Informace občanům obce
Svésedlice
červenec a srpen, číslo 7_8/2021

Milé sousedky, milí sousedé,
na 23. zasedání zastupitelstva obce byla schválena SMLOUVA O
DODÁVCE PITNÉ VODY A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍ VODY. Smlouva
je nyní zveřejněna na www stránkách obce. Dva výtisky této
smlouvy Vám budou doručeny do poštovní schránky. V případě, že
smlouvu podepíšete a vrátíte zpět na obec jedno vyhotovení, a to
nejpozději do 22. září 2021 bude Vám poté ve dnech 24. a 25. září
2021 nainstalován vodoměr. V opačném případě dojde
k zaslepení a zaplombování dané vodovodní přípojky.
Vodné pro rok 2021 bylo stanoveno na 30,-/m3 bez DPH.
V kalkulaci této ceny není zahrnuta položka tvorby rezervního
fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury. Od této položky je

kalkulace ceny vody v letošním roce, kdy bude vodovod
zkolaudován, osvobozena.

Úplná uzavírka silnice III/4365 v obci
Svésedlice
Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky po budování vodovodu
dojde k úplné uzavírce silnice III/4365 v obci Svésedlice – průtah
obcí.
Termín uzavírky: od 19 7. 2021 do 30. 9. 2021 (prodloužení
termínu)
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku
Olomouckého kraje 891347 a 891348 dopravce ARRIVA MORAVA
a. s. Bližší informace o uzavírce a objízdných trasách naleznete
zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-4365v-obci-svesedlice-2/.
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
AKTUÁLNĚ: V prodlouženém termínu od 1. 9. 2021 dochází ke
změně podmínek uzavírky, kdy zmíněným autobusovým linkám
bude opět umožněno projíždět stavebním úsekem v obci
Svésedlice až do doby pokládky živičné vrstvy.
Autobusová zastávka Svésedlice,ObÚ bude obousměrně
obsluhována bez omezení dle platných jízdních řádů.
V termínu pokládky finální živičné vrstvy – předpoklad 1
pracovní den (+ 1 den náhradní). Plánovaný termín – 22.9.2021.
Přesný termín pokládky živice bude oznámen zhotovitelem
v předstihu, kdy by samotné práce pokládky měly začít v čase cca
od 7:30 hod. (předpoklad).
V termínu realizace nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd
spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících
objízdných trasách:

Linka 891347
Spoje č. 1, 13, 14, 15, 2, 23, 24, 25, 29, 42, 43, 6 budou vedeny ze
zastávky Doloplazy,u lípy obousměrnou objízdnou trasou
po silnicích II/436 – II/437 Kocourovec, Přáslavice – III/44318 –
III/4366 – III/4365 s náhradní obsluhou stávající zastávky
Svésedlice,rozc. a dále ve svých trasách směr Velká Bystřice.
Spoje č. 10 a č. 16 budou vedeny ze zastávky Doloplazy,u lípy
jednosměrnou objízdnou trasou po silnicích II/436 –
II/437 Kocourovec, Přáslavice – III/44318 – III/4366 – III/4365, kde
se otočí v prostoru křižovatky se silnici III/4353 – zpět po III/4365
s náhradní obsluhou stávající zastávky Svésedlice,rozc. a dále ve
svých trasách směr Přáslavice.
Spoje č. 17, 18, 31, 19 nebudou vedeny do obce Svésedlice, ale
náhradou budou ukončeny případně začínat v zastávce
Svésedlice,rozc. na silnici III/4365. Spoj č. 19 se bude navíc otáčet
v prostoru křižovatky silnic III/4365 x III/4353 a bude pokračovat
ve své trase směr Přáslavice – Kocourovec.
Spoj č. 12 nebude provádět závlek do obce Svésedlice, ale
náhradou obslouží zastávku Svésedlice,rozc. na silnici III/4365
a bude pokračovat ve své trase směr Velká Bystřice.
Zastávka Svésedlice,ObÚ, nebude výše uvedenými spoji
obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Svésedlice,rozc.
Linka 891348
Spoje č. 1, 12, 2, 7 budou vedeny ze zastávky Velký
Týnec,Čechovice,náves po III/43621 a dále obousměrnou
objízdnou trasou po silnicích III/43622 – III/4353 – III/4365
s náhradní obsluhou stávající zastávky Svésedlice,rozc. – vlevo na
III/4366 a dále ve svých trasách směr Přáslavice.
Zastávka Svésedlice,ObÚ, nebude obousměrně obsluhována
s náhradou v zastávce Svésedlice,rozc.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných
linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:
Linka 891347
Spoje č. 1, 13, 14, 15, 2, 23, 24, 25, 29, 42, 43, 6 budou vedeny ze
zastávky Doloplazy,u lípy obousměrnou objízdnou trasou
po silnicích II/436 – II/437 Kocourovec, Přáslavice – III/44318 –
III/4366 – III/4365 s náhradní obsluhou stávající zastávky
Svésedlice,rozc. a dále ve svých trasách směr Velká Bystřice.
Spoje č. 50 a č. 16 budou vedeny ze zastávky Doloplazy,u lípy
jednosměrnou objízdnou trasou po silnicích II/436 –
II/437 Kocourovec, Přáslavice – III/44318 – III/4366 – III/4365, kde
se otočí v prostoru křižovatky se silnici III/4353 – III/4365
s náhradní obsluhou stávající zastávky Svésedlice,rozc. a dále ve
svých trasách směr Přáslavice.
Spoj č. 12 nebude provádět závlek do obce Svésedlice, ale
náhradou obslouží zastávku Svésedlice,rozc. na silnici III/4365
a bude pokračovat ve své trase směr Velká Bystřice.
Zastávka Svésedlice,ObÚ, nebude výše uvedenými spoji
obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Svésedlice,rozc.
Víkendové spoje č. 44, 45, 4, 35, 32, 47, 36, 37, 38, 39 budou
vedeny ze zastávky Doloplazy,u lípy obousměrnou objízdnou
trasou po silnicích II/436 – II/437 Kocourovec, Přáslavice – III/4366
– III/44318 do zastávky Přáslavice,škola a dále ve svých trasách
směr Mrsklesy.
Zastávka Svésedlice,ObÚ, nebude těmito spoji obousměrně
obsluhována bez náhrady.
Linka 891348
Spoje č. 1, 12, 2, 7 budou vedeny ze zastávky Velký Týnec,
Čechovice,náves po III/43621 a dále obousměrnou objízdnou
trasou po silnicích III/43622 – III/4353 – III/4365 s náhradní

