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PADLI, ABYCHOM ŽILI
61.výročí osvobození Československa
Konec dubna a začátek května jsou měsíce, kdy občané konají ve všech městech
a vesnicích vzpomínkové akce, které jsou spojovány s historickými událostmi
druhé světové války, aby sobě a ostatním připomněli a uctili památku obětí, útrap
těch lidí, jejichž životy byly v této válce zmařeny.
Patřím ke generaci, která tuto válečnou dobu nezažila. Narodil jsem se měsíc
po příchodu prvního rudoarmějce do naší obce Uhřice, které byly osvobozeny
29.4.1945. Po letech mi maminka vyprávěla, že když ji spatřil, tak pravil: „smatri
mamka, ruskije prišli“ Tato slova mne vždy v tomto období projdou myšlenkami.
Po řadě dalších let jsem se rozhodl, že se vydám pátrat, kam vedly jeho kroky.

Uhřice byly osvobozeny beze ztrát na lidských životech. V odpoledních hodinách
dorazila vojska do Nových Hvězdlic. Potom jednotky střelecké divize zaútočily
na nepřátelské opěrné body v prostoru na Sobánku u Zdravé vody. Zde se Němci
zakopali a kladli houževnatý odpor. Ten byl zlikvidován a střelecký pluk Rudé
armády pokračoval v postupu ve směru Orlovice – Švábenice.
V odpoledních hodinách 29.4.1945 obsadily čelní jednotky okraj lesa Háj nad
Moravskými Málkovicemi a odtud zahájily postup na Švábenice. Dále pokračovali
ve směru Švábenice − Doloplazy – Dobromilice.
Do roku 1986 nebylo přesně známo, kolik rudoarmějců ve Švábenicích padlo,
různily se počty a nebyla známa jejich jména.
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Ve spolupráci s vojenskými úřady SSSR byla naše snaha korunována úspěchem.
Jména šesti padlých z řad příslušníků Rudé armády byla konečně zapsána na
desku památníku osvobození.
Německá vojska po obsazení evropských zemí vypalováním obcí − u nás Lidice,
Ležáky, na Moravě Javoříčko, rozšiřováním koncentračních táborů Buchenvald,
Mauthauzen, Osvětim, se vydala na „bleskovou válku proti Sovětskému svazu“.
Jaká by byla dnešní nejen světová situace, ale i u nás, nebýt jejich zastavení u
Moskvy a Stalingradu (Volgogradu) ? Pokračováním dále do asijských států,
jaké osudy byly již naplánovány pro naši republiku a jiné národy ? Na to si dej
čtenáři odpověď sám. Současně se zamysli nad poselstvím prezidenta E. Beneše,
který se zasloužil o stát, které pronesl v květnu 1947. „Může se stát, že mé dekrety,
vydané z rozhodnutí vítězných mocností 2. světové války, budou prohlašovány
za neplatné. Může se stát, že se najdou i takoví, kteří se budou sudetským Němcům
omlouvat a budou nakloněni jejich návratu...“
připravil: Pavel Kudlička
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Výpis usnesení
přijatých na 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice
konaného dne 19.5. 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Bod č. 1
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 17. zasedání zastupitelstva
obce
1. Ing. Gloza Vít
2. Hroza Vladimír
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) Závěrečný účet obce za rok 2005
4) Projednání darovací smlouvy a kupní smlouvy mezi Obcí Švábenice a JMP
a.s. Brno
5) Rozpočtové opatření č. 3/2006 rozpočtu obce
6) Rozpočtový výhled obce na rok 2007 − 2008
7) Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce pro volební období 2006 − 2010
8) Projednání Darovací smlouvy mezi Obcí Švábenice a Jihomoravským krajem
9) Odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva obce
10) Projednání záměru obce o odprodání části pozemku parc. č. 172/1 v k.ú.
Švábenice
11) Projednání kupních smluv v lokalitě Hradisko a kupní smlouvy části
pozemku p.č. 112/3 vyčleněného z pozemku p.č. 112/2
12) Různé
13) Diskuse
14) Závěr

Bod č. 2
Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í usnesení rady obce ze dne 15.2., 1.3.,
15.3., 29.3., 12.4. a 26.4. 2006.
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Bod č. 3
Závěrečný účet obce za rok 2005
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e závěrečný účet obce za rok 2005 s výhradami
a přijalo toto opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:
− majetek v částce 160 886,− Kč bude zaúčtován na účet 901− fond dlouhodobého
majetku (odkoupení pozemků v lokalitě fotbalového hřiště).
zodpovídá: účetní obce Jiříčková Jana
termín: do 30.4. 2006

Bod č. 4
Projednání darovací smlouvy a kupní smlouvy mezi Obcí Švábenice a JMP a.s.
Brno
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí
Švábenice, Švábenice č.p. 18, 683 23 Ivanovice na Hané jako prodávající a
Jihomoravskou plynárenskou, a.s. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako kupující.
Předmětem smlouvy je movitá část rozvodného zařízení NTL plynovodu PE dn
110 v délce 200m za dohodnutou cenu 100 000,− Kč v lokalitě Padělky na p.č.
3886/1 a 3937/2 v k.ú. Švábenice.
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí
Švábenice, Švábenice č.p. 18, 683 23 Ivanovice na Hané jako dárce a
Jihomoravskou plynárenskou, a.s. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako
obdarovaný. Předmětem smlouvy je movitá část rozvodného zařízení NTL
plynovodu PE dn 110 v délce 200 m v lokalitě Padělky na p.č. 3886/1 a 3937/2
v k.ú. Švábenice.

Bod č. 5
Rozpočtové opatření č. 3/2006 rozpočtu obce
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 3/2006 rozpočtu
obce.

Bod č. 6
Rozpočtový výhled obce na rok 2007 − 2008
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í rozpočtový výhled na rok 2007 a
2008.
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Bod č. 7
Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce pro volební období 2006 − 2010
Zastupitelstvo obce s t a n o v u j e v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích počet členů Zastupitelstva obce Švábenice pro volební
období 2006−2010 na 15 členů zastupitelstva obce.

Bod č. 8
Projednání Darovací smlouvy mezi Obcí Švábenice a Jihomoravským krajem
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e darovací smlouvu o bezúplatném převodu
pozemků mezi obcí Švábenice, se sídlem Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na
Hané (jako dárce) a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601
82 Brno (jako obdarovaný), o převodu nemovitostí parc. č. 243/2 − trvalý travní
porost o výměře 523 m2 a parc.č. 3902 ostatní plocha – silnice o výměře 14
084m2 zapsaných mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj – Katastrální pracoviště Vyškov na LV 10 001 pro okres
Vyškov, obec a k.ú. Švábenice.

Bod č. 9
Odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e odměny a příplatky za výkon funkce
poskytované členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 50/2006 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., od 1.5. 2006.

Bod č. 10
Projednání záměru obce o odprodání části pozemku parc. č. 172/1 v k.ú.
Švábenice
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e záměr obce o odprodání části pozemku cca
125 m2 parc.č. 172/1 o výměře 2 215 m2 zapsaném v katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně
Katastrální pracoviště Vyškov na LV 10 001 pro okres Vyškov, obec a k.ú.
Švábenice.
¾ nabyvatel zajistí svým nákladem geomertické oddělení části pozemku
¾ kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy
¾ nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem pozemků (sepsání kupní
smlouvy, návrh na vklad vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru
nemovitostí)
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Bod č. 11
Projednání kupních smluv o koupi pozemků v lokalitě Hradisko a kupní smlouvy
o koupi části pozemku p.č. 112/3 vyčleněného z pozemku p.č. 112/2 v k.ú.
Švábenice
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e kupní smlouvu mezi manželi panem Jiřím
Brhelem a paní Andreou Brhelovou, bytem Švábenice č.p. 361 jako prodávající
a Obcí Švábenice, se sídlem Švábenice č. p. 18, 683 23 Ivanovice na Hané jako
kupující. Prodávající mají ve společném jmění manželů pozemek parc. č. 177/7
zahrada o výměře 2207m2, který je zapsán mimo jiné v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj – Katastrální pracoviště Vyškov na
LV č. 1545 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice. Z pozemku se geometrickým
plánem č. 286−75/2002 vyčleňuje pozemek parc.č.117/12 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 126m2. Obec Švábenice vyčleněný pozemek o výměře
126m2 kupuje do svého výlučného vlastnictví za dohodnutou kupní cenu 1 260,−
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku.
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e kupní smlouvu mezi panem Jiřím Cupákem,
trvale bytem Švábenice č.p. 362 jako prodávající a Obcí Švábenice, se sídlem
Švábenice č.p. 18, PSČ 683 23, jako kupující. Prodávající je výlučným vlastníkem
pozemku parc.č. 177/8 zahrada o výměře 1 410m2, který je zapsán mimo jiné v
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj – Katastrální
pracoviště Vyškov na LV č. 1555 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice. Z
pozemku se geometrickým plánem č. 286−75/2002 vyčleňuje pozemek parc.č.
177/9 ostatní plocha−ostatní komunikace o výměře 88m2. Obec Švábenice
vyčleněný pozemek o výměře 88m2 kupuje do svého výlučného vlastnictví za
dohodnutou kupní cenu 880,− Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
prodejem pozemku.
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e kupní smlouvu mezi paní Miluší
Punčochářovou, trvale bytem Vyškov−Předměstí, Trpínky 12, č.p. 90, PSČ 682
01 jako prodávající I., panem Janem Punčochářem, trvale bytem Vyškov−
Předměstí, Trpínky 12, č.p. 90, PSČ 682 01 jako prodávající II., a Obcí Švábenice,
okres Vyškov, se sídlem Švábenice č.p. 18, PSČ 683 23 jako kupující.
Prodávající I. je podílovou spoluvlastnicí z id.1/6 a oba prodávající mají ve
společném jmění manželů id. 5/6 pozemku parc.č. 177/3 zahrada o výměře 407m2,
který je zapsán mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj – Karastrální pracoviště Vyškov na LV č. 168 pro okres
Vyškov, obec a k.ú. Švábenice. Z pozemku se geometrickým plánem č. 286−75/
2002 vyčleňuje pozemek parc. č. 177/9 ostatní plocha − ostatní komunikace o
výměře 4m2. Obec Švábenice vyčleněný pozemek o výměře 4m2 od prodávajících
kupuje do svého výlučného vlastnictví za dohodnutou kupní cenu 40,− Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku.
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Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e kupní smlouvu mezi paní Dášou Navrátilovou,
bytem Švábenice č. p. 231 jako prodávající a Obcí Švábenice, se sídlem Švábenice
č.p. 18, PSČ 683 23 jako kupující. Prodávající je výlučnou vlastnicí pozemku
parc.č. 112/2 zahrada o výměře 180m2, který je zapsán mimo jiné v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj – Katastrální pracoviště
Vyškov na LV č. 630 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice. Z pozemku se
geometrickým plánem č. 316−70/2005 vyčleňuje pozemek parc.č. 112/3 zahrada
o výměře 46m2. Obec Švábenice vyčleněný pozemek o výměře 46m2 od
prodávající kupuje do svého výlučného vlastnictví za dohodnutou kupní cenu
700,−Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku.

