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VÝŇATEK ZE ZÁPISU O PRŮBĚHU
18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŠVÁBENICE
konaného dne 18.8. 2006 ve Švábenicích
Starosta (předsedající) Josef Kubík zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce
Švábenice (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 1835 hod. a všechny přítomné přivítal.

Bod č. 1
Technický bod
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání zasedání byla
zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Švábenice a to nejméně sedm dnů
přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 9 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Zapisovatelkou byla jmenována Jana Jiříčková.
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně
ověřen, námitky proti němu nebyly podány a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři
Obecního úřadu Švábenice.
Starosta (předsedající) vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele
zápisu o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce.
Navržen byl: Pištělka Libor, Vančurová Mária, kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Starosta (předsedající) přednesl návrh programu zasedání a navrhl zastupitelstvu
obce doplnění programu o bod programu:
− Bezúplatný převod nemovitostí od ČR− Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
Tento bod programu byl zařazen pod číslo 8.
Program zastupitelstva obce byl členy zastupitelstva schválen.
Usnesení: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 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
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3) Projednání zpracování Územního plánu obce Švábenice
4) Projednání písemných žádostí k záměru obce o odprodej části pozemku p.č.
172/1
5) Povolení výjimky z počtu žáků pro ZŠ Švábenice na školní rok 2006/2007
6) Rozpočtové opatření č. 7/2006 rozpočtu obce
7) Seznámení se zastavovací studií zástavby rodinných domů
8) Bezúplatný převod nemovitostí od ČR− Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových
9) Zpráva z finančního výboru
10) Různé
11) Diskuse
12) Závěr

Bod č. 2
Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo obce s usnesením rady obce ze dne
10.5., 24.5., 14.6., 28.6., 12.7. a 26.7. 2006.
V 18.40 hod. se dostavil zastupitel Válek Ondrej.
Usnesení : Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í usnesení rady obce ze dne
10.5., 24.5., 14.6., 28.6., 12.7. a 26.7. 2006.

Bod č. 3
Projednání zpracování Územního plánu obce Švábenice
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s důvody a podmínkami pro
zpracování územního plánu obce a přivítal ing. arch. Miloslava Sohra, Ph.D.,
který podrobně zastupitelstvo seznámil s jednotlivými fázemi průběhu zpracování
územního plánu obce. Doporučil pokud obec vážně uvažuje o pořízení územního
plánu, aby ještě v tomto roce byla projednána úvodní fáze – Zadání územního
plánu, které jako ukončená fáze bude podkladem pro další činnost v roce 2007 a
začátkem roku 2008 by mohla mít obec schválený územní plán.
V 18.55 hod. se dostavil zastupitel Navrátil Vladimír.
V 19.05 hod. se dostavil zastupitel Kubík Miloš.
Diskuse:
Ing. arch. Sohr: Územní plán obce je nezbytný pro další optimální rozvoj obce.
ÚP řeší funkční využití území, koordinuje výstavbu a jiné činnosti, které ovlivňují
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rozvoj území obce, bere zřetel na péči o životní prostředí atd.
Hroza: mohou mít občané připomínky k zadání územního plánu?
Ing.arch. Sohr: veškeré návrhy se projednávají s radou obce, zastupitelstvem a
veřejností
Ing. Bureš: je cílem ÚP rozšíření stavebních míst?
Ing. arch. Sohr: nejen stavebních míst, ale i jiné činnosti ovlivňující rozvoj
území, např. vymezení ploch pro sport, kulturu, vytvoření podnikatelských zón
aj.
Válek: v r. 1998 byla zpracovaná urbanistická studie
Ing. arch. Sohr: urbanistická studie nesplňuje legislativní rámec − není to platná
územně plánovací dokumentace.
Usnesení: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Zadání územního plánu Obce
Švábenice.

Bod č. 4
Projednání písemných žádostí k záměru obce o odprodej části pozemku p.č.
172/1
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s písemnými nabídkami k záměru obce
k odprodeji části pozemku p.č. 172/1 schváleného zastupitelstvem obce dne
19.5.2006 usnesením č. 12. Záměr byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením
14.6.2006 a sňat dne 18. 8. 2006 v den konání zastupitelstva obce. Písemnou
žádost podali František a Marie Tvrdých, Švábenice č.p. 195 dne 15.6.2006.
Usnesení: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e písemnou žádost Františka a
Marie Tvrdých Švábenice č.p. 195 o odkoupení části pozemku p.č. 172/1 v k.ú.
Švábenice o výměře 125 m2, dle záměru obce, schváleného Zastupitelstvem obce
Švábenice ze dne 19.5. 2006. Žadatelé zajistí podmínky převodu stanovené
v záměru obce.

Bod č. 5
Povolení výjimky z počtu žáků pro Základní školu a mateřskou školu Švábenice,
okres Vyškov, příspěvková organizace na školní rok 2006/2007.
Starosta (předsedající) přednesl žádost ředitelky Základní školy Švábenice, okres
Vyškov, příspěvková organizace o povolení výjimky z počtu žáků pro školní
rok 2006/2007.
Usnesení: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e p o v o l e n í v ý j i m k y z počtu
žáků pro Základní školu a mateřskou školu Švábenice, okres Vyškov, příspěvková
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organizace pro školní rok 2006/2007 podle ustanovení § 23, odst. 3 zákona č.
561/2004 Sb. a dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. na celkový počet 64 žáků.

Bod č. 6
Rozpočtové opatření č. 7/2006 rozpočtu obce
Předseda finančního výboru Ing. Tvrdý Pavel seznámil zastupitelstvo obce s
rozpočtovým opatřením
č. 7/2006 rozpočtu obce, viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
Usnesení: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 7/2006
rozpočtu obce.

Bod č. 7
Seznámení se zastavovací studií zástavby rodinných domů
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se studií zástavby rodinných domů, kterou
zpracoval ing. arch. Ivan Vojta, Architektonické služby, poradenství, Veveří 114/
2122, 616 00 Brno.
Usnesení: Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í zastavovací studii zástavby
rodinných domů v obci Švábenice zpracovanou Ing. arch. Ivanem Vojtou.

Bod č. 8
Bezúplatný převod nemovitostí od ČR − Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se zněním dopisu z Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 17.8.2006 adresovaného Obci
Švábenice ve věci bezúplatného převodu budovy obecního muzea č.p. 190 ve
Švábenicích do vlastnictví obce.
Usnesení: Zastupitelstvo obce opětovně projednalo a s c h v a l u j e bezúplatné
nabytí nemovitosti od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, do
vlastnictví obce, a to budovy č.p. 190 na pozemku parc. č. st. 336 a dále pozemků
parc.č. 336, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 709 m2 a parc.č. 64/6, zahrada
o výměře 361 m2, za těchto podmínek:
1. Obec jako nabyvatel se zavazuje, že o tyto nemovitosti bude řádně pečovat,
užívat je pouze k účelu, který bude v souladu s veřejným zájmem, nebude je
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům ani je nebude k takovým
účelům pronajímat a nezcizí je, to vše po dobu deseti let.
2. Stanou−li se před uplynutím doby uvedené v bodu 1. pro obec tyto nemovitosti
nepotřebné, tj. je zejm. pokud je bude hodlat využívat k jinému účelu, zcizit
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nebo je nevyužívat vůbec, učiní písemnou nabídku bezúplatného převodu
těchto nemovitostí zpět do vlastnictví převodce.
3. Pro případ porušení shora uvedených závazků se obec zavazuje za každé
takové porušení převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku
odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase
obvyklé, zjištěné znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného
v době porušení závazku, nejméně však cenu zjištěnou znaleckým posudkem
v době bezúplatného převodu.

Bod č. 9
Zpráva z finančního výboru
− Ing. Tvrdý Pavel přednesl zprávu finančního výboru − příloha č. 3
Usnesení: Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í zprávu z jednání finančního
výboru.

Bod č. 10 Různé:
1. Informace starosty:
Starosta informoval zastupitelstvo obce
− starosta odeslal stížnost adresovanou generálnímu řediteli Lesů ČR, s.p. Hradec
Králové z důvodu nedodržení termínu zahájení vyčištění koryta na vodním
toku Švábenický potok. Na základě této stížnosti se uskutečnilo 2.8.2006
jednání na OÚ ve Švábenicích za účasti zástupců Lesů ČR, s.p. odboru vodního
hospodářství, Správy toků oblast povodí Moravy, správce toků z Lesů ČR
s.p. Vsetín a starosty obce Švábenice.Účastníci jednání se dohodli na dalším
postupu v této záležitosti. Čištění koryta potoka bude zahájeno začátkem
měsíce září 2006 a proběhne v úseku od hlavního mostu přes potok na krajské
silnici 2/428 směrem ke skladu Lesního družstva a bude ukončeno u plotu
paní Ivančové.
− zahájení prodloužení pěší komunikace kolem silnice 2/428 za pomníkem
padlých po pravé straně směrem na Dětkovice
− byla provedena úprava živičným povrchem místní komunikace v lokalitě
Záhumení a od mostku přes potok u „Osmeku“, během září by měla být ještě
dokončena zbylá část v Záhumení kolem domu paní Stratilové
− starosta seznámil zastupitelstvo obce s protokolem z kontroly Krajského úřadu
JMK se zaměřením na činnost správce daně resp. poplatku, v oblasti správy
místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném
znění, která se uskutečnila 18.7.2006 na OÚ Švábenice. Při kontrole nebyly
zjištěny závažné nedostatky.
Usnesení: Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
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2. Starosta obce požádal zastupitelstvo obce podle § 79 odst. 5 Zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích v platném znění o náhradu měsíční odměny za část převedené
nevyčerpané dovolené z kalendářního roku 2005.
Usnesení: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e starostovi obce náhradu měsíční
odměny za část převedené nevyčerpané dovolené z kalendářního roku 2005.

