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VÝPIS
USNESENÍ
přijatých na 15. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice
konaného dne 16.12. 2005 v pohostinství V Bráně.
___________________________________________________________________________

Bod č. 1
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 15. zasedání
zastupitelstva obce
1. Ing. František Bureš
2. Libor Pištělka
následující program zasedání zastupitelstva obce:
1) Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba
ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání zastupitelstva obce)
2) Zpráva o činnosti rady obce, kontrola usnesení
3) Rozpočtové provizorium obce na rok 2006
4) Rozpočtové opatření č. 12/2005 rozpočtu obce
5) Předběžný souhlas radě obce k provedení rozpočtového opatření
6) Pověření zástupce obce na valné hromady, které se uskuteční v roce 2006
a vyzvednutí výpisu ze střediska cenných papírů v roce 2006
7) Směrnice pro vedení účetnictví a Směrnice o zabezpečení zákona o finanční
kontrole
8) Projednání smlouvy a Dodatku č. 1 s EKO−KOM a Mandátní smlouvy
s RESPONEM
9) Seznámení s výsledky revize knihovního fondu
10) Různé
11) Diskuse
12) Závěr

Bod č. 2
Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení Rady obce ze dne 9.11. a 23.11.
2005.

Bod č. 3
Rozpočtové provizorium obce na rok 2006
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium obce Švábenice na rok
2006.
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Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 12/2005 rozpočtu obce
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2005 rozpočtu obce.

Bod č. 5
Předběžný souhlas Radě obce k provedení rozpočtového opatření
Zastupitelstvo obce dává předběžný souhlas radě obce k provedení případných
změn v rozpočtu obce v měsíci prosinci 2005 rozpočtovým opatřením.

Bod č. 6
Pověření zástupce obce na valné hromady, které se uskuteční v roce 2006 a
vyzvednutí výpisu ze střediska cenných papírů v roce 2006
Zastupitelstvo obce deleguje starostu obce Švábenice pana Josefa Kubíka na
následující valné hromady, které se uskuteční v roce 2006:
− VAK Vyškov, a.s.
− RESPONO Vyškov, a.s.
− JMP, a.s.
− E.ON, a.s.
a dále k vyzvednutí výpisu ze střediska cenných papírů v roce 2006 v Brně.

Bod č. 7
Směrnice pro vedení účetnictví a Směrnice o zabezpečení zákona o finanční
kontrole
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici pro vedení účetnictví obce Švábenice
a Směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb..

Bod č. 8
Projednání smlouvy a Dodatku č. 1 s EKO−KOM a Mandátní smlouvy s
RESPONEM
Zastupitelstvo obce schvaluje
− Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřenou
mezi obcí Švábenice a firmou EKO−KOM, a.s.
− Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
uzavřený mezi obcí Švábenice a firmou EKO−KOM, a.s..
− Mandátní smlouvu o zajištění povinnosti obce v oblasti zpětného odběru a
regulaci odpadů z obalů a sběru a třídění komunálního odpadu uzavřenou
mezi obcí Švábenice a firmou RESPONO, a.s. Vyškov.
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Bod č. 9
Seznámení s výsledky revize knihovního fondu
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky a protokol o provedení revize
knihovního fondu v Místní lidové knihovně Švábenice, základní knihovna.

Bod č. 10
Různé
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty obce.
Ve Švábenicích dne 19.12. 2005
Zapsala: Hana Hladká
Starosta obce: Josef Kubík, v.r.

VÝPIS
USNESENÍ
přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice,
konaného dne 24.2. 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Bod č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 16. zasedání
zastupitelstva obce
1. Michal Hladký
2. Andrea Kalábová
následující program zasedání zastupitelstva obce:
1) Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba
ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání zastupitelstva obce)
2) Zpráva o činnosti rady obce, kontrola usnesení
3) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2006
4) Seznámení s výsledkem změn v rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 14/2005
5) Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2005
6) Návrh kandidáta na přísedící pro Okresní soud ve Vyškově
7) Projednání bezúplatného převodu pozemků mezi Obcí Švábenice a JMK
8) Zprávy z finančního a kontrolního výboru a školské, kulturní a soc. komise
9) Různé
10)Diskuse
11)Závěr
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Bod č. 2
Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení rady obce ze dne 7.12., 21.12.,
29.12.2005,4.1.,18.1.,25.1.a 1.2.2006.

Bod č. 3
Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2006
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Švábenice na rok 2006.

Bod č. 4
Seznámení s výsledkem změn v rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 14/2005
Zastupitelstvo obce bere na vědomí změny v rozpočtu provedené rozpočtovým
opatřením č. 14/2005 ze dne 29.12.2005.

Bod č. 5
Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2005
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky inventarizace majetku za rok 2005 a
závěrečnou zprávu s návrhem na vyřazení.

Bod č. 6
Návrh kandidáta na přísedící pro Okresní soud ve Vyškově
Zastupitelstvo obce nenavrhuje žádného kandidáta na přísedícího pro Okresní
soud ve Vyškově.

Bod č. 7
Projednání bezúplatného převodu nemovitosti
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru darovat nemovitý majetek
pozemek parc. č. 243/2 o výměře 523 m2 a pozemek parc. č. 3902 ostatní plocha
– silnice o výměře 14 084 m2 zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Vyškov na
LV 10001 pro obec a k.ú. Švábenice.

Bod č. 8
Zprávy z finančního a kontrolního výboru a školské, kulturní a soc. komise
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z jednání finančního a kontrolního
výboru a školské, kulturní a soc. komise.

Bod č. 9
Různé :
Projednání pravomocí Rady obce dle § 102, odst. 2, písmena a) Zákona 128/
2000Sb.
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Zastupitelstvo obce schvaluje provádění rozpočtových opatření radou obce v
tomto rozsahu :
a) v rámci položek jednotlivých paragrafů
b) státních dotací z programu rozvoje venkova a jiných dotací
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty obce.
Ve Švábenicích dne 3.3. 2006
Zapsala: Jana Jiříčková
Starosta obce: Josef Kubík, v.r.
UPOZORNĚNÍ
Základní škola a mateřská škola Švábenice, příspěvková organizace pozoruje
občany na zahájení provozu ve sportovním areálu u školy dne 1.4.2006.
Objednávky přijímá správce areálu Marie Petřeková, tel.: 736 441 108 denně
od 19.00 do 21.00 hodin.

PŘÍJMY OBCE ŠVÁBENICE
Druh
příjmů Pol.

Rozpočet 2006
Název položky
v tis. Kč

111
Daně z příjmů fyzických osob
112
Daně z příjmů právnických osob
121
DPH
131
Správní a soudní poplatky
133
Poplatky za zneč. živ. prostř. a za využiv. př. zdrojů
134
Ostatní daně a poplatky z vybraných činností
151
Daně z majetku
Třída 1 - Daňové příjmy (součet za třídu 1)
Třída 2 - Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
Třída 3 - Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)
VLASTNÍ PŘÍJMY (součet za třídy 1+ 2 + 3)
411
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů
412
Neinv. přij. dotace od veř. rozpočtů územ. úrovně
Třída 4 - Přijaté dotace (součet za třídu 4)

PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3 + 4)
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1730,0
1500,0
2400,0
45,0
285,0
71,0
1200,0
7231,0
308,5
0,0
7539,5
107,3
486,2
593,5

8133,0

VÝDAJE OBCE ŠVÁBENICE
Rozpoče t 2006
Sk.

Oddíl

Funkční třídě ní
v tis. Kč

1
2

3

4

5
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10 Zemědělství a lesní hospodářství
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
22 Doprava
2212
Silnice
2221
Provoz veřej. sil. dopravy
23 Vodní hospodářství
31 Vzdělání
3113
Základní škola
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
3313
Kino
3314
Činnosti knihovnické
3315
Muzeum
3316
Vydavatelská činnost
3319
Záležitosti kultury (kronika)
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3341
Rozhlas
3392
Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)
3399
Záležitosti kultury( SPOZ )
34 Tělovýchova a zájmová činnost
3421
Využití volného času dětí a mládeže (klubovna)
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj
37 Ochrana životního prostředí
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň.
43 4319
Sociální péče a pomoc starým občanům
4329
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži
4341
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana
52 5212
Civilní obrana - nevojenská část
55 5512
Požární ochrana - dobrovolná část
61 St. moc, st. spr., úz. samospr. a pol. strany
6112
Místní zastupitelské orgány (poslanci)
6171
Činnost místní správy
63 Finanční operace
6310
Výdaje z finančních operací (služby bank)
64 Ostatní činnosti
6402 Finanční vypořádání minulých let

