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O čem se mluví
Dálnice a její provoz je synonymem dneška, ať už chceme, či ne. Každého
z nás nějak oslovuje, či se konkrétně týká. Mám za to, že občanů Švábenic se
dotýká už dnes, kdy z povzdálí sledujeme výstavbu její části v trase Vyškov−
Mořice, označené jako D1, stavba 0133.
Náhodný pozorovatel vidí, či jen bezděčně vnímá velmi čilý stavební ruch ne−
jen na vlastní trase, táhnoucí se v délce 16,5 km, ale především související pro−
voz těžkých nákladních vozidel roztodivných značek a stavebních organizací.
Pro uživatele silnic v oblasti výstavby jde o výrazné zahuštění provozu, poško−
zené vozovky, zvýšené nebezpečí na křižovatkách, v obcích i mezi nimi. Zvlášt−
ním zatížením jsou uzavírky silnic, pro nás především v úseku Švábenice−Ivano−
vice pro výstavbu nadjezdu u Ivanovic, která bude trvat až do listopadu 2004.
Světlým okamžikem je vybudování nové vozovky od hraničních lip směrem na
Medlovice, která do budoucna nahradí část silnice Medlovice – Ivanovice, když
starou silnici přeruší dálnice. Po zprovoznění nadjezdu bude tedy tento nadjezd
sloužit k jízdě do Ivanovic i pro občany Medlovic, Málkovic a Orlovic, popř.
Rybníčka. Nadjezd bude sloužit rovněž pro nájezd na D1 ve směru na Brno.
Směr na Mořice a výjezd od Brna bude vyveden před nadjezdem na Švábenice.
Tento dálniční sjezd považuji pro Švábenice jako velmi přínosný, neboť bude
prvním ve směru od Vyškova a tím se obec přiblíží nejen Vyškovu, ale přede−
vším Brnu a obec bude těžit z relativní blízkosti dopravní tepny bez negativních
důsledků jejího provozu.

Dovolte mi několik dat ze stavby:

·
·
·
·
·

trasa D1 je dlouhá 16,5 km, mezi obcemi Vyškov−Mořice, a v zájmovém úze−
mí ZOD Haná vede v délce 10,5 km přes k.ú. Křečkovice, Topolany, Rybní−
ček, Heroltice, Hoštice, Medlovice, Švábenice a Ivanovice n/H.
trvalý zábor zem. půdy činí více jak 90 ha. Na trase bylo skryto 424 tis. m3 ornice,
která byla rozprostřena v 19 lokalitách na zem. pozemky v rámci ZOD Haná.
na trase je stavěno 32 mostních staveb různé velikosti, charakteru a účelu od
nadjezdů přes přemostění potoků až po kanalizační propustky.
přebytečná zemina ze stavby je ukládána do zemníku na k.ú. Mor. Prusy, štěrk
pro podkladní vrstvy je těžen nad obcí Boškůvky v k.ú. Orlovice.
dodavatelsky je stavba rozdělena na 4 úseky po cca 4 km. Od Vyškova působí
Skanska DS a. s. Prostějov v km 32,5 – 36,7; dále Stavby silnic a železnic a. s.
Hr. Králové v km 36,7 – 41,4; pokračují Dálniční stavby a. s. Praha v km 41,4
– 45,3; a závěrečný úsek staví Fa Strabag a. s. Olomouc v km 45,3 – 49,0.
Garantem je Fa Skanska, investorem Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod
Brno, Šumavská 33.
K 31.8. t. r. bylo na stavbě provedeno prací za více jak 1 miliardu Kč. Stavba by
měla být uvedena do provozu v roce 2005, s úplným dokončením v roce 2006.
z podkladů zpracoval − Mgr. Zdeněk Cupák
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Upozornění občanům:
Obecní úřad Švábenice upozorňuje občany na okamžitý zákaz vyvážení komu−
nálního odpadu, stavební sutě a jiného materiálu kolem potoka k lesu nebo do
lokality “Zadky”, ale i na jiná místa v katastru obce.
Respono Vyškov upozorňuje občany na sešlapávání PET lahví, které jsou uklá−
dány do kontejnerů.
Při odvozu objemného odpadu na sběrný dvůr do Ivanovic na Hané a Vyškova je
třeba, aby občané tento odpad měli předběžně zvážen a hlídali si, jaká váha je
zapsána na lístek správcem sběrného dvora, který občané stvrzují svým podpisem.
Jelikož tento objemný odpad je každý měsíc fakturován obci k proplacení a
jedná se o dosti vysoké částky, žádáme Vás v této záležitosti o pomoc.
V měsíci červnu byly vyhotoveny nové pohlednice obce Švábenice a to ve dvo−
jím provedení. Tyto pohlednice je možno si zakoupit na Obecním úřadě,
v cukrárně u Skácelů, v Potravinách pana Crhy, v Potravinách pana Zlámala a
Textilu a galanterii paní Vojáčkové.
Dne 21.8. 2003 byly oficiálně spuštěny www stránky obce Švábenice, infor−
mace o obci najdete na doméně svabenice.cz. Součástí těchto stránek bude
i přehled firem, podnikatelů a řemeslníků působících v obci, viz. formulář pro
registraci prezentace těchto firem.
Josef Kubík, starosta

5. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA − 30. 5. 2003
Obecní zastupitelstvo schválilo

• Kupní smlouvu o prodeji parcely do vlastnictví ZOD Haná.
• Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Švábenice, pří−
•
•
•

spěvková organizace dodatkem č. 1. ve znění: Základní škola Švábenice, okres
Vyškov, příspěvková organizace.
Zprávu o hospodaření obce za rok 2002.
Rozpočtová opatření č. 1. rozpočtu obce na rok 2003.
Provozní řád domu mládeže.

Vzalo na vědomí

• Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2002.
• Zprávu o činnosti finančního výboru.
• Zprávu kontrolního výboru o stavu Kulturního domu.
• Zprávu školské a kulturní komise.
• Návrh finančního výboru na prošetření fakturace na stavební materiál a ostat−
ních pochybných faktur z roku 2002.
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Uložilo

• Účetní obecního úřadu, provést nápravu chyb v účtování, vyplývajicí z uvede−
ného auditu.

• Vést samostatný úřet vedlejší hospodářské činnosti obce
• Finančnímu výboru sledovat hospodaření obce dle rozpočtu a změny předávat
ke schválení obecnímu zastupitelstvu.

Pavel Kudlička
člen zastupitelstva

Referendum o vstupu ČR do Evropské unie
Nedlouho po volbách do parlamentu ČR , ze kterého vzešla současná vládní
garnitura a loňských komunálních volbách, které výrazně ovlivnily složení obec−
ního zastupitelstva jsme se sešli k zásadnímu rozhodování potřetí, a to 13. a 14.
června 2003.
Rozhodování to bylo stejně vážné, v mnoha ohledech o to vážnější, že jsme
rozhodovali vlastně navěky. Bez vážnějších hospodářských, či politických změn
na evropském kontinentu, není předpoklad k jinému vývoji, než jaký dosud EU
naznačuje. Připomínám to proto, že vlastně ještě dnes není v mnoha ohledech
jasné, pro co jsme hlasovali, pominu−li skutečnost, že řada sociálních a profes−
ních skupin obyvatel se ve zveřejněných přístupových podmínkách vůbec nena−
šla nebo jen velmi omezeně. Zde se v plné nahotě projevila role propagandy,
hovořící pouze o výhodách, o možných problémech a nedostatcích cudně mlčí−
ce. Bylo proto na každém z nás, jak se v tom málu informací orientovat.
Snad jsme zvolili dobře.
Výsledky volby ve Švábenicích byly následující:
Celkový počet oprávněných voličů
Počet vydaných úředních obálek
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet odevzdaných platných hlasů

744
429
429
427

Počet hlasů

ANO

333

76,38%

Počet hlasů

NE

96

22,02%

58,6%

Mgr. Zdeněk Cupák
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Občanská rubrika
Děti narozené od 1.2.2003
Kochová Klára
Šv. 265
Kochová Michaela
Šv. 265
Přecechtělová Sára
Šv. 258
Zouhar Tomáš
Šv. 52
Veselá Aneta
Šv. 280
Brhel Jiří
Šv. 361
Ať nám rostou do krásy a síly

nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.

