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Vážení občané, milí čtenáři,
po dvouleté přestávce dostáváte opět do rukou Zpravodaj, který Vám chce zno−
vu přinášet informaci o veřejném dění v obci, zábavné čtení i poučení.Dnešní
tisk, vydávaný Obecním úřadem ve Švábenicích pod názvem „Zpravodaj obce
Švábenice“, chce navázat na to dobré, které za sebou zanechal Zpravodaj Sdru−
žení pro Švábenice, v posledních ročnících materiálně podporovaný obecním
úřadem. Nechci vzpomínat neradostného konce vydávání pátého ročníku Zpra−
vodaje pře dvěma roky. V každém případě se tak stalo ke škodě především obča−
nů, našich čtenářů.
Současné vedení obce rozhodlo o vydávání samostatného periodika, které bude
opět čtvrtletníkem, vydavatelsky zajištěném obecním úřadem. Rada obce roz−
hodla o mém jmenování odpovědným redaktorem zpravodaje.
Žádné periodikum, o to méně obecní Zpravodaj, nemůže existovat bez široké−
ho aktivu dopisovatelů a spolupracovníků. Obracíme se proto na Vás, naše čte−
náře s prosbou o spolupráci. Neuzavíráme se ani příspěvkům z řad rodáků
a přátel obce, dnes žijícími mimo území obce.
Na svých stránkách chceme přinášet informace z jednání obecního zastupitel−
stva, zajímavosti z okolí, výpis z kronik, zprávy ze spolků a spol. organizací.
Pozornost budeme věnovat společenské rubrice, právnímu okénku k aktuál−
ním otázkám v občanském životě i propagaci a reklamě místních hospodářských
subjektů.
V rubrice “Přečetli jsme pro Vás” upozorňovat na zajímavá témata z ostatních
novin a časopisů, především odborné povahy.
Stejně jako v minulosti chceme být otevřeni všem názorům a obč. postojům.
Kritičtí budeme vůči netoleranci, osobnímu napadání s vulgaritě. Nikomu a ni−
čím se nebudeme vnucovat a podbízet, zkrátka chceme zde být pro všechny.
Ponechávám každému na jeho vůli, zda nás bude číst, nebo odmítat. A protože
budeme zařazovat Vaše příspěvky, rozhodnete o úrovni Zpravodaje především
Vy, naši čtenáři. Tu mě napadá výrok M. Tweina, který říká: “ Nejjistější místo,
kde najdeme pomocnou ruku, je na konci našeho ramene.”
Ať se nám naše společná práce daří.
Mgr. Zdeněk Cupák
odp. redaktor
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání, že bude opět obnoveno vydá−
vání zpravodaje Obce Švábenice. Proto chci využít tohoto prvního čísla a ještě
jednou touto cestou poděkovat všem voličům za projevenou důvěru a zároveň
chci slíbit, že budu tuto funkci vykonávat čestně a svědomitě v zájmu všech
občanů obce Švábenice.
V rámci reformy územní správy byla k 31. 12. 2002 ukončena činnost okres−
ních úřadů a jejich působnosti byly přeneseny převážně na územně samosprávní
celky obce s rozšířenou působností a kraje. popř. jiné orgány státní správy. Na
místo 73 okresních úřadů vzniklo 205 obcí s rozšířenou působností . Pro obec
Švábenice je obec s rozšířenou působností Vyškov, pověřený obecní úřad Ivano−
vice na Hané, stavební úřad Ivanovice na Hané, matriční úřad Švábenice, fi−
nanční úřad, katastrální úřad, pozemkový úřad, okresní soud, státní zastupitel−
ství, celní úřad a vojenská správa vše ve Vyškově.
V oblastech, které se bezprostředně obce týkají, je nutné zpracovat povodňový
plán obce, havarijní plán obce HZS, získat povolení k vypouštění odpadních
vod. Dále se budeme aktivně podílet na založení mikroregionu Haná, který je
v současné době v jednání.
Důležitým úkolem je pro obec zajištění provozních nákladů ZŠ, která je od
1. 12. 2002 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Základní školu na−
vštěvuje 94 žáků, mateřskou školu 30 dětí.
V letošním roce budou dokončeny práce na výstavbě sportovního areálu ZŠ.
Jedná se o celkové oplocení položení umělého trávníku s křemičitým vsypem
a terénní úpravy tak, aby tento areál mohl sloužit žákům ZŠ ale i veřejnosti.
Ve třídách a družině je nutné vyměnit osvětlení, které je v havarijním stavu.
V mateřské škole bude provedena úprava umýváren dle požadavků hygieny.
Musí být provedeno bourání obecního mlatu na č.p. 49, který je v havarijním
stavu. Dle financí bude provedena oprava střechy jeviště a předsálí KD.
Dále budeme usilovat o zlepšení dopravní obslužnost v obci k čemuž přispějí
od 1. 6. 2003 sobotní a nedělní spoje.
Dále je třeba podporovat činnost společenských organizací v obci. SDH Švá−
benice bude zakoupena ke konci roku AVIE po generální opravě tak, aby splňo−
vala všechny podmínky pro přepravu osob.
Tento speciální automobil je určen jako základní požární vozidlo pro úplné
požární družstvo se zaměřením na požární ochranu v obci.
Věřím, že ke své práci získám podporu všech občanů, tedy i těch, kteří při
obecních volbách volili jinak. Zpočátku nebudeme otevírat žádné velké akce,
zastupitelstvo obce chce pracovat především na dokončení rozpracovaných věcí
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a zaměřit se na údržbu majetku obce. Stěžejním zůstává příprava výstavby čis−
tičky odpadních vod, která však bude natolik složitou, že zatím nelze hovořit
o technických podrobnostech ani časovém horizontu. Neuzavíráme se návrhům
a připomínkám občanů, ke kterým je třeba využít jak členů zastupitelstva tak
členů rady i komisí, Za nejúčinnější však považujeme osobní účast na zasedání
zastupitelstva obce.
Josef Kubík
starosta obce
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Víte že,
Kompetence okresních úřadů přešly od 1.1. 2003 na úřady obcí s rozšířenou
působností a krajské úřady a dále na některé správní úřady, např. Pozemkový
úřad či Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových?
Na obci s rozšířenou působností si budete vyřizovat např. osobní a cestovní
doklady, řidičské průkazy, živnostenskou agendu a pod.?
Úřad obce s rozšířenou působností bude dále vyřizovat např. žádosti o posky−
tování pečovatelské služby ve vlastních zařízeních, bude vykonávat úkoly ze
zákona o sociálně právní ochraně dětí, evidovat motorová vozidla avykonávat
státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, ochra−
ny ovzduší, atd.?
Pro správní řízení provamocně neskončené do 31. 12. 2002 je zákonem pro−
dloužena lhůta k vyřízení žádosti o 30 dní, tedy na 60 dnů?
Vznik obcí s rozšířenou působností neznamená, že samospráva jedné obce je
nadřízena samosprávě jiné obce? A že ani krajská samospráva není nadřízená
samosprávě obcí?
K 1. 1. 2003 přešli úředníci z okresních úřadů podle agend, které vykonávají,
na úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady nebo na další úřady?
Movitý majetek okresního úřadu se dělí a převádí na obce, kraje a jiné úřady,
na něž přecházejí agendy okresních úřadů?
Na výkon státní správy v přenesené působnosti obdrží obce a kraje příspěvek
ze státního rozpočtu?
Obce s rozšířenou působností byly na náklady státu vybaveny informačními tech−
nologiemi tak, aby byly schopny vykonávat správní a dopravně správní agendy?
Finanční náklady, spojené s přípravou obcí s rozšířenou působností na výkon
státní správy, řeší stát finančním příspěvkem v celkové výši až 16,2 mil. Kč pro
jednu obec?

Víte, co je...
obec s rozšířenou působností?
Je to obec, která bude vykonávat od 1.1. 2003 státní správu v přenesené působ−
nosti pro obce ve svém správním obvodu.
... kraj?
Kraj je územní společenství občany, pečuje o komplexní rozvoj svého území.
Má právo na samosrpávu, disponuje vlastním majetkem. Vedle samostatné pů−
sobnosti vykonává i státní správu v přenesené působnosti. Má zákonodárnou
iniciativu − to znamená, že může Parlamentu ČR předkládat návrhy zákonů.
4