Bod č. 12
Různé
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e žádost ředitelky Základní školy a mateřské
školy Švábenice o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2006−2007
na 28 dětí ve třídě.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í kritéria pro přijímání dětí k
předškolnímu vzdělávání v MŠ a oznámení o uzavření MŠ v době prázdnin.
Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e nabídku společnosti s možností výstavby
větrné elektrárny na katastru Obce Švábenice.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 19 .5.2006
Zapsala: Hana Hladká
Starosta obce: Josef Kubík, v.r.
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Občanská rubrika
do 31.5.2006

Blahopřejeme
Narozené děti
Novák Tomáš Švábenice 167
Narodit se, je dobrodružství
O´HENRI

Vzpomínáme
Zemřelí do 3.4.2006
Krajčíková Pavlína Švábenice 296 + 3.4.2006
Frgál Jiří Švábenice 282 + 26.5.2006
Jediné, co může člověk ovlivnit je,
jak naplní svůj čas.
SENECA
K 31. 5. 2006 žilo v obci Švábenice 926 obyvatel
z toho: 468 žen
458 mužů
připravila: Hana Hladká − pracovnice OÚ
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Těšíme se na prázdniny
Lidský život je prezentován neustálým koloběhem nějakého začátku něčeho a
konce.V krajních případech vznikem života, kdy člověk přichází na svět a
okamžikem, kdy tento svět opouští. V tuto chvíli jde o začátek a konec školního
roku 2005/2006. Pro nikoho z nás není těžké vrátit se v představách do prvních
zářijových dnů. Vždyť ten rok tak rychle utekl… Ale vzpomínejme dál. Někdo
se těšil, někdo vůbec, prvňáčci byli zvědaví a možná že se i trochu báli. To když
doma došly jiné výchovné argumenty a zbyl ten poslední: „Však počkej, až půjdeš
do školy, oni tě naučí!“ Nutno říci, že se tato předpověď, i když byla myšlena
určitě jinak, stoprocentně splnila. Učili a naučili! Na pedagogické pracovníky
měla naše škola vždycky štěstí.
Brzy vystavíme našim žákům závěrečný účet – vysvědčení. Mnohdy jsme si
museli pořádně máknout. Inu – bez práce nejsou koláče! A i ty mladé čerstvě
zasazené stromky, kterých máme ve Švábenicích požehnaně by rostly všelijak,
kdyby je starostlivý člověk s láskou a pochopením pro rovný růst neupravoval.
Ano, s láskou, protože ví, že jen řádně ošetřovaný stromeček přinese jednou
plody, jaké se od něj očekávají. Do školy však nechodíme jen pro jedničky. My
se tady učíme být spolu a tím, že ve škole také žijeme, připravujeme se na život,
ba co víc, pozvolna do něho vstupujeme.
Kdyby nebylo těch „otravných“ školních deseti měsíců, nebyly by ale také
prázdniny. A na co bychom se potom těšili? Vždyť právě prázdniny jsou pro
každého školáka tím největším svátkem. A než se všichni pustíme do jeho oslav,
poohlédněme se právě za těmi uplynulými měsíci, které nám sice něco málo
ukrojily ze života, ale na druhé straně nám přinesli mnoho nového. Výčet
každodenních drobných činností a akcí, které nám obohatily výuku by nestačil
ani na celé číslo tohoto zpravodaje. Proto nahlédněte jen do naší hlavní kuchařky,
kde se „vařila“ jen hlavní jídla:

1.čtvrtletí:
−
−

−
−
−
−

výuka na dopravním hřišti ve Vyškově, 3. a 4.třída
výstavy: Mikroregiony Vyškovska – Ivanovická brána
Dušičkové inspirace v květinářství Týna
Lidové kroje v místním muzeu
kino Odvážný Stripes
divadlo v Ivanovicích na Hané, Jak si princezna vzala draka
schůze Sdružení rodičů, třídní schůzky
1. místo v okresním kole v přehazované ve Vyškově, chlapci 5.třídy
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2.čtvrtletí:
−
−
−
−
−
−
−

výuka plavání v Plavecké škole Vyškov, 1., 2. a 5.třída
byla ustanovena školská rada
kino Polární expres
vánoční turnaj ve florbalu
vánoční setkání s dětmi MŠ, společná besídka
bruslení na zimním stadiónu ve Vyškově
konzultace s rodiči o prospěchu a chování

3.čtvrtletí:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

výchovný koncert hudební skupiny MARBO
zápis dětí do 1.třídy
divadlo Prostějov, Malování na tmu
okresní kolo recitační soutěže ve Vyškově – 2 čestná uznání!
výstavy: Nemovité kulturní památky obcí okresu Vyškov v místním muzeu
Dálnicí do pravěku v Ivanovicích na Hané
účast v mezinárodní matematické soutěži Klokan 2006, 2.−5.třída
setkání s misionářem v kulturním domě, povídání o liturgickém roku
výuka plavání v Plavecké škole Vyškov, 3. a 4.třída
kino Harry Potter
příprava a výroba dětských výrobků na výstavu Rok na vsi v místním muzeu
– jde o průřez naší celoroční tvorbou

4.čtvrtletí:
−
−
−
−
−
−
−

kino Jak se krotí krokodýli
výchovný kulturní pořad S tetinama na zelenou /k dopravní výchově/
Den otevřených dveří u příležitosti Dne matek – tradiční velmi oblíbená akce,
kdy se zájemci mohou zúčastnit po celý den výuky
2. místo na okresním šachovém turnaji ve Vyškově, Jiří Bednář ze 2.třídy
účast v okresním kole ve vybíjené ve Vyškově, žáci 5.třídy
2. místo v okrskovém kole malé kopané ve Vyškově, chlapci 5.třídy
exkurze do planetária, technického muzea a do botanické zahrady v Brně, 3.
– 5.třída
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Vzhledem k tomu, že školní rok 2005/2006 ještě definitivně nezavřel svá vrátka
a nedopekl poslední moučník, čekají nás ještě výlety, kino, cvičení v přírodě,
tradiční pexesiáda, společné fotografování a samozřejmě bouřlivé oslavy konce
školního roku s udílením odměn a upomínkových dárečků. Že nebude komu
dávat odměny? To jste všichni na omylu. Vždyť kromě jiných jen těch výtvarných
soutěží, kterých se naši žáci ať už s většími či menšími úspěchy zúčastnili, bylo
tolik, že by si všichni zasloužili zlatou medaili.
Ale teď na konec trochu vážně. Co má společného závěr a začátek školního
roku? Mimo jiné se nese ve znamení květin. Květiny v rukách paní učitelky jsou
jistě výmluvným znamením. Každý, kdo je uvidí, pochopí nebo se alespoň dovtípí
jejich významu. I já bych chtěla závěrem touto cestou předat symbolickou květinu
nejen všem paním učitelkám, ale také všem ostatním – kuchařkám, uklízečkám,
panu školníkovi, všem, kteří se v dnešní nelehké situaci ve školství podílejí na
tom, že naše školička „šlape“ tak, jak má. A dětem? Dětem přeji kromě samých
jedniček ty nejsenzačnější prázdniny pod sluncem!
Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy

Setkání rodáků a přátel obce
Je jistě málo lidí, kteří by se po letech nechtěli setkat se svými kamarády a
kamarádkami ve své rodné obci. Někteří žijí vzdáleně od svého domova, někteří
již ze zdravotních důvodů nemají tu možnost. Ale kdo tu možnost má a přijme
pozvání již tradičních sjezdů rodáků ve Švábenicích, není zklamán. Při dobrém
posezení u vínečka se hezky vzpomíná na dětství, na mládí, na školu, na první
lásky i na různé životní obtíže. Ale vždy je všem dobře a při loučení se každý
obvykle těší na další příští setkání.
K letošnímu setkání rodáků napsala naše rodačka (která ze skromnosti nechtěla
být jmenována) básničku s názvem :
Všichni se pospolu pak veselíme
a těšíme se, že po pěti letech
se opět uvidíme.

Setkání rodáků
Domove, domove, drahá má vesničko,
když na tě vzpomenu, smutná jsem maličko.
Vzpomenu na mládí, dětství a na školu,
radost mám velikou, že jsme zde pospolu.

Kdo by se nevracel do rodné vesničky,
kde má své kořeny – rodiče, stařečky,
nevzpomněl na lidi, které má rád
a také na léta, kdy byl tak mlád.

Opět se scházíme po letech po pěti,
vítá nás starosta – ten nesmí chyběti.
Kulturák vyzdoben, vše jak se patří,
co vše je nového, hned každý spatří.
Sbor písně veselé i smutné zpívá,
každý tak u sebe na vše si vzpomíná.