17.6.2003
17.6.2003
25.6.2003
26.6.2003
3.7.2003
21.8.2003

Zemřelí od 1.2.2003
Procházková Marie
Šv. 297 + 25.6.2003
Dragounová Vlasta
Šv. 235 + 12.8.2003
Smutná Anežka
Šv. 54 + 20.8.2003
Věnujme jim tichou vzpomínku
Sňatky v roce 2003
LEDEN
Krupíková Jana – Koch Luboš
DUBEN
Damborská Leona – Hutera Vlastimil
KVĚTEN
Kudličková Zdeňka – Zoufalý Karel
ČERVEN
Jiříčková Lucie – Láník Ivo
Přejeme mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění
K 31. 8. 2003 žilo v obci Švábenice 940 obyvatel
z toho: 468 mužů
472 žen

Blahopøání k 90-tinám
V uplynulých dnech se dožila svých 90−tých narozenin:

paní Marie Frgálová
Obecní úřad se připojuje ke gratulantům s přáním pevného zdraví v dalších
letech a spokojenosti v kruhu rodinném.
Hana Hladká
pracovnice OÚ
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Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje informuje občany
Ochrana obyvatelstva v České republice
(veřejná informace pro občany Jihomoravského kraje)
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že problematika ochrany obyvatelstva je či byla velice často
nesprávně interpretována, rozhodl se Hasičský záchranný sbor Jihomoravského
kraje (dále”HZS kraje”) po dohodě se starosty řady obcí (měst, městských částí)
poskytnout občanům Jihomoravského kraje následující ucelenější informaci.
1. Úvod
“Civilní ochrana” (později také “civilní ochrana”) byla v České republice až
do r. 1990 koncipována především jako součást opatření k přípravě státu do spo−
lečnosti k obraně před následky konfrontační války za použití zbraní hromadné−
ho ničení. Z tohoto důvodu se přistupovalo k problematice ochrany obyvatel−
stva z pohledu Ženevských úmluv z r. 1949 (jako reakce na hrůzy 2. světové
války) a zejména článku 61 Dodatkového protokolu I k nim z r. 1977. Jeho ob−
sah je ale výlučně orientován jen na ochranu obyvatelstva za válečného stavu.
Ukončení studené války a minimalizování možnosti vzniku globální vojenské
konfrontace ve středoevropském prostředí umožnilo změnit charakter připravo−
vaných opatření k ochraně obyvatelstva i v rámci České republiky.
Na druhé straně je ale třeba vidět, že existují a nadále vznikají nové, často
obtížně představitelné bezpečností hrozby a rizika. Hrozbu mohou představovat
nedemokratické státy, různé nevládní skupiny a organizace, které nerespektují
mezinárodní právo a pro které jsou válka, terorismus, násilí a potlačování zá−
kladních lidských práv a svobod prostředkem prosazování jejich zájmů. Stálá
pozornost musí být věnována možným rizikům provozních havárií a živelných
pohrom, otázkám epidemií, ekologickým nebezpečím a jiným ohrožením.
Z uvedených hledisek bylo nezbytné přehodnotit tehdejší pojetí ochrany obyva−
telstva. Současně je nutno konstatovat, že pro řešení opatření ochrany obyvatel−
stva nebylo v České republice vytvořeno právní prostředí až do doby přijetí zá−
kona o integrovaném záchranném systému (č. 239/2000 Sb.), schválení usnesení
vlády o koncepci ochrany obyvatelstva (č. 417/2002) a přijetí vyhlášky MV
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (č. 380/2002 Sb.).
2. Úkoly občanů, orgánů obcí a podnikové sféry k ochraně obyvatelstva
2.1. Občan
Cílem opatření orgánů státu a orgánů územních samosprávných celků při pří−
pravě na mimořádné události (živelní pohromy, průmyslové havárie atd.) a je−
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jich řešení je ochrana života, zdraví a majetku občanů. Bezprostřední pomoc
poskytuje občanovi při jeho ochraně obec (město, městská část), zaměstnavatel
a složky integrovaného záchranného systému (dále “IZS”).
Základním prvkem systému ochrany obyvatelstva je informovaný a připravený
občan. K tomu zejména orgány obcí, dále zaměstnavatelé, orgány kraje a státní
orgány (včetně HZS kraje) poskytují informace o možných ohroženích, pláno−
vaných opatřeních a postupu při řešení následků mimořádných událostí. Tímto
způsobem má možnost občan získat základní znalosti a dovednosti k sebeochraně
a vzájemné pomoci:
• způsobu chování po vyhlášení varovného signálu, telefonních číslech tísňo−
vého volání, místech poskytování nezbytných informací a o přípravě evakuační−
ho zavazadla,
• o provedení improvizované ochrany ukrytím ve vhodných částech obytných
domů, provozních a výrobních objektů a o provedení improvizované ochrany
dýchacích cest, očí a povrchu těla,
• o opatřeních v případě povodní a úniku nebezpečných látek,
• o hygienických opatřeních v prostorech karantény, poskytování první před−
lékařské pomoci a o provedení částečné dekontaminace.
2.2. Obec
Orgány obce (starosta, primátor, obecní a městský úřad, magistrát a úřad měst−
ské části) při plnění svých úkolů ochrany veřejného zájmu a při výkonu státní
správy v přenesené působnosti bezprostředně zajišťují úkoly ochrany obyvatel−
stva ve vztahu k občanům na území obce, popř. ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností. Sehrávají rozhodující úlohu při informování občanů,
právnických a podnikajících fyzických osob na území obce o možných hrože−
ních, plánovaných opatřeních, postupu při řešení následků mimořádných udá−
lostí a při organizování pomoci.
Orgány obce zabezpečují úkoly stanovené havarijními plány a krizovým plá−
nem kraje. Podílí se na provádění záchranných a likvidačních pracích, zabezpe−
čují varování, evakuaci, ukrytí, organizují humanitární pomoc a nouzové přežití
obyvatel obce (nouzové ubytování, zásobování pitnou vodou a stravování). Zvlášt−
ní pozornost věnují všem předškolním, školským, zdravotnickým, sociálním a
obdobným zařízením nacházejícím se na území obce.
K plnění úkolů obcí v oblasti ochrany obyvatelstva využívají obce především
jednotky sborů dobrovolných hasičů (dále “SDH”) obcí. Rovněž mohou být
využívána i zařízení cicilní ochrany (bez právní subjektivity), která jsou zřizová−
na zejména u obcí, v nichž není jednotka SDH obce zřízena.
2.3. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (zaměstnavatelé) při zabezpečo−
vání bezpečnosti a ochrany zdraví při práci plní opatření pro případ zdolávání
mimořádných událostí. Bezprostředně zajišťují úkoly ochrany obyvatelstva ve
vztahu ke svým zaměstnancům. Sehrávají rozhodující úlohu při informování o
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možných ohroženích, plánovaných opatřeních a postupu při řešení následků
mimořádných událostí a při pomoci postiženým zaměstnancům.
U stanovených právnických osob a podnikajících fyzických osob jsou opatření
ochrany obyvatelstva zapracována do vnitřních havarijních plánů (jsou−li pro−
vozovatelem zařízení nebo objektů, u nichž byla stanovena zóna havarijního
plánování) a plánů krizové připravenosti (pokud jsou zahrnuty do krizového plánu
kraje). Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zahrnuté do havarijního plánu
kraje nebo vnějšího havarijního plánu nebo krizového plánu kraje plní úkoly
v souladu s právními předpisy a úkoly stanovené uvedenými plány. Právnická
osoba nebo podnikající fyzická osoba, u které došlo k havárii (mimořádná udá−
lost v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, jaderných energe−
tických zařízení a budov, jaderných energetických zařízení, při nakládání
s nebezpečnými chemickými látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání
s nebezpečnými odpady) plní navíc další úkoly stanovené právními předpisy.
K plnění úkolů ochrany obyvatelstva mohou právnické osoby a podnikající
fyzické osoby využívat své jednotky HZS podniků a SDH podniků, popř. zaříze−
ní civilní, ochrany, pokud jsou jejich zřizovatelem. Tyto jednotky a zařízení se
podílí především na zabezpečení evakuace (doprovod a péče o evakuované oso−
by), zabezpečení nouzového přežití, organizování humanitární pomoci, zjišťo−
vání a označování nebezpečných oblastí a provádění dekontaminace.
3. Informace, ukrytí a individuální ochrana
3.1. Předávání informací
Informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení,
připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení zabezpečuje obecní úřad
(městský úřad, úřad městské části) a zaměstnavatel. K tomu využívají informace
