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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dne 24.10.2005 byla slavnostně otevřena dálnice D−1 0133 v úseku Vyškov−
Mořice. Tohoto slavnostního otevření se mimo jiných hostů zúčastnil i první
místopředseda vlády ČR a ministr financí ČR pan Mgr. Bohuslav Sobotka, který
přijal pozvání starosty obce a v odpoledních hodinách navštívil i naši obec.
Po uvítání na Obecním úřadě, kde se pan ministr zapsal do kroniky obce a
prohlédl si obřadní místnost, pokračovalo toto milé setkání v prostorách ZŠ
Švábenice za účasti starostů okolních obcí včetně starosty města Vyškova,
pedagogických pracovníků školy, zástupců odboru školství, kultury a sportu a
firem, které se podílely na rekonstrukci školní kuchyně a jídelny.
Starosta obce přivítal a seznámil přítomné s dokončenou rekonstrukcí školní
kuchyně, jídelny a dále s celkovou opravou střechy nad tělocvičnou a soc.
zařízením ZŠ. Při této příležitosti poděkoval panu ministrovi za přidělenou
neinvestiční dotaci z Ministerstva financí pro naši obec ve výši 1,5 mil. Kč, která
byla využita pro rekonstrukci kuchyně, jídelny a střech, bez které by obec jen
těžko mohla vše finančně zajistit. Během prohlídky ZŠ, kuchyně a jídelny se pan
ministr zajímal o vybavení školy, technologické zařízení kuchyně a celé zázemí
ZŠ. Z jeho úst zaznělo, že je velmi důležité věnovat pozornost i menším školám,
hlavně zajistit potřebný počet žáků, kteří dnes na školách chybí.
Závěrem své návštěvy si pan ministr společně se starostou prohlédl část obce a
okolí kostela ve Švábenicích.
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Vážení spoluobčané,
s průběhem všech prací, které byly během roku v obci zajišťovány, jsem Vás z
velké části seznámil již v minulém čísle zpravodaje. V poslední době byla
dokončena rekonstrukce soc. zařízení v pohostinství
V Bráně − první etapa v hodnotě 500 tis. Kč, z toho 190 tis.Kč byla dotace z
JMK. Úroveň tohoto zařízení je v současné době nestrovnatelná s minulostí a
vyhovuje všem hygienickým předpisům. Rovněž byly dokončeny úpravy kuchyně
v této budově, která byla vybavena moderním technologickým zařízením s
rozdělením pracovních úseků. Po následné kontrole z Krajské hygienické stanice
již nic nebrání tomu, aby tato kuchyně sloužila veřejnosti tak, jak tomu bylo v
minulosti, než byl vydán zákaz vaření. Hygienické podmínky jsou dnes velmi
přísné a jejich plnění vyžaduje nemalé finanční prostředky. Úpravy v kuchyni a
další potřebné opravy stály obec asi 350 tis. Kč.
V měsíci říjnu byla dokončena povrchová úprava parket v kulturním domě a v
lednu příštího roku bude nainstalována nová mezistěna mezi sálem a předsálím
místo starých zničených koženkových stahovaček.
Po složitém jednání s vlastníky pozemků v areálu fotbalového hřiště se podařilo
tyto pozemky odkoupit až na jednoho vlastníka.
Stále přetrvává v naší obci, ale i v dalších obcích vandalismus, kterému je třeba
věnovat mezi občany zvýšenou pozornost. Dochází k ničení obecního majetku,
ale i majetku fyz. osob. K jednání převážně mladých lidí posílených alkoholem
nebuďme lhostejní a nebojme se na ně upozornit. Rozbité vývěsní skříňky,
převrácené kontejnery, rozbitý hlavní uzávěr plynu, stálý nepořádek kolem
autobusové čekárny, naražená lavička na zábradlí přes potok a další, je pro tyto
osoby samozřejmostí a považují to za hrdinský čin.
Rovněž věnujme zvýšenou pozornost životnímu prostředí v obci a chovejme se
k němu ohleduplně. Poplatek za komunální odpad zůstane v příštím roce pro
občany naší obce nezměněn. S účinností od 1.1.2006 se budeme řídit novým
správním řádem č.500/2004 Sb., což bude pro obce znamenat velké změny a
zvýšené finanční prostředky.
Závěrem bych Vám chtěl, vážení spoluobčané, poděkovat za Vaši celoroční
spolupráci a pomoc a požádat Vás o ni i v příštím roce 2006, který bude zároveň
posledním rokem tohoto volebního období a rokem nových komunálních voleb.
Dovolte mi, abych Vám popřál radostné a veselé prožití svátků vánočních, hodně
štěstí, rodinné pohody a hlavně pevné zdraví a to i v následujícím roce 2006.
Josef Kubík − starosta obce

4

JEDNÁNÍ 14−TÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ŠVÁBENICE
konaného dne 11.11. 2005 ve Švábenicích
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
3) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dle § 63 Zákona č. 128/200
Sb. mezi obcí Švábenice a městem Ivanovice na Hané
4) Rozpočtové opatření č. 9/2005 rozpočtu obce
5) Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku p.č. 525 a pozemku p.č. 3256/47
6) Návrh na změnu zřizovací listiny ZŠ Švábenice a MŠ Švábenice, okres
Vyškov, příspěvková organizace dodatkem č. 4
7) Projednání kupních smluv pozemků v lokalitě fotbalového hřiště
8) Různé
9) Diskuse
10) Závěr

Bod č. 2
Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo obce s usnesením rady obce ze dne
3.8.; 17.8.; 31.8.; 21.9.; 26.9.; 12.10. a 26.10. 2005
Usnesení :
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í usnesení rady obce ze dne 3.8.; 17.8.;
31.8.; 21.9.; 26.9.; 12.10. a 26.10. 2005.

Bod č. 3
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dle § 63 Zákona č. 128/200
Sb. mezi obcí Švábenice a městem Ivanovice na Hané
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s dodatkem č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
uzavřené dle § 63 Zákona č. 128/200 Sb. mezi obcí Švábenice a městem Ivanovice
na Hané.
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Usnesení :
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí
Švábenice a městem Ivanovice na Hané uzavřené dle ustanovení § 63 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů podle níž vykonávají orgány
Města Ivanovice na Hané přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích) v
rozsahu § 53 odst. 1 zákona o přestupcích pro obec Švábenice.

Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 9/2005 rozpočtu obce
Předseda finančního výboru Ing. Pavel Tvrdý seznámil zastupitelstvo obce s
rozpočtovým opatřením č. 9/2005 rozpočtu obce, viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
Usnesení :
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 9/2005 rozpočtu obce.

Bod č. 5
Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku p.č. 525 a pozemku p.č. 3256/47
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s kupní smlouvou na prodej pozemku
p.č. 525 a pozemku p.č. 3256/47 mezi obcí Švábenice a panem Petrem Bártou a
paní Romanou Bártovou.
Usnesení :
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů odprodej nemovitého majetku pozemků p.č. st. 525 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 98 m2 a pozemku p.č. 3256/47 orná půda o výměře
640 m 2, které jsou zapsány mimo jiné v KN u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj – Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro okres
Vyškov, obec a k.ú. Švábenice, za kupní cenu 59.040,− Kč kupujícím manželům
panu Petru Bártovi a paní Romaně Bártové, trvale bytem Vyškov, sídliště
Osvobození 40, PSČ 682 01
Usnesení:
Zastupitelstvo obce
u k l á d á starostovi obce uzavřít s kupujícími pozemků kupní smlouvu.
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Bod č. 6
Návrh na změnu zřizovací listiny ZŠ Švábenice a MŠ Švábenice, okres Vyškov,
příspěvková organizace dodatkem č. 4
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s dodatkem č. 4 zřizovací listiny ZŠ
Švábenice a MŠ Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace viz. přílohy
č. 3 tohoto zápisu.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace obce
“Základní škola a Mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková
organizace” v navrženém znění.