Nakonec si popřejem též hodně zdraví
a těšit se budeme za pět let
ať se setkání zas slaví.
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Jistě všechny básnička potěšila a přejme si, aby se do naší obce nevraceli s
radostí jen naši rodáci, ale všichni lidé dobré vůle!
Připravil: Libor Pištělka

Roèník 1926

Pučan Josef, Dětkovice
Doleželík Stanislav, Přerov
Němečková Vlasta(Knapová), Zborovice
Kocourková Jarmila(Poláchová), Horní Těrlicko
Indrová Ludmila(Obručová), Brno
Daňková Vlasta(Pučanová), Mor. Málkovice
Maliňáková Věra(Tomečková), Bystřice pod
Hostýnem
Vítková Anna, Dvůr Králové

Pištělka Milan, Brno
Migota František, Zlín
Robek Oldřich, Brno
Vystavěl František, Havířov
Dohnal Miroslav, Praha
Balán Josef, Švábenice
Kaláb Leo, Švábenice
Vítková Hedvika(Harásková), Mor. Málkovice
Baldiková Jindřiška(Máčilová), Havířov
Nejezchlebová Věra(Vernerová), Skalica
Drábková Františka(Tvrdá), Švábenice
Obhlídalová Miroslava(Balánová), Švábenice
Orlová Jiřina(Navrátilová), Švábenice
Dětkovice
Šenkeřík Miroslav, Mikulovice u Jeseníku
Hejný František, Šternberk
Ambroz Milan, Hoštejn
Kalivodová Marie(Kalábová), Dětkovice
Dufková Libuše, Dětkovice 13

Roèník 1936

Roèník 1931
Máčel Jan, Vyškov
Navrátil Oldřich, Babylon
Mikšík Antonín, Ostrava
Slatinský Tomáš, Krnov
Korčian Miroslav, Bělá u Opavy
Czepán Miloslav, Horní žleb
Raška Jindřich, Šternberk
Harásek Josef, Švábenice
Vévoda Miroslav, Švábenice
Petřek František, Švábenice
Kryl Konrád, Dlouhomílov
Charouzová Ludmila(Horáková), Zlín
Losmanová Drahomíra(Derková), Křižanovice
Musilová Růžena(Shromáždilová), Ivanovice na Hané
Bendková Anna(Rašková), Brno
Vágnerová Božena(Plhalová), Drnovice
Přikrylová Marie (Tilšerová), Švábenice
Hanáková Marie(Kalábová), Švábenice
Dobešová Oldřiška(Synková), Švábenice
Kalábová Marie, Švábenice
Bednář Karel, Horní Věstonice
Dětkovice
Vrána Jan, Dětkovice
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Harásek Jaroslav, Šlapanice
Látal Josef, Švábenice
Procházková Blažena(Vydrová), Švábenice
Kolnerová Františka(Trnečková), Vranov nad Dyjí
Kudýnová Helena(Korčiánová), Brno
Krajčík Jaroslav, Švábenice
Vincenec Stanislav, Švábenice
Kadlecová Helena, Švábenice
Zbořil Jan, Radonice
Doležalová Božena(Jiříčková), Ostrava
Fořt Miroslav, Rožnov pod Radhoštěm
Dětkovice
Šibl Václav, Vrbno pod Pradědem
Cigánková Olga(Navrátilová), Dětkovice
Krejčířová Emilie(Šiblová), Dětkovice
Turková Ludmila, Dětkovice
Donnebergerová Julie(Obhlídalová), Vyškov
Nehybová Ludmila(Skácelová), Vyškov
Čechová Olga(Skácelová), Brno

Roèník 1941
Lejsal Miloš, Švábenice
Dobeš Jan, Morkovice
Pazdera Otakar, Kracov
Harásková Ludmila(Poláchová), Švábenice
Ševčíková Jiřina(Dostálová), Orlovice
Kudličková Jitka(Pospíšilová), Švábenice
Dubrovská Liba(Brablíková), Vyškov
Dobešová Marta, Švábenice
Přecechtělová Marie(Tvrdá), Vyškov
Heroudek Pavel, Sezimovo Ústí
Pavezka Jan, Švábenice
Procházka František, Švábenice
Hrnčiřík František, Švábenice

Ivančová Miloslava, Švábenice
Bajajová Naděžda, Švábenice
Procházka Milan, Horní Lhota
Nováková Milada(Fořtová), Švábenice
Dětkovice
Kala Jan, Račice
Šiblová Jana, Mikulovice
Pučan Lubomír, Jeseník
Frgálová Marie(Koutná), Dětkovice
Malčicová Ludmila(Korytářová), Mikulovice
Procházková Marie, Dětkovice
Sedláčková Marie, Dětkovice
Sypěnová Františka(Neckařová), Dětkovice
Viglasová Anna(Křídlová), Vápenná

Roèník1946
Obručová Marie(Dvořáková), Dětkovice
Mrnuštiková Alena(Šášková), Hoštice−Heroltice
Krabsová Božena(Vojáčková), Zlín
Hladká Františka(Veselá), Brno
Navrátilová Marie(Novotná), Ivanovice na Hané
Rýpal Miloslav, Švábenice
Dobeš Otakar, Švábenice
Dvořák Jan, Švábenice
Lžičař Ota, SRN
Navrátil Vladimír, Švábenice
Pištělka Libor, Švábenice
Procházka Pavel, Švábenice
Lejsek Zdeněk, Švábenice
Michlík Antonín, Švábenice
Albert Antonín, Švábenice
Zavadil Josef, Brno
Šášek Lubomír, Holešov
Damborská Božena, Švábenice
Dvořáková Marie, Švábenice
Vévodová Ludmila, Švábenice
Růžičková Eva(Dragounová), Vyškov
Zavadilová Ludmila(Procházková), Kroměříž
Dětkovice
Pučan Josef, Dětkovice
Kaňa Stanislav, Dětkovice
Dolák František, Dětkovice
Kocourek Jan, Prostějov
Zavadil Jan, Doloplazy
Dufek Miloslav, Dětkovice 13
Trávníčková Zdeňka(Pastyříková), Vyškov
Rychlíková Věra(Cociancichová), Vyškov)
Vaculíková Ludmila(Pučánová), Jeseník
Judasová Františka, Dětkovice
Otevřelová Marie, Dětkovice

Roèník 1951
Judasová Jiřina(Branžovská), Olomouc
Judasová Marta(Rejpalová), Olomouc
Hanáková Jarmila, Vyškov
Dolečková Marie(Gédušová), Švábenice
Jiříčková Jana(Bučková), Švábenice
Krupíková Ludmila(Šášková)Olomouc
Šášková Jarmila, Švábenice
Valachová Růžena(Matulová), Litenčice
Karnay Lubomír, Švábenice
Kolářová Jarmila(Losmanová), Vyškov
Zbořil Radomír, Švábenice
Šebesta Jan, Vyškov
Synek Jaroslav, Švábenice
Shromáždil Josef, Medlov
Derka Josef, Kroměříž
Dragoun Antonín, Švábenice
Frgál Pavel, Švábenice
Menšík Mojmír, Švábenice
Punčochář Jiří, Švábenice
Vojáček Jiří, Švábenice
Hanák Josef, Švábenice
Hroza Vladimír, Švábenice
Punčochář Karel, Vyškov
Klvač Josef, Vyškov
Heroudek Jiří, Ivanovice na Hané
Sypěnová Dagmar(Vévodová), Dětkovice
Gontkovičová Zdena(Štětinová), Ivanovice na Hané
Rejpal Miroslav, Lhota u Pačlavic
Dětkovice
Pastyřík Milan, Morkovice
Vybíral Evžen, Ivanovice na Hané
Obhlídalová Ludmila(Hanáková), Vážany
Hepová Jaroslava(Pořízková), Přerov
Navrátilová Hana(Kučerňáková), Chropyně
Hrnčiřík Jaroslav, Dětkovice
Kratochvílová Alžběta, Pustiměř
Klvačová Marta(Cociancichová), Vyškov
Krugová Ludmila(Pučanová), Dětkovice
Pučanová Zdena, Dětkovice
Tilšerová Hana, Dětkovice

Roèník 1956
Látalová Hana(Dobešová), Vyškov
Nejedlíková Ludmila(Dvořáková), Ivanovice na Hané
Steinerová Ludmila(Synková), Vyškov
Čermáková Marie(Hanáková), Švábenice
Novotná Olga(Kušková), Švábenice
Malinová Marie(Šmelová), Val. Meziříčí
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Roèník 1966

Hladká Miluše, Švábenice
Vymazalová Eva, Švábenice
Šášková Jana, Švábenice
Trnečka Josef, Švábenice
Kaláb Leo, Švábenice
Novotný Ivo, Švábenice
Kubík Miloš, Švábenice
Menšík Břetislav, Troubky
Michlík Pavel, Praha
Šebesta Milan, Švábenice
Slavík Pavel, Brno
Hanáková Marie, Švábenice
Šťastná Jarmila(Maierová), Brno
Dětkovice
Beránková Naděžda(Malinková), Pavlovice
Pospíšilová Jarmila(Přikrylová), Olomouc
Šibl Jaroslav, Olomouc
Knap Jan, Dětkovice
Konopka Jiří, Dětkovice
Oulehla František, Dětkovice
Sedláček Zdeněk, Dětkovice

Dobeš Pavel, Švábenice
Dvořák Josef, Švábenice
Hladký Vojtěch, Švábenice
Hrnčiřík Rostislav, Švábenice
Skácel Vladislav, Švábenice
Veselý Pavel, Švábenice
Knap Jiří, Švábenice
Bábík Petr, Švábenice
Pektor Rostislav, Vyškov
Tvrdý Milan, Vyškov
Zavadil Květoslav, Medlovice
Šťastný Zdeněk, Brno
Sochorová Jarmila, Švábenice
Tvrdá Zdeňka, Švábenice
Veselá Romana, Švábenice
Synková Světlana, Švábenice
Maliňáková Věra (Slatinská), Pačlavice
Coukalová Jiřina (Kunovská), Unkovice
Dětkovice
Judas Ladislav, Dětkovice
Vrána Jan, Dětkovice
Zavadil Stanislav, Dětkovice
Frgál Petr, Nemochovice
Kocourek Jiří, Pačlavice
Franc Josef, Dolní Žandov
Grošková Renata (Hanáková), Vyškov
Vybíralová Jena, Dětkovice
Soviarová Pavla (Pastyříková), Lhota

