Vážení spoluobčané,
držíte v rukou první číslo Šubířovského zpravodaje, který
by měl vycházet čtyřikrát do roka. Zpravodaj si klade za
cíl informovat o aktuálním dění v obci, činnosti zastupitelstva a místních sdružení a zároveň poskytnout Vám,
občanům Šubířova a Chobyně, prostor pro nejrůznější sdělení, názory, postřehy a komentáře. Zpočátku bude Šubířovský zpravodaj distribuován přímo do poštovních
schránek, později bude k dispozici na obecním úřadě,
popř. v obchodě. Občasník bude rovněž vždy k dispozici v
elektronické formě na stránkách obce s webovou adresou
www.subirov.cz. Své příspěvky či náměty pro zpracování
můžete zasílat na e-mailovou adresu mlluk@post.cz nebo
na adresu obecního úřadu. Uzávěrka příštího čísla je 15. května.
Věřím, že se vám bude časopis líbit, že přispěje k větší informovanosti a lepší
komunikaci v obci. Zároveň mi dovolte poděkovat všem, kteří se na vzniku
prvního čísla podíleli.
Jindřich Ritter, starosta

Krátce z obce
Křížek u Slámůvky
Obec podala ţádost Olomouckému kraji na opravu kříţe u Slámůvky a jeho přemístění o cca 100 metrů severovýchodním směrem na obecní pozemek. Dotace byla
schválena a přidělena ve výší 49.700 Kč a vedle přemístění bude vyuţita na rekonstrukci podstavce, opravu kamenných částí kříţe, opravu kovové části a celkovou
impregnaci proti povětrnostním vlivům. O probíhajících opravách vás budeme informovat.

Dotace na obecní rozhlas a osvětlení
Obec podala ţádost o dotaci na opravu obecního rozhlasu a veřejného osvětlení.
V případě, ţe budeme úspěšní, dojde ke generální opravě všech světel v obci, budou
pouţity úsporné vysoce svítivé ţárovky a osvětlení bude opatřeno regulačními prvky,
které umoţní hospodárné a přitom účinné osvětlení veřejných prostor. Rozhlas by
měl být rozšířen aţ do Chobyně.

Zaměstnávání pracovníků z ÚP
Změna pravidel v zaměstnávání nezaměstnaných evidovaných úřady práce bohuţel
znamená pro obec větší administrativní a finanční zátěţ. I tak bylo rozhodnuto o přípravě smlouvy na zaměstnání 7 osob v rámci zřízené „veřejné sluţby“. Smlouva bude
podepsána tak, aby zaměstnanci mohli zastat kus práce souvisejících s jarními pracemi v obci.

Dotace na vybavení parčíků a multifunkčního dětského hřiště
V obci se nachází několik veřejných prostranství, které si zaslouţí pozornost – jedná
se zejména o prostor u čekárny, za obecním úřadem, u vodojemu a před Šínovým.
Obec podala ţádost na finanční prostředky Stát. zemědělského intervenčního fondu
(SZIF), za které budou tyto prostory upraveny, budou osázeny novými keři a opatřeny lavičkami. Jedno z prostranství bude osazeno multifunkčním hřištěm pro děti.

Úpravy v Chobyni
Na říjnovém zasedání obecního zastupitelstva byla oznámena moţnost podání grantu na úpravu veřejných prostranství v Chobyni. Vzhledem k tomu, ţe nikdo ze zastupitelstva ţádost o grant včas nepřipravil, nemohl být podán samostatný projekt
týkající se pouze Chobyně, jak bylo původně zamýšleno. I tak nezůstali chobynští
zkrátka. Starosta a místostarosta rozšířili ţádost na úpravu prostranství na Šubířově
o rekonstrukci v Chobyni. Bohuţel, na všechno bylo vlivem nedodání ţádosti dle
předchozí dohody velmi málo času. Uvidíme, zda ţádosti o dotace budou podpořeny.

Odstávka vody
Omlouváme se všem občanům za odstávku vody v únoru. Důvodem byla prasklá vodovodní přípojka v domku Augustinových.

