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číslo 3/2013

Vánoční hvězda svítí,
pohoda dům prosytí,
láska, pochopení a klid
vstoupily mezi lid.
Krásné prožití Vánočních svátků
a šťastný rok 2014
Vám všem přeje
Městys Švábenice
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V letošním roce se narodili:
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Blahopřejeme

V letošním roce nás opustil pan
Miloslav Navrátil ve věku 71 let
Vzpomínáme

V současné době mají Švábenice 1037 obyvatel
529 mužů a 508 žen
17 osob se přistěhovalo, 18 osob se odstěhovalo
Petra Smutná
evidence obyvatel

Slovo úvodem
Adventní čas je plný nadějí, jak a co nám Ježíšek nadělí…
Za několik málo dní se dočkáme. Krásný čas Vánoc, na které
se všichni těšíme, je za dveřmi. V každém z nás je i v dospělosti kus
dítěte. A právě vánoční svátky promlouvají právě k tomuto dítěti,
které se v nás skrývá. A jak známo, pro všechny děti je čekání
na něco hezké vždy dlouhé a netrpělivé čekání na Štědrý den je asi
vůbec to nejdelší. No jen si to představte: celý dům je provoněn
vůní skořice a vanilky, za oknem svítí zimní sluníčko, na oknech se třpytí krásně
vymalované květy ledovou tužkou paní Zimy, všude kolem září bělostný sníh…Kdo by se
netěšil! Avšak nevím, nevím. V době, kdy jsem psala tyto řádky, nebylo po sněhu ani
památky, snad jen ta vůně čerstvých perníčků pro čerta a Mikuláše. A zatím kolem sebe
stále míjím lidi obtěžkané starostmi, co a jak na poslední chvíli ještě stihnout.
Všechny tyto předvánoční strasti se však mávnutím kouzelného proutku mění
u bohatě prostřeného štědrovečerního stolu ve slasti a u svítícího stromečku a hromady
dárků pod ním se definitivně rozpustí i ty nejposlednější chmury, které se nám doposud
nepodařilo vymést.
Apropos, když jsme u těch dárků – nezapomeňte! O Vánocích by měli být obdarováni
všichni členové rodiny. Tedy i ti čtyřnozí, případně i ti okřídlení. Ovšem, ruku na srdce –
i když se to vůbec nezdá, těch možností, čím skutečně a opravdicky obdarovat, moc není!
Nedávno na mě v jednom časopisu zaútočily reklamy na jakési zázračné přípravky:
Darujte zdravé klouby! Darujte krásné vlasy! Darujte skvělou paměť a nízký
cholesterol!... Copak je to možné? Kéž by se všechny tyto „rádobydárky“ daly dát.
Nevěřte, nejde to. Zdraví si sobě a ani nikomu jinému nekoupíme. Proto tím největším
darem, který můžeme svým drahým nadělit, je pouhopouhé přání zdraví, které ovšem
myslíme upřímně a od srdíčka. Vždyť je to to nejcennější, co každý z nás více či méně
má a co bychom si měli ve vlastním zájmu hýčkat a opatrovat jako to známé „oko
v hlavě“. Řekla bych, že lidé, kterým se právě toho zdraví nedostává, ví, o čem mluvím
a určitě by si ani nic jiného nepřáli. Sami z vlastní zkušenosti totiž moc dobře vědí, že přát
si zdraví není žádná fráze, ale fakt, který je mnohým z nás zapovězen. Važme si svého
zdraví, neplýtvejme jím a hýčkejme si ho!
Vážení čtenáři, rozsviťme si o Vánocích jedno malé světýlko právě za to naše zdraví.
Rozsviťme si malé světýlko za všechny naše nejbližší a také za naše drahé, kteří už s námi
nikdy u stromečku neposedí. Rozsviťme si malé světýlko za všechny potřebné, pro které
jsou Vánoce pouze dalším obyčejným přežitým dnem v kalendáři, za všechny nemocné
a děti, kterým zrádná choroba ukradla dětství nebo je přírodní katastrofa připravila