Roèník 1961
Michlík Jan, Vyškov
Skácel Miloslav, Švábenice
Kuška Vladimír, Švábenice
Dobeš Jan, Švábenice
Hladký Štěpán, Švábenice
Petřek František, Kroměříž
Cigánek Jaroslav, Švábenice
Francírková Jana, (Tvrdá) Tištín
Burešová Pavla, Dačice
Derková Jana(Vrbácká), Švábenice
Taušova Ludmila(Procházková), Vyškov
Válečkova Pavla(Gédušová), Praha
Čáp Václav, Švábenice
Mičlo Josef, Švábenice
Dětkovice
Stratil Josef, Vyškov
Fiala Antonín, Dětkovice
Žálek Karel, Dětkovice
Novotná Zdeňka (Cigánková), Vyškov
Bajerová Libuše (Pořízková), Medlov
Konůpková Jana (Červenáková), Dětkovice
Trpíková Marie (Herodková), Nezamyslice
Oulehlová Helena (Doubravová), Dětkovice
Kratochvilová Jaroslava, Dětkovice
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Informace o mateřské škole
Do mateřské školy je ve školním roce 2005−2006 přijato 25 dětí na pravidelnou
docházku, z toho je 21 dětí ze Švábenic a 4 děti z Dětkovic. Ve třídě je 8
předškolních dětí.
V současné době v MŠ pracují 4 zaměstnankyně. Ilona Kučerňáková je pověřena
ředitelkou školy Mgr. Janou Zatloukalovou vedením mateřské školy, od září
nastoupila nová paní učitelka Jena Vybíralová z Dětkovic za paní učitelku Danuši
Mrňkovou, která odešla do důchodu. Školnici dělá paní Magdalena Nováková a
pracovnici školní jídelny, která zajišťuje výdej stravy v MŠ, paní Miroslava
Vojáčková.
Ve výchovně−vzdělávací práci se vychází z Rámcového programu pro
předškolní vzdělávání. Podle něj máme vypracovaný školní vzdělávací program
na čtyři roky zaměřený na estetickou výchovu. V letošním školním roce plníme
poslední rok a podle ročního plánu školy se zaměřujeme na:
− na prohlubování pedagogické funkce předškolní výchovy
− seznamování dětí s elementárními poznatky o jiných zemích a kulturách, o
naší planetě Zemi, vesmíru
− zdůrazňování významu životního prostředí ( přírody i společnosti ) pro život
člověka
− vytváření zdravých životních návyků a postojů u dětí
− vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení,
podporování zájmu o učení zejména u předškolních dětí.
V průběhu školního roku máme plánované tyto akce školy:
− představení v divadle Radost v Brně
− kulturní pořady agentur pro děti v MŠ
− maňáskové divadlo v MŠ
− filmová představení podle nabídky
− účast dětí na vítání občánků
− koncert ve spolupráci MŠ a ZUŠ Ivanovice n. H.
− zábavné odpoledne s rodiči v mateřské škole
− výstava ovoce a zeleniny na OÚ
− návštěva místního muzea
− pouštění draků s rodiči
− vánoční besídka
− vystoupení pro žáky ZŠ
− karneval v MŠ, ZŠ
− návštěva 1. třídy ZŠ s dětmi před zápisem
− účast učitelky MŠ při zápisu do ZŠ
− oslava Dne Země v MŠ – třídění odpadového materiálu, sběr papíru
− besídka ke Dni matek
17

−
−
−
−
−
−
−
−

vystoupení pro žáky ZŠ
kreslení na chodníku s rodiči
vystoupení pro rodáky
výlet do ZOO
návštěva ZŠ s předškolními dětmi
rozloučení s předškolními dětmi
divadlo hrané rodiči
rozloučení s MŠ u táboráku.

V naší mateřské škole 9 děvčat navštěvuje 1x týdně taneční kroužek, který vede
učitelka ZUŠ Helena Suchomelová. Od září na přání rodičů a po domluvě
s ředitelem ZUŠ Ivanovice n. H. byla zahájena výuka hry na zobcovou flétnu,
jedná se o takový hudební kroužek, který vyučuje pan učitel Kamil Sedlák. Jsou
přihlášeny 4 děti. Starší děti se na jaře zúčastní také předplaveckého výcviku ve
Vyškově. Individuální logopedickou péči s předškolními dětmi, které mají špatnou
výslovnost, provádí Ilona Kučerňáková. Dlouhodobě spolupracujeme
s Pedagogickým centrem Brno, pobočkou Vyškov. Jejich pracovnice navštěvují
mateřskou školu 2x za rok. Na jejich doporučení byla v říjnu dětem s vážnějšími
poruchami řeči navržena odborná logopedická péče ve Vyškově nebo v
Ivanovicích na Hané. Stejně důležitá je i spolupráce mateřské školy s
Pedagogicko−psychologickou poradou Vyškov, zejména při řešení odkladů školní
docházky.
V mateřské škole je stále co vylepšovat. Na jaře bylo opraveno venkovní
schodiště, v srpnu položena nová podlahová krytina ve třídě a lehárně v přízemí.
Všechny pracovnice se podílely jak na vystěhování a nastěhování všeho nábytku
v době hlavních prázdnin, tak i na stálé estetické výzdobě mateřské školy , za
což bych jim chtěla upřímně poděkovat. Dále byly provedeny drobné opravy,
potřebné nátěry včetně střechy nad hlavním schodištěm, vymalovány některé
místnosti v přízemí a opravena zídka kolem terasy. Největší radost však měly
děti z nových židliček a stolů, které byly zakoupeny v listopadu. Jsou tím
nejlepším vánočním dárkem. Díky nim a dalším drobným doplňkům se značně
změnil vzhled celé třídy. Ta v přízemí, ve které děti pobývají denně, nyní
odpovídá současným hygienickým požadavkům na vybavení MŠ dle platných
předpisů.
Rádi oceníme snahu a zájem nejen rodičů, ale i veřejnosti. Vždyť naše mateřská
škola je součástí a zároveň i vizitkou vesnice. A co bude i nadále naším hlavním
cílem? Mateřská škola plná pohody, kamarádství i vzájemného respektu.
Připravila: Ilona Kučerňáková − vedoucí učitelka MŠ
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Divadelní a kulturní tradice
Dnešní statí chceme pokračovat v nástinu kulturních tradic v obci vzpomínkou
na Tomáše Slámu a jeho dechovou kapelu. Pamětníci si jistě vzpomenou na jeho
dlouholeté muzikantské působení. Jako vynikající muzikant a organizátor
kulturního života ve Švábenicích vedl 20 roků, až do 70 let, dechovou kapelu, ve
které se vystřídaly desítky muzikantů, z nichž pouze některé dále uvádím. Ostatní
se nepodařilo zjistit. Mimo hudby řadu let jako poslední předseda Osvětové besedy
stál do roku 1959 (vznik Družstevního klubu) v čele této obecní kulturní instituce.
Pan Tomáš Sláma se narodil 2.3.1909 v domě č.p. 264 v Koutě ve Švábenicích
v rodině zemědělce. Po vyjití Obecné školy se vyučil v Ivanovicích sedlářskému
řemeslu. Jak vzpomínal, mimo učení řemesla často pomáhal paní mistrové v
domácnosti a hlídal děti. Své hudební vzdělání zahájil ve svých 14 letech u
kapelníka Františka Trpíka na Trávníku ve Švábenicích č.p. 151. Po vyučení se
věnoval hospodářství. Ve svých 21 letech narukoval na vojnu do Mukačeva na
Podkarpatské Rusi. V roce 1936 se oženil s Ludmilou Husákovou ze Švábenic
č.p.137 na Trávníku. Z manželství se narodily 3 dcery – Ludmila, Marie a
Františka. Obživou jim byla práce v hospodářství, později od roku 1953 v místním
JZD. Vedle toho pan Sláma vykonával i sedlářské řemeslo, které bylo v
zemědělské obci velmi žádané, totéž i při práci v zemědělském družstvu, až do
odchodu do důchodu v roce 1970.
Byl velmi sečtělým člověkem, vedle své rodiny milující hlavně hudbu, které se
aktivně věnoval víc jak 60 let. V závěru po onemocnění astmatem již jako
kapelník. Ve své zájmové činnosti byl důstojným pokračovatelem kapelníka
Františka Trpíka, Ant. Rosáka, Aloise Menšíka a hudby bratří Rejpalových z
doby předválečné.
Vzpomínku při této příležitosti zaslouží hudební těleso Josefa Tvrdého z Tiské
ulice, věnující se v 60 letech symfonické hudbě a působící ve Švábenicích, byť
jen krátce, současně s kapelou Tomáše Slámy.
Slámovi muzikanti byli neodmyslitelnými aktéry při všech zábavách i plesech
v obci i okolí. Vyhrávali při veřejných vystoupeních divadelníků, samostatných
koncertech na návsi pod lipami, pietních shromážděních u pomníků, církevních
slavnostech a samozřejmě občanům při cestě poslední. Jejich ryčné pochody
zněly v prvomájových průvodech, akcích JZD, počátcích Družstevního klubu a
tělocvičných vystoupeních. Při celostátních akcích se stávali členy i větších
hudebních těles a mnohdy i zde pod taktovkou Tomáše Slámy. Žel, je to již
nevratně minulost, stejně jako celý plodný život kapelníka Tomáše Slámy, který
zemřel 29.5.1985 ve věku 76 let.
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Příslovečné bylo proto motto na smutečním oznámení:
Hudbo, ty lásko má
měl jsem tě tolik rád
nepřestanu tě nikdy hrát
i když budu navždy spát....
Za více jak 30 roků se v hudbě pana Tomáše Slámy vystřídali níže uvedení
muzikanti. Uvědomuji si však, že zdaleka se mi nepodařilo zjistit všechny, kteří
kdy v kapele působili, nebo krátce vypomáhali, jak bývalo zvykem. Proto se
jistě mnohým musím omluvit, především však kapelníkovi. Zároveň tímto děkuji
za pomoc při zpracování vzpomínky dcerám − paní Ludmile Knapové a paní
Marii Shromáždilové.
Mgr. Zdeněk Cupák

Členové kapely Tomáše Slámy z jednotlivých obcí
Švábenice: Josef Tvrdý, Josef Dvořák, Frant. Rejpal, Alois Rejpal, Jan Jiříček, Frant.
Harásek, Frant. Novák, Boh. Shromáždil, Jan Sumec, Ladislav Plhal
Ivanovice: Karel Indra, Josef Nejezchleba, Vratislav Hanák, Josef Medek, Jan
Pospíšilík, Pan Hepnárek, Josef Michálek, Vlad. Novák, Josef Konečný
Karel Rozehnal, Jaroslav Vincenec
Rybníček: Vratislav Nedvěd, Jan Nedvěd
Medlovice: Frant. Vojtek, Ludvík Procházka, Jan Zedníček, Jan Havlík, Alois Zapletal
Moravské Málkovice: Ant. Kudlička, Jan Zbořil
Topolany: Frant. Suchomel, Pavel Skácel
Dětkovice: Vlad. Judas, Jan Donneberger, Rudolf Kovařík, Miloš Vybíral
Moravské Prusy : Vojtěch Kutálek, Ladislav Kutálek, Jan Večerka
Vážany: Oldřich Pořízek
Heroltice: Jan Zabloudil
Lhota u Pačlavic: Ant. Michlík, Josef Kapounek
Pačlavice: Lud. Pátík
Osičany: Jan Zbořil, Vilém Králík
Zdravá Voda: Fr. Němec
Koválovice: Pavel Skácel
Vyškov: Libor Skácel, Frant. Ryšánek, Jan Donneberger
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Odcizení člověka přírodě
Vztah člověka k přírodě má i svoji filosofickou rovinu. Pro primitivní lidské
společenství byla příroda tajemným božstvem, které budilo hrůzu, jemuž se lidé
klaněli. V židovském a křesťanském pojetí je příroda, stejně jako my, lidé, Božím
stvořením, jenž je nám díky našemu mimořádnému obdarování svěřena do péče.
Přístup nového věku povýšil lidský rozum nad přírodu i nad Boha, smyslem života
se stala spotřeba či budování „ráje na zemi“. A když si někteří mocní tohoto světa
začali budovat takové ráje k obrazu svému a „poroučet větru, dešti“, snad ani není
třeba připomínat, k jakým gigantickým projektům to vedlo a jaké měly důsledky.
Důležitou snahou člověka je vlastní sebevýchova a povznášení svého ducha a to
po celý život až do dnů posledních. Při ní je podstatným přínosem obohacování
lidského nitra krásnem. Vnímání přírodních krás od nejprostšího kvítku chudobky
až po velebnou mohutnost hor, fascinujících obraz rozbouřeného moře či úchvatný
pohled na noční oblohu je obrovitým přínosem pro lidskou duši.

