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Slovo starosty
Motto:
Tam, kde se síla napře,
tam se dílo podaří.
Fr. Palacký
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2003 proto bych chtěl využít tohoto čísla zpravodaje obce a
krátce zhodnotit uplynulý rok. Pro všechny obce byl tento rok významný přede−
vším tím, že zanikly koncem roku 2002 okresní úřady. Úkolů, které musí samo−
správné celky zajišťovat přibývá a je to pro obce stále složitější jak po stránce
organizační tak i finanční. Blíží se květen 2004, kdy ČR vstoupí do EU a proto
budou kladeny stále větší požadavky i na obce. Od 1. 1. 2004 se zvýší DPH ze
současných 5% na 22% a to se velmi promítne do rozpočtu obce. S tím souvisí i
změna DPH od května 2004 u svozu komunálního odpadu. Od 1. 1. 2004 nabyvá
účinnosti nový zákon o místních poplatcích což se dotkne každého obyvatele. Od
nového roku 2004 jsou zásadní změny týkající se pečovatelské služby a k 31. 1. 2004
musí být zpracována majetková a provozní evidence kanalizace a jiné.
Určitě všichni dobře sledujete situaci ve školství a proto považuji za prvořadý
úkol zabezpečit provoz ZŠ Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace.
Ve školním roce 2003/2004 nám ubylo 9 žáků, na současný stav 85. Pro mladé
rodiny s dětmi je velmi důležitá školní docházka v místě bydliště, protože kde
není škola, není život. Finanční zabezpečení provozu školy z rozpočtu obce je
samozřejmě nákladné a i do budoucna tomu nebude jinak. Kontrolní orgány,
které do školy přicházejí vyžadují stále přísnější dodržování předpisů. Jen pro
zajímavost, žáci musejí mít stavitelné lavice dle své výšky do školního roku
2005/2006, technické závady v tělocvičně, střecha nad tělocvičnou, venkovní
schody při vstupu do MŠ, vybavení školní jídelny a další. Toto vše je třeba po−
stupně řešit z rozpočtu obce. V letošním roce 2003 byla provedena celková vý−
měna osvětlení ve třídách ZŠ za nové(nesplňovala požadavky hygieny), byla
provedena částečná rekonstrukce vody a odpadu ve školní jídelně, zabudování
mísících baterií v umývárně MŠ včetně obkladů a zásobníku teplé vody.
Kulturní dům vyžaduje postupně taktéž nákladné opravy. Byla provedena re−
konstrukce střechy nad jevištěm a v příštím roce bude provedena rekonstrukce
střechy nad předsálím. Je nutné se zabývat též samostatným topením v tomto
objektu, protože dosavadní topení je velmi neekonomické, úpravou parket
v předsálí i sále a dalším. Byla provedena rekonstrukce obřadní místnosti, která
spočívala v malování, nátěrech obkladů stropů a stěn, výměně hlavního světla,
zabudování okenních žaluzií, položení nového koberce a nové povrchové úpra−
vě hlavního stolu obřadní místnosti. Celkem bylo uvítáno do života 12 nových
občánků a provedeny tři svatební obřady. Bylo dokončeno víceúčelové hřiště
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pro ZŠ a širokou veřejnost. O tomto sportovním areálu se bližší informace
můžete dozvědět na jiném místě tohoto zpravodaje. Dále byla provedena de−
molice č. p. 49 − bývalý mlat, kde byl následně upraven povrch plochy ornicí
osázení okrasnými dřevinami a osetí travným semenem tak, aby se zlepšil celko−
vý pohled při příjezdu do obce od Medlovic a Ivanovic na Hané. V současné
době se stále jedná o odkoupení č. p. 263 s majitelem panem Jiřím Novákem
(dříve majitelka paní Rejpalová Věra). V případě úspěšného jednání by taktéž
došlo k demolici tohoto objektu a následné parkové úpravě. Tím by se zlepšil
výhled do křižovatky. Současný pohled na tento stav nedělá dobrý dojem. Bě−
hem srpna a září proběhla oprava veřejného rozhlasu za účelem lepšího poslechu
v některých lokalitách obce. Vysoké finanční prostředky z rozpočtu obce odčer−
pává veřejné osvětlení a proto byla vyměněna stará osvětlovací tělesa ve zbytku
obce za nová úspornější v počtu 24 ks. Na základě žádosti občanů místní části
“Záhumení” bylo provedeno prodloužení vodovodního řádu o 55 m tak, aby se
všichni občané v této lokalitě měli možnost napojit na veřejný vodovod. Na zá−
kladě stále závažnějších připomínek o stížnosti od občanů na chování nájemníků
romské části obyvatelstva v č. p. 127 na náměstí jsme začaly usilovně jednat
s majitelem tohoto domu panem Ferencem z Prostějova a podařilo se tento ob−
jekt za přijatelných podmínek odkoupit do vlastnictví obce. Tím se zamezilo
dalším nepříjemným situacím, které se již připravovaly. Chci Vás požádat jestli−
že uvažujete o prodeji pozemku nebo objektu k bydlení, dejte o tomto záměru
vědět Obecnímu úřadu. Jen tak lze zabránit nepříjemným situacím i do budoucna.
Do konce roku 2003 bude zakoupena pro SDH Švábenice AVIE po generální
opravě. Tento speciální automobil je určen jako základní požární vozidlo pro
úplné požární družstvo se zaměřením na požární ochranu v obci. Zlepšila se do−
pravní obslužnost v obci zavedením sobotního a nedělního spoje a dále někte−
rých spojů v pracovní dny. V současné době se jedná s Krajským úřadem odbo−
rem dopravy o zlepšení situace v období prázdnin, je to však velmi složité a
závislé především na financích. Do všech objektů, které jsou majetkem obce
bylo instalováno celkem 16 nových hasicích přístrojů. Během roku byly plněny
veškeré úkoly, které jsou nezbytné pro zdárný chod obce a obecního úřadu. Dal−
ší oblastí, o které se chci zmínit je vzhled obce. Toto není vizitkou jen starosty,
místostarosty, rady a zastupitelstva, ale všech občanů obce Švábenice. Proto Vás
upřímně žádáme, abychom se také k našemu okolí ohleduplně chovali. Vždyť
pohled na autobusovou čekárnu, která byla v letošním roce upravena i s vývěsními
skříňkami pro potřeby občanů je žalostný. Zarážející je vandalství mládeže, ale i
dospělých tím, že pohazují různé odpadky a zbytky cigaret i přesto, že je toto
možné odložit do zavěšeného odpadkového koše. Šlapání po malbě na stěnách
čekárny nepůsobí dobře na okolí. Této autobusové čekárny využívají nejen ob−
čané obce, ale také cizí a proto se nad tímto stavem zamysleme. Zároveň Vás
znovu žádám o sešlapování PET lahví do kontejnerů. Byl posílen svoz tohoto
odpadu i přes zimní období na týdenní. Taktéž prostor určený pro odpad ze hřbi−
tova neslouží k tomu, aby ho občané využívali pro svůj domovní odpad jako
jsou například jablka a jiné. Rovněž dobře nepůsobí pohled na břehy potoka
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směrem k rybníku, ale i na druhou stranu obce, kde někteří občané vyvezou svůj
domovní odpad, který patří do popelnic a kontejnerů pro PET lahve. Totéž se
týká i stavební suti, která se odváží na různá místa v obci. Veškeré tyto černé
skládky, které v obci vznikají, jsou zakázány a v případě zjištění inspekcí život−
ního prostředí hrozí vysoké finanční postihy. Závěrem mi dovolte, abych Vám
touto cestou poděkoval za Vaši celoroční pomoc a spolupráci a požádal Vás
o ni i v následujícím období.
Zároveň Vám chci popřát ke svátkům vánočním, ale i do nového roku 2004
hodně štěstí, osobní spokojenosti, životního optimismu, rodinné pohody a hlav−
ně také potřebné pevné zdraví.
starosta obce Švábenice
Josef Kubík

POUR FELICITÉ 2004
Holomócky tvaružke,
prostijovská gořalka
a véškovsky děvčata – só na Hané nélepší!
Bude toto pořekadlo platit i v příštím roce?