K výročí šubířovského kostela
Letos na podzim uplyne 270 let od vysvěcení kostela na Šubířově. Myšlenkou postavit zde pro své poddané kostel se zakladatel obce svobodný pán František Michal
Šubíř z Chobyně zaobíral dlouhou řadu let. Jiţ v letech 1712 aţ 1713 vybudoval na
jeho náklady stavitel Santini v Jaroměřicích na Kalvárii barokní kompex s kostelem
Povýšení sv. Kříţe. Kostel na Šubířově vnímal jako součást - doplnění jaroměřické
Kalvárie a 26. dubna 1724 poţádal biskupský úřad v Olomouci o povolení stavby.
Záleţitost však dlouhou řadu let vázla a tak nechal roku 1735 zřídit na Šubířově alespoň hřbitov v místech, kde dnes kostel stojí. Dne 3. ledna 1738 pan František Michal Šubíř po těţké nemoci zemřel. Záleţitosti stavby se ujal jeho syn František Antonín a začal jednat. Ţádost z roku 1724 urgoval a dostal kladnou odpověď. Stavba
kostela byla realizována v letech 1741 aţ 1742 a toho roku dne 15. září byl vysvěcen
a zasvěcen Bolestné Panně Marii. Ve shodě s původním úmyslem náleţel zdejší kostel pod duchovní správu Hory Kalvárie (do roku 1735 náleţel Šubířov a Chobyně do
farnosti v Jevíčku). Manţelka barona Šubíře zaroveň zaloţila fundaci pro jaroměřic2

kého kněze, který potom kaţdou třetí neděli slouţil na Šubířově mši. Za vlády císaře
Josefa II. byla na Šubířově v roce 1785 zřízena samostatná farnost. V té době čítal
Šubířov a Chobyně celkem 225 obyvatel. K Šubířovu byl v té době přifařen i sousední Skřípov. To ovšem, jak se později ukázalo, přineslo jen problémy. Ty vyvrcholily
15. května 1794, kdy velká přesila ozbrojených skřípovských muţů u kostelního
vchodu krvavě přemohla šubířovské ţeny (jednalo se o Barbaru Krejčířovou, Marii
Snášelovou, Annu Mlýnskou, Barbaru Sedláčkovou, Rozárii Šínovou a další, celkem
asi třicet) bránící kostel před vystěhováním na Skřípov. Celou záleţitost musel nakonec řešit císař, ke kterému se šubířovští a chobyňští, po vypovězení poslušnosti
faráři, odvolali. Spory a nepřátelství mezi Šubířovem a Skřípovem se však táhly celá
desetiletí, minimálně aţ do roku 1848, kdy došlo k opětovnému úplnému osamostatnění farnosti, které trvá aţ dosud.
Za těch uplynulých 270 let byl náš kostel svědkem ţivota řady generací – křtiny, svatby i rozloučení se zemřelými. Loučili se tu naši muţi odcházející do válek. Se šubířovskými a chobyňskými
lidmi proţíval chvíle radostné i těţké, tragický poţár v září roku 1891 nevyjímaje. Patrně pamatuje
ve svých počátcích i některé první šubířovské
osadníky. Kolem kostela, kde býval do roku 1836
původní hřbitov, je pochováno asi 760 našich
předků. Vzpomněl bych za všechny dva kněţí –
Jana Geisslera (působil zde v letech 1804 aţ
1825) a Bedu Scholze, který leţí u vchodu do kostela (působil zde nejprve jako kooperátor v letech
1785 aţ 1792 a později ještě v letech 1797 aţ
1804 jako exposita). Zůstaly nám po něm čtyři
vlastnoručně vyřezávané sochy (sv. Šimon, sv.
Juda Tadeáš, sv. Barbora a sv. Apolonie), které jsou v kostele instalovány do dnešních dnů.
Závěrem bych rád věnoval několik řádků šubířovským poutím. Ještě do poloviny 70. let minulého století bývaly kaţdoroční velkou událostí. Potom začala pouťová tradice prudce upadat. Po celé generace bylo zvykem, ţe pouť na Šubířově je vţdy
druhou neděli po Velikonocích, ač na tu dobu podle církevního kalendáře nepřipadá
mariánský svátek. Pravdou je, ţe to respektovali jak duchovní tak věřící. Z vyprávění
jsem slyšel, ţe tak bylo kdysi zavedeno z důvodů hospodářských (snad v šubířovských podmínkách pozdější ţně). Kdy přesně se tak stalo a zda důvody byly skutečně takovéto, nevím. Snad by někdo ze starších pamětníků věděl více, snad by i více
řekla farní kronika (zaloţena P. Matějem Pavlovským v roce 1848). Pravdou je, ţe
pouť v kostele je zpravidla slavena v souvislosti se zasvěcením příslušnému patronovi. V případě Šubířova se jedná o Bolestnou (Sedmibolestnou) Pannu Marii – svátek
má 15. 9. a na ten den připadá i výročí svěcení zdejšího farního kostela. Zvláštností
je, ţe v tomto období bývá i pouť našeho dřívějšího mateřského kostela v Jaroměřicích na Hoře Kalvárii (tzv. kalvárská pouť). Tamní kostel je totiţ zasvěcen Povýšení
sv. Kříţe se svátkem 14. 9. Vlastně to ani takovou zvláštností není, vţdyť Šubířov
a Chobyně přece ve svých počátcích z Jaroměřic vzešly.
Milan Havlíček
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Jednotka požární ochrany Šubířov
Rádi bychom přiblíţili občanům obce několika informacemi činnost místních hasičů.
Na základě zákona o poţární ochraně a povinnostech z něj vyplývajících, zřídila obec
Šubířov v roce 2008 jednotku hasičů obce JPO-V (Jednotka Poţární Ochrany, kategorie 5). Jednotka JPO-V je předurčena především k plnění úkolů v rámci Integrovaného Záchranného Systému a úkolů zadaných starostou obce. Vedle těchto úkolů
se jednotka zabývá také organizací zábavných, či poučných programů pro mládeţ.
Hasiči z JPO se kaţdoročně účastní odborných výcvikových kurzů, pořádaných
Hasičským záchranným sborem – Prostějov.
Jednotka má v současné době pod velením Jiřího Műllera následující členy: Dušan
Zvoč, Jinřich Ritter ml. a st., Jiří Zvoč, Antonín Sedláček, Ladislav Rozsíval, Karel
Novák, Emil a Jakub Popelkovi, fotografie ze zásahů pořizuje Jaroslav Švancara.
Kromě zásahů, kterých bylo v letošním zimním období poţehnaně, připravili
hasiči pro ty nejmenší bruslaře malé kluziště za místní sokolovnou. Není ţádným
tajemstvím, ţe by jednotka ráda nadále pokračovala v organizaci různých zábavných
a kulturních akcí v obci. Ovšem jak říkají její členové: „Doufejme, ţe bude pro tyto
příleţitosti příznivější počasí, neţ tomu bylo v uplynulém roce“.
Za zmínku stojí také poděkování hasičů všem spoluobčanům, kteří se podíleli
na sběru ţelezného odpadu. Výtěţek z této činnosti je účelně vyuţit na nákup drobného vybavení JPO.
Pokud máte zájem o podrobnější informace o činnosti jednotky, můţete nahlédnout na internetové stránky www.subirov.cz sekce HASIČI.
Jiří Műller