Skauting je celoživotní náplní, životním stylem. Abychom mohli úspěšně sloužit,
musíme umět čerpat z mnohých zdrojů, které jsou nám k dispozici. Jedním z nich
je samotná matička příroda, náš vřelý vztah k ní. Ten je zakotven v 6. bodu
skautského zákona: „Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských“.
Slovo ekologie vzniklo z řeckého „oikos“ − dům, obydlí. A možná právě tohle
slovo může každý den připomínat i nám o co hlavně jde : vnímat, že v přírodě
máme svůj domov my, lidé, i miliony jiných druhů, a že každý z nás něco ke
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svému životu nezbytně potřebuje a něčím naopak přispívá k životu druhých.
Hospodařit dobře s krajinou ovšem znamená nenarušovat její rovnováhu a
přirozený koloběh látek nad míru, s níž se příroda dokáže vyrovnat. Rychlá a
levná průmyslová výroba z velké části vytlačila tradiční řemesla, výrobky, které
často provázely celé generace. Přinesla dokonce módu „použít a zahodit“ − nádobí,
prádlo, plenky,...a spoustu dalších výrobků na jedno použití, které šetří čas
potřebný k mytí, opravám, udržování ….Přinesla nové obaly, které dokonce slouží
jen pro tu kratičkou dobu, než se nový výrobek dostane ke svému uživateli.
Část odpadů lze recyklovat, kompostovat. Potřebujeme ale k plnému a šťastnému
životu opravdu všechno, čím se ve skutečnosti obklopujeme? Jen se dobře
rozhlédněme kolem sebe, kolik věcí a energie padne za oběť třeba jen naší lenosti
a pohodlnosti, kolika zbytečnými věcmi se mnohdy jen snažíme vyplnit prázdnotu
našeho života! Podaří−li se nám v jakékoli lidské bytosti probudit lásku k přírodě,
můžeme se spolehnout, že už se po celý život bude snažit přírodu poznávat a chránit.
Průměrný občan vyprodukuje za jediný rok asi 350 kg domovních odpadů.
Proto i v domácnosti usilujeme o recyklaci (znovuvyužívání). Některé odpady
lze odevzdávat do sběru či do kontejneru. Kuchyňský a jiný organický odpad
můžeme ukládat do kompostu. Snažme se bojovat proti lhostejnosti a vandalství
vůči životnímu prostředí.
Příjemné toulky krásnou, neporušenou přírodou Všem přeje
vedoucí 3. oddílu YMCA Skaut Švábenice Vladimír Norgay Hroza

K výročí P. Jana Vyhlídala
Možná někdo namítne, že o Vyhlídalovi už ví hodně,
ale mladá generace by měla znát, že ve Švábenicích
působil patnáct let a právem se mohl titulovat :
nadšený buditel Slezský a „obrázkář“ hanácký.
Narodil se 27.dubna.1861 v Hluchově u
Prostějova (tedy před 145 lety). Na kněze byl
vysvěcen 4. května 1886 (před 120 lety).
Kaplanem byl ve Velké, Dobromělicích, Jaktaři,
Hulíně, farářem v Lobodicích a Švábenicích. Jako
kaplan jaktařský vyvíjel nesmírnou činnost
buditelskou a to i v bývalém Pruském Slezsku. O
Slezsku vydal tyto knihy :Slezská svatba, Příhody
z Vysoudilova, Kresby ze Slezska, Pod jařmem, Naše
Slezsko I. a II. díl, Knížka lékařská od Nového Města
z r. 1780, Čechové v Pruském Slezsku, Pruský sněm a
Moravci na Ratibořsku, Pod perutěmi pruského orla, Boj o české dušičky.
Byl zakládajícím a čestným členem Matice opavské. Na vydání „Slezské
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čítanky“ dal přes 2.000 K, mimo to na účely národní nejméně přes 12.000 K. Na
stipendium pro chudé studenty při českém gymnáziu v Opavě 2.000 K, menšinové
škole ve Vlaštovičkách, lidovému spolku v Opavě, Vydavatelskému družstvu
Našeho Slezska, na tiskárnu v Opavě, spolku Cyprian Lelek v Opavě na 3.000
K. Založil hospodářský spolek v Jarkovicích a Jaktaři, raiffeisenku v Jaktaři,
Spolek pro zakládání knihoven ve Slezsku, pro nějž nasbíral přes 20.000 K.
Přičinil se o rozšíření v ohrožených slezských osadách kolem 20.000 knih a brožur,
na pruské straně přes 3.000 knih, takže
Ústřední Matice školská roku 1902 mu zvláštním listem projevila dík a úctu za
jeho zvláštní zásluhy o ohroženou větev slovanskou.
Hlavní jeho činnost a význam ve Slezsku a zvláště na Hané byl v národopisu.
Ze zájmu o život a osudy lidí, jimž byl duchovním rádcem, vyrůstalo pozvolna
rozměrné literární dílo Vyhlídalovo, které si kladlo spíše úkoly dokumentární
než beletristické. Z toho pochopitelně vyplývala i úcta k jazyku, jež projevoval
tím, že dbal pečlivě o autentické zachycení lidové mluvy. Jeho hanáčtina byla
čistá a perlivá a okouzlovala nejen prosté čtenáře, ale i literáty. Čtenář tak měl
možnost poznat jeho svérázný literární útvar blízký žánrovému obrázku a jeho
prostřednictvím i onen pestrý svět hanáckých strýců a tetek, celou tu galerii postav,
které zabydlovaly moravský venkov na sklonku 19. století a začátku 20. století.
Proto ten, kdo bude chtít poznat hanácký život v celé jeho šíři a plastičnosti,
sáhne vždycky po Vyhlídalově díle.
Přesto, že byl nemocí donucen psát po třicet let na lůžku, tvořil vždy „na čisto“,
bez úprav a retuší, které jsou dílu podobného charakteru, jako jsou Vyhlídalovy
obrázky, vždycky na škodu. Leč i při té bezprostřednosti dovedl autor i neúprosně
kritizovat a ukázat, že za blahobytným obrazem venkova se nejednou skrývá
jiná tvář, než jen bezstarostně spokojená.
Ve Švábenicích psával na faře v prvním patře v místech, kde je mezi okny
sgrafito od akademického malíře Petra Pištělky. Na sgrafitu je vyryt džbánek s
květinami a nápisem : „Zde o Hanácích psal v letech 1911 až 1926 Jan Vyhlídal.“
O Hanácích vydal tyto knihy:
Z hanáckých dějin a měst I a II.díl, Rok na Hané, Malůvky z Hané, Znáš ten
kraj, kde hanácké palmy kvetou?, Hanácké děti, Pohádky a pověsti z Hané,
Hanácké humoresky, Obrázky z mého hanáckého alba, Z hanáckého kraje, Veselé
obrázky z Hané, Pod hanáckou oblohou a Šakandr Strouhal na vojně.
Celkem to bylo dvacet knih, které ve Švábenicích napsal a vesměs všechny
Petr Pištělka vkusně ilustroval. Je jen škoda, že se tyto skvosty velmi těžce shánějí.
Vyhlídalovo dílo je skromné, ale vyrůstá z rodné půdy a obrací se k našemu lidu.
Je jadrné, hanácky ryzí a musí se mu obdivovat každý, kdo miluje Moravu a kdo
si váží její lidové tradice.
Připravil: Libor Pištělka
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CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE?
Konec školního roku 2005−2006 se blíží, proto se můžeme ohlédnout zpátky,
co se nám podařilo. Od září 2005 byla znovu otevřena druhá třída. Aby tak mohlo
být provedeno, musela být dle platných hygienických předpisů nainstalována
nová zářivková svítidla ve třídě v 1. poschodí a opravena umývárna zabudováním
nových mísících baterií, umyvadel a bojleru.
Mateřskou školu v tomto školním roce navštěvuje celkem 36 dětí, z toho je jich
5 z Dětkovic. Jsou zde dvě třídy, jedna s celodenním provozem a druhá
s polodenním provozem. S dětmi pracují tři učitelky – Ilona Kučerňáková, Jena
Vybíralová a Danuše Mrňková, jedna z nich na zkrácený úvazek. Dvě provozní
zaměstnankyně Miroslava Vojáčková a Marie Landová, které mají zkrácené
úvazky, zajišťují převoz jídla, jeho výdej
a úklid všech prostor mateřské školy. Všechny zaměstnankyně nejen zodpovědně
plní své povinnosti, vytvářejí příjemnou atmosféru, což se přenáší také na svěřené
děti, ale do práce přidávají nadšení a kus svého já, proto si zaslouží upřímné
poděkování.
Provoz mateřské školy byl dle zájmu rodičů upraven od 6.30 hodin do 15.45
hodin. Organizace předškolního vzdělávání probíhá tak, že se všechny děti
scházejí v jedné třídě, od 8 hodin jsou děti rozděleny do dvou tříd podle věku.
Dopoledne jsou zařazovány činnosti skupinové, kolektivní i individuální. Podle
počasí je denně zařazován pobyt venku, po obědě následuje odpočinek na lehátku,
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to už jsou děti opět spojeny v jedné třídě. Odpoledne jsou zařazovány hry a činnosti
dle volby dětí nebo pohybové činnosti. Překrýváním směn učitelek při pobytu
venku je zajištěna bezpečnost dětí a provádění individuální logopedické prevence.
Dlouhodobě spolupracujeme se Základní uměleckou školou v Ivanovicích na
Hané, učitelka Helena Suchomelová vede taneční kroužek. Lásce k hudbě a
pohybu se pod jejím vedením učí 7 děvčat a 8 chlapců. Pan učitel Kamil Sedlák
vyučuje 3 děti na zobcovou flétnu. Výhodou těchto činností je, že v nich mohou
děti pokračovat i v základní škole.
Od dubna jezdí předškolní děti na 9 lekcí předplaveckého výcviku do Aqvaparku
ve Vyškově.
Nejúspěšnější akcí tohoto roku je bezesporu účast předškolních dětí na 6. ročníku
Vyškovské mateřinky 21.3.2006 v Sokolském domě ve Vyškově. Jedná se o
festival, kterého se svým vystoupením zúčastnilo 15 mateřských škol z celého
okresu. Čtrnáct dětí ze Švábenic se předvedlo v hudebně−pohybovém pořadu Na
té našé Hané. Součástí jejich programu se stala píseň o švábenském dubu, při
které byly děti nenásilně vedeny lásce k místu, kde žijí.
,, Kuku, kuku, kuk,
v lese roste dub,
nejhezčí strom v okrese
je ve švábenském lese,
kuku, kuku, kuk ,
je to krásný dub.
Kuku, kuku, kuk,
roste tam moc hub,
do Švábenic přijeďte,
na procházku zajděte,
kuku kuku kuk,
nedělejte hluk
a už ani muk…“
,, Na té našé Hané všechno máme,
na té našé Hané zpíváme,
na našé krásné Hané požehnané
Hanák orat nepřestane, hej,
me sme me a me se nedáme.“
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Na přehlídce mateřských škol vystoupily naše děti jako první v pořadí a sklidily
velký potlesk a uznání diváků. I v porovnání s jinými mateřskými školami musíme
uznat, že naše vystoupení patřilo k těm nejlepším. Pocit z dobře odvedené práce
a radost dětí je pro nás učitelky největší odměnou. Rodičům děkujeme za
spolupráci.
Na festivalu učitelky přiblížily práci mateřské školy také velkými panely
s fotografiemi dětí. Po ukončení festivalu byly převezeny do muzea ve
Švábenicích, kde si je mohou prohlédnout rodiče a ostatní občané.
Ilona Kučerňáková − vedoucí učitelka