4

Z usnesení 5. zasedání obecního zastupitelstva,
konaného dne 5. 9. 2003
Zastupitelstvo schválilo zápis ze 4. zasedání, dále
usnesení rady obce ze schůzí konaných od posledního zasedání, rozpočtové
opatření č. 2/2003 k rozpočtu obce, úpravu pravidel pro poskytování příspěvku
rodičům při narození dítěte, částky za služby spojené s nájmem hrobového místa 7
Kč za m2/rok, za nájem místa dle cenového výměru 3 Kč /rok/m2.
Vzalo na vědomí informaci finančního výboru o postupu řešení s bývalým
místostarostou panem Válkem.
Uložilo – finančnímu výboru svolat do 15. října 2003 jednání za účasti pana
O. Válka, majitele firmy Hladký, pana Libora Pištělky, na základě přednesené
zprávy o dosavadním stavu řešení dvou faktur, nedostatečně přístupných, dokla−
dů a nevyjasněných návazných faktur. Dále přizvání odborné právní kontrolní a
finanční instituce k dořešení záležitosti. Výslednou zprávu předložit obecnímu
zastupitelstvu s návrhem na rozhodnutí o uvedené věci.
− kontrolnímu výboru, provést kontrolu uzavřených dohod o pracovní čin−
nosti pro odborné práce pro obec za rok 2002−3, předložit výsledek kontro−
ly obecnímu zastupitelstvu
− starostovi obce a zastupiteli−předsedovi sdružení občanů pro Švábenice uspo−
řádat do konce roku 2003 v odpoledních hodinách besedu s občany
k seznámení s body usnesení dosud konaných veřejných zasedání.
Náměty a připomínky občanů předložit radě obce a obecnímu zastupitelstvu.
Pavel Kudlička, člen obecního zastupitelstva

Činnost kulturní, školské
a sociální komise v roce 2003
Členové této komise ve složení Libor Pištělka, Zdeněk Cupák, Vladimír Hroza,
Alena Dvořáková, Mária Vančurová, Andrea Kalábová a Jiřina Kozáková se sešli
čtyřikrát v roce 2003 na schůzi, aby projednávali různé záležitosti. Nejvíce hodin
bylo stráveno na přípravě III. Obecního plesu, že se vydařil, bylo již dříve zmíněno.
Členové svoji aktivitu vydávají po celý rok jak v činnosti kulturní ve sboru pro
občanské záležitosti, tak i s prací s mládeží. Další akce, které se uskutečnily bě−
hem roku, nebyly svolávány. Ty proběhly v jednotlivcích. Byla zajištěna nová
informační cedulička na hrobě Eleonovy Janáčkové, byly provedeny nátěry liti−
nového kříže na témže hrobě, pak celoroční oprava tohoto hrobu a též úprava
hrobu italských zajatců. Byly uskutečněny dvě výstavy v muzeu. Jarní měla ná−
zev „Je nám dobře na světě,“ která byla vytvořena z dětských prací, a druhá
podzimní ,,Krkonoše ze všech stran,“ vytvořena ze zapůjčeného materiálu pana
Jaroslava Štancla. Dětské práce jsou nahrány na video. také se dává dohromady
fotoalbum jako příloha Obecní kroniky. Obě výstavy jako ostatní předešlé jsou
zachyceny dokumentačně na fotografiích. Vše se děje mimo pracovní dobu.
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CO SE PŘIPAVUJE NA ZAČÁTEK ROKU 2004
ZASTUPITELSTVO OBCE ŠVÁBENICE
Vás srdečně zve na

IV. OBECNÍ PLES
který se koná

V PÁTEK 6. ÚNORA 2004 VE 20. HODIN
v sále kulturního domu ve Švábenicích.
K tanci a poslechu Vám bude hrát hudba CLASSIC Kroměříž.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Jste srdečně zváni.

Připravuje se nová jarní výstava na rok 2004, která bude v obecním muzeu ve
Švábenicích s názvem: POD HANÁCKOU OBLOHOU. Bude to výstava vlas−
tivědeckého charakteru z tohoto malebného, krásného moravského území. Vý−
stava bude jako tradičně otevřena každou neděli odpoledne od 20. března do
13. června 2004.
Libor Pištělka, předseda komise

Občanská rubrika
Děti narozené od 1. 8 do 30. 11. 2003
Suchomelová Alice
Válek Vojtěch
Huterová Adéla
Menšíková Daniela
Procházková Simona
Zoufalý Martin
Vojáček Marek

Šv. 131
Šv. 46
Šv. 43
Šv. 330
Šv. 316
Šv. 93
Šv. 330

nar. 4. 8. 2003
nar. 14. 8. 2003
nar. 19. 9. 2003
nar. 2. 10. 2003
nar. 26. 10. 2003
nar. 22. 11. 2003
nar. 1. 12. 2003

Vítáme Vás do života
Zdárné mládeže vychování, lepší národa budoucnost.
J. A. Komenský
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Zemřelí od 1. 9 do 30. 11. 2003
Hořavová Růžena
Zemánková Františka
Damborská Marie

✞ 22. 9. 2003
✞ 18. 10. 2003
✞ 1. 11. 2003

Věnujme jim tichou vzpomínku.
Život je třeba měřit skutky, ne časem.
Seneca

Sňatky
ŘÍJEN
Vrána Jan a Machálková Markéta

Blahopřejeme
Ženy jsou běloučkým cukříčkem v kafi našeho života.
J. Seifert
K 30.11. 2003 žilo v obci Švábenice 940 obyvatel z toho:
471 žen
469 mužů

Blahopřání k 90 − tinám
1. 12. 2003 se dožila svých 90−tých narozenin paní Marie Pospíšilová.
Obecní úřad se připojil ke všem, kteří k jubilantce přicházejí s přáním pevného
zdraví a spokojenosti v dalších letech v kruhu svých nejbližších.
Hana Hladká, pracovnice OÚ
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Výměna občanských průkazů
Informace pro občany, kteří vlastní občanský průkaz typu knížka nebo identifi−
kační kartu.
Podle platné právní úpravy končí 31.12.3005 platnost všech občanských prů−
kazů bez strojově čitelné zóny, tj. platnost všech občanských průkazů typu kníž−
ka a tzv. identifikačních karet(růžový občanský průkaz−karta)
Již dnes je možné požádat o výměnu platného občanského průkazu bez strojo−
vě čitelné zóny za občanský průkaz se strojově čitelnou zónou bez správního
poplatku.
Žádost mohou občané podat na odboru správním Městského úřadu Vyškov,
budova Nádražní 7, dveře č. 138, v úřední dny pondělí a středa v době od 8 do
11.30 a od 12.30 do 17 hodin nebo na matričním úřadě v místě svého pobytu. /Ve
Švábenicích na Obecním úřadě každou středu od 15 do 18 hodin u paní Jiřiny
Kozákové/
K žádosti o vydání občanského průkazu, doplněné podpisem držitele, před−
kládá občan 1 fotografii (odpovídající současné podobě občana) a stávající ob−
čanský průkaz.
V případě nesrovnalosti může úřad požadovat předložení matričních dokladů,
případě jiných dokladů, osvědčující údaje uvedené na žádosti. Doporučujeme
proto občanům, aby si potřebné doklady ( např. rodný list, oddací list, doklad
opravňující občana k užívání vědeckého titulu nebo hodnosti…..) vzali s sebou
v zájmu urychlení vyřízení žádosti.
Další informace získáte na telefonním čísle 517 301 507 nebo na matričních
úřadech. (517 365 622)
Jiřina Kozáková
matrikářka
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Ústav archeologické památkové péče Brno
Archeologický výzkum prováděný na stavbě dálnice D1 – stavba 133 podle
zákona č.20/87 Sb. o státní památkové péči Archeologickým ústavem v Brně od
května 2002 do konce listopadu 2002, jehož shrnutí j e uvedeno ve výroční zprá−
vě tohoto pracoviště.
Jednotlivé obce jichž se výzkum týkal jsou seřazeny podle umístění na trase
dálnice ve směru od Vyškova do cílové obce Mořice

VYŠKOV 1 ( okr. Vyškov)
Pololány – dálnice D 1, stavba Vyškov – Mořice
V západní části rozsáhlé plochy mimoúrovňové křižovatky jižně od dnešní sil−
nice Brno – Olomouc bylo zachyceno celkem 10 zahloubených objektů. Vedle
recentních výkopů a reliktu staré polní cesty ( zaniklé v 50. letech minulého
století) byl v délce 85 m zachycen liniový příkopový útvar rámcově pravěkého
stáří o šířce 1,6 – 2,0 m a maximální hloubce 0,8 m po skrývce. Rozptýlená
skupina tří menších hliníků západně od něj náleží k sídlišti středodunajské mo−
hylové kultury, vzájemný vztah sídliště a příkopu nejasný. V rozsáhlé depresi
zaniklé vodoteče východně od příkopu byly v silných splachových vrstvách za−
jištěny zlomky keramiky z 13. století

VYŠKOV 2 ( okr. Vyškov)
Žleby – dálnice D 1, stavba Vyškov – Mořice
Ve východním vyústění mimoúrovňové křižovatky jižně od dnešní silnice Brno
– Olomouc bylo postupně odkryto celkem pět zahloubených objektů bez jakých−
koliv nálezů. Jejich příslušnost k blíže nedatovanému pravěkému sídlišti je prav−
děpodobná. V blízkosti byl nalezen ojedinělý zlomek bronzovému náramku.