... přenesená působnost státní správy?
Jedná se o výkon státní správy, svěřený orgánům samosprávy zákonem.
... samospráva?
Samospráva je občany volený orgán, který samostatně spravuje záležitosti územ−
ního celku − obce nebo kraje.
... státní správa?
Státní správa je vykonávána buď přímo prostřednictvím správních orgánů (např.
ministerstva, celní úřady, Národní bezpečnostní úřad, atd.) nebo územními sa−
mosprávami v přenesené působnosti. Zajišťuje dodržování zákonů na celém úze−
mí státu.
Další informace získáte na našich webových stránkách: www.mvcr.cz/reforma
veřejné správy
Víte, že k 31. 12. 2002 ukončily činnost okresní úřady?
V Jihomoravském kraji převážnou část jejich kompetencí převzaly obce s roz−
šířenou působností:
Bučovice − Bohaté Málkovice, Brankovice, Bučovice, Dobročkovice, Dražo−
vice, Chvalkovice, Kojátky, Kožušice, Křižanovice, Letonice, Malínky, Miloni−
ce, Mouřínov, Nemochovice, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Rašovice, Snovíd−
ky, Uhřice
Slavkov u Brna − Bošovice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky − Rešov,
Hrušky, Kobeřice u Brna, Křenovice, Lovčičky, Milešovice, Němčany, Nížkovi−
ce, Otnice, Slavkov u Brna, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice, Zbýšov
Vyškov − Bohdalice − Pavlovice, Dětkovice, Drnovice, Drysice, Habrovany,
Hlubočany, Hoštice − Heroltice, Hvězdlice, Ivanovice na Hané, Ježkovice, Ko−
mořany, Kozlany, Krásensko, Křižanovice u Vyškova, Kučerov, Lulec, Lysovi−
ce, Medlovice, Moravské Málkovice, Nemojany, Nové Sady, Olšany, Orlovice,
Podbřežice, Podivice, Podomí, Prusy − Boškůvky, Pustiměr, Račice − Pístovice,
Radslavice, Rostěnice − Zvonovice, Rousínov, Ruprechtov, Rybníček, Studnice,
Švábenice, Topolany, Tučapy, Vážany, Vyškov, Zelená Hora a územím vojen−
ského újezdu Březina.
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SLOŽENÍ ORGÁNŮ OBCE
Zastupitelstvo obce
Ing. Bureš František
Ing. Gloza Vít
Hanák Petr
Hladký Michal
Hroza Vladimír
Kalábová Andrea
Kubík Josef
Kubík Miloš

Kudlička Pavel
Navrátil Vladimír
Orel Jiří
Pištělka Libor
Ing. Tvrdý Pavel
Válek Ondrej
Vančurová Mária

Rada obce
Starosta − Kubík Josef
Místostarosta − Orel Jiří
Předseda kontrolního výboru − Hladký Michal
Předseda finančního výboru − ing. Tvrdý Pavel
Předseda školské, kult. a soc. komise − Pištělka Libor

Finanční výbor
Předseda − ing. Tvrdý Pavel
Členové − ing. Bureš František
− Kubík Miloš
Z řad občanů − ing.Pištělka Luděk
− ing. Stříž Jiří

Kontrolní výbor
Předseda − Hladký Michal
Členové − ing. Gloza Vít
− Kudlička Pavel
− Navrátil Vladimír
− Válek Ondrej

Školská, kulturní a soc. komise
Předseda − Pištělka Libor
Členové − Vančurová Mária
− Kalábová Andrea
− Hroza Vladimír
Z řad občanů − Dvořáková Alena
− Kozáková Jiřina
− Mgr. Cupák Zdeněk
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Z jednání zastupitelstva obce
Dne 29. 11. 2002 zastupitelstvo obce projednalo:
− uložilo radě obce sledovat hospodaření obce do konce roku dle jednotlivých
kapitol
− pomoci školám při dokončení přechodu na právní subjektivitu
− sestavit dílčí a hlavní inventarizační komisi a provedení inventarizace do
15. 1. 2003
− sestavit návrh na využití Domu mládeže
− zvolilo členy finančního výboru, kontrolního výboru, kulturní a soc. komisi
Dne 20. 12. 2002 zastupitelstvo obce projednalo:
− radě OÚ zpracovat provozní řád Domu mládeže a Kulturního domu do konce
března 2003
− starostovi obce dojednat po konzultaci s občany autobusové spojení v sobotu
a v neděli
− radě obce projednat vydávání Zpravodaje obce Švábenice
− uložilo finančnímu výboru a radě obce rozpracování rozpočtu do jednotlivých
kapitol po ujasnění příjmových položek ze státního rozpočtu.
− předsedovi kulturní a soc. komise, aby započal s přípravou III. Obecního ple−
su, který se uskuteční 31. 1. 2003
Dne 28. 2. 2003 zastupitelstvo obce projednalo:
− uložilo radě obce sledovat a kontrolovat plnění rozpočtu, odůvodněné změny
rozpočtu, předkládat zastupitelstvu obce ke schválení.
− návrhy a připomínky občanů uvádět po uvážení v život.
− kontrolnímu výboru zjistit stav KD a tzv. “Pekla” a podat zprávu do příštího
zasedání zastupitelstva
− schválilo převod pozemku p. č. 336 − Muzeum č. p. 190 z vlastníka Školská
obec švábenská na Obec Švábenice
− příspěvek na narozené dítě ve variantě 5.000,− Kč ( na jméno dítěte bude vy−
stavena spořitelní knížka)
− vzalo na vědomí protokol o předání funkce starosty
− informace o autobusovém spojení sobota, neděle
− informaci o jednání ke koupi vozidla pro SDH Švábenice
Pavel Kudlička, člen zastupitelstva a kontrolního výboru
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Občanská rubrika
Děti narozené v průběhu roku 2001:
Bittner Ondřej
Švábenice 245
Kratochvíl Radek
Švábenice 238
Uličná Lenka
Švábenice 152
Dobešová Klára
Švábenice 94
Kaláb Adam
Švábenice 120
Tvrdá Helena
Švábenice 95
Zaoral Josef
Švábenice 319
Dvořák Tomáš
Švábenice 351
Dvořáková Lucie
Švábenice 351
Hladký David
Švábenice 68
V průběhu roku 2002:
Tkáčová Petra
Frgál Tadeáš
Procházka Roman
Štolfová Petra
Cupáková Klára

8. 3. 2001
2. 4. 2001
7. 4. 2001
9. 4. 2001
30. 4. 2001
4. 6. 2001
23. 7. 2001
28. 8. 2001
28. 8. 2001
4. 12. 2001

Švábenice 330
Švábenice 268
Švábenice 163
Švábenice 317
Švábenice 362

11. 5. 2002
16. 8. 2002
25. 8. 2002
3. 11. 2002
20. 12. 2002

V průběhu roku 2003:
Brablíková Karolína
Švábenice 326

9. 1. 2003

Rodičům blahopřejeme, děti vítáme do života a držíme palce.
/ Vychování je důležitější, než původ./ Pythagoras

Zemřelí v průběhu roku 2001:
Látalová Marie
Švábenice 133
Horáčková Lucie
Švábenice 231
Bučková Božena
Švábenice 52
Vrána Jan
Švábenice 285
Butala Michal
Švábenice 200
Trnečka Josef
Švábenice 24
Heroudková Marie
Švábenice 208
V průběhu roku 2002:
Harásková Radomila
Procházka Antonín
Vymazalová Ludmila
Korčián Jan

Švábenice 32
Švábenice 163
Švábenice 290
Švábenice 47
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1. 1. 2001
11. 1. 2001
23. 5. 2001
18. 8. 2001
21. 10. 2001
21. 10. 2001
8. 12. 2001
30. 1. 2002
29. 3. 2002
27. 4. 2002
30. 4. 2002

Shromáždilová Pavla
Petřeková Jarmila
Veselá Františka
Lakomá Vlasta

Švábenice 59
Švábenice 164
Švábenice 280
Švábenice 231

17. 5. 2002
16. 7. 2002
10. 6. 2002
19. 10. 2002

V průběhu roku 2003:
Punčochářová Jiřina
Švábenice 88

28.1.2003

Život je třeba měřit skutky, ne časem.
Seneca

Z demografie obce:
V obci žilo k 31. 12. 2002 − 935 obyvatel, z toho 471 žen
Nejstaršími jsou: paní Ludmila Novotná
96 let
pan Ludvík Dvořák
95 let
paní Františka Vévodová
91 let
V každém člověku je slunce, jen ho nechat plát.
Hana Hladká
pracovnice OÚ