Výdaje celkem

7,3
0,0
479,0
414,0
65,0
70,0
1517,9
1517,9
753,0
109,0
10,5
30,0
1,0
10,0
20,0
15,5
405,0
152,0
40,0
40,0
1808,8
0,0
40,0
205,0
94,0
1469,8
732,0
20,0
360,0
192,0
70,0
80,0
10,0
133,0
0,0
133,0
2527,0
805,0
1722,0
65,0
65,0
0,0
0,0

8133,0
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Občanská rubrika
do 28. 2. 2006

Blahopø
ejeme
Blahopøejeme
Narozené děti
Škopek Tomáš
Kříž Vojtěch
Zacpálek Zdeněk
Křížek Filip

nar. 11. 12. 2005 Švábenice 245
nar. 29. 12. 2005 Švábenice 34
nar. 3. 1. 2006 Švábenice 15
nar. 8. 1. 2006 Švábenice 87

Štěstí nespočívá v něm samém, ale v jeho dosahování.
lid. moudrost

Vzpomínáme
Zemřelí do 28. 2. 2006
Šmela Miroslav
+ 21. 12. 2005 Švábenice 302
Hladká Marie
+ 26. 12. 2005 Švábenice 178
Dvořák Jan
+ 11. 1. 2006
Švábenice 101
Pištělka Konstantin
+ 20. 1. 2006
Švábenice 14
Až umřu, nic na tomto světě se nezmění, jen
několik srdcí se zachvěje jak v ranní rose luční květiny.
J.Wolker
K 28.2.2006 žilo v obci Švábenice 927 obyvatel
z toho: 460 žen
467 mužů
Připomínka významných osobností
7. 3. 1850 se narodil první prezident ČR T.G.Masaryk
28. 3. 1592 se narodil učitel národů J.A.Komenský
připravila: Hana Hladká, pracovnice OÚ
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ZA KONSTANTINEM PIŠTĚLKOU
20. ledna tohoto roku navždy odešel, těsně před svými 90tinami (+23.1.1916)
pan Konstantin Pištělka, dlouholetý funkcionář JZD Švábenice, vynikající
zemědělský odborník, rozvážný hospodář, člen mnoha poradních komisí a
konzultačních skupin v oboru rostlinné výroby, především řepařství. Za mimořádné
výsledky obdržel již v roce 1964 státní vyznamenání Za vynikající práci.
Ke svým odborným znalostem
z hospodářské školy, kterou
absolvoval v letech 1935 a 1936 a
základům,
které
získal
v hospodářství svého otce, od roku
1946
přidával
zkušenosti
samostatného rolníka.
V roce 1953 vstoupil do JZD, kde
začal pracovat jako skupinář II.
polní skupiny, od roku 1957 jako
agronom a místopředseda družstva.
Funkci agronoma vykonával až do
odchodu do důchodu v roce 1976. I
pak však nesložil ruce v klín a
aktivně se každoročně zúčastňoval,
až do své 80, žňových prací. Byl
vždy k dispozici radou vedoucím
pracovníkům závodu Švábenice.
Pověstné byly jeho každodenní
vyjížďky na kole po katastru obce,
kde mu neuniklo nic z dění v polích,
úspěchy i chyby v hospodaření na pozemcích, a to téměř po dny poslední.
V zapomnění již upadlo jeho působení v Poslanecké sněmovně Parlamentu Čs.
republiky v letech 1964−1970, kdy byl zbaven poslaneckého mandátu na základě
svého nesouhlasu se vstupem vojsk VS na území ČSSR v srpnu 1968.
Pověstný je rovněž jeho výrok v zemědělském výboru PS, když na otázku
prezidenta Novotného − v čem spočívají přetrvávající potíže v hospodářství
prohlásil: „Když celý orchestr hraje falešně, je to pravděpodobně vina dirigenta.“
V osobě pana Konstantina Pištělky odešel nejen tatínek, dědeček a kamarád,
ale také veřejný činitel udávající řadu let směr vývoje zemědělství nejen ve
Švábenicích.
Čest jeho památce.
Mgr. Zdeněk Cupák
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Drazí přátelé!
Prožíváme dobu postní, která je pro nás věřící, dobou obnovy. Letošní snaha
se obnovit dosáhne svého vrcholu v prvním týdnu dubna, kdy budeme prožívat
Sv. misie. Je to pro nás čas hlubokého zamyšlení a zhodnocení svého života. Čas
běží rychle a neúprosně. Nedá se zastavit. Každý člověk se musí zamýšlet nad
smyslem všeho, co dělá a jak se cítí, proč a čím žije. Má jinak život nějaký smysl
? Sv. misie jsou k tomuto vhodným časem. Je velmi dobré se podívat na svůj
život z úhlu věčnosti, povznést se nad svůj každodenní život.
Sv. misie zahrnují celou šíři našeho života: vztah k sobě, k druhému člověku,
k rodině, k práci, ke zdraví, ke svým slabostem a problémům, popřípadě také
k Bohu a věčnosti. V době misií budou ve středu pozornosti jak děti, tak mládež,
manželé, senioři a nemocní. Každý si najde v programu misií prostor a čas pro
sebe. Je to jenom na ochotě. Tuto nabídku nám poskytuje Pán Bůh skrze otce
misionáře, kteří k nám přijedou z Frýdku−Místku. Na setkání s mládeží se těší p.
Jiří Fliedr s programem o skupině U2. V sobotu 8.4. ve 14.00 hod. v kulturním
domě nás osloví P. Zbigniew Czendlik
Podrobný program všech misijních setkání je níže uveden:

Sv. misie
ŠVÁBENICE − Dětkovice
1.−9. dubna 2006
SOBOTA
NEDĚLE
PONDĚLÍ
ÚTERÝ

STŘEDA
ČTVRTEK

PÁTEK

18.00 hod. − SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SV. MISIÍ
Mše sv. s obřadem předání štoly.
11.00 hod. mše sv. „Bůh je láska“
19.00 hod. – mše sv. „Bůh a Ty“
Misijní slavnost pokání „Bůh a Tvůj hřích“
18.30 hod. − Křížová cesta,
19.00 hod. – mše sv.
19.00 hod. – mše sv. „Bůh přichází k nám“
Eucharistická misijní slavnost „My jdeme k Bohu“
17.00 hod. – Co nevíte o životě dítěte před narozením –
přednáška pro mládež a dospělé v kult. domě
19.00 hod. – mše sv.
Den nemocných a den smíření „Bůh uzdravuje“
9.00 hod. – návštěva nemocných v domech
17.00 –19.00 hod. zpověď
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SOBOTA

NEDĚLE

15.00 hod. −

19.00 hod. – mše sv.
20.00 hod. − setkání pro mládež
Den rodin
„Bůh vede“
9.00 hod. – misie pro dětí
14.00 hod. – setkání v kulturním domě pro veřejnost
16.30 hod. – mše sv. − Obnovení manželských slibů
Slavnost ukončení svatých Misií
8.00 hod. – mše sv.
11.00 hod. – mše sv.
POSTAVENÍ A POSVĚCENÍ MISIJNÍHO KŘÍŽE,
POSVĚCENÍ KŘÍŽKU PRO LIDÍ

Po sv. misiích hned přichází svatý týden a v něm velikonoční svátky. V naší
farnosti sv. triduum – Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota budeme prožívat
při bohoslužbách na modlitbě:
✸ Zelený čtvrtek − v 19.00 hod. bude mše sv. na památku večeře Páně
✸ Velký pátek − ve 14.00 hod. projdeme obcí křížovou cestu
− v 19.00 hod. památka umučení Páně
✸ Bílá sobota − od 7.00 do 20.00 hod. bude adorace u Božího hrobu
− 20.30 hod. liturgie velikonoční vigilie Zmrtvýchvstání Páně
✸ Neděle Zmrtvýchvstání Páně – budou slavnostní mše sv. v 8.00 a 11.00 hod.
✸ Velikonoční pondělí – bude sloužena mše sv. v 8.00 hod.
Na všechny tyto slavnosti vás srdečně zve
P. Boguslaw Jonczyk − farář