VYŠKOV 3 ( okr. Vyškov)
Brňany – dálnice D 1, stavba Vyškov – Mořice
V ploše mimoúrovňové křižovatky severně od dnešní silnice Brno – Olomouc
byly zajištěny celkem tři objekty. Dvě mělce do podloží zahloubené chaty jsou
datovány do doby laténské, jen částečně zachycený třetí objekt byl bez nálezu.
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TOPOLANY 1 ( okr. Vyškov)
Díly od dědiny – dálnice D 1, stavba Vyškov – Mořice
Na mírním severním svahu byl ve skrývané trase zajištěn příčný, severojižně
orientovaný liniový zahloubený útvar. Žlab o šířce max. 1,6 m a hloubce po
skrývce max. 0,7 m neobsahoval žádné nálezy, jeho pravěké stáří nelze vyloučit.

TOPOLANY 2 ( okr. Vyškov)
Padělky za dědinou – dálnice D 1, stavba Vyškov – Mořice
lokalita se nachází na protáhlém, mírně k severu svažujícím hřbetu. Celkem 99
zahloubených objektů bylo ve skrytém pásu přibližně v délce 250 m, sídlištní
objekty se koncentrovaly především ve východní části plochy na svahu u poto−
ka, výše západním směrem na návrší pak bylo situovány pohřebiště.Nejstaršími
pozůstatky osídlení jsou dva menší hliníky kultury s moravskou malovanou ke−
ramikou, eneolotické osídlení dále reprezentuje několik sídlištních jam kultury
s kanelovanou keramikou a ojedinělý hliník kultury zvoncovitých pohárů. Větši−
na datovatelných objektů náleží sídlišti středodunajské mohylové kultury a star−
ší kultury velatické, ktomě běžných jam k němu patří i rozsáhlý hliník a dále
několik objektů zaplněných především mazající z destrukce spálených nadzem−
ních konstrukcí. Nejblíže u vodoteče byla odkryta typická sídlištní situace ze
středohradištního období – mělce zahloubených zbytek chaty o rozměrech 4x4
m s topeništěm doplňuje další pec, několik zásobnic a další jámy. Ze zachyce−
ných kostrových hrobů náleží dva kultuře protoúnětické, další čtyři tvoří výraz−
nou izolovanou skupinku a náleží středohradištnímu období. Největší hrob mla−
dého jedince byl uložen v rozměrné jámě se zbytky dřevěné konstrukce a obsa−
hoval kromě nádoby sekeru, dva gombíky a keramické chřestítko vejčitého tva−
ru. V rámci polykulturního sídliště jen obtížně datovatelné jsou některé další
struktury – osa kůlové stavby a mělký žlab sledovaný v délce 65 m náleží spíše
ke staršímu pravěkému sídlišti, u ojedinělého kostrového hrobu bez nálezů a
dále u dvou kompletně uložených skeletů tura je pravděpodobnější spíše souvis−
lost s raně středověkým osídlením.

TOPOLANY 3 ( okr. Vyškov)
Nad žlebem – dálnice D 1, stavba Vyškov – Mořice
Pozitivní archeologické situace byly identifikovány na mírném jižním svahu
vyvýšeniny spadající pozvolna do nivy Hané. Na skryté ploše zde bylo prozkou−
máno celkem 133 sídlištních objektů, 40 hrobů, dva pohřby v sídlištních jamách
a liniový příkop. K nejstaršímu doloženému osídlení na lokalitě je možné přiřa−
dit objekt kultury s kanelovanou keramikou. Ostatní objekty je po předloženém
posouzení možné zařadit do období starší doby bronzové, ke kultuře unětické.Na
zkoumaném prostoru byly zachyceny především zásobní jámy. Do objektu 586
byl pak na dno jámy k východní stěně položen skelet dospělého lidského jedince
v silně skrčené poloze na pravém boku, v jehož blízkosti byly nalezeny tři celé
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nádoby a lastury říčních mlžů. Do zásobní jámy 564 byli uloženi dva nedospělí
jedinci – jeden na dně objektu ve skrčené poloze a druhý nad ním v hrdle objek−
tu. Obraz sídliště doplňují poměrně početné zastoupené hliníky. Při následném
zpracování lokality bude zajímavé sledovat funkci a pozici lineárního příkopu
datovaného také do únětické kultury, který byl prozkoumán na zlomové hraně
temene vyvýšeniny a procházel lokalitou ve směru severozápad – jihovýchod.
Příkop patří k typu “Spitzgraben”s širokým ústím (5,4m) a hrotitým, mírně za−
obleným dnem v hloubce 1,7m.

Na východní hraně vyvýšeniny nad žlebem Lukovského potoka byla zjištěna
celkem dvě pohřebiště. Starší z nich patřilo nositelům protoúnětické kultury, pro−
zkoumáno zde bylo celkem 6kostrových hrobů. Jedinci byly pohřbeni do hloub−
ky cca 0,6 m pod současnou úrovní ornice, jen několik cm do sprašového podlo−
ží. Lze předpokládat, že rozsah tohoto pohřebiště byl mnohem větší; vzhledem
k rozsáhlým zemním pracím a mělkému zahloubení byla patrně řada hrobů zni−
čena. Pohřbení jedinci byli uloženi do jam obdélnéhopůdorysu, ve skrčené polo−
ze, s rukama před obličejem, na levém nebo pravém boku, hlavou k J nebo S.
Kosterní materiál byl dochován ve velice špatném stavu. Součástí výbavy kaž−
dého hrobu byla keramická nádoba. Do středohradištního období je datováno
druhé kostrové pohřebiště. Z nálezových okolností vyplývá, že toto pohřebiště
bylo prozkoumáno kompletně. Zachyceno bylo celkem 36 hrobů, z toho 8 dět−
ských, uspořádaných do několika řad. Jižně poněkud stranou, se nacházela sku−
pinka 4 hrobů, které byly umístěny okolo hrobu 808 patřícího patrně příslušníku
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elity. V hrobové jámě nestandardních rozměrů (2,7x1,5x1,5m) byl na dřevěném
prkně uložen muž, který měl na levé ruce bronzový prsten, součástí hrobové
výbavy byly dále železná dýka, nůž, přeslen a tři bronzové záušnice. Dospělí
jedinci byli ukládání do jam obdélného půdorysu nejčastěji o rozměrech 2,0x0,8
m, zahloubených cca 1,5 m pod současnou úrovní ornice. Běžnou součástí hro−
bové výbavy byly bronzové záušnice, železné nožíky a keramické nádoby. Ve
čtyřech hrobech byly nalezeny zbytky dřevěných prken, jimiž byl nebožtík pře−
kryt, nebo na nich ležel. Vedle standardního způsobu pohřbívání bylo zazname−
náno i několik neobvyklých případů. Hrob 818 patří mezi největší na řadovém
pohřebišti. Do jižní části jámy o rozměrech 2,8x1,1x1,5m, která byla připravena
pro regulérní pohřeb, byl vhozen jedinec, jehož tělesná konstrukce značně pře−
sahovala průměr své doby. Strach z mrtvého hrál jistě svoji roli také v případě
jedince pohřebeného v hrobě 823−do úzké hrobové jámy byl vtěsnán jedinec
v poloze na zádech s překříženými horními i dolními končetinami. Z toho i
z polohy hrobu na samém okraji pohřebiště lze usuzovat na zvláštní postavení
tohoto jedince ve společnosti. Je možné shrnout, že v poloze Topolany “Nad
žlebem” byla prozkoumána pravděpodobně hospodářská část sídliště únětické
kultury ohrazená lineárním příkopem a středohradištní venkovské pohřebiště.

HEROLTICE 1 (okr. Vyškov)
Za farmou – dálnice D 1, stavba Vyškov − Mořice
Na svahu mírného návrší, spadajícího na severu do nivy Hané, bylo postupně
v trase po obou stranách dnešní silnice spojující Heroltice a Rybníček odkryto
celkem šest zahloubených sídlištních objektů. Ze dvou pochází materiál kultury
zvoncovitých pohárů, ostatní jsou bez nálezů.

