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Vážení čtenáři
Dostáváte do rukou třetí číslo obecního Zpravodaje v letošním roce. Obsah
čísla posoudíte nejlépe sami. Jistě Vám však neunikne, že uváděné příspěvky
jsou stále ze stejných autorských zdrojů, což je velkou škodou. Pestrost každého
nového výtisku Zpravodaje nemůže být jen v množství témat, nýbrž i v jedno−
tlivých autorech příspěvků. Obracím se proto k široké čtenářské obci doslova
o pomoc jménem vydavatele i autorského kolektivu, aby se zúčastnila tvorby
tohoto obecního tisku. A nejde jen o představitele organizací a spolků.
Místo má každý z čtenářů bez omezení témat a rozsahů. Nepochybuji, že čtenářská
obec je nevyčerpatelnou studnicí vzpomínek, životních zkušeností i dokumentačního
materiálu z různých období , situací a námětů. Jen namátkou bych chtěl připomenout
divadelní tradici, tělovýchovné aktivity, spolkovou činnost, rodinné kroniky,
řemesla, zvyky a obyčeje, zájmovou činnost apod. Aktivitu neomezujeme pouze
na švábenické občany, neboť víme, že zájem o Zpravodaj je i z řad příbuzných
dnes žijících mimo obec. Totéž se týká i případných příspěvků, zápůjček, darů či
upozornění na zdroje při vyhlašování tématických výstav v místním muzeu.
Zpravodaj je místem i pro reklamu místních podnikateských subjektů byť i jen
několika řádky, logem či fotografií.
Cílem naší práce i nadále zůstává spokojenost čtenářů, i když si neklademe
přehnané cíle a ambice nahrazovat běžný denní tisk či ostatní sdělovací prostředky.
Všem čtenářům a příznivcům děkujeme za pochopení.
Za vydavatele Mgr. Zdeněk Cupák
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Usnesení z 8. zasedání ZO Švábenice
konaného dne 8. 6. 2004
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) Schvaluje:
1) Program zasedání Zastupitelstva obce ze dne 8. 6. 2004
2) Návrhovou komisi ve složení:
1) Ing. Gloza Vít
2) Kubík Miloš
3) Ing. Bureš František
3) Ověřovatele zápisu:
1) Hladký Michal
2) Kalábová Andrea
4) Zápis ze 7. zasedání ZO ze dne 27. 2. 2004
5) Usnesení rady obce ze schůzí konaných v období od 7. zasedání ZO.
6) Rozpočtové opatření č. 3/2004 rozpočtu obce
7) Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2003
8) Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2003
9) Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
10) Smlouvu nájemní a smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi:
Obec Švábenice se sídlem ve Švábenicích č.p. 18, PSČ 683 23
IČO 00292354
zastoupená starostou obce Josefem Kubíkem jako první smluvní strana
a
Jana Tkáčová a Jan Tkáč, stavebníci bytem Švábenice č.p. 330
PSČ 683 23 Švábenice jako druhá smluvní strana.
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem a budoucí prodej pozemku parcelní číslo
3256/47 o výměře 738 m2 v obci a k.ú. Švábenice podle § 85 písm. a) Zákona č.
128/2000 Sb. o obcích,
Nájemné ......................................................... za
m2 5,− Kč
Kupní cena ...................................................... za m2 80,− Kč
11) Zástavní smlouvu na pozemek parcela č. 3256/23 o výměře 1053 m2 mezi
zástavním věřitelem Ministerstvo pro místní rozvoj a obcí Švábenice jako zástavce.
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12) Smlouvu o nájmu kolumbária ve výši 50,− Kč/rok
b) bere na vědomí:
1) zprávu finančního výboru přednesenou jejím předsedou ing. Pavlem Tvrdým,
že po posouzení závěrů plynoucích z předložené zprávy o revizi výdajů obce
vynaložených v roce 2002 na investice, opravy a udržovací práce je zřejmé, že
došlo k závažným pochybením a nehospodárnému nakládání s finančními
prostředky obce, přesto doporučuje FV po zvážení všech argumentů nepředávat
tuto záležitost k prošetření orgánům činným v trestním řízení z hlediska
eventuálních možných dopadů na budoucí hospodaření obce (možnost získávání
dotací atd.)
2) zprávu kontrolního výboru přednesenou předsedou Michalem Hladkým
3) návrh na odkup parcely č. 904/11 pro Sdružení Frgál+Kučerňák s tím, že
zastupitelstvo obce doporučuje dlouhodobý pronájem
4) zprávu o kontrole z Krajské hygienické stanice ve školní jídelně
Ing. Gloza Vít, člen zastupitelstva obce

Zpráva o výsledku kontroly oprávněnosti
čerpání finančních prostředků poskytnutých
ze státního rozpočtu.
Finanční úřad ve Vyškově provedl v obci Švábenice ve dnech 5.5. – 29.6. 2004
kontrolu oprávněnosti poskytnutí a správnosti použití finančních prostředků
poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 1999, 2000, 2001, 2002 a 2003.
Předmět kontroly:
1. Oprávněnost poskytnutí a správnost použití neinvestiční dotace ze SR v roce
2003 v rámci Programu obnovy venkova na akci “Oprava veřejného rozhlasu a
osvětlení Švábenice“ ve výši 39 000,− Kč.
2. Oprávněnost poskytnutí a správnost použití neinvestiční dotace ze SR v roce
2001 v rámci Programu obnovy venkova na akci “Sportovní areál – Základní
škola Švábenice Švábenice“ ve výši 135 000,− Kč.
3. Oprávněnost poskytnutí a správnost použití investiční dotace od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR (ev.č. 317420 2416) na akci “B.j. 2 Švábenice, č.p. 63, p.č.
72/2“ ve výši 320 000,− Kč – na rok 2000 ve výši 320 000,− Kč – na rok 2001.
4. Oprávněnost poskytnutí a správnost použití investiční dotace od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR (ev.č. 317420 0349) na akci “TI 8 Švábenice, Padělky“, ve
výši 200 000,− Kč – na rok 1999, ve výši 200 000,− Kč – na rok 2000.
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5. Oprávněnost poskytnutí a správnost použití investiční dotace od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR (ev.č. 317420 2410) na akci “TI 5 Švábenice, p.č. 2197,
177/2, lokalita Hradisko“, ve výši 200 000,− Kč – na rok 2000, ve výši
200 000,− Kč – na rok 2001.

Kontrolní zjištění jednotlivých akcí:
1. Dotace – “Oprava veřejného rozhlasu a osvětlení Švábenice“ v rámci
Programu obnovy venkova:
Z výsledku kontroly vyplývá, že subjekt při čerpání dotace od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR v roce 2003 ve výši 39 000,− Kč neporušil rozpočtovou kázeň
a přijatou dotaci nepoužil v rozporu s Rozpočtovými pravidly.
2. Dotace – “Sportovní areál – Základní škola Švábenice Švábenice“ v rámci
Programu obnovy venkova:
Z výsledku kontroly vyplývá, že daňový subjekt nesplnil termín závěrečného
vyhodnocení akce do 30.6. 2002. Na základě uvedeného zjištění došlo u subjektu
k neoprávněnému použití peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu
podle § 3 písm. e) zákona 218/2000 Sb. a porušení rozpočtové kázně.
Částka neoprávněně použitých prostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu
v roce 2001 činí celkem ………………………………………... 135 000,− Kč
Penále za období porušení rozpočtové kázně činí celkem …... 98 415,− Kč
Částka celkem za dotace + penále činí ………………………. 233 415,− Kč
3. Dotace − “B.j. 2 Švábenice, č.p. 63, p.č. 72/2“ od Ministerstva pro místní
rozvoj ČR:
Z výsledku kontroly vyplývá, že daňový subjekt nesplnil podmínku, že investor
požádá do 3 měsíců ode dne kolaudace na domě, nebo bytech pořízených s
použitím státní dotace o vklad zástavního práva státu do katastru nemovitostí.
Na základě uvedeného zjištění došlo u subjektu k nesplnění podmínek
vyplývajících z Rozhodnutí a z Podmínek, podle kterého byly prostředky
poskytnuty a k porušení rozpočtové kázně.
Částka neoprávněně použitých prostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu
v roce 2000 činí celkem ………………………………………... 320 000,− Kč
Penále za období neoprávněně použitých prostředků celkem … 272 320,− Kč
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Částka neoprávněně použitých prostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu v roce 2001 činí celkem ……………………………... 320 000,− Kč
Penále za období porušení rozpočtové kázně činí celkem ….. 272 320,− Kč
Částka celkem za dotace + penále činí ………………………. 1 184 640,− Kč
4. Dotace − “TI 8 Švábenice, Padělky“ od Ministerstva pro místní rozvoj ČR:
Z výsledku kontroly vyplývá, že daňový subjekt nesplnil podmínku, že investor
požádá do 3 měsíců ode dne kolaudace stavby o vklad zástavního práva státu do
katastru nemovitostí na jakémkoliv objektu, jehož je vlastníkem, a to ve výši
poskytnutých finančních prostředků. Na základě uvedeného zjištění došlo u
subjektu k nesplnění podmínky stanovené Rozhodnutím, podle kterého byly
prostředky poskytnuty a k porušení rozpočtové kázně.
Částka neoprávněně použitých prostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu v roce 1999 činí celkem ….…………………………... 200 000,− Kč
Částka neoprávněně použitých prostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu v roce 2000 činí celkem………………………………... 200 000,− Kč
Penále za období neoprávněně použitých prostředků
v roce 1999 a 2000 činí celkem .…………………….............… 186 800,− Kč
Částka celkem za dotace + penále činí ………………………. 586 800,− Kč
5. Dotace − “TI 5 Švábenice, p.č. 2197, 177/2, lokalita Hradisko“ od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR:
Z výsledku kontroly vyplývá, že daňový subjekt nesplnil následující ukazatel
uvedený v Rozhodnutí:
− v Rozhodnutí je v části Projektové parametry akce uvedeno TI závaznost 5
Z fyzické kontroly a z předložených písemností tj. ze stavebního povolení a z rozhodnutí
povolení k předčasnému užívání vyplývá, že daňový subjekt provedl výstavbu technické
infrastruktury pouze pro novostavbu 2 rodinných domků. Na základě uvedeného zjištění
došlo u subjektu k nesplnění podmínky stanovené Rozhodnutím, podle kterého byly
prostředky poskytnuty a k porušení rozpočtové kázně.