60 let Národních výborů
pokračování
Na základě žádosti čtenářů uvádíme složení Zastupitelstva v dalších letech
Podle zákona č. 368/90 Sb., se MNV změnil na Obecní zastupitelstvo
Volby 24. 11. 1990
Starosta: Stanislav Zlámal
Místostarosta: Ondrej Válek
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Další členové Rady: Jaroslav Kaláb
Marta Štěrbová
Mgr. Radomír Zbořil – předseda komise kulturní, školské a sociální
Ostatní členové Zastupitelstva :
Ing. František Bureš
Ing. Luděk Pištělka – předseda komise finanční
Vladimír Hroza
Ing. Vít Gloza
Jaromír Štěrba
Stanislav Minařík
Jiří Rejpal – předseda komise kontrolní
Tomáš Hladký
Ing. Zdeněk Synek – předseda komise stavební a zvelebovací
Petr Hanák
Volby 18. −19. 11. 1994
Starosta: Stanislav Zlámal
Místostarosta: Ondrej Válek – předseda komise veřejného pořádku
Další členové Rady: Jaroslav Kaláb
Ing. Vít Gloza – předseda komise finanční
Marta Štěrbová – předseda komise kulturní, školské a sociální
Ostatní členové Zastupitelstva :
Mgr. Radomír Zbořil
Marie Vojáčková
František Veselý
Jana Jiříčková
Vladimír Hroza
Petr Hanák – předseda komise stavební
Vladimír Navrátil
Michal Hladký
Miroslav Vojáček
Mária Vančurová
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Volby 13. −14. 11. 1998
Starosta: Stanislav Zlámal
Místostarosta : Ondrej Válek
Další členové Rady : Mgr. Zdeněk Cupák– předseda komise kulturní, školské a
sociální
Ing. Vít Gloza
Jaroslav Kaláb – do května 1999
Karel Krupík – od června 1999
Ostatní členové Zastupitelstva:
Marta Štěrbová
Ing. Jiří Stříž
Libor Pištělka
František Veselý
Petr Hanák
Jan Pištělka
Jaroslav Látal
Karel Krupík
Miroslav Vojáček
Jiří Punčochář
Pavla Kalábová – od června 1999
Volby do PS PČR se budou konat ve dnech 2.− 3.6. 2006
Příští volby do Obecního zastupitelstva jsou stanoveny na 18.−19. 11. 2006
Mgr. Zdeněk Cupák
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VI. Obecní ples
Ve Švábenicích si v letošní plesové sezóně nemohl nikdo
postěžovat, že se málo vytancoval. Vždyť plesy, které
připravily organizace − Lesní družstvo Švábenice či Sbor
dobrovolných hasičů ve Švábenicích, ZOD Haná Švábenice
nebo TJ Sokol Švábenice, k tomu velkou měrou přispěly.
O dobrou náladu se podle odezvy mezi občany postaral i
VI. Obecní ples, o kterém se chci v krátkosti zmínit.
VI. Obecní ples se letos uskutečnil v pátek 3. února 2006
v Kulturním domě ve Švábenicích. Pořadatelem bylo
Zastupitelstvo obce Švábenice. Ples zahájil starosta obce ve
20.00 hodin. O hudbu se opět postarala kapela CLASSIC
z Kroměříže. Plesu se zúčastnilo 280 osob. Letos se
zkušebně provedl předprodej místenek na OÚ a několik dní před plesem byly
tyto místenky zcela vyprodány. Pokus se tedy vydařil.
O akci se veřejnost mohla dozvědět z pozvánek, kterých bylo natištěno 350 ks,
z plakátů, z relací místního rozhlasu, ze servisu pozvánek ve Vyškovských
novinách a v Regionu.
V tombole se sešlo 119 cen a za tyto dary je nutno ještě jednou poděkovat OÚ,
firmám i jednotlivcům. Seznam cen a jména dárců byly k dispozici u každého
stolu a také na velké tabuli vystavené u cen.
Občerstvení zajistili letos manželé Skřejpkovi a tohoto úkolu se zhostili na výbornou.
Nevyskytly se žádné nedostatky. Všichni účastníci plesu ocenili pestrost a kvalitu
nabídky nápojů a jídel, jejichž nabídka byla rovněž k dispozici u každého stolu.
Výzdoba sálu a předsálí se všem líbila. Květiny na stolech a jiná dekorace
dodala slavnostnější náladu.
V průběhu plesu vystoupil mladý taneční pár, který tančí za jednotu OREL
Telnice. Při prvním vystoupení předvedl standardní tance, ve druhém
latinskoamerické tance. Za předvedený výkon sklidili velký aplaus.
A velký aplaus sklízeli i naši muzikanti, kteří až do rána − přesněji řečeno do
půl čtvrté − vyhrávali žánry všeho druhu.
Je také na místě poděkovat dalším osobám, které se snažily připravit ples tak,
aby měli všichni na něj pěkné vzpomínky. Jsou to: Josef Kubík, Jiří a Věra Orlovi,
Michal a Hana Hladcí, Libor Pištělka, Zdena Dvořáková, Ing. Vít Gloza, Radomír
Zbořil a Jiří Novák.
Když muzikanti zahráli poslední skladbu „Za rok se vrátím“, tu nás napadlo,
že je tomu opravdu tak, neboť příští rok je tato kapela opět pozvána na další
obecní ples 2. února 2007.
Ať tedy žije VII. Obecní ples v roce 2007!
připravil: Libor Pištělka
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Anketa o studánkách
Je potěšitelné, že i v dnešní uspěchané době se najdou lidé, kteří ve svém volném
čase napomáhají k ochraně životního prostředí, či údržbě kulturních památek.
Na našem vyškovském okrese je několik sdružení, které se o to snaží. Jedním
z nejznámějších je ekologické občanské sdružení Drnka v Drnovicích.
Cílem tohoto sdružení je realizace a podpora nejrůznějších veřejně prospěšných
aktivit v obci a jejím okolí. Předsedou Drnky je již dnes velmi známý Pavel
Klvač. Rád pořizuje snímky kulturních památek a zajímavostí v přírodě, píše
seriály do novin a v poslední době sepsal pověsti, příhody a pověrečná vyprávění
z Drnovic pod názvem : „Tak bévalo za stara“. (vyšlo v roce 2005)
Nejvíce je ale znám při vyhlašování výsledků ankety Strom Vyškovska. Jistě
není zapotřebí znovu rozebírat velký úspěch švábenického dubu v minulém roce.
Tato soutěž ovšem po čtyřech letech končí, přestože loni zaznamenala rekordní
počet hlasujících. Jak vysvětloval Pavel Klvač, ne že by se toto téma vyčerpalo,
ale náměty zasílali v podstatě stejní lidé. Chtělo to oživit. A tak po rozhodnutí
novým tématem budou studánky. Anketa bude fungovat stejným způsobem.
Když jsem připravoval výstavu o kulturních památkách našeho okresu a
projížděl a chodil po polích, stráních a lesích, narazil jsem na spoustu upravených
studánek. Takže tato anketa může být moc zajímavá.
Před nedávnem jsem mluvil s panem Klvačem, který občas zavítá do našeho
muzea, a ten neopomenul říci, ať i naši Duchnovou studánku, opředenou pověstmi,
přihlásíme.
Pořadatelem bude opět drnovická Drnka, ochránci životního prostředí
z Rusínova, Barvínek z Podomí, Muzeum Vyškovska a Odbor životního prostředí
Městského úřadu ve Vyškově.
připravil: Libor Pištělka

Zima v honitbě
Letošní tuhá zima byla pravým rájem pro všechny milovníky
zimních sportů. Na své si přišli lyžaři, běžkaři, bruslaři i ti
nejmenší sáňkaři.
Naopak pro myslivce to byla neustálá starost o krmné zařízení
v honitbě. Velká koncentrace zvěře kolem krmelců nutila
myslivce k rozvozu krmení mnohdy i dvakrát týdně. K určitému
poklesu stavů srnčí zvěře došlo dobudováním dálnice, přesto však šedesáti kusové
stádo srnčího má poměrně vysoké potravní nároky.
V lesní části je situace o něco lepší s obohacením o stále zelené ostružiní.
Nejhorší situace ještě přijde po tuhé zimě, jakmile dojde k odtávání sněhu na
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poli oseté oziminami, zejména řepkou. Tuto plodinu srnčí bere doslova útokem.
Prudkou změnu, která nastává v zažívacím traktu, nevydrží zejména slabší kusy,
dochází k průjmovým nemocem a zvěř dosud v celkem dobré kondici během
několika málo dnů hyne.
Chtěl bych poděkovat za poskytnutí krmné základny včetně technické pomoci
ZOD−středisku Švábenice Ing. Spirovi, soukromým zemědělcům p. Dvořákovi a
Ing. Burešovi. Poděkování patří i těm našim členům, včetně adeptů myslivosti,
kteří věnovali přikrmování zvěře desítky hodin.

