží muky.
Varianta č. 3 – přívod stejný jako u varianty č. 2. Přivaděč by byl
realizován jako společné potrubí na přivedení vody do zemního
vodojemu a zároveň by sloužil jako pro přívod vody do rozvodné
sítě z vodojemu. Tzn. se jedná o řešení, kdy vodojem je umístěn za

spotřebištěm. Minimální hladina vodojemu na kótě 305 m.n.m.
opět lokalita kolem Boží muky.
Varianta č. 4 – přívod stejný jako u varianty 2 a 3. Voda z přivaděče
by natékala do věžového vodojemu, který by byl situován na
pozemku ve vlastnictví obce. Konkrétně se jako vhodná varianta
jeví místo na okraji obce u komunikace III/4365 při příjezdu ze
směru od Velké Bystřice. Maximální hladina věžového vodojemu
bude na kótě 310 m.n.m.
Varianta č. 5 – přívod stejný jako u předchozí varianty. Voda
z přivaděče by natékala do zemního vodojemu o objemu 2 x 25m3.
Přetlak ve vodovodní síti v obci je zajištěn AT stanicí. Vodojem s AT
stanicí, by byl situován na pozemku ve vlastnictví obce. Konkrétně
se jako vhodná varianta jeví místo na okraji obce u komunikace
III/4365 při příjezdu ze směru od Velké Bystřice. AT stanice by
zajišťovala udržování přetlaku ve vodovodní síti.
V současné době máme něco málo přes 200 obyvatel. Denní
spotřeba vody se pohybuje okolo 20m3. Všichni dnes používáme
vody z vlastních studní, ať už kopaných či vrtaných. Ve středně
dlouhodobém výhledu je u nás plánovaná rozsáhlá výstavba na
několik místech. Počítá se v budoucnu s navýšením obyvatel až na
340 obyvatel. Je potřeba brát v potaz jaký vliv by mělo, kdyby
všechny nově plánované domy měly vlastní vrtané studny. Voda
se stává čím dál více vzácnější a vybudování vodovodu u nás v obci
bude běh na dlouhou trať. Jedním z prvních kroků bude si říci, že
o vodovod opravdu máme zájem. V dotazníkovém šetření, které
jsme provedli, se nám vrátilo celkem 49 kusů. Z toho 45 projevilo
o vodovod zájem a 4 nemovitosti nemají zájem o vodovod v obci.
Konar Lubomír

Černá kronika v zrcadle času
Odpověď k článku Kdo zabil Honzu Slívu ?
V tomto případě pomohla náhoda, tak jako mně, 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 Bysřice 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 nestihli zatknout,
protože se otrávil arzenikem, ale na smrtelné posteli přísahal, že
s vraždou nemá nic společného. Prý šel jenom kolem…

Ze soudní síně

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. Když šel od své milé, tak si na něj 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 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