Bod č. 11
Diskuse
pan Kadlec: chválí spolupráci při vydávání Zpravodaje obce,
starosta: uzávěrka příspěvků do dalšího čísla Zpravodaje je 16. září 2006, aby
byl vydán do hodů 1.10.2006
pan Kubík Miloš: navrhuje položení chodníku v uličce mezi č.p. 74 a č.p. 76
směrem do Záhumení
starosta: pokud by souhlasili majitelé pozemků, je možné dlažbu položit

Bod č. 12
Závěr
Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu zasedání
Zastupitelstva obce Švábenice ve 20.45 hod..
Ve Švábenicích dne: 22. 8. 2006
Zapsala:
Starosta obce:
Ověřovatelé zápisu:

Jana Jiříčková
Josef Kubík
Libor Pištělka
Mária Vančurová
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Plnění volebního programu
Vážení spoluobčané,
v letošním roce 20. a 21. října se uskuteční v celé ČR volby do zastupitelstev
obcí. Jelikož se tento termín velmi rychle blíží a zároveň končí volební období
2002 až 2006, využívám tohoto čísla Zpravodaje obce, abych celé volební období
zhodnotil z pohledu starosty obce.
Určitě si velmi dobře vzpomenete na počáteční problémy, které nastaly při
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 15.11.2002 v KD
Švábenice. Tehdy byl zvolen starosta a místostarosta obce, ale nebyla ochota se
dále domluvit na složení rady obce. Naše obec byla jako jedna z mála obcí v okrese
Vyškov, kde se konalo ještě jedno zasedání o 14 dní později. Teprve na tomto
zasedání, po usilovném vyjednávání starosty obce, se podařilo radu obce sestavit.
Při vzpomínkách na tuto dobu se mi vybavují okamžiky, jako by zvolení zástupci
nebyli snad ani ze Švábenic a chovali se úplně stejně jako dnešní politici. Výrazní
odpůrci nového vedení obce předpovídali, že za 14 dní všichni utečeme a nebudeme
si moci s ničím poradit. Tyto prognózy nebyly vůbec lichotivé a už vůbec ne
povzbuzující. Mohu říci, že tehdy moje pozice starosty obce nebyla jednoduchá,
zvláště když jsem nebyl s ničím seznámen a nic mi nebylo předáno od mých
předchůdců. Nekonečné úsilí a množství hodin strávených nad rámec fondu pracovní
doby na OÚ brzy přinesly ovoce. Velkou změnou byl také zánik okresních úřadů
a od 1.1.2003 vznik krajských úřadů. Velmi těžkou zkouškou pro mne byla obhajoba
prvního auditu v roce 2003, který byl ještě za uplynulý rok 2002 a následná kontrola
z Finančního úřadu na čerpání dotací. Přes tyto počáteční problémy se vše brzy
uklidnilo a občané zjistili, že obecní úřad funguje, že mohou své potíže a připomínky
přijít řešit na obecní úřad v kteroukoliv dobu i po pracovní době nebo mimo úřední
hodiny. Vždy jsem byl ochoten Vašim problémům naslouchat a řešit je. Totéž platí
i o ostatních zaměstnancích obecního úřadu. Občané byli velmi mile překvapeni,
že je využívána pracovní doba a i pro ostatní návštěvy, které do obce průběžně
přijíždí, nebyl problém zastihnout zástupce obce.
V průběhu celého volebního období prošla naše obec a obecní úřad mnoha
různými kontrolami, ať už se jedná o audity a předaudity z krajského úřadu, kontroly
ze životního prostředí, inspekce životního prostředí na vypouštění odpadních vod,
kontroly na platné vyhlášky obce, kontroly na vybírání místních poplatků, záměry
obcí aj. Toto považuji za velmi důležité, že v současné době má obec Švábenice
tyto náležitosti v pořádku a dokáže si je při kontrolách obhájit. Kontroly přicházejí
stále častěji a vyžadují dodržování právních předpisů. Mnohdy stačí jen velmi
málo a obec se může dostat do nepříjemné situace, která je spojena i s finančním
postihem. Dodržování nového správního řádu vyžaduje po obcích a obecních
úřadech rovněž velké znalosti v dané oblasti. Pokud by se někdo z občanů domníval,
že starosta obce se svými zaměstnanci chodí na obecní úřad jen trávit čas a pít
kávu, mohu vás ujistit, že se hluboce mýlí a brzy by z tohoto názoru vystřízlivěl.
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Zastupitelstvo obce se scházelo pravidelně na veřejných zasedáních, tak jak to
ukládá zákon o obcích, a to nejméně jedenkrát za tři měsíce. Veřejnost o tato
zasedání moc velký zájem nemá, což je problém každé obce, ale o to více se vše
probírá po skončení v pohostinství u piva. Zde vznikají mnohdy lživé a nepravdivé
nesmysly. Zastupitelstvo obce se chovalo v průběhu celého volebního období
korektně a snažilo se vždy podpořit zájmy obce před zájmy jednotlivců, sdružení
a politických stran. Za toto patří zastupitelům obce poděkování. Doposud se
uskutečnilo 18 veřejných zasedání zastupitelů obce a poslední 19. zasedání v tomto
volebním období se bude konat 13. října.
Ze zasedání jsou pořizovány přehledné zápisy s jednotlivými usneseními. Každý
občan má právo do zápisů nahlédnout a tyto jsou uloženy na obecním úřadě.
Rovněž se může občan přesvědčit v prezenčních listinách, jak jednotliví
zastupitelé veřejná zasedání v průběhu celého volebního období navštěvovali a
tím podporovali zájmy vás, voličů.
Rada obce se scházela pravidelně 1x za 14 dnů a řešila všechny záležitosti,
které patří do kompetence rady obce. Za celé volební období se sešla více než
100x. Je nutné, abych všem členům rady obce za jejich dosavadní práci upřímně
poděkoval. Nestalo se za celou dobu, aby se člen rady obce jednání nezúčastnil,
aniž by se dopředu řádně neomluvil. I toto svědčí o úrovni a chování radních.
Z jednání rady obce jsou rovněž pořizovány přehledné zápisy s usneseními
k jednotlivým bodům. Touto cestou bych chtěl také poděkovat místostarostovi
obce, že se pravidelně každý den po skončení svého hlavního pracovního poměru,
dostavoval na obecní úřad, a plnil svědomitě a zodpovědně svou funkci.
Od začátku volebního období se zastupitelstvo i rada obce snažili podporovat
všechny společenské organizace v obci. V rozpočtu obce byla vždy schválena
částka, která sloužila k pomoci v činnosti těchto společenských organizací.
Jednalo se o příspěvky na tábory, zakoupení různého vybavení, materiální pomoci,
opravy a jiné.Nájemné za pronájem KD při různých společenských akcích nebylo
těmto organizacím účtováno. Všem dobrovolným členům a členkám
společenských organizací chci touto cestou poděkovat za jejich spolupráci a věřím,
že i příští zastupitelstvo obce bude této pomoci nakloněno. Dále chci vyjádřit
velké poděkování Sboru pro občanské záležitosti za jejich dosavadní práci.Vždyť
o svatebních obřadech, vítáních občánků a srazu rodáků se mluví v dobrém
i za hranicemi obce Švábenice. Toto by bez poctivé práce sboru nebylo možné.
Důležitá je i péče a pomoc starším občanům, která přešla z krajů na obce v roce
2004. Velmi kladně lze hodnotit práci matričního úřadu pro nepostradatelné služby
občanům obcí Švábenice a Dětkovice. Od 1.9.2006 již není možné vyřídit cestovní
pas na matričním úřadě v obci, ale pouze v obci s rozšířenou působností, což je
MěÚ Vyškov. Veřejnosti jsou přístupné přehledné webové stránky obce, kde se
může každý seznámit s nejdůležitějším děním v obci. V místní knihovně je pro
občany zpřístupněn bezplatný internet.
Kromě akcí, které se uskutečnily během celého uplynulého volebního období
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se provedlo mnoho oprav, které jsou sice finančně nákladné, ale z hlediska občana
nejsou vidět. O to jsou ale důležitější, protože nečinností v počátku vznikají
později velké škody na majetku.
Rok 2003 byl prvním rokem volebního období 2002 až 2006 a také rokem
výrazných změn. Vznikem krajských úřadů nastaly velké změny pro obecní úřady.
Od samého počátku volebního období byla prioritou pro radu a zastupitele obce
Základní a mateřská škola a samozřejmě problémy s tím spojené. Blížil se vstup
do EU a kontroly, které do těchto zařízení chodily dbaly více na dodržování
hygienických a jiných předpisů. Byla provedena částečná rekonstrukce vody a
odpadů ve školní jídelně, zabudování mísících baterií v umyvárně MŠ, včetně
nových obkladů a zásobníků teplé vody. Bylo vyměněno osvětlení ve všech
třídách základní školy, které nesplňovalo základní hygienické podmínky a to byl
pouze začátek toho, co nás čekalo v příštím období. Kulturní dům, který byl
kdysi chloubou Švábenic vyžadoval nemalé finanční prostředky. Vše začalo
novou střechou nad jevištěm i se zateplením. Značnou změnou prošla i obřadní
místnost, kde se vše změnilo. Od první svatby v lednu 2003 jsem se již nemusel
stydět za toto prostředí, do kterého nechodí jen občané Švábenic, ale i ze všech
koutů České republiky a to na svatební obřady a vítání občánků do života. Velký
význam pro Základní školu a širokou veřejnost mělo dokončení víceúčelového
hřiště s umělým povrchem v prostorách u ZŠ. Tento sportovní areál slouží
k rozvoji tělovýchovy, sportu a pro využívání volného času mládeže naší obce,ale
i z okolí. Žákům ZŠ slouží k hodinám tělesné výchovy. Jsem rád, že se toto zařízení
podařilo dokončit a svému účelu slouží až doposud. Obec Švábenice předala
hřiště do výpůjčky Základní škole Švábenice. Celkové náklady spojené
s výstavbou hřiště, oplocením, urovnáním okolních svahů, vybudováním
chodníků, laveček, drenáží za opěrnou zdí a dalšími, se vyšplhaly na více jak
1.200.000 Kč. V místní části „Záhumení“ bylo provedeno prodloužení
vodovodního řádu, aby se mohli napojit všichni občané na veřejný vodovod.
Byla provedena výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení ve zbytku obce
za úspornější a oprava veřejného rozhlasu. Dále byla provedena demolice č.p.
49, bývalý mlat u Novotných a následně upraven povrch plochy ornicí a parkovou
úpravou.
Zastupitelstvo obce schválilo koupi domu č.p.127 po panu Ferencovi do
vlastnictví obce a tato koupě se v roce 2003 i uskutečnila. Ke konci roku byla
odkoupena i zřícenina domu č.p. 263 od pana Jiřího Nováka a paní Věry Rejpalové
na křižovatce směrem na Medlovice a Ivanovice na Hané. Před koncem roku
byla zakoupena pro SDH Švábenice AVIE po generální opravě jako požární
vozidlo, se zaměřením na požární ochranu v obci, za 250 tis. Kč. Do všech objektů
ve vlastnictví obce byly dodány hasicí přístroje. Byly obnoveny ve spolupráci
s okolními obcemi sobotní a nedělní autobusové spoje. Po jednání s krajským
úřadem se zlepšila dopravní obslužnost i v pracovní dny. Bylo zajištěno povolení
k vypouštění odpadních vod do recipientu, které obec neměla a hrozila z Inspekce
životního prostředí pokuta. Cena za zpracování podkladů činila 23 tis. Kč.
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V roce 2004 vstoupila ČR od 1.května do EU. Tato změna se velmi zásadně
promítla u územních samosprávných celků i ve státní správě. Geodetickou
společností byl zaměřen stávající stav kanalizace v obci za účelem vydání
rozhodnutí o povolení provozování kanalizace v obci. Vypracování stálo 60.000,−
Kč. V kulturním domě byla provedena oprava štítu a jeho oplechování, výměna
žlabů, oprava krytiny nad sálem a celková rekonstrukce střechy nad přísálím
z materiálu TiZn, nové topení s výměnou rozvodů a radiátorů na jevišti,
vymalování přísálí, úprava místnosti pro hudebníky aj. Celkové náklady činily
300 tis. Kč. Během roku byly opraveny výtluky místních komunikací na několika
místech v obci za 140 tis. Kč. V Základní škole a mateřské škole opravy schodů,
malování tělocvičny včetně sítí do oken, pokládka PVC ve třídě mateřské školy,
oprava soc.zařízení a jiné za 256 tis. Kč. Na jaře byla provedena demolice domu
č.p.263 a stodoly s odvozem stavební suti za 67 tis. Kč. Jednou z hlavních akcí
v roce 2004 byla celková výměna střechy nad obecními byty a hasičskou zbrojnicí
včetně výměny části krovů a pozednic, výstavby komínů, výměny žlabů a svodů,
štukové omítky, výměny oken, dveří z pavlače do bytů, dlažby na pavlači,
zastřešení pavlače, elektroinstalace, výměna radiátorů a další. Celková cena všech
oprav činila 840.687 Kč včetně dotace z JMK ve výši 100 tis. Kč. Byl zakoupen
pro potřeby obce VARI − systém Honda s doplňky za 115 tis. Kč a později byl
ještě zakoupen mulčovač a radlice. Na střeše OÚ byly instalovány zábrany proti
sněhu. Byl vybudován poldr v lokalitě “Osakra“ pro odtok dešťové vody.
V únoru 2004 byl založen svazek obcí Ivanovická brána, na jehož založení
se obec Švábenice velmi aktivně podílela. Členové svazku obcí jsou: město
Ivanovice na Hané, obec Švábenice, Dětkovice, Hoštice−Heroltice, Medlovice,
Moravské Málkovice, Orlovice, Moravské Prusy−Boškůvky, Rybníček, Topolany,