Výpočet:
80 tis. Kč na jeden budoucí byt na technickou infrastrukturu
poskytnutá dotace ve výši 400 000,− Kč (5 x 80 000 = 400 000,− Kč)
dotace na 2 byt. jednotky činí 160 000,− Kč ( 2 x 80 000 = 160 000,− Kč)
neoprávněné použité prostředky státního rozpočtu činí 240 000,− Kč
(400 000 − 160 000).
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Částka neoprávněně použitých prostředků poskytnutých
ze státního rozpočtu v roce 2000 činí celkem …….……………... 40 000,− Kč
Penále za období neoprávněně použitých prostředků celkem …..... 40 000,− Kč
Částka neoprávněně použitých prostředků poskytnutých
ze státního rozpočtu v roce 2001 činí celkem ….………………... 200 000,− Kč
Penále za období porušení rozpočtové kázně činí celkem ……... 199 000,− Kč
Částka celkem za dotace + penále činí ……….………………… 479 000,− Kč
Na základě zjištění uvedeného ve zprávě FÚ ve Vyškově je daňový subjekt
(Obec Švábenice) povinen vrátit do státního rozpočtu neoprávněně použité
prostředky státního rozpočtu a penále za neoprávněně použité prostředky státního
rozpočtu v celkové výši 2 483 855,− Kč
Z této zprávy vyplývá, že pouze státní dotace v roce 2003 byly správně použité
a vyhodnocené dle ukazatelů a podmínek uvedených v Rozhodnutí Ministerstva
pro místní rozvoj. Z uvedených skutečností je dále patrno, že představitelé obce
Švábenice, kteří o tyto státní dotace v letech 1999 – 2002 žádali se řádně
neseznámili se stanovenými podmínkami Ministerstva pro místní rozvoj a
současnému zastupitelstvu a vedení obce tím vznikl problém, který se může velmi
dotknout i sestavování rozpočtu obce na rok 2005 a žádostí o státní dotace na rok
2005 v případě, že Ministerstvo financí ČR nevyjde vstříc našim žádostem o
prominutí odvodů a penále do státního rozpočtu.
Z materiálů FÚ za radu obce zpracoval:
Kubík Josef starosta obce
Orel Jiří místostarosta obce
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Občanská rubrika
Stav k 11. 9. 2004

Blahopøejeme
Narozené děti
Derka Jan
Edlerová Michaela
Novák Robert

nar. 20. 6. 2004 Švábenice 214
nar. 5. 7. 2004 Švábenice 186
nar. 8. 9. 2004 Švábenice 269

Vychování je důležitější, než původ.
Pythagoras

Sňatky
Petr Chaloupka a Šebestová Jarmila

11. 9. 2004

Švábenice 149

Ženy by byly ještě okouzlující, kdyby jim bylo možno
padnout do objetí, aniž by jim člověk nepadl do rukou.
Peers

Vzpomínáme
Kuška Vladimír
Heimerle Oto
Čech Antonín
Novotný Vratislav

Švábenice 6
Švábenice 155
Švábenice 96
Švábenice 110

+ 28.5.2004
+ 2.6.2004
+ 10.7.2004
+ 31.8.2004

K 11. 9. 2004 žilo v obci Švábenice 921 obyvatel
z toho: 459 žen a 462 mužů
Hana Hladká, pracovnice OÚ
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Životní jubileum P. Karla Vítka − 85 let
Dne 28. 10. 2004 oslaví své 85−té narozeniny pan P. Karel Vítek, dlouholetý
spoluobčan a bývalý správce místní farnosti.
Známe jej všichni jako člověka upřímného srdce, obětavého, plného životního
optimismu, svými osobními postoji a činy člověka statečného, bojujícího za
spravedlivý svět.
I my se připojujeme k řadě gratulantů a přejeme jubilantovi hodně pevného
zdraví a osobní pohody do dalších let.
Za redakci Mgr. Zdeněk Cupák

NOVÝ DUCHOVNÍ SPRÁVCE VE ŠVÁBENICÍCH
Od neděle 25. července 2004 je novým duchovním správcem farnosti P.
Boguslaw JONCZYK, bývalý vyškovský kaplan, který dekretem olomouckého
arcibiskupa Jana Graubnera byl ustanoven administrátorem farnosti Švábenice a
exkurendo administrátorem farnosti Moravské Prusy a Hoštice.
Podle přání pana arcibiskupa bude nový správce bydlet na faře ve Švábenicích.
Po dlouhé době je fara ve Švábenicích opět obsazena. Ať se Otci Boguslawovi
ve Švábenicích líbí a je dobrým pastýřem svěřených duší.
P. Vlastimilovi Vaňkovi, dosavadnímu faráři, patří upřímné poděkování za
jeho 14−ti letou obětavou službu ve všech čtyřech farnostech a současně mu
přejeme hodně Božího požehnání na jeho novém působišti ve farnostech
děkanátu Vsetín.
Za obec a farnost Švábenice: Libor Pištělka

Římskokatolická farnost Švábenice dále informuje…
Během letošních prázdnin došlo ve Švábenicích, jak je již v předcházející stati
uvedeno, ke změně duchovního správce.
P.Vlastimil Vaněk byl služebně přeložen do Hovězí u Vsetína a ve Švábenicích
byl ustanoven dekretem Arcibiskupství olomouckého P. Mgr. Boguslaw Jonczyk,
kněz z diecéze Katowice v Polsku.
Od 16. 8. bydlím na místní faře, takže všechny záležitosti můžete se mnou
vyřizovat osobně, případně telefonicky na tel. čísle 517 361 112.
V současné době probíhá oprava fary, protože po 15 letech, kdy byla fara
neobydlená, je třeba ji zrekonstruovat. Za každou pomoc, ať pracovní či finanční,
budeme vděčni. Chtěli bychom vybudovat nejen domov pro místního duchovního
správce, ale také místo, kde se budou moci scházet děti, mládež,senioři…
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Co nás čeká v nejbližší době?
Hody v naší farnosti oslavíme 3. října 2004 při mši sv., která bude sloužena
v 11 hodin. V letošním roce slavíme 100 let od posvěcení hlavního oltáře v
kostele sv. Michaela a proto bude hlavní celebrant P. Miroslav Hřib sloužit mši
svatou u hlavního oltáře. Další slavnost nás čeká 9. října, kdy bude posvěcena
kaple P. Marie ve Zmole.
Mgr. Boguslaw Jonczyk, administrátor
Dovolte, abych se připojila ke všem přáním, gratulacím a díkům a věnovala
všem třem již zmiňovaným kněžím báseň. A to nejen za sebe, ale i za všechny
švábenické a dětkovické děti. Děkujeme za vše. Marie Skácelová

Život
Marie Skácelová
“Život“ − tohle obyčejné slovo
jaký vlastně význam má ?
Co těchto pět malých písmen
pro nás vůbec znamená ?
Život začíná vždy z lásky,
z lásky našich rodičů.
Je to převeliký zázrak,
který připravil nám Bůh.
Život zapálen byl láskou,
láskou chce být také živ.
Jenom takhle nemůže pak
život náš nic uhasit.
Život bez lásky žít nejde.
Stal by se pak pouští jen.
Byl by život bez života,
byl by jako temný sen.
Lidé bezcitní a pyšní
trpí často samotou,
tíží je strach o majetek.
Prodali i duši svou.
Kdo chce život dobře žíti
musí umět milovat,
musí umět lásku přijmout,
ale hlavně − rozdávat !
Není přec nic krásnějšího,
než druhému pomáhat,
utěšit ho, když se trápí,
i s chybami ho milovat.

To pak naše duše jásá,
sladce zpívá srdíčko,
naše oči štěstím září,
směje se i sluníčko.
Až nám život jednou skončí,
za sebe se ohlédnem
na náš milý, krásný domov,
na překrásnou naši zem.
Dál však musíme jít sami,
bez přátel a bez domova.
Vzít si můžem jen svou duši,
dobré skutky, vlídná slova....
Půjdem sami, jen tak, tiše,
až k nebeské bráně,
tam, kde světlo jasné září
pár krůčků od ráje.
Tam se svatý Petr zeptá :
“A co život ? Jak jsi žil ?
Jak jsi s tímto darem Boha
tam na zemi naložil ?“
Měl jsi bohatství a slávu,
dobrou práci, zdraví, klid...
Teď ti to však na nic není,
do nebe to nelze vzít.
Tady cení se jen láska,
dobro, co jsi vykonal...
Jenom ten, kdo zaslouží si,
může projít branou dál.
Pán Ježíš již branou prošel,
proto On moc dobře ví,
jak lze získat život věčný :
“Vezmi svůj kříž, za mnou jdi !“
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VOLBY DO EU
Výsledky voleb do Evropského parlamentu volební okrsek Švábenice
11. a 12. června 2004

Ing. Luděk Pištělka
předseda vol. komise

EVROPSKÁ VLAJKA
Při vstupu české republiky do Evropské unie 1. května 2004 byla v každém
městě a obci našeho státu, tedy i ve Švábenicích, vyvěšena vlajka této unie.
Vlajka má modré pozadí a dvanáct zlatých hvězd.
Málo lidí však dokáže odpovědět na otázku :
KDE SE VZALA VLAJKA EVROPSKÉ UNIE ?
Stručné a jasné vysvětlení přinesl 26. srpna 1998 časopis Die Welt :
“Historie vlajky začíná už za druhé světové války. Paul Lévi, belgický Žid,
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sledoval tehdy v Lovani s úzkostí četné vlaky, jimiž nechalo německé gestapo
odvážet Židy na Východ do nejisté budoucnosti. Předsevzal si, že když přežije
válku a nacismus, konvertuje ke katolictví. Přežil a stal se katolíkem.
5. května 1949 byla v Londýně založena Rada Evropy a Paul Lévi byl jmenován
vedoucím jejího kulturního oddělení. Šest let poté, v roce 1955, diskutovali
zástupci v Radě Evropy o společné vlajce. Všechny návrhy obsahovaly − snad po
skandinávském vzoru − kříž. Socialisté je odmítli jako příliš vázané na ideologii,
příliš křesťanské.
Jednou na procházce spatřil Lévi sochu Panny Marie s věncem dvanácti zlatých
hvězd kolem hlavy. V slunečním světle nádherně zářily na pozadí modré oblohy.
Lévi pak vyhledal hraběte Benvenutiho, křesťanského demokrata z Benátek a
tehdejšího generálního tajemníka Rady Evropy. Navrhl mu dvanáct zlatých hvězd
na modrém pozadí jako motiv evropské vlajky. Benvenuti byl nadšen. Nedlouho
poté byl návrh schválen. “
Připravil: Libor Pištělka

Kulturní kalendárium
Ve Švábenicích je i v letošním roce několik kulturních památek, které by se
mohly připomenout jako malá jubilea.
Nejkrásnější a nejvzácnějšéí památka, kterou uvedu, je výměna starého
dřevěného oltáře za nový mramorový v kostele. Byl pořízen v prosinci roku
1904, tedy před 100 lety, za působení P. Josefa Dostála. Celý oltář váží 4 100kg
a je vyroben z nejlepšího karraského mramoru kroměřížským sochařem
Ferdinandem Neumannem. Kříž v čele oltáře a andělé po stranách jsou vytesáni
z jednoho kusu. Stejný kříž, pro který bylo sochaři vzorem známé dílo Josefa
Myslbeka, poslal Ferdinand Neumann na světovou výstavu v St. Louis v USA.
Ačkoliv se kříž cestou na lodi přerazil, přesto byl vyznamenán zlatou záslužnou
medailí a diplomem. Kříž zakoupil biskup z Filadelfie.
Náklad na nový oltář si vyžádal částku 5.360 korun a byl uhrazen milodary
farníků a příspěvkem z kostelního jmění.
Další památku se jmény padlých v I. světové válce, připomíná pomník Svobody
na náměstí. Pomník provedl v roce 1924, tedy před 80−ti lety, sochař Oldřich
Veselý z Ivanovic na Hané podle návrhu akad. sochaře Jul. Pelikána. Z války se
do Švábenic nevrátilo 48 občanů, z toho 22 svobodných, 2 ženatí bezdětní a 24
ženatých otců, kteří zanechali 40 sirotků.
Před 75−ti lety v roce 1929 vytesal rovněž sochař Oldřich Veselý z Ivanovic na
Hané, podle návrhu Jul. Pelikána z Olomouce, sochu sv. Václava pro kapličku
ve zdi farní zahrady na památku tisíciletého výročí smrti tohoto světce. Plochy
kolem reliéfu vyzdobil akad. malíř Petr Pištělka.
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Ještě téhož roku 1929 byl starý dvojramenný kříž při cestě k Dětkovicím
nahrazen novým kamenným sloupkem a sochou sv. Cyrila a Metoděje a křížem
s letopočty 863 a 1929. I tento památník vyrobil Oldřich Veselý z Ivanovic na
Hané.
Dalším zastavením po památkách v obci je kříž pod kostelem, který má 145
roků, zbudovaný Dominikem Dohnalem, sousedem švábenským. Byl postaven
na památku znovuvystěcení kostela dne
2. října 1859, jak uvádí nápis na mramorové desce, připevněné na kříži.
Rovněž byly vsazeny do zdi chrámové předsíně pamětní desky, na nichž je
zaznamenáno : “Průčelí mé vystavěl a celkem mne opravil nejdůstojnější kníže
arcibiskup Bedřich lankrabě Fürstenberk 1859.“
Na protější straně je deska s latinským údajem.
Roku 1856 se průčelí kostela s věží začalo zřetelně odklánět od kostelní lodi.
Proto byla stará věž zbourána a pro nové průčelí kostela vyhloubeny nové, hlubší
základy.
Kostel byl důkladně opraven a postavena nová štíhlá věž 53 metrů vysoká. Tím
dostal kostel zvenčí charakter novogodický a ve své nynější podobě je zdaleka
viditelnou dominantou celého hanáckého kraje.
Připravil: Libor Pištělka