Bod č. 7
Projednání kupních smluv pozemků v lokalitě fotbalového hřiště
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s jednotlivými kupními smlouvami.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e podle § 85 písm.a) zák.č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů odkoupení nemovitého majetku – pozemků uvedených v následujících
bodech:
1) Z pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původu Pozemkový katastr
(PK) p.č. 3846 o výměře 1.439 m2, který je zapsán mimo jiné v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov na LV č.841 pro okres Vyškov, obec a k. ú. Švábenice, se
geometrickým plánem číslo 315−69/2005 vyčleňují pozemky p.č.3412/3 orná
půda o výměře 32 m2, p.č.3412/5 orná půda o výměře 113 m2, p.č.3713/1
ostatní plocha o výměře 70 m2 ,které se kupují od paní MUDr.Zdenka
Banovská, bytem Vyškov, Vyškov – Předměstí, 9.května 1, č.p. 13, PSČ 682
01 do vlastnictví obce za kupní cenu 2.150,− Kč
2) Z pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původu Pozemkový katastr
(PK) p.č. 3855 o výměře 3.032 m2, který je zapsán mimo jiné v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj − Katastrální
pracoviště Vyškov na LV č.441 pro okres Vyškov, obec a k. ú. Švábenice, se
geometrickým plánem číslo 315−69/2005 vyčleňují pozemky p.č.3583/42 orná
půda o výměře 187 m2, p.č.3713/4 ostatní plocha o výměře 878 m2, p.č.3713/
25 ostatní plocha o výměře 14 m 2,které se kupují od paní Vladimíry
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Bučkové,trvale bytem Rousínov, V Sídlišti 356/27,PSČ 683 01 a pana
Antonína Bučka, trvale bytem Rousínov, Habrovanská 377/12, PSČ 683 01
do vlastnictví obce za kupní cenu 10.790,− Kč.
3) Z pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původu Pozemkový katastr
(PK) p.č. 3876 o výměře 3.320 m2, který je zapsán mimo jiné v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj − Katastrální
pracoviště Vyškov na LV č.836 pro okres Vyškov, obec a k. ú. Švábenice, se
geometrickým plánem číslo 315−69/2005 vyčleňují pozemky p.č.3583/51 orná
půda o výměře 190 m2, p.č.3713/13 ostatní plocha o výměře 917 m2, p.č.3713/
16 ostatní plocha o výměře 53 m2, které se kupují od pana Ladislava
Géduše,trvale bytem Švábenice 16,PSČ 683 23 do vlastnictví obce za kupní
cenu 11.600,− Kč.
4) Z pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původu Pozemkový katastr
(PK) p.č. 3861 o výměře 3.208 m2, který je zapsán mimo jiné v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj − Katastrální
pracoviště Vyškov na LV č.574 pro okres Vyškov, obec a k. ú. Švábenice, se
geometrickým plánem číslo 315−69/2005 vyčleňují pozemky p.č.3583/45 orná
půda o výměře 202 m2, p.č.3713/7 ostatní plocha o výměře 979 m2, p.č.3713/
22 ostatní plocha o výměře 40 m2, a z pozemku ve zjednodušené evidenci –
parcely původu Pozemkový katastr (PK) p.č. 3864 o výměře 3.093 m2, který
je zapsán mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj − Katastrální pracoviště Vyškov na LV č.574 pro okres
Vyškov, obec a k. ú. Švábenice, se geometrickým plánem číslo 315−69/2005
vyčleňují pozemky p.č.3583/46 orná půda o výměře 188 m2, p.č.3713/8 ostatní
plocha o výměře 834 m2, p.č.3713/21 ostatní plocha o výměře 44 m2,které se
kupují od paní Marie Hanáková, trvale bytem Švábenice č.p.63, PSČ 683 23
do vlastnictví obce za kupní cenu 22.870,− Kč.
5) Z pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původu Pozemkový katastr
(PK) p.č. 3858/2 o výměře 3.180 m2, který je zapsán mimo jiné v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj − Katastrální
pracoviště Vyškov na LV č.119 pro okres Vyškov, obec a k. ú. Švábenice, se
geometrickým plánem číslo 315−69/2005 vyčleňují pozemky p.č.3583/43 orná
půda o výměře 192 m2, p.č.3713/5 ostatní plocha o výměře 905 m2, p.č.3713/
24 ostatní plocha o výměře 19 m2, které se kupují od pana Jana Jiříčka a paní
Marie Jiříčkové,oba trvale bytem Švábenice č.p.11, PSČ 683 23 do vlastnictví
obce za kupní cenu 11.160,− Kč.
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6) Z pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původu Pozemkový katastr
(PK) p.č. 3867 o výměře 2.992 m2, který je zapsán mimo jiné v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj − Katastrální
pracoviště Vyškov na LV č.109 pro okres Vyškov, obec a k. ú. Švábenice, se
geometrickým plánem číslo 315−69/2005 vyčleňují pozemky p.č.3583/47 orná
půda o výměře 182 m2, p.č.3713/9 ostatní plocha o výměře 974 m2, p.č.3713/
20 ostatní plocha o výměře 49 m2, které se kupují od pana Jaroslava
Kalába,trvale bytem Švábenice 340, PSČ 683 23 a paní Jany Vojtové, trvale
bytem Vyškov, Vyškov – Předměstí, Hybešova 109,č.p. 759 a paní Hany
Hlobilové,trvale bytem Švábenice 310, PSČ 683 23 do vlastnictví obce za
kupní cenu 12.050,− Kč.
7) Z pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původu Pozemkový katastr
(PK) p.č. 3852 o výměře 2.417 m2, který je zapsán mimo jiné v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj − Katastrální
pracoviště Vyškov na LV č.152 pro okres Vyškov, obec a k. ú. Švábenice, se
geometrickým plánem číslo 315−69/2005 vyčleňují pozemky p.č.3583/41 orná
půda o výměře 199 m2, p.č.3713/26 ostatní plocha o výměře 14 m2, a z
pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původu Pozemkový katastr
(PK) p.č. 3858/1 o výměře 3.179 m2, který je zapsán mimo jiné v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj − Katastrální
pracoviště Vyškov na LV č.152 pro okres Vyškov, obec a k. ú. Švábenice se
geometrickým plánem číslo 315−69/2005 vyčleňují pozemky p.č.3583/44 orná
půda o výměře 184 m2, p.č.3713/6 ostatní plocha o výměře 868 m2, p.č.3713/
23 ostatní plocha o výměře 28 m2,které se kupují od pana Karla Krupíka a
paní Jarmily Krupíkové,oba trvale bytem Švábenice č.p.265, PSČ 683 23 do
vlastnictví obce za kupní cenu 12.930,− Kč.
8) Z pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původu Pozemkový katastr
(PK) p.č. 3879 o výměře 1.791 m2, který je zapsán mimo jiné v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj − Katastrální
pracoviště Vyškov na LV č.894 pro okres Vyškov, obec a k. ú. Švábenice,se
geometrickým plánem číslo 315−69/2005 vyčleňují pozemky p.č.3583/52 orná
půda o výměře 156 m2, p.č.3713/14 ostatní plocha o výměře 600 m2, p.č.3713/
15 ostatní plocha o výměře 35 m2, které se kupují od paní Bohumily
Kulkusové,trvale bytem Švábenice 53,PSČ 683 23 do vlastnictví obce za
kupní cenu 7.910,− Kč.
9) Z pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původu Pozemkový katastr
(PK) p.č. 3870 o výměře 3.108 m2, který je zapsán mimo jiné v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj − Katastrální
pracoviště Vyškov na LV č.460 pro okres Vyškov, obec a k. ú. Švábenice,se
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geometrickým plánem číslo 315−69/2005 vyčleňují pozemky p.č.3583/48 orná
půda o výměře 195 m2, p.č.3713/10 ostatní plocha o výměře 887 m2, p.č.3713/
19 ostatní plocha o výměře 53 m2, které se kupují od paní Marie Novotné,trvale
bytem Švábenice 78,PSČ 683 23, paní Marie Judáskové, trvale bytem Vyškov,
Vyškov – Předměstí, Dukelská 631/7,PSČ 682 01,paní Danuše Silné,trvale
bytem Kroměříž,Profesora Vojtěcha Tučka 38, č.p.3531, PSČ 767 01, paní
Marie Lubínkové, trvale bytem Ivanovice na Hané, Přemyslova 48, č.p. 732,
PSČ 683 23, paní Stanislavy Horáčkové,trvale bytem Ivanovice na Hané,
Přemyslova 51, č.p. 745, PSČ 683 23, paní Hany Kouřilové, trvale bytem
Vyškov – Dědice, sídliště Osvobození 37,č.p. 653, PSČ 682 01 do vlastnictví
obce za kupní cenu 11.350,− Kč.
10)Z pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původu Pozemkový katastr
(PK) p.č. 3849 o výměře 1.777 m2, který je zapsán mimo jiné v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj − Katastrální
pracoviště Vyškov na LV č.202 pro okres Vyškov, obec a k. ú. Švábenice,se
geometrickým plánem číslo 315−69/2005 vyčleňují pozemky p.č.3412/2 orná
půda o výměře 107 m2, p.č.3412/6 orná půda o výměře 200 m2, p.č.3713/2
ostatní plocha o výměře 417 m2, které se kupují od pana Miroslava Mikšíka,
bytem Vyškov, Vyškov – Křečkovice, Moravská 204/23, PSČ 682 01 do
vlastnictví obce za kupní cenu 7.240,− Kč.
11) Z pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původu Pozemkový katastr
(PK) p.č. 3874 o výměře 1.644 m2, který je zapsán mimo jiné v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj − Katastrální
pracoviště Vyškov na LV č.459 pro okres Vyškov, obec a k. ú. Švábenice,se
geometrickým plánem číslo 315−69/2005 vyčleňují pozemky p.č.3583/50 orná
půda o výměře 103 m2, p.č.3713/12 ostatní plocha o výměře 505 m2, p.č.3713/
17 ostatní plocha o výměře 28 m2,které se kupují od paní Marie Novotné,
trvale bytem Švábenice 78,PSČ 683 23, paní Marie Judáskové, trvale bytem
Vyškov, Vyškov – Předměstí, Dukelská 631/7,PSČ 682 01 a paní Danuše
Silné, trvale bytem Kroměříž, Profesora Vojtěcha Tučka 38, č.p. 3531 PSČ
767 01 do vlastnictví obce za kupní cenu 6.360,− Kč.
12) Z pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původu Pozemkový katastr
(PK) p.č. 3873 o výměře 1.568 m2, který je zapsán mimo jiné v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj − Katastrální
pracoviště Vyškov na LV č.54 pro okres Vyškov, obec a k. ú. Švábenice,se
geometrickým plánem číslo 315−69/2005 vyčleňují pozemky p.č.3583/49 orná
půda o výměře 100 m2, p.č.3713/11 ostatní plocha o výměře 519 m2, p.č.3713/
18 ostatní plocha o výměře 29 m2,které se kupují od pana Františka
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Tvrdého,trvale bytem Švábenice 195,PSČ 683 23,pana Zdeňka Tvrdého, trvale
bytem Švábenice 306, PSČ 683 23,paní Boženy Loubalové, trvale bytem
Ivanovice na Hané, Osvoboditelů 30, č.p. 415, PSČ 683 23 do vlastnictví
obce za kupní cenu 6.480,− Kč
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce
u k l á d á starostovi obce uzavřít s prodávajícími pozemků kupní smlouvy a
podat návrh na vklad vlastnického práva dle nich do katastru nemovitostí do
15.12. 2005.

Bod č. 8
Různé
Zpráva finančního výboru − přednesl ing. Pavel Tvrdý, viz příloha č. 4 tohoto
zápisu.
Usnesení :
Zastupitelstvo obce
b e r e n a v ě d o m í zprávu finančního výboru ze dne 7.10. 2005.
Informace starosty:
Dne 18.10.2005 provedla Česká inspekce živ. prostředí Olomouc kontrolu
vypouštění odpadních vod.
− v Základní škole a mateřské škole Švábenice se uskutečnila kontrola z Krajské
hygienické stanice dne 11.11.2005
− stromem Vyškovska roku 2005 se stal Dub letní u Švábenice, který se nachází
nad Hájem.
Odborná firma zhodnotila stav tohoto stromu. MěÚ Ivanovice na Hané zahájí
správní řízení k vyhlášení tohoto stromu a lip na náměstí ve Švábenicích za
stromy památné.
− v KD byly opraveny parkety, byla odstraněna koženková mezistěna, která
bude nahrazena novým provedením.
− probíhají opravy v kuchyni v pohostinství V Bráně. Kuchyně bude vybavena
novým technologickým zařízením, včetně rozdělení do jednotlivých
pracovních úseků. Během září a října byla dokončena celková oprava
sociálního zařízení v pohostinství V Bráně.
− byla nově vystavěna z kamene podezdívka pod mostem u Punčochářového,
která byla poškozena při povodni v květnu 2005
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Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce
b e r e n a v ě d o m í informace starosty obce.

Bod č. 10
Závěr: Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání
Zastupitelstva obce ve 2100 hod..
Ve Švábenicích dne 18.11. 2005
Zapsala: Jana Jiříčková
Starosta obce: Josef Kubík v.r.
Ověřovatelé zápisu: Petr Hanák v.r. a Andrea Kalábová v.r.