Vážany, Křižanovice. Hlavní cíle svazku obcí jsou obsaženy ve stanovách, pod
které se všechny zúčastněné obce podepsaly.
V roce 2005 byl po demolici domu č.p. 263 z předchozího roku na tomto místě
vybudován park.Úprava terénu, výsadba zeleně, položení chodníků, lavičky a
další doplňky přišly obec na 300 tis. Kč. Tato akce byla občany přijata velmi
pozitivně a ohlas má i mezi lidmi, kteří obcí projíždí. Byl zpracován nový pasport
dopravního značení v obci a vyměněny dopravní značky, tak jak to nařizuje zákon,
za téměř 200 tis. Kč. V dubnu 2005 zaplatila obec 240 tis. Kč na Ministerstvo
financí za neoprávněné použití finančních prostředků v letech 1999−2002. Původní
částka, která byla vyměřena činila téměř 2.5 mil. Kč. Min.financí na základě
žádosti obce tuto částku z velké části prominulo, což byla svým způsobem
významná dotace do rozpočtu obce. I přesto to byly zbytečně vynaložené
prostředky způsobené nepozorností z let minulých, které mohly být využity
k jiným potřebným účelům.Kritéria u přidělení státních dotací jsou stále přísnější
a není možno zde nic podcenit. Musí být dodrženo závěrečné vyhodnocení a
termíny, ke kterým se obec zaváže. Významné byly opravy
v Pohostinství“V Bráně“. Při kontrole z Krajské hygienické stanice bylo zjištěno
v tomto objektu tolik závad, že to znamenalo buď ho zavřít nebo začít s radikálními
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opravami. Nejdříve byly odstraněny ty nejvíce kritické, v částce 80 tis.Kč.
Následovala oprava soc.zařízení v hodnotě 500 tis. Kč , z toho dotace z JMK
činila 190 tis. Kč. Poslední akcí byla celková rekonstrukce kuchyně s rozdělením
pracovních úseků a novým vybavením technologickým zařízením. Tyto úpravy
stály 350 tis. Kč a kuchyně splňuje dnešní hygienické podmínky EU. Ve výčepu
bylo vyměněno PVC za 35 tis. Kč. Ty samé problémy s Krajskou hygienickou
stanicí bylo nutno co nejdříve řešit i v kuchyni při ZŠ a MŠ Švábenice. Během
prázdnin byla provedena celková rekonstrukce celé kuchyně a vzniklo nové
moderní zařízení, do kterého se jezdí dívat i zástupci ostatních škol a stravovacích
zařízení, kteří mají podobné problémy jako byly u nás. Na stavební úpravu byla
využita dotace z Min.financí ve výši 1.1 mil. Kč. Technologické zařízení
financovala obec částkou 650 tis.Kč. S odstupem času bylo správné rozhodnutí
rady obce, že jsme kuchyni vybavili moderním konvektomatem pro vaření, bez
kterého si to dnes už kuchařky nedovedou představit. Slavnostního otevření
kuchyně s prohlídkou školy se zúčastnil i bývalý min.financí Mgr. Bohuslav
Sobotka. V hygienických závadách byly i parkety v tělocvičně z důvodů
zničeného laku. Rekonstrukce parket stála 147 tis. Kč a k tomu výměna ventilů
na radiátorech 11.700 Kč. Během srpna byla provedena celková oprava střech
nad soc.zařízením ZŠ a tělocvičnou včetně okapových plechů, svodů, žlabů a
hromosvodů. Nad soc. zařízením bylo provedeno i zateplení. Celkové náklady
400 tis. Kč byly rovněž hrazeny dotací z Min. financí. Otevřením druhého oddělení
v MŠ musely být provedeny úpravy na soc. zařízení což spočívalo ve výměně
obkladů, umyvadel, zajištění teplé vody a další. U bytů na ZŠ byl instalován
nový zásobník na teplou vodu. V září bylo pro děti od 3 do 12 roků dokončeno
dětské hřiště v „Koutě“. Radost máme z toho, když vidíme spokojené děti s rodiči,
ale i babičky a dědečky, kteří toto hřiště hojně navštěvují. Najdou zde klidné
místo k odpočinku a zábavě. Hřiště splňuje přísné podmínky stanovené EU včetně
dopadových zón. Celkové náklady na vybudování i s chodníkem a lavečkami
činily 250 tis. Kč. V kulturním domě byla provedena rekonstrukce stávajících
parket spočívající v broušení, tmelení, lakování a pastování. S výsledkem jsme
velmi spokojeni a oceňují to především návštěvníci tohoto kulturního zařízení.
Cena činila 190 tis.Kč. V místním kině proběhla revize el. zařízení s instalací
nového nouzového osvětlení. Po dvouletém usilovném jednání se Správou a
údržbou silnic JMK a Ředitelstvím silnic a dálnic se mi podařilo dotáhnou do
zdárného konce opravu krajské silnice mezi obcemi Švábenice a Medlovice. Při
této akci se podařilo též zajistit položení nového povrchu před pohostinstvím“Na
Lapači“. V průběhu roku 2005 byl zpracován geometrický plán a zahájeno jednání
s vlastníky o odkoupení pozemků v lokalitě fotbalového hřiště. Jednání nebyla
s některými z 25 vlastníků jednoduchá, ale nakonec se vše podařilo. Až na jednoho
vlastníka jsme pozemky odkoupili do vlastnictví obce. Věříme, že i poslední
vlastník se k této záležitosti postaví zodpovědně a přehodnotí své stanovisko.
Náklady s výkupem pozemků činily téměř 170 tis. Kč. Na 13. zasedání
zastupitelstva obce byla schválena koupě domu č.p.133 v k.ú. Švábenice po paní
Látalové, za účelem využití těchto prostor k výstavbě rodinných domů. Náklady
s převodem nemovitosti č.p. 133 činily 1,5 mil.Kč.
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V roce 2006 bylo přistoupeno k významné rekonstrukci hlavního schodiště ke
kostelu, které bylo v havarijním stavu a rovněž schodiště bočního směrem na
Trávník. Na tuto akci obdržela obec dotaci z Min.financí ve výši 800 tis. Kč.
Byl zpracován projekt k hlavnímu schodišti. Staré schodiště bylo za pomoci
brigádníků rozebráno, za což všem zúčastněným patří poděkování. Z dobrých
částí schodů byly provedeny výřezy, které byly použity na boční schodiště a toto
bylo doplněno novou pískovcovou dlažbou.Tím vzniklo bezpečné a pohodlné
schodiště. Na hlavním schodišti byla do hloubky odebrána zemina a následné
práce postupovaly až do současného stavu. Schody jsou vyrobeny z kvalitního
pískovcového masívu a věřím, že budou občanům Švábenic, ale i všem ostatním
sloužit ke spokojenosti dlouhá léta. Celkový dojem novému schodišti dodalo
zajímavě řešené zábradlí, které je pro občany velmi pohodlné. Rovněž byly
obloženy pískovcovou dlažbou schody při vstupu do kostela. Schodiště
je z bočních stran osvětleno bodovým, úsporným osvětlením. Celkové náklady
hlavního schodiště, bočního schodiště, zábradlí a obložení schodiště při vstupu
do kostela činily 1,1 mil.Kč. Dále byly provedeny výkopové práce a položen
kabel pro veřejné osvětlení nad schodištěm a po celé délce kolem schodů na
hřbitově. Kabel byl položen i k soc. zařízení na hřbitově. Částečné osvětlení
hřbitova veřejným osvětlením bude sloužit občanům k jejich bezpečnosti. Nové
osvětlení je zabudováno i před kostelem u schodiště. Celkové náklady za osvětlení,
položení kabelu a výkopové práce přesáhnou 200 tis. Kč. Nezbývá než věřit, že
si toto dílo dokážeme uhlídat a nebude středem zájmu těch, kteří by toto zařízení
chtěli ničit. Do konce roku budou dokončeny úpravy na starém hřbitově,
s dokončením chodníku až k bráně.
Byla zpracována studie zástavby 12−ti nových rodinných domů a v současné
době probíhá řešení technické infrastruktury. Stavební povolení by mělo být
vydáno na jaře 2007. Průběžně probíhá demolice domu č.p. 133. Byla dokončena
úprava povrchu místních komunikací v „Záhumení“ a výtluků kolem rybníka a
položení nového povrchu u mostku přes potok k „Osmeku“. Tato akce proběhla
bez fin.účasti z rozpočtu obce a věřím, že do konce roku se ještě podaří dokončit
zbytek místní komunikace v“Záhumení“ kolem domu paní Stratilové. Bylo
vydáno stavební povolení na úpravnu vody. Tato bude instalována ve vodojemu
Švábenice, Dětkovice. Celou akci bude financovat VAK Vyškov, a.s. a
přesáhne částku přes 1 mil. Kč. Dokončení díla bude v měsících listopad až
prosinec i s provozními zkouškami. Na dětském hřišti byla dokončena výsadba
veřejné zeleně a stromů za 60 tis. Kč. Je těžké pochopit občana (občany), kteří
dokážou některé keře vykopnout a využít je ke svému prospěchu u své
nemovitosti. Po písemné stížnosti starosty obce adresované generálnímu řediteli
Lesy ČR, státní podnik Hradec Králové, bylo zahájeno čištění potoka od mostu
přes švábenický potok u krajské silnice a bude ukončeno za skladem Lesního
družstva. V příštím roce bude pokračovat průřez porostů kolem potoka, směrem
k rybníku a následně až po les. K tomuto se zavázali účastníci jednání, které se
konalo na OÚ ve Švábenicích. Byla dokončena kompletní oprava soc.zařízení
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na OÚ ve Švábenicích. Celkové náklady činily 380 tis. Kč. Dotace z JMK činila
93 tis. Kč. Po dlouhých letech, kdy se mluvilo o prodloužení chodníku od
památníku padlých po pravé straně směrem na Dětkovice, kolem krajské silnice,
byl tento vybudován a věřím , že prospěje k bezpečnosti občanů. Tomuto
předcházelo odkoupení části pozemku od paní Navrátilové a zpracování
geometrického plánu. Při úpravách prodejny Smíšeného zboží „V Bráně“ byly
provedeny opravy v kotelně z prostředků obce, které spočívaly v rozdělení
topného systému zvlášť pro obchod a zvlášť pro pohostinství. Rovněž materiál
jako jsou silniční obrubníky, zahradní obrubníky, zámková dlažba, palisády a
další co souvisí s chodníkem od „Záhumení“ kolem obchodu až k pohostinství
„V Bráně“, včetně nového parkoviště u obchodu financovala obec ze svého
rozpočtu. Parkoviště vyžadovalo veškeré vyjádření dotčených orgánů, včetně
projektu a nebylo jednoduché ho obhájit. V kulturním domě byla dokončena
stěna mezi sálem a přísálím, dveře ze sálu do chodby a dveře z přísálí do chodby,
celkem za 153 tis. Kč. Těmito úpravami se značně změnil vzhled interiéru
kulturního domu, což si občané pochvalují. Kulturní dům je v poslední době
velmi často využíván a chtěl bych touto cestou poděkovat za vzorné správcovství
paní Zdeňce Dvořákové a jejímu manželovi. Na budově kina byla vyměněna
střecha nad soc.zařízením a promítací kabinou s oplechováním v ceně 61tis. Kč.
Na soc. zařízením bylo upraveno a zprovozněno sanitární zařízení za 13 tis.Kč.
Z rozpočtu JMK jsme obdrželi dotaci ve výši 70 tis. Kč na výzbroj a výstroj
zásahové jednotky SDH Švábenice. Zřizovatelem je obec Švábenice. Část jednotky
je vybavena předpisovým oblečením v celkové ceně 82 tis. Kč. Na 18. zasedání
zastupitelstva obce byl přizván zástupce firmy Studio Region, s.r.o., zabývající se
zpracováním územních plánů obcí. Naše obec má poslední schválený územní plán
obce z r. 1975. Od této doby se mnohé výrazně změnilo. Proto je nutné i z hlediska
případného čerpání dotací z EU se zabývat novým územním plánem obce.
Zastupitelé byli podrobně seznámeni s celkovým postupem a jednotlivými fázemi,
které budou probíhat v průběhu provádění celého díla. O hlavních důvodech pořízení
územního plánu obce se dočtete na jiném místě tohoto čísla Zpravodaje. Čistopis
územního plánu by měl být hotov k 1.8.2008. Závazná cena celého díla bude činit
313 892,− Kč a část z této ceny bude uhrazena z dotací JMK.
Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, abych Vám poděkoval za Vaši
spolupráci a podporu během celého volebního období. Vždy jsem se snažil, aby
tato spolupráce byla co nejlepší i když to je někdy s některými jednotlivci velmi
složité. Chtěl bych Vás rovněž požádat, abyste se zúčastnili nastávajících
komunálních voleb. Při výběru svých kandidátů, kteří Vás budou zastupovat a
budou se podílet na rozvoji obce v následujícím volebním období, Vám přeji
šťastnou volbu. Nenechte se ovlivňovat hloupými a nepravdivými názory
některých jednotlivců, kteří to mají, jak se říká, v popisu práce. Přitom pro obec
nikdy nic neudělají a dělá jim problémy si uklidit před vlastním domem. Myšlení
těchto jednotlivců nebude nikdy prospívat obci, ale vždy se budou snažit, aby
mezi občany naší obce byla nesnášenlivost a rozpory. Myslím si, že každý z Vás,
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kdo se zajímá o dění v obci, dobře ví, o které občany se jedná. Kritika je velmi
důležitá a prospěšná. Je jí třeba naslouchat zvláště tehdy, když kritizující dokáže
navrhnout lepší řešení v dané věci. Pokud je ovšem kritizováno všechno a za
každou cenu, to už není kritika, ale nemoc, kterou je třeba léčit.Občané obce
Švábenice by se měli snažit, aby společně žili v naší obci ve vzájemné shodě a
porozumění. Měli by se snažit, aby dokázali vyslechnout názor druhého a
vzájemně si pomáhali. Vždyť k tomu stačí mnohdy tak málo.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem do nastávajícího období hodně pevného
zdraví, štěstí a pohody.
Starosta obce Josef Kubík

DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
A STANOVENÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ROZVOJE ÚZEMÍ
Hlavním důvodem pro pořízení územního plánu obce je absence aktuální územně
plánovací dokumentace, jako základního nástroje územního plánování. Územní
plán obce bude soustavně a komplexně řešit funkční využití území, stanoví zásady
jeho organizace a věcně a časově bude koordinovat výstavbu a jiné činnosti
ovlivňující rozvoj území. Územní plán obce vytvoří předpoklady k zabezpečení
trvalého souladu všech přírodních , civilizačních a kulturních hodnot v území,
zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek−
půdy, vody a ovzduší.
Obecním cílem je zajistit optimální trvale udržitelný socioekonomický rozvoj
území, opírající se v prvé řadě o stabilizaci venkovského osídlení a jeho obyvatel.
Zadání schválí zastupitelstvo obce Švábenice. Pořizovatelem Územního plánu
obce je Obecní úřad Švábenice, Švábenice 18, 68323 Ivanovice na Hané.
Územní plán bude řešit přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné funkční
využití všech ploch, jejich uspořádání a jejich regulaci. Bude vymezena hranice
současného zastavěného území a zastavitelného území obce . V územním plánu
obce budou vymezeny veřejně prospěšné stavby.
V neposlední řadě je i důvodem pro pořízení územního plánu obce i vytvoření
příznivých podmínek k usnadnění přístupu obce ke státním dotacím směrovaným
na rozvoj venkova a k finančním prostředkům z fondů EU.
Dne 18.9.2006 proběhlo v zasedací místnosti OÚ veřejné projednání zadání
územního plánu obce s občany, vlastníky pozemků a staveb a s dotčenými orgány
státní správy. Je velkou chybou, že se tohoto jednání občané nezúčastnili ve
větším počtu i přesto, že to bylo několikrát hlášeno v místním rozhlase. Návrh
zadání územního plánu je vystaven rovněž na úřední desce a na internetu od
4.9.2006 do 4.10.2006. Do 15 ti dnů od posledního dne vystavení zadání může
každý uplatnit své podněty. Ke stanovisku podaných po těchto lhůtách se
v souladu s § 20, odst.3 stavebního zákona nepřihlíží.
Starosta obce Josef Kubík
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Občanská rubrika
Narodili se:
Jan Frgál č.p. 282
Roman Veselý č.p. 198
Jitka Hřebíčková č.p. 284
Veronika Cupáková č.p. 362
Děti nemůžeme tvořit podle své vůle,
musíme je mít, milovat a vychovávat
co nejlépe, a jinak je nechat na pokoji
J.W. Goethe
Zemřeli:
Jiří Frgál č.p. 282
Karel Vítek č.p. 85
Stanislav Zemánek č.p. 281
Nic není na světě slabšího než muž.
Ať už při zrození, tak v životě i ve smrti
Homér
Počet obyvatel v obci:
Celkem 928 z toho ženy 459 a muži 469
Hana Hladká − evidence obyvatel

VZPOMÍNKA NA P. VÍTKA
“Jdu k Otci” (Jan 16,28)
Neuplynul ani měsíc od primiční mše svaté P. Martina
Vévody a ve čtvrtek 20. července 2006 se smutně rozezněl
zvon ve švábenické věži kostela, který “oznámil”, že
Nejvyšším Veleknězem byl povolán do nebeského
domova v 57. roce kněžského životy jeho služebník:
P. Karel Vítek, duchovní správce ve Švábenicích v.v.
Narodil se 29. října 1919 ve Zdětíně na Prostějovsku.
Po vystudování reálného gymnázia v Brně se rozhodl
pro bohosloví. Přišla však nacistická okupace, vysoké
školy se zavřely a mladý Karel se spolu s ostatními ocitl
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na tzv. bohosloveckém učilišti v Olomouci. Byla to v podstatě zástěrka teologické
fakulty. Během dvou měsíců se však o ní Němci dozvěděli a všichni obdrželi
obsílku od pracovního úřadu. Byli přemístěni do Německa, kde nastoupili u
vojenské organizace TODT. Byla to vlastně obdoba komunistických PTP. Za
šest let války projel celou Evropu. Kopaly se zákopy, dělaly zátarasy, odklízely
se trosky po bombardování atd. Po válce se znovu přihlásil na bohosloveckou
fakultu. Sice ji dokončil, ovšem v době, kdy už hnědou totalitu vystřídala rudá.
Ta si nijak nezadala s tou předešlou.
Na kněze byl vysvěcen 11. prosince 1949 v Olomouci.
Důkazem, že se používaly stejné metody, bylo povolání Karla Vítka do PTP, u
nichž zůstal až do jejich zrušení v roce 1954. Od roku 1950 pracoval u PTP
Podbořany a Tri Duby. Spolu s těmi německými si odkroutil u pomocných
technických praporů deset let!
Klidu mu však nepřidaly ani události po návratu domů. Časté přeřazování z
místa na místo, šikana, zastrašování.
Působil 18 let v litoměřické diecézi ve farnostech : Děčín−Podmokly, Dubá,
Rumburk, Stráž nad Nisou, Nová Ves, Chrastava, Hrádek nad Nisou, Václavovice
a 36 let v olomoucké arcidiecézi ve farnostech : Pozlovice, Nedašov, Spytihněv,
Vlachovice a ve Švábenicích, kde od roku 1990 vypomáhal jako důchodce. Do
Švábenic nastoupil k 1. září 1985. Takže zde působil téměř 21 let. Zde si opravil
domek, v němž žil, pracoval na zahrádce a překládal z francouzštiny.
Rozloučení se zemřelým knězem bylo při mši svaté v kostele sv. Michaela ve
Švábenicích ve čtvrtek 27. července 2006 v 15.00 hodin a po mši svaté bylo jeho
tělo uloženo do hrobky na místním hřbitově.
Hlavním celebrantem při mši svaté byl olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner, řada kněží a jako host z biskupství litoměřického −(kde jak jsem uvedl,
působil P. Karel Vítek 18 let) − přijel biskup Mons. Pavel Posád.
Rovněž se přijelo s P. Karlem Vítkem rozloučit mnoho lidí z míst, kde působil.
Opět za obec Švábenice a Dětkovice smuteční rozloučení přednesli starostové
Josef Kubík a Jan Vrána.
Na mramorové desce jeho hrobky svítí zlacená písmena : “Jdu k Otci”. Ať mu
svítí světlo věčné a ať odpočívá v pokoji.
připravil: Libor Pištělka
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HODY VE ŠVÁBENICÍCH
Drazí přátelé,
skončily prázdniny a dny dovolené, a já vás chci co
nejsrdečněji pozdravit. S novým školním rokem začne opět
výuka náboženství a také každou středu v 17.30 hod. budou
slouženy mše sv. pro děti a mládež. V prosinci, jako
v předchozích letech, se budou konat roráty pro děti.
Blíží se 29. září, to je památka sv. Michaela Archanděla
– patrona naší farnosti a pro nás jsou to hody, které oslavíme
v neděli 1. října slavnostní mši sv. v 9.30 hod. Jako
v minulých letech bude pouze jedna mše sv., abychom se
všichni najednou sešli u oltáře. Tuto mši sv. bude celebrovat
náš rodák P. Martin Vévoda. Po této mši sv. bude slavnostně
otevřeno a požehnáno nové schodiště u kostela a osvětlení
na hřbitově. Chci vyjádřit svůj velký dík Obecnímu úřadu za tuto velkou investici
v okolí našeho kostela.
O prázdninách jsme se rozloučili s P. Karlem Vítkem, který od roku 1985 bydlel
v naší obci. Pán Ho povolal k sobě 20. července 2006,ve věku nedožitých 87 let.
Kéž mu Bůh odmění jeho skoro 57−letou kněžskou službu v církvi. Věčné
odpočinutí dej mu Pane a světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá v pokoji.
Na další měsíce výuky a práci, ať vám žehná Dobrý Bůh!
Zdravím všechny občany ze švábenské fary.
Váš farář P. Boguslaw Jonczyk