YMCA SKAUTI NA TÁBOŘE
3.oddíl YMCA skautů Švábenice pořádal od 10. do 19.července 2004 na své
základně v Milkově v okrese Prostějov tradiční skautský tábor.
Zúčastnilo se ho 36 dětí od 9ti do 15ti let a 9 vedoucích. Bylo obsazeno všech
dvanáct stanů a šest čtyřlůžkových chatek.
Začátek tábora byl dosti náročný, protože bylo chladno a často pršelo. Jeden
den při hře děvčat přišel řádný lijavec a kuchyně se změnila v sušárnu. Zažili
jsme i kroupy. Nikdo však neonemocněl. Během tábora byl pouze jeden hřebík v
noze, jeden pořezaný prst (a to kuchařky) a pár naražených hlav – což se v zápalu
her stává.
Děvčata měla v průběhu tábora hru “Tajuplný ostrov“ a kluci etapovou hru s
prvky skautských znalostí a úkoly na logické myšlení. Všichni se přitom podíleli
na zdárném běhu tábora svou pomocí při přípravě jídla, zajišťování paliva a plnění
všech povinností, které na takovém táboře jsou.
V neděli nás navštívil vojenský kněz Jakub Holík, aby nám posloužil mší svatou.
Za jeho ochotu mu velice děkujeme.
Podnikli jsme i výpravu na hrad Bouzov, kterého se zúčastnili všichni obyvatelé
tábora. Ti nejmenší měli ještě výpravu k rybníku u Kladek se zmrzlinou a kofolou.
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Při volných chvílích se myslelo na sport, ruční práce, stolní hry a jinou zábavu.
Děvčata nejraději pletla náramky a korálkovala, hoši zase hráli fotbal a šachy.
Zajímavá je skutečnost, že letošního tábora se zúčastnilo více dětí, které nejsou
členy našeho oddílu. Za důvěru rodičů v náš tábor děkuji.