Občanská rubrika
do 30. 11. 2005

Blahopřejeme
Narozené děti
Cupáková Aneta nar.
Frgál Lukáš nar.
Brhel Ondřej nar.

zpomínáme
Zemřelí do 30.11. 2005
Slavík Josef
Obručová Božena
Hertl Václav
Mlčák Karel

5. 10. 2005
6. 11. 2005
16. 11. 2005

Švábenice 241
Švábenice 268
Švábenice 361

Zárodek svého štěstí
nosíme každý ve svém nitru
Sokrates

Švábenice 211
Švábenice 178
Švábenice 66
Švábenice 134

+ 5. 9. 2005
+ 9.9. 2005
+ 1.11.2005
+ 6.11.2005

Jediné, co může člověk ovlivnit je,
jak naplní svůj čas
Seneca
K 30.11. 2005 žilo v obci Švábenice 929 obyvatel, z toho: 462 žen a 467 mužů
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Slavnostního vítání nových občánků do života
se v roce 2005 zúčastnili:
16. 4. 2005
Milan a Daniela Zouharovi se synem Štěpánem
Dagmar Havránková a Pavel Janeba s dcerou Danielou
Michal a Jana Frgálovi se synem Dominikem
10. 9. 2005
Josef a Renata Hanákovi se synem Václavem
Stanislav a Jana Burešovi s dcerou Anetou
Jan a Hana Burianovi s dcerou Marií
Jaroslav a Andrea Kalábovi s dcerou Emmou
Libor a Ludmila Hodinkovi s dcerou Julií
19. 11. 2005
Zdeněk a Jitka Cupákovi s dcerou Anetou
připravila: Hana Hladká
pracovnice OÚ
Slovo má....
S blížícími se vánočními svátky bych chtěl srdečně pozdravit všechny občany
mě patřících farností. Už je to rok, co tu žiji s vámi a musím říct, že je mi ctí a
radostí žít a pracovat mezi vámi. Děkuji vám všem za vaši vstřícnost, laskavé
slovo a každý pozdrav s úsměvem. Připravujeme se na vánoční svátky a k těm
bych vás chtěl povzbudit příběhem, který mě nedávno oslovil:
Povídala si jednou tři embrya....
V břiše těhotné ženy se ocitla tři embrya. Jedno z nich byl malý věřící, druhý
malý pochybovač a třetí malý skeptik.
Malý pochybovač se zeptal: “Věříte vlastně v život po porodu?”
Malý věřící: “Ano, samozřejmě, je přece zcela zjevné, že život po porodu
existuje. Náš život tady tu je jenom proto, abychom rostli a připravili se na život
po porodu, abychom byli dost vyzrálí na to, co nás čeká”.
Malý skeptik: “To je blbost, žádný život po porodu přece neexistuje. Jak by
měl vlastně takový život vůbec vypadat?”
Malý věřící: “Ani já to nevím přesně. Ale určitě tam bude mnohem více světla
než tady. A možná, že dokonce budeme jíst ústy a běhat a...”
Malý skeptik na to: “To je nesmysl. Běhat, to přece nejde. A jíst ústy, to je
13

úplně směšná představa. Máme přece pupeční šňůru, která nás živí. A mimo to je
nemožné, aby existoval život po porodu, protože pupeční šňůra je krátká už teď.”
Malý věřící: “Určitě je to možné. Jen bude všechno kolem trochu jinak, než jak
jsme tady zvyklí.”
Malý skeptik. “Vždyť se ještě nikdy nikdo zpoza porodu nevrátil. Porodem
prostě život končí. A vůbec, život je jedno velké trápení v temnu.”
Malý věřící: “Jen připouštím a přesně nevím, jak bude život po porodu vypadat.
Ale v každém případě pak uvidíme maminku a ona se o nás postará”.
Malý skeptik: “Máma ?!? Ty věříš na mámu? A kde má jako být, ukaž ji?!”
Malý věřící. “Vždyť je tu všude kolem nás. Jsme a žijeme v ní, prostřednictvím
ní. Bez ní vůbec nemůžeme existovat.”
Malý skeptik: “To je pěkná hloupost!!! Z nějaké mámy jsem neviděl ještě ani
kousíček, takže je jasné, že žádná máma neexistuje.”
Malý věřící: “Někdy, když jsme úplně zticha, můžeš zaslechnout, jak zpívá.
Nebo cítit, jak hladí náš svět.
Pevně věřím tomu a jsem si tím jistý, že nás má ráda, a že náš skutečný život
začne až potom!”
Myslím si, že s námi je to stejné jako s těmi třemi embryi, všichni toužíme po
věčném životu i když máme různé názory na život a věčnost, ale vždy, když
přijdou vánoce, všichni společně cítíme vánoční atmosféru – jako by nás Bůh
pohladil. V tyto dny by si člověk přál, aby všechny pochybnosti byly pryč a
abychom společně, jako jedna rodina, měli radost z nově narozeného Spasitele
Ježíše Krista – Emanuela, který nám přináší naději, mír a pokoj do našich rodin,
do našich srdcí, do našeho života. My všichni jsme tak trochu malí skeptici a
Ježíš je jako malý věřící, který ví o čem mluví. A my bychom ho měli poslouchat
alespoň o vánocích.
Proto vám přeji, abyste se ve vánočním čase nechali oslovit Ježíšovým
evangeliem. K tomu budete mít příležitost při půlnoční mši sv. na Štědrý
den, na kterou vás srdečně zvu. V našem kostele tato mše svatá bude sloužena
o půlnoci.
Na Boží Vánoční Hod budou bohoslužby v 8.00 a 11.00 hod.
Odpoledne nás zvou děti a mládež na vánoční besídku do kostela v 16.00 hod.
Se starým rokem se rozloučíme na bohoslužbě 31. prosince v 17.00 hod.
Na všechny tyto oslavy vás srdečně zvu do našeho kostela sv. Michaela ve
Švábenicích.
Boží požehnání a radostné Vánoce
Vám vyprošuje Váš farář − P. Boguslaw Jonczyk
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Vážení čtenáři
v následující stati Vám přinášíme historickou retrospektivu účasti občanů na
správě obce v letech 1945−1990. Proč právě toto období ?
Především proto, že jde o etapu vývoje čs. společnosti, která je již dnes
považována za uzavřenou, a také proto, že lidská paměť je krátká a dokumentační
materiály jsou často již naprosto zničené, nebo jen zčásti dostupné. To se týká i
zápisů v obecní kronice. Pominu−li naprostý nezájem a ignoranci veřejných i
dalších sdělovacích prostředků k 60−tému výročí vzniku prvních národních výborů
(NV), které v celém rozsahu nahradily okupační správu z let 1939−1945, nelze
zamlčovat obsahovou stránku a kvalitativní změny.
První národní výbory byly ustaveny z občanů reprezentujících politické síly
podle rozložení posledního roku předválečné první republiky. Funkční období
tohoto orgánu samosprávy trvalo 1 rok. Další garnitura národních výborů z let
1946 − 1948 byla složena podle výsledků voleb do Ústavodárného národního
shromáždění (dále jen ÚNS). I NV z let 1948−1954 byly složeny podle výsledků
voleb do ÚNS
Mám zato, že je třeba připomenout jména celé řady občanů, kteří se podíleli, a
jistě s těmi nejlepšími úmysly, na správě obce a věřili, že jejich práce, mnohdy
podceňovaná, přináší prospěch celé obci, včetně těch, kteří se z jakýchkoliv
důvodů odmítali na práci v zastupitelských sborech podílet. I zde platí, že skutky
a postoje lidí, stejně jako jejich přínos ke společné věci, posoudí nejlépe historie.
Proto se nezabývám lety 1990 a dále, neboť je to příliš živé období, které je
ostatně dostatečně podchyceno zápisy v obecní kronice i v paměti současníků.
Vra’tme se však k tématu. Popisované období existence NV ve Švábenicích, a
od roku 1976 i pro obec Dětkovice, procházelo svými vrcholy i méně úspěšnými
periodami jak organizačně, tak personálně i v závislosti na okamžité politické
situaci a to nejen v obou obcích.
Svůj vliv zde měla ochota, či nevůle, ke spolupráci v úrovni funkcionářů NV,
složkách zájmových organizací i politického vedení obce a intenzity a podpory
hospodářských subjektů, především JZD v obci.
Není naším cílem na těchto řádcích rozebírat jednotlivá volební období, volební
programy v rozvoji obce a omračování prostavěnými miliony v budování
infrastruktury, která se stala základem dnešního stavu. Každé časové období ve
vývoji společnosti s sebou nese své priority. Tak je tomu dnes a bylo i v minulosti.
Každý čin je proto třeba posuzovat v širokém kontextu okamžitých politických,
společenských i ekonomických situací, nabízejících určité řešení. A to je podstata
pohledu na práci NV a jeho občanského aktivu v uvedeném období.
Všichni ti, jejichž jména se podařilo pro náš přehled zjistit, zaslouží naši
vzpomínku a poděkování. Vedle jmen volených členů NV zde byla v každém
období řada členů komisí doplněných o aktivisty z řad ostatních občanů, kteří
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výrazně přispívali svou aktivitou k práci NV a jejichž jména již pravděpodobně
nezjistíme. I tito by zasloužili veřejnou vzpomínku a poděkování za svou práci.
Pokud jste byli v těch letech členy NV a nejste v přehledech uvedeni, pak se
omlouváme a prosíme o sdělení skutečnosti, po které provedeme doplnění, popř.
opravu.
Za laskavou spolupráci při zpracování podkladů pro tuto stať děkuji paní Zdeňce
Kyasové a paní Marii Procháskové z Dětkovic, panu Liboru Pištělkovi − kronikáři
obce a především panu Josefu Novotnému, dlouholetému členu a předsedovi
NV ve Švábenicích.
Mgr. Zdeněk Cupák

MNV 1945
Podle dohody stran Národního bloku pracujícícho lidu měst a venkova ze
dne 17.6.1945
Předseda MNV: Josef Kadlčík
Tajemník: Emanuel Havlíček
Poslanci: František Jiříček
Antonín Rosák
Ludvík Mrázek
Antonín Navrátil
Jan Usnul
Bedřich Nemela
František Šášek

Jan Kadlec
Petr Pištělka
František Dědek
Jan Zbořil
František Šustek
Bedřich Zbořil
Antonín Hudeček
Alois Tvrdý
Karel Pazdera