Divadelní tradice
Další díl ze seriálu hudební a divadelní tradice v obci věnujeme divadelní
produkci v provedení členů divadelního kroužku Družstevního klubu JZD
Švábenice, jak ji zaznamenal ve svém deníku tehdejší tajemník MNV Fr. Hanák.
Některá představení především z dřívější doby nejsou datována a zůstala snad
jen v paměti aktérů, či tehdejších diváků.

Z období činnosti OB to byly hry:
opereta “Na tý louce zelený”
Jiráskova “Lucerna” (Zd. Šebestová. Č.Cupák, Jr. Skácel aj.)
“To byl český muzikant” − věnovaná památce Fr. Kmocha (T.Pavlečka, J. Kadlík)
“Pan Hašler přichází” (Jos.Kadlík, Fr. Hanák, T. Pavlečka, Č. Cupák)
“Pohádka o dvanácti měsíčkách” v provedení členů MO ČSM
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Od roku 1959 se divadelní produkce odvíjela od činnosti DK při JZD. U jeho
založení stáli : učitel Miloš Možný, manželé Alois a Zdena Šebestovi, Jar. Skácel
–předseda do roku 1978, manželé Tomáš (předseda DK 1975−1990)
a Jaroslava Dobešovi, Fr. Hanák, Miloš Dědek, manželé Antonín a Marie
Gédušovi, učitel Jan Kadlec, Marie Vojáčková (Jurčová) a řada dalších, jejichž
jména léty upadla v zapomnění.
Na dalších řádcích uvádím příklady vlastní produkce divadelního a estrádního
kroužku DK i dovezené kultury z let 1967−1975.
26.−27. 3. 1967 − DK divadelní hra se zpěvy “Pan Hašler přijímá” (vždy cca 250 osob)
1.4. 1967 − DK sehrál divadelní hru “Pan Hašler přijímá” v KD v Medlovicích
25.12.1967 − DK sehrál divadelní hru J.K. Tyla “Paní Marjánka−matka pluku” (300 osob)
13.1.1968 − DK “Paní Marjánka−matka pluku” v Mor. Málkovicích (200 osob)
27.1.1968 − samostatné vystoupení souboru občanů cikánské národnosti s komponovaným
pásmem, poté taneční zábava − dobře přijato 120 návštěvníky
26.2.1968 − zahájeno nacvičování nové hry “Charlyova teta”
24.3.1968 − divadlo Oldřicha Stibora z Olomouce “Partie ve čtyřech” (200 osob)
14.4.1968 − DK divadlo “Charlyova teta” , poté zábava do 4 hodin (250 osob)
15.4.1968 − druhé představení „Charlyova teta“ (200 osob)
7.12.1968 − Škola: divadelní představení “Pohádka o matce zemi” (180 osob)
8.12.1968 − škola: opakováno „Pohádka o matce zemi“ (200 osob)
25.12.1968 − hra se zpěvy “Vesnice zpívá” (300 osob)
26.12.1968 − opakováno „Vesnice zpívá“ (150 osob)
6.4.1969 − sehráno div.představení detektivní komedie “Past” (85 osob)
7.4.1969 − opakováno div.představení detektivní komedie “Past” (96 osob)
19.4.1969 − večer divadelní kroužek ZŠ B. Kaláčka − “Malí čeští Robinsoni” (90 osob)
20.4.1969 − repríza přestavení ZŠ “Malí čeští Robinsoni” (200 osob) odpoledne (110 dětí)
31.12.1970 − divadelní skupina DK Silvestrovský program
7.3.1971 ZDŠ − divadelní představení “Zlaté jahody”
23.5.1971 − vystoupení estrádního souboru DK
11.7.1971 “Hrají a zpívají švábeňáci” vystoupení DK k 800 letému výročí založení obce
5.3.1972 ZDŠ − divadelní představení “Stříbrná studánka” v Dětkovicích
6.3.1972 − opakování představení ve Švábenicích
31.12.1972 DK − Silvestrovská estráda s taneční zábavou
23.2.1973 DK − vystoupení se silvestrovským programem ve Chválkovicích
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25.2.1973 DK − opakování silvestrovské estrády ve Švábenicích
24.6.1973 DK − opereta “Nejlíp je u nás” při sjezdu rodáků
1.7.1973 DK − repríza div. představení “Nejlíp je u nás”
31.12.1973 DK − silvestrovský estrádní program
13.1.1974 DK − repríza silvestrovského programu
31.12.1974 DK − silvestrovská estráda
1.3.1975 DK − estrádní program na výroční členské schůzi JZD
Poté byla zahájena přestavba kulturního domu a provoz na několik let přerušen.
Členy divadelního klubu byli:
Manželé Šebestovi, Dobešovi, Gédušovi, učitelé manželé Kaláčkovi, Emil
Veselý st., Emil Veselý ml., Tomáš Pavlečka, Čestmír Cupák, Josef Kadlík, Jar.
Skácel, Fr. Hanák, Miloš Rýpal, Libor Pištělka, Alena Dvořáková, manželé
Stáňovi, zpěváci Božena Butalová, Jar. Krajčík, Josef Harásek, Jiřina Branžovská,
Zdena Pavézková (Dobešová). Celá řada ze jmenovaných již není mezi námi a
zaslouží naši vzpomínku a poděkování za práci na poli kultury.
Většina z divadelních ochotníků, především mladších ročníků se v pozdějších
letech věnovala práci v estrádním kroužku DK, který působil až do roku 1990
pod vedením manželů Dobešových, za doprovodu hudby ing. Jindřicha Klenka.
To je však již jiná historie, která byla v krátkosti popsána v jednom z minulých
čísel Zpravodaje v roce 2004.
připravil: Mgr. Zdeněk Cupák

OSOBNOSTI NEJEN RODU POSPÍŠILŮ
Když ve zpravodaji č. 4/2005, v článku
“Jáhenské svěcení” našeho spoluobčana
Martina Vévody, byl vzpomenut poslední
rodák jako kněz P.Antonín Pospíšil, zastihl
mne tento v období, kdy jsem v polovině
cesty v pátrání po dalším knězi z rodu
Pospíšilů ze Švábenic, Josefu, narozeném
12. srpna 1839.
V roce 1853 byl dán do Kroměříže k otcům
Piaristům. Další jeho cesta vede do Přešpurku
(Bratislavy).Tam vstoupil do kláštera ke
kapucínům, kteří jej nechali dostudovat.
V klášteře pak přijal jméno českého světce
“Prokop”. Na kněze byl vysvěcen 28.3.1863 světícím biskupem Prešpurským
Josefem Viberem v kostele kapucínském. Zde také oslavil své prvotiny.
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V roce 1866 musel též na vojnu, kde jej poznal maďarský hrabě Palffy. Ten si
jej oblíbil, požádal představeného řádu, aby mu jej přidělili za kaplana a
vychovatele dětí na hradě Červený Kámen u Bratislavy. Zde nastoupil roku 1869.
Rád zajížděl do svého rodiště, kde žil jeho stařičký otec. Své zlaté jubileum
kněžské oslavil v kostele svého křtu, ve Švábenicích, 25.3.1913.
Ve slavném průvodu byl uveden z fary do chrámu Páně, kde za přísluhy místního
duchovenstva − faráře Jana Vyhlídala, kaplana P. Eduarda Tabáčka, místních
bohoslovců Rudolfa Pištělky, svého synovce P. Antonína Pospíšila, sloužil svou
zlatou mši.
To byla též jeho poslední návštěva Švábenic. Zemřel 4. 11. 1914 po 46 letech
služby jako domácí kaplan rodiny hrabat Palffy.
Během svého života jej navštěvoval jeho synovec P. Antonín Pospíšil a v
šedesátých letech navštívili působiště svého, jak mu říkali − strýčka kapucína.
paní Marie a František Pospíšilovi neboť na přání hrabat je uložen v rodinné
hrobce v kapli na hradu Červený Kámen.
V současné době vstupuji spolu s ředitelstvím státního hradu Červený Kámen
Bratislavy ve Slovenské republice do druhé poloviny společného úsilí a spolupráce
v mapování života a činnosti P. Prokopa Josefa Pospíšila, kněze řádu Menších
bratří kapucínů rakouských, provincie rakousko−uherské. Vedle toho shromažďuji
historické materiály o životní pouti P. Antonína Pospíšila, který mimo jiných
míst působil jako farář v Hošticích u Zdounek. Zde v období 1941−1945, prožil
jako očitý svědek a přímý účastník událostí zatčení německého generála Müllera
partyzány, při kterém bylo zastřeleno 8 německých vojáků.
Následkem toho měly být Hoštice vybity a vypáleny. Také bratr Antonína
Pospíšila se nesmazatelně zapsal do dějin rozvoje obce Švábenice. František
Pospíšil byl předsedou dozorčího výboru nově postavené mlékárny na
“Petingově” ulici, členem dozorčího výboru v Rolnickém cukrovaru v Němčicích
, a předsedou nově utvořeného Lesního družstva Švábenice, které vykoupilo od
arcibiskupských statků zdejší les za 365 tisíc korun.
V dalších číslech zpravodajů se opět vrátím s dalšími informacemi.
připravil: Pavel Kudlička