Foto: JPO-V Šubířov (zleva: L. Rozsíval, J. Műller, D. Zvoč, J. Ritter ml., J. Zvoč a A. Sedláček)
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Klub důchodců – Šubířov a Chobyně
Na podzim loňského roku, při pravidelném setkávání důchodců s představiteli obce,
jsme se domluvili na častějších schůzkách. Rozhodli jsme, ţe se pokusíme v naší obci Šubířov a Chobyně zaloţit „Klub důchodců“.
Naše první setkání proběhlo v listopadu. Při tomto setkání jsme se dohodli na
našem pravidelném setkávání jedenkrát za měsíc, a to vţdy první středu v měsíci.
Společně jsme se domluvili, ţe důchodce bude zastupovat paní Marta Snášelová, její
zástupce a pokladník bude paní Marie Rajtrová. Zápisy z našich setkání bude pořizovat paní Jaroslava Bruzlová. Pro naše setkávání nám starosta poskytl moţnost
vyuţívat zasedací místnost obecního úřadu. Prozatím klub funguje bez zaregistrování a po dalším časovém období se rozhodneme, jak budeme pokračovat.
Setkali jsme se jiţ několikrát a vţdy nás bylo více jak 10 – 15. Poněvadţ nemáme dostatek zkušeností s činností obdobných spolků, tak se postupně do této
problematiky dostáváme a snaţíme se čas společně strávený příjemně vyuţít.
V současném zimním období se vţdy věnujeme hraní stolních her, výměně knih
a diskusi o ručních pracích – pletení, háčkování. Před vánočními svátky došlo i na
výměnu receptů na cukroví. Vánoční atmosféru nám přiblíţila čtením se sbírky K. J.
Erbena paní Bruzlová. Po novém roce jsme se opět setkali a těšíme se na další
schůzku.
Na naše setkávání zveme i ostatní důchodce ze Šubířova i Chobyně: Přijďte
mezi nás – více hlav napadnou zajisté i jiné činnosti, které by bylo moţné provozovat.
Marta Snášelová