Volby 1946
MNV paritně složen podle výsledku voleb do NS ze dne 16. 5. 1946
Předseda MNV: Jan Zbořil
Tajemník: nezjištěn
Rada: Antonín Hudeček
František Šustek
František Čech
Poslanci: Josef Shromáždil
Josef Balán
František Pektor
Josef Příborský

Ant. Buček
František Čech 8
Jar. Dvořák
Josef Navrátil
Jan Novotný
Alois Tvrdý
Jan Mikšík
Josef Jiříček
Štěpán Derka
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Volby 30.5.1948
Předseda MNV: Josef Korčián (do r.1950)
Tajemník: Emanuel Havlíček
Rada: Miloslav Dvořák
Ant. Géduš
Miloš Lejsal (nahradil Josefa Korčiána)
Poslanci: Olga Dvořáková
Ant. Mikšík
Ant. Štětinová
Jan Mrázek

Frant. Kuklínek
Jan Tilšer
Lad. Rýpal
Frant. Dědek
Frant. Indrák
Alois Vítek
Jan Máčel
Mir. Šášková
Anna Zavadilová

Volby 16.5.1954
Předseda MNV: Miloš Lejsal
Tajemník: Ladislav Rýpal
Rada: Vlast. Šášek
Antonín Géduš
Poslanci: Anna Gédušová
Vlasta Lakomá
Alois Rejpal

Josef Novotný
Oldřich Pokorný
Otakar Dobeš
Miroslava Šášková
Anna Zavadilová
Petr Novotný

Volby 19.5.1957
Předseda MNV: Josef Korčián
Tajemník: nezjištěn
Rada: Václav Punčochář
Jan Synek
Poslanci: Zdeněk Cupák
Miroslava Šášková
Petr Novotný
Jar. Látal
Jan Hejný

Jan Zbořil
Konstantin Orel
Jan Heroudek
Augusta Dobešová
Antonín Neckař
Josef Novotný
Anna Rejpalová
Miroslava Obhlídalová
Oldřich Obruča
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Volby 12.6.1960
Předseda MNV : Miloš Lejsal (do r.1962)
Tajemník : Ladislav Rýpal
Poslanci : ONV : Marie Přikrylová
MNV: Josef Novotný
Tomáš Pavlečka (nahradil Miloše Lejsala)
Vlast. Šášek
Miroslava Šášková
Ant. Masařík
Miroslav Vymazal (předs. zem. komise)

Jaromír Skácel
Jan Novotný
Zdeňka Trnečková
Marie Machálková
Frant. Štěpánek
Vlad. Cupáková (členka Kult.a šk. komise)
Anna Mrázková (předs. SPOZ)
Anna Rejpalová (předs. výboru žen od r.1961)

Volby 16.6.1964
Volební období bylo rozhodnutím NS 11.4.1968 prodlouženo, FS pak
16.10.1969 schválilo ústavní zákon o prodloužení volebního období do roku
1971.
Předseda MNV : Vlastislav Šášek (+ 16.6.1970)
Místopředseda : Kadlec Jan
Tajemník : František Hanák
Členové rady : Josef Novotný (nahradil Vlast.
Šáška)
Marie Tvrdá
Jar. Kaláb
Ivan Němeček
Poslanci : ONV: Miroslava Šášková
FS: Konst. Pištělka (do 20.12.1970)
MNV: Marie Balánová
Ludmila Vojáčková
Jaromír Skácel
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Břetislav Menšík
Miroslav Šmela
Otakar Dobeš
Antonín Buček
Věra Smutná
Anna Mrázková
Blažena Punčochářová
Tomáš Pavlečka
Antonín Géduš
Jan Novotný
Oldřich Obruča
Zdeňka Trnečková

Volby 26.−27.11.1971
Předseda MNV : Josef Novotný
Místopředseda : Jaroslav Kaláb
Tajemník : František Hanák
Členové rady : Josef Dobeš
Ivan Němeček
Miroslav Šmela
Stanislav Zemánek
Jaromír Skácel
Zdeňka Trnečková
Poslanci : KNV : Otakar Dobeš
ONV : Miroslava Šášková
FS − sněmovna národů J. Trávníček
ONV: Miloslava Hanáková − Ivanovice
KNV: Alois Sedláček − předs. ONV

Poslanci MNV: Jarmila Vrbácká
Jan Dvořák
Anna Mrázková
František Skácel
Pavel Kudlička
Drahomír Dostalý
Zdeňka Šebestová
Jan Novotný
Vratislav Zavadil
Vlasta Lakomá
Zdeněk Šťastný
Oldřich Obruča
Blažena Punčochářová
Jan Heroudek st.

Sloučení obcí Švábenice a Dětkovice 1976
Sloučení obcí Švábenice a Dětkovice proběhlo na společné schůzi rad MNV
20.1.1976 ve Švábenicích.
1.8.1976 veřejná plenární schůze obou MNV, provedeny volby nové rady
společného MNV
Předseda MNV: Josef Novotný
1.místopředseda: Josef Svobodník z Dětkovic
2.místopředseda: Jar. Kaláb ze Švábenic
Tajemník: Frant. Hanák

Volby 22. a 23.10.1976
Předseda MNV : Josef Novotný
místopředseda : Josef Doubrava − Dětkovice
Zdeněk Cupák − Švábenice
Jar. Kaláb − Švábenice
Tajemník : Anna Mrázková (do června 1977)
Rada : Stanislav Zemánek −Šv.− předseda stavební komise
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Miloslav Vybíral − Dě.− předseda zvelebovací komise
Zdeňka Kyasová − Dě.− předs. KŠK
František Hanák − Šv.
ONV : Tomáš Dobeš, Frant. Judásek
KNV : Jarmila Chmelaříková
ČNR : J. Toman
NS : Frant. Pilátová
Poslanci MNV Švábenice: Jitka Brablíková
Dana Dobešová
Jiřina Kozáková
Pavel Kudlička (nahradil Annu Mrázkovou)
Františka Matulová
Miloslav Navrátil
Jiří Novotný
Oldřich Obruča
Frant. Skácel
Josef Slavík
Mirko Šášek
Miroslav Šmela − předs. komise veř. pořádku
Zdeňka Trnečková − předs. komise sociálně zdrav. a obchodu
Jarmila Vrbácká
Dětkovice : Lad. Judas
Frant. Krejčíř
Marie Obručová
Josef Pučan

Volby 5.−6.6.1981
Předseda MNV : Josef Novotný
Místopředseda : Josef Klvač − Dě.
Zdeněk Cupák − Šv.
Jar. Kaláb − Šv.
Tajemník : Eva Danková
Rada : Frant. Krejčíř Dě.− předs.zvelebovací komise
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Jiřina Pištělková Šv.− předs. kult.a školské komise
Pavel Kudlička Šv.− taj. do 31.8.1981
Stan. Zemánek Šv.− předs. stavební komise
Poslanci MNV Švábenice :Jan Dvořák
Frant. Hanák
Jiřina Kozáková
Miloš Kubík
Frant. Matula
Marcela Mikšíková
Anna Mrázková − předs. fin.a plánovací komise
Oldřich Obruča
Alois Procházka
Věra Skácelová
Frant. Skácel
Frant. Stáňa
Mir. Šmela − předs. komise veř. pořádku
Jarmila Šťastná
Zdeňka Trnečková − předs. komise soc.zdrav. a obchodu
Dětkovice : Eva Hanáková
Josef Klvač
Josef Mich
Marie Obručová 18
Marie Obručová 41
Stan. Trněný
Miroslava Vybíralová
Stan. Zavadil

Volby 23.−24.5. 1986
Předseda MNV : Josef Novotný
Místopředseda : Zdeněk Cupák
Jar. Kaláb
Marie Procházková − Dě.
Tajemník : Jan Pištělka
Rada : Jar. Svobodník − Dě. od r. 1988
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Milan Vaculík − Dě. do r. 1988
Stanislav Zlámal − předs. zvelebovací komise
ONV : Tomáš Dobeš
František Judásek
KNV : Ludmila Kadlecová
ČNR : Jarmila Chmelaříková
Sněmovna národů FS : Anděla Říčánková
Sněmovna lidu FS : ing. Bohuslav Chňoupek
Poslanci MNV Švábenice: Oldřich Obruča
Frant. Stáňa − předs. stavební komise
Stan. Zemánek
Frant. Petřek
Hana Hlobilová − předs. šk.a kult. komise
Mir. Šmela − předs. komise veř.pořádku
Pavel Kudlička
Věra Pištělková
Frant. Tesař
Frant. Hanák − předs. fin. komise
Mir. Vojáček
Vlad. Navrátil
Dana Dobešová
Eva Hanáková
Jitka Brablíková
Věra Skácelová
Zdeňka Trnečková
Alois Procházka
Jar. Donneberger
Mirko Šášek
Josef Slavík
Jiřina Punčochářová
Dětkovice : Mir. Kyas
Stan. Zavadil
Frant. Judasová − předs.kult. a soc. komise
Marie Obručová 41
Frant. Stratilová
Frant. Krejčíř
Josef Mich
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KONEČNĚ JSME SE DOČKALI
Byť je to k neuvěření, po tři a půl letech úsilí stavbařů dálničního úseku Vyškov−
Vrchoslavice je stavba celého, více jak 17 km úseku D−1 schopna k zahájení
provozu. To jsou slova předsedy vlády ČR Jiřího Paroubka při slavnostním
zahájení provozu uvedeného úseku 24.10. t.r. Spolu s ministrem financí
Bohuslavem Sobotkou, ředitelem státního podniku Ředitelství silnic a dálnic v
Brně, a dalšími představiteli státních orgánů a dodavatelských firem, zahájil
provoz na úseku dálnice, který byl více jak 5 let ústředním tématem odborných
debat na úrovni okresních orgánů, zastupitelstev obcí i hospodských soudů a
zasvěcených diskusí těch nejpovolanějších příznivců i odpůrců stavby.
Nechci znovu povídat o tom, co již bylo řečeno v okresním tisku i ve Zpravodaji
č.3. Diskusi na toto vděčné téma se však úplně nezříkám, neboť informace, které
jsme spolu se starostou obce dostávali po dobu stavby na pravidelných kontrolních
dnech, to umožňují. Při této příležitosti chci zdůraznit a možná i uvést na pravou
míru spekulace kolem velké opravy silnice Švábenice−Medlovice. Někteří, rádoby
zasvěcení, šíří nepravdivé informace o této akci. Chci zde zdůraznit, že lví podíl
na zajištění této nezbytné opravy přísluší starostovi obce panu Josefu Kubíkovi,
což lze doložit zápisy z příslušných jednání na dodavatelské firmě Skanska v
Topolanech.
Omlouvám se za nutné odbočení od tématu a přeji si, jistě i za Vás, laskavé
čtenáře, aby úplné dokončení stavby k 1.6.2006 proběhlo bez zdržení, aby stavba
sloužila svému účelu a provoz na ní byl nejen rychlý, ale i bezpečný.
Mgr. Zdeněk Cupák
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Akce připravované ve Švábenicích
v roce 2006
Kino Švábenice − jednou měsíčně filmové představení pro veřejnost
− každý druhý měsíc filmové představení pro ZŠ Švábenice