Blahopøání k 75tinám
Zanedlouho oslaví významné životní jubileum pan Josef Novotný, dlou−
holetý představitel obce, který stál v čele MNV v letech 1968 − 1990. Za
jeho působení byla vybudována základní infrastruktura obce, která se
stala podmínkou jejího rozvoje na mnoho let dopředu.
Do dalších roků přejeme hodně pevného zdraví a spokojenosti v kruhu
svých nejbližších.
redakce zpravodaje
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30. LET ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠVÁBENICE
Věřte, nevěřte − naše „nová” škola letos slaví už neuvěřitelných 30 let. Je
pravda, že na setkání rodáků by se mohla podívat až za pár let ale již dnes mohu
říci, že „něco pamatuje”.
Letošní školní rok byl od samého počátku výjimečný svými “NEJ”
Dá se říci, že byl svým způsobem i zlomovým, neboť od 1. 12. 2002 se naše škola
stala právním subjektem, který − odborně řečeno − vstupuje do právních vztahů
vlastním jménem a nese za ně odpovědnost. Součástí nově vzniklé příspěvkové
organizace se pak stala i mateřská škola. Mohu jen říci, že vznik tohoto nového
„miminka“ připsal mnoho vrásek nejen mě, ale i všem zasvěceným, kteří asistova−
li u zdlouhavého a vyčerpávajícího porodu ( především pan Z. Cupák)
Nicméně, našemu „děťátku” se daří relativně dobře, byť někdy s nějakou tou
bolístkou také zapláče.
Takovou první vlaštovičkou a zkušebním testem byla obnova veškerého osvět−
lení v učebnách. Tady patří velký dík novému vedení v obci v čele s panem
starostou J. Kubíkem. Peníze hýbou světem, jak se říká, ale jejich současný vše−
obecný nedostatek brzdí naše velkolepé plány a proto jsme vděční za každou
pomoc a pochopení.
Další z věcí, které nás rovněž začínají trápit, je i historicky nejmenší počet
žáčků první třídy − celých 7!!! ( nejde o tiskovou chybu − pozn. autora). Přejme
si, aby nás ve Švábenicích a okolních obcí neubývalo, aby se někdy ve vzdálené
budoucnosti neslavila výročí „zavření” školy! To by se pak i slavné a okázalé
sjezdy místních rodáků staly nenávratnou minulostí.
Ale dost pesimismu − škola je od toho, aby vzdělávala a pomáhala při výcho−
vě našich nejdražších a právě jich se zmiňované „třesky“ nedotkly ani v nejmen−
ším. Učili jsme se, zpívali, sportovali a já nevím, co ještě „ostošest“ a na výsled−
ky, kterých dosáhly naše Vaše děti, by byla pyšná každá škola. Kupříkladu hned
na podzim na okresní soutěži v přehazované ve Vyškově naši chlapci vybojovali
z 9 družstev zlatou medaili, na jaře v malé kopané na turnaji McDonald´s Cupu
si vykopali stříbro a stejné ocenění získali v soutěži ve vybíjené, které se zúčast−
nilo dokonce 16 družstev a navíc se takřka pravidelně jedná o velké městské
školy. A až bude hotové moderní hřiště s umělým povrchem za školou − to se
teprve bude trénovat ! Sportovci na celém světě − třeste se!!
Mezi nejvýraznější sportovní talenty patří sourozenci Střížovi, Navrátilovi,
Roman Novotný, Roman Sedlařík, Vojtěch Pokorný a mnoho dalších. Avšak ani
naše děvčata se nám ve světě neztratí !
Lucie Hladká a Jana Benešová získaly zlatou a stříbrnou příčku v okresním
kole recitační soutěže a probojovaly se tak do krajské přehlídky dětských recitá−
torů „Dětská scéna 2003“ v Brně . A těmi mnoho a mnoha dalšími o něco méně
významnějšími úspěchy bych popsala celý deník. Zkrátka, neodpustím si, abych
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v dobrém slova smyslu podotkla, že „děcka z dědiny“ umí, a že to „těm ve měs−
tě“ k jejich vzteku pěkně natřeli a dali jim na frak.
Vzhledem k tomu, že vesměs všechny děti nemají rády nudu a nicnedělání,
snažíme se jim u nás ve škole zpestřit i volný čas.V současné době školáci na−
vštěvují tělovýchovný a výtvarný kroužek, aerobic a největším lákadlem jsou
zájmové kroužky výpočetní techniky. Co se týká této oblasti, máme velmi slušně
vybavenou učebnu s počítači, kterou by nám kdejaká škola mohla závidět. Však
odpoledne musíme ty největší fandy a nadšence ze školy doslova vyhánět není
výjimkou, že dojíždějícím „díky“ těmto technickým vymoženostem, nezřídka
ujede autobus.
Zkrátka, kdo nevěří, ať tam běží − a tak se každý mohl přesvědčit o naší snaze,
píli a práci při Dnu otevřených dveří, který jsme připravili ke Dni maminek.
Zručnost a talent našich svěřenců (v neposlední řadě také obětavost a nadšení
pana L. Pištělky) pak můžete obdivovat v místním muzeu na výstavě s názvem
„Je nám dobře na světě“, kde se prezentuje základní i mateřská škola společně.
Školní rok 2002/ 2003 v době, kdy píši tyto řádky, ještě neskončil a nás čeká
velké finále. Kromě boje o samé jedničky chystáme slavnou výroční závěrečnou
akademii, kde se tradičně ve spolupráci se Základní uměleckou školou Ivanovi−
ce Na Hané představíme jako umělci na prknech, která znamenají svět. A již teď
mohu říci, že to „naše“ finále bude rozhodně napínavější ale především úspěš−
nější, než finále českých hokejistů v Helsinkách. Držte nám Palce!!!
Mgr. Jana Zatloukalová
ředitelka školy

11

Tradiční sjezd rodáků
Motto:
Domove, domove drahý a jediný,
nejdražší, nejsladší nad světa končiny …
A kdybych ve světě bůhvíkam zašel,
tu cestu k domovu vždycky bych našel.
J. V. Sládek
Obecní úřad ve Švábenicích v součinnosti se Sborem pro občanské záležitosti
připravil opět TRADIČNÍ SJEZD RODÁKŮ. Setkání účastníků sjezdu se usku−
teční v sobotu 7. června 2003 se slavnostním zahájením v 10. 00 hod. dopoled−
ne v Kulturním domě.
Vážení rodáci, milí spoluobčané,
rok s rokem se sešel a my znovu stojíme před bilancováním života běhu jubi−
lujících ročníků
1928,1933, 1938, 1943, 1948, 1953, 1958, 1963.
75 let je strašně dlouhá doba a přece teprve nedávno, co jste vy, z ročníku 1928
spatřili poprvé světlo tohoto, vlastně tehdejšího světa. A tak bych mohl pokračovat
k těm nejmladším jubilantům. Už i ti mají 40 let, řekněme léta nejlepší, v dnešním
světě však téměř nejkritičtější. Jak se říká, mládí pryč, do důchodu daleko.
Dost však chmurných úvah. Dnes jsme se sešli se svými vrstevníky, vzpomíná−
me a zjišťujeme, že špatné je zapomenuto, to lepší zůstává. Proto si připomeňme
radostné okamžiky dětství, mládí a lásky, dobu zamilovanosti do všeho, co nás
tehdy v bezstarostném mládí obklopovalo. S léty přibývalo starostí a najednou
jsou z nás jubilanti, jichž si všímá okolí a dnes celá obec.
Vítáme vás tu dnes všechny, kteří jste tu po létech poprvé, nebo přijíždíte pra−
videlně na setkání, nebo ke svým příbuzným. Ne všichni však dnes mohou být
mezi vámi, mnozí jsou vázáni svými povinnostmi, jiní jsou nemocni, někteří
však již odešli z vašich řad. Těm by měla patřit vaše vzpomínka, neboť ať už si to
připouštíme, nebo ne, stali se navždy součástí našich životů, i když odsunutí
procesem zapomnění hodně daleko z naší přítomnosti. A protože dnes žijeme
především přítomností, žijme ji radostně, bez ohledu na životní traumata a stras−
ti, které si s sebou každý neseme.
Radujme se z každého setkání, hezkého okamžiku stráveného s přáteli a pří−
buznými, vždyť život je příliš krátký na to, abychom jej promarnili ve zlobě,
závisti a nenávisti jednoho k druhému. Přeji vám všem, jubilantům i ostatním
občanům hezká setkání, a do dalších let především pevné zdraví.
Mějme se rádi.
Váš Mgr. Zdeněk Cupák
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Roèník 1928
Migota Martin, Hodonín
Navrátil Vladimír, Vsetín
Novotný Josef, Švábenice
Hladký Tomáš, Švábenice
Veselý František, Švábenice
Obhlídal František, Brno
Jenáček Květoslav, Krnov
Ing. Vévoda Jan, Brno
Hynšt Jaroslav, Mikulovice
Novotná Jaroslava (Kadlecová), Brno
Maráková Ludmila (Hudcová), Pustiměř
Štéblová Marie (Vystavělová), Hlubočany
Malyšková Hedvika (Kolaříková), Vyškov
Doleželová Ludmila (Plhalová), Hulín
Němcová Marie (Tvrdá), Otrokovice
Novotná Marie (Kalábová), Švábenice
Zemánková Františka (Dvořáková), Švábenice
Pospíšilová Ludmila (Veselá), Olomouc
Spáčilová Františka (Harásková), Račice
Pulcová Božena (Robková), Praha
Hráčková Jiřina (Poláchová), Uherské Hradiště
Krejčíř František, Dětkovice
Kovařík František, Budišov nad Budišovkou
Hudec Jaroslav, Bezměrov
Šíbl Antonín, Mikulovice u Jeseníku
Doušková Drahomíra (Tomečková), Mikulovice
Štěrbová Marie (Pokorná), Hoštice−Heroltice
Hanáková Anežka (Vránová), Kroměříž
Hanáková Anežka (Hejná), Lhota u Pačlavic

Roèník 1933
Darebník Jaroslav, Brno−Kohoutovice
Ing. Tvrdý Alois, Rožnov pod Radhoštěm
Vojáček Josef, Ivanovice na Hané
Balán Miroslav, Druztová
Malý Emil, Brno
Slatinký Jaroslav, Vranov nad Dyjí
Poláková Marie (Plhalová), Vyškov
Marková Marie (Vydrová), Fryšták
Poláchová Ludmila (Petřeková), Vyškov
Hrtusová Božena (Navrátilová), Vlčice
Lukšová Eva (Máčilová), Písečná u Jeseníku
Haničincová Ludmila (Kunovská), Zlín
Heimerlová Růžena (Polanská), Švábenice
Novotná Svata (Obhlídalová), Švábenice
Vojáčková Marie (Jurčová), Švábenice