Zvěř, která tuto pomoc potřebovala nám to vrátí v oživení krajiny.
Když už jsem dostal prostor pro několik řádků v obecním zpravodaji, dovolte
mi přiložit polínko i za Lesní družstvo Švábenice, které se letos opět stalo
pořadatelem plesu a přispělo tak svým dílem k úspěšné kulturní sezóně zimy
2005/2006.
Ples lesního družstva, konaný 13.ledna v Kulturním domě, jsme považovali za
svou prestižní záležitost. Tomu odpovídala i naše snaha o co nejlepší zajištění
přípravy i průběhu plesu včetně bohaté tomboly. Totéž se týká i občerstvení.
Bohužel návštěva hostů neodpovídala naší snaze, což nás, pořadatele, chvíli dost
mrzelo a viděli jsme letošní ples jako poslední. Naštěstí je lidská paměť milosrdná
a s odstupem času na věc nahlížíme přece jen poněkud jinak, což nás vede
k úvahám nad plesem 2007.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem těm, kteří nás svou návštěvou podpořili,
všem těm, kteří přispěli do tomboly a rovněž spolupracovníkům, kteří mi pomohli
tuto náročnou akci uspořádat.
Za mysliveckou společnost a lesní družstvo Jaroslav Látal
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Vážení občané,
během loňských prázdnin v Praze jsme měli příležitost setkat se s panem
Ladislavem Šebákem, členem Společnosti E. Beneše.
Pan Šebák se s tímto naším prezidentem znal osobně a je jeho velkým
obdivovatelem. Snad článek, který o něm napsal, zaujme zvláště starší občany,
neboť, jak říká sám autor: „ Na takové osobnosti by náš národ neměl zapomínat“.
manželé Štěrbovi

Dr. E. Beneš
Dr. E. Beneš je neoddělitelnou osobností našich dějin, stál u kolébky
Československého státu jako jeden z největších postav našich národních dějin.
Stál v čele v krizových momentech jeho existence, musel rozhodovat
v okamžicích, kdy nebyl pánem situace, kdy každé rozhodnutí bylo svým způsobem
špatné, hledal vždy to lepší zlo. Mimoto byl prezident malého státu a dostával se
do soukolí velmocenských zájmů. Kdyby nepodepsal mnichovský diktát, byl by
náš národ doslova vyvražděn. Hitler by války k tomu využil, poněvadž mu šlo o
prostor. Kdyby nebyly dekrety, které on podepsal, bylo by v pohraničí velké
krveprolití Němců, poněvadž by zasáhla i Rudá armáda. Kdyby nepřijal v únoru
1948 demisi ministrů, následoval by ozbrojený převrat s pomocí Rudé armády, tak
je víc jak jisté, že nás podruhé zachránil od krveprolití, zatímco politické strany,
jejichž ministři odstoupili, nedělaly nic, jen čekaly, jak situace dopadne.
Dr. E. Beneš, uznávaný evropský politik, náš státník, mírumilovný demokrat,
při všem a vždy projevoval lásku ke svému lidu, nepoužíval silných slov, neznal
odpočinku ani poklidných večerů, kaváren, alkoholu, cigaret. Za to sklidil
zklamání a zradu, zvláště v těchto posledních letech se stal terčem zběsilých
útoků našich i cizích politiků, novinářů a publicistů, kteří hází po něm mrtvém,
který se nemůže bránit, jedovaté sliny pomluv a lží. Tito stipendisté nízkého
charakteru se neštítí žádných ohavností.
Dr.E.Beneš nebyl podnikatel ani ekonom, byl prezidentem, proto nemíval
novoroční projevy, ale vánoční projevy, které jsou věčné a zvláště aktuální jsou
pro současnost.
Z vánočního poselství prezidenta E. Beneš v roce 1946
Nemravnost je národním nebezpečím. Porušování nejzákladnějších příkazů
přirozeného mravního zákona, vyjádřených v Desateru, nabylo i u nás po válce
takových rozměrů, že se stalo národním nebezpečím. Neboť jen mravně
neporušené národy jsou silné. Nemravnost byla hrobem celé řady velkých i malých
národů v dějinách.
Druhý zjev, který mi dnes činí značné starosti, jsou některé zneklidňující projevy
demoralizace v naší národní společnosti a především mezi naší mládeží. Jsou to
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především vážné projevy nekázně, projevy kořistnictví, zjevy povalečství a
lenosti, zejména pak těžkého alkoholismu a zvláště hlubokých poruch morálních
vztahů mezi pohlavími. Konstatuji tato fakta s pocitem bolesti a konstatuji
otevřeně naši kolektivní zodpovědnost za stav naší mládeže. Apeluji na všechny
pracovníky mezi mládeží, na rodiče, učitele, na pracovníky ideové, na činovníky
sportovních tělovýchovných spolků, na Svaz národní revoluce a na všechny
odpovědné lidi v národě, aby soustředili svou pozornost na naši mladou generaci,
aby nelitovali práce a námahy pro široce založenou akci k její mravní záchraně.
Nezapomínejme, že pád každého národa začíná a končí těmito zjevy !
Proto volám po mravní obrodě národa, proto do důsledku v ni věřím a je zřejmé,
že po všech zkušenostech, které jsme prožili v průběhu let, znovu a znovu se
osvědčuje rodina jako sociální jednotka nejzákladnější a již od přírody
nejorganičtější…..
Ladislav Šebák

Skaut radí
6. bod skautského zákona zní: “Skaut je ochráncem přírody!“. Z toho plyne povinnost,
že se máme starat o živou i neživou část naší přírody. Co můžeme nyní v této věci
dělat? Například postavit ptákům dům – ptačí budku.
Výroba ptačích budek je jedna z nejstarších ochranářských činností lidí. Úbytek
přirozených dutin je patrný, protože existují převážně monokultury, zvláště smrkové.
Zde není žádný podrost, chybějí proto úplně pěnice, budníčci, pěvušky, červenky,
drozdi, kosi a řada dalších jinak běžných ptáků. Právě nedostatek hmyzožravců v lesních
porostech se odráží na zdravotním stavu lesa.
Co dokáží sýkory? Koňadra stejně jako modřinka hnízdí až třikrát v jednom
kalendářním roce.V hnízdě mívá obvykle kolem deseti, někdy ale i patnáct vajíček.
Dospělá sýkora sní během jednoho dne kolem 130 housenek dlouhých 3 až 4 centimetry.
Mláďata nejsou žrouti o nic menší. Rodiče je krmí v hnízdě asi dvacet dnů a za tu dobu
donesou do budky na 8000 kusů hmyzu, což je více než tři čtvrtě kilogramu živé
potravy. Běžným jevem ale také bohužel je, že zdaleka ne všechny budky ptáci obsadí.
Musíme si uvědomit, že i u malých sýkorek existuje teritoriální chování. Sýkory to činí
právě tím hezkým zpěvem. Samečci nezpívají jen pro radost a lákání samiček, ale také
pro okolí, aby ukázali – to je náš domov, zde bydlíme. Proto vyvěšujeme budky odlišné
například pro sýkory a pro rehky. Dřevo na budky musí být neohoblované, aby ptáci
z budky pomocí drápků vylezli. Nepoužíváme též dřevotřísku! Na stromy je zavěšena
nejméně 250 cm nad zemí.Velikost vletového otvoru je velice důležitá, pro koňadry je
32 mm a pro modřinky 26 mm. Budky vyvěšujeme během podzimu, zimy nebo časného
jara, nejpozději však do konce března.
Radost ze stavby a pozorování bohatého ptačího života přeje
Vedoucí 3.oddílu YMCA Skaut Švábenice Vladimír Norgay Hroza
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Obnovená tradice
„Dámy a pánové,
vítám Vás na I. reprezentačním plese ZOD Haná. Dnešním večerem nás bude
doprovázet, k tanci i poslechu hrát dechová hudba VODĚNKA pod vedením
kapelníka pana Romana Vaculčíka……“
Těmito slovy zahájil ples zemědělského družstva 24. ledna t.r. předseda
představenstva pan ing. Miroslav Cvek.
Opět po 16leté přestávce byla obnovena letilá tradice družstevních plesů ve
Švábenicích. Příprava plesu nebyla vůbec jednoduchá, neboť těch, kteří tyto plesy
kdysi připravovali, již moc není a tak nezbývalo, než aby se pořadatelství ujala
nejmladší generace. I přes řadu nedostatků, které se projevily především nízkou
účastí cca 120 osob, lze ples hodnotit jako zdařilý. K vysoké úrovni v důstojném
prostředí kulturního domu ve Švábenicích přispělo i vystoupení tanečníků, slečny
Lenky Káčerové a pana Josefa Křeháčka, členů Klubu Sportovního tance SWING
Kroměříž. Ve dvou ukázkách předvedli klasické a latinskoamerické tance. Pozadu
nezůstalo občerstvení zajištěné kolektivem pana Romana Novotného ve spolupráci
s družstevní kuchyní v Hošticích.
Za přípravu a zdařilý průběh je třeba všem zúčastněným poděkovat. Upřímný
dík zaslouží ti, kteří přispěli více jak 120 dary do tomboly.
Zhodnocením plesu však nic nekončí, začíná příprava II. plesu v únoru 2007
Za organizační výbor Jiří Cupák

Aby bylo jasno – současným a budoucím – III.
Bez poznání minulosti nelze řešit úkoly současnosti, připravovat cesty a cíle
budoucnosti.
Každý z nás od útlého mládí jsme se seznamovali s historií světa, země,
republiky. Postupem věku z archivů, kronik, historických filmů, knih, prarodičů,
rodičů, přebíráme paměti, zkušenosti ze všech oblastí v duchu „dědictví otců,
zachovej nám o pane“ dále předáváme dalším generacím.
Pro příští generace naší obce, které budou hledat otázky na jednotlivé oblasti
života, v oblasti spolkového života, budovatelského průmyslu−mlékárna,
zemědělství, sportovní, kulturní, školství, lze najít i ve zpravodaji, který nultým
číslem nastartovalo Sdružení občanů pro Švábenice a který díky naplnění jeho
hlavního cíle, aby do něj přispívali spolky, obecní úřad, školy a který je archivován
v archivech, muzeích, se stal již neoddělitelnou součástí života obce.
Dovoluji si tedy svým malým příspěvkem provést malou exkurzi do let 1970−
1988, kdy v tomto období byly naplněny touhy a přání řady generací.
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K tomu, aby slova sdělována slovem i písmem byla pravdivá, musí být
podložena fakty, argumenty, svědky.