poskytnuté zejména HZS kraje.
Informování se uskutečňuje zejména hromadnými informačními prostředky, le−
táky a informačními brožurami, ukázkami činnosti IZS nebo besedami
s obyvatelstvem. V rámci informování se sdělují zejména údaje o zdrojích rizik
vzniku mimořádných událostí a s tím souvisejících preventivních opatřeních,, čin−
nosti a přípravě IZS na řešení mimořádných událostí, opatřeních ochrany obyva−
telstva (zejména o varování, evakuaci, ukrytí, individuální ochraně a nouzovém
přežití), sebeochraně o vzájemné pomoci a organizaci humanitární pomoci.
Tísňovou informací se obyvatelstvu sdělují údaje o bezprostředním nebezpeč−
ní vzniku nebo již nastalé mimořádné události a údaje o ochraně obyvatelstva.
Tísňová informace je předávaná bezodkladně po vyhlášení varovného signálu
(kolísavý tón sirény po dobu 140 s). K poskytování tísňové informace se využí−
vá sirén vybavených modulem pro vysílání hlasové informace a všech hromad−
ných informačních prostředků, popř. dalších prostředků podle místních zvyklos−
tí (obecní rozhlas, rozhlasový vůz, amplion, místní kabelová TV atp.).
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3.2. Kolektivní ochrana – ukrytí
Improvizované úkryty se budují k ochraně obyvatelstva v případě vyhlášení kri−
zových stavů, a to nouzového stavu ohrožení státu a v době válečného stavu
v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. Stálé úkryty
slouží k ukrytí obyvatelstva a tvoří je trvalé ochranné prostory v podzemní části
staveb nebo stavby samostatně stojící. Dělí se na stálé tlakově odolné úkryty, stálé
tlakově neodolné úkryty a ochranné systémy podzemních dopravních staveb.
Stálé tlakově odolné úkryty lze využít k ochraně obyvatelstva proti účinkům
zbraní hromadného ničení v případě “stavu ohrožení státu” a “válečného stavu”.
Stálé tlakově neodolné úkryty lze využít k ochraně obyvatelstva proti účinkům
světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním pra−
chem a částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě
“stavu ohrožení státu” a “válečného stavu”.
Ochranné systémy podzemních dopravních staveb lze využít k ochraně obyva−
telstva při stavu ohrožení státu, válečném stavu a při mimořádných událostech.
Na území Jm kraje se nenachází.
Z výše uvedených skutečností a v souladu s právním předpisy je zřejmé, že:
• stálé úkryty (hovorově nazývané “úkryty CO”) jsou z hlediska jejich technic−
kého řešení, doby zpohotovení a nerovnoměrného rozložení na území Jm kraje
předurčeny pro tzv. “vojenská ohrožení”,
• využití stálých úkrytů při ostatních mimořádných událostech a ohroženích
lze připustit pouze v případě, že jsou plně trvale provozuschopné (zajišťují pro−
voz izolace), místně i časově dostupné a je pro ně připravena kvalifikovaná ob−
sluha,
• k ukrytí osob při mimořádných událostech před kontaminací radioaktivním
prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných látek bu−
dou využívány přirozené ochranné vlastnosti staveb a svépomocí prováděny
úpravy proti pronikání těchto látek.
3.3. Individuální ochrana
K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných látek (škodli−
vin) při mimořádných událostech se využívají prostředky improvizované ochra−
ny dýchacích cest, očí a povrchu těla. Jedná se o jednoduché pomůcky, které si
občané připravují svépomocí z dostupných prostředků používaných v domácnosti
či v zaměstnání a které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální
ochrany (typizované, profesionální). Občané, jejichž bydliště nebo pracoviště se
nachází v zóně havarijního plánování JE Dukovany, jsou zabezpečeni dvouvrs−
tvými ochrannými rouškami (OR 1) ve dvojím obložení.
Všechny prostředky individuální ochrany (nazývané také jako “speciální mate−
riál CO” nebo “masky CO” atp.) budou do konce r. 2004 odsunuty ze všech
uložišť (skladů obcí, právnických a podnikajících fyzických osob) na území Jm
kraje – obdobně je řešeno v rámci celé České republiky. Tyto prostředky budou
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překontrolovány v Opravárenském závodě HZS ŠR a bude provedeno jejich
vytřídění.
V dalším období se předpokládá výdej prostředků individuální ochrany (tvoří
je dětské ochranné vaky, dětské ochranné kazajky, dětské ochranné masky,
ochranné masky pro dospělé) z centrálních skladů při “stavu ohrožení státu” a
“válečném stavu” pro vybrané kategorie osob, a to:
• děti a mládež do 18 let věku, respektive do ukončení středoškolského vzdělá−
ní v souvislém denním studiu (předškolní a školská zařízení, neumístěné děti) a
pro jejich doprovod,
• občany umístěné ve zdravotnických, sociálních a obdobných zařízeních (podle
projektované lůžkové kapacity) a pro jejich doprovod včetně personálu zařízení.
V této souvislosti je třeba připomenout, že stávající prostředky individuální
ochrany:
• jsou výhradně určeny k ochraně před účinky radioaktivních, biologických a
bojových otravných látek,
• jejich ochranné vlastnosti nezabezpečují ochranu před účinky široké škály
stovek nebezpečných látek, které se v rámci ČR vyrábějí, skladují či přepravují,
• jejich okamžité použití k ochraně obyvatelstva při bezprostředním nebezpečí
(nevojenském ohrožení) včetně možných teroristických útoků je proto nereálné.
Ostatní občané si mohou zakoupit prostředky individuální ochrany ve speciali−
zovaných prodejnách (při realizaci se doporučuje zároveň zakoupit i “universál−
ní filtr”).
4. Hasičský záchranný sbor Jm kraje
Právní předpisy, kromě tradičních úkolů, ukládají HZS kraje řadu dalších úkolů
nebo jej zmocňují k plnění úkolů za orgány kraje a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností, zejména pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací.
Za tím účelem HZS kraje:
• pravidelně organizuje ukázky své činnosti a průběžně organizuje součinnost−
ní, prověřovací a taktická cvičení složek IZS, popř. koordinujících orgánů,
• v roce 2002 předal obcím “Výpis z havarijního plánu okresu”, metodickou
pomůcku “Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události”, příručky
“Pro případ ohrožení” a “Sebeochrana obyvatelstva”; v roce 2003 ještě předá
obcím s rozšířenou působností “Výpis z havarijního plánu kraje” k zabezpečení
opatření ve správním obvodu,
• k 1. lednu 2003 určil všechny obce s rozšířenou působností k povinnosti roz−
pracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje na podmínky správního obvodu,
• v roce 2003 prozatím provedl proškolení všech starostů obcí v jedno, dvou a
třídenním cyklu (každý obdržel pomůcku “Soubor prezentací a přednášek” a
další pomůcky) a výběrově i některé zaměstnance obecních )řadů a složek IZS
(celkem cca 600 osob).
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• v letech 2000 až 2002 provedl proškolení cca 760 osob – zaměstnanců práv−
nických a podnikajících fyzických osob,
• pro kontinuitu v zabezpečování opatření ve vymezených oblastech a pro bez−
problémovou spolupráci od 1.1.2003 stanovil všem obcím svoji kontaktní osobu,
• v roce 2002 předal každé základní i střední škole příručku “Pro případ ohro−
žení” a “Sebeochrana obyvatelstva”, videokazetu s filmy “Ochrana člověka při
mimořádné události, Havárie s únikem nebezpečných látek, Povodně a ochrana
člověka a Než přijede záchranka”; v roce 2003 navíc metodickou příručku pro
učitele základních a středních škol k výuce stanovených témat (dle opatření
MŠMT),
• do konce r. 2001 provedl přípravu pedagogů (cca 640 osob) a od září 2003 prove−
de jejich opětovné proškolení (spolupráce s Krajským pedagogickým centrem).
Bližší informace občanům Jihomoravského kraje vždy poskytuje příslušný obec−
ní úřad (městský úřad, magistrát a úřad městské části), zaměstnancům v pracovním
a obdobném poměru zaměstnavatel, dále pak i příslušné územní pracoviště HZS
kraje (kontakty jsou k dispozici na příslušném obecním úřadu).
Podrobnější informace je možné rovněž získat na adrese www.mvcr.cz/hasici/
obcan (MV−generální ředitelství HZS ČR) a adrese www.firebrno.cz v “infor−
macích” (Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje).