Kalábová Pavla (Korčiánová), Švábenice
Dobešová Jaroslava (Harásková), Švábenice
Kučerňáková Dagmar (Kaláčková), Dětkovice
Kučerňák Drahoslav, Dětkovice
Turek Jan, Dětkovice
Tichý Josef, Dětkovice
Obruča Vojtěch, Zadní Arnoštov
Kaláčková Věra, Dětkovice
Janoušková Marie (Poláchová), Brandýs nad Labem

Roèník 1938
Taneček Miroslav, Ústí nad Labem
Doc. MVDr. Josef Derka Csc., Brno
Korčián Jaroslav, Moravské Málkovice
Válek Jan, Ivanovice na Hané
MUDr. Lžičař Zdeněk, Kroměříž
Chaloupka Jan, Medlovice
Dobeš Matouš, Švábenice
Butalová Božena (Slatinská), Švábenice
Heimerle Oto, Švábenice
Hladká Josefka (Kunovská), Švábenice
Sýkorová Jana (Rumplová), Tachov
Malá Marie (Procházková), Chválkovice
Šťastná Marie (Neckařová), Telč
Skácelová Naděžda, Švábenice
Kalová Růžena (Sypěnová), Pustiměř
Novotná Milada (Klvačová), Mohelno
Vránová Ludmila, Dětkovice

Roèník 1943
Cupák Zdeněk, Švábenice
Indrák Pavel, Švábenice
Pavlečka Tomáš, Švábenice
Punčochář Jaromír, Švábenice
Stáňa František, Švábenice
Štancl Jaroslav, Švábenice
Hertl Václav, Švábenice
Hrnčiříková Jarmila (Neckařová), Švábenice
Navrátilová Marie, Švábenice
Poláchová Františka (Slámová), Vyškov
Cigánková Ludmila (Mlčáková), Moravské Prusy
Ambrožová Ludmila (Dostálová), Olomouc
Faltýnková Marie (Tvrdá), Velké Opatovice
Čajanová Anna, Valašské Meziříčí
Kovaříková Marie (Šnajdrová), Ondratice
Lejsková Ivanka (Šášková), Bystřice pod Hostýnem
Šoustková Anna (Rejpalová), Kojetín
Zbořilová Marie (Masaříková), Velké Opatovice
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Pištělka Alois, Střezetice
Tvrdý Jaroslav, Prostějov
Pěnčík Blahoslav, Vyškov
Menšík Jan, Brno
Francová Eva, Dětkovice
Obendraufová Helena (Koutná), Dětkovice
Klimešová Marie (Obručová), Mor. Málkovice
Helclová Ivana (Kalová), Větřní
Koublová Ludmila (Kučerňáková), Bučovice

Roèník 1948
Klemza Miroslav, Rousínov
Derka Jan, Švábenice
Tesař František, Švábenice
Vévoda Zdeněk, Švábenice
Štěrba Vladimír, Vyškov
Doleček Vladimír, Švábenice
Kulkus Jan, Švábenice
Ing. Pištělka Luděk, Švábenice
Pazdera Rudolf, Račice−Pístovice
Cupák Čestmír, Vyškov
Navrátilová Jiřina (Dobešová), Lhota u Pačlavic
Kosíková Marie (Vévodová), Přerov
Čechová Božena (Šebestová), Švábenice
Karlová Pavlína (Masaříková), Švábenice
Frgálová Marie (Dragounová), Švábenice
Štěrbová Marta (Tanečková), Švábenice
Donnebergerová Marie (Veselá), Švábenice
Judásková Marie (Novotná), Vyškov
Dosedlová Alena (Gédušová), Ivanovice na Hané
Zlámalová Jana (Zemánková), Švábenice
Michlíková Marie (Šebestová), Švábenice
Brablíková Jitka (Rebhánová), Švábenice
Dobešová Dana (Hlobilová), Švábenice
Menšíková Alena, Švábenice
Jiříčková Marie, Švábenice
Mlčáková Vlasta (Danielová), Švábenice
Mgr. Přikrylová Miluše (Orlová), Praha
Punčochářová Věra, Švábenice
Nováková Magda (Slunská), “
Aronová Miroslava, Švábenice
Sypěnová Ludmila (Judasová), Vyškov
Doláková J. (Ulmanová), Lhota
Němcová Libuše, Dětkovice
Chudová M., Kučerov
Judasová Marie, Dětkovice

Roèník 1953
Hanák Pavel, Švábenice
Ing. Cupák Květoslav, Olomouc
Obhlídal Miroslav, Švábenice
Pištělka Pavel, Švábenice
Shromáždil Jan, Švábenice
Šebesta František, Švábenice
Rejpal Alois, Švábenice
Mgr. Zbořil Vítězslav, Brno
Vrána Jan, Švábenice
Dobeš Josef, Otrokovice
Obruča Oldřich, Švábenice
Hladký František, Kozlany
Slunský František, Vyškov
Pektor Zdeněk, Morkovice
Lakomý Jiří, Lhota
Havlíček Ivo, Vyškov
Frgálová Jana (Kalábová), Švábenice
Doležalová Miroslava (Šmelová), Vyškov
Kadlecová Marie (Drábková), Švábenice
Hlobilová Jarmila (Hejná), Švábenice
Štětková Jitka(Gédušová), Vyškov
Zedníčková Anna (Frgálová), Medlovice
Čechová Jana (Kalábová), Pačlavice
Zaoralová Ludmila (Dvořáková), Švábenice
Procházková Eva (Mikšíková), Lhota
Začalová Lenka (Hráčková), Lipová
Rachačová Hana (Kunovská), České Budějovice
Punčochářová Miluše (Bučková), Vyškov
Stratil Jaroslav, Dětkovice
Hanák Ladislav, Dětkovice
Kocourek Milan,
Kovařík Vratislav
Hrnčiříková Radomíra (Malinková), Dětkovice
Hanáková Eva, Dětkovice
Neckařová Marcela (Tilšerová), Radslavice
Klosová Hana (Koutná), Bernartice nad Odrou
Zukalová Antonie (Fialová), Velešovice

Roèník 1958
Michalíková Jana (Stratilová), Havířov
Vyroubalová Olga (Michlíková), Vyškov
Bednaříková Olga (Menšíková), Vyškov
Raclavská Božena (Navrátilová),Morkovice
Kubíková Jitka (Gédušová), Olomouc
Hanáková Blanka (Kalábová), Švábenice
Hladká Věra (Hanáková), Švábenice
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Kaláb Pavel, Ivanovice na Hané
Kubík Libor, Olomouc
Zbořil Jan, Dětkovice
Mikšík Miroslav, Vyškov
Tvrdý Jiří, Brno
Kadlec Zdeněk, Brno
Hladký Petr, Švábenice
Krejčířová Hana, Brno
Voznicová Marie (Knapová), Pačlavice
Vojtková Marie (Kučerňáková), Vyškov
Cigánek Antonín, Brno
Dragounová Jana, Švábenice
Ing.Spirová Irena, Švábenice
Vránová Marie, Švábenice

Roèník 1963
Hladký Stanislav, Švábenice
Ing.Tvrdý Vladimír, Švábenice
Zavadil Stanislav, Švábenice
Kocourek Václav, Švábenice
Skácel František, Švábenice
Petřek Petr, Švábenice
Tvrdý Zdeněk, Švábenice
Jelen Jaroslav, Švábenice
Ing.Vrbácký Rostislav, Bučovice

Heimerle Oto, Praha
Stratil Květoslav, Vyškov
Tilšer Lubomír, Vyškov
Dobeš Ladislav, Brodek u Prostějova
Polách Stanislav, Dětkovice
Krejčová Marie (Kušková), Vyškov−Dědice
Lukeštíková Marie (Krajčíková), Ivanovice na Hané
Ing. Vránová Ludmila, Brno
Skřeková Miroslava (Vybíralová), Vyškov
Tobolová Iva (Němečková),Ostrava
Orlová Věra, Švábenice
Burešová Helena, Švábenice
Gruberová Lenka, Švábenice
Koutná Jitka, Švábenice
Dědková Dana, Švábenice
Vaculíková Marie (Pořízková), Dětkovice
Hladká Helena, Brno
Klenková Jana (Dobešová), Vyškov
Georgiadu Dagmar (Kučerňáková), Vyškov
Kadlíková Magdaléna (Shromáždilová), Vyškov
Hrnčiříková Marcela (Shromáždilová), Vyškov
Horáčková Helena (Hanáková), Lhota za Červeným
Kostelcem
Bosáková Marta (Procházková), Kojetín
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Pro souèasné i budoucí
Každý vstup do nového volebního období je významnou příležitostí se na chví−
li zastavit, ohlédnout do minulých let, navrhnout cíle a priority pro další rozvoj
obce a života všech jejich občanů.
Všichni spolu s rodáky pozorně sledují, jak v jednotlivých obdobích obec roz−
kvétala budovatelsky, sociálně společensky, kulturně.
Ne každá obec má tu mimořádnou příležitost znát svůj vznik a další návazné
události jako naše. Díky záslužné, obětavé práci jednoho z významných rodáků,
pana Františka Pokorného, mají příští generace ucelené informace v knize − Švá−
benice − Rod pánů ze Švábenic.
Do revoluce 1989 se na řídící, budovatelské, kulturní práci v obci podíleli
poslanci navrhováni z řad společenských organizací. Po revoluci se volební sys−
tém změnil a občany svými volebními programy, cíly a prioritami oslovují poli−
tické strany a hnutí.
Důstojným pokračovatelem seznamování občanů s všestrannými informace−
mi byl Zpravodaj Sdružení občanů pro Švábenice. Byl o něj mimořádný zájem
jak u občanů, tak i rodáků, kteří do něj velmi poutavými
články přispívali. V jeho vydáních jsme prošli informacemi nejen o historii
všech kulturních památek, vzniku a životu spolků, rodáků, jejich sjezdů vybudo−
vaných zařízeních, o obdobích, kdy obec žila bohatým budovatelským, spole−
čenským , kulturním životem, současným děním v obci.
V minulých volebních obdobích vítězila KDU−ČSL, která měla rovněž ve funk−
cích starosty, místostarosty, většině členů rady své zastupitele.
V uvedeném období bylo například provedeno:
− Výstavba 4 bytových jednotek v podkroví mimoškolské budovy školního areálu
− Oprava střechy na budově kina
− Výměna krytiny na budově obecního úřadu
− Zahájeny práce na úseku nové bytové výstavby Padělky − kanalizace, plyn,
elektrika, veřejné osvětlení
− Rekonstrukce školní kotelny
− Položení zámkové dlažby na nový chodník kolem kostela
− Opravy a restaurátorské práce na sochách před kostele,
− Rekonstrukce budovy na “Osmeku”
− Položen chodník v ulici “v Bráně”
− Úprava prostranství před kostelem
− Rekonstrukce požární zbrojnice
− Rekonstrukce soc. zařízení v kulturním domě
16