Zemědělství – ze zpravodaje JZD č. 4/1985
K 1.1.1986 činí celková výměra 6 988 ha zemědělské půdy, z toho 6 886 orné
půdy. Rozlohou je největším družstvem v okrese a třetím největším v ČSSR.
V obvodu družstva se nachází celkem 14 obcí spravovaných 5 národními výbory,
v nichž žije celkem 8 068 obyvatel, z nichž je 1 921 členy JZD.
Rostlinná výroba let 1981−1985: pšenice ozimá – t/ha 5,96
ječmen Jarní 5,53
kukuřice na zrno 6,14
obiloviny celkem 5,82
cukrovka 46,23

Kultura: 2.3. Družstevní ples ve Švábenicích
Rekreace pro rodiče a děti ve Frenštátě pod Radhoštěm 50 míst
Od Okresního výboru Svazu družstevních rolníků – 61 poukazů na zimní
rekreaci
Zahraniční zájezdy – do SSSR – 84, NDR−20, Bulharsko −2, Jugoslávie−8
Letní rekreace členů a rodinných příslušníků – Luhačovice – 87
Jezdecký klub: 10.−11.8. Jezdecký den−klub na 40 členů, 28 koní, 4 hříbata

Sociální oblast: lázeňská léčba − 48 poukazů
příspěvky při nástupu pracovníka z průmyslu do zemědělství
učňům na výběrovou rekreaci
úhrada získání řidičského průkazu
příspěvek novomanželský po ukončení vojenské služby
bezúročné půjčky na nákup rodinného domku, na zařízení ústředního topení,
plynofikaci
Družstevní klub: zasahuje okruh všech 14 obcí, estrádní, zábavná činnost.
Všichni členové klubu dělají veškerou práci a vystoupení zdarma pro svoje
potěšení a reprezentaci JZD
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Členové: Hana Navrátilová, Jana Krupíková, Božena Butalová, Josef Harásek,
Luboš Kouba, Zdena Pavezková, Jindřich Klenk, Inka Chytilová, Jaroslav Krajčík,
Heda Suráková, Božena Butalová, Jana Zatloukalová, Tomáš Dobeš, Jaroslava
Dobešová, Jarmila Punčochářová, Alena Dvořáková, František Stáňa, Ivo Klenk.
V roce 1960 obdrželi členové JZD Švábenice Řád práce – za příkladné úsilí o
dosažení dobrých výsledků v družstevní velkovýrobě.
V roce 1984 obdrželi druhý Řád práce – za dlouholeté úspěšné hospodářské
výsledky a využívání vědecko−technických poznatků, tentokrát již spolu
s družstevníky sloučených družstev Švábenice, Ivanovice na Hané a Moravské
Prusy.

Tajemství úspěchů?
Statečná práce, hluboký vztah k půdě, hospodářskému zvířectvu, zděděné
zkušenosti a znalosti převzaté od svých rodičů, prarodičů, starých hospodářů, od
soukromého hospodářství přes práci v JZD do dnešních dnů.
Na snímcích je část z desítek pracovníků střediska Švábenice a řídících
pracovníků celého družstva, před kterými „smekali klobouky“ okresní, krajské,
republikové orgány, ve vládě, na hradě jako projev úcty k výsledkům práce.
Mnohé a mnozí z nich již nejsou mezi námi. Zastavme se na chvíli u těchto
fotografií, vzdejme úctu a vzpomínky na chvíle s nimi prožívané.
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Z leva: Stella Blahoslav, Gloza Vít, Derka Pavel, Pokorná Jiřina, Géduš Antonín,
Heroudková Marie, Gédušová Antonie, Kudličková Jitka, Obhlídalová Miroslava,
Novotný Jiří, Němcová Libuše, Kubíková Marta, Pištělková Jiřina, Novotná
Marie, Minaříková Františka, Dvořáková Růžena, Gédušová Marie, Cupáková
Marie Hejná Blažena.

Z leva: výrobní náměstek Jaroslav Kavečka, místopředseda JZD Zdeněk Cupák,
předseda Družstva Jaroslav Kaláb, dále jsou zástupci Okresní zemědělské správy
a okresního výboru Svazu družstevních rolníků.
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Rovnost 30. 1. 1977 (pro rozsáhlost zkráceno)
Od prvních dnů
V sobotu se rozednilo nad Švábenicemi do pěkného rána, které navázalo na
řadu slunečných dnů. „Sejeme cukrovku, jařiny máme už z krku“ oznamoval
brigadýr Tomáš Dobeš na kraji rozlehlého lánu.“ Tady co nevidět skončíme“
hlásil mu traktorista František Michlík. 120 hektarů cukrovky je v zemi a s Otou
Čechem přejíždíme ještě k druhé partě. Tu tvoří Miloš Navrátil se Stanislavem
Sedláčkem, kteří též udělali kus práce, podobně i Jaroslav Němec. „Vydrží−li
počasí, budeme s cukrovkou na 31 hektarech zítra hotovi“ konstatoval brigadýr.
„Je někdo před námi?“ obrátil se předseda družstva Jaroslav Kaláb na agronomku
Okresní zemědělské správy ve Vyškově ing. Bublávková. „V okrese jste první,
snad i v kraji“. Traktorista Miloš Navrátil upozornil, proč vznikají zbytečné
mezery v porostech řepy při válcování „po řádku“. Bylo navrženo válet napříště
mírně šikmo. Zvažoval se rovněž problém souvratí, kde se rovněž snižuje úroda.
Rozhodnuto je osévat na husto a krmnou řepu neumisťovat na souvislou plochu,
nýbrž právě na souvratě a pruhy podél potoků apod.
Na jaro jsme vyhlásili stejnou mobilizaci jako na žně. K lidem z rostlinné výroby
se připojilo třináct traktoristů ze střediska služeb, vše ostatní muselo na pár dní
počkat. I řidič osobního vozu František Skácel si sedl za pásový traktor a za něho
zaskočil důchodce Čestmír Cupák.
Heslo, že o výši úrody a efektivnosti rostlinné výroby se rozhoduje od prvních
dnů jara, vzali švábeničtí opravdu doslova.
Jan Svoboda

Výstavba obce
Stejně, jako v družstvu, tak i ve výstavbě obce, byly výsledky obětavé práce,
poslanců, funkcionářů a členů společenských organizací, velké většiny občanů,
příkladem pro obce okresu, kraje a republiky.
Všichni jak po pracovní době, o sobotách, nedělích, jednotně nastupovali a
napřeli síly (činy−rukama), aby brigádnickou činností (brigáda=zdarma) šetřili
jednak finanční prostředky a hlavně přiblížili a zkrátili čas předání děl do užívání.
V uvedeném časovém období 1976−1990 jsme určitou část kráčeli s občany
Dětkovice ve společném Národním výboru Švábenice−Dětkovice. V Dětkovicích
pracovali místní poslanci v občanském výboru a veřejná zasedání se konala
střídavě v obou obcích(viz minulý zpravodaj).
Společným úsilím a podporou byla zde vybudována prodejna potravin, upravena
veřejná prostranství, kotelna u kulturního domu a vodovod, jehož I. etapa po
vybudování vodojemu vedla právě do Dětkovic.
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Na snímku občané Švábenic a Dětkovic − Drahoslav Kučerňák, tajemník MNV
Švábenice−Dětkovice Pavel Kudlička, Jan Kulkus, František Krejčíř, Jaromír
Skácel, Jan Sypěna, Alois Přikryl, Bedřich Kala, Josef Mich − upravují výkop
provedený Stanislavem Zavadilem autobagrem pro položení potrubí od vodojemu
ke státní silnici a dále do Dětkovic.