Vzpomínka na minulost
Je jen málo obcí, kde se zachovalo množství dochovaných písemností z minulosti
našich předků. I Švábenice měly tu smůlu, že v 19. století strašlivé požáry, které
tuto obec zachvátily, zničily i budovu, ve které byly uloženy tyto dokumenty.
Takže člověk je rád, když se mu do rukou dostanou alespoň nějaké nové údaje.
Před nedávnem jsem nalezl již zažloutlý list, kde neznámý autor popisuje události
z roku 1942, kdy naše zvony ze švábenského kostela putovaly na válečné účely.
V nezkrácené verzi si článek můžete přečíst:
„Když po požáru věže roku 1936 bylo po roce zase všechno opraveno, když
byly nové zvony po slavnostním posvěcení zase zavěšeny na věž, tehdy poprvé
zazněly z našeho švábenského kostela do dalekého okolí tyto krásně sladěné
zvony. Rozhlaholily se svou překrásnou hrou, k oslavě Boha Stvořitele, Stvořitele
světa a Vykupitele nás všech. Tím začalo jejich poslání – svolávat nás, farníky,
do chrámu božího na mši svatou, na pobožnosti slavné i tiché. Jejich hudba začala
a končila den, doprovázela zemřelé farníky na poslední cestě k věčnému
odpočinku, zvony tyto zvonily a hrály. Někdy slavně, radostně a vítězně, někdy
zase teskné a smutné údery nesly se z věže krajem. Takové byly naše zvony.
Ale jen několik roků jsme slyšeli krásné údery našich zvonů, jejichž srdce bily
pro slávu Boží. Přišla válečná doba, doba útlaku a nesvobody. Byli jsme uchváceni
barbarským nacistickým Německem, které tuto válku rozpoutalo. Smutné doby
nastaly i našemu národu. Dělali si s námi, co se jim zlíbilo. Jejich zločinnost
neznala mezí a to vše pro vítězství Velkoněmecké říše. Říše – jak říkali – na
věčné časy. A pro toto vítězství také kradli z katolických chrámů zvony, mezi
které byly zařazeny i zvony naše. Také ty mají být jejich válečným arsenálem.
Jako blesk roznesla se po městečku tato smutná zpráva. Ranila srdce všech. Na
tomto chtějí stavět své vítězství ? Odzvoní jim tyto zvony, jistě odzvoní !
Všem se nám svíralo srdce, když nám naposled zvonily. Do očí se derou slzy,
když slyšíme, jak smutně a teskně se nese jejich hlas loučení. Loučí se s naším
kostelem, s naší dědinou a s naším krajem. Naposled nesou se jejich údery do
chaloupek a chalup švábenských, nesou se k lesu přes háj, přes naše pole, kde
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nám roste chléb, nesou se i dále k Dětkovicím, nesou se a pláčí. A my pláčeme
také. Cožpak s tím nejde něco udělat ? Co si počít ? Jsme bezradní, zůstala jen
holá skutečnost. Jaký to rozdíl ! Tyto zvony, kdysi ozdobeny květinami a stuhami,
špalírem vezeny velkým průvodem dědinou, po několika letech čekají, až je
odvezou. Kam ? Nenalézáme slov.
Na věži zůstala ze zvonů jen jejich srdce, která tam nechali. Je−li srdce bez těla
a nebo tělo bez srdce, tam není života.
Umlkly naše zvony, ale v srdcích nám znějí a budou znít stále. Znít jako naděje
na spravedlnost a tím na svobodu a lepší časy.“
připravil: Libor Pištělka

OHLAS NA ČLÁNEK
Krátce po vyjití minulého čísla zpravodaje, ve kterém jsme se článkem „Aby
bylo jasno“ vrátili do období, kdy díky pracovním, budovatelským, společenským
rozvojem jak v obci, tak i v zemědělství byly Švábenice celorepublikovým
pojmem. Zejména díky těm, které jsme část na fotografiích zveřejňovali. Článek
vyvolal řadu vzpomínek na počátky, průběh, i na ty, kteří se současnosti nedožili.
Pan Vladimír Vojáček mi dodal další fotografii z oblasti mechanizace, před
kterými rovněž smekali klobouky ve vládě a na hradě, za kterými jezdili „studovat“
tajemství úspěchů a pracovních výsledků.
Na jimi položených pevných a kvalitních základech mohou další generace
úspěšně stavět.