−
−
−
−

Výměna osvětlovacích těles od Domu mládeže po konec obce na Ivanovice
Zahájena výstavba tenisového a školního hřiště v areálu školy
Položen asfaltový povrch v ulici “Zábraní”
Parkoviště před mimoškolní budovou školního areálu

Všichni se zajímáme o informace jak z televize, novin, radia o událostech
v okrese, ve společnosti. Proto Sdružení občanů pro Švábenice iniciovalo na
veřejném zasedání zastupitelstva obce pokračovat ve vydávání Zpravodaje s vše−
strannými informacemi života obce jak pro občany v ní žijících, tak pro ty, kteří
žijí mimo ni po celé vlasti, vzpomínají na ni a k ní se s láskou vrací.
Pavel Kudlička
předseda Sdružení občanů pro Švábenice

Dar na konto Dobré vůle 2002
Opět i v roce 2002 švábenické ženy, kterých je zapojeno do této činnosti 99,
odkládaly denně korunku ke korunce, až z toho byla za rok suma 26 116,− Kč.
Tyto peníze byly odeslány na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebovali.
1. 7. 2002 odeslaly na Likvidaci LEPRY, Londýnská 44, Praha 25 000,− Kč
27.12.2002 odeslaly na tento účel dalších 1 000,−Kč
18. 7. 2002 a 27. 12. 2002 odeslaly ženy 6 000,− Kč na Charitní centrum Ostrava
−Hrabyně přo tělesně postižené.
19. 8. 2002 při sbírce na postižení povodní darovaly 5.000,− Kč
23. 9. 2002 bylo odesláno 9 000,− Kč manželům Kalálovým do Českých Budě−
jovic, kteří byli postiženi velkou povodní.
Švábenickým ženám opět za tuto aktivitu patří velký dík!!
Libor Pištělka
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Kultura
V letošním roce slaví obě naše školy významná výročí
Stará škola, která byla postavena v roce 1838, má tedy plných 165 roků a nová
škola, která byla otevřena v roce 1973 má 30 roků.
K tomuto výročí děti z MŠ a ZŠ ve Švábenicích vytvořily výtvarná dílka, která
můžeme shlédnout v Obecním muzeu vždy v neděli odpoledne od 14.00 do
17.00 hod. do 15. června 2003.
Druhá výstava bude uspořádány po prázdninách a bude mít název: „Krkonoše
ze všech stran“ Bude to výstava přírodopisná s malým překvapením.
A na vánoce opět po třech letech můžete shlédnout velkou výstavu betlémů.
Na tyto akce Vás co nejsrdečněji zve vystavovatel − Libor Pištělka.
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Z historie knihy
František Pokorný − Švábenice, Rod pánů ze Švábenic
Josef Váka:
četné dějiny měst a vesnic, které v poslední době vycházejí, mají různou úro−
veň. Některé jsou sešívány horkou jehlou a opakují víceméně známé skutečnosti.
Jiné jsou výsledkem dlouholetého svědomitého studia, seriozního a erudované−
ho rozboru pramenů a přinášejí nejen zdařilé vylíčení dějin lokality , ale i cenné
poznatky obecně historického rázu. K těmto druhým publikacím patří i Pokorné−
ho dějiny Švábenic a rodu pánů za Švábenic. Autor není profesionální historik,
ale tato skutečnost není na odborném rázu publikace téměř vůbec patrná. Zato
se projevuje velmi kladně v jasnosti výkladu a pojmové přesnosti jeho právnické
školení a povolání, značný historický a kulturní rozhled a publicistická zkuše−
nost. Je pochopitelně rodák ze Švábenic, ale nedívá se na své rodiště z perspek−
tivy jeho návsi, ale z perspektivy dějin celé země, které prostudoval a ovládl.
První část knihy se zabývá dějinami městečka, druhá genealogií a osudy
pánů ze Švábenic.
O Dějinách Švábenic řekneme pouze to, že další moravská lokalita má vyčer−
pávající, solidní přehled svých dějin, založený na rozboru téměř všech dostup−
ných pramenů, zasazený do historických dějů celé Moravy a českého státu. Pro
obecnou českou historii má nemalý význam druhá část práce. Je to jedna z nejze−
vrubnějších genealogických studií posledních let a zabývá se rodem, který měl
zejména ve 13. století značný politický význam. Pokorný přesně rozlišil starý
magnátský rod Švábeniců 13.−14. století od rytířů Konických ze Švábenic, kteří
vynikli v moravské rytířské obci 16. století, ale jsou spřízněni se starými Švábe−
nici pouze pro přeslici skrze vladyky Dobročkovské a přijali jméno a erb Švábe−
niců teprve v 16. století, kdy již starý rod zmizel z historické scény. Autor pečli−
vě shromáždil všechny genealogické údaje a vnesl do nich přesvědčující řád
nebo aspoň podložené hypotézy. V souladu se starší literaturou odvozuje počát−
ky Švábeniců od českého velmože Zderada, uváděného koncem 11. století, Sla−
víborů z 12. století a od spřízněných Hrabišiců.
Teprve ve 13. století se dá sledovat genealogická posloupnost Švábeniců po−
drobněji. V této době jsou ve službách moravských markrabat a českých králů,
zastávají řadu významných úřadů a vytvářejí si jádro rodové državy na severo−
západní Moravě a v severovýchodních Čechách (Úsovsko, Litomyšlsko), kde se
s zňují s místními významnými rody a podílejí se na kolonizaci českomoravské
vysočiny. Máme tedy další příspěvek k složitému problému kolonizace česko−
moravského pomezí, který vzbuzuje ve vlastivědné a historické literatuře ožive−
ný zájem. Během 13. století se Švábenicové povznesli se službách Přemyslovců
na jeden z nejvýznamnějších šlechtických rodů, sloužili věrně králům a někteří
se zúčastnili i odbojů a vybudovali si rozsáhlý majetek na Moravě i v Čechách.
Je však zajímavé, že počátkem 14. století, tj. v době, kdy mnoho mocných šlech−
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tických rodů dovedlo obratně těžit ze zmatků a trůně a kdy moc šlechty obecně
stoupala, Švábenicové upadají. Postupně ztrácejí majetek, chudnou a degradují
na bezvýznamné místní vladyky.
Je obtížné vysvětlit tento pád. Prameny o příčinách úpadku zcela mlčí a z cel−
kových souvislostí údajů se nedá mnoho usuzovat.
Pokorný se domnívá, že vzestup a moc Švábeniců byla úzce spojena s osudy
přemyslovské dynastie.Soudí, že patřili k oné dvorské šlechtě, která podlehly
rytířskému a dvorskému životnímu stylu a nestačila krýt jeho náklady. Je to možný
výklad. Snad přesvědčivější, než kdybychom úpadek svalovali na osobní ne−
schopnost příslušníků rodu. V každém případě je to ovšem doklad lability feu−
dálního pozemkového vlastnictví této doby. Paství musela být stále hájena me−
čem a štítem v ruce a Švábenicové neudrželi své pozice do konce 14. století, kdy
pro bojovné pány nastala doby velkých možností.
Profesionální historik by psal nepochybně mnohé pasáže jinak, pokoušel by se
patrně podrobit vlastní kritické revizi některé sporné listinné údaje a snad by
vytěžil za daného materiálu více i pro obecně historické poznatky.
Detailnější studium a kritika by patrně poukázala na dílčí omyly nebo ne zcela
přesvědčivě vyložené souvislosti. V první části knihy není zdaleka vyčerpána
moderní literatura o hospodářských a sociálních dějinách. Ale celkově nelze
autorovi nevyslovit než obdiv a úctu. Nejen pro jeho zaujetí pro dějiny rodiště,
ale pro serióznost práce a historickou erudovanost. Takovéto pěstování místních
dějin navazuje na nejlepší tradice vlastivědných badatelů a lze je jen uvítat.
Příležitostně si můžeme tuto zajímavou knihu František Pokorný: Švábenice −
Rod pánů ze Švábenic zakoupit na OÚ. Její cena je jen 150,− Kč.
Libor Pištělka
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III. Obecní ples ve Švábenicích
Tento III. Obecní ples se konal v pátek 31. ledna 2003 v Kulturním domě a jeho
pořadatelem bylo zastupitelstvo obce Švábenice.
Zahájení plesu bylo ve 20.00 hod. a všechny účastníky nejdříve přivítal a po−
přál pěknou zábavu starosta obce Josef Kubík. Hudba CLASSIC z Kroměříže,
která vyhrávala k tanci a poslechu se tak všem líbila, ža musela nadstavovat
ples o více jak hodinu, takže se plesající vraceli domů až k ránu.
V bohaté tombole bylo 113 cen. Losy, kterých bylo připraveno 2 400 ks, byly
do 22.00 hod vyprodány. Občerstvení zajistila ŠKK ve spolupráci s pohostin−
stvím “V Bráně”. Nabídka nápojů a teplých jídel byla vytištěna na každém stole
a zároveň vyvěšena u prodeje.
Zpestřením plesu bylo také taneční vystoupení dětí ZUŠ z Ivanovic na Hané,
které vede paní učitelka Suchomelová.
Ples lze hodnotit jako velmi zdařilý. Je proto nutné poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě plesu a napomohli k jeho zdárnému
průběhu.
Libor Pištělka