HOŠTICE 1 (okr. Vyškov)
Za Hanou – dálnice D 1, stavba Vyškov − Mořice
Na ploše o rozloze přibližně 1 ha bylo objeveno a prozkoumáno celkem 155
hrobů kultury zvoncovitých pohárů, kůlová nadzemní stavba, dva dlouhé obdél−
né objekty a několik objektů, které je možno interpretovat jako prázdné hrobové
jámy. V jednom případě jsme zjistili kruhový žlábek, porušený dvěma hroby.
Lze konstatovat, že jsme prozkoumali velkou část kostrového pohřebiště (před−
běžně 5 hrobů bylo žárových) kultury zvoncovitých pohárů. SV a JZ okraj po−
hřebiště byl zcela jistě zachycen, směrem na SZ a JV lze očekávat další hroby.
Na pohřebišti je zhruba stejný podíl koster uložených na levém či pravém boku
a dětských koster. Většina hrobů byla vybavena dvěma a více nádobami. Nejpo−
četnějším keramickým tvarem je džbánek, dále mísa (často s nálezy zvířecích
kostí) a zdobený pohár. Z dalšího inventáře jsou zastoupeny kamenné šipky, úště−
py, nátepní destičky, kostěné knoflíky a závěsky, provrtané ulity, měděné jehlice,
náušnice, dýky, šídla, zlaté a stříbrné náušnice a plíšky.
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HOŠTICE 2 (okr. Vyškov)
Za Hanou – dálnice D 1, stavba Vyškov − Mořice
V severním úseku trasy obslužné komunikace, který navazoval na naleziště
Hoštice 1, byly zachyceny tři sídlištní objekty. Nepočetný keramický materiál,
který byl získán pouze ze dvou nepravidelných jam zahloubených nedaleko od
sebe do sprašového podloží, dovoluje časově zařadit první z nich do kultury se
zvoncovitými poháry a druhou je rámcově do eneolitu. Třetí objekt, žlabovitý
útvar hluboký skoro 1,4m, nebylo možné pro absenci archeologického materiálu
datovat.

HOŠTICE 3 (okr. Vyškov)
Za Hanou – dálnice D 1, stavba Vyškov − Mořice
Lokalita Hoštice 3 zahrnuje pozůstatky řídkého osídlení na mírném severním
svahu spadajícím pozvolna do nivy Hané. Celkem 14 zahloubených objektů tvo−
ří tři uskupení. Nejzápadnější je trojice liniových útvarů zachycená ve svahu nad
Pruským potokem; v jednom případě jde o zaniklou úvozovou cestu, u zbylých
dvou zčásti souběžných žlabů nelze vyloučit jejich pravěké stáří. Další skupinu
objektů tvoří tři kostrové hroby a několik jam bez jakýchkoliv nálezů. Hroby
jsou silně narušeny druhotnými zásahy, na základě nálezu dvouřadého kostěné−
ho hřebenu je můžeme datovat do období stěhování národů. Zbylých pět šídlišt−
ních objektů bylo volně rozptýleno na třistametrovém úseku mezi tímto pohře−
bištěm a pohřebištěm v poloze Hoštice 1. Datovatelný materiál byl získán pouze
ze dvou v obou případech jde o keramiku kultury zvoncovitých pohárů.

HOŠTICE 4 (okr. Vyškov)
Sečné louky – dálnice D 1, stavba Vyškov − Mořice
Na této polykulturní lokalitě bylo prozkoumáno celkem 276 archeologických
objektů, z toho 193 sídlištních jam, 83 hrobů a 11 lineárních příkopů a žlábků,
které křížily hlavně východní část trasy budoucí dálnice. Jejich datování a inter−
pretace je však vzhledem absenci archeologického materiálu velmi obtížná.
vybral: Mgr. Zdeněk Cupák
pokračování příště

13

ZÁVĚR KORUNUJE DÍLO
Sportovní areál Základní školy Švábenice – víceúčelové hřiště byl zřízen obcí
Švábenice pro rozvoj tělovýchovy a sportu a pro využívání volného času mláde−
že ze Švábenic a okolí. Majitelem sportoviště je obec Švábenice, která je předala
do správy své příspěvkové organizaci Základní škola Švábenice. Sportoviště slouží
k provozování sportovních her v rámci výuky tělesné výchovy ZŠ a MŠ a dále
pro tenis, košíkovou, odbíjenou a nohejbal. Sportovní areál má vypracovaný
provozní řád a v době využívání veřejností za provoz odpovídá správce pan
Čermák Pavel, který vyřizuje i individuální objednávky v době od 800 do 1800
hod. na tel. čísle 605 867 259. Výkopové práce s drenáží se začaly provádět v roce
2002 s náklady 450 000,− Kč z toho 135 000,− Kč ze státních dotací. Úprava
povrchu v roce 2003 před vlastním položením umělé trávy stála 74 131,− Kč. Oplo−
cení se stožáry pro košíkovou 111 562,− Kč. Povrch sportoviště tvoří umělá
tráva CABRITTA s křemičitým vsypem typ LA 348 SERVICE o celkovém roz−
měru 669 m2. Zhotovení povrchu provedla na základě výběrového řízení firma
JM DEMIC ARR s. r. o., Slavkov u Brna za smluvní cenu 478 341,20,− Kč. Od
1. 10. 2003 probíhá zkušební provoz. Dále bylo provedeno urovnání svahů ko−
lem areálu, vybudování chodníků, drenáž za zadní opěrnou zdí, zpevnění příjez−
dové komunikace, povláčení ornice a další práce. Celkové náklady od zahájení
výkopových prací v roce 2002 do současnosti činí 1 150 000,− Kč. Zůstává do−
končit soc. zařízení a šatny v prostorách ZŠ pro potřebu tohoto areálu, lavečky
pro veřejnost a celkové úpravy okolí včetně zatravnění. Poděkování touto cestou
patří oddílu kopané za zajištění brigádnické pomoci při terénních úpravách. Zá−
věrem si lze jen přát, aby toto krásné sportovní zařízení bylo hojně navštěvováno
a dokonale sloužilo jak žákům ZŠ a MŠ, ale i široké veřejnosti.
Josef Kubík, starosta obce
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U MLADÝCH HASIČŮ
V našem sboru má práce s mládeží již dlouholetou tradici, i když za tu dlouhou
řadu let se vyskytla i prázdná místa, kdy mladí hasiči nevyvíjeli žádnou činnost.
Příčinou těchto útlumů byl většinou nezájem členů zboru, aktivně se věnovat
práci s mládeží. V posledních letech se nám tato práce daří, a proto bychom chtěli
občany naší obce seznámit s činností našich nejmladších hasičů. V současné době
pracuje aktivně v kroužku 23 dětí, z toho 15 děvčat a 8 chlapců. Tyto počty ale
nejsou konečné, protože se nám stále hlásí děti nové, které by si chtěli jak my
říkáme “hasičinu” zkusit také. Bohužel některé děti naši náročnou přípravu jak
teoretickou tak praktickou nevydrží a naše řady opustí. Proto si vážíme dětí,
které se dokáží s náročným výcvikem poprat. Naše děti získávají odbornosti jako
např. strojník, po zvládnutí výcviku dokáží děti samy ovládat požární stříkačku
a provádět na ní údržbu, po zvládnutí odbornosti velitele a bezpečnost při zása−
hu. Toto je jen malý výčet z vědomostí mladého hasiče, dalším úkolem je zvyšo−
vání fyzické odolnosti, neboť jejich zdatnost je prověřována na mnoha soutěžích,
kterých se pravidelně zúčastňujeme a dosahujeme velmi dobrých výsledků.

Například naše nejmladší družstvo, zvládlo požární útok s vodou za krásných
24 vteřin. Nemálo času tráví mladí hasiči při úklidu a údržbě zbrojnice, ale nej−
raději pečují o naši techniku, která je sice stará (nejmladší stroj má 30 let), ale ve
velmi zachovalém stavu, na čemž mají děti nemalý podíl. Nejvíce se děti těší na
“novou” Avii, která sice nebude nová, ale po celkové opravě. V letošním roce
jsme se zúčastnili jen šesti soutěží, jelikož zajistit dopravu pro tolik dětí a jejich
vedoucí je velice náročné a nákladné. Díky patří všem rodičům, kteří nám při
zajišťování dopravy na tyto soutěže vypomohli a děti odvezli. I přes všechny
potíže, hlavně finanční, které s sebou nese tato doba je náš kolektiv na okrese
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Vyškov hodnocen jako jeden z nejlepších, což můžou potvrdit slova okresních
delegátů na valných hromadách sboru. Již několik let zakončujeme výcvikový
rok letním soustředěním, kterého se účastní nejen mladí hasiči, ale také ostatní
děti z naší obce. O tento náš tábor je veliký zájem, o čemž svědčí stále větší
počet dětí, které se ho zúčastňují. V loňském roce jsme strávili pěkný týden
v malebném prostředí Kladeckých lesů, kde si děti procvičily nejen hasičské
dovednosti, ale získaly i jiné znalosti civilní obrany a zásady přežití. Již v této
době jsme začali s přípravou na tábor v příštím roce. Podařilo se nám zajistit
táborovou základnu v lokalitě AMERIKA v nádherných Chřibských lesích.
V měsíci říjnu jsme s dětmi navštívily hasičské muzeum v Přibyslavi, a cestou
zpátky jsme se zastavili v Brně, kde jsme si prohlédli techniku, kterou vlastní
tamní hasiči. Velké uznání patří všem vedoucím a instruktorkám z řad členů, ale
i nečlenům, kteří nám pomáhají při této obtížné práci. Dále bych chtěl poděkovat
výboru SDH Švábenice a OU Švábenice za pomoc a podporu, bez které by mladí
hasiči nemohli vykonávat svoji činnost. A hlavně chci poděkovat všem sponzo−
rům, kteří nám přispívají na naše aktivity. S heslem mladých hasičů – mladí ha−
sič ve dne v noci připraven je ku pomoci!
Josef Polišenský
hlavní vedoucí mládeže