S projevem úcty k jejich práci, díků, veřejného ocenění, tyto uvádíme:
Zleva: Brablík Jan, Turek Jan, Vojáček Miroslav, Michlík František, Knap Jan, Vojáček Jiří,
Harásek Josef, Judas Vladimír, Procházka František, Vojáček Jindřich, Krejčíř František, Němec
Jaroslav, Skácel Vladimír, Dobeš Tomáš, Kaláb Jaroslav
sedící: Dobeš Otakar, Vévoda Václav, Navrátil Miloslav, Dolák František, Vojáček Vladimír.
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Sluneční hodiny ve Švábenicích
Sluneční hodiny jsou pozoruhodné kulturní památky. Snoubí se v nich
matematika, geometrie, astronomie s uměním, architekturou a řemeslem. Bývají
krásnou ozdobou budov a veřejných prostranství, připomínkou spojení našeho
života se sluncem a jsou i vynikající učební pomůckou.
Sluneční hodiny dávají příležitost k zamyšlení o smyslu či pomíjivosti lidského
života, věčnosti přírody, významu Boha. Ve formě úsloví vyzývají pozorovatele,
aby se v denním shonu zastavil a zamyslel nad smyslem svého konání.
Před rokem vyšla v Akademii věd České republiky nádherná kniha „Sluneční
hodiny na pevných stanovištích“, kde mezi 1.650ti hodinami v celé republice
jsou autory knihy uváděny i sluneční hodiny ve Švábenicích. Jistě víte, že jsou
umístěny mezi okny v 1. patře na faře. Jako prvky výzdoby jsou : Bůh v oblacích,
hvězdy, slunce a zvířetníková znamení. Hodiny zhotovil rodák Petr Pištělka v
roce 1940 s nápisem : „Která poslední ?“
Kuriozitou těchto hodin na sgrafitu je místo podpisu autora uvedena píšťalka v
dolní části obrazu na pravé straně. Sgrafito slunečních hodin zhotovil Petr Pištělka
také ve Vyškově na věžičce zámku.
Nejdelší nápis na slunečních hodinách je v naší republice na nádvoří hradu ve
Strakonicích: „Hle, zde viz kolik hodin jest, Že my nikdy nelžem, to pravda jest.
A že my stále jsme, to také dobře víš a až všechno toto lidstvo zhyne, nás tu ještě
zvíš. Nás spravuje ten, bez něhož hyne každý květ a až ten pomine, pak nebude
už žádný svět.“
Připravil: Libor Pištělka
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Puťák 3.oddílu YMCA SKAUT Švábenice
Ve dnech 5. až 8. května 2006 se 11 členů oddílu zúčastnilo putování po oblasti
Třeboňsko –Jindřichohradecko. Již několik dnů předem jsme si zajistili pomocí
moderní techniky jako je telefon a internet ubytování v pevných budovách. První
noc na faře v Kardašově Řečici, druhou noc v Mateřském centru YMCA
Jindřichův Hradec a poslední noc v ubytovně PEKORO Slavonice.
V pátek 5.května v 5.00 hodin se scházíme na zastávce autobusu Švábenice,
vybaveni vším potřebným na čtyřdenní putování a vyrážíme. Po pětihodinové
jízdě vlakem z Vyškova do Veselí nad Lužnicí čekáme ještě hodinu na zpožděný
vlak, abychom mohli pokračovat do cíle prvního dne a to do Třeboně. Zde se
setkáváme s naším bratrem Radkem Hanákem, který zde studoval a vodí nás po
zajímavostech města a blízkého okolí. Cestou okolo rybníka Svět jdeme na
prohlídku hrobky rodu Schwarzenbergů. Potom se vracíme vlakem zpět do
Kardašovy Řečice na místní faru, kde přenocujeme. Pan farář se nás vřele ujímá
a na příští den se moc těšíme, protože nám slíbil výstup na věž místního kostela.
Sobotu začínáme mší svatou na které jsme sami. Z domácích, kterých zde žije asi
2000, nikdo nepřišel. Seznamujeme se s historií kostela, fary, obce a okolí.
Následuje opatrný výstup na věž kostela, která má ochoz z něhož je krásný rozhled
po okolí. Máme možnost podívat se i do prostor, které obýval místní hlásný.
Loučíme se s příjemným panem farářem a pokračujeme vlakem do Jindřichova
Hradce. Zde nás očekává přívětivá pracovnice místní organizace YMCA, která
nám radí, co kde stojí za podívanou. Jdeme tedy do místního muzea na světový
unikát „Krýzovy jesličky“ a na další zajímavosti, jako je síň Emy Destinové a
malované terče a zbraně ostrostřelců, kteří zde byli až do roku 1921, kdy se pak
sloučili se Sokolem. Dopřáváme si procházku okolo rybníka Vajgar a údolím
Hamerského potoka jdeme na stanici úzkokolejky Jindřiš, odkud se vracíme zpět
do Jindřichova Hradce na nocleh.
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V neděli ráno vyrážíme opět na vlak a cestujeme úzkokolejkou, která je zde od
roku 1897. Vlak je zcela zaplněn hlavně cykloturisty. Vystupujeme na zastávce
Albeř. Vydáváme se na pěší pochod, pokud jej dokončíme, až do města Slavonice,
to je asi 26 km. Jdeme přes obec Klášter, kde se krátce zastavujeme na jídlo a
pokračujeme v pochodu na hrad Landštejn, strážní hrad, který zde stojí již od
roku 1222. Během jeho prohlídky začíná pršet, ale je zde dostatek místa, kde se
dá před deštěm schovat. Jakmile déšť ustal, pokračujeme dále v pochodu.
Přicházíme do obce Staré Město pod Landštejnem, kde je krásný kostel s
šindelovou střechou. Odtud je též možnost cestovat do Slavonic autobusem.
Volíme tedy tuto možnost Ale protože je neděle (dovídáme se později od místních
obyvatel) autobus staví na jiné zastávce a před očima nám ujíždí. Nezbývá nám
tedy nic jiného, než naložit bágly znovu na svá již zničená záda a vyrazit na
pochod směr Slavonice, to je dalších 13 km. Voláme tedy správci, že přijdeme
poněkud později, ale že určitě přijdeme. Správce nás ujišťuje, že na nás počká,
pokoje budou vytopeny a bude dostatek teplé vody na osprchování. To nás láká
a přidáváme do kroku. Při vstupu do lesa nás vítá velké množství vojenských
bunkrů, protipěchotních a protitankových překážek, památky na léta před druhou
světovou válkou. Zastavujeme se i namístě Pfaffenschlag, zpustošenou vesnici
z roku 1423 husity. Na ubytovnu dorážíme po 21.00 hodině, využíváme teplých
sprch, něco pojíme a jdeme spát. Vstáváme až o půl osmé a jdeme si prohlédnout
zajímavosti města, na které nás upozornil správce ubytovny, který nám nachystal
mapku města a pamětihodnosti nám na ní vyznačil. Batohy necháváme na
ubytovně a jdeme nalehko. Většina projevuje zájem o prohlídku Slavonického
podzemí a po telefonické domluvě s průvodkyní jsme za chvíli v podzemí. Je to
soustava odvodňovacích kanálů, místy šířky jen půl metru a výšky metr dvacet a
teče tam voda. Byl to nevšední zážitek. Vracíme se zpět na ubytovnu pro bagáž
a jdeme na vlak. Cesta domů svižně ubíhá a v 18.00 hodin jsme již v Ivanovicích
na Hané.
Pokud bude příští rok puťák, tak po oblasti Vysočina nebo Beskydy. Krásných
míst v naší vlasti je dostatek.
Na příští puťák se těší vedoucí 3.oddílu YMCA Skaut Švábenice Vladimír
Norgay Hroza
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Primice
Jak jsem uváděl v předminulém čísle zpravodaje naší obce – Švábenice se
zásluhou našeho rodáka Martina Vévody velmi zviditelní po celé České republice.
V tomto měsíci červnu ve všech českých a moravských diecézích a v katolickém
tisku se objeví, že náš bratr Martin spolu s dalšími spolubratřími, po dlouholeté
přípravě, bude v katedrále sv. Václava v Olomouci vysvěcen na kněze a první
primiční mši svatou bude sloužit ve Švábenicích.
K této milé a vzácné události naše rodačka (která ze skromnosti nechce být
uváděna) vytvořila pěknou básničku. Dala jí název:
PRIMICE
Již se přání splnilo nám,
věc je to už jistá,
celá farnost – obec naše
k primici se chystá.
90 roků tomu,
co se kněz zde vysvětil,
od té doby, lid se modlil,
aby opět kněz zde byl.
Doba těžká nepřála,
aby se to splnilo,
Bůh však vyslyšel věřící
a přání se naplnilo −
hodný jinoch řekl : ano,
budu Bohu sloužiti !
A tak v červnu, díky Bože,
bude už mít primici.
My, farníci, děkujeme
Pane Bože Tobě
opatruj jej a žehnej mu
při každé bohoslužbě.
Jistě je to přání nás všech. Provázejme naše svěcence i jejich světitele hojnými
modlitbami, ať jejich životy zobrazují jenom Jeho cestu.
Ať to všechno vydrží, unesou, dovedou až do konce. Vždycky s Ním a vždycky
s námi, které volá, abychom jim podpírali ruce k žehnání.
Připravil: Libor Pištělka
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Z kultury
Jistě neprohloupil ten, kdo se vydal na předminulou výstavu s názvem : „
Nemovité kulturní památky všech obcí Vyškovského okresu“, do našeho
vlastivědného muzea. Jistě oči přecházely nad takovou spoustou památek, které
jsou v tomto regionu. Dle seznamu Národního památkového ústavu se totiž jen
na území Jihomoravského kraje nachází 5.216 nemovitých kulturních památek a
na této výstavě jste měli možnost shlédnout 1500 fotografií kostelů, kapliček,
zámků, tvrzí, erbů, křížů, božích muk, zemědělských usedlostí a chalup, které
jsou rozmístěny v našem Vyškovském okrese. A pravděpodobně jsem nezmapoval
všechny památky, protože jsem byl od návštěvníků na to upozorněn. Ale všichni
to brali rozumně i vzhledem k tomu, že doposud nevyšla žádná podrobná mapa
nebo brožurka o těchto skvostech umění. Přímo v obcích je toho informativně
také poskrovnu. Snad v budoucnu se to zlepší.

PODĚKOVÁNÍ DĚTEM
Bylo by velkou chybou, kdybych zapomněl poděkovat našim dětem, které
připravily nepřeberné množství výtvarných prací pro výstavu v našem muzeu.
Děti se na ni připravovaly již od začátku nového školního roku a dali jsme jí
název : „ Rok na vsi“. Tématicky každá třída vyjádřila svými výtvory roční
období – jaro, léto podzim, zima. Výtvory krásné, které se všem návštěvníkům
líbily. Zároveň je nutno poděkovat všem paním učitelkám za trpělivost s dětmi a
opět dobrou spolupráci s vystavovatelem.