Okénko do Mateřské školy
Od 1. prosince 2002 se mateřská škola stala součástí Základní školy Švábeni−
ce. Ředitelkou je Mgr. Jana Zatloukalová, pověřena vedením mateřské školy je
Ilona Kučerňáková. Je třeba Zdůraznit. že se v žádném případě nezměnilo nic,
co se týká péče o děti. Hlavní pro učitelky je, ať se každé dítě v mateřské škole
cítí přirozeně, spokojeně a radostně.
V letošním školním roce mateřskou školu navštěvuje 30 dětí, z toho 6 z Dětko−
vic. Pracuje s nimi Ilona Kučerňáková a Danuše Mrňková.
K dennímu pobytu využíváme prostory v přízemí budovy. Zde je třída zvětše−
na o bývalou šatnu, dnes si tu děti hrají v pokojíčku a v kadeřnictví. Celá třída je
rozčleněna stolky a nábytkem na koutky − knihy a písmena, kostky, výtvarný,
pracovní, pokusnický a dramatický koutek. Třída v 1. poschodí je využívána ke
cvičení, ale také k pořádání kulturních představení pro děti z mateřské a základní
školy, vystoupení dětí pro rodiče, hraní divadel a výuku tance pod vedením paní
učitelky Heleny Suchomelové ze ZUŠ Ivanovice na Hané. V logopedické pra−
covně se věnuje paní učitelka Mrňková dětem se špatnou výslovností. V této
oblasti učitelky spolupracují se Speciálně pedagogickým centrem ve Vyškově.
Při své práci učitelky vychází z koncepce školy vypracované na čtyři roky. Po−
drobněji jsou jednotlivé cíle, prostředky a metody rozpracované v pracovním plá−
nu školy na letošní školní rok. Děti se více seznamují s vesnicí, ve které žijí, prací
lidí,m snaží se co nejvíce vyjádřit své představy pomocí různých výtvarných
a pracovních dovedností a technik. Jejich práce jsou vystaveny v obecním muzeu.
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V září a v lednu proběhla v mateřské škole schůzka s rodiči. Vzájemná spoluprá−
ce se projevila i při pořádání exkurzí ve stolařské dílně pana Látala a klempířské
dílně pana Hladkého. Děkujeme za ochotu, výrobky a materiál pro naši školu.
V mateřské škole pořádáme kulturní vystoupení umělců pro děti mateřské a zá−
kladní školy − například pohádka Obrázky malíře Juliána, Zdravěnka na jaře,
koncert Ať se mračí jenom mrak, vystoupení skupiny Marbo s pohádkovými
písničkami, koncert umělců z Brna. Kromě toho učitelky hrají dětem pohádky
nebo děti některé z nich dramatizují − Jak šek Honza do světa, Budka, Jablíčko.
Děti byly dvakrát na dětském představení v místním kině, jejich výtvarné práce
byly zaslány do dvou soutěží. Navštívily místní muzeum a prohlédly výstavu
ovoce a zeleniny na obecním úřadě. Jely za kamarády do mateřské školy v Iva−
novicích na Hané a společně s nimi se podívaly na vystoupení žáků v kulturním
domě v Ivanovicích na Hané.
U příležitosti vánočních a velikonočních svátků děti přejí s vyrobenými dáreč−
ky v obci − na obecním úřadě, poště, obchodech…Účastní se také slavnostních
obřadů vítání občánků do života, kde přednášejí básně.
9 předškolních dětí jezdí na 10 lekcí plaveckého výcviku do Aquaparku ve
Vyškově. Tradičně se v Mateřské škole pořádají veřejná vystoupení. Na Miku−
lášské besídce dětí předvedly pohádku Kašpárek a čert, na vánoční besídce pás−
mo písní a básní o zimě.
Stejně jako v jiných letech i tento rok v květnu popřála děti maminkám na
besídce ke Dni matek a vystoupí pro rodáky.
Počátkem června je čeká oslava Dne dětí, přijedou za nimi dvě oblíbené hereč−
ky − tetiny z Brna.
V závěru roku připravujeme několik akcí, které se každoročně opakují a na
které se děti velmi těší. Na výlet pojedou za zvířátky do ZOO. Učitelky se roz−
loučí s dětmi, které po prázdninách odejdou do 1. třídy základní školy a popřejí
jim i rodičům, aby vše v pohodě zvládli. Děti, rodiče a zaměstnanci mateřské
školy se rozloučí při soutěžích a zábavném programu na školní zahradě.
Děkujeme všem, kteří se podílejí na výchově malých občánků naší obce a také
těm, kteří tuto výchovu finančně a materiálně podporují.
Ilona Kučerňáková

Příspěvek k našemu zdraví
Vybudování čistící stanice odpadních vod v mlékárně je významným počinem
k ozdravění životního prostředí. Jde především o čistější vody ve švábenickém
potoce. Po dvouletém úsilí majitele mlékárny, za složitých podmínek financová−
ní byla do zkušebního provozu spuštěna ČOV, čistící odpadní vody z celého
provzu. To znamená, že více jak 60 m3 vody denně proteče čistící kolonou a poté
přepadne do vodoteče. Jistě si všichni pamatujeme, jak vypadal potok pod mlé−
kárnou až k ústí do Hané před tímto krokem.
Černou zapáchající tekutinu, která měla daleko k vodě,dnes vystřídala opravdu
čirá voda. Jistě lze namítnout, že určitě nějaké škodliviny obsahuje i dnes. Jde
však jen o poměr ředění protékající vodou.
22

V tom musíme spoléhat již jen na provozovatele a orgány dozoru životního
prostředí. Pochybovače bych rád odkázal na úsek potoka za obcí v lokalitě Hruš−
tickké Zadky, kde jsou dnes již tůně průzračné vody oproti napěněným valům
zahnívající vody, zbytků mléka a desinfekčních roztoků v době nedávno minulé.
Podle informace jednatele společnosti p. MVDr. Sedlaříka bylo zahájeno vo−
doprávní řízení, v jehož závěru by mělo být na základě rozboru vypostěných vod
vydáno povolení k vypouštění přečištěných vod z mlékárenského provozu do
vod Švábenického potoka.
Lze si jen přát, aby celá investiční akce a provozní zkoušky dopadly dobře, ke
spokojenosti majitele mlékárny, obce i občanů.
Mgr. Zdeněk Cupák