Dětský karneval − ano či ne?
V prvních porevolučních letech, kdy se obnovila ve Švábenicích činnost skau−
tu, dostala tato organizace k dispozici pro svou činnost nejdříve starou školu a
posléze Dům mládeže. Mimo jiné aktivity se začaly pro nejmladší členy konat
i dětské maškarní karnevaly v době masopustu. Nejenže se to skautům líbilo, ale
začali přicházet také sourozenci a kamarádi neskauti a pojednou byly prostory
domu mládeže těsné. Proto se zrodila myšlenka uskutečnit celou akci v Kulturním
domě. „Ať přijdou všechny děti z celé vesnice. Ať se sejdou i rodiče a prarodiče
dětí.” No řekněte sami, nebyla to skvělá myšlenka? A tak se po tříletém „tísnění”
v Domě mládeže poprvé v roce 1996 uskutečnil karneval v KD.
Jako každé začátky, tak i ty naše byly těžké. Nehledě na to, že je to psychicky
náročné zvládnout zhruba 150 dětí různých věkových kategorií, aby se nenudily,
bavily se a ve tváři se jim objevil úsměv. Důležité je dětem vytvořit prostředí
příjemné a stejně jako jejich fantazii, aby nechyběla hudba, která přispívá k dobré
náladě nejen těch nejmladších, ale i dospělých.
Každá maminka či tatínek ví, že je finančně náročné, když chtějí dětem koupit
nějakou drobnost jako laskominu. To je přece běžná praxe, že nám zadarmo
nikdo nic nedá. Právě proto jsme museli spojit síly, abychom dokázali to, co
jsme chtěli. A sice: že se o švábenském karnevale mluví i ve Vyškově, že k nám
jezdí rodiče s dětmi z celého okolí, že je KD tento den nabitý k prasknutí. Spoje−
nými silami nejsou myšleni jen skauti, ČČK a KDU−ČSL. Je to také obecní úřad,
který dává k dispozici KD, paní učitelky Jarmila Dušková či Ilona Kučerňáková,
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asi deset maminek a tatínků, kteří již měsíc dopředu chystají pro děti dárky do
tomboly, která obsahuje asi 600 − 800 drobností, které si děti s radostí odnášejí
domů. Je to i dobrý kapelník. Jsou to i dary sponzorů, bez kterých by se toto
všechno nedalo dělat. A mohu Vám říci, že v minulosti jich byla již pěkná řádka.
Ani si netroufám všechny jmenovat. byl by to dlouhý seznam jmen. Někteří
zůstávají stále věrní a rok co rok nás podpoří. Neopomíjíme jim děkovnými do−
pisy vyjádřit vděčnost a ujištění, že zůstatek sponzorských darů bude věnován
komu jinému, než dětem na (opět společnými silami uspořádaném) dětském
odpoledni, jako dárek k Mezinárodnímu dni dětí. Určitě si někdo z Vás ještě vzpo−
mene na první pohádkový les, jehož trasa vedle stejně jako loni od Záhumení až
po Mysliveckou chatu. Nebo na sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti, na
Indiánský den v ,,Bořiči“, na dobývání pokladů pánů ze Švábenic v „Údolí lás−
ky“ atd. Závěrem zbývá jen konstatovat, že si nedovedeme uskutečnění těchto
náročných akcí představit ani bez jedné již zmiňované složky. A že to hřeje u
srdce, když se dílo podaří …. – ten pocit bychom Vám někdy přáli zažít. Jestliže
budeme v započaté tradici pokračovat, byl by to v roce 2004 již dvanáctý karne−
val. Zda se však karneval uskuteční nebo ne, nezáleží jen na nás. Někomu se
může zdát, že to nic není, co pro mrňata děláme, že na nich dokonce vydělává−
me. Zamyslíme−li se nad tím, tak mají vlastně v podstatě pravdu.Vždyť:
,, Co dobrého investujeme do dětí, to se nám stonásobně vrátí.“ Nemyslíte?
za vedení skautu Hana Hladká
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3. oddíl YMCA Skaut Švábenice v roce 2003
Celosvětová organizace YMCA byla založena v roce 1844 v Londýně mladým
obchodním příručím George Williemsem. Z iniciativy T. G. Masaryka byla zalo−
žena v roce 1920 i v Československu. Náš oddíl má k dnešnímu dni registrová−
no 41 členů. V našem programu se snažíme o plnění základů principů skautingu
v YMCA, jsou to: − povinnost a úcta k Bohu, povinnost a ústa k bližnímu, povin−
nost a úcta k sobě.
Pomáháme s tříkrálovskou sbírkou – v roce 2003 jsme shromáždili od našich
spoluobčanů 17 000,− Kč pro Charitu. Pořádáme pěší putování po naší vlasti.
V roce 2000 to byly Velké Losiny a Tichá Orlice, v roce 2001 – Pálava a v letošním
roce oblast Opavsko. Letošního putování se zúčastnilo šest dětí 12−ti letých (z toho
dvě děvčata), jeden 24 a vedoucí 51 roků. Při tomto putování jsme navštívili
Hornické muzeum v Ostravě i s fáráním do dolu, vojenské pevnosti
v Darkovičkách a krásnou přírodu v okolí Hradce nad Moravicí. Účastníci se
s sebou nosí vše pro svou potřebu na tyto dny sami a v průběhu putování nacho−
dí nejméně 20 km. Jako každý rok, tak i letos jsem pořádali letní tábor pro děti,
kterého se zúčastnilo 37 osob, z toho bylo 8 vedoucích a personálu tábora. Bylo
pro nás radostí, že se našich táborů zúčastňují i děti které nejsou členy skautu.
Táborníky jsou i děti mimo naší obce. patří jim poděkování za to, že se vzdají
domácího pohodlí za pobyt v přírodě. Pořádáme i jiné aktivity jako vánoční be−
sídky, besídky pro maminky, roznášení Betlémského světla, slavnosti podzimu
aj. Chci zde poděkovat Všem, kteří se naší mládeži ve svém volném čase věnují
a příznivcům naší organizace za podporu. Poděkování patří obci Švábenice za
veškerou pomoc, včetně poskytování prostor pro naši činnost, panu Ing. Františ−
kovu Burešovi za příspěvek na naše vybavení a nejvíce stavební firmě Hladký,
za technickou pomoc při zajišťování dopravy materiálu na stavbu a likvidaci
táborů, kterou nám poskytuje od roku 1990 zdarma. Za pomoci obce se nám
podařilo provést celkovou re−
konstrukci rozvodu vody
v Domě mládeže. V roce 2004
chceme provést rekonstrukci
přilehlé zahrady, aby byla po−
užitelná pro všechny občany.
Počítáme s vybudováním pro−
storu pro hru Petanque. Plánu−
jeme též putování po Národ−
ním parku Podyjí, letním tá−
borem pro děti a výstavkou k
15 ti letům znovuobnovení
organizace.
Vedoucí 3. oddílu YMCA
Skaut Švábenice
Vladimír Norgay Hroza
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Lesní družstvo Švábenice desetileté
Založení lesního družstva Švábenice se datuje na začátek posledního měsíce
roku 1935. Les o výměře 160,790 ha půdy zakoupené od arcibiskupství olo−
mouckého, zastoupeného tehdejším arcibiskupem Leopoldem Prečanem. Švá−
benské občany pak zastupoval pan František Pospíšil z domu č. 4, jako první
předseda a pan Tomáš Branžovský z domu č. 181 jako pokladník. Cena byla
dohodnuta na 1 600 Kč za jeden ha, tudíž 257 265 Kč. Členství v tehdejším LD
bylo podmíněno zakoupením alespoň jednoho podílu v ceně 1 000 Kč a oprav−
ňovalo člena k vydání deputátního dříví během kalendářního roku. Toto členství
bylo vnitřní záležitostí LD, kdežto dnešní členové jsou majitelé lesní půdy o
výměře 0,78 ha, který mají zapsán na LV. Nejsou však majiteli porostu. Další
osud LD byl poznamenán politickým vývojem po válce v naší zemi. 18. 5. 1948
přechází LD pod národní správu. 6. 6. 1949 se LD stává součástí nově založené−
ho JZD ŠVÁBENICE, které les vlastní a užívá do 1. 7. 1977, kdy dochází k předání
Jihomoravským státním lesům, závod BUČOVICE. Obnovené Lesní družstvo
Švábenice se datuje ke dni 11. 7. 1993. V letošním roce jsme si tedy připomněli
desetileté výročí. V současné době máme 135 členů. Naše hlavní činnost spočí−
vá v pěstování a ochraně mladých porostů před okusem zvěře, prořezávce, ochraně
smrku před kůrovcem a těžbě dřeva. Těžba dřeva a následný prodej dřevní hmo−
ty se nám zdál stále více nehospodárný, a tak vznikla myšlenka zakoupení vlast−
ní pásové pily. Pozemek již
dříve zakoupený od pana
Františka Slatinského
v roce 1995, nebyl sice nej−
ideálnější, ale v současné
době jsme neměli na vybra−
nou. Zpracování projekto−
vé dokumentace a vyjmutí
fondu ZP bylo nutné
z hlediska stavebního úřa−
du. Celý pozemek o rozlo−
ze 1 500 m2 je rozdělen na
tří části. Při vjezdové části
od Záhumení je sklad kula−
tiny, následuje prostřední
část,kde je postavena pilnice s umístěním pásové pily a za ní pak vlastní sklad
řeziva s výjezdem na Vanovskou stranu. Realizace celého projektu nebyla pro
nás jednoduchou záležitostí. Rozpočet dle projektové dokumentace činil 250
tisíc Kč. V letošním roce se nám podařilo více než polovinu prací provést. Na
příští rok nám zbývá provést oplocení přední části, terénní úpravy před vjezdem
U Osmeku a zatravnění. Vzhledem k tomu, že celý areál LD se nachází ve středu
obce, se snažíme tento pozemek i jeho okolí upravit tak, aby nenarušoval vzhled
naší pěkné obce. Naším dalším záměrem do budoucna je vytvořit dvě až tři stálá
pracovní místa a nabízet větší sortiment řeziva pro naše občany i zájemce
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z blízkého okolí. Rád bych zde poděkoval jak jménem svým, tak jménem před−
stavenstva LD, obci Švábenice za dobrou spolupráci pří realizaci našeho projek−
tu. Nemohu opomenout poděkovat firmě pana Ing. Františka Bureše za bezplat−
nou pomoc technikou, bez které bychom se jen z těží obešli. Děkujeme též panu
Stanislavu Minaříkovi za nevšední ochotu při zapůjčování traktorů. Poděkování
patří též našim spoluobčanům – řemeslníkům, kteří nám během roku byli svou
ochotou rovněž nápomocni. Předpokládáme, že Lesní družstvo Švábenice při−
spěje svou činností k dobrému soužití a k potřebám Všech našich spoluobčanů.
Za lesní družstvo, předseda Látal Jaroslav