S ÚSMĚVEM
Švábenický folklor
MOTTO:
Lidstvo má jen jednu účinnou zbraň, a tou je smích.
M. Twein
Občas mi zašle dcera Františka Pokorného − Milena Pokorná z Prahy zásilku
z pozůstalosti svého tatínka. Bylo by asi na škodu, nechávat si veselé články pro
sebe. Proto se příležitostně budeme seznamovat z dávným životem švábenic−
kých předků.

Dnes si přečteme, jak vznikly Švábenice, proč se tak jmenují.
Když chodil Pán Ježíš se Sv. Petrem po Moravě, potkali u Znojma čerta, jak
nesl cosi v měchu. Sv. Petr byl zvědav, co to asi nese. Pán Ježíš mu poradil, aby
mu nepozorovaně natrhl měch… Stalo se. Čert pořád cosi černého utrusoval. Šli
pomalu za ním, až přišli na Hanou v místa, kde nyní Švábenice stojí. Tam roz−
táhnul čert měch a dívá se – jak hloupý. Povídá:”Švábé?−Nic!” – On chtěl totiž
šváby roztrousit po Hané, ale nedonesl jich až tam – po cestě je roztratil. – Však
později přilezli tam sami – a u Vyškova i ve Vyškově ještě se drží…
Vybral Libor Pištělka
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PANÍ UČITELCE S LÁSKOU
Eleonora Janáčková − malé ohlednutí historií
Nastal opět nový školní rok a jistě neuškodí mladé generaci připomenout, že ve
Švábenicích učila sestra našeho slavného hudebního skladatele Leoše Janáčka.
Narodila se v roce 1838, právě v tom roce, kdy se ve Švábenicích zároveň oteví−
rala nová škola. Tyto události jsou tedy staré 165 roků.
Jako učitelka zde působila v letech 1875 až 1903. Letos tedy uplynulo 100 let,
kdy zde přestala učit.
Ve Švábenicích však žila až do své smrti roku 1919 a je na místním hřbitově
pochována.
Procházíme−li hřbitovem, nemůžeme minout velký litinový kříž na jejím hro−
bě, který je nejenom bohatě umělecky formován, ale je ojedinělý mezi ostatními
kříži na tehdejší dobu svým moderním pojetím pokoncilové, pohřební liturgické
tendence, zdůrazňující při pohřbech život zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Tento
kříž vytvořeny umělcem ještě dávno před II. Vatikánským koncilem, nese na
sobě právě tuto myšlenku.
Na kříži není zpodoben Kristus přibitý−umírající, ale vzkříšený, oslavený. Evan−
gelní postavy pod křížem stojících−Panny Marie a Sv. Jana, jsou zpodobněny ve
stavu již oslavném, jako andělé s křídly.
K těmto výročím byla v letošním
roce vyrobena nová informační tabu−
le na hrob Eleonory Janáčkové, která
byla upevněna na náhrobní sokl.
V srpnu byly obnoveny nátěry tohoto
vzácného litinového kříže, aby to zde
bylo hezké, a aby toto historické mís−
to v obci sloužilo dalším generacím
jako vzpomínka a památka na tuto
ženu – učitelku.
Text i foto: Libor Pištělka
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Památný den CČSH
Mnozí z Vás si jistě všimli, že přibližně jedenkrát měsíčně se koná v budově
OÚ pravidelná bohoslužba CČSH (Církve československé husitské) pro přísluš−
níky a příznivce této církve ve Švábenicích, popř. i blízkého okolí.
Mimořádným pochopením Rady OÚ je poskytována obřadní místnost k setkání
faráře Mgr. Martina Kopeckého se všemi, kterým je blízké učení této církve. Za
účasti více jak 30 členů a příznivců CČSH se dne 28. června sešlo shromáždění
náboženské obce, aby vzpomnělo 80. výročí první česky sloužené mše ve Švá−
benicích 6. července 1923.

Bohoslužby se vedle faráře Martina Kopeckého, duchovního správce z Blanska,
do jehoř farnosti dnes Švábenice patří, zúčastnil i biskup brněnské diecéze Dr.
Petr Šandera a prostějovský vikář Mgr. Miloš Košíček. Listováním v kronice se
vraťme do oněch památných dní. K vykonání bohoslužby nově založené církve
v Boříčí při Husově hranici byl pozván duchovní Karel Pavlík z Brna Husovic,
pozdější farář ve Zborovicích. Mše byla konána za hojné účasti občanů ze Švá−
benic a okolí, zvláště pak z Orlovic. První schůze výboru pro rozšíření CČS ve
Švábenicích proběhla 16. července za řízení řídícího učitele Miloše Lejsala. Další
schůze se zúčastnili zástupci 23 rodin, během měsíce se počet rozrostl na 65
osob. V roce 1931 čl. základna dosáhla 142 příslušníků církve ze 40 rodin, což
byl vůbec nejvyšší počet za dobu existence CČS ve Švábenicích. Počty se měni−
ly podle přistoupení, odchodů, úmrtí, narození, ale také pohybu obyvatelstva
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v průběhu války a těsně po ní. K 6.7.1953 měla CČS ve Švábenicích 86 přísluš−
níků. Bohoslužby byly konány duchovními z Brna, později z Vyškova. Od roku
1928 po vzniku náb. obce v Ivanovicích, docházeli duchovní k obřadům odtud.
Obřady byly konány v Sokolovně na Lapači (dnešní kino), později ve staré ško−
le a v průběhu války opět v Sokolovně. Po roce 1945 pak v nové škole (pozdější
MŠ, dnes dům mládeže), aby se po krátké době vrátily zpět do staré školy. Do
historie CČS ve Švábenicích patří divadelní a pěvecký soubor vedený učitelem
Janem Kadlecem z období mezi válkami, vystupující jak v místě, tak v Orlovicích,
Chválkovicích. K dlouholetým obětavým členům místního výboru CČS patřili
Alois Duraj, Miloš Lejsal, Miloš Dvořák, Tomáš Pavlečka, Bořivoj Slavík, Čest−
mír Cupák, Ant. Štětina, Josef Navrátil, Ludvík Mrázek, Jan Horák a řada dal−
ších, kteří se vystřídali ve vedení místního společenství. Opomenout nelze celou
řadu duchovních z Brna, Vyškova, Ivanovic, posléze Slavkova, Kroměříže a
posledně Blanska, podle příslušnosti obce k farním obvodům.
Jmenovitě Karla Pavlíka, Antonína Javorského, Miroslava Butuly, Sergeje Po−
nomarenko, A. Vlad. Grydila, Jaroslava Vyskočila, Ladislava Kopeckého, Zdeňku
Rydvalovou, Janu Chaloupkovou, Martina Kopeckého, současného duchovní−
ho. Bylo by možno uvést dalších téměř 50 jmen duchovních a kazatelů, kteří se
pravidelně, či sporadicky zúčastňovali obřadů v 80−ti leté historii náb. obce CČS
ve Švábenicích. Činnost řady z nich dokumentuje kronika náb. obce Ivanovice
i kniha zápisů místního výboru církve ve Švábenicích. Je velkou škodou, že ani
jeden z pramenů není veden v průběhu celé historie. Buď roku 1941 končí, nebo
začíná po válce, z čehož lze vyvodit, že jako řada obecních kronik nemapuje
válečné období, bylo pravděpodobně stejně obtížné vést církevní záznamy bez
obav z případných následků. Z posledního zápisu v kronice z 22/6 1941 je patr−
ná obava ze zákazu a rozpuštění této národní církve, stejně jako se to stalo spří−
zněnému Sokolu. Z těchto časů se datuje množství přestupů do církve římskoka−
tolické. Jen v roce 1941 je to 29 příslušníků z obavy z represí. Atmosféru váleč−
ných let naznačuje zápis v pamětní knize náb. obce CČS v Ivanovicích již zmí−
něného roku 1941. „I pro faráře Vl. Grydila je to velmi bolestné, stejně se musel
nově nábožensky orientovat pod tlakem bolestí a útrap, které s sebou nese válka.
Jeho promluvy jsou čistě biblické, nesmějí se dotýkat ničeho národního, ani po−
litického.“ Léta poválečná naznačoval nový rozmach sil. Bohužel skutečnost
byla jiná a konec 60 let byl i koncem aktivity církve, především zmenšením
počtu náb. obcí a jejich členské základny.
Obraťme se k několika údajům s celostátní platností uvedených v regionálním
zpravodaji CŠSH z července 2003 z pera faráře Martina Kopeckého.