Děti mají možnost na táboře poznávat přírodu a přičinit se k provozu táborového
života. Není to pro některé jednoduché vzdát se televize, počítačů a jiných zábav
a zapojit se do kolektivního dění.
Skaut je stopař. Pozoruje krásu jitra i západu slunce, krásu lesů, oblak, krajiny.
Nezapomíná ani na krásu lidí. Žádný člověk není sice dokonalý, ale každý má v
sobě jiskru něčeho krásného. Musí si umět poručit, i když se mu do něčeho nechce.
Skauting není zlatá klec pro prima život, bezstarostný a poživačný. Skauting je
tvrdá hra služby a přemáhání. Tvrdá, ale radostná.
Všem, kteří vyměnili domácí pohodlí za pobyt na táboře, vedoucím a všemu
personálu za ochotu při zdárném běhu tábora co nejsrdečněji děkuji.
Zvláštní poděkování patří Obecnímu úřadu Švábenice za finanční příspěvek na
dopravu dětí na tábor a stavební firmě Hladký Švábenice za odvoz materiálu na
tábor a pomoc při jeho budování a likvidaci.Tuto službu při stavbě a likvidaci
tábora nám poskytuje od našeho znovuobnovení, to je od roku 1990.
Vřele děkuji.
Vedoucí tábora a 3.oddílu YMCA skautů Švábenice
Vladimír Norgay Hroza
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Divadelní tradice
ČTENÁŘSKO−PĚVECKÝ SPOLEK SVATOPLUK VE ŠVÁBENICÍCH
130. výročí vzniku
Přátelé!
Uplynulý rok přinesl mnoho rušných událostí v našem státě a lítice válečná ve
Španělsku a na dálném východě ohrožuje i nás. A v tak těžké a vážné době náš
národ zůstává sirotkem, ztrácí největšího a nejzasloužilejšího občana, prvního
presidenta republiky československé dr. Tomáše G. Masaryka dne 14. září 1937
o třetí hod. dvacetidevíti min. ráno. Uctíme památku jeho povstáním.
Též náš spolek byl krutě postižen ztrátou svého předsedy Jana Pištělky, který
dne 18. dubna 1937 nás navždy opustil tam, odkud není návratu (uctíme památku
jeho povstáním). Přátelé, v zemřelém předsedovi ztrácí spolek nejzasloužilejšího
pracovníka, který od dob svého mládí byl činným jak v div. družstvu, tak ve
čtenář. spolku až do sklonku svého života. Budiž mu země lehkou.
Rána není ještě zacelena a již zase druhá zvěst o úmrtí našeho dlouholetého
člena Jana Šebesty, který odešel z našeho středu dne 24. června 1937. Uctíme též
jeho posmrtnou památku povstáním.
Přátelé,
mám Vám podati zprávu jednatelskou. Cítím se býti šťastným, že mně bylo
dopřáno tak čestného úkolu, býti jednatelem při jubilejní řádné valné hromadě,
kdy spolek náš letošního roku dovršil 50letého trvání. Jako poutník když putuje,
přijde na jisté nepohody, které mu příroda připravila, tak také spolek náš měl
dobré i zlé časy od svého založení, jaké mu členové připravili. Neboť jen řádní
členové tvoří řádný spolek.
Náš čtenářsko−pěvecký spolek založen byl dle úředních zápisů u okresní pol.
správy dne 22. února 1888. Zápisy z tohoto roku nejsou pravdě podobné, byly
psány jen na papíře a nějakým způsobem se ztratily. Čtenářsko−pěvecký spolek
byl založen na základě pokračování dřívější činnosti, kterou zbudoval u nás kolem
roku 1874−76 tehdejší kaplan P.Hrbatý, jenž v té době založil místní občanskou
záložnu a první čtenářský spolek. Jelikož nestávají žádné zápisy, je těžko
vystihnout jeho působnost. Zároveň přičiněním mladých ochotníků, jehož členové
až na dva, t.j. Annu Pokornou a Jos. Vojáčka − dřímají tichý krásný sen na místním
hřbitově. Buď jim země lehkou. Žijícím buď dík. Kněz povzbuzoval tehdejší
občanstvo k vzdělání, neb co mohlo v době té vésti ku vzdělání − jen dobrá kniha
a divadlo. Vždyť jiného zde nestávalo. A zase to byl kněz, který brzdil krok ku
vzdělání. Vyskytl se v osobě pozdějšího kaplana Bergla, který nemoha uplatniti
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svoje rozhodování a obchodní názory ve spolkovém životě, ryl a vyryl brázdu,
po níž nechtěli kráčeti jiní, jejichž smýšlení bylo pracovat společně v dobré shodě.
Všemožným způsobem, ať povoleným či nepovoleným, se kaplan přičiňoval, by
uchvátil moc a slávu, po které toužil. Použil i kazatelny a zpovědnice, ale zvítězila
ucelenost nad vášní.
Celek utrpěl přec, zmenšil se na věrné bojovníky, kteří vyčkali na dobu pozdější,
až po několika letech založen náš stávající čtenářsko−pěvecký spolek, který má
svoje 50letí za sebou. První řádná valná hromada zaznačena v knize záznamů
dne 1. ledna 1888 o 2.hod. odpol. za přítomnosti 32 členů.
Na ní zvoleni byli: za předsedu p. Ignác Kupčík, za místopředsedu Fr. Hrouzek,
za pokladníka Jan Pospíšil č. 139. Do výboru: Domin. Raška, Fr. Hejný, Fr.
Doupovec, Jan Skřivánek. Všichni již zemřeli. Spí sladký sen na místním hřbitově.
Buď jim země lehkou. Seznam zakládajících členů z té doby neexistuje. Členové
v knize vedeni jsou až roku 1897. Dle ústního podání jsou dosud na živu
následující: Jos. Vojáček, Fr. Sláma, Michal Hejný, Fr. Kaláb starší. Tyto členy
zvali jsme s místopředsedou jménem čtenářsko−pěveckého spolku k jeho jubilej.
valné hromadě 50letého trvání.
Ale hned po prvním roku nebylo dostatečné shody pro různost názorů členstva,
což trvalo do roku 1892, který byl pro spolek katastrofální následkem rozdvojení
obce na dva tábory. 30 členů opustilo loď spolkovou, jež zůstala na mělčině. Postupem
času se však zase vrátili. Neudělali trucspolek, jak se zdálo později. Divadelní činnost
začíná po tříletém zastavení až roku 1893, kdy první divadlo hráno slavnostně, druhé
na vánoce. Toho roku pořádány též dvě zábavy a zábava silvestrovská, ze které byl
první podnět věnovat čistý zisk na pořízení spolkového praporu.
Roku 1894, 14. srpna, přesídlil spolek do místnosti u Svornosti. Do té doby měl
sídlo v nynějším hostinci čís. 19. Též roku 1894 pořádána zábava na zřízení praporu
školních dětí. Obnos 30 zl. 60 kr. po neuskutečnění praporu věnován byl na školní
pomůcky. − Toho roku pořízen spolkový inventář, jako : stoly, židle atd.
Roku 1895 po dlouhých průtazích spolek pokřtěn jménem Svatopluk − Dotud byl
beze jména. Roku 1896 podporuje spolek sbor dobrovolných hasičů obnosem 50 k.
Roku 1897 pořízeno nové jeviště p. Navrátilem, stolařem v Ivanovicích, za obnos
330 zl. To bylo již třetí jeviště od roku 1877, jak bylo podáno při 50letém trvání
ochotníků r. 1927. Staré jeviště prodáno čtenářsko−pěveckému spolku Svatopluk ve
Vícemilicích u Bučovic za obnos 40 zl. Roku 1898 darován větší obnos pro školní
knihovnu. Téhož roku oslaveno 10leté trvání spolku dle tehdejší doby zúčastněním
se sl. mše v kostele, za kterou bylo zaplaceno dne 15. ledna 1898.
Roku 1899 přikročeno k dlouho toužebnému přání − ke zřízení spolkového
praporu. Do té doby všichni členové sbírkami i jiným způsobem se přičiňovali o
tento symbol svého odznaku za kterým si slíbili vždy statně kráčeti. Bohužel vždy
se tak nestává. Tehdejší farář, konsistorní rada Dostál požádán, by výkon tento
mohl býti uskutečněn. Nestalo se tak následkem toho, že na praporu nebylo znaku
pro podobný výkon. Po delších průtazích se strany fary upuštěno od svěcení a
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prapor dne 17. září 1899 čestným způsobem odhalen. Přišla na něj též voda křtu,
ale jen z mraku, neboť byl den pošmurný. Přesto však slavnost dobře dopadla jak
velkou účastí, tak po stránce finanční. Roku 1901 pořádána oslava 100. divadel.
představení slavnostním průvodem a výpravnou div. hrou “Paní Mincmistrová“.
K tomuto představení pořízen úplně nový kroj pro 26 osob, což si vyžádalo značného
nákladu 150 K kromě ušití. Vstup do divadla byl volný, návštěva byla ohromná, že
nebylo pamětníka takové účasti. Výpravu i režii vedl tehdejší lékař Dr. Karel Janda
t. č. v Nových Hvězdlicích, který si získal o div. v tehdejší době mnoho zásluh.
Roku 1907 založili místní studující fond na postavení pomníku muže o český národ
zasloužilého. Fond svěřen správě čtenářsko−pěveckého spolku Svatopluk, později
upotřeben na nové jeviště. Roku 1911 pořízeno dnešní nové jeviště, které stálo
okrouhle 3000 K, na tu dobu obnos ohromný. Nějaké peníze byly v hotovosti, 500
K půjčuje národní sdružení studujících, zbytek, 1300 K vypůjčil Jos. Cupák, který
ještě žije a Fr. Hejný, který již nežije. Oba získali si nesčetných zásluh o zbudování
tohoto stánku. Tak moderně zařízené jeviště bylo naše třetí na Moravě. Čtenářsko−
pěvecký spolek Svatopluk uznav bratrské sblížení s místní těl. jedn. Sokol předává
této spoluvlastnictví na jeviště. Staré jeviště prodáno Národní jednotě v
Křižanovicích za obnos 200 K. Teď veškerá činnost divad. předána zřízením div.
družstva čtenářsko−pěveckého spol. Svatopluka těl. jedn. Sokol. Družstvo přebírá
jeviště, garderobu, inventář a jest povinno vše vésti v nejlepším pořádku, pod
dohledem a záštitou správního výboru, který v potřebných případech rozhoduje.
Účty musí býti každého roku jím k schválení předloženy. O čistý zisk po zaplacení
pasiv dělí se oba jmenované spolky stejným dílem. Obapolnou dohodou může
však být upotřeben i k účelům jiným. Teď přichází doba práce, a starostí o zaplacení
stávajícího dluhu. Rok 1914 staví však tomuto hráz, neboť lítice válečná zachvacuje
celý svět v nepřátelství, a tím i náš spolek přichází do dob těžkých starostí a strádání
ohledně pasivních zůstatků, které mají býti odloženy na klidnější dobu. Po čtyřech
letech přečkána doba válečná a již roku 1918 po celý rok jeví se činnost spolková,
takže jeho dobrá vůle podporovací jde zase do oběhu. Podporuje finančně účelové
korporace našeho národa a též místní tělocvič. jednotu Sokol, která začíná po válce
živořit a nemajíc finančních prostředků, byla by zanikla. K této podpoře použity
různé fondy spolkové. A již 30. listopadu 1918 zřizují oba spolky mírový fond v
obnosu 1000 Kč na památku osvobození národa československého po 300leté
porobě. Roku 1920 dne 24. listopadu propůjčena spol. knihovna obci na dobu 10
roků z následujících důvodů. Obec po převratě byla nucena zřídit veřejnou obecní
knihovnu − jelikož je však zařízena spolková knihovna, usneseno tuto propůjčiti
obci na 10 roků bez poplatku. Následkem toho přestává spolek býti se svojí činností
hotov. Neb část zábavná předána div. družstvu, část vždělávací (knihy) veřejné
obecní knihovně, ale po stránce finanční a podporovací spolek nepřestává býti
činným. Pořádá zábavy a podporuje knihovnu, na kterou již daroval obnos 850
Kč. Také div. družstvu odpuštěn dluh 800 Kč, které mu spolek zapůjčil. Mimo to
podporuje dodnes Národní jednotu pro jihozápadní Moravu a různé ústavy, které
jsou na milodary odkázány.
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Přehled členstva zakládajícího jeví se následovně : 50 roku − 1899 − 113 členů,
nejmenší počet v době válečné 43. Dnešní stav již delší dobu jest od 70−90. Letos
máme 79 členů přispívajících a 2 čestné t.j. 81 členů.
Abych částečně nastínil hlavy spolku, to jest předsedy − jednatelé Vám byli
známi − dovolím si Vám je postupně vyjmenovati − I. předseda Pat. Ignác Kupčík
(dva roky), II. Hrouzek Frant. (l rok), III. Valent. Doležel (l rok), IV. Fr. Doupovec
(2 roky), V. Pospíšil Jan (7 roků), VI. Dr. Karel Janda (2 r.), VII. Alois Jenáček
(3 r.), VIII. Pokorný Cyril (7 roků), IX. Látal Tomáš (9 r.), X. Jan Hrouzek (9 r.),
XI.zemř. Jan Pištělka (7 r.).
Jednatelé, kteří zastávali svoji funkci delší dobu, jsou : Cyril Pokorný (5 roků),
Jan Pištělka (7 r.), Tom. Dvořák (11 r.), Jan Novotný (7 r.), Jan Hrouzek (3 r.).
Co se týče discipliny, byl nejpřísnější předseda Jan Pospíšil a co se týče práce
divadelní − Dr. Karel Janda. Za čas oba byli jmenováni čestnými členy spolku.
Finančně si získal p. Tomáš Látal, který odkázal spolku obnos 1000,− Kč. Tím
bych byl asi nastínil hlavní body činnosti za dobu 50 roků. Nedá se to vysvětlit,
to se musí prožít, a zvláště vy, přátelé, kteří jste stáli u kolébky spolkové r. 1888
a kteří jste ještě dříve pracovali na tomto poli vzdělání a dožili jste se padesátiletí,
nemohu Vám jiného dáti jménem spolku, jen vřelý srdečný dík. Na nás, přátelé,
jest, abychom ocenili 50leté působení funkcionářů spolkových, kteří vždy měli
na starosti blaho a činnost spolkového života. Živým můžeme za jejich snahu
poděkovat, ty, co již odpočívají a nedočkali se ovoce své práce, nemůžeme jinak
uctíti, jen v památný tento den věnovati jim vzpomínku povstáním − tím budiž
jim vzdán dík. Budiž jim země lehkou.
Přikročím ke zprávě za rok 1937.
Činnost našeho spolku v minulém roce nepřekročila průměr posledních let.
Během roku konáno 5 výborových schůzí. Dne 4. února 1937 zvolen jednatelem
Lud. Mrázek, sbormistrem Fr. Čech. Stanoveno odebírání časopisů Lidový deník,
Moravský hospodář, Vyškovské noviny a za odbor Nár. jednoty platí se časopis
Hraničářská stráž. Těl. jednota Sokol žádá přenechání divadelní činnosti a j. zábav
v roce 1937. Usneseno žádosti vyhověti. Došlé poděkování Fr. Máčela za dar
50,− Kč výbor béře na vědomí a usnáší se, aby poděkování bylo přečteno v dnešní
valné hromadě.
Dne 16. dubna předána protokolní kniha Fr. Čechem a péro spolkové poklad.
Jos. Shromáždilovi. Zároveň vyřízen rekurs od okresního finančního ředitelství
z Brna, kde se nám cestou milosti snižuje výměr 125,− Kč.
Místopředseda Příborský a Mrázek pověřeni jménem spolku navštívit těžce
nemocného předsedu Jana Pištělku. Dále projednána žádost republikánského
dorostu o zapůjčení jeviště a sedadel. Usneseno jim vyhověti.
Dne 18. dubna svolána smuteční schůze, kde výbor se usnáší zakoupiti věnec
svému předsedovi. Členové výboru odnáší svého předsedu tam, odkud není
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návratu. Nad hrobem se se zesnulým za Čten. pěv. spolek rozloučil místopředseda
Příborský. Ve svém proslovu ocenil veliké zásluhy získané pro Čten. pěv. spolek.
Budiž mu země lehkou !
Dne 27. července vzpomenuto ve schůzi památky zesnulého povstáním.
Místopředseda Příborský podává návrh konkurenčního výboru, aby Čten. pěv.
spol. Svat. vložil pamětní list do kostelní věže. Usneseno, aby spis provedl jednatel
Lud. Mrázek. Za člena výboru přijat Fr. Kaláb, stavitel.
Dne 9. ledna 1938 přijata soustrast Těl. jedn. Sokol nad úmrtím předsedy Jana
Pištělky. Místní jednota republikánského dorostu děkuje za propůjčení jeviště,
což výbor vděčně kvituje. Projednána urgence Čsl. odb. zeměd. rady moravské v
Brně o zaplacení časopisu za rok 1935−1936−1937 a nedoplatek za rok 1934 v
obnose 72,− Kč. Usneseno tento obnos okamžitě zaplatiti. Též projednáno
zaplacení ekvivalentu berní správě v obnosu 17,30 Kč. Jednáno ohledně příprav
50 let trvání spolku. Stanovení valné hromady určeno na den 30. ledna 1938.
Výbor se usnáší na vybírání členského příspěvku za správní rok 1937 v částce
2,40 Kč od jednotlivého člena. Dále usneseno darovati dvě knížky pod názvem
“Otázka českých hraničářů“ obecní knihovně.
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Dne 16. ledna zkoumány celoroční účty, přehlíženy revisory účtů a výborem
spolku, porovnány s doklady a uznány správnými. Celkový příjem 6.059,05 Kč,
celkové vydání 6.040,− Kč. Hotovost 31. prosince 1937 činí 19,05 Kč. Sluhovi
spolku Jos. Novotnému stanovena odměna 70,− Kč. Usneseno pozvati zakládající
členy, kteří dosud žijí, k této jibilejní valné hromadě. Rovněž usneseno zakoupiti
novou zápisní knihu. Za člena přijat Fr. Pospíšil ml., č. 4. Spolek měl na počátku
roku 79 členů, dva zemřeli a dva zase přistoupili, takže stav členů zůstává
nezměněný t.j.79 přispívajících a dva čestní, celkem 81 členů. Knihovna spolku
v rámci obecní knihovny plní svou povinnost a poslání.
Spolek je zakládajícícím členem Národní jednoty pro jihozápadní Moravu v
Brně a to obnosem 300,− Kč, jak svědčí čestné uznání, které spolek obdržel.
Přátelé, jdem dále do budoucnosti, vstříc novému desítiletí, aby bylo dovršeno
šedesátiletí. Tak jako si slíbili před 50 lety zakladatelé našeho spolku poctivou a
obětavou práci, též my si slibme, že budeme pokračovati v díle nedokonaném, ať
se nám dějí překážky jakékoliv, neb jen ucelenost má budoucnost. Odložme
sobectví a nenávist vůči spolku, neboť musíme myslet, že co máme společného
jest základ prvního spolku, který u nás povstal na základě pokrokovém. A protož
přes veškeré úšklebky z vlastních řad pyšně hlavu vzhůru, za znakem červeno−
bílého praporu kráčejme vstříc do budoucího desítiletí.
připravil: Mgr. Zdeněk Cupák