Jelen Svatého Huberta
V tento překrásný předvánoční čas, kdy lidská srdce
jihnou, což bůhví proč a bohužel nedělají po zbytek roku,
si dovolím sáhnout do hodně dávné historie a legendě
Sv. Huberta. Skoro každý ví že Sv. Hubert je patronem
všech myslivců. Málokdo však zná legendu, která se
přihodila v Ardénských lesích v sedmém století u řeky Maas. Na velký pátek
v roce 683 na dvoře Tihera III. Hubert nešel do kostela ale se svou družkou se
vydal na lov do lesa. Jeho zdatní lovečtí psi štvali nádherného desateráka, nej−
krásnějšího jakého tento vášnivý lovec viděl. Jelen se nechal honit bez jakých−
koliv lstivých úhybů používaných vládci lesa v podobě změny směru a obratů.
Po několika hodinách štvaní nevykazoval žádnou únavu. Hubert se diví. Jelen
mu připadá nepřirozeně veliký a jeho srst je tak oslňující, že přechází zrak. Lo−
vec se obává, že se stal obětí halucinace. Nádherný desaterák, který se doposud
pohyboval s neobvyklým sebevědomím, začíná zpomalovat svůj běh. Štvanice
trvá už dost dlouho a za chvíli by se měl troubit signál oznamující konec lovu.
Hubert šíleným během dohání jelena, nakonec je od něj vzdálen coby kamenem
dohodil. Náhle se stíhané zvíře staví čelem proti svým pronásledovatelům. Jelen
je neobyčejně veliký a jeho srst ozářena prudkým světlem září bělostí. Ve chvíli,
kdy se jelen obrací k Hubertovi, psi a koně stojí nehnutě. “Ticho” Hubert něko−
likrát pohání ostruhami svého koně, ale ten zůstává na svém místě. Jezdec udive−
ně hledí na kříž mezi parohy, jehož ramena se opírají volně na dvou výsadách
vyrůstajících těsně pod korunami paroží. Při pohledu na tento zázrak lovec se−
skakuje z koně a pokleká. Potom slyší volající hlas: Huberte Huberte, jak dlouho
ještě budeš trápit lesní zvěř? Jak dlouho ještě ti tvoje lovecká vášeň bude bránit,
abys nevzpomněl na svoje spasení? Jestliže se neobrátíš budeš určitě zavržen.
“Pane odpovídá Hubert, co chceš, abych učinil?” A hlas odpovídá: jeď do Mas−
tricht k mému sluhovi biskupovi Lambertovi a on ti řekne, co máš dělat. Od toho
dne přestal Hubert lovit a podle příkazu odešel k biskupovi Lambertovi a zůstal
v jeho službě. Po mučednické smrti svého učitele v r. 696 byl vysvěcen na bisku−
pa pro biskupství v Maastricht a Tongras. Legenda o Sv. Hubertovi se rozšířila
zejména v období od devátého do šestnáctého století. Hubert zemřel v Liege v r.
727 a jeho hrob uctívají věřící od samého počátku dodnes.
Vybral: Látal Jaroslav
20

Z KULTURY
Staré Řecko mělo hodně kultury a málo aut. Dnes je to právě naopak.
Lidové rčení
Jako správci obou muzeí a vystavovateli ve Švábenicích je milou povinností
poděkovat těm, kteří se v letošním roce velmi přičinili o to, aby jste mohli shléd−
nout další dvě náročné výstavy v Obecním muzeu. Na jaře se o krásnou výstavu
postaraly děti z MŠ a ZŠ ve Švábenicích: 1.600 kusů ročních prací vytvořily
k 30. výročí otevření nové Základní školy. Výstava se všem návštěvníkům moc
líbila a já bych přál všem dětem, aby takovou píli, s jakou to vše připravovaly,
měly po celý život. Snad se s dalšími dětskými pracemi seznámíme v brzké době.
Další podzimní výstava s názvem; “Krkonoše ze všech stran,” byla vytvořena ze
zapůjčeného bohatého materiálu pana Jaroslava Štancla ze Švábenic, bývalého
člena Záchranné horské služby. Návštěvníci se mohli seznámit nejen s krásami
těchto hor, ale i s nástrahami, které tyto hory mohou způsobit. Jako poděkování
nejen panu Štanclovi, ale všem členům Horské služby, kteří pomáhali, anebo
doposud pomáhají zachraňovat lidské životy v horách, věnujeme tuto báseň:

Bedřich Krátký – Naši Hoši
Vzrostli vysoko nad bouři
nad mlhy modrého jasu
jsou, jak jim káže svědomí,
poslušní srdce hlasu.
Jedna je jejich myšlenka,
zda v sněhu člověk žije?−
Výkřik jde kolem ozvěnou:
“Chlapci – srdce mu bije?”
Ne každý může sílu svou
s vichřicí měřit směle
to umí jen hoši HZS,
jim daří se práce skvěle.
Útočnou zlobu morany
zdolej silou, či hravě –
aby lid mohl za sluncem –
národ pak ožil zdravě!
Vrací se k smrti znavení,
radost jim září k tomu,
stisknou si tvrdé pravice,
jdou ke své práci domů.

Sešli se, jako rodina
ti hoši Horské služby,
aby si řekli vespolek,
jaké jsou jejich tužby.
Tužby jsou ovšem souhlasné−
pomoci člověku v nouzi.
Pro život svého bližního
často i nocí se plouží.
Ve větru, bouři, vánici
mlčky jdou na pokyn daný
změřit svou sílu s vichřicí
v terénu, jehož jsou znalí.
Jdou tiše, v starosti o druha,
k bílým zavátým lesům,
vyrvat jdou život člověka,
těm zrádným bílým běsům.
Vichr před nimi náhle ztich,
před křížem sklonil svou šíji,
s vločkami jen tak si pohrává,
zdá se mít dlouhou chvíli.