Odešel člověk
MOTTO: Moudrost je pro duši totéž, co je zdraví pro tělo
V 86 roce své životní pouti odešel člověk, občan, upřímný vlastenec, zapálený
kazatel i chápající diskutér, penzionovaný farář Římskokatolické církve pan Karel
Vítek. Narodil se 28.10.1919 ve Zdětíně v okrese Prostějov jako jedno z pěti dětí
v rodině zemědělce. Čtyři synové byli posláni na studia. V tuto chvíli však nechci
psát životopis, který byl zveřejněn ve zpravodaji č. 2 už v roce 1997.
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Přesto mi dovolte několik postřehů, které jsem zaznamenal při řadě setkání, ať
už náhodných na ulici, hlavně však při vzájemných návštěvách u příležitosti
svátečních dnů a narozenin, které pro mne byly skutečným svátkem pro
výjimečnou příležitost setkání s výjimečným člověkem, znalcem života, historie,
filozofických disciplin, filologem ovládajícím vedle latiny starořečtinu,
hebrejštinu, němčinu a především francouzštinu. Ta byla panu Vítkovi tou
nejmilejší, stejně jako Francie, Francouzi a jejich kultura. Proto se také věnoval
překladům náboženských textů z francouzštiny, které jistě i dnes jsem součástí
jeho knihovny stejně, jako spousta fotografií a jiných vzpomínkových předmětů
na tuto obdivovanou zemi a milovanou Normandii. Vděčným tématem zůstávalo
vždy francouzské volno−myšlenkářství, principy francouzské revoluce vyjádřené
heslem − Svoboda, rovnost, bratrství.
Stejně rád se do Francie vracel, naposledy v roce 1994, kdy byl oficiálně hostem
francouzského odboje při oslavách 50. výročí spojenecké invaze z června 1944,
poté pak v roce 1995 při soukromé návštěvě farnosti u Soussonu.
Jeho životní postoje, celkový vztah k životu i kněžské službě byl podle jeho
slov formován v době nuceného pracovního nasazení ve Francii a v závěru války
v jižním Německu v letech 1940−1945. Jak často vzpomínal, “při odklízení trosek
po bombardování, uprostřed válečného běsnění, všeobecného zmaru a všude
přítomné smrti a přestálé život ohrožující onemocnění uzrálo ve mě rozhodnutí,
když ty hrůzy přežiji, věnovat se zbytek života kněžské službě.”
Posledních 15 let svého života prožil ve svém domku ve Švábenicích, který si
zakoupil a vlastnoručně upravil do dnešní podoby po svém penzionování a
odstěhování z místní fary. Na mou otázku k jeho dlouhověkosti a celkové vitalitě
odpovídal : “Za svá léta děkuji rodičům, Bohu a lékařům, kteří mě vždycky dají
dohromady.” Na své okolí mnohdy působil jako bezstarostný podivín, nechápající
své okolí. Ve skutečnosti byl introvert s jemnou, chápající duší, kterou zraňovaly
i náznaky nevhodného chování. A když už vybuchl, míra musela být nekonečně
překročena. Nejen jako člověk i jako profesionál byl člověkem chápajícím a
odpouštějícím. Přesto s hořkostí vzpomínal na období těsně po převratu, kdy
nacházel před svým domem nápisy na vozovce, vyzývající jej k odchodu z obce.
Většina občanů si na to jistě vzpomene, nejen ti, co to psali. Jistě jej alespoň při
posledním rozloučení poprosili o odpuštění, pokud neměli odvahu to učinit za
života.
V osobě pana faráře Karla Vítka mi odešel vážený přítel, který si dokázal najít
cestu ke každé generaci, včetně těch nejmladších. Stejně tomu bylo i se mnou,
přesto že jsem o generaci mladší. Vždy jsem si velmi vážil přátelství, které mi pan
Vítek projevoval. Čest jeho památce.
Mgr. Zdeněk Cupák
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ŠVÁBENICKÝ DUB SE PROBOJOVAL
DO FINÁLE ANKETY STROM ROKU 2006
V pátek 23. červan vybrala porota 12 stromů, které postupují do finále celostátní
ankety Strom roku 2006 pořádané programem Strom života Nadace Partnerství.
Porota složená z odborníků a známých osobností vybírala z celkového počtu 91
nominovaných stromů. Program Strom života již druhým rokem podporuje
společnost Skanska, která na něj v letošním roce věnuje 6,1 milionu korun.
Jihomoravský kraj přispěl bezkonkurenčně největším počtem návrhů, ze všech
91 nominací jich 22 pocházelo právě z Jihomoravského kraje. Do finále se díky
tomu probojovali hned dva zástupci.
Bzeneckou lípu není třeba zdlouhavě představovat, její sláva sahá hluboko do
historie. Lípa se pyšní úctyhodným stářím odhadovaným na více než 900 let. Kmen
již nemá, je tvořena 6 výmladky, jejichž průměr se pohybuje od 50 do 100 cm.
Vždy byla považována za symbol slovanské vzájemnosti. Zažila pády i vzestupy
Bzence a dokonce i hrátky družiny císaře Rudolfa II.
Druhým kandidátem je Švábenický dub. V blízkosti existovala vesnička jménem
Všebořice. Když většina místních hospodářů byla na poli, přišla strašlivá bouře
a nedaleká studánka se natolik rozvodnila, že zaplavila celou vesnici i s chalupou,
ve které zůstala babička se svými vnuky. Ta se snažila zadržet valící se vodu
peřinou, ale voda byla silnější a babička se utopila. Na její památku zde místní
vysadili dub. Dub asi třistaletý v loňském roce zvítězil v anketě Strom Vyškovska.

Finalisté:
− Lípa Johany z Rožmitálu − Středočeský kraj
− Slatinká lípa − Jihočeský kraj
− Lípa na platořské návsi − Plzeňský kraj
− Jasan pana Šolce − Karlovarský kraj
− Varnsdorfská hruška − Ústecký kraj
− Vojtěchův dub − Královehradecký kraj
− Vendolská lípa − Pardubiký kraj
− Lípa u hradu Sádek − Vysočina
− Bzenecká lípa − Jihomoravský kraj
− Švábenický dub − Jihomoravský kraj
− Lípa z Moravského Berouna − Olomoucký kraj
− Dub u Sušanky − Moravskoslezský kraj
připravil: Libor Pištělka
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NÁVŠTĚVY MUZEÍ V KOBYLÍ
NA MORAVĚ A V ŽAROŠICÍCH
V měsíci září jsem se rozhodl, že navštívím obce, kde se rovněž pyšní vlastními
muzei. Nejdříve jsem navštívil Kobylí, které bylo před nedávnem vyznamenáno
jihomoravskou Vesnicí roku. Zde jsem poznal, že má zajímavou a bohatou historii,
kterou se podařilo zachytit, uchovat a hlavně zpřístupnit v Muzeu obce Kobylí,
kde při prohlídce expozic projdete 750 lety vývoje obce, uvidíte selskou kuchyň,
jizbu, starodávný obřad žádání o nevěstu, kobylské kroje a mnoho dalšího.
Součástí muzea je vinotéka s víny kobylských vinařů. Muzeum je rovněž jako ve
Švábenicích vybudováno ve staré škole a rovněž otevřeno v roce 1997.
Druhé muzeum, a to v Žarošicích, jsem navštívil při příležitosti tradiční
pouti”Zlatá sobota” 9. září. Základ k vybudování Muzea obce Žarošice položil
svou sběratelskou činností místní rodák Václav Broukal, kolářský mistr. Tento
sbírkový fond se do roku 1960 prezentuje v budově postavené před rokem 1820.
V minulosti tato budova byla také sídlem školy, pošty a četnické stanice.
V tomto muzeu je mobiliář vesnického obydlí v polovině 19. století, černá
kuchyně s interiérovou instalací, tradiční zemědělské hospodaření a vinařství,
zaniklá řemesla v obci, zpětný materiální odraz z poutí, historie kostela Staré
Matky Boží žarošické a rezidence na nynější Silničné.
Obě muzea jsou také pěkná a vybízí k návštěvě. Zvláštností od švábenického
muzea je, že tam o vše pečuje spousta, rovněž pro to vše zanícených lidí a já to
zde vedu sám. Někdo mi řekne : Ty máš koníčka. Ale to je přímo kůň! Od mládí
jsem měl jako koníčka filatelii, nebo−li sbírání poštovních známek celého světa.
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U toho si tělesně i duševně člověk odpočinul. Ale starost o obě muzea, která ve
Švábenicích máme dá zabrat. Muzea jsou zapsána na Ministerstvu kultury, takže
jsou si rovna stejně jako v Praze, v Brně, či jinde, jen s tím rozdílem, že tam to
mají v náplni pracovní doby, ale na obcích se obětují lidé s láskou k obci až po
práci, ve volném čase. Úklid, doplňování expozic, příprava výstav, starost o
pokladní knihu, Pamětní knihy muzeí, příprava plakátů a jiných reklam, inventární
knihu exponátů doplňovat, sečteno dohromady je to za rok obětováno kolem
1.600 hodin. Občas bolí nohy, ruce, za krkem, ale s pocitem dobře vykonaného
díla pro společnost člověk brzy na to zapomene.
Možná je někdo zvědav, co se děje s penězi, kde máme dobrovolné vstupné.
Ve zkratce uvádím:
Na opravu našeho kostela bylo dáno 17.000,− Kč
Na opravu kapličky ve Zmole 6.000,− Kč
Na zakoupení nových exponátů do muzea 8.500,− Kč
Elektroinstalační materiál 3.500,− Kč
Barvy, kopírování, plakáty, lepidla, kartony,
poštovní ceniny, špendlíky, čalouněné hřebíky,
červostop, durofol (folie), čistící potřeby,
fotodokumentace, dřevěné lišty, hřebíky, tapety,
polystyren, šrouby, aj... 22.000,− Kč
Jistě se Vám při každé návštěvě muzea zde líbí a přál bych si, aby to tak bylo
nadále. Je jen škoda, že muzeum doposud není majetkem obce, i když do něj
od roku 1973, kdy byla postavena nová škola, obec vynaložila velké množství
financí. Byla by potřeba po celé budově udělat nová střecha, protože tato stará
je již v nevyhovujícím stavu. A byla by škoda, kdyby do budovy začalo zatékat.
Snad se brzy vyřeší majetko−právní vztahy a celé muzeum dostane nový kabát.
Zaslouží si to !
připravil: správce muzeí Libor Pištělka