Legionář Petr Pištělka
Jak jsme tiskli Bezručovy “Slezské písně“ v Rusku
“Byl jsem členem malířského oddělení osvětového sboru Odbočky Čs. Národní
rady v Rusku, kam jsem byl v druhé polovici srpna roku 1918 z búrské fronty
komandován. Odbočka sídlila v Jekatěrinburku. Mým pomocníkem byl tehdy
F. Polák, který se snažil přivésti k životu tento nový útvar osvětový a svolával
nás z různých částí a končin. Byl jsem první z povolaných našeho oddělení do
Jekatěrinburku a postihl mne tudíž osud zaříditi jakž takž nám vykázané dvě
místnosti potřebným nábytkem. Zaříditi − vzpomínám, jak jsem prolézal uprášené
půdy hotelu a sháněl, kde se co dalo, rekvíroval nějaký ten stůl a židle, aby bylo
na co sednouti a u něčeho pracovati. Kždý kus byl z jiné vsi, vypadalo to u nás
jako u vetešníka se starým nábytkem. Ti, kdož byli první, měli si z čeho vybrati,
ale my, chudáci z cechu Lukášova, byli jsme mezi posledními a zařízení vypadalo
podle toho. Byl jsem však nadmíru šťasten i s tím málem. Hlavní věcí bylo, že
něco se sehnalo a že člověk po dlouhé době měl zase střechu nad hlavou a naději
prožít trochu po lidsku kousek toho života, čehož se nám nedostávalo od jara, co
jsme opustili Žitomír.
Jelikož bylo zapotřebí k širší propagaci vzdělávací nějakého tisku, byla pronajata
osvětovým odborem místní litografie pana Sudakova, kde tou dobou byla práce
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zastavena a znemožněna. Bolševici při ústupu z Jekatěrinburku poškodili tiskařské
stroje odnesením různých součástek. Například cilindr jednoho menšího rychlolisu
byl nalezen dokonce zakopán v parku. V takovém stavu byla litografie pronajata
a naše technické oddělení za pomoci litografů legionářů v krátké době mělo
všechny potřebné stroje v původním stavu a v litografii se začlo pracovati k
údivu ruského občanstva, které pochybovalo o kladném výsledku oprav. Měli
jsme královskou litografii − rozsáhlou, moderně vybavenou v porovnání s ručním
lisem, který nám sloužil v Žitomíru u 1. záložního pluku. Jediná chyba byla, že
materiálu potřebného k tisku bylo poskrovnu. Nějaké zásoby papíru i barev byly
tuším převzaty od majitele a za ostatním se jelo na Východ. Za takových poměrů
začali jsme pracovati a zde byly také vytištěny Bezručovy “Slezské písně“.
Byl hlad po knize v našem vojsku. Našel se kdesi americký výtisk Bezruče a
byl tu hned návrh rozmnožiti “Slezské písně“ litografickou cestou pro bratry −
mně byl dán úkol přivésti je na světlo Boží v nějaké té úpravě.
Bezručovy básně byly nám tehdy revoluční modlitbou, byly silnou odezvou
duševního cítění bratrstva v Rusku. Toto vše vedlo mě k tomu, že upravil jsem
tyto jako kancionál, jenž by nám všem byl druhou relikvií, modlitební knížkou.
Pracoval jsem na úpravě s velkou chutí a radostí. Bylo třeba rozvrhnout celou
úpravu od A až do Z, jelikož litograf i tiskaři museli míti přesné vodítko pro
přenášení na kámen i tisk.
Předepsal jsem vzor písma − upravil jednotlivé stránky, aby bylo vidno, jak
umístiti řádky do plochy.
Nakreslil jsem potřebné iniciálky ve skutečné velikosti na papír a litograf je
pak kopíroval − ostatní písmo psal již přímo dle vzorů na kámen. Obálky, titulní
list kresleny byly přímo na kámen. Práce těšila, radost, že urobíme pěknou
knížečku, jak jen bude možno za poměrů, v nichž rostla, byla vzpruhou při této
zdlouhavé, úmorné práci.
Nedočkavě jsme čekali, až první arch vylítne potištěn ze stroje, až se začne
tisknout a když se začalo, zase, aby byl venku již poslední.
Každý arch šel třikrát do stroje. Napřed žlutavý podtisk stránky, pak rumělková
iniciálka a konečně hnědý text. Zdlouhavá práce, která se prodlužovala častým
odsunutím našeho tisku jinou prací, kdy litografie chrlila spousty potřebných
map pro štáby, tiskla peníze, tiskopisy a různé ty bumágy pro naši i ruskou armádu.
Vše má svůj konec a tak i my jsme se dočkali. Bylo to radosti, byl to svátek v
srdcích, když jsme si to papírové novorozeně brožované a některé též vkusně
svázané podávali z ruky do ruky. Bylo v tom i kus hrdosti, že za tak těžkých
podmínek technických i životních přece něco ušlechtilého dovedeme udělati.
Nadšení a láska k Bezručovi a pěkné knize zde byla, ostatní se prací přidalo !
Vzpomínám na poznámku jednoho z naší gardy, jak povídá: “To se budou kluci o
to rvát, to nechci vidět !“ A rvali se vskutku, náklad nestačil, podceňoval se u
náčalstva zájem pro pěknou věc u našich bratří vojáků. Často jsem pak slyšel výčitky,
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proč jsme toho nevytiskli tehdy více. Litografie zatím získala materiály a stala se
skoro nepostradatelnou pro obě armády i civilní občanstvo ve službách tisku.
Nám zůstala radost z vykonané práce a jsem si jist, že tuto radost připravili
jsme všem bratrům, kterým se dostalo po výtisku “Slezských písní“, jimž se
staly milou knížkou, drahou relikvií, kterou pečlivě ve všech dobách naší anabase
opatrovali a přivezli do osvobozené vlasti.
Budiž mi dovoleno vzpomenouti všech, ať již přímo na této knížce pracovali,
neb sdíleli jen radost z této práce s námi. Byli to : litograf br.J. Koudelka, který
“Slezské písně psal, duše litografie, tento mě vlastně v Žitomíru zaučoval abecedě
tohoto kumštu, o kterém jsem měl původně malé znalosti. Dále oficiální vedoucí
litografie br. Srna, litograf br. Písařík, br. Mojžíš a jiní, jejichž jména čas z mé
paměti setřel. Tolik z mých vzpomínek o této bibliofilské kuriozitě v našich
ruských legiích.
Doufám pevně, že básník, jehož nota zvučela v srdcích ruských legionářů odpustí
některé ty nedostatky, jež se vloudily do řádků této knížky. Byla vojna !“
Ve Švábenicích 16. března 1937, Petr Pištělka
Co více k tomu dodat. Jistě se Vám tento rukopis Petra Pištělky líbil a kdyby
ještě žil mezi námi, jistě by nezapomněl říci :“Radost a štěstí je i z poctivé práce,
dobře vykonaného díla, které jsme pomohli uskutečnit.“
Připravil: Libor Pištělka
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Aby bylo jasno
pro současné i budoucí
V posledním desetiletí od listopadové sametové revoluce v roce 1989 došlo k
výrazným politickým společenským a sociálním revolučním změnám jak v
naší vlasti, tak v naší obci.
Do roku 1989 byli navrhováni na poslance do zastupitelských orgánů občané z
řad společenských organizací. Ty spojoval společný cíl, s občany se dohodnout
na potřebách výstavby zařízení, které budou uspokojovat potřeby všech obyvatel.
Společně pak dobrovolnou brigádnickou prací (zdarma) vybudovat, aby sloužily
všem a dalším pokolením.
Od listopadové sametové revoluce jsme začali volit nově − demokraticky.
Poslance do zastupitelstev navrhují politické strany. Tak jsme se rázem rozdělili
na pravicové, levicové, demokratické, nedemokratické, koalice, opozice.
V naší obci byla založena Česká strana lidová, Občanské forum a Strana přátel
piva. Současně se postupně do života občanů přiřazovaly nové trendy : restituce,
privatizace, prostituce, nezaměstnanost, tunelování, drogové cesty, rasismus,
bezdomovci a jiné vymoženosti.
Již jsme si v obci zvykli a již nás nepřekvapí, nešokuje, že ten či onen občan,
obchod, pohostinství, kostel byl vykraden, že na hřbitově se ztrácejí z hrobů
kovové pietní předměty, květiny...
Posledním “hitem“ v letošním roce jsou krádeže obědů, které jsou rozváženy
na sběrná místa občanům, které pro ně zajišťuje Zemědělské obchodní družstvo
Švábenice a snad dočasné ukončení činnosti místní mlékárny, založené v třicátých
letech minulého století. Překonalo postupně všechna vývojová stadia, v dnešních
dnech je “na podpoře“ přes 30 zaměstnanců.
Ve volbách obecního zastupitelstva po revoluci 1989 dne 24.11.1990 navrhlo
Občanské forum (OF) 9 kandidátů, KDU−ČSL 15 kandidátů a KSČ 5 kandidátů
Ve volbách 1994 − KDU.ČSL 10, KSČM 5
Ve volbách 1998 − KDU−ČSL 10, KSČM 4, ČSSD 4
Za KDU−ČSL to byli dáma a pánové : Marta Štěrbová, ing. Vít Gloza, Ondrej
Válek, Petr Hanák, Jiří Stříž, Stanislav Zlámal, Pištělka Libor.
Za KSČM: Jaroslav Kaláb, Miroslav Vojáček, Karel Krupík, Veselý František
Za ČSSD: Mgr. Zdeněk Cupák, Jan Pištělka, Jiří Punčochář, Jaroslav Látal
Po několika desetiletích byli navrhováni na starosty 2 kandidáti: za KDU−ČSL
pan Stanislav Zlámal společný kandidát KSČM 4 a ČSSD 4 pan Mgr. Zdeněk
Cupák 8.
Při tajném hlasování se za volební komisí odebral předseda KDU−ČSL, zbývající
předsedové KSČM a ČSSD a občané zírali na toto vystoupení jako televizní
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diváci na zázračné účinky připravků na hubnutí a praní. Výsledkem pak bylo :
KDU−ČSL 8, KSČM a ČSSD 7.
Do těchto voleb vstoupilo poprvé Sdružení občanů pro Švábenice svými
kandidáty na listině ČSSD : Mgr. Zdeněk Cupák, Pištělka Jan, Látal Jaroslav.
Sdružení zahájilo svoji činnost od registrace stanov ministerstvem vnitra
4.12.1995. Za tento historicky krátký čas se výraznými konkrétními akcemi
zapsalo do historie a dění pro celou obec.
Po desetiletí do převratu v roce 1989 byl název obce Švábenice pojmem
v okrese, kraji i republice − ve všech oblastech− vynikající výsledky v zemědělství,
výstavbě obce, v kulturních aktivitách, spolkovém životě, tělovýchově, sportu,
kulturních akcích a aktivitách, péči o mládež.
O tom, že v současných podmínkách lze navázat a pokračovat ve všestranném
rozkvětu obce potvrzuje podpora současných vládních orgánů, ministerstva pro
místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR, Spolek za obnovu venkova, kteří každoročně
vyhlašují soutěž o titul “Vesnice roku“, za výborné koncepční plány územní
plán, urbanistické studie, společenský život, spolupráce obce s občany, kulturní
akce, péče o mládež a starší spoluobčany, podpora podnikání, péče o stavební
fond, infrastruktura, péče o veřejná prostranství, kvalita knihoven, kronika,
rozvíjení lidových tradic.

O přínosu soutěže “Vesnice roku“
Stanislav Juránek − hejtman Jihomoravského kraje
Obcím, které získaly některé z ocenění soutěže Vesnice roku, to přinese nejen
finanční odměnu, ale především odměnu ve formě vlastního uspokojení či ještě
lépe řečeno potvrzení vlastní identity. Když uspějí, potvrdí se jim, že je správné
soužití, při kterém si lidé pomáhají, v němž vedení radnice dělá vše pro občany,
kde mají obyvatelé bohatý kulturní život a ve kterém zůstávají mladí lidé. Má
tedy smysl, aby se všichni na rozvoji obce podíleli a dál se společnými silami
snažili, aby byla ještě krásnější. K tomu všemu pak přidáváme odměnu.
Ministerstvo pro místní rozvoj dá kolem pěti set tisíc korun vítězi a dalším
oceněným o něco menší částku. Stejně tak svaz obcí dává vítězi nekolik set tisíc
korun. Od krajského úřadu dostaně vítěz sto tisíc korun.

Vítězové uplynulých ročníků soutěže:
1996 − Telnice (vyhrála i celostátní kolo) − 580 obyv.
1996 − Vratěnín (vyhrál i celostátní kolo) − 307 obyv.
1997 − Tvarožná − 1.150 obyv.
1998 − Bystré (dnes kraj Vysočina) − 1.680 obyv.
1999 − Olešnice (vyhrála i celostátní kolo) − 485 obyv.
2000 − Sloup (vyhrál i celostátní kolo) − 910 obyv.
2001 − Hroznová Lhota − 1.300 obyv.
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2002 − Blatnička − 446 obyv.
2003 − Želetice − 506 obyv.