Sestavil Libor Pištělka
předseda ŠKK
21

JEŠTĚ JEDNOU K ELEONOŘE JANÁČKOVÉ
Že se zapisovatelé různých údajů mohou také zmýlit, dokázal nápis narození
Eleonory Janáčkové na ceduličce hrobu jejího posledního odpočinku ve Švábe−
nicích na místním hřbitově. Od nepaměti tam bylo datum jejího narození 1838.
Proto jsem v minulém Zpravodaji uvedl, že letos uplynulo 165 let, kdy poprvé
spatřila světlo světa. Ale bylo to trochu jiné. Při setkávání s paní Oldřiškou Do−
bešovou ze Švábenic jsem se jí zmínil, že bych rád věděl, ve kterém měsíci se
narodila, abych mohl o této paní učitelce rozšířit více informací v našem Obec−
ním muzeu. Protože má v Hukvaldech, kde se Eleonora narodila známé, napsala
tam a obratem došly ve skutečnosti podklady, které Vás také jistě zaujmou. Otec
Leoše Janáčka; a tím i Eleonory se jmenoval Jiří. Narodil se 4. 10. 1815, zemřel
8. 3. 1866. Oženil se 24. 7. 1838 s Amálií Grulichovou, narozenou 13. 4. 1819,
která zemřela 16. 11. 1884.
Měli spolu tyto děti:
Ještě v roce 1838 se narodila dcera Viktorie. 22. července 1840 se narodila
dcera Eleonora, 1842 dcera Josefina, 1844 syn Karel, 1846 syn Bedřich, 1849
přišli na svět dva chlapci−dvojčata, 1850 dcera Rosalie, 1852 syn Jiří, 1854 syn
Leo, 1856 syn František, 1858 syn Josef, 1861 syn Adolf a 1863 dcera Marie.
Jen čtyři děti z těchto narozených se dožily dospělého věku. Údaj na hrobě Ele−
onory Janáčkové je opraven a tím tato historie je dána na pravou míru. Dva roky
navíc, které jí byly připisovány, nám jistě ráda odpustí.
Sestavil Libor Pištělka

S úsměvem
Švábenský folklor

Švábenským říkají v okolí „Plevaři,“ protože skoupili na půl Hané, kde jakou
plevu−pro dobytek. Také jim přezdívali „Trcanů“ protože chlapi chodívali do
města s ,,hózilkem“ na zádech. Ve Švábenicích kvetlo kdysi přadláctví. Jednó
vepravile se stařéček Vojáček, Balán a Mích (Grálák) nakópit příze do Kroměřé−
ža. Přenda do Mořec (belo to na Tře krále), stavilé se na ranní – lebo bele nábož−
ni. Přešle do kostela akorát, dež panáček velízale na kazatelnici – tož si stóple
honem do kóta pod kvochtó k zadnímo oltářečko a poslóchale.
Panáček kázale tóze pěkně o svatéch Třech králích. Najednó, otoča se v té mís−
ta, kde stále švábenští, volajó, „Tož vy tři muži, odkuď přicházíte a kam jdete?
Milí švábenští nevěděle, co na to řícť. Mích, nejkurážnější z nich, vehrkuje, „Me
sme ze Švábenic a dem do Kroměřéža na přízo!“ Celé kostel se dal do smíchu.
Stařeček Vojáček žduchnó Mícha, pré, Ale Francko, to je zmélka. Panáček mes−
lele té tře toť na obrázko!“ Vedlivá nich bel ten oltářeček, zasvěcené svatém
Třem králom – spiš si teho nevšímle.“ Jednó šle zaské tito tři přadláci nakópit
příze na Hanó a potkale tetíčko, která měla veleky „před našema,“ strécovi Grá−
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lákovi to nedalo a optale se: „Co to tam máte, tetičko?“ „Ja, dvě otypke sena –
pro takovy volke, jak ste ve!“

A na závěr:
Stařéček Henek bele taková „fajnová podfora“ .Aspoň jejich „mocnosť pekel−
ná,“ jak svó nédražší polovičko nazévale, to o nich decke říkávala. Dež měle
„malýho,“ tož ho stařéčkovi jednó podávale přes stul, ať ho chvilko podržijó.
Maličké troško – ale jenom kapinko – oplk tatíčkovi do polívke. „A meslíte, že
to podfora fajnová jedl? Jož to nechtěl!“
Z lidového humoru Otakara Bystřiny vybral Libor Pištělka

Pozvánka na nejrozsáhlejší
letošní výstavu Betlémů v ČR
Tak hlásá reklama na plakátech, které se těchto svátečních dnech
rozletěly do různých koutů naší republiky. Ano, je to neuvěři−
telné, ale kdo přijede nebo přijede do Obecního mu−
zea ve Švábenicích, shlédne 300 betlémů z různého
materiálu. Ať již jsou to papírové, rozkládací, do
obálek, sádrové, ze skla, z moduritu, z pečiva, per−
níku, z kukuřičného šustí a jiného materiálu, zjistí−
me, že se i letos slaví Hod Boží vánoční. Betlémy
jsou naší i zahraniční produkce. Mne jako vysta−
vovatele betlémů může těšit, že tak velkou sbírku
těch exponátů nemá pravděpodobně žádný sběra−
tel v naší republice. V roce 2000 o nás vyšla kniha
s názvem: „KDO JE KDO mezi belémáři na kon−
ci 20. století“ a tam se takové množství u žádného
neobjevilo. A těch betlémářů jsou stovky, kterých je
v naší zemi evidováno. Je to české sdružení přátel betlémů Hradec Králové poboč−
ka Brno, kde jsem vstoupil před 8 lety i já, stalo se to na velký popud věhlasných
betlémářů PhDr. Vladimíra Vaclíka a Frantička Valeny při I. mezinárodní výstavy
betlémů v Hradci Králové v roce 1994. Toto sdružení vydává časopisy Betlémy a
betlémáři, knihy o betlémech různé propagační materiály a jiné. členové pořádají
výstavy a já jsme také rád, že na pozvání jsem reprezentoval Švábenice v roce
2002 na celostátní výstavě v Hodoníně. Dvakrát jsem dostal nabídku v Ústí nad
Orlicí, letos do Boleradic, ale musel jsem to odříct. Zjistil jsem, že to je více pro
důchodový věk takové přípravy mimo domov. Všechno pochopitelně odvezou,
pak přivezou, ale stojí to několi dní dovolené vše zaranžovat, aby se to návštěvní−
kům líbilo. Cestou ale také něco upadne, takže betlémy převozem rovněž trpí.
Přijďte se po třech letech opět podívat do našeho muzea na betlémy, nebudete opět
zklamáni.
Srdečně se na Vás opět těší vystavovatel Libor Pištělka člen
českého sdružení přátel betlémů.
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DOPIS, KTERÝ POTĚŠÍ
Během roku dostávám spoustu různých zásilek, pozdravů a dopisů, které jak se
říká zahřejí. Před nedávnem mi došel dopis od dcery Františka Pokorného Mile−
ny Pokorné z Prahy, která občas pro naše muzeum, či jiné účely po svém otci
zasílá různé materiály. V opise mimo jiného uvedla; “….děkuji Vám srdečně za
Vaši zásilku, kterou jste mne mimořádně potěšil. Jsem ráda, že se znovu vydává
Zpravodaj, i když všichni, kteří se na něm podílejí, mají práci navíc a také to
něco stojí. Nicméně má nesporný informativní význam a Švábenice zároveň sym−
patickým způsobem reprezentuje. Letecký snímek na obálce druhého čísla je
velice zdařilý a přitažlivý – uprostřed polí je obec plná zeleně. Na mlékárnu
mám z dětství nezapomenutelné vzpomínky, je výborné, že nezanikla a svůj roz−
voj založila na specializaci, což je právě tím nejperspektivnějším řešením pro
malé podniky. Úprava hrobu paní učitelky Janáčkové je obci ke cti – díky těm,
kdo se o to zasloužili. Z Vašeho “Vzpomínání” je vidět, jak nelehké byly začátky
Vaší tak neobyčejné angažovanosti pro zachování ohrožených památek farnosti
i obce. Jen Vašemu neúnavnému úsilí mohou dnes Švábenice děkovat za exis−
tenci a živý provoz dokonce dvou muzeí, čímž jsou mezi obcemi své velikosti
nepochybně vzácnou výjimkou. Moc Vám přeji ocenění olomouckého biskup−
ství. Nemalým uznáním Vaší tak záslužné práce je samozřejmě vysoká návštěv−
nost pořádaných výstav. Děkuji Vám též za obě pohlednice – dopadly velice
dobře i barevně…”
I já na dálku děkuji paní Pokorné a s různými zaslanými materiály se budete
moci seznamovat jak se Zpravodajích, tak příležitostně v našem muzeu.
Sestavil Libor Pištělka