Náš život 1977
Slavnostně otevřena byla v minulých dnech dvoutřídní mateřská škola. Stavět
se začala za vydatné pomoci mnoha rodičů, brigádníků v roce 1975. Od roku
1973 zde vybudovali novou školu pro 1.−5. ročník, školní kuchyni s jídelnou,
tělocvičnu, moderní kino pro promítání širokoúhlých filmů. Celková hodnota
těchto staveb přesahuje 15 milionů korun.
St. Kapounek, Vyškov
Nedílnou součástí školky bylo vybudování zařízení pro hry na zahradě – dětské
hřiště, pískoviště, prolézačky, houpačky Tátové, dědové, starší sourozenci to
postavili opět v krátkém čase. Po ukončení kolem toho neblábolili jako by to
bylo náročnější, než výstavba Karlštějnu, ale šli dál – rukama tvořit díla všem
současným i budoucím.
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Výstavba pohostinství a prodejny smíšeného zboží
Stavba byla opět dílem společného
nástupu poslanců, členů spolků
občanu. Řídící, organizátorskou
činností národního výboru, silou
příkladu brigádami, o sobotách,
nedělích. Nikoliv co za to, kolik na
hodinu, odměnou bylo vyhráváním
místním rozhlasem těm jednotlivcům,
kteří se brigád zúčastnili.
Pohostinství a prodejna potravin
byla poslední akcí provedenou do
revoluce 1989. Zbývaly terénní
úpravy, kolaudace, předání, ocenění
Na snímku: členové TJ Sokol Pavel zejména těm, kdo se na výstavbě
Pištělka, Jiří Novotný, Antonín Dragoun. podíleli a těm, kteří zde naleznou
„svoji cihlu“. Mezi těmi, kdo ji zde
naleznou a zaslouží naše veřejné poděkování
a ocenění činím paní Marii Smutné, Boženě
Cupákové, Zdeně Trnečkové, Zdeně
Šebestové, Dušanu Smutnému, Anně
Mrázkové, Věře Skácelové, Jaromíru
Skácelovi.
Současně s výzvou provozovatelům, aby
s vědomím úcty k obětavé práci při
výstavbě občany a spolky, dále pro ně tyto
služby obohacovali pro jejich spokojenost. To v těchto dnech tito činí a i oni si
za to zaslouží poděkování.
Závěrem – nikdo nebude zapomenut – nic nebude zapomenuto.
V minulém zpravodaji 4/2005 byli zveřejněni spoluobčané, kteří stáli v předních řadách
budovatelského, kulturního a sociálního rozvoje obce, v poslaneckých funkcích do
listopadové revoluce 1989. Od velké listopadové sametové revoluce došlo k výrazným
politickým a společenským změnám jak v republice, tak i v obci. K prioritám, forem
budovatelské činnosti kultury, brigádnické činnosti, vztahu k mládeži a seniorům, apod.
Spolu s bývalým starostou panem Stanislavem Zlámalem (1990−2002) jsme si dali také
trochu práce a zmapovali vybudovaná díla v jednotlivých volebních obdobích, abychom
tak pro příští generace vytvořili ucelený obraz včetně těch, co se na tom podíleli. V příštích
číslech Zpravodaje je zveřejníme.
Z televize, tisku okresního i celostátního, můžeme sledovat, že i v dnešních podmínkách
jsou vytvářeny podmínky a podpory vládních i nevládních institucí – vyhodnocování
celostátní soutěže Vesnice roku atd.
V naší obci máme na co navazovat. Na co, jak, jakými formami, jsem tímto krátkým
svědectvím si dovolil předložit náměty pro vytváření bohatšího života pro všechny občany
– pro Švábenice.
připravil: Pavel Kudlička
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Konto dobré vůle
Je to již třináct roků, co se švábenické ženy zapojily,
z iniciativy paní Oldřišky Dobešové, do humanitární akce
s názvem: „Konto dobré vůle“. V roce 2005 v této akci
bylo zapojeno 88 žen a v tomto roce uložily do společné
pokladny 17.645,−Kč.
Tyto peníze byly během roku opět věnovány na různé
účely:
− 31. března bylo odesláno Charitě−Ostrava,
Charitní centrum Hrabině pro tělesně postižené ................... 4 000,− Kč
− 25. května odesláno na vozík pro tělesně postiženého
Lukáše Závodného z Chválkovic na Hané ............................ 4 000,− Kč
− 15. června na likvidaci LEPRY Praha ................................ 3 300,− Kč
− 14. listopadu Diakonie ČCE Betlém Klobouky u Brna
pro těžce postižené ................................................................ 4 000,− Kč
− 7. prosince odesláno Vincentinu ÚSP Šternberk
pro tělesně postižené ............................................................. 2 000,− Kč
Milé ženy, za tuto aktivitu Vám patří velký dík !!
„Jen láska rozumí tajemství jak jiné obdarovat a při tom sám zbohatnout“ −
Klement Brentano
připravil: Libor Pištělka

Švábenice opět městysem?
Před nedávnem jsem objevil v novinách zajímavou zprávu s nadpisem :
„Bývalým městysům se možná vrátí jejich titul“ a tam bylo uvedeno, že kolem
stovky větších vesnic z celé republiky požaduje návrat statutu obce zvaného
městys, dokonce požádaly o návrat titulu do Zákona o obcích.
Městys by pak měl být rovnocenný oficiálním pojmům, jako jsou obec, město
nebo statutární město.
Titul Městys neboli městečko se uděloval od třináctého století do druhé světové
války. Byl to typ obcí stojící mezi městem a vsí, na rozdíl od vesnic však mohl
pořádat výroční a dobytčí trhy. Dříve proto na tomto titulu lidé hodně lpěli. Byl
udělován jen obcím s vyšší úrovní služeb. Musely mít například kostel, faru,
poštu, školu. Městyse byly zrušeny až v roce 1948, přitom před druhou světovou
válkou jich byl na území bývalého Československa více než pět set. ( O městysu
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Švábenice jsem informoval ve Zpravodaji č.1/2004).
I dnes představuje tento titul pro některé vesnice velké lákadlo, i když snaha
dosáhnout navrácení statutu městyse je jistě jen z takové nostalgie.
„Nic praktického totiž dnes asi už nepřinese, ani vyšší dotace, ani žádné jiné
změny, kromě razítka obce“, vysvětloval jeden starosta s úsměvem.
připravil: Libor Pištělka

Za poznáním minulosti
Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života,
zvěstovatelka dávných dob
Cicero
K napsání těchto řádků mně inspirovala stať v Hanáckém kalendáři 2006
věnovaná výrobě tvarůžků (výrobna Loštice). V seznamu výrobců na Moravě je
uvedena i Marie Šašková ze Švábenic. Šetřením jsem zjistil, že jde o paní Marii
Šáškovou, matku Vlastislava Šáška, pozdějšího tajemníka a předsedy MNV ve
Švábenicích.
Se svým manželem, tajemníkem na obecním úřadě ve Švábenicích a synem,
bydlela v malém domku, dosud stojícím a obývaném v téměř původním stavu,
č.p. 287.
Zabývala se výrobou tvarůžků ze suroviny nakupované z Rolnické mlékárny
ve Švábenicích (založené 1901, později v roce 1936 přestěhované z č.p. 70 do
nového provozu) podle své vlastní receptury a dle vzpomínek fajnšmekrů velmi
chutné.
K domku nebyly žádné pozemky, ani hospodářství. Dílnou byla komůrka
v domě. Jednu osobu, zabývající se výrobou tvarůžků, připomíná z roku 1934
ve své knize i Fr. Pokorný. Mimo tvarůžky vyráběla i kyselé sýry zvané syrce
s přídavkem hovězího syřidla (bochníčky o průměru cca 6 cm a výšce 3 cm).
Výroba stejných sýrů probíhala současně i v Rolnické mlékárně.
Své zákazníky měla jak ve Švábenicích tak v blízkém okolí.
Marie Šášková zemřela 27.4.1946, její manžel zemřel tragicky nedlouho poté.
připravil: Mgr. Zdeněk Cupák
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Ještě ke stavbě dálnice
Do článku ve Zpravodaji č. 4/2005 se nedostaly technické parametry stavby,
uvádím je proto jako dodatek ke článku v dnešním výtisku Zpravodaje.
obou úseků
hlavní trasy
Délka úseku
16,084 + 1,491
Kategorie
D 26,5/120
Počet MÚK
3
Min.poloměr směr. oblouku 1 250 m
Max.podélný spád dálnice
3,0 %
Max.dostředný sklon dálnice 3,5 %
Termín zahájení stavby
12/2001
Termín zprůjezdnění
10/2005
Termín dokončení
06/2006
Plocha vozovek
asfaltobetonových