Kdo a co je Církev Československá Husitská?
Je církví křesťanskou, tj. patří k obecné rodině křesťanských církví stejně jako
římskokatolická, evangelická, pravoslavná atd. Zároveň je však církví samostat−
nou, tzv. národní, podobně jako církev anglikánská ve Velké Británii, luterská
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v severských zemích. Není závislá na Vatikánu a hierarchii představitelů moci.
Podíl na správě církve nesou kněží i obyčejní lidé – laici. Historicky navazuje na
bohatou cyrilometodějskou a nekatolickou tradici Českých a Moravských zemí
v minulosti, ve víře našich předků, která byla násilně potlačena v duši našeho
národa po bitvě na Bílé hoře. Násilná rekatolizace tak učinila konec mnohým
vzdělancům a osvíceným lidem – např. odchod J.A.Komenského a dalších z vlasti.
Po vzniku naší národní samostatnosti byla v roce 1920 obnovena i tato myšlenka
tradice naší víry osobní a nezávislé. Dne 8. ledna 1920 byla vyhlášena reform−
ním hnutím katolického duchovenstva. Utvořilo ji tehdy 140 bývalých římsko−
katolických duchovních, po té, co byla Římem odmítnuta jejich žádost o mož−
nost sloužit bohoslužby v českém jazyce. V čele hnutí stál ThDr. Karel Farský,
spisovatel E. Zahradník – Brodský, G.A.Procházka a další. Již v roce 1921 se při
sčítání lidu téměř 600 000 obyvatel ČSR hlásilo právě k církvi československé.
Moderní způsoby práce, stylu života i zvěstování myšlenek získaly srdce lidí,
kteří se vnitřně rozešli se starou církví, ale ne s Bohem. Chtěli žít křesťanství bez
formálnosti a pokrytectví. Po druhé světové válce se již k církvi československé
hlásí téměř milion lidí a bohoslužby, setkání pro děti, mládež či starší generaci se
konají na 3000 místech československé republiky. Bohužel doba čtyřiceti let
potlačování náboženství vykonala své. A tak se církev statisíců zmenšila na de−
setitisíce. Nic však neubralo na jejím poslání a ochotě služby člověku součas−
nosti. Její dveře jsou otevřeny úplně každému člověku bez rozdílu vyznání (ka−
tolíkům, evangelíkům, pravoslavným..), světového názoru, lidem hledajícím i
nevěřícím. Každý kdo se touží něco víc dozvědět o Bohu, Víře, Bibli, je srdečně
zcela nezávazně zván. Může se kdokoliv na cokoliv zeptat z celé škály prostoru
lidského života. Do současnosti zůstává a je spojující s minulostí česká liturgie
(bohoslužba), podíl všech lidí na správě církve, jedna a tatáž Bible – Slovo Boží
– společná všem křesťanům, sedm svátostí (křest, biřmování, manželství, poká−
ní, večeře Páně, útěcha nemocných a svěcení kněží), duchovní církve se mohou
ženit a vdávat (knězem může být i žena) a ochota být církví moderního pohledu
na život a jeho starosti i radosti. Symbolem církve je kalich s křížem, jež zpří−
tomňuje prostor církve propojující v sobě katolickou a protestantskou tradici víry.
Oblekem duchovního je černý talár s červeným kalichem a bílá štola. Dnes tvoří
církev 340 farností – náboženských obcí (jež mají své filiálky – naše vyškovská
jich má 6), ty jsou sdruženy do vikariátů (my jsme Brno venkov), vikariáty do
diecézí (my jsme brněnská, další je olomoucká, královéhradecká, plzeňská, praž−
ská a slovenská). Každá diecéze má v čele biskupa (náš brněnský biskup je ThDr.
Petr Šandera nar. v r. 1964), hlavou celé církve československé husitské je patri−
archa – nyní ThDr. Jan Schwarz ThD., nar. 1957.
z podkladů zpracoval: Mgr. Zdeněk Cupák
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Vlastivědný kroužek při městském vlastivědném
muzeu ve Velkých Bílovicích
Na pozvání členů Vlastivědného kroužku jsem se v srpnu tohoto roku rozejel
do Velkých Bílovic na břeclavsku, kde již přes 40 let pracuje několik nadšenců
na shromažďování krojových částí, hospodářského nářadí, předmětů starých ře−
mesel, bytového a kuchyňského vybavení z 19. a 20. století a podobně. Dále
členové dávají dohromady fotografie zajímavých osobností žijících v obci, na−
příklad v muzeu najdete fotografie a životopisné údaje všech starostů od roku
1861, fotky stárků od roku 1900, snímky učitelů, kněží působících v obci, legio−
nářů a všech padlých v první světové válce atd. Lidé, kteří tento vlastivědný
kroužek založili už nejsou mezi živými, přesto se počet členů tohoto kroužku
nemění a stále čítá 10 až 12 osob a nadále se snaží v úspěšně započaté práci
svých předchůdců pokračovat. Když byli na pozvání z mé strany letos na jaře
v obou muzeích ve Švábenicích, nemohli uvěřit, že o tohle se stará jen jedna
osoba. Vždyť u nás je ke shlédnutí více exponátů a výstavní prostory jsou také
mnohem větší. Muzeum ve Velkých Bílovicích má k dispozici celé první patro
bývalé školy stojící na náměstí. Stálé expozice jsou rozmístěné ve dvou třídách,
na schodišti a chodbě ve zmíněném prvém patře. Mimo jiné je zde k vidění i
průřez životem bílovických krajanů v Argentině. Velmi bohatě je vybavena kro−
jová část muzea. Kromě stálé výstavy lze si v příležitosti různých místních slav−
ností a svátků jako jsou hody, výstava vína, Velikonoce prohlédnout; výstavky
tematicky k těmto svátkům zaměřené. Pro tyto výstavy je určena další bývalá
třída. Nyní zde právě byla výstava Moravských a českých lidových krojů. Je
dobře, že se občas i v dnešní době najdou obětaví lidé, kteří ve svém volném
čase opatrují a chrání dědictví našich otců, a nedívají se, jaký finanční prospěch
z toho budou mít. Shodli jsme se všichni, že kulturní památky jsou naše chlouba,
ale hlavně starost. Pokud budete mít zájem poznat, jak žili naši předkové, jak se
oblékali, jaké používali nářadí při své práci a také jak vypadala vesnice v dobách
minulých, přijeďte se podívat i do bílovického muzea.
Srdečně Vás přivítají
Foto i text připravil:
Libor Pištělka
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Z KULTURY
Moje vzpomínání
Milí čtenáři, chtěl bych se s Vámi v krátkosti podělit o radostech i někdy zkla−
máních s mojí muzejní a výstavní činností ve Švábenicích. Letos je tomu již 20
roků, přesně 2. června 1983, kdy jsem začal restaurovat tehdy malé muzeum
z roku 1965 ve věži místního kostela. Exponátů bylo mnohem více, než mohly
pojmout dvě místnosti v 1. patře, proto se muzeum zvětšilo o další dvě místnosti
ve 2. patře. Vznikla zde stálá výstavní expozice památek z pozůstalosti kostela a
fary. Velká mravenčí práce opět nastala, když se v minulých letech stahoval kos−
tel. I muzeum se schodištěm bylo velmi narušeno. V roce 1998 až 1999 dostalo
muzeum nový kabát, takže nyní důstojně reprezentuje naši farnost. Velkým zkla−
máním byl pro mě rok 1985, kdy tehdejší mocipáni místo povzbuzení při utužo−
vání a ochraně těchto památek mi dávali najevo, že od této církevní aktivity
musím ustoupit. Ale život šel dál. K tomuto muzeu se přidalo po velké rekon−
strukci staré školy druhé Obecní muzeum. Po zrestaurování a rozmístění všech
exponátů z dávných dob a darovaných místními občany, bylo muzeum v roce
1997 slavnostně otevřeno pro veřejnost. Tímto počinem se Švábenice dostaly do
povědomí lidí v celé naší republice. Zároveň obdivují uspořádané výstavy
s různými tématy. Do července letošního roku mohli návštěvníci již spatřit 31
výstav, které režíruji a že to jsou výstavy opravdu velké a náročné, o tom svědčí
obětované hodiny, kterých bylo již 15.700. Že to vše nebylo obětováno marně,
dokazuje návštěvnost. Těchto 31 výstav shlédlo 17.500 lidí, téměř ze všech kou−
tů republiky. A můžeme se pochlubit, že nás navštívila i mládež z Polska, Itálie,
Francie, Litvy, Belgie, Rwandy a rovněž děti z Ukrajiny. Ze starších návštěvní−
ků to byly skupinky z Německa, Francie, Slovenska a Ruska. Dokonce se zde
objevili i dva návštěvníci z Hongkongu.
Z významných osobností to byl arcibiskup olomoucký Jan Graubner a pomoc−
ný biskup Josef Hrdlička. Nesmím zapomenout, že se zde zastavily zájezdy VIA
PETROV, Vlastivědný kroužek Žarošice a Mutěnice a Muzejní kroužky z jiných
obcí. I česká televize zde natáčela pořad. A že se výstavy líbí, to dokazují zápisy
v pamětních knihách, které jsou v muzeích k dispozici. Zároveň s těmito kniha−
mi je veden inventární soupis všech exponátů a také je založena pokladní kniha,
do které se zapisují příjmy a výdaje na chod výstav a muzea. Pro mě osobně bylo
velkým zklamáním odcizení několika exponátů v Obecním muzeu v loňském
roce. Lapkové byli sice zanedlouho dopadeni, ale věci již samozřejmě nedosta−
neme nazpět, protože byli po různých bazarech rozprodány.
Velice si vážím ocenění, které jsem obdržel v roce 2001 v zaplněné katedrále
sv. Václava v Olomouci z rukou arcibiskupa Jana Graubnera. Jednalo se o me−
daili svatého Jana Sarkandra jako projev uznání a vděčnosti za aktivní a nezišt−
nou práci pro církev a věrnou službu v oblasti křesťanské kultury ve farnosti
Švábenice. Dále bylo připsáno:”…kéž tato projevená pozornost přinese kousek
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radosti a je také povzbuzením k dalšímu úsilí o budování krásného společenství
Kristovy církve.”
Jsem rád, že o naše muzea je zájem, že si v tom dnešním uspěchaném světě lidé
přijdou pro takzvané pohlazení na těle i duši při pohledu na krásy vystavených
exponátů. Obě muzea jsou zaregistrovány na Informačním a poradenském stře−
disku pro místní kulturu v Praze.
Potěšující je rovněž skutečnost, že katedra muzeologie filosofické fakulty Ma−
sarykovy university v Brně přijala námět na zpracování souborné diplomové práce
o našem muzeu Bc. Hanou Cupákovou. Tato obsáhlá práce je k dispozici nejen
v Universitní knihovně MU v Brně, ale také k nahlédnutí v naší expozici.
Srdečně se na Vás všechny opět těší správce a vystavovatel
Libor Pištělka
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PYTLÁK
V muzejním archivu jsem nedávno vyhledal báseň PYTLÁK, kterou složil před
40 lety, 28. března 1963 pro svá vnoučata švábenský rodák Petr Synek.
Soumrak se snáší nad krajem,
tam v dáli krákorá vrána.
Zajíček pod mez ulehl,
od lesa zazní rána.
Ptáčci ve svém hnízdečku,
něžně se k sobě tulí.
Koloušek běhá po lese
a není k utišení.
Zrádná to rána pytláka,
zkolila jeho mámu.
Copak se se mnou bude dít?
A kdo mi dá ochranu?
Tvrdé to srdce pytláka,
neslyší nářek jeho,
nevidí krásu přírody,
schopen je všeho zlého.
Koloušek pláče, naříká,
žádný ho nepotěší,
proklíná tebe pytláku,
což nemáš také děti?
Při nářku malého kolouška,
dostává srdce ránu.
Co by tak říkaly děti mě,
kdyby ztratily mámu?
Přestal být pytlák pytlákem,
řeknu vám to do ouška,
by svůj zločin odčinil,
vychoval malého kolouška.
Tuto hezkou báseň
vybral Libor Pištělka
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AKTUÁLNĚ
Pozvánka na výstavu
V obecním vlastivědném muzeu ve Švábenicích je každou neděli od 21. září
do 16. listopadu 2003 od 1400 do 1700 hodin otevřena výstava s názvem:

KRKONOŠE ZE VŠECH STRAN
Výstava je vytvořena z bohatého materiálu bývalého člena Záchranné horské
služby pana Jaroslava Štancla ze Švábenic. Příležitostně je možné navštívit nově
rozšířené stálé expozice jak v Obecním, tak i v Kostelním muzeu. Vstupné dob−
rovolné.
Všichni jste srdečně zváni.
Libor Pištělka − Předseda ŠKK

Dvě úvahy k zamyšlení
Při náhodném výběru materiálů pro různé účely narazí člověk na úvahy, které
i dnešnímu člověku mohou něco dát k zamyšlení:
“Svět se rychle mění, ale nebylo by dobře, kdyby pro sám shon po ovoci lidé
zapomínali na kořeny stromu, který je dává, nebo na živiny, jež čerpá z půdy
generacemi předků zúrodněné.”
JUDr. František Pokorný
“V každé obci je několik druhů lidí. V první skupině jsou ti, kteří svůj veškerý
volný čas obětují pro blaho obce. Pak je druhá skupina, která se na ně jen dívá. A
pak jsou to ti, kteří ty dvě první skupiny jen kritizují. Do které skupiny patříš ty?”
Vybral Libor Pištělka

Omluva
Redakce Zpravodaje se hluboce omlouvá paní Jarmile Vrbácké za tiskovou
chybu ve Zpravodaji č. 1, stati”setkání rodáků”, kde její jméno nebylo zařazeno
mezi jubilanty ročníku 1938. Činíme tak dodatečně, s přáním pevného zdraví a
osobní spokojenosti.
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Švábenické Kalendárium
• před 285 lety v roce 1718 byl postaven nový kostel sv. Michaela ve Švábeni−
cích
• před 165 lety v roce 1838 byla postavena stará škola ve Švábenicích
• před 115 lety v roce 1888 byla postavena kaplička Panny Marie Lurdské ve
Zmole
• před 100 lety v roce 1903 ukončila Eleonora Janáčková funkci učitelky ve
Švábenicích
• před 65 lety v roce 1938 byl postaven Besední dům
• před 40 lety v roce 1963 zemřel akademický malíř Petr Pištělka ze Švábenic
• před 30 lety v roce 1973 byla otevřena nová škola ve Švábenicích
Vybral Libor Pištělka

Za lepší vzhled obce
Významným příspěvkem k lepšímu vzhledu obce je demolice a odklizení mlatu,
poslední stavby usedlosti č.p. 49, která spolu s č.p. 50 uvolnila v 80 letech místo
pro výstavbu dnešní prodejny potravin a pohostinství v Bráně, nacházející se
v majetku obce. Nejen, že se tímto uvolnila křižovatka u Lapače, nýbrž byl odstra−
něn i nepříliš vzhledný objekt, rozhodně nepřispívající vzhledu obce při příjezdu
od Ivanovic. Takových je ostatně v obci více. Největší koncentrace je dnes v Hliníku.
Lze si jen přát, aby se obecnímu úřadu dařilo postupně řešit i tuto část obce.
redakce