Obec Šubířov ve spolupráci s Klubem důchodců
Vás zve na přednášku Tomáše Svobody

ORCHIDEJE,
která se uskuteční dne 4. dubna 2012 od 15:30
na obecním úřadě.
Jste srdečně zváni.

Sbor dobrovolných hasičů
SDH Šubířov tímto ještě jednou děkuje všem sponzorům za poskytnuté dary na letošní ples, který se konal 4.2.2012 v Hospodě u Huberta. SDH Šubířov také děkuje
všem členům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celého večera.

5

Z našich kronik– Vodovod na Šubířově
V tomto čísle Šubířovského zpravodaje se zaměříme na jednu z nejpodstatnějších staveb
v obci – na obecní vodovod. Obě obecní kroniky jsou protkány zprávami o problémech
s vodou na Šubířově a pouhý přepis těchto textů by zabral více jak 8 stran. Proto si dovolím pouhý výtah nejpodstatnějších mezníků v budování vodovodu na Šubířově. Zajímavé jsou i pasáţe o budování studní a vodovodu v Chobyni, ale těm se budeme obsáhleji věnovat v některém z dalších čísel občasníku.
Nedostatek vody v obci byl od počátku trýznivou bolestí obyvatel Šubířova, proto
není divu, ţe se začíná hovořit o obecním vodovodu jiţ na počátku 20. století a mnohem
dříve neţ např. v blízké Konici. Zřejmě nejstaršími zmínkami o vodovodu jsou krátké
záznamy o plánech na stavbu z let 1910-1912, které byly nalezeny roku 1956 Alfonsem
Ševčíkem v podnikovém archivu firmy Kunc v Hranicích. Na nejstarším projektu vzbuzuje zájem - i po sto letech - způsob, kterým měla být čerpána voda ze studní
v Loupeţníku do nádrţe na Skalkách – čerpací pumpy měly být poháněny hybnou silou
větru a součástí projektu byla i stavba větrného kola. Po značném úsilí představitelů
obce o zřízení vodovodu uznal ještě před první světovou válkou Zemský výbor v Brně, ţe
vodovodu je na Šubířově třeba a zajistil pro ten účel subvenci ve výši 13.000 Korun. Jedině pro obavy části občanstva před zadluţením obce a světová válka byly příčinou, ţe
k uskutečnění plánu nedošlo.
V roce 1931 byly zmíněné plány přepracovány, větrný pohon byl nahrazen naftovými čerpadly. Krize, obavy z insolvence obce v dobách nejistoty a později okupace nedovolily zahájit stavbu ani v tomto období. Hned po osvobození v roce 1945 oţily naděje
občanů na uskutečnění stavby vodovodu. Byl zaloţen fond pro počáteční výlohy a projektování akce a v roce 1949 byla z prostředků fondu (25.000 Kč) vyhloubena druhá
sběrná studna v Loupeţníku. Po intervenci předsedy MNV Aloise Snášela v roce 1950
u KNV bylo rozhodnuto, ţe před přípravou plánů vodovodu musí dojít ke zvýšení kapacity pramenů. Teprve v roce 1956 však přišel příslib ONV na financování akce, při které
však veškeré manuální práce spojené s výkopy musejí vykonat občané zdarma (v akci Z).
Závazky podepsalo 185 občanů, nepodepsáno zůstalo 45 občanů.
V roce 1957 se začalo s pracemi ihned po rozmrznutí půdy. Úsek od sběrných
studní aţ k pomníku padlých byl rozdělen na 5 a 10 metrové úseky, které byly přiděleny
jednotlivým rodinám k vykopání. Výkop se hloubil na 170 cm, do šířky asi 70 cm. Podle
kroniky nejstarší pracovníci měli přes 70 let (Alexandr Kovář, Vincenc Daněk)
a nejmladším pracovníkem byl sedmiletý Fanoušek Hádr, který pomáhal své matce vylévat vodu ze dna příkopu. Po ţních se začalo se stavbou domečku pro čerpací stanici.
Současně bylo zahájeno kopání na prodlouţení sítě ke kostelu a odtud dále směrem
k Zátiší (přibliţně k čp.16). Paralelně k tomu začali před svými pozemky kopat také občané z domů pod Košetínem (asi 450 m). Na podzim (10. 11. 1957) byla vykonána první
čerpací zkouška – ze sběrných studní v Loupeţníku k pomníku padlých, kde tryskala
voda. Kronika zmiňuje uznání předsedovi MNV Františku Ševčíkovi (finanční zajištění
akce, dodávky materiálu), Stanislavu Navrátilovi (evidence odpracovaných hodin, 285
brigádnických hodin), Alexandru Kovářovi (nejstarší brigádník s příkladnou pílí) a Ing.