obsluhou stávající zastávky Svésedlice,rozc. – vlevo na III/4366
a dále ve svých trasách směr Přáslavice.
Zastávka Svésedlice,ObÚ, nebude výše uvedenými spoji
obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Svésedlice,rozc.

Půjčování štěpkovačů
Obec Svésedlice po předchozí domluvě, nabízí k zapůjčení
elektrický drtič STIGA BIO SILENT 2500. Tyto drtiče byly zakoupeny
v rámci akce „Kompostéry pro občany mikroregionu Bystřička II.
Etapa“.
Stiga BIO SILENT 2500 bude
vaším spolehlivým a tichým
spojencem při úklidu a
údržbě vaší zahrady. Má
rotační válečkový řezací
systém s osmi zuby, který
dokáže řezat větve až do
průměru 40 mm pomocí své
nastavitelné funkce drcení.
Rozdrcený materiál může
být rychle zlikvidován nebo
opětovně využit různými
způsoby, například jako
mulč pro květinové záhony. Jeho kompaktní rozměry a dvě zadní
kola usnadňují používání a přepravu drtiče. Plastový zásobník
pojme až 60 litrů rozdrceného materiálu.
Zdroj – www.stiga.com

Zasílání aktualit do emailu
V poslední době se stává, že nechodí odběratelům aktuality
z www.svesedlice.cz do mailu. V případě, že se takto děje i u
Vás, neváhejte mi poslat email nebo rovnou zaslat dotaz na
ipo@antee.cz. Děkuji.
Lubomír Konar, starosta obce

Černá kronika v zrcadle času
Kauza Leopold Dohnal ze Svésedlic
Po stopách vrahů krásné maďarské herečky a kurtizány Amálie
Leirerové a připravovaného atentátu na prezidenta Masaryka a
ministra Beneše.
Tato kauza byla velice zamotaná a musel jsem pročíst podrobně
více spisů, tak abych k tomuto napsal alespoň trochu ucelený
článek.
Psal se začátek roku 1925 a celou evropskou veřejnost vzrušila
loupežná vražda spáchaná v Budapešti na krásné dámě a herečce
Amálii Leirerové. K dopadení a hlavnímu vypátrání pachatele byl
uveden celý aparát střední Evropy. Jistý Gyula Pödör po této
vraždě na mostě Františka Josefa v Budapešti vylezl na vrchol
mostního pilíře a ze všech sil křičel : „ Já jsem zavraždil Amálii !!!,
nechci ji vidět !!! “ Budapešťská policie ho pomocí hasičů nechala
snést a zavřela ho na několik týdnů do blázince, ale když zjistila, že
je původem bratr ministra vnitra, tak jej pustili na svobodu.
Mezitím do chládku zavřeli otce zavražděné, ale to se za nedlouho
ukázalo jako mylné podezření a byl propuštěn. Později pod tíhou
důkazů proti Pödörovi zavedli trestní stíhání, ale vzhledem
k časové prodlevě a propuštění z blázince mu bylo nepřímo
umožněno uprchnout za hranice.
Dlouho se nemohlo přijít na žádnou stopu, kde se Pödör nachází,
ale v úterý 31.3.1925 se na policejní služebně v Olomouci rozezněl
telefon. V němž neznámá osoba sdělila, že po ní chtěl jistý a notně
opilý Leopold Dohnal ze Svisedlic vybavit falešný pas, tak aby si
mohl zajet do Budapešti pro skvosty o nichž se Dohnal vyjádřil, že

