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Milé sousedky, milí sousedé,
vodovodní přípojky, které budou realizovány z krajské
komunikace III/4365 budou realizovány od 22. března.
S většinou z vás jsem to již konzultoval. Vodovodní přípojky,
které budou realizovány z místních komunikací, budou
postupně realizovány od 12. dubna. Při realizaci vodovodní
přípojky dojde k montáži vodoměrné šachty, případně
vodoměrné sestavy. Montáž samotného vodoměru bude
provedena až po kolaudaci celé stavby. V případě dotazů mě
neváhejte kontaktovat.

V rámci stavby „Vodovod Svésedlice“ realizujeme i rozvodnou
síť pro optické vlákno. Po obci máme v místech, kde to bylo
proveditelné rozvodnou síť chrániček tzv. kopoflex plus
propojovací bílé skříně. Ze stávajících poskytovatelů internetu
nám do připravených chrániček vkládá své mikro trubičky na
vlákno firma General Net. V rámci vodovodní přípojky je tedy
možno připojit se i k této optické síti. Vše ohledně internetu
prosím komunikujte s panem Hořínkem 604 708 428.

Víte, že …
pan starosta s manželkou z obce Kozlov provedli výlet za
krásami obecních vánočních stromů? Vyhlásili tímto soutěž o
„Nejhezčí vánoční strom Mikroregionu Bystřička“. Každý ze
starostů a členů mikroregionu měl k dispozici 3 body a mohl je
libovolně rozdělit. Ať už přiřadit všechny body jednomu stromu
či rozdělit mezi tři stromy. Vyhlášení proběhlo na prvním
letošním setkání starostů mikroregionu, kde byl zveřejněn
vítěz. Nejhezčí vánoční strom Mikroregionu Bystřička v roce
2020 je v obci SVÉSEDLICE.

Termíny akcí 2020
MDŽ

zrušeno

Turnaj ve stolním tenise

zrušeno

Obecní brigáda

27.3.

V případě možnosti konání nejbližší akce, kterou je obecní
brigáda vás budeme informovat obecním rozhlasem či na www
stránkách obce.
Lubomír Konar, starosta obce

KČT Svésedlice - Velká výprava do
ledového království Jívová - Hrubá Voda
Vzhledem k nynějším mimořádným opatřením ohledně epidemie
koronaviru, byl pro nás tento výlet zřejmě na delší čas poslední .
Pozitivní je, že jsme si ho všichni užili a ještě více pozitivní bude, až
nám situace znovu umožní vyrazit do známých i neznámých
krajinářských končin. Budeme potom rádi, když se k nám na
takový výlet přidáte a osvěžíte si s námi tělo i ducha. Nebojte, pak
si dáme něco i do břucha :) Snad to bude co nejdříve a dodáme
Vám tímto alespoň mírný optimismus :)

V této době hlavně pevné zdraví !
Bohuslav Ohera, předseda KČT Svésedlice

Historie školství a školní budovy ve
Svésedlicích
Vyučování v obci probíhalo nejprve v soukromém domě č.p 39 a
to už od roku 1800. Teprve po sto letech se obec rozhodla postavit
novou školní budovu č.p 43. Prodej staré školní budovy vydražil a
koupil František Zatloukal. V roce 1901 se začalo se stavbou nové
školy a o rok později byla školní budova vysvěcena společně s
kaplí. Škola měla 3 oddělení. Vyučování probíhalo přibližně od
8:00 do 14:45. Ve středu výuka neprobíhala, ale v sobotu ano.
V průměru navštěvovalo školu kolem 30 žáků. Ještě v roce 1930
byl stav školy málo uspokojivý. Bylo potřeba opravit kamna,
studnu, sporák v kuchyni, nafermežovati okna, zřídit prádelnu a
lavice nahradit stolky. Toto jsem našel v zápisu archivu Olomouc.
Vyučovalo se zde, až do roku 1958, kdy byla pro nedostatek žáků
škola zrušena. Poslední velká rekonstrukce budovy proběhla
v roce 2010. Nynější zastupitelstvo obce modernizuje a
zhodnocuje (nové WC, malba, kuchyň, spotřebiče, krb, lino, tv,
wifi, atd.) budovu víceméně každoročně. K této budově patří i
zmodernizované dětské hřiště s posezením a výdejním okénkem.
Nyní se v budově nachází obchod, hostinec, sál a obecní byt.

Nová školní budova v roce cca 1915 a 1925

Článek ze starého tisku 19.9.1863. Napsal ho zřejmě u místních
rolníků neoblíbený učitel staré místní školy Jan Kobliha.

Informace k fotkám:
první stará třídní fotka je ze dvora nové školní budovy (dnes
kulturní dům). Zajímavé je, že zděný plot i když je opravovaný
vydržel ve stejném stylu, až dodnes. Troufám si tvrdit, že
plotové stříšky jsou původní. Vzadu za plotem je statek
Zatloukalových. Je těžké zařadit k tomuto fotu ročník.
Domnívám se, že foto mohlo být pořízeno v letech 1902-1915,
kdy byl správce a učitel školy Antonín Donát, jehož jméno je
uvedeno i na mramorové desce při vstupu (na levé straně) do
kulturního domu. Dále je pravděpodobné, že je na první
fotografií společně s manželkou Antonií Donátovou. Druhé foto
tipuji také ze dvora nové školní budovy. Okno na fotografii
může být to dnešní, u výčepu v hospodě, směrem do dvora.
Tuto fotografii odhaduji rovněž mezi léty 1902-1915. Poslední
foto tipuji na roky 1934-1937, protože z jiných fotek jsem
poznal, že uprostřed ve spodní řadě sedí pan Josef Zavadil,
který má na klíně holčičku. Toto mi potvrdil i pan Antonín Vláčil,
který sedí na této fotografii úplně vlevo ve spodní řadě. Vedle
něho sedí Jan Smékal a ob jednoho Ladislav Berka. Ve druhé
řadě od spodu uprostřed je třídní učitelka M. Procházková,
která je uvedena v článku ze starého tisku pod poslední fotkou.
Vedle ní sedí Ludmila Záchová. Jsem rád, že je pan Antonín
Vláčil velice vstřícný a kdykoliv se na něho můžu s dotazy, které
už by nikdo nedokázal zodpovědět obrátit. Je velice
pozoruhodné, že pan Vláčil dokáže u poslední fotky vyjmenovat
všechny svoje spolužáky. Tímto mu chci poděkovat a popřát
hodně pevného zdraví!
Bohuslav Ohera