VÍTÁME DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Motto: ,,Domov by neměl být jen místem, kde dítě bydlí, stejně jako mateřská
škola by neměla být místem, které nahrazuje domov. Domov a mateřská škola by
měly společně vytvořit místo, kde je dítě přijímáno jako individualita se vším, co
k němu patří tak, aby po všech stránkách cítilo, že jej máme rádi.“
Mateřská škola ve Švábenicích je součástí základní školy a má jednu třídu.
Ve školním roce 2006−2007 ji navštěvuje 28 dětí ze Švábenic a Dětkovic. Pracují
zde dvě učitelky – Ilona Kučerňáková a Jana Vybíralová. O pečlivý úklid
všech prostor mateřské školy a výdej jídla se stará paní Miroslava Vojáčková.
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Při práci s dětmi se pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání. V letošním školním roce je našim cílem: Rozvíjení a
vedení dítěte ke zdravým životním návykům a postojům, podporování duševní
pohody, stimulování k rozvíjení kreativity, poznávání a učení, podporování
pozitivních vztahů k ostatním lidem a dětem, uvádění do pravidel soužití
s ostatními a vytváření elementárního povědomí o okolním světě, hlavně naší
zemi a o vlivu člověka na životní prostředí.
Učitelky vedou děti k lásce a péči o přírodu, k ochraně svého zdraví a ke
zdravému životnímu stylu. Snaží se o oživení lidových tradic u příležitosti svátků.
Provádějí s předškolními dětmi přípravu na školu a individuální logopedickou
prevenci v pracovně v 1. poschodí. V posledních letech se zaměřují na rozvíjení
estetického vnímání a vyjadřování dětí, rozvíjejí jejich talent. Mimo jiné tomu
napomáhá výuka tance a hry na zobcovou flétnu pod vedením učitelů ze Základní
umělecké školy v Ivanovicích na Hané. Mezi dětmi je řada hudebníků, kteří
pokračují ve hře na flétnu i po nástupu do základní školy pod vedením pana
učitele Kamila Sedláka a v tanečním oboru s paní učitelkou Helenou
Suchomelovou protančí některá děvčata až do deváté třídy.
Nezanedbatelná je i spolupráce s okolními mateřskými školami při pořádání
společných výletů a exkurzí, také spolupráce s učitelkami základní školy,
s odbornými pracovníky ze speciálních center, logopedy. Učitelky mateřské školy
se stále vzdělávají, snaží se udržet vysoký nadstandard péče o děti, dosahují
pěkných výsledků na veřejných vystoupeních , na koncertech v Ivanovicích na
Hané, při akcích pro rodiče přímo v mateřské škole. Tradičně vystupují pro rodáky
a přednášejí na vítání občánků.
Učitelky organizují akce pro děti a rodiče. Všechny zaměstnankyně mateřské
školy se snaží vytvářet laskavé sociální prostředí na základě pozitivních vztahů
mezi dětmi, rodiči, zaměstnanci a všemi navzájem, respektují rodinu jako
výchovného partnera a posilují v dětech úctu k rodičům, kamarádům. Věřte, že
nejen pro děti, ale i pro rodiče jsou dveře do naší mateřské školy otevřené, hlavně
pro ty, kteří se o naši činnost zajímají a chtějí s námi spolupracovat.
Ilona Kučerňáková − vedoucí učitelka MŠ
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Může skauting v dnešní době oslovit?
Někdejší zvědové – scouti – nejenom stezky a cesty hledali, oni je také volili,
vybírali. Dnešní skauti a skautky by toto měli přijmout jako součást své životní
filozofie i praxe: vždy a všude vybírat, volit cestu z mnoha nabízejících se (a
dodejme: z mnoha dnes se podbízejících, vtírajících se nabídek ) možností . Skaut
nebo skautka, který tohoto vyššího chápání skautingu a skautství doroste,
cílevědomě pak upravuje svůj „životní styl“, svou životní cestu. Denodenně je
stavěn před volbu – a on, pamětliv Zákona, který přijal a Slibu, který dal, vybírá
a volí správně:
− společnost (druhy, přátele, společníky, partnery, spolky atd., které do svého
života přijme, nebo jimž se vyhne)
− četbu (které knihy či časopisy bude číst a které odmítne, případně i zničí, aby
zamezil – např. ve své družině – šíření zla, amorálnosti, duchovní zhouby
atd.)
− pořady v televizi a rozhlase (zvláště televize svou vtíravou sugescí dnes velice
přispívá k poklesu morálky i vkusu!)
− zábavy (které hry či zábavy akceptuje, které naopak nekompromisně odmítne
jako duši škodlivé, nebo čas zabíjející a ohlupující)
− návyky a závislosti (zcela odmítne drogy, opíjení se, kouření, hazardní hry,
které se též stávají návykem – gemblerstvím)
− módní jiné rozmařilosti (nepodléhá fintivosti ani kultu těla, zcela odmítá
škodlivé „zdobení“ těla – jizvení, tetování, propichování různých částí těla,
nadměrné líčení atd.).
− Zkrátka, s opatrností zvěda, scouta hledajícího správnou cestu, volí ze všeho,
co se mu nabízí , to nejsprávnější, nejvhodnější, nejkultivovanější, nejzdravější,
nejlidštější!
Vodítkem, kompasem mu vedle skautského zákona může být prastaré Desatero
přikázání Božích, jak je zapsal Mojžíš na hoře Sinaj.
Volba a nastavení eticky správné cesty životem , to je nejvyšší úkol i cíl, jaký si
může nějaké sdružení, výchovné hnutí před sebe postavit. Už z tohoto úkolu
i cíle je jasné, jak se skauting zásadně liší od jiných spolků a organizací pro
mládež i dospělé. Je to nadmíru těžký úkol, zvláště v době, kdy celá společnost
podléhá konzumnímu stylu života a falešným hodnotovým měřítkům.
Sv. Pavel v prvním listu Thesalonickým (5, 21 – 22 ) radí: „Všechno zkoumejte,
dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě!„.
Akceptuje – li skaut tři základní skautské principy ( povinnost k Bohu, k bližním,
k sobě ) jako směrnici pro svůj celý život, pak se jeho konání, jeho postoje i jeho
hodnotová stupnice projevuje ve všem:
− skaut chce správně a dobře žít, nikoliv „žít si“ nebo „vyžívat se“
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−
−
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skaut chce být užitečný, nikoliv „užívat si„
skaut chce být zásadový, ne konformní nebo taktizující
skaut chce být moudrý i chytrý, nikdy ne chytrácký nebo vychytralý
skaut zná zaslouženou radost a spokojenost, nebaží po nahodilém,
nezaslouženém, bezpracném nebo podvodném „štěstí„
− skaut myslí spíše v relaci „my„ než v neustálé prosazovaném „já„
− skaut hodnotí vše měřítkem věčnosti, neřídí se momentálními hledisky, názory,
pomíjivými „trendy„ .
Lidé si ani nevšimnou, že bezbřehá svoboda a nevázanost stávají se časem
novým jhem, závislostí, otroctvím. Skauti jsou často bráni jako „podivínství“. Je
třeba obhajovat hodnoty celoživotního skautského programu, prostě skautského
života. Vždy jde o hodnoty mravní i duchovní. Braňme křivení krásného pojmu
skauting!
Smyslem cesty není její konec – smyslem je už samotná pouť!
A jak říkali staří Římané:
Per aspera ad astra – přes obtíže ke hvězdám!
Vše nejlepší na cestě životem „S modrou oblohou„
přeje vedoucí 3.oddílu YMCA
Skaut Švábenice
Vladimír Norgay Hroza

SKAUT NA STOPĚ
Ladislav Rusek (9.1.2005)
Svět kolem nás je plný stop
a skaut je vidí, posuzuje:
hle stopa dobrá, ale i zlá tu je!
Po zlé se nepusť, pozor, stop!

však najít bratry nebo druhy
to často těžší je, to ještě poznáš!
Často jsi opuštěn, jak v břiše ryby Jonáš,
však nejsi v světě první ani druhý!

Všechno, co žije, zanechává stopy,
stopou však je i vráska v tváři!
Kéž se ti původ strastí zjistit zdaří,
byť ostatní to nepochopí!

Co ze stop usoudíš, které jsou vryty v zemi,
může tvé vlastní pouti posloužit,
vždyť skauting návod je, jak žít
a správně projít nástrahami všemi.

Hleď, stopa šnečka v trávě
leskne se, třpytí jako duha –
snad cestou potká svého druha?
Vystopuješ je hravě,
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Muzeum reprezentovalo
v Němčicích nad Hanou
Město Němčice na Hanou uspořádalo v rámci němčických hodů, kde je
patronkou sv. Maří Magdaléna, výstavu v budově pošty v 1. patře s názvem:
“Z historie zemědělství a řemesel v Němčicích.” Tato výstava se konala po tři
dny v době od pátku 21. července 2006 do neděle 23. července. Představitelé
kultury města několik týdnů před slavností přijeli za mnou s prosbou, zda−li
bychom jim nemohli pro tyto dny zapůjčit několik exponátů pro zmíněný námět
výstavy. Pochopitelně se všechno dojednalo, zaměstnanci města v určený den
dojeli s Avií, vybralo se potřebné na ukázku, a pak zase v pořádku dovezli nazpět.
Po celý den v neděli jsem provázel návštěvníky výstavou. Všem se to moc líbilo
a slíbili, že se k nám do Švábenic přijedou podívat. Hody se němčickým vydařily.
Po celý nedělní den v prostorách náměstí na velkém pódiu před množstvím
návštěvníku se vyhrávalo, soutěžilo, tancovalo, že si člověk představoval Strážnici.
Krojovaní zpěváci a tanečníci byli z různých koutů Moravy, činovníci němčické
kultury věří, že spolupráce s námi bude v příštích letech pokračovat.
Připravil: Libor Pištělka