Fotbalová utkání − jaro−podzim − TJ Sokol Švábenice mistrovská utkání
mužů a žáků v kopané

Plesy
13. ledna 2006 ples − Lesní družstvo Švábenice
21. ledna 2006 ples − Sbor dobrovolných hasičů
27. ledna 2006 ples − ZOD Haná Švábenice
3. února 2006 ples − Obec Švábenice
5. února 2006 Dětský maškarní karneval − SDH Švábenice
18. února 2006 ples − TJ Sokol Švábenice

Ostatky− 18. února 2006 TJ Sokol Švábenice − oddíl kopané (průvod masek
obcí)

Obecní muzeum ve Švábenicích
− výstavy jsou otevřeny vždy v neděli odpoledne od 14.00 − 17.00 hodin s
příležitostnou prohlídkou stálých expozic jak v Obecním, tak i v Kostelním muzeu.
Na požádání − prohlídky v muzejích v kterýkoliv den. Kontakt : pan Pištělka
Libor – obecní úřad Švábenice

Výstavy v roce 2006:
“Nemovité kulturní památky všech obcí vyškovského okresu “ od 11. prosince
2005 do 12. března 2006
“Rok na vsi” − výtvarné práce dětí švábenických škol − od 2. dubna 2006 do 18.
června 2006
“Česká republika − země hradů a zámků” − od 17. září 2006 do 19. listopadu
2006
“Veselé vánoční hody” − výstava betlémů − od 9. prosince 2006 do 31. prosince
2006 každou neděli a svátky od 14.00 do 17.00 hod. a v lednu vždy jen v neděli
od 7. do 28. ledna 2007
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Prodejní trhy − Český svaz chovatelů od dubna do října 2006 pořádá každou
druhou neděli v měsíci prodejní trhy drobného zvířectva a drobných potřeb vždy
od 9.00−12.00 hod v areálu chovatelů
Setkání rodáků obce Švábenice − květen− červen 2006 − ročníky: 1966,
1961, 1956, 1951, 1946, 1941,
1936, 1931
Primiční mše Martina Vévody − 25. června 2006
Taneční zábavy: Dvě taneční zábavy v areálu chovatelů v červenci 2006 −
pořádá Český svaz chovatelů Švábenice
Letní noc v srpnu 2006 − pořádá Český svaz chovatelů Švábenice
Hodová zábava – Kulturní dům ve Švábenicích − na svátek sv. Michaela
Archanděla

Dětský den 1. června 2006
Dětské letní tábory:
červenec 2006 − YMCA−SKAUT − dětský tábor
červenec 2006 − Sbor dobrovolných hasičů − dětský tábor

Hody na svátek sv. Michaela Archanděla
− slavnostní mše sv. v 9.30 hod v kostele sv. Michaela Archanděla ve
Švábenicích
Hodové výstavy − výstava ovoce na Obecním úřadě − Český zahrádkářský svaz
− výstava drobného zvířectva v areálu chovatelů − Český svaz chovatelů
Lunapark u AB Zemědělského družstva

Možnost pronájmu víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Švábenice −
tenis, odbíjená, košíková, nohejbal
Objednávky u správkyně : Petra Dvořáková, Švábenice 160, tel: 517 365 271
Po−Pá od 16.00−18.00 hod
Ubytovací zařízení − Myslivecká chata Švábenice − Hájenka Švábenice
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FEJETON
Je velmi chvályhodné, když občané a organizace naší obce pomáhají tvořit náš
Zpravodaj obce Švábenice a za to všem patří velký dík. Ale v některých případech
nelze souhlasit se vším. Je pravda, že člověk je tvor chybující, že se může mýlit.
V posledním čísle Zpravodaje (č. 3/2005) nejen já, ale i další občané nemohli
dost dobře pochopit, co zamýšlel autor příspěvků, které jsme si přečetli.
V prvním článku : “Vztah k minulosti vytváří kulturu národa”, pěkně začal,
ale nedotáhl věc do konce. Zmiňoval se o Obecním muzeu. Je pravda, že v
sedmdesátých letech minulého století (1973), kdy byla ve Švábenicích otevřena
nová škola, započal tehdy MNV s přestavbou staré školy na muzeum. Tenkrát
měl největší zásluhu na realizaci této myšlenky švábenický rodák pan František
Hladký, který položil základy dnešního muzea. To opravdu nelze popřít.
Nashromáždil spoustu exponátů, fotodokumentace, ale jeho zhoršující se
zdravotní stav mu bohužel nedovolil pokračovat v jeho úsilí o realizaci muzea a
tak byly tyto práce na několik let přerušeny. Autor článku věc však již dále
nerozebíral, muzeum se asi dále vytvořilo samo, a nebo by musel přiznat, že i po
listopadové revoluci 1989 se ve Švábenicích budovalo. Největší zátěž jak
pracovní, tak i finanční, proběhla na muzeu v roce 1995 až do otevření v roce
1997. To již autora asi nezajímalo, protože za těch dlouhých 8 roků, co již muzeum
slouží veřejnosti, se ani jednou nepřišel podívat, jak to zde vypadá. Prý: “..co by
tam dělal, když se tam nic nenalévá...”
Dále autor článku píše, že: ... předchůdce měl důvěru u občanů, svěřovali mu
pro muzeum exponáty, které oprašoval... Takže nynější pokračovatel asi podle
něj tu důvěru u lidí nemá a místo oprašování má zde nepořádek !?!
Za těch 10 roků, co se o muzeum starám, se sbírka exponátů zvětšila více jak
dvakrát a totografií mohou návštěvníci vidět najednou nejen stovky, ale přes dva
tisíce.
Není to tedy úvaha k zamyšlení ?
Další článek, který vede k polemice, je: “K Eleonoře Janáčkové”, kde autor
píše, že to bylo Sdružení občanů, které uspořádalo v r. 1996 vzpomínkový koncert
k pobytu Eleonory Janáčkové a Leoše Janáčka ve Švábenicích, a tím že se pak
rozvinula zvýšená péče o její hrob... což je úplný NESMYSL.
O hrob bylo postaráno již v roce 1982. Do té doby byl již téměř ztracen, litinový
kříž zlámaný na několik kusů, hrob byl více jak 1 metr v bývalém chodníku
osamocen. Bylo rozhodnuto tehdy, že se celý hrob přesune do řádku k sousedním
hrobům, podstavec, který byl celý zasypán hlínou, se zvedl nad povrch, vybraly
se nové obrubníky, kříž se opravil, udělaly se nátěry, paní Oldřiška Dobešová se
obětovala a vysazovala květiny a o výzdobu se stará doposud. Takže o údržbu
tohoto místa se pečuje více jak 23 let, a Sdružení na tom rozhodně nemá žádný
podíl.
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A až se zde vybuduje v budoucnu chodník, bude toto místo ještě pěknější a tím
bude vyjádřena úcta a vděčnost našich občanů ke svým kulturním činitelům.
Třetí článek, který zde uvedl “Aby bylo jasno...” je opět velkým omylem.
Autor píše mimo jiné, že: “...hostinec V Bráně a sousední budova prodejny
potravin byla dokončena krátce před listopadovou revolucí 1989....”
Nevím, kde čerpal tyto informace, ale mne, jako kronikáře, který se snaží již 16
roků uvádět všechny údaje do puntíku pravdivě, mne takové výroky zaráží.
To tady nemusí na obci kronikář být, když si “někdo” předělá historii podle
sebe.
Autor těchto článků stále jen vychvaluje, co se do té doby udělalo, ale nikdy ani
náznakem neuvedl, co se vybudovalo za dalších 15 let, a nebylo toho přece málo!!
Bylo by zajímavé, kdyby on šel hledat “svoji cihličku”, těžko by ji asi našel,
protože místo práce z jeho úst jen znělo :
“ Já nemám čas, ale duchem jsem s Vámi”.
Kdo nechodí po obci jak spící panna vidí na každém kroku, kolik milionů se
vydalo na to, aby byla naše obec krásná. Pochopitelně se nestavěly brigádnicky
“mrakodrapy” jako dříve, ale co to bylo opravených střech (ZŠ, MŠ, OÚ, Kulturní
dům, tělocvična, obecní byty aj., vybudovaných nových bytů, upraven hřbitov,
dláždění kolem kostela, chodníky, nových povrchů silnic, soc. zařízení v KD,
upraveny parkety jak v KD, tak v tělocvičně, nové víceúčelové hřiště, dětské
hřiště, výměna plynových kotlů v ZŠ, nově přebudovaná a vybavená školní
kuchyně, parčíky, údržbářské práce a mnoho dalších nevyjmenovaných akcí.
A k této nákladné akci patří již zmíněné pohostinství a prodejna potravin. Po
revoluci se na prodejně potravin pracovalo ještě další dva roky a slavnostně byla
otevřena 24. října 1991 a na pohostinství V Bráně se pracovalo ještě tři roky a
bylo otevřeno na Štěpána 26. prosince 1992.
Protože články byly uvedeny ve Zpravodaji, bylo nutné rovněž ve Zpravodaji
dát údaje na správnou míru.
Libor Pištělka
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JÁHENSKÉ SVĚCENÍ
Pro farnost Švábenice se stala sobota 18. června 2005 velkou událostí. Tento
den totiž náš rodák Martin Vévoda s dalšími seminaristy obdržel z rukou
olomouckého biskupa Josefa Hrdličky jáhenské svěcení. Tohoto obřadu se
zúčastnilo v katedrále sv. Václava v Olomouci velké množství věřících, mezi
nimiž nechyběla ani velká skupina farníků ze Švábenic.
Po velmi dlouhé době má farnost Švábenice naději, že v příštím roce i náš
kostel sv. Michaela se vyzdobí k poctě novokněze − rodáka, který zde bude mít
slavnostní primiční mši svatou.
Posledním rodákem byl P. Antoním Pospíšil, který se narodil 6. června 1892
ve Švábenicích, syn Jana Pospíšila, pololáníka a jeho manželky Antonie, roz.
Navrátilové z Dětkovic.
Gymnasiální studia konal v Kroměříži, bohovědná na bohoslovecké fakultě v
Olomouci. Působil jako kooperátor ve Vendolí u Svitav, pak 18 měsíců ve
Šternberku a půl roku byl katechetou v Odrách. Pak byl 17 roků jako kooperátor
v Hradečné, děkanství Uničov, kde se v roce 1936 stal farářem. V roce 1940 o
Štědrém večeru byl od Němců vypovězen a vrátil se do Švábenic. Pak byl
administrátorem v Třeběticích, v Břeště a farářem v Hošticích u Zdounek do
roku 1945. Zde opravil kostel a postavil nový oltář. Odtud se vrátil do Hradečné.
Zde byl opět pronásledován, vězněn a přeložen do Smržic u Prostějova jako
farář a děkan. Zde také dne 10. srpna 1979 posílen svatými svátostmi ve věku 87
roků zemřel. Na kněze byl vysvěcen v Olomouci kardinálem Leo Skrbenským
dne 5. července 1916, takže.....
..... po dlouhých 90−ti letech je tedy naděje, že 25. června 2006 ze Švábenic
vzejde kněz, který bude dobrým pastýřem svěřených duší.
Přejme si to. Ať se tak stane !
zpracoval: Libor Pištělka
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Vítězem švábenický dub
Švábenický dub se stal v letošním roce 2005 vítězem ve dvou anketách. Nejdříve
to bylo v anketě mikroregionu Ivanovická brána, kde správní rada tohoto regionu
vyhlásila 19. května 2005 anketu “Strom mikroregionu za rok 2005”.
Hlavním cílem 1. ročníku ankety bylo posílit místní komunitu, vztahy mezi
lidmi a jejich všímavý postoj k přírodě a okolí.
Do ankety se mohli zapojit všichni občané, společenské a zájmové organizace,
školy i podnikatelské firmy. Návrhy byly shromažďovány na MěÚ Ivanovice na
Hané do 31. srpna 2005. Do ankety bylo nominováno sedm kandidátů. Panel s
fotografiemi stromů putoval společně s výstavou “Mikroregionů Vyškovska” po
našem regionu a občané měli možnost pomocí anketních lístků zvolit ten, který
by si podle nich tento titul zasloužil.
Tyto panely “Mikroregionů Vyškovska” si občané mohli prohlédnout po čtyři
dny i ve Švábenicích v zasedací místnosti OÚ.
Stromem mikroregionu Ivanovická brána pro rok 2005 se stal DUB −
ŠVÁBENICE.
O tomto dubu jsme informovali čtenáře v minulém třetím čísle švábenického
zpravodaje. Ankety se zúčastnilo celkem 209 respondentů.
Výsledky hlasování:
1. Dub Švábenice 72 hlasy
2. Trnovník akát Ivanovice na Hané 37 hlasů
3. Lípa srdcolistá Topolany 34 hlasy
4.−5. Lípa Chvalkovice na Hané 24 hlasy
Lípa Švábenice 24 hlasy
6. Lípa Malolistá Hoštice−Heroltice 12 hlasů
7. Lípa Medlovice 6 hlasů
Ve druhé anketě vítězem posledního ročníku “Strom Vyškovska”, kterou po
čtyři léta vyhlašovaly občanská sdružení Drnka a Barvínek, Český svaz ochránců
přírody Rousínov a Muzeum Vyškovska, se stal rovněž dub letní rostoucí u
Švábenic.
Ve veřejném hlasování o tom rozhodl rekordní počet účastníků ankety, do které
telos přišlo 877 hlasů.
Největší počet 330 hlasujících se vyslovil právě pro švábenický dub.
Děkujeme všem občanům Švábenic i z jiných obcí, kteří v anketě dali svůj hlas
právě tomuto dubu.
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Na druhém místě skončily lípy v lokalitě U Svaté nedaleko Brankovic s 205
hlasy. V těsném závěsu pak následoval buk lesní u Ježkovic se 196 hlasy.
Vítězný dub bude přihlášen do celostátní soutěže “Strom roku 2006”. Občanské
sdružení Drnka podalo nedávno návrh na jeho vyhlášení za památný strom.
Slavnostní ocenění navrhovatelů nejlépe umístěných stromů letošní ankety a
vylosovaných hlasujících proběhlo při příležitosti Stromové slavnosti 10. prosince
2005 v Kulturním domě v Drnovicích, kterého se zúčastnilo na dvě stě lidí.
Večerem je provázela cimbálová kapela, která se postarala o příjemné prostředí.
Samotná soutěž “Strom Vyškovska” po čtyřech letech končí a od příštího roku
začne soutěž s novým tématem: “Studánky”. Průběh soutěže bude stejný, jak
tomu bylo doposud.
O dalším dění kolem tohoto dubu si snad budete moci přečíst v příštím roce ve
Zpravodaji.
připravil: Libor Pištělka