ZAKLÁDÁTE KRONIKU?
V měsíci červnu jsme byli ve Vyškově na celookresním setkání, ale hlavně na
školení kronikářů obcí v Besedním domě. Mohu opět říci, že to nebylo setkání
zbytečné. Každý účastník dostal spoustu informací o vedení kronik a pak v diskusi
mohl vyjádřit svůj osobní názor. Za čtrnáct roků, co mi byla svěřena kronika
obce Švábenice pro zapisování údajů v obci, jsem dospěl k názoru, že ji vedu
snad dobře. Průměrně je nutno věnovat ročně této práci 250 hodin. Bez zajíma−
vostí není ani počet sepsaných stránek. Dosud to již bylo mojí rukou 647 stránek
velkého formátu, 285 stránek malého formátu a 70 stránek ve Farní kronice,
kterou také vedu. Ale proč o to m píši: v dnešní době různé organizace si rovněž
zakládají kroniky a neví přesně, jak ji vést. Kronika má sloužit jako zdroj infor−
mací o současnosti pro budoucí generace. Správně vést kroniku je nesmírně dů−
ležité, protože jen údaje svěřené papíru mají naději, že přetrvají věky a osloví i
naše vzdálené potomky. Na psaní je nutné používat klasické pero a dokumentač−
ní inkoust. V poslední době se objevují snahy psát kroniku za pomocí počítače a
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vytištěné stránky pak nechat svázat. Tento způsob je potřeba odmítnout. Nutno
si uvědomit, že kronika má sloužit budoucím generacím, aby podala výpověď o
naší době či organizaci. Tisk z tiskáren běžně používaných k počítačům se po
určité době rozpadne, stránky se slepí k sobě a písmo přestane být čitelné. Další
argument proti počítačům je ten, že kronika představuje do určité míry subjek−
tivní výpověď o způsobu života na určitém místě a v určité době. Přesně strojové
písmo tuto subjektivitu potlačuje a celkový vzhled kroniky velmi odlidšťuje.
Rovněž text psaný počítačem je možné poměrně snadno dodatečně pozměnit
nebo i jinak upravit. Takže i nadále je nutné psát kroniku klasickým způsobem,
tj. perem a inkoustem. Rovněž by jednotlivé strany měly být očíslované, aby tak
byly vyloučeny pozdější nevhodné zásahy odstraňování nepříjemných zápisů
barbarským, ale účinným způsobem – vytrháváním stránek. Kronikář by měl
psát spisovným jazykem, přesně označovat veškerá jména a názvy, běžně užíva−
né zkratky vysvětlit a rozepsat. Je bezpodmínečně nutné se zabývat pouze svou
obcí či organizací. Stane se, že se udělá nějaká chyba v textu. Zásadně nemazat
nebo nevyškrabávat špatně napsané. Jediný povolený způsob oprav je následují−
cí: mylný odstavec škrtnout jednou čarou a napsat: chybný text, škrtl a opravil
kronikář XY a podpis. Je to způsob, jak se bránit pozdějším úpravám textu jiný−
mi osobami. Také není vhodné nalepovat do kroniky fotografie. Stránky lepi−
dlem trpí a kroutí se. Je lepší založit si samostatnou fotokroniku. Zachytit naši
současnost, naši epochu tak, aby se budoucí generace mohly poučit, aby nás
dejme tomu mohly i lépe chápat – myslím si, že to má smysl.
Sestavil kronikář obce
Libor Pištělka

Otázka k historii lesního družstva
Na zadní straně původního podílního listu stojí psáno:
Dědové ztratili
Synové získali
Vnuci udržte
Vkrádá se otázka, co dědové ztratili. Byly snad Švábenice v dřívějších dobách
majiteli lesů? Proč hájenka na Zdravé vodě patří do k.ú. Švábenice? Na tyto
otázky jsem dosud nikde nenašel odpověď. Ví to někdo z našich čtenářů?
Látal Jaroslav
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Ohlédnutí
Letošní hody připadly až na 5. 10. Snad i proto se počasí zrovna moc nevyda−
řilo. Oba dny byly provázeny úporným deštěm a citelným ochlazením, což bylo
příčinou naprostého nezájmu veřejnosti o připravené společenské podniky.
Vedle výstavy o krkonošské přírodě v muzeu, to byla expozice Svazu zahrád−
kářů v zasedací místnosti Obecního úřadu a akce chovatelů v klubovém domě
v Hliníku. Lépe nedopadly ani kolotoče pana Doležela z Rychtářova bohatě vy−
bavené 13 atrakcemi, letos umístěnými na travnaté ploše u administrativní budo−
vy zem. družstva péčí paní Marty Řezníčkové. Rovněž vystoupení pražského
cirkusu KELLNER 17. 10. bylo poznamenáno chladným počasím a minimální
návštěvou místních občanů. Je na zvyku místních, kam budou chtít za zábavou
se svými dětmi chodit. Je však nesporné, že umístění tak rozsáhlé mašinérie
v kterékoliv ulici je nevhodné a provozně problematické. Na druhé straně nevý−
hodou stanoviště v Tiské je travnatý povrch a poněkud excentrická poloha v obci.
Doufejme, že na příští hody budou podmínky vlídnější, zvlášť pokud budou sta−
noveny v dřívějším termínu. Obě akce dokumentují přiložené fotografie.
Mgr. Zdeněk Cupák

Myslivecká informace
31. 12. končí občanský rok, myslivecký rok však nekončí, ten trvá až do 31. 3.
následujícího roku, to protože doba lovu pokračuje dál v lednu, únoru a v březnu.
V březnu teprve myslivci bilancují uplynulé období. Pro MS – Střela Švábenice
končí první rok z desetileté smlouvy pronájmu honitby. Proto bych rád zde po−
děkoval za celé MS, všem majitelům pozemků za pronájem jejich půdy naší
myslivecké společnosti.
Za MS Střela Švábenice
Látal Jaroslav
26

České Nej…
Naše nejstarší mapa?
Nejstarší mapou Českého království je dílo Mikuláše Klaudiána, mladobole−
slavského lékaře a příslušníka tamní Jednotky bratrské. Mapa byla vytištěna
v Norimberku v roce 1518. Vlastní mapová část má rozměry 46 x 55 centime−
trů. Navíc má jednu zajímavost – je totiž dílem, kde je poprvé vyznačena komu−
nikační síť a je situována opačně, tj. jih nahoře, sever dole.
Nejvýše položená železniční stanice?
Nejvýše položená železniční stanice je Kubova Huť na Šumavě na trati Vola−
ry−Strakonice a vlak se tu šplhá do výšky 1 005 nad mořem.
Která je naše nejstarší údolní přehrada?
Nejstarší údolní přehrada je na Labi v Těšnově u Bílé Třemešné. Její dno je
devět metrů pod hladinou řeky. Stavba byla dokončena v roce 1915 nákladem
čtyři a půl milionu rakouských korun. První zatěžkávací zkouška nastala hned
dva roky potom, při záplavách zimy a jara roku 1917.
Kdy byl otevřen náš největší můstek s umělou hmotou?
Největší lyžařský skokanský můstek s umělou hmotou byl dán do provozu ve
Frenštátě pod Radhoštěm 30. září 1973. Umělá hmota Durafol, jíž jsou můstek a
doskočiště pokryty, byl československý patent.
Nejčastější název obcí?
Nejčastější název obce v ČR je “Lhota”. Označovaly se tak osady, které vzni−
kaly zejména kolonizací pohraničních hvozdů, neboť jejich obyvatelé, kteří do−
stali půdu, byli po určitou dobu – lhůtu osvobození od různých poplatků.
V Čechách je asi 300 Lhot, na Moravě a na Slovensku asi po třiceti.
Jak dlouhý je most v Nuslích v Praze a který most u nás je vlastně
nejdelší?
Most v Nuslích je dlouhý 485 metrů a široký 26 metrů. Tento most není pozo−
ruhodný délkou, ale svou výškou nad nuselským údolím. “Překračuje” údolí ve
výši 43 metrů. Nejdelší most v bývalé ČSFR byl železniční most u Bíliny z roku
1967, který měří 1093 metrů.

Rady našich babiček
K ošetřování obuvi se dá použít:
lakovky – oživení lesku, půlka cibule
semiš – gumový kartáč
kožená obuv – vyčištění vlažným mlékem
Při uložení bot po sezóně – vycpání novinovým papírem
Odstranění skvrn od soli – ředěným octem
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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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ZKRATKY KOLEM AUTOMOBILÙ
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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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