Přeložky komunikací
Mostní objekty dálniční
Mostní objekty ostatní
Délka protihluk. zdí
Délka protihluk. valů
Výkop celkem
Násyp celkem
Kubatura štěrkopísku
Kubatura odstr. ornice
Vodovody
Kanalizace
Plynovody
Vedení VVN
Vedení VN
ŠP piloty
Vibrované štěrkové
pilíře Keller
PSK drény
Geotextilie separační
Geotextilie výztužná
ŽB piloty
Výztuž
Beton konstrukční

Cementobetonových
bez oprav
12 + 1
10 + 1
4 170 m
2 680 m
1 620 000+8 000
1 870 000+134 000
430 000+20 000
662 000+58 000
3 320 + 102
15 100 m
1 125 m
1 365 m
5 810 m
31 500 bm
9 700 bm

celkem
17,575 km

bez mostů
na mostech

délka celkem
délka celkem

89 000 + 8 000
19 100 + 1 100
305 000+29 000
16,2 + 1,8
828 + 48
427 + 83

97 000 m2
20 200 m2
334 000 m2
18,0 km
876 m
510 m

1 628 000 m3
2 004 000 m3
450 000 m3
720 000 m3
3 422 m

42 800 bm
80 000 m2
30 500 m2
15 900 bm
7 500 t
49 750 m3

Mgr. Zdeněk Cupák
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Farní rada ve Švábenicích
Pod pojmem „farní rada“ si mnoho lidí nedokáže nic konkrétního představit.
Jsou v našich farnostech prvkem poměrně novým a zatím ne příliš známým.
Dalo by se ale říci, že farní rady jsou spojnicemi mezi knězem a farníky. Farní
rady začaly vznikat po 2. vatikánském koncilu jako projev spoluodpovědnosti
farníků za život farnosti. Jejich vznik souvisel s oživením farního života, které
řada výsledků koncilu vyhovovala, a se zdůrazněním úkolu laiků v životě církve.
V naší zemi začaly vznikat první farní rady v roce 1968. Bylo to období
pokoncilového oživení a nadšení a uvolnění tuhého dozoru státu nad církvemi.
Záhy však nastoupila zmrazující normalizace, která veřejné působení laiků
v životě katolické církve na dlouhou dobu prakticky znemožnila.
Až po nabytí svobody začaly v naší zemi farní pastorační rady vznikat. Nejdřív
spíš živelně a bez diecézních stanov, později byly v jednotlivých diecézích
vyhlášeny stanovy farních ekonomických a farních pastoračních rad.
Ekonomická farní rada má podle kodexu knězi pomáhat ve správě majetku (ač
celou odpovědnost nese kněz sám). Pastorační farní rada má napomáhat rozvoji
pastorační činnosti.
Ačkoliv je zřízení farních ekonomických rad kodexem přímo nařízeno, jejich
vznik se prosazoval většinou obtížně a pomalu. Zřejmě zde kromě jiného působily
i hluboce zažité obavy z komunistické éry, že do farního hospodaření nemá být
vidět, protože by toho stát nejspíš zneužil. Jen pozvolna se mnohdy prosazuje
chápání, že dnes zcela oprávněně chtějí lidé vidět do účetnictví organizace, na
jejíž život přispívají. A ještě pomaleji se ujímá vědomí, že spoluodpovědnost
věřících za hmotné podmínky života farnosti, která je nutná, nevznikne bez
širokého informování o zdrojích peněz a výdajích. Právě k tomu má napomoci
nejen farní ekonomická rada, ale i pravidelné zveřejňování ročního vyúčtování
hospodaření farnosti, případně rozpočtu na příští rok, které tato rada prověřuje a
schvaluje.
Farní rady mají za úkol prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti členů farnosti
za její život, spoluvytvářet živé společenství věřících, dávat podněty pro přípravu
bohoslužeb, podporovat sociální i charitativní činnosti a vzdělávací činnosti ve
farnosti a vše, co je pro růst křesťanství potřebné.
Bylo by špatné, pokud by se všechno očekávalo jen od kněze a ten by nedovedl
pověřit a povzbudit laiky k činnostem, které nohou dělat sami.
Farní rady volí farnost na určité období, několik členů jmenuje farář sám.
Pastorační a ekonomická rada ve farnosti švábenské je v dnešní době ve složení
těchto členů: Miluše Hladká, Pavel Hladký, Lenka Fialová, Josef Jiříček, Vladimír
Hroza, Libor Pištělka, Jaroslav Látal, Jiří Brhel, Josef Hladký, Jan Shromáždil,
Jaromír Štěrba a Pavel Derka.
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Rada se schází na faře několikrát v roce, aby projednala různé záležitosti a
připomínky ve farnosti.
Otec arcibiskup Jan Graubner má velký zájem, aby ve farnostech bylo všechno
v pořádku, proto svolává farní rady z jednotlivých děkanátů ke společným
setkáním. První se uskutečnilo 20. října 2004 ve Vyškově, kde se sešli členové
farních rad celého vyškovského děkanátu. V 17.30 hod. byla v kostele Panny
Marie mše svatá a po ní se všichni odebrali do Knihovny Karla Dvořáčka
k posezení s otcem Graubnerem, který záživným způsobem vysvětloval, jak by
si biskup vlastně představoval farnost.
Druhé setkání se uskutečnilo letos 11. ledna opět ve Vyškově, kde opět v 17.30
hod. celebroval arcibiskup Jan Graubner s kněžími děkanátu mši svatou a pak
všichni z pastoračních a ekonomických rad přešli do sálu Knihovny Karla
Dvořáčka jako minule. Tentokrát otec arcibiskup neměl přednášku, ale naslouchal
s námi, jak která farnost vyškovského děkanátu během roku pracovala, jaké měla
problémy a zkušenosti v duchovním životě.
Setkání bylo velmi užitečné a to jistě napomůže všem, kteří chtějí být ve svých
farnostech aktivní a chtějí přispět k oživení svých společenství.
připravil: Libor Pištělka

Letošní tříkrálová sbírka
30 členů našeho 3.oddílu YMCA Skaut Švábenice se v sobotu 7. ledna 2006 sešlo na
Obecním úřadě Švábenice, kde si pět vedoucích jednotlivých skupinek rozdělilo části
obce tak, aby navštívili všechny domy a děti, přistrojené za Tři krále, koledovaly na
potřeby charity. Je to již naše tradiční akce po obci.
Je potěšující, že se přes nejistotu počasí vždy najde mládež, která se do této charitativní
akce zapojí a naši spoluobčané na dílo charity přispívají. Nikdo z nás neví, v jaké situaci
se během svého života ocitne a zda jednou nebude odkázán na její služby. Děti od některých
občanů dostaly i sladkosti a ovoce. Je sice pravda, že někteří občané se k této akci staví
odmítavě, ale nás to neodrazuje od pomoci druhým lidem, kteří jsou na pomoc odkázáni.
Při letošní sbírce jsme vykoledovali
20 000.− Kč. Za tuto pomoc spoluobčanům
ze srdce děkujeme.V letošním roce jsme
současně roznášeli i letáky k pořádání
Sv.Misií v naší obci, které proběhnou od
1. do 9. dubna 2006.
Všem, kteří se jakkoliv zapojili do
Tříkrálové sbírky za jejich účast a pomoc co
nejsrdečněji děkuji.
Vedoucí oddílu Vladimír Norgay Hroza
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3. oddíl YMCA Skaut Švábenice informuje
o pořádání následujících akcí v roce 2006
Od pátku 5. května 2006 do pondělí 8. května 2006 – putování po oblasti
Třeboňsko – Jindřichohradecko.
Cena pro registrované 500.− Kč , pro ostatní 700.− Kč
Předběžný program: Třeboň, rybník Rožmberk a Svět, Zlatá stoka,
Jindřichův Hradec (největší mechanický betlem na světě), Úzkokolejka
Nová Bystřice (Česká Kanada), Landštejn (nejrozsáhlejší zřícenina hradu),
Slavonice.
Od soboty 8. července 2006 do pondělí 17. července 2006 − Skautský
tábor na základně Milkov (okres Prostějov)
Cena pro registrované 1 000.− Kč, ostatní 1 500.− Kč
Na setkání při námi pořádaných akcích se těší vedoucí oddílu Vladimír
Norgay Hroza