o rodiče. Za všechna zvířata, která člověka přestala bavit a zajímat a jako nepohodlná
věc byla vyhozena světu napospas… Rozsviťme si o Vánocích raději těch světýlek hodně!
Za všechny a za všechno!
Díky všem a za všechno!
Jana Zatloukalová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku 2013 Vás chci v tuto předvánoční dobu seznámit
prostřednictvím Zpravodaje městyse Švábenice s tím nejdůležitějším, co se během roku
v městysi událo. Městys Švábenice měl k 30. 11. 2013 celkem 1037 obyvatel,
což je o 16 více, než v roce 2012. V průběhu roku se doposud narodilo 19 dětí. Narozené
děti jsou pravidelně vítány v obřadní síni úřadu městyse. Během roku 2013 zemřel jeden
spoluobčan.
Největší investiční akcí v roce 2013 byla akce pod názvem: „ZŠ Švábenice – výměna
oken tělocvičny a zateplení obvodového
pláště tělocvičny, ZŠ a soc. zařízení“.
V letošním roce uplynulo již 40 roků od
slavnostního otevření nové školy. Práce byly
zahájeny v srpnu a dokončeny 5. listopadu.
Byl zateplen celý obvodový plášť školy a
tělocvičny včetně nové fasády, došlo
k zateplení půdního prostoru nad učebním
pavilonem,
výměně
svodů,
žlabů,
parapetních plechů, stříšky nad vstupem do
školy, vše z materiálu TiZn, výměna oken
tělocvičny, instalace sněhových zábran na střechu ZŠ a další práce. V tělocvičně bylo dále
vyměněno osvětlení, instalace nových ventilátorů, vymalování tělocvičny a nátěry
radiátorů. Před zahájením akce byla nejdříve vypracována projektová dokumentace,
podána žádost o dotaci na SFŽP, provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby
a stanoven technický dozor. Práce, které byly provedeny z dotací nebo z rozpočtu
městyse, zhodnotily celou budovu, a především se to výrazně projeví na úsporách energie
tepla. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR uznatelných nákladů (národní
státní rozpočet + Fond soudržnosti EU) činily 1.715.837,- Kč. Hodnota celého díla je
3,8 mil. Kč.
Další významnou akcí bylo dokončení „Rekonstrukce střechy Vlastivědného muzea
Švábenice“ s celkovou úpravou půdního prostoru za účelem výstavní plochy určené
ke stálé expozici betlémů místního sběratele Libora Pištělky. Střešní vazba byla původní
z roku 1838. Tento projekt byl společný s Místní akční skupinou Společná cesta Rostěnice
– Zvonovice. Dne 16. listopadu 2013 byla expozice slavnostně otevřena. Jedná
se o největší sbírku betlémů v celé ČR, která je vystavena pro veřejnost na jednom místě
a můžeme být na ni právem pyšní. Došlo k významné propagaci městyse Švábenice.
Projekt byl realizován z dotace Státního zemědělského intervenčního fondu. Celkové
výdaje projektu stavební části činily 1.879.820,- Kč, z toho dotace ze SZIF 1.398.213,Kč. V souvislosti s touto akcí Zastupitelstvo městyse Švábenice poskytlo ze svého
rozpočtu v roce 2013 finanční půjčku MAS Společná cesta, občanské sdružení Rostěnice
– Zvonovice, ve výši 996.966,- Kč jako návratnou účelovou bezúročnou půjčku určenou
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na předfinancování projektu „Společně oživujeme historii venkova“, která bude vrácena
nejpozději do 30. 6. 2014 a účelový příspěvek z rozpočtu městyse ve výši 110.776,- Kč
na dofinancování projektu. V průběhu prací bylo z rozpočtu městyse opraveno a obloženo
dřevem schodiště do půdního prostoru – 53.000,- Kč, fasáda budovy 66.824,- Kč
a zabezpečení exponátů bezpečnostním kaleným sklem 30.000,- Kč.