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ P. MARTINA VÉVODY
Po dlouhých devadesáti letech se švábenická farnost radovala, že z ní vyšel
kněz, který jistě bude dobrým pastýřem svěřených duší.
Stal se jím P. Martin Vévoda, který se narodil 6. února 1979. Krátce na to
11. března 1979 byl v kostele sv. Michaela ve Švábenicích pokřtěn P. Josefem
Pekárkem. Své dětství prožil ve Švábenicích spolu se svými čtyřmi sourozenci
(se staršími bratry Jiřím a Stanislavem a sestrou Ludmilou a s mladší sestrou
Marií). Za všechno krásné, co se může v rodině začít vděčí svým rodičům, Jiřímu
a Ludmile. Za všechny dary, modlitby a oběti je vděčný i své babičce Františce.
Na růstu jeho duchovního života měli především zásluhu duchovní správcové
působící ve Švábenicích: P. Karel Vítek, z jehož rukou v roce 1988 poprvé přijel
Tělo Kristovo a P. Vlastimil Vaněk, který jej v roce 1996 připravil k přijetí svátosti
biřmování. Základní školu navštěvoval nejdříve ve Švábenicích, potom
v Ivanovicích na Hané. Pak nastoupil na tříletý učňovský obor mechanik
elektrotechnických zařízení ve Vyškově. Tam také dále pokračoval studiem
dvouletého maturitního oboru podnikatel v oboru elektro. Odmaturoval roku
1998.
Následující rok byl zaměstnán v salesiánském středisku mládeže, odkud si podal
přihlášku do kněžského semináře. Po přípravném ročníku Teologického konviktu
v Litoměřicích pokračoval dál ve studiích a v duchovní formaci v Arcibiskupském
kněžském semináři v Olomouce. Na konci pátého ročníku v červnu 2005 byl
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vysvěcen biskupem Josefem Hrdličkou na jáhna. Svou roční jáhenskou praxi
prožil v Otrokovicích.
Dne 24. června 2006 byl olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem
vysvěcen na kněze spolu s dalšími šesti spolubratřími v Olomoucké katedrále sv.
Václava.Celého tohoto obřadu jsme se i ze švábenické farnosti zúčastnili a odnášeli
jsme si do svých domovů nezapomenutelné zážitky.
A ty krásné zážitky vyvrcholily na druhý den 25. června, kdy P. Martin v
nazdobeném farním kostele sv. Michaela ve Švábenicích odpoledne v 15.00 hodin
sloužil první mši svatou. Jistě otce Martina potěšila i povzbudivá slova z úst
starostů Švábenic Josefa Kubíka a přifařených Dětkovic Jana Vrány.
Kolem oltáře celebrovalo 20 kněží z vyškovského děkanátu i z jiných. Celé
této krásné slavnosti se zúčastnilo asi na 800 lidí. Každý si mohl v duchu říci:
“Kdo věří, není nikdy sám.” Ano, zde ve Švábenicích to bylo přímo hmatatelné.
Po skončení primiční mše svaté bylo u kostela pro všechny malé pohoštění a kdo
měl ten den více času a nespěchal domů, mohl se zúčastnit bohatšího stolu v
místním Kulturním domě. Všeho bylo dostatek, a aby lidem ještě více chutnalo,
k tomu do pozdních nočních hodin vyhrávala krojovaná cimbálová kapela “strýčka
Karla” z Otrokovic. Na tyto dva dny bylo uděláno na památku několik filmů a
stovky fotografií, takže si lidé budou moci stále připomínat tyto nádherné chvíle.
Přejme si, aby se brzy z naší farnosti vydal další mladík ve šlépějích otce Martina.
Ať se tak stane!
Připravil: Libor Pištělka
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HISTORIE OBRAZU
Od našeho švábenického rodáka, akademického malíře Petra Pištělky, nemáme
v naší obci mnoho z jeho výtvarných děl. Ale jedno z nejkrásnějších je asi obraz
velkého formátu, který je zasazen v bohatě řezaném zlaceném rámu, a je zavěšen
v kapli Panny Marie Bolestné v kostele ve Švábenicích. Na obraze je zachycen
příchod sv. Cyrila a Metoděje na Moravě. Mistr jej vytvořil na myšlenku: “Přinesli
nám oni Písmo svaté.” Obraz byl namalován v roce 1936 a v neděli 16.srpna
1936 byl ve Švábenicích posvěcen
P. Františkem Hájkem z Ivanovic na
Hané. Událo se to tedy před 70−ti
lety. Mistr zachytil sv. apoštoly
v okamžiku, kdy sv. Metoděj po
evangeliu při mši svaté mluvil k našim
předkům. V rouchu biskupském
káže a pravou rukou ukazuje na
Krista ukřižovaného. Sv. Cyril drží
mešní knihu, položenou na oltáři.
Je zřejmě unavený, možná nemocný.
Oltář je jednoduchý, byzantský,
vyřezávaný s ikonami a stojí v poli
mezi keři.Je bez svícnů a ozdob.
Po jedné straně oltáře stojí žák
svatých apoštolů a drží tlustou
rozžatou svíci, jako by opatroval
“světlo víry”. Z druhé strany je jiný
žák, který rozdmychává uhlí v kadi−
delnici, z níž modravý dým stoupá
k nebesům. Před oltářem na
trávníčku sedí žena, která je oděna
ve staroslovanský šat bez rukávů, a
dlouhé copy ji splývají klidně po zádech. Je zahleděna kamsi do daleka, jenom
její pravá ruka spočívá na dítěti − jako by naznačovala, že nezapomněla maminka
na své dítě. Starší chlapec má položený meč v trávě a prohlíží si malý dřevěný
křížek. Snad ho dostal od svatých věrozvěstů. Takovou věc ještě nikdy neviděl.
Malý sourozenec je zde naznačen, jak natahuje buclatou ručku a chce po něm
ten křížek. Celý obraz je zalit zvláštním světlem, které širokými prvky z roztr−
žených oblak zalévá hlavně oltářní kříž.
Snad proto, že Petr Pištělka obraz dělal pro své rodné městečko, vytvořil toto
dílo krásné, naše a krásně.
Text a foto připravil: Libor Pištělka
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Boží tělo ve Švábenicích
Tento název se mezi lidmi vžil, ale v liturgickém kalendáři je uváděn správný
název: Slavnost Těla a Krve Páně. O tomto starodávném svátku jsem psal ve
Zpravodaji před rokem, takže letos uvádím průběh slavnosti ve Švábenicích jen
stručně. Svátek ze čtvrtka 15. června 2006 byl přeložen na neděli 18. června.
Opět byla v 8.30 hodin v kostele mše svatá a po ní následoval pestrý průvod ke
čtyřem vkusně nazdobeným oltářům v obci. V průvodu šly nejdříve družičky,
mládež, ministranti, pak kněz s Nejsvětější Svátostí s muži, kteří nesli baldachýn,
muzikanti a pak ostatní účastníci. Vybrané písně doprovázela krojovaná dechová
kapela pna Josefa Matušky z Jedovnic.
Na letošní rok vyhlásil olomoucký arcibiskup Jan Graubner “Rok olomoucké
arcidiecéze”. Byla založena roku 1777, takže je to již 230 let. Celá tato slavnost
se nesla v duchu tohoto výročí. Každý oltář měl svého patrona, který se nějak
váže k této arcidiecézi. Rovněž byl oltář doplněn znakem diecéze. Kněz měl o každém
světci malou promluvu.
První zastavení u oltáře bylo opět u Josefa Jiříčka a oltář byl kromě květin a
svící ozdoben obrázkem sv. Jana Sarkandra.
Druhý oltář, který i letos byl postaven před budovou Obecního úřadu byl
“zasvěcen” svatým Cyrilu a Metodějovi. Je dobře, že po oba roky byl tento oltář
postaven a ozdoben právě před touto budovou a ne někde jinde. Je to symbolické,
protože všichni, ať již máme názory nebo přesvědčení jakékoliv, patříme do této
obce, zde žijeme, pracujeme.
Třetí oltář byl u paní Ludmily Haráskové na Trávníku a patronkou tohoto místa
byla svatá Ludmila.
Poslední čtvrtý oltář byl postaven u farní kapličky sv. Václava, který je rovněž
patronem celé olomoucké arcidiecéze. Počasí bylo i letos krásné a krásná byla
rovněž atmosféra celé této slavnosti. Opět je nutno poděkovat všem, kteří
jakýmkoliv způsobem se postarali o to, aby tato slavnost dopadla a jedničku.
text a foto: Libor Pištělka

35

Skautský tábor 2006
Skautský tábor 3. oddílu YMCA Skaut Švábenice proběhl ve dnech 8. až 17.
července 2006 na naší základně u obce Milkov v okrese Prostějov. Tábora se
zúčastnilo 19 dětí do 15 ti let, jedna sestra do 18 ti let a 8 vedoucích. Děti byly
většinou ve věku okolo deseti roků. Vedoucí si tedy museli připravit větší zásobu
krátkodobých her, protože tato věková skupina nevydrží delší dobu při jedné
činnosti. Hojně byla využívána přírodní tělocvična – les, který je hranicí tábořiště,
kde děti trávily převážnou většinu času. Děvčata jsou více kreativní a proto v jejich
programu převažovala výtvarná činnost. Měly možnost vyzkoušet si další z mnoha
technik batikování, savovací techniku a jiné. Specialitou bylo živé „člověče,
nezlob se“ a lanová prolézací pavučina. U chlapců byla oblíbená vlastnoručně
vyrobená desková hra o lovu zvířat. Byla možnost i střelby ze sportovního luku.
V náplni tábora byl i kombinovaný výlet na hrad Bouzov (tam pěšky, zpět
autobusem do obce Kadeřín). Samozřejmostí byly vycházky do blízkých obcí.
Při pochodu do obce Kladky byla možnost se dosyta najíst (doslova napást)
z velkého množství borůvek. Letošní tábor provázelo velmi krásné počasí. Jeden
den sice byla přeháňka, ale byla doprovázena krásnou hrou mraků. Děti se též
zapojovaly do přípravy jídel a celého chodu tábora včetně hlídek a přípravy
dřeva na topení. Při žádné činnosti se nikomu nic nestalo. Náš tábor letos třikrát
poctil svojí návštěvou i kněz z Plumlova, který s námi vždy slavil mši svatou.
Poděkování patří všem vedoucím, kuchařkám a zdravotním sestrám, kteří věnovali
část své dovolené pro tento tábor. Velký dík patří též OÚ Švábenice za finanční
pomoc na úhradu autobusu na dopravu dětí a možnost pořídit lanovou lezeckou
síť. Naše již tradiční poděkování patří stavební firmě Hladký, Švábenice, za dopravu
materiálu na stavbu a likvidaci tábora. Poděkování patří i všem dětem, které
se tábora zúčastnily a vyměnily domácí pohodlí za romantický táborový život.
Na další táborové setkání se těší vedoucí tábora a 3. oddílu YMCA Skaut
Švábenice
Vladimír Norgay Hroza
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Křtinská pouť
Tradiční pouť do Křtin absolvovali farníci ze Švábenic v sobotu 5. srpna 2006
odpoledne. Byla to první sobota v měsíci, tzv. mariánská. proč tomu tak je, jsem
uváděl ve zpravodaji minulý rok. Opět i letos byl kostel zaplněn do posledního
místečka. Přede mší svatou, která byla v 16.00 hodin jsou to modlitby růžence,
po ní litanie, adorace a svátostné požehnání. Několik hodin, které jsme strávili
v této nádherné svatyni, rychle uběhlo a zase jsme se museli odebrat domů. Pan
děkan P.Tomáš Prnka, duchovní správce tohoto mariánského poutního místa,
nám na rozloučenou pustil krásné tóny zvonkohry, která je největší ve střední
Evropě.
Příští rok to bude již 290 pouť švábenických občanů k Rodičce Boží do Křtin.
připravil: Libor Pištělka

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU
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Výsledky voleb do poslanecké sněmovny
volební okrsek Švábenice
2. a 3. června 2006
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Výsledek voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR.
volební okrsek Švábenice
Srovnání volebních výsledků za roky 2006, 2002, 1998 a 1996

Ing. Luděk Pištělka

Redakční sdělení
Uzávěrka příspěvků do Zpravodaje č. 4/2006 bude v pondělí 4.12.2006.
Za včasné dodání příspěvků do výročního čísla zpravodaje děkujeme.
Za redakci Mgr. Zdeněk Cupák
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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
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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Firmy, podnikatelé, živnostníci,
řemeslníci, …
Chcete na sebe upozornit na internetových
stránkách naší obce?

Stačí vyplnit jednoduchý formulář
na OÚ ve Švábenicích nebo
na internetových stránkách obce.
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