Letos se přihlásily:
Bantice (okres Znojmo) − 195 obyv.
Horní Dunajovice (Znojmo) − 838 obyv.
Hýsly (Hodonín) − 395 obyv.
Jiříkovice ( Brno−venkov) − 867 obyv.
Kozárov (Blansko) − 229 obyv.
Mokrá−Horákov (Brno−venkov) − 2 608 obyv.
Morkůvky (Břeclav) − 458 obyv.
Násedlovice (Hodonín) − 842 obyv.
Nikolčice (Břeclav) − 770 obyv.
Ostrovačice (Brno−venkov) − 584 obyv.
Pamětice (Blansko) − 213 obyv.
Sivice (Brno−venkov) − 992 obyv.
Týnec (Břeclav) − 1 014 obyv.

Stuhy pro vítěze:
Pamětice (okr. Blansko) modrá stuha za spol. život
Kozárov (okr. Blansko) bílá stuha za práci s mládeží
Bantice (okr Znojmo) zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

Čestná uznání:
Horní Dunajovice (okr. Znojmo) za podporu rozvoje turistického ruchu
Hýsly (okr. Hodonín) za obnovu tradičních dřevin (jeřábu oskeruše) v regionu
Jiříkovice (okr. Brno−venkov) za podporu rozvoje služeb a občanské vybavenosti
Morkůvky (okr. Břeclav) za práci pro seniory
Ostrovačice (okr. Brno−venkov) za zachování památníku Pohádky máje
Týnec (okr. Břeclav) za úspěšné vyřešení likvidace odpadních vod

Diplomy pro účastníky:
Nikolčice (okr. Břeclav) za vzorné vedení knihovny
Mokrá−Horákov (okr. Brno−venkov) za vzorné vedení kroniky
Násedlovice (okr. Hodonín) za rozvíjení lidových tradic
Kozárov (okr. Blansko) za kvalitní květinovou výzdobu v obci, tzv. Fulínova cena
Jelikož za situace, zvané normální, by po naší obci šlapali chodníky členové
hodnotících komisí uvedených oblastí soutěže o titul Vesnice roku, mnohé ocenění
by již nesly název − obci Švábenice − , s cílem vrátit opět dobré jměno a to
navázáním na období, kdy toto bylo v okrese, kraji, v republice vyslovováno,
navázáním na zkušenosti, odkaz těch občanů, pracujících v orgánech národního
výboru, ve výborech společenských organizací, jejich členů, desítek obětavých
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spoluobčanů, ať již zesnulých nebo na zasloužilém odpočinku, pracujhících na
stavbách všude tam, kde bylo potřeba. S úctou jmenuji z dlouhé řady oněch
“sedm statečných“: pana Jiřího Pokorného, Přemysla Navrátila, Matouše Dobeše,
Jana Zbořila, Františka Hladkého, Cyrila Hanáka ze Lhoty, Josefa Vévody
vstoupilo Sdružení občanů pro Švábenice v roce 2002 podruhé do voleb.
Jako předpoklad, že bude dosaženo tohoto cíle, že celé obci, všem občanům se
zkvalitní všestranný život, byli v první fázi osloveni ti občané, mající nejen telefon,
nemluvě o mobilu či počítači, se kterým jsou spojeni se všemi ministerstvy z
důvodů pro své firmy či podniky získávat informace, zákony, vyhlášky, v řídící
činnosti znající nejen řídit auto, ale kolektivy jak pracovní, tak i ve spolcích.
Nepostiženi bláboly naše strana, vaše strana, naše mládež, vaše mládež a pod.,
ale ve vědomí občanů známé osobnosti s dlouholetým dobrovolným vztahem a
jeho výsledky pro všestranný rozvoj celé obce.
Tak byli osloveni například pan. ing. František Bureš, Mgr. Zdeněk Cupák,
ing. Luděk Pištělka, Jiří Novotný, Leo Kaláb, Vladimír Kuška, Antonín Dragoun,
Radim Dvořák, Jarmila Dušková, Josef Polišenský.
Vzhledem k tomu, že uvedení se za Sdružení občanů pro Švábenice zatím
nezapojili, a “volební vlak“ byl rozjet, bylo přistoupeno k druhé fázi, ze které
vzešel současný stav.
Výsledky voleb:
Sdružení občanů pro Švábenice − 55,5 %, KDU−ČSL 44,5 %, účast občanů
75,41 %.
Jde tedy o to, abychom jako občané žijící na vesnici velmi dobře se znající, v
dobrých mezilidských vztazích, ve vzájemné úctě, sousedské spolupráci a pomoci,
se stejně společně spojili do naplnění cílů bohatšího a spokojenějšího života pro
všechny spoluobčany − pro Švábenice.
Pavel Kudlička − předseda Sdružení občanů pro Švábenice

Z odkazu kronikáře
V dnešním čísle Zpravodaje pokračujeme opět dalším článkem z okresního
tisku, které mimo něj vedle své kronikářské práce shromažďoval jeden z kronikářů,
pan Jaromír Skácel. Vzhledem k obsáhlosti článku vyjímáme:
Náš život 22. 5. 1987, cena 0,60 Kčs
Švábenická budovatelská aktivita
Jednou z obcí okresu, kde její občané obdrželi za svoji pracovní iniciativu v
loňském roce Čestné uznání rady ONV Vyškov, jsou Švábenice − Dětkovice.
Nové švábenické dominanty − obě školy, kulturní dům, školní jídelna a kuchyně,
tělocvična, to jsou již z dáli nepřehlédnutelné doklady přeměny obce.

27

To nejdůležitější, co dokázali v poslední době švábeničtí a dětkovští občané
není vidět, ale za to pořádně znát ve všech rodinách obou sloučených obcí. V
loňském roce zde byla dokončena výstavba vodovodu a plynofikace.
Náměstíčko ve Švábenicích je uklizené a čisté. V podvečer do kanceláře zdejšího
MNV přichází jeho předseda Josef Novotný, který tuto náročnou funkci vykonává
již čtvrté volební období. Přede dveřmi “radnice“ se potkává s funkcionáři zdejšího
Svazu požární ochrany Miroslavem Vojáčkem a Františkem Tesařem, kteří s
ním projednávají potřeby nákupu výstroje a nářadí. Ve stejnou dobu se schází na
svou schůzi členové stavení komise. Začíná tak jeden z obvyklých večerů
Lidosprávy na dědině. Organizování, projednávání i hodnocení činnosti komisí,
složek Národní fronty, směřují vždy v prospěch a rozvoj celé obce.
“Ten vodovod i dokončení plynofikace přinesly velké výhody všem občanům“,
začíná vyprávět Josef Novotný, “Vodovod jsme začali budovat v roce 1979,
plynofikaci o 4 roky později. Obojí představuje celkovou hodnotu díla 9,2 milionu
korun, z toho pětinu hradilo JZD VŘSR a bylo nápomocno i při všech dalších
budovatelských akcích. Finanční vyhodnocení uskutečněného díla je vysoké,
ale ještě více si ceníme pomoci převážné většiny našich občanů ve Švábenicích
i Dětkovicích.
Nesmíme zapomenout ani na brigádnické dny jednotlivých složek NF v obci,
které vždy urychlily postup prací, ale i dalších akcí, které jsme dělali v zájmu
splnění volebního programu NF. Šlo například o úpravy místních komunikací,
výstavbu Památníku Sovětské armády či přestavbu staré školní budovy.“
Na otázku, co plánují pro nejbližší odobí změnit v obci, dostalo se mně od
předsedy MNV odpovědi: “Letos to budou úpravy dalších místních komunikací
směrem k areálu JZD a v místní části Padělky. Rádi bychom na podzim začali s
výstavbou nového prodejního střediska potravin, masa, zeleniny a závodu
veřejného stravování. To všechno by mělo do konce 8. pětiletky podstatně změnit
současnou nedobrou situaci právě v oblasti obchodní sítě, vyšší spokojenosti
občanů v kulturnosi prostředí a prodeje.“
Z malého městečka se stala díky budovatelské aktivitě většiny téměř 1 300
obyvatel známá obec s vyspělým a progresivním socialistickým zemědělstvím.
Ty uplynulé čtyři desítky let změnily podstatně obě obce svým zevnějškem,
prostředím, ale i myšlením lidí. To především. Nové záměry a cíle Švábenických,
podepřené příkladnou spoluprací s JZD VŘSR, jsou zárukou, že k dosavadním
dominantám obce přibudou další. Ne třeba tak výrazné, ale stejně prospěšné a
užitečné všem, kdo se na nich svou prací, srdcem podíleli.
Stanislav Kapounek
Připravuje: Pavel Kudlička
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PODĚKOVÁNÍ
Je mou milou povinností poděkovat Vám všem, kteří jste v tak velkém počtu
navštívili minulou výstavu s názvem: Pod hanáckou oblohou. Jistě žádný nelitoval
toho, že vyměnil televizní bačkory za malou procházku a přišel shlédnout tuto
národopisnou výstavu. Jistě je každý pyšný na krásný hanácký kraj, protože
každému člověku má co nabídnout.
Připravuje se
další velká výstava na prosinec a leden s názvem : LOVY BEZE ZBRANĚ
Celá tato výstava bude zaměřena na krásy zvěře a ptactva.
Opět se na Vás všechny bude těšit vystavovatel a správce muzeí
Libor Pištělka
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Po turistické značce
Uběhlo léto, kdy člověk nejvíce navštěvuje lesy buď jako houbař, nebo jako turista.
I v našich lesích v blízkosti švábenického regionu je hezky. Vydáte−li se po červené
turistické značce ze Švábenic, nemůžete minout krásné místo zvané: “Jezírko“
Na místě, kde stojí kaplička Panny Marie, stával dřevěný sloupek s plechovým
obrázkem Panny Marie Křtinské. Roku 1884 byl obrázek obnoven s Pannou
Marií Lurdskou. Roku 1889 na jaře panovalo velké sucho. Lidé v průvodě přišli
prosit o pomoc Pannu Marii. Za dva dny začalo vydatně pršet. Toho roku byla
bohatá sklizeň. Na poděkování byla roku 1889 postavena tato kaplička. Pozemek
darovala velebná matka Leop. Wágnerová z Vídně. Stavba byla dokončena v
září téhož roku. Na slavnost Panny Marie růžencové byla posvěcena. Slavnosti
se zúčastnilo 7 kněží a mnoho lidí. Svěcení provedl švábenský farář P.Leopold
Otáhal. Takže tato kaplička má letos 115 roků.
Roku 1892 byl postaven dřevěný kříž a v roce 1899 zvonička se zvonkem
vážícím 60 kg.
Vydáme−li se pak dále, dojdeme k další kapličce − Zdravá voda u sv. Anny.
(O vzniku této kapličky si přečteme v příštím zpravodaji.) Zde se můžete napít
chutné vody a pokračovat po značce dále. Po několika minutách chůze krásnou
přírodou se dostanete na lesní rozcestí Oupaly, kde je nejvyšší trigonometrický
bod v lese 435m. Zde se rozhodnete, kam jít dále. Máte možnost se vydat buď na
Skavsko, na Brankovice nebo Orlovice. Vydáte−li se směrem na Brankovice,
narazíte na tabulku připevněnou na stromě na níž je nápis : “U kočára“. Je to
místo, kde před mnoha lety utonuli svatebčané i s koňmi a kočárem v bažině,
když se vraceli ke konci května ze soboty na neděli ze svatební hostiny ve
Švábenicích.
Jistě si každý našel i v těchto lesích svoje oblíbené místo a rád se tam vrací.
Text i foto: Libor Pištělka
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BYLI JSME PŘI TOM
Téměř sto tisíc lidí všech věkových kategorií se zúčastnilo ve dnech 21.−23. května
2004 závěrečné pouti do známého rakouského městečka Mariazell. Tam vyvrcholila
společná akce osmi biskupských konferencí nazvaná Středoevropské katolické dny.
Tato pouť národů se skládala z těchto zúčastněných zemí: Rakouska, Bosny a
Hercegoviny, Chorvatska, Polska, Slovenska, Slovinska, České republiky a Maďarska.
Téměř rok jsme se mohli setkávat při
různých společenstvích s logem žlutého
kříže v modrém kruhu, jenž byl
symbolem těchto Středoevropských
katolických dnů.
Mnozí lidé putující do Mariazell
chápali Pouť národů jako životní
duchovní cestu. Proto bylo možné
potkat desítky pěších poutníků ve stáří
několika let až po velmi zdatné
osmdesátníky. Též cyklistických
skupinek bylo na silnicích do Mariazell
více než obvykle. Většina poutníků
však dala přednost autobusové dopravě.
I farnosti Švábenice, Moravské Prusy
a Topolany se společně vydali na tuto
puť autobusem. Vyjeli jsme ze
Švábenic autobusem s cestovní
společností Prostějov dne 22. května
2004 v jednu hodinu po půlnoci. Brzy
jsme přejížděli státní hranice mezi
Českou republikou a Rakouskem v Hatích u Znojma. Za zpěvů mariánských
písní, různých modliteb a povídání nám cesta příjemně ubíhala, − i když venku
kolem bylo nevlídné počasí, − a brzy jsme projížděli krásnou scenérií Alpských
hor, až jsme dojeli na předměstí Mariazell. Autobusy odjížděly na zaparkování
na jednotlivá seřadiště a my se vydali několik kolometrů pěšky na letiště.
Tato letištní plocha, kde se poutníci sešli k hlavní bohoslužbě, má výměru
300 000m2, hlavní pódium bylo 35 metrů dlouhé a 20 metrů široké a držely ho dva
devatenáctimetrové jeřáby. Bohoslužby se zúčastnilo 130 biskupů a 12 kardinálů.
Každý poutník dostal poutnický balíček, který obsahoval pláštěnku do deště,
tašku, šál, dřevěný růženec, malé občerstvení a radiopřijímač. Celý program byl
překládán do jazyků zúčastněných zemí, takže při nastavení příslušné frekvence
na radiopřijímači jsme mohli vše slyšet v našem rodném jazyce. Zároveň jsme
dostali i malou skládací stoličku z pevného kartonu, na kterou bylo možno při
dlouhém programu si bezpečně sednout. Při slavnostní bohoslužbě, delší, než
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bývá obvykle, zástupci jednotlivých zemí přinášeli v obětním průvodu dary, které
symbolizovaly kulturu, historii i současnost účastnických národů. Dojemné bylo,
když zástupci naší země v moravských krojích přinesli kytici osmi květů v brouše−
né váze z českého skla. Květy symbolizovaly 8 přítomných zemí a vděčnost za
to, že můžeme v nově nabyté svobodě vytvářet jednotu v různosti. Miska s obil−
nými zrny byla symbolem prosby, aby Pán požehnal setbu evangelia, které musí
být v naší zemi znovu s trpělivostí zaséváno.
Byla zde krásná atmosféra, i když počasí nám vůbec nepřálo. Téměř nepřetržitý
déšť způsobil, že některá místa tohoto areálu připomínala spíše bahenní lázně a
účastníci bohoslužby jistě s povděkem přivítali teplý oběd, který byl pro všechny
připraven.
Museli jsme se rozloučit. Bylo nám v tomto společenství dobře. Čeština zde
byla slyšet na každém kroku a někdy si člověk připadal, že je spíš na pouti někde
u nás doma. Jsme rádi, že jsme se tohoto všeho mohli zúčastnit a dát tak najevo
světu, že chceme žít v Evropě sjednocené a přispívat ke zdravému společenskému
i duchovnímu ovzduší .
Jen to bychom mohli vytknout pořadatelům, že nikdo předem neoznámil, že
nazpět budeme muset pro bezpečnost lidí jít několik kilometrů pěšky ke svým
zaparkovaným autobusům. Náš autobus byl vzdálen asi 13 km. Přestalo pršet a
my jsme procházku touto krásnou krajinou bez úhony zvládli.
Po půlnoci ze soboty na neděli jsme se navrátili domů.
Tím byla podtržena slova kardinála Christopha Schönborna:
“Pouť neznamená procházet se po rozkvetlé zahradě, ale svým putováním
přinášet Bohu oběť.“
Foto i text: Libor Pištělka