MS Střela Švábenice v roce 2005
V pořádání kynologických akcí není naše společnost dnes již žádným nováčkem.
Ideální podmínky lesopolní honitby se dvěma rybníky a vlastní zázemí myslivecké
chaty vytváří dobré podmínky pro důstojné zabezpečení zkoušek na úrovni ČMJ.
Dobrá parta kamarádů myslivců dokáže zajistit zkoušky se všemi detaily.
Letos se konal již druhý ročník “Specielní vodní práce”.
Zcela výjimečný ročník byl v tom, že zde byl zadán titul mezinárodního
šampionátu práce, což je ve zkratce CACIT a RESCACIT.
Tento titul propůjčuje mezinárodní kynologická organizace se sídlem v Bruselu
F.C.I. (Federation Cynologie Internacionale) V historii naší společnosti byl tento
titul na půdě MS zadán poprvé.
Další dvoje zkoušky spočívaly v dosledu postřelené či jinak poraněné srnčí
zvěře, čili vysledování zvěře po uměle pobarvené stopě po několika hodinách.
Náhražkou bývá krev z domácích vepřů.
A konečně poslední zkoušky byly tzv. “Zkoušky všestranné”, kde v jednom
dni musí pes absolvovat více disciplín. Teprve po úspěšném absolvování těchto
zkoušek se stává lovecky upotřebitelným.
Nedílnou součástí všech zkoušek bývá bohatá tombola, díky níž nejsou naše
akce prodělečné. Chtěl bych zde poděkovat všem sponzorům za přízeň naší
společnosti.
Letošní rok byl spojen s náhlým odchodem dvou našich dlouholetých a
obětavých členů.
V měsíci září jsme se na švábenském hřbitově rozloučili s panem Josefem
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Slavíkem a již v říjnu jsme se jeli loučit do Pačlavic s panem Vojtěchem
Navrátilem.
V jarních měsících jsme vypustili do volné přírody 45 bažantích slepic a 10
kohoutů, z toho 15 slepic v KÚ Dětkovice v prostoru Potočiny. Koeficient
přírůstků nepřinesl očekávaný reprodukční nárůst, velmi uspokojivý je však stav
zaječí zvěře ve spodním poli a to díky dobrým osevním postupům, lánům řepy
dva roky po sobě jdoucích. Doufáme jen, že blízkost nově vybudované dálnice
se negativně nepromítne na naší lovné zvěři.
V letošním roce úspěšně složili zkoušky z myslivosti tři adepti ze Švábenic,
dva z nich požádali o členství v naší společnosti a byli přijati.
V příštím roce půjdou ke zkouškám další čtyři mladí adepti ze Švábenic, takže
naše členská základna se po létech absence začíná znovu omlazovat.
Věřím, že tito noví členové budou přínosem nejen pro naší mysliveckou
společnost, ale stanou se i dobrými členy celé ČMJ v dodržování mysliveckých
zvyků a tradic.
Za mysliveckou společnost Střela Švábenice
Jaroslav Látal

KAPLIČKY VE ŠVÁBENICÍCH
Úcta k Panně Marii byla ve Švábenicích od nepaměti. Svědčí o tom množství
starých obrazů a sošek, zachovaných v našich rodinách. Byly většinou dovezeny
jako dar z poutí, které občané švábenští konávali buďto jednotlivě v menších
skupinách jako pouti rodinné − každá rodina měla svoje poutní místo, na které s
oblibou často, nebo pravidelně každý rok, putovala. Byl to Svatý Hostýn, Svatý
Kopeček, Velehrad, Jaroměřice, Žarošice, Dub, Vranov a Sloup. Dále to byly
pouti společné z celé farnosti, jako byla pouť do Křtin a z celé Moravy, jako byly
pouti do Vambeřic a Maria Cell.
Protože tato poutní místa byla zvláště pro nemocné a staré lidi velmi vzdálena
a často nedostupná, postavili si občané na pěkných místech − ve Zmole, Na Hradě
a v Pasekách − kapličky, ke kterým v létě chodili každou neděli a kde po modlitbě
trávili pak se známými příjemný nedělní odpolední odpočinek.
V letošním roce na naše hody byla celkově opravena kaplička v polích na
Pasekách. Kroniky nerozvádějí, za jakých příčin byla tato kaplička postavena,
jen jednou větou je poznamenáno : “V roce 1890 bylo povoleno Antonii
Řezníčkové postaviti kapličku na Pasekách.” Takže kaplička byla opravena k
malému jubileu − 115 let od vybudování.
Zároveň byla opravena ke dni 2. října 2005− kdy se v katolickém kalendáři
slaví svátek Andělů strážných− druhá kaplička ve Zmole, která je zasvěcena právě
Andělu strážnému. Kdy ale byla tato kaplička přesně postavena, kroniky
neuvádějí.
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Je potřeba neustále připomínat, abychom opatrovali nejen tyto památky našich
předků, ale všechny, co zde máme, abychom nebyli lhostejní k různým vandalům,
kteří všechno kolem ničí. Mějme úctu ke všemu, co nám předkové zanechali a
přejme si, aby naše hodnoty byly budoucím generacím ku prospěchu, aby si jich
mohly také vážit.
text: Libor Pištělka
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3.oddíl YMCA skaut Švábenice
bilancuje
Náš oddíl má 38 členů, převážně dětí do 18−ti let.Tento stav se průběžně mění,
někteří se již neregistrují a noví zase nastupují.
Naši činnost směřujeme hlavně na práci s dětmi a pořádání letního tábora pro
všechny, kteří o tábor projeví zájem. Letošního tábora se zúčastnilo 38 dětí.
Schůzky dětí se konají během roku v domě mládeže (Skauťáku) vždy v úterý a
v sobotu. Provoz tohoto domu hradí obecní úřad a za tento postoj jsme velice vděčni.
Dvanáct členů oddílu podniklo putování po Náchodsku a Hradecku. Šest roverů
uskutečnilo puťák do Jeseníků s návštěvou vysílače Praděd a prohlídkou
přečerpávací nádrže Dlouhé Stráně včetně exkurze do chodeb hráze. Děvčata se
zúčastnila arcidiecézního setkání mládeže ve Šternberku a soutěže Hradní tóny
v Brumově, kde se úspěšně umístila na 2.místě. Zorganizovali jsme slavnostní
shromáždění v kostele sv. Michaela k svátku patrona Skautů sv.Jiří se slavnostním
skládáním slibů. Dále jsme pro Charitu zorganizovali Tříkrálovou sbírku.
Z klubovních akcí jsme měli setkání na Den sesterství a Dýňovou párty. Pomáhali
jsme i při úklidu farní zahrady.
Chci touto cestou poděkovat obecnímu úřadu Švábenice za pomoc při provozu
klubovny, úhrady dopravy dětí na tábor a umožnění zakoupení dvou sportovních
luků. Stavební firmě Hladký Švábenice za pomoc při odvozu materiálu na stavbu
a likvidaci tábora. Bez těchto pomocí by se naše činnost jen těžko uskutečňovala.
Při našich akcích rádi uvítáme i další zájemce o naše hnutí.
Na setkání se těší vedoucí 3. oddílu YMCA Skaut Švábenice
Vladimír Norgay Hroza
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I OBRAZ MÁ SVOU HISTORII
Kdo se zajímá o umění, hlavně v malířství, jistě jednou v životě spatřil rozměrný
obraz, malovaný akademickým malířem Petrem Pištělkou, naším rodákem, s názvem
“Hanácká svatba”. Tuto olejomalbu vytvořil pro Kontribučenskou záložnu ve
Vyškově v roce 1935. Takže obraz je namalovaný před sedmdesáti lety.