jsou to klenoty od vraha Pödöra . Vše se mělo odehrát v hotelu U
Dřevěného zvonu v Olomouci.
Po tomto oznámení si do výše uvedeného hotelu přišla pro
Leopolda Dohnala policie. Zde se mělo uskutečnit i předání
falešného pasu. Dohnal tvrdil, že stále bydlí ve Svisedlicích, ale
ukázalo se, že tam již nějakou dobu nebydlí. Nakonec se doznal,
že nyní bydlí ve Šternberku s jistým Jakubem Schlesingerem, který
se ve skutečnosti jmenoval Gyula Pödör a byl vrahem herečky
Amálie Leiereové, což věděl jen Dohnal, ale nyní se díky jeho
rozhovoru v hostinci dostala policie na žhavou stopu.
Inspektor Jakub Ševčík si pro vraha Pödöra přišel, když odpočíval
v úkrytu ve Štenberku. Pödör měl pod polštářem pistoli a střelil se
do spánku. Nechal po sobě 3 dopisy, které přikládám na konci
článku.

Hostinec U Dřevěnévo zvonu stával na ulici Wolkerova 6, č.p 74. Dnes
na tomto místě stojí krajská hygienická stanice.

Dohnal, Pödör a ostatní z podsvětí
Leopold Dohnal se narodil 14.10.1890 a ve Svésedlicích, kde
pracovali jeho rodiče jako čeledíni. Zemřel 2.2.1955 v Kunčicích
pod Ondřejníkem. Dříve to byl voják (maďarský důstojník).
Později se vydával za obchodního zástupce, ale ve skutečnosti
to byl podvodník, kriminální živel, který byl špiónem a
vyzvědačem pracujícím pro Maďarsko. Byl ve spojení s tajnou
skupinou bývalých vysoce postavených maďarských důstojníků
(Gezy, Hudečka, Beitnera atd.), kriminálníků (Okolicsanyho,
Boliho, Saguliho, včetně Pödöra atd). Jedni ze skupiny se znali
z války a jiní z vězení a nebo také z obojího. Tato skupina chtěla
mimo jiné zavraždit ministra Beneše a prezidenta Masaryka.
Této skupině tajně velel zemský policejní šéf Nadossy, který
tyto akce tajně financoval. Tato akce uvedena výše, ale naštěstí
padla, protože peníze od Nadossyho tato skupina rozhýřila.
Dohnal byl už dle tisku dokonce v Praze a střádal plány na
uskutečnění akce, ale díky rozhýřeným penězům se akce
nekonala. Následně se rozdělili a rozprchli. Pödör se rozhodl
odjet na vlastní pěst do Maďarska, kde chtěl přijít k penězům.
Pödör si vyhlídl zámožnou maďarskou herečku a kurtizánu
Amálii Leirerovou, kterou zneužil, zavraždil a okradl. Možná
bylo pachatelů více, ale to se nikdy nepotvrdilo. Cenosti ukryl a
odjel směr Šternberk, kde měl přítele, dalšího maďarského
důstojníka Hudečka a nám již známého Dohnala. Dále už to
znáte z předchozí strany.
Tresty. Vrah Pödör si sám udělil trest nejvyšší. Dohnal dostal 2
roky těžkého žaláře za podvody, skrývání vraha a maření
vyšetřování. Další Čech Hudeček dostal také 2 roky za špionáž.

Nic víc jsem nedohledal. Trestu za přípravu samotného
atentátu na ministra Beneše a prezidenta Masaryka jsem se
nedopátral a pravděpodobně uložen nebyl. Zřejmě to bylo tím,
že Češi Dohnal a Hudeček tuto přípravu atentátu svedli jen na
Maďary, které následně Maďarsko české justici nevydalo a tato
skupina zůstala nepotrestána.
Hořká tečka na závěr. Otec zavražděné vypsal odměnu
20.000.000,- maďarských korun pro toho, kdo ukáže na vraha.
V tisku se již psalo (PrintScreen viz. níže), že Inspektor Ševčík,
který našel a usvědčil přes otisky vraha bude milionářem. Ironií
osudu je, že maďarská justice přiznala odměnu těm ,kteří se
pravděpodobně podíleli s Pödörem na vraždě. Odměnu dostali
jen proto, že měli cenosti Amálie a pod nátlakem maďarské
policie doznali, že je dostali od Pödöra a tím ukázali na jasného
vraha. Peníze tedy zůstaly v Maďarsku, tak jako nepotrestaná
skupina z podsvětí.

Ze starého tisku

Příprava atentátu na prezidenta Masaryka a dr. Beneše

Trest pro Dohnala

Bohuslav Ohera