Rostislavu Mlýnskému (vypracoval značnou část montáţních prací na čerpací stanici
a na vodovodní síti, obstaral část trubek a materiálu, který není k dostání).
Rok 1958 byl poznamenán zakládáním zemědělského druţstva. Pracovní morálka
poklesla, na brigády se dostavovalo minimum občanů. Dokonce museli být zjednaní kopáči za úplatu. I tak bylo dokončeno pokládání potrubí podél sokolovny aţ ke Slámůvce
a od pomníku padlých na Skalky, kde se začala hloubit jáma pro vodojem. Při kopání
bylo však naraţeno na tvrdou skálu, kterou později odstřelili skalaři z Chobyně. Téhoţ
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roku byl vybetonován skelet vodojemu. V letech 1959 a 1960 byly dokončeny další práce, byly usazeny armatury ve vodojemu (ing. R. Mlýnský s Josefem Tomanem, čp.142),
skelet vodojemu byl zahrnut. 5. července byl poprvé na zkoušku napuštěn plný vodojem. Na budování vodovodu bylo bezplatně odpracováno 16.000 hodin.
Ještě téhoţ roku však vlivem sucha poklesla voda ve sběrné studni v Loupeţníku
a dodávka vody byla několikrát přerušena. Jako by to předznamenávalo rozsáhlejší potíţe s nedostatkem vody, které musely být v následujících letech řešeny. Předně byly
v letech 1972 a 1974 vyhloubeny další dvě studny v Loupeţníku, nicméně bez větších
úspěchů. V roce 1973 byly vyhloubena další studna pod Zátiším (pod býv. domkem čp.
105), která byla o rok později připojena k vodovodu. I tak nebyly problémy
s nedostatkem vody vyřešeny, protoţe vydatnosti pramenů nejsou nikterak vysoké.
K problémům s nedostatkem vody přistupovaly od počátku zásobování vodou ze
zdrojů v Loupeţníku i problémy s kvalitou vody. V čp. 120 byl totiţ provizorně na počátku 60. let zřízen kravín, ze kterého prosakovala močůvka, protékala po svahu aţ do
blízkosti pramenů. Několikrát dokonce hrozilo uzavření vodovodu. V roce 1964 byl brigádně vykopán ochranný příkop, jímţ se močůvka odváděla mimo studny.
V pozdějších letech došlo v několika etapách k provedení nové pokládky vodovodu: v roce 1990 (předseda MNV Josef Šnobl) od zásobníku v Loupeţníku k vodojemu na
Skalkách, v roce 2006 v úseku od obecního úřadu k Zátiší (starosta Ing. Stanislav Grepl) a v roce 2010 na Panské aţ k Pohodě (starosta J. Ritter).
V roce 2001 byl poblíţ vodojemu na Skalkách vyvrtán 78 m hluboký vrt (průměr
160 mm) ke zdroji pitné vody s vydatností 2,5 – 3 dl/s. Zdroj by měl dostačovat k pokrytí výpadků v dodávkách vody ze studní v letních měsících. V roce 2010 byla za přispění
OPŢP započata stavba nového vodojemu na Skalkách, který má dvojnásobnou kapacitu
oproti starému (2 x 50 m3). Má být napájen zmíněným vrtaným zdrojem, je vybaven
nejmodernější technikou, úpravnou vody a nejrůznějšími regulačními zařízeními. Nový
vodojem bude v letošním roce připojen k vodovodní síti přes čerpadlo, které zvýší tlak ve
vodovodním řádu, neboť výše poloţené oblasti obce (u hřbitova) se potýkají od počátku
vodovodu s problémy s nedostatečným tlakem (výškové převýšení oproti vodojemu na
Skalkách je pouze cca
5 metrů). V roce 2011 byl
poblíţ nového vodojemu
vyvrtán ještě jeden (záloţPV1
Pod
ní) zdroj vody do hloubky
Košetínem
PV2
100 m s vynikající vydatností 4 – 5 dl/s. Voda doV2
Skalky V1
sahuje kojenecké kvality S3 S1
Zátiší
a v případě nouze rozhodně pokryje značnou S2
S4
Loupežník
část spotřeby celé obce.
Dalo by se tedy říct, ţe
Legenda
s výrazným
přispěním
S1 – S4 -studny
starosty J. Rittera budou
V1 – starší vodojem
V2 – nový vodojem
problémy s vodou na ŠuPV1 a PV2 – posilové
bířově po sto letech defiSlámůvka
vrtané zdroje
nitivně vyřešeny.
Modernizovat tedy zbývá poslední trať vodovodního řádu v oblasti od obecního
úřadu ke Slámůvce. Uvedená rekonstrukce je zařazena jako strategicky důleţitá stavba
v obci Šubířov a vedení obce se bude snaţit získat finanční prostředky na její realizaci
v nejbliţší době.
Lukáš Műller