I malé mlékarny myslí na budoucnost
Mlékárna Švábenice má dlouholetou tradici. Prošla všemi etapami vývoje, od
malé družstevní mlékárny z období první republiky, přes státní podnik Lacrum
Brno až do současnosti.
V roce 1997 byla mlékárna převzata do péče nového majitele a stala se společ−
ností s ručením omezeným. Základem a hlavním produktem výroby se stal sýr
AKAWI − bílý sýr ve slaném nálevu, který je z 95% produkce určen na vývoz
pro arabský trh. Zařízení pro výrobu AKAWI bylo zakoupeno ze zrušené provo−
zovny Brankovice.
Po zapracování pracovníků do nových výrobních podmínek se vypracovala
mlékárna až k dnešní výrobě 800 tun sýrů za rok s ročním nákupem mléka cca
5 mil. litrů. Vývoz se realizuje převážně do Spojených arabských emirátů, Saud−
ské Arábie, Kuwajtu a Libanonu.
S problémy přebytku mléka a smetany se mlékárna vypořádala skutečně mlé−
kařsky. Začala kromě sýru AKAWI, určený pro vývoz, vyrábět též pro vnitřní
trh AKAWI − uzený s názvem UZAK, AKAWI kořeněný, MINIEIDAM se 45%
tuku v sušině, tvaroh a pro místní prodej i máslo. Zvláštností mlékárny je výroba
dvou nových sýrů, které nevyrábí nikdo v České republice a to tavený sýr ALA−
DIN ve spolupráci s tavírnou Nymburk a HANÁCKÝ SÝR, který je modifikací
Maršovského sýra, který v r. 1972 vytvořil a začal vyrábět v mlékárně v Novém
Městě na Moravě současný jednatel Mlékárny Švábenice MVDr. Jan Sedlařík.
V současné době stejně jako jiné české mlékárny potýká se i mlékárna Švábe−
nice s existenčními problémy, nezpůsobené vlastní vinou. Vedení mlékárny spo−
lu s 35 zaměstnanci dělají vše pro její za−
chování a budoucí rozvoj. Kvalitní výro−
bou, moderní technologií s vybavením, čis−
tírnou odpadních vod, plynovou kotelnou,
novou chladírnou i potřebnou certifikací
jsou k tomu vytvořeny a splněny všechny
základní předpoklady.
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Z nejbližšího ok
olí
okolí
Ivanovice na Hané,
rodiště Karla Dvořáčka (1911−1945). Byl to rolnický synek, který vystudoval v
Kroměříži a stal se učitelém. Působil v Karviné, Porubě u Orlové a od r. 1939 ve
svém rodišti. Za ilegální protifašistickou činnost byl vězněn, po skončení druhé
světové války se vrátil s těžkou tuberkulózou a brzy zemřel. Téměř vše, co na−
psal − romány, povídky i pohádky, vychází z jeho zkušeností slezských. Dvořá−
ček se stal významným autorem Valašska a Ostravska. Rodný kraj mu dával
možnost srovnávat dvojí život v místech nepříliš od sebe vzdálených, na úrodné
Hané a v beskydských horách, kde člověk může získat chudé živobytí jen po
vytrvalém a tvrdém boji a přírodou.
Pačlavice
jmenují se již od r. 1523 městečkem, ale královského privilegia dostalo se jim
teprve r. 1538. Rozloha 554 ha, 149 domů, 687 obyvatel.
Farní kostel zbudovaný roku 1655, fara uváděná už v roce 1360 a škola asi od
r. 1731. Roku 1860 zřídily milosrdné sestry soukromou dívčí školu, r. 1869 dívčí
pensionát, kde se vyučovalo hudbě, zpěvu a němčině. V bývalém zámku je kon−
vent milosrdných sester. Roku 1131 náležel lán role v P. kostelu přerovskému.
R. 1150 dal ves král Vladislav jakémusi Gervasovi a po jeho smrti johanitské−
mu špitálu v Praze. R. 1238 daroval markrabí Vladislav Jindřich dva lány v P.
opatství velehradskému, ale r. 1288 píše se po P. Susislav z Pačlavic, a od té
doby jsou v rukou světských. Byly rozděleny v několik dílů, které střídaly drži−
tele, až v první polovici XV.stol. byly sloučeny jen ve dva díly.Část měli vlády−
kové z Pačlavic, druhou v Vlcova. Teprve r. 1522 Mikuláš Cedlar z Hofu sloučil
celé P. ve svých rukou. V jeho rodu udržely se do r. 1612, kdy Kryštof Cedlar je
prodal Janovi Bukůvkovi na Ejvanovicích a Třemešku. Toho vnučka Anna Ka−
teřina z Martinic je prodala r 1649 Janu Jakartovskému ze Sudic, který vybudo−
val nový farní kostel sv. Martina. Jeho dcera Johanna vdala se za Choranského z
Ledské, v jehož rodě zůstaly až do r. 1790. Dcera Ignáce Chorynského, Marie
Anna hrab. Sprinzensteinová, prodala je r. 1814 Arnoštovi kn. Ahrenbergovi, po
něm dědila r. 1832 Arnoštka kn. Ahrenbergová, která r. 1841 dala celý statek
milosrdným sestrám, aby v P. zřídily dva domy s nemocnicí a staraly se o výcho−
vu „moravských” děvčat. Zakládací listinu schválil císař Ferdinand r. 1842.
Také do Pačlavic proniklo košikářství z Morkovic. Samostatných podnikatelů
není, hotové dílo odvídí se do Morkovic, odkud jde do světa.Velkostatek má od
dávných dob vodovod, který r. 1914 přestavěl. R. 1928 elektrizace.
V p. se narodil r. 1844 Otto Kříž, r. 1872 se zúčastnil rakouské výpravy k
severní točně, na níž zemřel. Jeho deník této výpravy vyšel tiskem. VB P. mu
postavili pomník.
Z historického místopisu střední a severní Moravy − 1942
vybral: Mgr. Zdeněk Cupák
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Milión lidí v ČR žije naprosto osaměle
Přes půl miliónu dětí vyrůstá v neúplné rodině
Jiří Vavroň
Jak vypadá česká rodina na začátku třetího tisíciletí ? Jen jednoho rodiče má
doma půl miliónu dětí. Počet neúplných rodin začal v posledních dvou letech
růst nejrychlejším tempem za čtyřicet let.
Mladí muži a ženy se nechtějí ženit a vdávat a mít děti. Pokud se nějaké děti
narodí, jejich stále větší procento se rodí mimo manželství. V pohraničí je to
každé druhé, často končí v kojeneckých ústavech. Zcela osaměle pak žije jeden
milion lidí.
Kompletní rodina (otec, matka, děti) je sice stále její nejpočetnější formou
(celkem 2 333 592 rodin), ale počet takovýchto rodin v ČR rok od roku klesá.
Lidé dávají přednost životu na divoko, mladí muži místo svatby dávají před−
nost péči maminky či žijí pro svou práci a sami. Počet rozvodů ale neroste, něko−
lik let již stagnuje na 30 tisících ročně.
Tak charakterizují českou popularizaci na prahu třetího tisíciletí výsledky sčí−
tání lidu, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Církve a konzervativní politici hovoří o mravní zkáze, krachu morálky a tra−
dičních hodnot. Mladí lidé spíše hovoří o významu svobody, novém pojetí rodi−
ny, osamostatnění ženy.
Sociologové zase o proměně společnosti trhu volné soutěže, která stále touží
po tradičních hodnotách a pevných citových svazcích, ale žije odlišným způso−
bem, upozorňuje politoložka Martina Hronová.
Uvedené trendy nepředstavují nějaký odklon od Evropy, spíše se začínáme
evropskému modelu rodiny přibližovat, upozorňuje ředitelka odboru ČSÚ Jiřina
Růžková.
Její slova potvrzují i další statistická čísla. V ČR se narodilo v roce 1991 130
tis. dětí, z toho 11 tisíc mimo manželství. V roce 2001 se narodilo pouze 90. tisíc,
ale z nich mimo manželství už 20 tisíc,tedy prakticky 22 procent.
Ve Francii a Velké Británii se počet dětí narozených mimo klasické manželství
odhaduje na 40%, v severských státech na 50%. Ovšem, upozorňují statistici,
tyto děti se v severských státech sice rodí mimo manželství, ale vyrůstají společ−
ně s matkou a otcem, tedy prakticky v úplné rodině, která na svazek nemá pouze
oficiální glejt.
Neúplných rodin statistici napočítali loni přes 576 tisíc, o 142 tisíc více než
před 11 lety. Nejčastěji neúplné rodiny tvoří rozvedené ženy s dětmi, zejména
v Praze, Brně a na Karlovarsku, Sokolovsku a Chebsku. Zvýšil se ovšem i počet
mužů, kteří sami pečují o nezaopatřené děti, a to z 30 tisíc na 43 tisíc.
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Samostatně žijících lidí bylo loni téměř 1,28 miliónu, o 187 tisíc více než
v roce 1991. Jsou mezi nimi hlavně ovdovělé starší ženy a svobodní nebo rozve−
dené muži v nižších věkových kategoriích. Nejvíce lidí žije samostatně v Praze,
Plzni a na Ústecku a Mostecku. Úplných rodin je v České republice 2 333 592
a žije v nich 71 % obyvatel republiky.
„Počet rozvodů neroste, dramaticky však klesá počet sňatků − z 80 tisíc v roce
1991 n a loňských 50 tisíc, stoupá však věk nevěst a ženichů, který se blíží
třicítce, upozorňuje Zdena Prokopová z informačního a poradenského centra pro
ženy − oběti násilí.
Pro zajímavost − nejpočetnější rodina v ČR měla podle zjištění ČSÚ 19 členů.
Historický rekord − 28 osob, překonán zatím nebyl.
V ČR je 576 420 neúplných rodin, v nich žije 488 tisíc dětí. V 85 % těchto
rodin je v čele žena. Počet mužů, kteří se starají sami o nezaopatřené děti, se
zvýšil z 30 tisíc v roce 2001.
Úplných rodin je 2 333 592. V těchto rodinách žilo 71 % všech občanů ČR −
7 300 000 osob, z toho 1 831 000 dětí.
Ve 177 000 rodinách jsou jeden nebo oba partneři bez práce.
Domácnosti jednotlivců 1 276 176. Jejich počet se rok od roku zvyšuje, od
roku 1991 jejich počet stoupl o 187 000.
převzato z Práva
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Pošta není jenom pošta
Viděli jsme v televizi, že pošta nabízí jistotu za 300 korun. Zeptali jsme se
proto s manželem paní poštmistrové, co to vlastně znamená.
„Již za 300 korun měsíčně na naší poště nabízíme životní pojištění České pojiš−
ťovny s daňovými úlevami. Lidem, kteří chtějí výhodně zhodnotit své peníze na
kratší dobu, bych nabídla jednorázovou životní pojistku. V obou případech je
možné navíc sjednat i úrazové připojištění,” říká.
Proč bychom měli uzavírat pojištění právě na poště?
„Na tuto otázku lze odpovědět jednoduše − protože pošta je dostupná všude
nejen při sjednávání pojistky, ale i v průběhu pojištění a její uzavření právě zde,
přináší zajímavé výhody.”
A jaké výhody myslíte?
„To je dobrá otázka. Je jich mnoho a jedná se především o tyto:
¾ Nadprůměrné úrokové sazby
¾ Česká pojišťovna, jako jediná, nabízí možnost výběru peněz již v průběhu
pojištění, a to prostřednictvím ČP Kreditní karty
¾ Klient může každý rok získat zpět část vložených peněz formou daňových
úlev
¾ Na pojistku může přispívat i jeho zaměstnavatel a tím ušetřit na daních
¾ Pojistkou lze ručit za hypoteční nebo jiný úvěr”
Ještě by nás zajímalo, zda se jedná o produkty i se spořením a jak se úročí?
„Spoření je nedílnou součástí pojištění. Toto pojištění klientovi umožní získat
prostředky na období aktivního stáří, a to až do částky 175800 Kč. Po celou
dobu pojištění je navíc garantován pevný úrok, výrazně převyšující zhodnocení
peněz uložených na běžných bankovních produktech. A mimo to, každý chce
mít zajištěnou svoji rodinu. Jistota za 300 Kč se vyplatí.”
Pro životní pojištění České pojišťovny si nyní můžete zajít i na nejbližší
poštu!
Chráníme Vaše sny
Marta Závadská
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MEZIMĚSTSKÉ TELEFONNÍ PŘEDVOLBY
Benešov 317
Beroun 311
Bílovec 556
Blansko 516
Blatná 383
Blovice 371
Boskovice 516
Brandýs nad Labem 326
Brno 5
Broumov 491
Bruntál 554
Břeclav 519
Bystřice n. Pern. 566
Čáslav 327
Česká Lípa 487
České Budějovice 38
Český Brod 321
Český Krumlov 380
Dačice 384
Děčín 412
Dobruška 494
Dobříš 318
Domažlice 379
Dvůr Králové n. L 499
Frýdek − Místek 558
Frýdlant 482,488
Havlíčkův Brod 569
Hlinsko 469
Hodonín 518
Holešov 573
Holice 466
Horšovský Týn 379
Hořice 493
Hořovice 311
Hradec Králové 49
Hranice 581
Humpolec 565
Hustopeče 519
Cheb 354
Chomutov 474
Chotěboř 569
Chrudim 469
Jablonec nad Nisou 483
Jaroměř 491
Jeseník 584
Jičín 493