Z brožurky o tomto obraze je uvedeno:
“Na návsi před statkem, rozložitým to stavením jasně žlutých zdí pod došky
značně již zešedlými a mechem nazelenalými, se žudrem a sýpkou, s bílým
ostěním oken, širokých bytelných šedomodrých visit se řadí svatebčané − muži,
ženy, starci v parádních krojích i diváci. V čele průvodu před ženichem a nevěstou
dětský pár, družba s družičkou, dvojice důstojná, důstojnější nežli druhá dvojice
hochů sice v kroji a s kloboučkem na hlavě, avšak jeden její člen je bosý, a jiná
ještě nevážná dvojice kluků, honících se podle průvodu.. Kroj jim nepřekáží.
Před průvodem čtyřstup muzikantů s dechovými nástroji, komických v držení
těla i obleku. Vše v jasu barev v plné záři sluneční pod modrou oblohou, shluky
šedobílých mraků zpestřenou. Barevnost zvýšena ještě dekorací stromů. Živá
Haná, zdravá, veselá.”
Malý barevný zmenšený obrázek této Hanácké svatby máme zavěšený v našem
Obecním muzeu.
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O tomto muzeu se dozvěděl před rokem grafik Jiří Šindler z Brna a od té doby
spolu udržujeme kontakt. Tatínek Jiřího Šindlera, Vladimír, se narodil ve
Švábenicích v roce 1891, byl učitelem v Korouhvi u Poličky, malířem a grafikem.
Ve Švábenicích žil jeho děd Ferdinand Šindler v první polovině 20. stol. Tento
poštmistr zemřel v Brně roku 1947. Do Švábenic jezdil s rodiči ve 20tých a
30tých letech. Otec kreslil a vyryl do dřeva kostel a v dřevorytu i uličku ve
Švábenicích a v linu Švábenský větřák.
Jak mi dále sdělil, ve Švábenicích žije jeho příbuzná Jaromíra Kalábová.
Proč se o tom zde zmiňuji ?
Petr Pištělka byl v mládí velkým přítelem jeho otce. Abychom měli v muzeu
nějaké vzácné exponáty, zaslal mi spoustu novoročenek od Pištělky, knihu Jana
Vyhlídala Hanácké humoresky, které mají dva podpisy − jak od Vyhlídala, tak i
od Pištělky, protože se s oběma znal, ale největší radost mi udělal zasláním
Bezručových “Slezských písní”, které byly vydány v Jekatěrinburku v roce 1918.
(o tom jsem psal v minulém roce 2004 v č.3). Druhou knížkou, kterou také pro
muzeum daroval, byl výtisk Havlíčkových Epigramů, opět z této tiskárny a opět
v Pištělkově úpravě “v modrém a zlatém rouchu”: modrý tisk textu, zlaté iniciálky,
každá stránka modrým ornamentem lemovaná.
Pan Jiří Šindler je ještě ve svém věku stále činný, stále ještě vystavuje po vlastech
českých a tak nezbývá, než mu poděkovat za vzácné exponáty pro muzeum a
přát mu hodně roků ve zdraví.
připravil: Libor Pištělka

Skauting – jako jedna z životních cest
(Reflexe skautského vůdce)
Žijeme v časech, kdy je nutné stále více věcí na této Zemi chránit. Chráněná
území, Národní parky, rezervace, chráněné přírodní výtvory, chráněné kulturní
památky atd. Je ohrožena příroda : přísně chráněné rostliny, chráněné, ohrožené,
mizející živočišné druhy. Zanikající biotopy a vzácné lokality. Ale s tím vším je
ohrožen i pachatel − člověk. Je ohroženo jeho fyzické zdraví, neboť je ničena
atmosféra, čistota vzduchu, vod. Není však ohroženo jen fyzické zdraví člověka.
Je ohroženo duševní zdraví, ale ještě víc je ohrožen duch, duše člověka (bedlivě
rozlišujeme pojmy: duševní není totéž,co duchovní !) Pro tělesné uzdravení jsou
nemocnice a sanatoria, rekreační zařízení. Ale pro uzdravení duše? Stačí k tomu
posedět chvíli v tichu většinou prázdných kostelů? Snad – na chvíli – pomůže
člověku i ta roztržitá chvíle rozjímání v chrámu; někdo sází na módní meditace
pod vedením nejrůznějších guruů − ale pak se člověk, moderní, roztržitý, těkající,
frustrovaný a vším možným ovlivňovaný a rozrušovaný člověk vrací do
zaměstnání, do rušné společnosti, do neklidu moderního, agresívně hlučného
světa – a jeho duše je znovu rozrušována ,infikována vším tím špatným, co se
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zcela paradoxně označuje jako “naplno žitý, úspěšný moderní život”. Skutečně:za
správný životní “styl” se dnes podvodně vydává právě to destruktivní, to, co
nejvíce ohrožuje duši, duševní i duchovní život. Někteří si však osvojili správnější
vidění světa a rozumnější stupnici hodnot, ti , kteří hledají co nejvhodnější životní
styl. A mnozí skauti, ti, co ze skautské výchovy nepřijali jen povrchní “skautskou
praxi”,tj. trochu tábornického programu, spojeného s trochou pobytu v přírodě,
ale to hlubší, cennější, principiálnější: skautskou etiku, skautské zásady, skautské
usilování o nejsprávnější cestu životem. Skauting je hnutím i organizací. Kvůli
společenským a právním funkcím musí být organizací, ale nad to je a musí zůstat
hnutím. Výchovné hnutí chce a má uvádět do pohybu hodnoty mravní, volní atd.
Skauting musí mít svůj duchovní a mravní náboj, skauting uznává vyšší principy
, než je materialistické chápání světa, chápe hluboký smysl Bohem darovaného
života. Rozhodujícím kritériem a pobídkou k chování i činu musí zde být naše
svědomí – svědomí podpírané skautským Zákonem a Slibem. Tato amorální,
duši neustále atakující a začasté hubící doba – to je výzva pro opravdové skauty
: dělejme něco pro zlepšení mravního klimatu naší doby, naší země, naší
společnosti, naší mládeže. Nenamlouvejme si, že onen doslovný příval bahna
(drogy, herny, pornografie, prostituce, korupce, kriminalita, vraždy, brutalita,
zištnost, sobectví) – že to všechno je nutná , ba přirozená “daň za demokracii”. A
tak stojí dnes skauting jako maják v nepohodě času – a každý skaut by se měl
stát dobrovolným, ale věrným hlídačem světel, strážcem majáku. Naše mravní
zásady jsou stále závazné, buďme důslední při jejich naplňování, neboť bylo
řečeno: “Nebudeme – li perfektní, nemáme nárok na přežití”.
Skauting , to je výchova charakteru člověka.
Vše nejlepší na skautské stezce životem ze srdce přeje vůdce
Vladimír Norgay Hroza

Naše hody
Slavnost našeho patona sv. Michaela ve Švábenicích, nebo−li hody, se letos
uskutečnily 26. září. V sobotu v předvečer byla v kostele koncelebrovaná mše
svatá za účasti deseti polských kněží, kteří přijeli na pozvání našeho otce
Boguslawa. Byli to spolubratři, kteří v semináři v Katowicích měli rovněž za
patrona sv. Michaela.
V neděli byla slavnostní mše svatá opět za spoluúčasti kněží z Polska, při níž
účinkoval třicetičlenný chrámový Svatojánský sbor ze Svitávky u Boskovic.
Byla zde překrásná atmosféra a po skončení slavnosti si jistě každý domů odnášel
jen ty nejpěknější zážitky.
Místní lidé i přespolní měli možnost ve Švábenicích navštívit další akce, které
pro ně připravili obětaví organizátoři. V sobotu se mohli pobavit v Kulturním
domě na Hodové zábavě, kterou uspořádali místní hasiči, v neděli se pak mohli
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podívat na výstavu ovoce a zeleniny v zasedací místnosti OÚ, kterou připravili
členové z místní organizace ČZS. Dále se mohli přesunout do chovatelského
areálu, kde byla výstava domácího zvířectva a nakonec navštívit Obecní muzeum,
kde byla uspořádána velká výstava, která čítala 1.500 ks dokumentačního
materiálu o lidových krojích z celé české republiky. Zároveň zde byla otevřena
nová expozice hornin a minerálů.
Po prohlídkách mohli rodiče s dětmi navštívit Lunapark s pouťovými atrakcemi,
anebo si zajít na nové vybudované dětské hřiště, či na fotbal.
Počasí bylo v tyto dny nádherné, takže každý si mohl dosytosti užít hodů podle
svého vkusu.
připravil: Libor Pištělka