Demolice provedená firmou Kužílek M. Málkovice 28.6. t. r.
20

Z NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ
Po stopách posledního Přemyslovce
Rotundy bývaly původně stavěny na hradech nebo u knížecích či zeměpanských
dvorců. K dvorci knížecímu a později biskupskému náležela zřejmě románská rotun−
da z konce 11. století, jejíž zbytky jsou dodnes k vidění v obci Pustiměř nedaleko
Vyškova. Ve zprávách listinných se zmínka o rotundě objevuje poprvé roku 1232 a
pravděpodobně na začátku 13. století přešla do rukou biskupa olomouckého. Rotunda
měla neobvyklé zasvěcení východnímu světci Pantaleonovi, o čemž svědčí list pape−
že Innocence IV. z roku 1247.
Starobylá Pustiměř byla již v 11. století střediskem rozsáhlé správní oblasti. Na tehdej−
ší význam Pustiměře ukazuje také skutečnost, že do rotundy, tehdy farního kostela, byla
svolána roku 1243 biskupem Konrádem první u nás známá diecézní synoda. Při založení
kláštera Boží mladosti v Pustiměři roku 1340 se stala rotunda kostelem klášterním, jak
praví přímo v zakládací listině biskup Jan VII.. Založení kláštera – opatství panen bene−
diktinek – bylo pro Pustiměř významnou událostí. Posuzováno z hlediska doby Karla
IV., kdy náboženství bylo jedinou uznávanou náplní života a jedinou uspokojující filo−
zofií řešící všechny problémy životní i posmrtné, byl klášter nejslavnějším pomníkem,
který bylo možno vybudovat jako trvalý památník “pro spásu duše Elišky Přemyslov−
ny”, matky Karla IV., jak praví zakládací listina. Klášter byl zahrnut dary a přízní vrch−
nosti světské i církevní, do kláštera byly uvedeny sestry benediktinky od sv. Jiří v Praze
a obdařeny brzy stejnými výsadami. Abatyše pustiměřská směla nosit korunku a pomá−
hat olomouckému biskupovi při korunovaci české královny, když zastupovala abatyši
od sv. Jiří v Praze. Klášterní chrám byl obdařen vzácnou kultovní výsadou, tzv. zlatou
mší, která se slavila na Bílou sobotu po západu slunce. Biskup Jan VII., zvaný Volek, se
stal biskupem olomouckým roku 1333. Byl levobočkem krále Václava II. a tudíž ne−
vlastním bratrem poslední Přemyslovny Elišky. První zmínka o něm je z roku 1310, kdy
Elišku zachránil před úklady na dvoře krále Jindřich Korutanského tím, že jí umožnil
útěk do Nymburka. Zůstal jí přítelem i později, když se stala manželkou krále Jana
Lucemburského a matkou slavného krále Karla IV., jemuž byl oddaným strýcem. Bis−
kup Jan VII., jako zakladatel, Karel IV., tehdy markrabí moravský, ale i později jako
císař a král, se stal spoluzakladatelem a oba pak se předstihují v darech a výsadách
založenému klášteru. Neobyčejná privilegia kláštera potvrzují v budoucnosti i další krá−
lové a císaři. První abatyší v klášteře se stala Eliška, sestra zakladatele biskupa Jana
VII., pravděpodobně rovněž nemanželská dcera krále Václava II. Třetí pustiměřskou
abatyší v letech 1350 až 1354 byla podle některých historiků Anna, sestra krále Karla
IV. Při založení kláštera vystupuje nápadně do popředí snaha Karla IV., aby byl vždy
uznáván za spoluzakladatele kláštera. Hrdě se hlásí ke svým přemyslovským příbuzným
– k matce Elišce Přemyslovně, biskupu Janovi VII. i abatyši Elišce. Často nazývá bisku−
pa svým nejdražším příbuzným, drahým bratrem matčiným a abatyši Elišku svou milou
pokrevní příbuznou. Biskup Jan VII., poslední z roku Přemyslova, byl v Pustiměři
v klášterním kostele – rotundě – pochován roku 1351. vybral Mgr. Zdeněk Cupák
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RADY NAŠICH BABIČEK
Na zklidnění žaludku
Při nevolnosti dokáže zklidnit žaludek zázvor. Toto koření dodává nejenom
lepší chuť perníku, ale potlačuje nevolnost po ránu i také tu, kterou někteří lidé
trpí při cestování v dopravních prostředcích. Údajně stačí vypít půl hodiny před
jízdou šálek zázvorového čaje, který připravíte následovně: kořen zázvoru asi
velikosti ořechu oloupejte, nakrájejte na kostičky a dejte s trochou cukru do hrn−
ku. Přelijte vroucí vodou a nechte pět minut vyluhovat.

Nachlazení a rýma
Lékaři doporučují pít jakoukoli horkou tekutinu. Odborníci na plicní choroby
se však shodují, a řada pozorování to prokázala, že na nachlazení je vhodný a
ucpaný nos nejlépe uvolňuje silný kuřecí vývar.

Bolest v krku
Škrábání v krku a odstranit hlen pomáhají tekutiny. Osvědčeným receptem je
kloktat čtyřikrát až pětkrát denně solný roztok z půl až lžičky soli a šálku teplé
(ne horké)vody.

Horká koupel na nespavost
Horká koupel navodí lepší spánek. Asi hodinu a půl před spaním je dobré se
vykoupat v horké vodě, která zvýší vnitřní tělesnou teplotu. Když se organizmus
potom ochladí, spíte klidněji a ráno jste svěžejší.

Infekce močových cest
Při tomto onemocnění lékaři často doporučují pít hodně tekutin, aby se vypla−
vily škodlivé látky. Brusinková šťáva obsahuje látky, které bakteriím brání
v usazování ve vystýlce močových cest. Lidé náchylní k tomuto onemocnění by
měli pít brusinkovou šťávu jako prevenci.

Na včelí bodnutí
Při kožním podráždění, bodnutí hmyzem i spáleninách od slunce pomáhá kou−
pel s přídavkem ovesných vloček. Koupel ve vaně s vlažnou vodou by měla ob−
sahovat dva šálky ovesných vloček. Bolest z včelího bodnutí nebo z různých
vyrážek může utišit také jedná soda smíchaná s trochou vody na kašičku, kterou
nanesete na postižené místo.

Na přejedení a pálení žáhy
Pokud je vám po jídle těžko, uleví vám kousek čerstvého ananasu, který pomá−
há trávit bílkoviny. Na pálení žáhy zase pomůže banán, který obsahuje přirozené
antacidy snižující kyselost žaludečních šťáv.
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Pro zábavu i poučení
Múzy jsou podle řecké mytologie dcery
Dia a bohyně paměti Mnémosyné.
Erató – milostné básnictví
Euterpé – lyrická poezie doprovázená hrou na flétnu
Kaliopé – epický zpěv a věda
Kleió – historie
Melpomené – zpěv a tragédie
Polymnia (latinsky Polyhymnia) – vážný zpěv
Terpsichoré – tanec
Thaleia (latinsky Thalia) – komedie
Úraníá – astronomie

KRÁLIČÍ MASO DŮLEŽITÝ
PŘÍSPĚVEK KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ
Co o tom soudí:
Doc. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.
Svojí spotřebou kolem 82 kg masa na občana na rok je Česká republika na
docela slušném místě v žebříčku celosvětovém. Nevýhodou však je, že téměř
polovinu naší spotřeby masa kryje tučné maso vepřové, které má větší obsah
tuku nežli bílkovin.
Svým kalorickým obsahem a obsahem bílkovin a tuku je maso králíka téměř
shodné s tolik vyhledávaným libovým hovězím (např. svíčkovou), masem tele−
cím a kuřecím.
Na přiložené tabulce jsou uvedeny pro porovnání některé druhy masa se svým
kalorickým obsahem, procentem bílkovin a tuků, které obsahují.

23

TABULKA
Druh masa
Kapr
Zajíc polní
Maso telecí
(na řízky)
Kuře
Maso hovězí
libové
Králík domácí
Jehněčí
Maso vepřové
Maso vepřové
tučné
Husa tučná

kcal na 1 kg
1060
1090

% bílkovin
16
23

% tuku
4,2
1,0

1020
1240

22
22,5

3,0
2,5

1500
1600
2600
3000

21
21
19
15,5

6,5
8
20
26,7

4300
4600

13
13

40
45,6

Pro svůj nevelký kalorický obsah patří maso králičí mezi masa, která doporu−
čujeme obezitou ohroženým, anebo již obézním, kteří se snaží snížit svoji váhu
vhodnou dietou. A snad ještě jedna připomínka. Je až překvapivé, jak plýtváme
u nás travou, jako krmivem. Tráva na mezích nebo u polních cest se skoro nikdy
nekosí, pokosená tráva v příliš mnoha zahradách, zahrádkách se nechá shnít nebo
se pálí – prostě nemá o toto hodnotné krmivo nikdo zájem. Možná, že by větší
chov králíků toto plýtvání alespoň z části zamezil.