Firmy, služby a živnostníci v obci
Výrobní podniky:
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích
Lesní družstvo Švábenice
Ing. František Bureš, zemědělská farma
Jan Dvořák, zemědělská farma
Obchodní síť a služby:
Stavební montážní firma Hladký
Frgál+Kučerňák, stavební firma
Petr Hlobil − půjčovna lešení
Klempířství a pokrývačství − p. Hladký
Voda+topení − p. Procházka
Malíř+natěrač − p. Šebesta
Varmanalak − Vanini
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Stolařství − Butala+Karl
Stolařství − p. Látal
Truhlářství − p. Cigánková
Řezbářství − p. Hladký
Čalounictví − p. Štěrba
Holičství a kadeřnictví − p. Nováková
Opravna obuvi − p. Jelen
AVOS − Novotný
AKRED Derka−chovatelské a domácí potřeby,
střihová úprava srsti psů
Soudní znalec+odhady nemovitostí − ing. Šindelář
Smíšené zboží Zlámal
S a M Konzum Crha
Zelenina − p. Grísa
Cukrárna − p. Skácelová
Pálenice p. Kalábová a p. Skácel
Pohostinství Na Lapači −p. Butalová
Pohostinství V Bráně − p. Šebesta
Pohostinství Na Trávníku
Autoopravna − p. Judas
Autolakovna −p. Kudlička
Autoagregáty − p. Skácel
Dieselagregáty − p. Veselý
Ubytovací zařízení Myslivecká chata
Ubytovací zařízení Hájenka − p.Zlámal
Z regionátního tisku “Ivanovická brána“

AUTOBUSOVÉ SPOJE
ZE Švábenic − DO Vyškova A DO Ivanovic na Hané
VŠEDNÍ DNY
4.51 − příjezd doVyškova 5.15
5.18 − Ivanovice n/H − příjezd do Vyškova 5.45
6.11 − příjezd do Vyškova 6.35 − možnost přestupu v Medlovicích směr Ivanovice n/H
6.29 − příjezd doVyškova 6.50 − pokračuje do Brna 7.30
6.37 − Ivanovic n/H 6.45 − příjezd do Vyškova − (přes Ivanovice nejede od 1.7.−20.8.2004)
7.22 − Ivanovic n/H 7.34 (nejde od 1.7.2004 − 20.8.2004)
7.22 − příjezd do Vyškova 7.47 (nejede od 1.7.−31.8. a od 27.10−29.10.2004)
8.04 − příjezd do Vyškova 8.28 (nejede od 1.7.−31.8.2004)
8.43 − Ivanovice n/H − příjezd do Vyškova 9.05 aut. nádraží
9.56 − příjezd do Vyškova 10.20
13.08 − Ivanovice n/H − příjezd do Vyškova 13.35

33

13.20 − Ivanovice n/H 13.35 (nejede od 1.7−20.8.2004)
14.01 − Ivanovice n/H 14.08 (nejede od 1.7.−31.8 a od 27.10−29.10.2004)
14.49 − příjezd do Vyškova 15.10 − pokračuje do Brna 15.50
15.12 − Ivanovice n/H 15.20 (nejede od 1.7−20.8.2004)
15.56 − příjezd do Vyškova 16.20
16.54 − Ivanovice n/H 17.00
21.07 − Ivanovice n/H − příjezd do Vyškova 21.30 (nejede od 1.7.−20.8.2004)

SOBOTA
5.45 − jede přes Orlovice − příjezd do Vyškova 6.25

NEDĚLE
13.00 − jede přes Orlovice − příjezd do Vyškova 13.37
18.32 − příjezd do Vyškova 18.55 − pokračuje směr Brno

Z Vyškova DO ŠVÁBENIC
VŠEDNÍ DNY
5.30 − Ivanovice n/H − příjezd do Švábenic 5.51
6.00 − Ivanovice n/H − příjezd do Švábenic 6.17
6.35 − jede pouze od 1.8.−20.8. 2004
6.55 − příjezd do Švábenic 7.17 (nejede od 1.7.−20.8.2004)
8.05 − příjezd do Švábenic 8.30
9.04 − příjezd do Švábenic 9.27 ( nejede v době prázdnin )
9.45 − příjezd do Švábenic 10.00 − pokračuje směr Kroměříž
10.00 − příjezd do Švábenic (od 30.6.−29.8.2004 jede přes Ivanovice n/H)
11.00 − Ivanovice n/H − příjezd do Švábenic 11.27 (nejede od 1.7.−28.8.2004)
12.00 − příjezd do Švábenic 12.35
13.38 − příjezd do Švábenic 13.54 − pokračuje směr Kroměříž
14.55 − příjezd do Švábenic 15.24
16.30 − příjezd do Švábenic (od 30.6.−22.8. 2004 jede přes Ivanovice n/H )
16.50 − příjezd do Švábenic 17.06 − pokračuje směr Kroměříž
18.20 − příjezd do Švábenic 18.44
22.40 − příjezd do Švábenic 23.31 (nejede od 1.7.−20.8.2004)

SOBOTA
12.10 − jede přes Orlovice − příjezd do Švábenic 12.45

NEDĚLE
16.30 − jede přes Orlovice − příjezd do Švábenic 17.05
20.40 − příjezd do Švábenic 20.58 − pokračuje směr Kroměříž

Z Ivanovic N/H DO ŠVÁBENIC
Všední dny
5.40 − příjezd do Švábenic 5.51
6.10 − příjezd do Švábenic 6.17 (nejede od 1.7.−20.8.2004)
6.45 − příjezd do Švábenic 6.52 (nejede od 1.7.−20.8.2004)
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7.00 − příjezd do Švábenic 7.06 (nejede od 1.7.−20.8.2004)
8.20 − příjezd do Švábenic 8.26 (nejede od 1.7.−20.8.2004)
9.20 − jede do Orlovic přes Švábenice
10.15 − jede pouze od 1.7.−31.8. 2004 a od 27.10.−29.10. 2004
11.16 − příjezd do Švábenic 11.27
13.45 − příjezd do Švábenic 13.55
14.40 − příjezd do Švábenic 14.50
16.05 − příjezd do Švábenic 16.12 (nejede od 1.7.−31.8.2004 a od 27.10−29.10.2004)
16.42 − jede pouze od 1.7.−31.8. 2004 a od 27.10.−29.10. 2004
22.55 − příjezd do Švábenic 23.21

PRANOSTIKY PRO MĚSÍC ZÁŘÍ
Babí léto − léto na odchodě.
Jaké mrazy před svatým Václavem (28.9.), takové před svatodušními svátky.
Jaké počasí je v září, takové bývá v příštím květnu.
Matka Boží (8.9.) hlávku (zelí) složí.
Na Kosmu a Damiána (27.9.) studeno bývá zrána.
Na podzim počasí čisté − v zimě vánice jisté.
Na svatého Cypriána (26.9.) chladno bývá často zrána.
Na svatého Jeronýma (30.9.) stěhuje se k nám už zima.
Na svatého Mořice (22.9.) nesej pšenice − bude samá metelice !
Na svatého Štěpána krále (2.9.) je už léta namále.
Neprší−li o Mikuláši (10.9.), bude suchý podzim.
Od Panny Marie Sedmibolestné (15.9) teplota rychleji poklesne.
Po svatém Kříži (14.9.) podzim se blíží.
Podzimek bohatý na mlhu věští v zimě mnoho směhu.
Svatá Ludmila (16.9.) deštěm obmyla.
Teplé září − říjen se mračí.
Začátek toho měsíce přináší lidem i hovadu zlé páry a mlhy.
Září hrozny sbírá.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro vína otrava.
Zpustlé štěpnice − prázdné truhlice.
Divoké husy na odletu − konec babímu létu.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Jak jelen do říje vchází, tak zase vychází.
Jestliže ježek ucpává svou díru, bude pršet.
Jestliže pokoutníci pilně pracují na pavučině, lze očekávat pěkné počasí.
Jestliže sedí pavouk pokojně uprostřed pavučiny se skrčenýma nohama,
bude pěkné počasí.
Když čápi, vlaštovky a kukačky na konci léta odlétají, očekávej tuhou zimu.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
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Když na podzim houby hodně rostou a veverky vybíhají do polí,
bude krutá zima.
Kolem Michala (29.9.) daří se nejlépe zimní setba,
vrkají−li ještě holubi, zmýlil si podzim výpočty.
Na Panny Marie Narození (8.9.) vlaštoviček shromáždění.
Na strništi klásek − zadrhne skřivanu hlásek.
O Marie Narození vlaštovek tu více není.
O svatém Jiljí (1.9.) jdou jeleni k říji.
O svatém Matouši (21.9.) vlaštovka nás opouští.
Opouštějí−li nás na podzim brzo tažní ptáci, přijde tuhá zima.
Panny Marie Narození − vlaštoviček rozloučení.
Podzim na strakaté kobyle jezdí.
Svatý Václav (28.9.) tady uklízí hady.
V jakém počasí jde jelen k říji, v takovém se o Michalu (29.9.) vrací.

SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ KAPLE PANNY MARIE
Ve Zmole, v tzv. “Údolí lásky“, stála dřevěná kaple Panny Marie Lurdské z
roku 1888, kterou postavili zdarma místní občané, za ní studánka se zdravou
vodou a nad ní zídka s výklenkem, v němž býval obrázek Anděla Strážného.
Zídka byla zbourána a dle plánu akad. malíře Petra Pištělky, zdejšího rodáka, byl
břeh podezděn kamenem a vystavěn výklenek s hanáckým ornamentem. Petr
Pištělka též zdarma namaloval na plech Anděla Strážného se dvěma hanáckými
dětmi. Posvěcena byla dne 29. května 1932.
V pondělí svatodušní 21. května 1888 byla v kostele posvěcena socha Panny
Marie Lurdské a přenesena slavnostně do dřevěné kaple ve Zmole. Socha je
z Vídně, stála 50 zl., a věnovali ji mládenci a panny švábenské. Zhotovení kaple
a upravení studánky stálo 23 zl. Vše bylo pořízeno z dobrovolných příspěvků.
Pan Petr Pištělka nakreslil návrh na opravu a v roce 1934 v dubnu bylo započato
s úpravou kolem kaple. Od 8. července 1934( tj. před 70−ti lety) zůstala kaplička
v té podobě, jak jsme ji znali do osudového dne 4. srpna 2001.
Další velké opravy se uskutečnily v letech 1981 až 1982. Brigádnicky byla
místními obětavými občany opravena celá střecha, vyměněny uhnilé trámy,
vybudován betonový schod, provedeny nátěry celé kapličky pestrými barvami a
vytapetování vnitřku kaple.
V roce 1982 byla opravena a malbou vyzdobena druhá “kaplička“ Anděla
Stážného, která byla rovněž velmi poškozena. Ke kapličce bylo vybudováno pět
kamenných schodů a pěšinky kolem obou objektů. Vyrovnaly se břehy po celé
trase od začátku Zmoly. Okolí bylo osázeno skalničkami, květinami a keři. Za
příznivého počasí se zde během roku konávaly tradiční mariánské pobožnosti.
Tím “osudovým dnem“ je myšlena událost, jakou si nepamatují ani ti nejstarší
pamětníci v obci.
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V sobotu 4. srpna 2001 v 18.00 hod se přehnala přes obec silná větrná smršť s
deštěm. Vichřice, přicházejíci směrem od Brna a směřující na Kroměříž, vyvracela
vzrostlé stromy ze země a lámala koruny stromů. Největší škody byly napáchány
mimo lesního porostu také v prostoru rybníka a ve čtyřiceti metrovém rozmezí v
prostoru kapličky ve Zmole a na stráních. Byla také silně poškozena střecha na
kostele a několik pomníků na místním hřbitově. V obci byly škody minimální.
Vše je zdokumentováno na fotografiích pro další generace.
Dřevěná kaplička byla celá zdemolovaná, protože na ni padly dvě vzrostlé lípy.
Za finančního přispění OÚ a místních podnikatelů se pustilo několik obětavců v
roce 2002 do znovuvybudování této památné kapličky úplně od základů. Do zimy
byla kaplička v hrubé stavbě postavena a zastřešena. Ve volném čase se pokračovalo
v dalších měsících při dokončování a postupně se prováděly terénní úpravy.
Každým měsícem vše nasvědčovalo tomu, že se v brzké době kaplička ukáže
v plné kráse.
A ta očekávaná chvíle je zde. Jste všichni co nejsrdečněji zváni v sobotu
9. října 2004 na 16.00 hod, kdy tato obnovená kaple Panny Marie Lurdské
bude slavnostně posvěcena.
Jistě se všem zde bude líbit a bude platit i nadále zápis ve farní kronice z pera
bývalého kněze švábenické farnosti P. Josefa Šenkyříka, který uvedl: “Je to tam
příjemné místečko, milé na pohled a upravená kaplička užitečně přispívá k tomu,
aby mysl věřících se zdvíhala k nebesům.“
To bylo něco z historie této kulturní památky v naší obci a pokračování i s
fotografiemi si budete moci přečíst v příštím Zpravodaji č. 4/2004.
Připravil: Libor Pištělka, předseda kulturní komise

Z Bohumína k moři po vodě
Bude to podívaná v přístavišti u Bohumína, až tam dorazí loď přímo od Černého
moře se zbožím z Turecka ! Bůh ví, zda nepřiplaví−li sem též nějaké zboží v
podobě krásné odalisky v závoji, uloupené a vysvobozené přímo z některého
harému pašova. Pak by u přístavu byla větší tlačenice, než nyní na nádraží
bohumínském, kdež vídáme v zimě i v létě, hlavně v létě pasašéry z “celého
světa“, hlavně lajtnanty z Pruska.
Komu pak to napadlo, spojiti naši Odru průplavem s Dunajem ?
Není to věc dočista nová. Již za Karla VI., Marie Terezie a Josefa II. v osmnáctém
století byla snaha spojiti některé části staré říše habsburské vodními cestami
(průplav z Vídně do Nového Města). Od třiceti posledních však let pomýšlelo se
na zřízení průplavu, kanálu, který by spojoval Odru s Dunajem, aby se takto po
lodích mohlo zboží odvážeti i přivážeti. Jest známo, že dovoz po vodě jest daleko
lacinější, nežli dovoz po suché zemi, ať již vozem, ať po železnicích. Každý se již
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podivil, jak jest to jen možné, že obilí domácí u nás zlacinělo, že sedlák za celou
fůru z trhu přiveze jen pár “papírků“ v tobolce, a že tu nalézáme tolik obilí z
Ameriky, z Asie (Indie) i Australie a z Kuby. Věc jest náramně lehko vysvětlitelná,
povážíme−li, že se obilí to k nám dováží po lodích za babku a tím může obilí a
jiné cizozemské plody a výrobky s našimi hravě konkurovati, ano je vytlačiti a
cenu snížiti.
Porovnáno, že vývoz náš do ciziny jest stále menší, čehož příčinou hlavně jest
drahá doprava po železnicích.
Tak hlavně klesá vývoz cukru. Čím to ? Inu z Moravy např. platí se za dopravu
1 metr. centu cukru do Ústí nad Labem 1 K. 80 h. po železnici, a následkem toho
musí býti o tolik cukr z moravských stanic lacinější. Právě pro tak vysokou cenu
dopravy ztratil náš cukr odbyt do Italie a na Východ a tu může laciná doprava
vodní k lepšímu odbytu opět dopomoci.
Bude−li říše naše míti dobré vodní spojení s Dunajem a pak s Labem ku
Baltickému moři, dá se očekávati rozkvět nejen průmyslu a obchodu, nýbrž
i hospodářství polního. Vyslovují se ovšem obavy, že po laciných našich
průplavech dovážeti se bude i zboží a plodiny cizozemské, leč opatrnou celní
tarifací dá se do jisté míry domácí produkce dobře hájiti. Jest ovšem zapotřebí,
aby zároveň se zřizováním průplavu upravovaly čili regulovaly se řeky, najmě
Morava, Bečva, Ostravice a Dyje. Vždyť nyní páčí se území, těmito řekami
zatopené na 63.270 ha = 160.000 jiter ! A což teprv by bylo zaplaveno plodné
půdy, kdyby bez regulace zřizovány byly kanály !
Proto stanoví také zákon ze dne 13. června 1901 č. 66 ř.zák., jímž zřízení vodních
dráh (průplav dunajsko−oderský, dunajsko−vltavský a labský, spojovací dráha
odersko−labská a odersko−viselská) jest určeno, aby ihned vyjednáváno bylo s
jednotlivými královstvími a zeměmi (Čechy, Morava,Slezsko,Halič, Dolní a Horní
Rakousy) stran úpravy řek dotyčných a aby ohledně ostatních řek regulace co
možná brzy připravena a práce potom započata býti mohla.
Se stavbou vodních dráh započíti se má nejpozději v roce 1904, k čemuž
upotřebeni býti mají (§7) pokud jen možno domácí technikové a dělníci.
Náklad na zřízení vodních drah uhradí se příspěvky zemí a jiných interessentů
a státní půjčkou, v 90 letech splatnou.
Vláda jest zmocněna, z této půjčky ve stavebním období 1904 až 1912 vydati nejvýše
obnos 250 milionů korun (nominale). Z výnosu půjčky té smí se věnovati částka
nejvýše 75.000.000 K. na ony úpravy (zařízení vodních drah a regulaci řek).
Nejprve počato býti má stavbou kanálu odersko−dunajského, který by též byl
pojítkem mezi Černým a Baltickým mořem a tak představoval by vodní dráhu
probíhající celou Evropu délkou 6200 kolometrů od jihovýchodu k severozápadu.
Nadějeme se, že těmito vodními drahami vznikne i lepší budoucnost vývozu i
dobytka z Rakouska do Německa, že kamenné uhlí z pánve ostravsko−karvínské
rozšíří svůj odbyt do Uher, Štýrska i H. Rakous a Korutan, dale do Terstu, Rjeky,
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Pulje, kde téměř výhradně pálí se uhlí anglické i vypudí toto snad i ze
Sedmihradska, Rumunska, Srbska a Bulharska. Laciným dovozem železné rudy
do Vítkovic, Třince, Lipiny atd. výrobky železářské mohly by se laciněji prodávati
a tím by jich vývoz vzrostl. Vítkovice potřebují ročně asi 5 až 600.000 q trusek
ze Štýrska a kolem 100.000 až 150.000 q trusek ze Štýrska a D. Rakous.
Zlaciněla by pak lacinou dopravou i velepotřebná sůl, hnojiva atd.
Při průplavech vzniknou nové závody průmyslové.
Národu našemu jest proto býti bdělým a využitkovati všech možných výhod
vodní dopravy. Jest nyní již pomýšleti na zakládání společností a družstev, by
obchod a průmysl se dostal do rukou našeho národa, by tento nemusil přihlížeti
jak jiní na jeho půdě blahobytem opývají − a my opět jen přihlížíme a chudnene!
Síly jest v národě našem dosti, odborníků nemálo − proto ruce k dílu !
Kalendář slezský 1902
připravil: 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
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

40

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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