Jihlava 56
Jilemnice 481
Jindřichův Hradec 384
Kadaň 474
Kamenice nad Lípou 565
Kaplice 380
Karlovy Vary 35
Kladno 312
Klatovy 376
Kolín 321
Kostelec nad Orlicí 494
Kralupy nad Vltavou 315
Krnov 554
Kroměříž 573
Kutná Hora 327
Kyjov 518
Lanškroun 465
Ledeč nad Sázavou 569
Liberec 48
Litoměřice 416
Litomyšl 461
Louny 415
Lovosice 416
Mariánské Lázně 354
Mělník 315
Mikulov 519
Milevsko 382
Mladá Boleslav 326
Mnichovo Hradiště 326
Moravská Třebová 461
Moravské Budějovice 568
Moravský Krumlov 515
Most 47
Náchod 491
Náměšť nad Oslavou 568
Nová Paka 493
Nový Bor 487
Nový Bydžov 495, 498
Nový Jičín 556
Nymburk 325
Olomouc 58
Opava 553
Ostrava 59
Ostrov nad Ohří 353, 359
Pacov 565
Pardubice 46
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Pelhřimov 565
Písek 382
Plasy 373
Plzeň 37
Podbořany 415
Poděbrady 325
Polička 461
Praha 2
Prachatice 388
Prostějov 582
Přelouč 466, 467
Přerov 581
Příbram 318
Rakovník 313
Rokycany 371
Rosice 546
Roudnice nad Labem 416
Rumburk 412
Rychnov nad Kněžnou 494
Rýmařov 554
Říčany 323
Sedlčany 318
Semily 481
Slaný 312
Soběslav 381
Sokolov 352
Strakonice 383
Stříbro 374
Sušice 376
Svitavy 461
Šternberk 585, 587
Šumperk 583
Tábor 381
Tachov 374
Teplice 417
Tišnov 532, 549
Toužin 353, 359
Trhové Sviny 386
Trutnov 499
Třebíč 568
Třeboň 384
Třinec 558
Turnov 481
Týn nad Vltavou 385
Uherské Hradiště 572
Uherský Brod 572

Vyškov 517
Záhřeb 583
Zlín 57
Znojmo 515
Žamberk 465
Žatec 415
Žďár nad Sázavou 576

Vimperk 388
Vítkov 556
Vlašim 317
Votice 317
Vrchlabí 499
Vsetín 571
Vysoké Mýto 465

Uhlířské Janovice 327
Ústí nad Labem 47
Ústí nad Orlicí 465
Valašské Klobouky 577
Valašské Meziříčí 571
Velké Meziříčí 566
Veselí nad Moravou 518

MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ PŘEDVOLBY
Albánie
Alžírsko
Andorra
Angola
Argentina
Arménie
Australská teritoria
Austrálie
Ázerbájdžán
Bahamy
Bangladéš
Barma
Belgie
Bělorusko
Bermudy
Bolívie
Bosna a Hercegovina
Brazílie
Bulharsko
Česká republika
Čína
Dánsko
Dominikánská rep.
Egypt
Ekvádor
Estonsko
Etiopie
Faerské ostrovy
Filipíny
Finsko
Francie
Ghana
Gibraltar
Grónsko
Gruzie
Guatemala
Hongkong
Chile
Chorvatsko

00355
00213
00376
00244
0054
00374
00672
0061
00994
001242
00880
0095
0032
00375
001441
00591
00387
0055
00359
00420
0086
0045
001809
0020
00593
00372
00251
00298
0063
358
0033
00233
00350
00299
00995
00502
00852
0056
00385

Indie
Indonésie
Irák
Írán
Irsko
Island
Itálie
Izrael
Japonsko
Jižní Afrika
Jordánsko
Jugoslávie
Kambodža
Kanada
Kazachstán
Keňa
Kolumbie
Kongo
Korea
Kuba
Kuvajt
Kypr
Laos
Libanon
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Malta
Maroko
Mexiko
Moldavsko
Monako
Mongolsko
Německo
Nepál
Nigérie

0091
0062
00964
0098
00353
00354
0039
00972
0081
0027
00962
00381
00855
001
007
00254
0057
00242
0082
0053
00965
00357
00856
00961
00423
00371
00371
00352
0036
00389
00356
00212
0052
00373
00377
00976
0049
00977
00234
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Nikaragua
Nizozemsko
Norsko
Nový Zéland
Pákistán
Panama
Paraguay
Peru
Pobřeží slonoviny
Polsko
Portoriko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Řecko
Salvádor
San Marino
Saudská Arábie
Singapur
Slovenská republika
Slovinsko
Somálsko
Srí Lanka
Súdán
Sýrie
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Tunisko
Turecko
Ukrajina
USA
Vatikán
Venezuela
Vietnam
Zambie

00505
0031
0047
0064
0092
00507
00595
0051
00225
0048
001787
00351
0043
0040
007
0030
00503
00378
00966
0065
00421
00386
00252
0094
00249
00963
0034
0046
0041
0066
00216
0090
00380
001
0039
0058
0084
00260
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MORAVIATISK Vyškov,

spol. s r. o.

683 21 Pustiměř 180
Ofsetová tiskárna do formátu A2.
Tiskařské práce v profesionální kvalitě
a uceleném cyklu.
 Tisk vizitek, brožur, katalogů, knih, časopisů, periodik,
reklamních prospektů, plakátů, kalendářů, jízdenek,
letenek, firemních tiskovin, samolepících etiket a potisk
dopisních obálek
 Výroba kartonových obalů
 Kompletní knihařské zpracování (číslování, lepení,
perforace, všechny typy knihařských vazeb, termovazba,
lamino, UV lak, výsekové práce)
 Vlastní reklamní studio, DTP
 Digitální fotografické práce
 Zajišťujeme sítotisk, tampotisk, plotrovou reklamu
 Doprava zakázek v regionu zdarma

KONT
AKT
KONTAKT
TELEFON − FAX: 517 357 356; 517 357 271, MOBIL: 602 736 524; 602 736 523
E−MAIL: moraviatisk@moraviatisk.cz; kressl@moraviatisk.cz, www.moraviatisk.cz
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