Šubířov
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Rozhovor s novým knězem
Odkud do naší farnosti přicházíte, jaká byla Vaše
předchozí cesta, studia a působiště?
Přicházím z Luhačovic, kde jsem proţil tři roky kněţské
sluţby. Mou první farností, kde jsem působil jako jáhen
a novokněz byly Valašské Klobouky. Od července 2011
mi byly svěřeny do správy tři farnosti: Suchdol u Prostějova, Brodek u Konice a Šubířov. Bydlím na faře v Jednově. Pocházím z vesnice Majetín, která je na rozhraní
okresů Olomouc a Přerov. Vystudoval jsem několik oborů. Na střední škole to byl cestovní ruch a po maturitě
Vyšší odbornou školu Caritas (charitativní a sociální
práci) a následně teologii.
Cestou ke kněţství jsem se váţněji začal zabývat v závěru studia na střední škole. Během dospívání člověk hledá své místo v ţivotě. V mém případě myšlenka či touha
„stát se knězem“ ve mně postupně rostla. Však víte,
kdyţ se pro něco důleţitého rozhodujeme, ţe málokdy to je na způsob matematické
jistoty, ale spíše ano či spíše ne. Mým „duchovním domovem“ je poutní kostel v Dubu nad Moravou, kam jsem v průběhu studia na střední škole kaţdý pátek jezdil na
mši sv. Za mnoho vděčím P. Cyrilu Vrbíkovi, který pak byl v říjnu 2002 zavraţděn.
Jaké jsou Vaše dojmy z obcí, ve kterých působíte?
Jsem mile potěšen z mnoha krásných setkání. Poznal jsem, ţe je tu mnoho dobrých
lidí ochotných investovat svůj čas a energii pro druhé.
Jaké máte plány?
Chtěl bych nejprve poznat rodiny, děti, vytvořit vztahy. A také nechávám na Bohu,
jaká „překvapení“ mi připraví a jaké výzvy přede mě postaví.
Jak se Vám slouží v našem kostele na Šubířově?
Mohu Vás ujistit, ţe za Vámi jezdím rád. Mše
Mše o Velikonocích
svaté u Vás obvykle slouţím v neděli v 11:00
vždy v 11.00 hodin
hod. a ve středu v zimním období v 17:15 hod.
Veškeré aktuální informace jsou zveřejňovány
Květná neděle – 1. dubna
na webových stránkách suchdolské farnosti
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
http://farnostsuchdol.eu/. V letošním roce by
- 8. dubna
se měla uskutečnit připravovaná oprava vnějšíPondělí velikonoční – 9. dubna
ho pláště našeho kostela. Předchozímu duchovnímu správci P. Josefu Pejřovi se na tento účel
podařilo získat dotaci ze Státního zemědělského a intervenčního fondu. Věřím, ţe po
opravě náš kostel o to víc bude důstojnou dominantou Šubířova, dědictvím po generacích Vašich předků, kteří se zde přicházeli modlit a nacházeli sílu a krásu víry v
Boha a také křesťanských hodnot, na kterých vyrostla naše evropská civilizace.
Co byste chtěl vzkázat občanům Šubířova a Chobyně?
Ţe se na ně těším. Setkání s kaţdým člověkem vnímám jako obohacení. Jsem rád, ţe
jsem byl poslán právě do Vašeho kraje, kde je krásná krajina, mám rád hory a přírodu.
Otec Ondřej
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Z činnosti kulturního výboru
První akcí v roce 2011 bylo uspořádání velikonoční výstavy. Na výstavu přispěli
svými výrobky občané ze Šubířova, kterým touto cestou ještě jednou děkujeme.
Výrobky se líbily a výstava měla veliký úspěch.
K Mezinárodnímu dni dětí jsme přichystali pro naše děti zábavné soutěţní odpoledne s opékáním párků na hřišti za sokolovnou. Větší děti zaujala dobrodruţná
hra s detektivní zápletkou, kterou sestavil pan místostarosta. Menší děti soutěţily
přímo na hřišti. Kaţdé dítě si odneslo domů dárek.
V měsíci říjnu jsme pořádali jiţ tradiční setkání důchodců. K tanci a poslechu
hrál pan Vilém Krejčíř. Pro důchodce byla připravena zábava a občerstvení, které
přichystaly členky kulturního výboru. Největší úspěch měly domácí koláče. Setkání
se vydařilo, důchodci odcházeli spokojeni.
V průběhu celého roku členové kulturního výboru chodí přát občanům k ţivotnímu jubileu od 70 roků po pěti letech. V roce 2011 jsme přáli 14 jubilantům,
z nichţ nejstarší dovršil krásných 95 let. Jeden manţelský pár oslavil letos 50 let
společného ţivota.
Prosinec začínal Mikulášskou nadílkou
a rozsvěcením vánočního stromečku. Občany přivítal pan starosta a představil nového duchovního otce Horáčka působícího
na Šubířově, který také pronesl pár slov.
Potom nás potěšily děti z mateřské školy
svým vystoupením. Pro přítomné dospělé
jsme připravili vánoční punč, dětem čaj a
hlavně dárky, které rozdával Mikuláš s
andělem a čerty jako odměnu za básničku
nebo písničku. Po programu u vánočního
stromu se občané mohli podívat na vánoční výstavu, kterou jsme připravili v zasedací místnosti obecního úřadu. Výstava
byla připravena za pomoci občanů ze Šubířova, kteří přispěli svými výrobky s vánoční tématikou.
V nejbliţší době připravujeme velikonoční výstavu a těšíme se zase na výrobky,
které zhotoví naši občané.
Dana Zbojková