Konkurence našeho muzea
Je mnoho obcí i na Vyškovském okrese, které přímo závidí Švábenicím, že
mají prostory, v nichž jsou muzea s tolika exponáty. Návštěvníky udivuje, že
všechny věci, které vidí, jsou ze Švábenice, že nic není z jiného regionu. Když
přijedou na prohlídku činovníci z oblasti kultury a prohlásí, že obě naše muzea,
jak Obecní tak i Kostelní, jsou na profesionální úrovni, tak to člověka potěší a je
pyšný na to, že pochází z této malebné obce. Je pravda, že udržet toto všechno
v naprostém pořádku a čistotě je někdy vyčerpávající, ale z lásky ke své rodné
obci člověk na to brzy zapomene.
Několikrát nás ve Švábenicích navštívili přátelé z Němčan u Slavkova, kde
jsou evidování v Klubu přátel historie obce Němčany. Tento klub se může
prokázat poměrně bohatou činností od různých besed až po výstavy. Za svůj
nejdůležitější úkol do budoucna považovali členové tohoto sdružení vybudování
Obecního vlastivědného muzea. Podle slov předsedy Klubu Stanislava Stejskala
se již podařilo shromáždit dostatečné množství exponátů např. němčanský kroj,
dobové nádobí, zemědělské nástroje, zbraně, předměty sakrální povahy atd.,
z nichž lze vybudovat stálou expozici. Její součástí by měla být také němčanská
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světnička, kterou vytvořila místní etnografka Aloisie Rysová. Úkolem muzea
(tak jako u nás) má být v první řadě uchování památek hmotné povahy, jež jsou
svědectvím o historii obce pro budoucí generace. Klub přátel historie obce má
ve svém úsilí plnou podporu Obecního úřadu, s nímž spolupracuje na získání
vhodných prostor. Původně zvažovali variantu umístit muzeum ve škole, ale
tato možnost padla. Nakonec se podařilo získat od obce souhlas, aby Obecní
vlastivědné muzeum vzniklo v bývalém chlévě pro býky za obecním úřadem.
Práce na zkulturnění tohoto objektu běží na plné obrátky. Museli se uvnitř dělat
sanační omítky a různé úpravy, rovněž se muselo upravit podkroví, aby také
mohlo sloužit jako výstavní místnost.
Všechno dá velkou a namáhavou práci. Je mnoho lidí, kteří si myslí, že se to
tam všechno nějak nahází a je to, ale pravda je jiná.
Moc jim přeji, aby vše zdárně zvládli a Švábenice měli konkurenta.
Ale velkého konkurenta má i naše Kostelní muzeum. Ještě dvě muzea takového
typu jsou : na mariánském poutním místě v Bílé Vodě u Javorníka a v Zábřehu
na Moravě. Obě jsem navštívil a měl jsem z toho příjemný pocit, že i jinde se
najdou obětaví lidé a opatrují „dědictví našich otců“ bez nároků finanční odměny
zde na zemi.
Díla církevního umění mají vnímavého pozorovatele pozdvihnout a pomoci
mu ujasnit si své kořeny a vztah k Bohu. Také z tohoto důvodu vznikala diecézní
muzea v českých zemích již v 19. století. Jejich úkolem bylo (a dnes znovu je)
prezentovat movité církevní památky a současně zvýšit možnosti jejich ochrany.
Totalitní režimy tomuto druhu muzejnictví příliš nepřály, a tak diecézní muzea
téměř vymizela. Ačkoliv je v české republice osm diecézí, jen ve dvou z nich
jsou dnes otevřena muzea církevních památek.
Jedno je v Litoměřicích, kde zdejší diecézní muzeum se může mj. pochlubit
jednou z největších sbírek holandského umění z 15. století v Evropě nebo největší
sbírkou gotických monstrancí v celé republice.
Druhé plně fungující diecézní muzeum je v Plzni. Otevřené je od roku 1998 a
sídlí v objektu bývalého františkánského kláštera. Je zde k vidění stálá výstava
gotické, renesanční a barokní plastiky.
Pět let provozu mělo Diecézní muzeum v Brně, zřízené Biskupstvím brněnským
v roce 1993. Jeho činnost však ustala se skončením nájemní smlouvy v roce 1998
– tehdy totiž zůstaly nedořešené otázky organizace muzea a stabilního zajištění
jeho provozu.
V Olomouci bylo arcidiecézní muzeum založeno před sedmi lety. Dosud však
nezahájilo svou výstavní činnost.
Ostatní diecéze o zřízení muzeí vážně uvažují. Například královehradecká
diecéze již začíná připravovat ve výstavních prostorách biskupství zřízení stálé
expozice vybraných předmětů, která bude představovat zárodek diecézního
muzea.
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Naše obě muzea ve Švábenicích jsou zapsána na Ministerstvu kultury v Praze
a každý rok musíme vyplňovat výkaz o muzeu. Z pověření Ministerstva kultury
zajišťuje Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) resortní
statistiku kultury, která je součástí Programu statistických zjišťování v České
republice vždy za uplynulý rok. Tento Program, jako Vyhláška ČSÚ, je uveřejněn
ve Sbírce zákonů ČR, částka 196 ze dne 25. listopadu 2004. Program vychází ze
zákona č. 89/95 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
Tento zákon ukládá všem zpravodajským jednotkám, tj. všem muzeím,
památníkům a galeriím bez ohledu na jejich zřizovatele a právní formu organizace,
povinnost poskytnout úplně, správně a včas požadované údaje pro statistické
zjišťování uvedené v Programu statistických zjišťování (§2, odst.6) citovaného
zákona).
V rámci sjednocování statistického šetření v ČR a v členských zemích EU byly
od r. 1998 výkazy o činnosti galerií a výkazy o činnosti muzeí sloučeny do jednoho
výkazu Kult (MK) 14−01 Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných
umění).
„Radost ze zhmotněné krásy, kterou v nás památky a předměty vyvolávají, patří
k těm hodnotám, jimiž si památky z minulosti jsou schopny zajistit svoji existenci
i v budoucnu, jestliže tomu budeme nápomocni svým odpovědným vztahem
k památkám,“
připravil: Libor Pištělka

Pozvánka na výstavu
V Obecním vlastivědném muzeu ve Švábenicích u Vyškova
je každou neděli od 2. dubna 2006 do 18. června 2006
otevřena výstava s názvem

ROK NA VSI
Shlédnete nepřeberné množství výtvarných prací dětí švábenických škol.
Otevřeno je vždy v neděli odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin.
Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.
Opět máte možnost příležitostně shlédnout stálé expozice jak v Obecním, tak
i v Kostelním muzeu.
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Pes přítel člověka
Vážení občané,
obracím se na všechny, co zbožňují své psí miláčky. Nechte si je doma a pokud
s nimi vyjdete na ulici, dejte jim náhubek a sbírejte si po nich výkaly.
Napadlo Vás někdy, že druhé občany to obtěžuje a nejsou nadšeni, když musí
chodit po vesnici okolo psích hromádek ? Já mám také pejska, mám ho moc
ráda, ale na dvoře na hlídání. Myslím si, že proto nám dal Bůh rozum a svobodnou
vůli, abychom se od zvířat lišili.
Mějte si doma třeba deset pejsků, spávejte s nimi, ale ať neobtěžují druhé. Náš
národ je prostě už takový, že se rád „opičí“. Je to móda v Americe, naši herci
pomalu v televizi nevystoupí sami, jenom se svými miláčky. Mladí lidé nemají
děti s odůvodněním, že by je neuživili, ale do pejsků investují nemalé prostředky.
Ti na ně, až budou staří, bohužel vydělávat nebudou.
Závěrem bych chtěla všechny poprosit, aby auty nezastavovali přímo u mého
květinového záhonu. Jak opouští auto, šlapou po květinách a přímý kouř z výfuku
květinám škodí. Květiny jsou moje záliba a mrzí mě, když je někdo ničí.
Přeji všem občanům ze srdce hodně zdraví, lásky a vzájemné tolerance. Marta
Štěrbová
P.S. Chci podotknout, že o pejscích to není jen můj názor, slyším to od mnoha
občanů každý den.
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VÁS ZVE K PROHLÍDCE STÁLÉ EXPOZICE
HISTORICKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH
STROJŮ A NÁŘADÍ V HOŠTICÍCH − HEROLTICÍCH
ZOD Haná, družstvo
se sídlem ve Švábenicích
závod Hoštice

INFORMACE: J. Cupák − 604 451 476 − M. Řezníčková − 517 324 241

ROZŠÍŘENÁ EXPOZICE V HOŠTICÍCH
V pátek 28. 5. 2004 byla slavnostně otevřena rozšířená expozice zem.
muzea ve středisku ZOD Haná v Hošticích.
Stávající sbírka strojů a nářadí ze zemědělských usedlostí 19. a 20. sto−
letí byla doplněna o další exponáty. Zajímavou je nově instalovaná svět−
nička vybavená předměty časově odpovídající charakteru celé expozice.
K hojné návštěvě zve širokou veřejnost správce muzea pan Jiří Cupák,
vedoucí mechanizace v Hošticích.
Zájemce o prohlídku však prosí o předběžnou domluvu termínu.
Marta Řezníčková
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