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
V Obecním vlastivědném muzeu ve Švábenicích je od 11. prosince 2005 do 12.
března 2006 otevřena každou neděli velká ojedinělá výstava s názvem :
“Nemovité kulturní památky všech obcí vyškovského okresu”.
Shlédnete 1.500 kusů dokumentů s popisem všech památek od církevní
architektury přes zámky, tvrze, mlýny, erby, kašny, sochy, parky, prostě vše, co
tento malebný vyškovský okres může nabídnout.
Celkově je možno se seznámit se 112 obcemi, některé však již splynuly do
městských obvodů.
V každé obci je množství křížů, kapliček, soch a jiných památek. Tyto památky
neslouží jen jako okrasa krajiny, ale měly a mají svůj význam. Každé takové
místo je značeno v turistických mapách. Říkáme tomu orientační bod nebo
vojensky kóta.
Podle nich se orientovali v terénu vojáci, proto nebyly ničeny válčícími stranami.
Každá z nich znamená nějakou událost, která se zde udála. Některé už jsou tak
staré, že zasluhují naši úctu. Dnes stojí jako němí svědkové minulosti, jako
symboly, často velice poškozené a rozbité. Mnoha lidem už nic neříkají a je to
škoda. To je teď naše kultura: vozíme se v autech, dopravních prostředcích a ani
nevnímáme, že se zde událo nějaké drama, že např. právě zde zahynulo mnoho
nevinných lidí.
V září tohoto roku byli ve Švábenicích dokumentátoři z Národního památkového
ústavu, územního odborného pracoviště v Brně. Památky v naší obci hodnotí jako
vysoce kvalitní a do seznamu nemovitých kulturních památek navrhují další 3 kříže.
Jedná se o kříž pod kostelem, kříž u Lapače a Drbalův kříž v polích. Z movitých
kulturních památek je navrženo velké množství exponátů v Kostelním muzeu.
Ať tedy pro každého z nás platí heslo: “Chráníme památky, dědictví našich
otců”.
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Přijměte vše, co je zde napsáno, jako pozvánku na výstavu v našem muzeu a
tak, jako zápis v Pamětní knize z minulé výstavy od návštěvníků : “Příjemně zde
strávené nedělní odpoledne,” platí i u Vás.
Otevřeno je vždy v neděli odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin.
Jste srdečně zváni.
Libor Pištělka

POUŤ DO KŘTIN
Jako již tradičně, tak i letos se farníci ze Švábenic zúčastnili záslibné pouti na
mariánském poutním místě ve Křtinách. Pouť se uskutečnila první sobotu v měsíci,
tzv. mariánská, 6. srpna 2005 odpoledne. Nejen zde ve Křtinách, ale i v jiných
místech v Čechách a na Moravě, se po celý rok tyto první soboty v měsících
udržují. Nejprve jsou to modlitby růžence, pak je slavná mše svatá, po ní litanie,
adorace a svátostné požehnání. I když to bylo v sobotu, kostel byl zaplněn do
posledního místečka.
Švábenští poutníci se zde shromažďují pravidelně každým rokem již od roku
1717. Dle zápisu ve farní kronice bylo roku 1717 městečko postiženo živelní
pohromou, za níž velká bouře s krupobitím zničila všechnu bohatou úrodu. A
proto, “aby Pán Bůh zdejší městys od podobných pohrom chrániti ráčil, zavázali
se občané švábenští konati každoročně záslibnou pouť k Rodičce Boží do Křtin.”
Letos se mohli návštěvníci poutního místa seznámit se sedmi kapličkami, které
jsou postaveny nově za kostelem v lese a celý areál má název: “Radostná cesta”.
Jednotlivá tajemství (radosti) se zakládají na zprávách evangelií hlavně ze života
Ježíše Krista a Panny Marie. Chloubou křtinského kostela je od 9. října 2004
nová zvonohra, která je umístěna v zadním ambitu u tří nezasklených mříží.
Zvony byly ulity v Astenu v Holandsku. Původně se začalo s výrobou ve
zvonárně v Praze − Zbraslavi. Při povodni v roce 2002, kdy voda dosahovala v
dílně výše přes 4 metry, vzaly za své již připravené modely, na kterých se podílela
paní Květa Manoušková a zrovna v té době také náhle zemřela. Proto se odlití
přesunulo až do Holandska. Zvonohra je složena z patnácti zvonů. V programu
jsou zařazeny mariánské, vánoční a jiné písně.
Postupně se mají přidávat další. Je možno naprogramovat až 1.000 písní. Na
zvonohru mají být připojeny i klávesnice, takže zkušení varhaníci a klavíristé
budou mít možnost si také zahrát. Tato zvonohra je zatím největší ve střední
Evropě.
Když jsme navečer odjížděli domů, zvonohra nám na rozloučenou zahrála
několik písní. Snad příští rok se s touto krásou seznámíme více.
připravil: Libor Pištělka
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DAR PRO JANA PAVLA II.
Myšlenka uspořádat sborník vzpomínek na papeže Jana Pavla II. se zrodila
záhy po jeho odchodu z tohoto světa. V té době se zároveň objevily požadavky,
aby srdce Svatého otce bylo pohřbeno doma − v Polsku.
Jan Pavel II. měl ale i “české” srdce a jeho hřejivé poselství žije dál v srdcích
mnoha obyvatel české republiky. Nabízel se tedy i název chystané knihy : “České
srdce pro Jana Pavla II.”
Prostřednictvím Katolického týdeníku a rádia Proglas redakce Karmelitánského
nakladatelství oslovila širokou veřejnost a požádala ji o zaslání zážitků
souvisejících s pontifikátem prvního slovanského papeže. Během několika týdnů
se sešla celá řada příspěvků, fotografií, kreseb a básní a kniha, která vyšla před
nedávnem, měla velký ohlas.
Protože tuto knihu nebudou jistě číst všichni občané naší obce, vybírám
příspěvek, který do ní zaslali manželé Pavel a Milena Hladckých ze Švábenic:
“Svatý otec nás provázel svou žehnající rukou od počátku našeho manželství.
Byl zvolen papežem jen měsíc po naší svatbě a od roku 1980 jsme se s ním, díky
rádiu Vatikán, modlili růženec v kapli Panny Marie každou první sobotu v
měsíci.
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Ikdyž jsme neměli to štěstí osobně se s papežem setkat, největší radost máme z
toho, že jsem, jako řezbář, měl tu čest udělat Svatému otci dar. Dostal ho při druhé
návštěvě u nás, když svatořečil Jana Sarkandra a Zdislavu. Ztvárnil jsem do dřeva
báseň mého nejoblíbenějšího autora Aloise Volkmana a nazval ji drsně, ale pravdivě
“Civilizace smrti”. Tuto plastiku jsem dělal s velkou láskou pro toho, který vždy
chránil život a přál si, aby se civilizace smrti změnila v civilizaci lásky.
Když jsem plastiku předával otci biskupu Hrdličkovi, měl jsem jen jednu
podmínku: buď ji dostane Svatý otec, nebo moje manželka, která mi porodila
čtyři syny. Tato má věta se prý donesla až ke Svatému otci, který na ni reagoval
: “To je moje!” a nechal si dar zabalit. Za dva měsíce jsme dostali děkovný dopis
i s požehnáním Svatého otce pro celou naši rodinu.”
Tolik knižní příspěvek manželů Hladkých a já bych chtěl jen ještě doplnit tuto
krásnou řezbářskou práci našeho výtvarníka.
Dvě zkřížená břevna představují betlémské jesle narození, ale i kříž smrti.
Uprostřed puklý kmen, zbavený letokruhů, matčino lůno s nenarozeným dítětem,
na které míří železný klín − nástroj smrti gynekologa. Ruka sevřená v pěst je
rukou krále Heroda, potřísněná cizí krví. Ruka probodená kovovým hřebem je
ruka krále Ježíše Krista, který také prolévá krev, ale svou. V plastice je i
připomínka na naše světce − umučeného Jana Sarkandra, který následoval Krista
v prolití své vlastní krve a paní Zdislavy, matky čtyř dětí, která je zároveň
ochránkyní nenarozeného života.
vybral: Libor Pištělka

INFORMACE LESNÍHO DRUŽSTVA ŠVÁBENICE
Tak, jako v letošním roce, budeme i v roce 2006 a to 13.ledna pořádat
společenský ples na který si Vás dovolujeme již dnes pozvat.
K tanci i poslechu bude hrát krojovaná kapela “STRÁŇANKA”.
V mezičase budou zvukaři této kapely zajišťovat diskotéku pro mládež.
K občerstvení na Vás budou čekat opět zvěřinové speciality
Lesní Družstvo touto cestou děkuje loňským sponzorům a doufá v jejich přízeň
i v budoucnosti.
ZOD Haná Švábenice Obec Švábenice
Ing.Bureš−rodinní farma MS Švábenice
Pohostinství Lapač−pí.Butalová soukromý zemědělec p.Dvořák J.a syn
Soukromý zemědělec p.Minařík St. St.mont.firma Hladký Alois
Procházka Roman –Švábenice Smíšené zboží Crha Stanislav
Palírna Švábenice Skácel Palírna Švábenice Kalábová
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Truhlářství Cigánková Stavební firma Frgál – Kučerňák
Čalounictví Štěrba Varmanalak – Vanini Karel
SDH Švábenice Obec Dětkovice
ČSCH z.o.Švábenice Stolařství Látal
AVOS Švábenice –Novotný Cukrárna –Skácelová Jitka
Ing.Spirová –Švábenice Elektrocentrum Vyškov−p.Dragoun
Květinářství Kamélie Vyškov Zelenina –p.Grísa
SPŠ – SOU Vyškov – p.Derka včelař p.Dvořák Zdeněk
Pan Korčián – Moravské Málkovice pan Kadlec Zdeněk –Švábenice
Květinářství Týna − Burešová Kr. pan Ivo Krabs – Zlín
Mgr. Zbořil Radoslav zámečnictví Bimka Medlovice
Opravy vstř.čerpadel p.Veselý Emil včelař p.Šebesta Jaromír
Zelenina Crha St. – Ivanovice na Hané Hanácká osiva Ivanovice na Hané
Pivovar Vyškov Smíšené zboží Zlámal St.
Za LD Švábenice Látal Jaroslav
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VÁS ZVE K PROHLÍDCE STÁLÉ EXPOZICE
HISTORICKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH
STROJŮ A NÁŘADÍ V HOŠTICÍCH − HEROLTICÍCH
ZOD Haná, družstvo
se sídlem ve Švábenicích
závod Hoštice

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

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