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
se bude konat
v sobotu 7. dubna od 16:00 – 18:00 hodin
a v neděli 8. dubna od 11:30 – 18:00 hodin
na obecním úřadě.
Všechny srdečně zveme!
Občané, kteří chtějí vystavit výrobky s velikonoční tématikou, nechť je přinesou od
9
2 – 4. dubna na OÚ. Děkujeme!

Vycházka k rybníčkům
Kdyţ přijíţdíme od Konice, na levé straně před vesnicí se prostírá rybník Slámovka,
o který se starají rybáři. Pověst praví, ţe se tam kdysi utopil nebo převrátil ţebřiňák
se slámou a tím vznikl jeho název. Naproti přes silnici nás upoutají malá i větší jezírka, která se táhnou aţ k bývalému stadionu. Louky plné květin mezi nimi jsou
propojeny malými mostky a úzkými cestami. Můţeme zde vidět vzácné rostliny, jako
jsou plané orchideje, blatouchy a upolíny. Všude je ticho a pohoda, jen ptáci zpívají
a včely sbírají pyl. Tu a tam slyšíme ţblunknutí ţab, kterým se v tomto prostředí
krásně
ţije.
Jezírka
zdobí
a jakoby hlídají menší a větší balvany v různých seskupeních. Byly
zde dovezeny z chobyňského kamenolomu. Celou tu nádheru lemuje lesní cesta mezi jehličnatými lesy. Je to překrásné dílo, ve
kterém se zrcadlí pěkný kus práce a peněz, které se podařilo získat z evropských fondů. Zásluhu
na tom všem má obecní úřad
v čele se starostou Jindřichem
Ritterem.
A na závěr cituji: „Slovo, které vychází od srdce, tě tři dny zahřeje.“
Jaroslava Bruzlová
Dne 19. února 2012 nás navţdy ve věku nedoţitých 66 let opustil

Josef Toman
Klid jeho památce.