Co se připravuje
Protože další Zpravodaj číslo 3 se plánuje až na naše hody, je mou ctí Vás
seznámit s další náročnou výstavou s názvem : „Česká republika−země hradů a
zámků“, která bude otevřena v muzeu od 17. září do 19. listopadu 2006.
Naše republika má těchto sídel nejvíce na světě, takže milovníci umění a výletů
se mají kam podívat, na co těšit.
Zároveň se připravuje další stálá expozice v muzeu a tou budou stará řemesla
ve Švábenicích. Exponátů nadále přibývá, muzea se plní, takže příště již budete
moci shlédnout patnáct místností, které budou uchovávat život našich
švábenických předků pro další generace.
Připravil: Libor Pištělka
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Může vás zajímat
Kdo se zajímá o historii Švábenic, může být potěšen, že v brzké době (dva
roky) by mělo vyjít knižně pokračování Rodu pánů ze Švábenic. Úkolu se ujal
Mgr. David Papajík Ph.D. z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. V dané chvíli pracuje na shromažďování materiálů o
pánech z rodu švábenských . Byl velmi rád, když jsem mu mohl zapůjčit staré
fotografie plochy, na které stával švábenický hrad. Jistě si každý dovede představit
tu mravenčí a dlouhodobou práci. Zatímco osudy švábenického okolí vylíčil
František Pokorný ve své knize velmi podrobně, osudům švábenických majetků
jinde se již tolik nevěnoval. Proto sbírá materiál o Trutnovsku, Plzeňsku, Úsovsku,
… kde všude měli majetek. Podle smlouvy by měl text knihy odevzdat do konce
roku 2008. I když se zdá, že má na to pan doktor ještě dost času, opak je pravdou.
Jak sám říká: „Pokud to má být poctivá a podrobná práce, nesmí být psána horkou
jehlou.“
Takže, jestli se tato práce vydaří, Švábenice opět budou více zviditelněny.
A že se o to Švábenice již po několik roků snaží, dokazují i příspěvky našich
článků v Hanáckém kalendáři, který vydává společnost přátel vesnice a malého
města v Olomouci. Je to kalendář plný zábavy a poučení a vychází již po několik
let.
Zároveň vychází v určitých intervalech velký barevný katalog „Cestujeme po
Moravě“, kde se mohou čtenáři o Švábenicích informovat. Obě tyto publikace
také sponzoruje obec Švábenice a můžete si je vypůjčit v naší místní lidové
knihovně.
Před nedávnem vydalo město Vyškov nový katalog s názvem : „Objevte
Vyškovsko“. Tato celobarevná publikace představuje na třiceti stránkách to
nejzajímavější, co lze na Vyškovsku vidět a zažít. Nechybí v něm informace o
cenných historických památkách, přírodních krásách nebo zábavě pro rodiny s
dětmi. Navíc jsou zde také tipy na pěší a cyklistické výlety. Katalog financuje
Evropská unie a Jihomoravský kraj. I zde se můžete o Švábenicích dočíst.
Připravil: Libor Pištělka
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Sv. misie ve Švábenicích
Jak jste se mohli dozvědět na pozvánkách a v minulém čísle Zpravodaje obce,
proběhly od
1.− 9. dubna 2006 katolické Sv. Misie v naší farnosti. Naposledy se ve
Švábenicích uskutečnily misie od 28.listopadu do 5. prosince 1943 – tedy téměř
před 63 roky.
Misie mají vést lidi k zamyšlení nad svým dosavadním životem a také nad tím,
s čím k nám vychází sám věčný Otec. Dlouhá tradice mluví o tom, že sv. Misie je
slavením tajemství spásy. Jsou to velké dny, které hlásáním Božího slova a
slavnostmi přibližují tajemství Božího milosrdenství.
Po dobu misií si jak děti, mládež, manželé, senioři a nemocní, mohli najít v
programu prostor a čas pro sebe. Celé misie vedl misionář P. Miroslaw Jesel,
redemptorista z Frýdku−Místku. Hlavní události se odehrávaly v našem kostele a
podle ohlasu byly hodnoceny velmi kladně. Současně tyto sv. misie proběhly v
Moravských Prusích a Hošticích.
Ve čtvrtek 6. dubna v 10.00 hodin dopoledne bylo uskutečněno v Kulturním
domě ve Švábenicích setkání všech dětí místní základní školy s otcem
Miroslawem. Byla zde krásná atmosféra. Odpoledne v 17.00 hodin uspořádalo
rovněž v KD Sdružení za dětský život Jihlava přednášku s besedou a promítáním
s názvem : „Co nevíte o životě dítěte před narozením“. I tato beseda měla mezi
mládeží velkou odezvu.
A o zábavnější tón pro mladé se postaral v KD v pátek ve 20.00hodin P. Jiří
Fliedr s programem o skupině U2.
V sobotu v 9.00 hodin ráno byly misie určené dětem. Byla to taková „Duchovní
olympiáda“. Odpoledne pak ve 14.00 hodin nás oslovil, ale zároveň i pobavil,
dnes již populární Dr.P. Zbigniew Czendlik, působící v Lanškrouně.
V neděli 9. dubna 2006 bylo slavnostní ukončení svatých misií v 15.00 hodin
postavením a posvěcením misijního kříže u kostela a posvěcením misijních křížků
pro lidi.
Tak nám uběhl celý týden v usebranosti a zamyšlení nad sebou a bylo by dobré
aby to, co každý účastník misií slyšel, mohl předávat dále.
Také je nutno poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem napomohli k tomuto
ušlechtilému dílu.
Připravil Libor Pištělka
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Letní aktivity ve farnosti
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás prostřednictvím zpravodaje pozvat na akce, které chystáme
v naší farnosti během měsíce června a prázdnin.
¾ V neděli 11. června při mši svaté v 11.00 hodin přistoupí děti z naší farnosti
k Prvnímu svatému přijímání.
¾ O týden později v neděli 18. června, projdeme vesnicí s průvodem Božího
Těla. V tuto neděli bude sloužena pouze jedna mše svatá a to v 8.30 hodin.
¾ Po devadesáti letech bude dne 24. června vysvěcen na kněze náš rodák, jáhen
Martin Vévoda. Na tuto významnou událost budou podle zájmu farníků
vypraveny autobusy do olomoucké katedrály sv. Václava v sobotu 24. června.
¾ V neděli 25. června v 15 hodin bude novokněz Martin sloužit svou první mši
svatou v naší farnosti a po ní udělovat novokněžské požehnání.
Primice je vždy velkou událostí nejen pro novokněze samotného a jeho příbuzné,
ale také pro celou farnost. Je projevem toho, že Bůh i v dnešní době oslovuje a
volá lidi ke službě. Už v Písmu svatém se dočteme, proč si Bůh volí své služebníky
– kněze? Byli vybráni, aby se za nás u Boha přimlouvali a předkládali mu naše
potřeby. Snad zbývá jen dodat, díky Bohu, za to, že máme kněze z naší farnosti,
který bude vždy nosit v srdci svou rodnou farnost a obec. Novoknězi Martinovi
Vévodovi přejeme hodně Božího požehnání, síly a vytrvalosti ve službě farnostem
olomoucké arcidiecéze.
¾ 5. července se zúčastníme národní pouti na Velehradě, kde den předtím bude
koncert „Lidí dobré vůle“.
¾ O prázdninách jedou ministranti na tábor do Beskyd a ostatní naše děti se
zúčastní skautského tábora.
¾ 5. srpna pojedeme na pouť do Křtin. Pojede se autobusy, přihlásit se můžete
v kostele. Odjezd ze Švábenic bude ve 14.30 hod.
S přáním krásného léta a hezké dovolené zdraví
P. Boguslaw, farář
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Slovo zastupitele

Péče o pomník Svaté trojice
pomník na náměstí aneb několik slov zastupitele
Když na veřejném zasedání dne 11.11.2006 mne kolega zastupitel pan Pištělka
Libor upozornil na pálení listí před sochou Svaté trojice na náměstí před domem
pana Kudličky, přijal jsem tuto kritiku a sdělil jsem, že při večerním příjezdu domů
jsem byl rovněž zdrcen a původkyním paní sousedce a manželce uložil kárné
opatření, zákaz používání sirek v období padání listí. Poté si vzpomněl kolega ještě
na pálení slámy, po úklidu balíků. K tomuto jsem se kajícně přiznal. (to že kolem
nejen této sochy ale dalších v blízkosti projede za rok tisíce kamionů, aut, traktorů
jenž toxickými zplodinami a dalším znečištěním a po upozornění občanů že na
Trojici je uražena část není zřejmě nic proti 2x za rok ovanutí černými mraky)
Posléze po uplynutí několika dnů prováděli chovatelé sběr železného šrotu.
Tento již několik let skladujeme u sochy trojice. Při přebírání některých součástek
s panem Čermákem přikvačil k nám pan Pištělka Libor vykonávaje naproti
údržbářské práce na chodníku a na křovinách. Nevybíravými projevy napadal
opět naši činnost, zejména moji, neboť část plechu se dotýkala schodu. Jelikož
jsem nereagoval upozornil ho pan Čermák, ať toho zanechá. Sdělil, že je ochoten
svědčit v případě pokud bude toto konstruktivní jednání někde vzpomínáno.
S cílem ukončení této anabáze kolem sochy, navštívil jsem vedoucí odboru
péče o památky městského úřadu Vyškov, položil jí kontrolní složitou otázku –
jaký je rozdíl v poškození sochy 2x za rok ovanutím černými mraky z listí a
slámy nebo vzhledem k těsné blízkosti u státní silnice kamiony, auty, traktory,
uražením části. Paní vedoucí mi předala úřední formulář, kde stačí jen doplnit,
na jaké parcele socha stojí, rozsah poškození apod. K tomu mi přibalila brožuru
vydanou Ministerstvem kultury o péči o památkové objekty a doporučila provést
fotodokumentaci všech soch pro případné nejen poškození ale i ztráty.
Tyto materiály jsem předal před zraky přítomných na veřejném zasedání do
rukou panu starostovi.
Vzhledem k tomu, že se na mne obrací řada občanů s řadou dotazů připomínek
např. která firma se vyznamenala na výstavbě cesty na Hradisku a zdali je tato
zkolaudována, nebo proč nejezdí prodejna masa z Tištína, o zaměstnávání občanů
evidovaných na úřadu práce, a řadu dalších.
Přesto, že každému sděluji že má zákonné právo zúčastňovat se veřejných
zasedání, nahlížet do zápisů z jejich jednání. Druhým zákonem ukládajícím
povinnost poskytovat informace, je zákon o svobodném přístupu k informacím.
Ten mimo jiné mezi subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost
poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, řadí především státní
orgány a orgány samosprávy a veřejné instituce, hospodařící s veřejnými
prostředky.
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Na veřejném zasedání dne 16.12. 2006 jsem přednesl písemné žádosti občanů
o informace na situaci se stavem cesty na Hradisku a ukončení dojíždění prodejny
masa. Při jejich předčítání jsem byl přerušován jedním z kolegů zastupitelů : „to
bych rád věděl, kteří občani“ aniž by požádal o slovo. Každý slušný člověk, žák
první třídy, člen spolku i občan s inteligencí houpacího koně ví, že o slovo se
žádá zvednutím ruky.
Přesto jsem žádosti dokončil. Pan starosta sdělil, že cesta bude zkolaudována
do konce roku.
Svým osobním jednáním s vedením firmy Prima Tištín, v souladu s obecně
závaznou vyhláškou obce Švábenice, č.1/2003 o místních poplatcích bude prodej
opět obnoven 21.12.2005. To se opravdu stalo za což mu patří dík, neboť tato
prodejna byla díky čerstvému masu, sortimentu a příznivým cenám kladně občany
hodnocena.
V diskusi pak kolega zastupitel pan ing. Gloza vystoupil s námětem, zastupitelé
obce by se měli chovat a titulovat slušně, a ne jak tomu bylo mezi panem Pištělkou
a Kudličkou na zasedání dne 11.11.2005. Zvednutím ruky při hlášením do diskuze
jsem sdělil, že využiji práva nahlédnout do zápisu z uvedené ho zasedání.
Díky svědomitému sledování zapisovatelek průběhu jednání je v zápise
uvedeno, že pan Pištělka upozorňuje na pálení listí před sochou na náměstí před
Kudličkovým domem a že pan Kudlička přijímá kritiku.
Vážený občane, voliči,do vypršení mého mandátu zastupitele jsem připraven
přijímat vaše písemné žádosti o náměty připomínky k životu obce a tyto formou
interpelací vyřizovat.
Ať dále se vláda věcí Tvých,občane, rozšiřuje a pravda a láska vítězí...
Pavel Kudlička, zastupitel, člen kontrolního výboru
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3. oddíl YMCA Skaut Švábenice
pořádá na své základně u obce Milkov, okr. Prostějov
pro všechny děti od 7 let

SKAUTSKÝ
TÁBOR
Který se koná od soboty 8. července do pondělí 17. července 2006
(odjezd na tábor je v sobotu v 15.00
ze Švábenic a návrat v pondělí v 16.00 hod.)
ubytování je ve čtyřlůžkových chatkách
a ve stanech s podsadou
cena za tábor je pro registrované 1000.− Kč,
ostatní 1500.− Kč
Podmínkou k účasti na táboře je zaplacení poplatku a
odevzdání přihlášky
do 20. června 2006−05−16
Informace a přihlášky u vedoucího tábora:
Hroza Vladimír, Švábenice 339, 68324., tel.720 384 890
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ZOD Haná, družstvo
se sídlem ve Švábenicích

ZOD Haná, družstvo Vás zve k prohlídce
EXPOZICE HISTORICKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH
STROJŮ A NÁŘADÍ
v HOŠTICÍCH − HEROLTICÍCH (areál ZOD)
OTEVŘENO v neděli 18. června 2006 14 00 − 1700 hod.
Kontakt:
J. Cupák tel.: 604 451 476
M. Řezníčková tel.: 517 324 241
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