Jak hodnotí králičí maso:
Prof. MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc.
Základním posláním chovu králíků zůstává především produkce vysoce biolo−
gicky hodnotného králičího masa. Další finální produkty jako je králičí kožka a
angorská srst, mají své plné ekonomické opodstatnění, je však třeba je považo−
vat jako druhotnou součást tohoto chovatelského odvětví.
Význam produkce králičího masa nelze hodnotit jen z hlediska kvantitativního,
ale daleko závažnější význam králičího masa spočívá v jeho dietetické účasti na
racionální výživě člověka. Králičí maso patří mezi tzv. “bílá masa” jako je maso
telecí a drůbeží. Jeho vysoká biologická hodnota je především dána jeho optimál−
ním složením. Vykazuje relativně málo tuku, purinových látek cholesterolu a sodí−
ku. Naproti tomu má nejvyšší obsah bílkovin z běžně konsumovaných druhů mas
vůbec. Je tedy zřejmé, že právem patří mezi základní složky racionální výživy
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člověka jako maso dietní a se zvláštním významem i v prevenci onemocnění obě−
hového a cévního systému, zvláště tzv. arteriosklerotických stavů.
Stále se zvyšující trend konsumu králičího masa ve všech vyspělých státech si
vynucuje i nové moderní způsoby chovu králíků. Dochází proto k zavádění vel−
kovýrobní technologie také na úseku výroby králičího masa podobně jako jsme
toho již dlouho svědky v chovu drůbeže i dalších druhů hospodářských zvířat.
Výsledky vědeckých výzkumů daly chovatelské praxi nová rychle rostoucí ple−
mena králíků, s maximálním využitím průmyslově vyráběných kompletních krm−
ných směsí a možnosti dosažení porážkové váhy tzv. “králičího brojlera” již ve
stáří dvou měsíců při jatečné výtěžnosti až do 65 % a spotřebě 3 kg tohoto krmi−
va na 1kg přírůstku. Moderní poznatky fyziologie rozmnožování, nové techno−
logické postupy v chovu i soustavné zabezpečování veterinární prevence a udr−
žování zvířat v odpovídajícím zdravotním stavu, umožňují dnes dosahovat ve
velkochovu až 100mláďat od jedné ramlice v průběhu celého roku. Samozřejmě
to předpokládá maximální zabezpečování i vysokých hygienických požadavků
v produkčních halách. Stejně tak celý pracovní postup porážení králíků a jejich
další zpracování probíhá pod trvalou veterinárně−hygienickou kontrolou, takže
takto vyrobené králičí maso odpovídá všem požadavkům racionální výživy člo−
věka. Jeho konsum by proto měl i v podmínkách ČR ještě mnohem více zvýraz−
nit, věnovat mu naprosto odůvodněně zvýšenou publicitu, především na úkor
tradiční české tučné vepřové.
vybral Mgr. Zdeněk Cupák

POŠTA V NOVÉM
Jistě jste si všimli, že úřadovna české pošty ve Švábenicích prošla ve dnech
1.8.−15.8. výraznou modernizací. Rekonstrukce interiéru je patrná nejen v části
pro veřejnost, která se mírně zvětšila, ale i v úředním prostoru. Doufejme, že
provedené úpravy na poště přispějí jak ke spokojenosti občanů, tak i práci a
bezpečnosti zaměstnanců. Vedoucí zůstává paní Marta Závadská.

Úřední hodiny pro veřejnost
Po
Út
St
Čt
Pá

8−12
8−12
8−12
8−12
8−12

14−16
14−16
14−17
14−16
14−16
redakce
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INFORMACE PRO OBČANY
AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ:
1. ZE ŠVÁBENIC −

DO VYŠKOVA
A DO IVANOVIC NA HANÉ

VŠEDNÍ DNY:
+ 4.50 − příjezd do Vyškova 5.15
5.13 − jede přes Ivanovice na Hané − příjezd do Vyškova 5.45
6.11 − příjezd do Vyškova 6.35 − přestup Medlovice směr Ivanovice na Hané
6.29 − příjezd do Vyškova 6.50 − pokračuje do Brna 7.30
+ 6.37 − příjezd do Ivanovic na Hané 6.45
+ 7.22 − příjezd do Ivanovic na Hané 7.34
* 7.22 − příjezd do Vyškova 7.47
* 8.04 − příjezd do Vyškova 8.28
+ 8.38 − jede přes Ivanovice na Hané − příjezd do Vyškova 9.00
9.56 − příjezd do Vyškova 10.20
13.08 − jede přes Ivanovice na Hané − příjezd do Vyškova 13.35
+13.20 − příjezd do Ivanovic na Hané 13.35
*14.01 − příjezd do Ivanovic na Hané 14.08
14.49 − příjezd do Vyškova 15.10 − pokračuje do Brna 15.50
+15.04 − příjezd do Ivanovic na Hané 15.10
15.56 − příjezd do Vyškova 16.20
*16.24 − příjezd do Ivanovic na Hané 16.30
+21.07 − jede přes Ivanovice na Hané − příjezd do Vyškova 21.30
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
+ Nejede v době prázdnin ( od 30.6. − 22.8.2003 )
* Nejede v době prázdnin ( od 30.6. − 29.8.2003 )
2. Z VYŠKOVA DO ŠVÁBENIC
VŠEDNÍ DNY:
5.30 − jede přes Ivanovice na Hané − příjezd do Švábenic 5.51
+ 6.00 − jede přes Ivanovice na Hané 6.17
* 6.55 − příjezd do Švábenic 7.17
8.05 − příjezd do Švábenic 8.30
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* 9.04 − příjezd do Švábenic 9.27
9.45 − příjezd do Švábenic 10.00 − pokračuje směr Kroměříž
10.00 − (jede pouze od 30.6.−29.8.2003) ( jede přes Ivanovice na Hané )
+11.00 − jede přes Ivanovice na Hané − příjezd do Švábenic 11.27
12.00 − příjezd do Švábenic 12.35 − nejede přes Ivanovice na Hané
13.38 − příjezd do Švábenic 13.54 − pokračuje směr Kroměříž
14.55 − příjezd do Švábenic 15.24
16.30 − (jede pouze od 30.6.−22.8.2003) ( jede přes Ivanovice na Hané )
16.50 − příjezd do Švábenic 17.06 − pokračuje směr Kroměříž
18.20 − příjezd do Švábenic 18.44
+22.40 − příjezd do Švábenic 23.31
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

3. Z IVANOVIC NA HANÉ DO ŠVÁBENIC
Všední dny:
5.40 − příjezd do Švábenic 5.51
+ 6.10 − příjezd do Švábenic 6.17
+ 7.00 − příjezd do Švábenic 7.06
+ 8.25 − příjezd do Švábenic 8.31
+11.16 − příjezd do Švábenic 11.27
10.12 − (jede pouze o prázdninách)
*13.45 − příjezd do Švábenic 13.55
14.30 − příjezd do Švábenic 14.40
+14.45 − příjezd do Švábenic 14.55
*16.05 − příjezd do Švábenic 16.12
16.42 − (jede pouze o prázdninách) 16.49
+22.55 − příjezd do Švábenic 23.21
+ Nejede v době prázdnin ( od 30.6. − 22.8.2003 )
* Nejede v době prázdnin ( od 30.6. − 29.8.2003 )
redakce
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ZOD Haná, družstvo
se sídlem ve Švábenicích
závod Hoštice

VÁS ZVE K PROHLÍDCE STÁLÉ
EXPOZICE HISTORICKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH
STROJŮ A NÁŘADÍ
V HOŠTICÍCH − HEROLTICÍCH

INFORMACE: J. Cupák − 604 451 476
M. Řezníčková − 517 365 624
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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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Firmy, podnikatelé, živnostníci,
řemeslníci, …
Chcete na sebe upozornit na internetových
stránkách naší obce ?

Stačí vyplnit jednoduchý formulář
na OÚ ve Švábenicích či formulář
na internetových stránkách obce.
(pozn. na internetu možno vyplnit až během září 2003)
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Formulář pro vytvoření databáze firem
na www stránkách obce Švábenice
Data budou sbírána v průběhu 2. pol. r. 2003:
− písemnou formou vyplněním formuláře na OÚ
− elektronickou formou vyplněním formuláře na www stránkách (od září 2003)
Uveřejnění údajů o firmě je za symbolický roční poplatek pouze pro firmy se
sídlem či provozovnou ve Švábenicích. Webmaster si vyhrazuje právo omezit
množství zveřejňovaných údajů na míru stanovenou formulářem. Za správnost
uvedených údajů nese odpovědnost osoba vyplňující formulář.
Název firmy/jméno podnikatele:
Místo podnikání: (ulice, č.p.):
Stručný popis činnosti:
(max. 300 znaků strojopisem)

IČO:
Telefon:
Fax:
Mobilní telefon:
E−mail:
WWW:
Ve Švábenicích dne .................... 2003

Vyplnil: ....................................
Podpis: .....................................
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Zpravodaj obce Švábenice
Vychází čtvrtletně, náklad 350 ks.
Odpovědný redaktor: Mgr. Zdeněk Cupák.
Neprošlo jazykovou úpravou.
Grafická úprava a tisk: Moraviatisk Vyškov, spol. s r.o.
Vydává Obecní úřad Švábenice.
Tisk povolen: MK ČR E 14253
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