Soutež se Šubířovským zpravodajem
Obecní úřad vyhlašuje soutěţ o nejpěknější fotografii z obce.
Na fotografii musí být dobře patrné reálie Šubířova nebo
Chobyně; fotografie mohou být nové, resp. historické. Snímky
je moţno dodávat v klasické, resp. elektronické podobě na
OÚ v Šubířově do 15. května 2012. Všechny dodané fotografie budou vystaveny ve fotogalerii na webových stránkách obce www.subirov.cz. Výherce se můţe těšit na hodnotné ceny
a fotografii starosty pod vlajkou Evropské unie.
Lukáš Műller
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Upleťte si pomlázku
Pruty nařeţeme (nikdy nelámeme) z košíkářské vrby. Poznáme ji podle dlouhých
a ţlutozelených prutů a podlouhlých listů. Před pletením proutky namočíme na
20 - 40 min. do studené vody. Jeden proutek, po délce rozřízneme, zasuneme jej mezi 6 nebo 8 srovnaných proutků, ohneme do pravého úhlu a svazek jim omotáme.
Konec opět zasuneme mezi proutky a máme hotové drţadlo.
Ze šesti do kulata
Proutky rozdělíme tak, ţe máme v kaţdé ruce po třech. Vrchní proutek z levé strany
provlékneme kolem středního proutku na pravé straně a vrátíme jako nejspodnější
zpět na levou stranu. Totéţ učiníme s pravým horním proutkem. Tak střídavě postupujeme aţ ke konci proutků. Dobře a citlivě utahujeme.
Z osmi do čtverhranu
V kaţdé ruce máme po čtyřech proutcích. Horní levý proutek č. 1 provlékneme mezi
proutky č. 6 a 7 na pravé straně, podvlékneme pod spodními dvěma proutky a vrátíme zpět na levou stranu. Totéţ učiníme s horním pravým proutkem č. 8 a střídavě
pokračujeme.
Z osmi do kulata
Rozdělíme proutky na čtyři a čtyři pleteme jako ze šesti, s tím rozdílem, ţe horní
proutek z jedné řady vţdy obtáčíme kolem dvou středních na protilehlé straně.
Aţ se bude pletení chýlit ke konci, nezapomenout zavčas vplést mezi proutky barevné stuhy a provázek na svázání pomlázky.
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Anketa občanů Šubířova
Dočetli jste první číslo Šubířovského zpravodaje. Zbývá se zeptat, jak se Vám líbil, či
zda vám v něm něco chybělo. Tyto otázky vám zkusíme dát prostřednictvím následujícího dotazníku, který můţete odevzdávat na obecním úřadě do připravené nádoby.
Moc děkujeme za vaše názory, které nám tímto způsobem sdělíte a které se budeme
snaţit do příštího čísla zapracovat.
Vyberte a proškrtněte, co vám ve zpravodaji chybělo (můžete vybrat i více možností):

X Ukázka proškrtnutí
Více vlastivědných článků (podobně jako článek o vodovodu)
Články o přírodě v okolí
Pověsti a povídky z regionu
Více z jednání zastupitelstva
Informace o připravovaných stavebních prací v obci
Právnická poradna (např. co dělat, kdyţ mi padá sousedovo listí na zahrádku)
Informace o dopravě
Články o významných rodácích
Články o domech v obci
Články pro děti.
Vyberte možnosti (můžete vybrat i více), o kterých si myslíte, že jsou pravdivé:
Šubířovský zpravodaj mi zcela vyhovuje, nic bych na něm neměnil/a.
Zpravodaj je krátký, mohlo by v něm být více článků.
Těším se na další číslo zpravodaje.
Jsem rád/a, ţe začal zpravodaj vycházet.
Zpravodaj je zbytečný, přestaňte s ním.
Chcete něco vzkázat redakci?
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