Od května letošního roku vlastní městys
Švábenice zametací vozidlo z projektu
„Snížení imisní zátěže z dopravy v městysi
Švábenice“. Dotační titul byl vyhlášen
Státním fondem životního prostředí ČR za
účelem zlepšení kvality ovzduší ve městech a
obcích. Byli jsme jedni z prvních, kteří se
k tomuto
dotačnímu
titulu
přihlásili.
Udržitelnost projektu je 5 roků a po této době
může být vozidlo využíváno i k jiným
účelům. U projektu jsou nastaveny SFŽP
přísné podmínky dodržování projektu.
Celkové náklady projektu činily 3.112.400,Kč. Spoluúčast městyse z celkové částky
byla 334.100,-. K vozidlu je i cisterna na 1500 l vody.

Byla provedena oprava místních komunikací ve spojce pod kostelem a oprava
mrazových trhlin na různých místech v městysi v hodnotě 140.000,- Kč.

Byl dokončen bezdrátový rozhlas v lokalitě Zábraní a Holtýz v hodnotě 122.970,- Kč. 
Byl vyroben a instalován nový nábytek do spodního oddělení MŠ v hodnotě 91.400,Kč.
Byla vyměněna tři okna v družině a tři okna ve spodní části technické budovy
za plastová – cena 88.042,- Kč.
V budově úřadu městyse Švábenice byla dokončena oprava kotelny s instalací dvou
úsporných kondenzačních kotlů a úprava plynovodní instalace. Současně s výměnou kotlů
byla provedena demolice komínu ve dvorním traktu, který byl v havarijním stavu.
Náklady celkem 252.589,- Kč.
Byly zakoupeny dvě fotbalové branky JUNIOR pro nejmenší děti přípravky Sokolu
Švábenice za 45.980,- Kč.
Bylo vybudováno zábradlí kolem fotbalového hřiště za účelem splnění podmínek KFS.
Probíhá úprava starých fotbalových kabin na technické zázemí oddílu kopané.
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U příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu došlo
k opravě památníku u silnice do Dětkovic společně s obcí Dětkovice. Z rozpočtu městyse
bylo hrazeno 27.558,- Kč.
Byla vyměněna vrata do stodoly na domě chovatelů a dveře na poštu v ceně 42.651,Kč.
V kostele sv. Michaela Archanděla byly opraveny sochy v hodnotě 50.000,- Kč
z finančního příspěvku, který uvolnil ze svého rozpočtu městys Švábenice.
V letošním roce se uskutečnila demolice domu č. p. 179 v Zábraní.
Zastupitelstvo městyse schválilo úpravy na budově pohostinství V Bráně. Jedná
se o zateplení obvodového pláště, výměnu svodů, žlabů a další. Celkové náklady
dle smlouvy o dílo budou činit 455.565,- Kč.
Od dubna roku 2012 je pravidelně z obcí okresu Vyškov ve 14-ti denních intervalech
svážen společností RESPONO Vyškov a.s. Biologicky rozložitelný komunální odpad
(BRKO). Občané si na tuto službu velmi rychle zvykli a vítají ji. V městysi Švábenice
je rozmístěno celkem 20 ks 240 l a 9 ks 770 l kontejnerů. Celkové roční náklady
z rozpočtu městyse za odvoz tohoto bioodpadu činí 64.202,- Kč. Je velmi špatné,
že někteří občané si bioodpad pletou s komunálním odpadem a ukládají do kontejnerů
i to, co tam nepatří. Nepatří tam i větve o síle větší, než průměr 5 mm. 
Stále velkým problémem je čistota a pořádek kolem nádob, do kterých se ukládá plast,
sklo a papír. V těchto místech jsou mnohdy objeveny pytle se zbytky jídel a dokonce
i uhynulá zvířata. To nesvědčí o příliš velké inteligenci některých občanů. Je samozřejmé,
že společnost RESPONO Vyškov a.s. tyto pytle zanechá na místě a následuje problém,
jak tento odpad zlikvidovat. Rovněž se nám nedaří, aby se někteří občané naučili ukládat
do kontejnerů sešlápnuté PET lahve a tím se zvětšila kapacita kontejnerů.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás touto cestou požádat, abychom si udržovali v městysi
Švábenice čistotu a pořádek. Mnohdy to vypadá, že si někteří pletou ulice a autobusovou
čekárnu se smetištěm. Odhozené plasty, papíry, kelímky, papírové ručníky
aj. Zaměstnanci městyse dokážou při jednom úklidu sesbírat až 4 pytle těchto odpadků.
V průběhu roku 2013 se uskutečnily i velmi hezké společenské akce, které městys
organizoval nebo se na jejich organizaci finančně podílel, jako jsou:
- 13. ples Městyse Švábenice
- karneval pro děti společně s SDH Švábenice
- pravidelný sjezd rodáků 14. 9. 2013
- Pohádková ves, Ahoj prázdniny a rozsvícení vánočního stromečku společně
s Volejbalem Švábenice
- Beseda se seniory 14. 12. 2013 s hudbou Kozlovka a další.
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V průběhu roku se provádějí i další běžné práce a opravy, které nejsou z pohledu
občana tolik viditelné, avšak jsou pro rozpočet městyse nákladné. Údržba a vzhled
městyse jsou dobrou vizitkou pro nás místní občany, ale také pro všechny, kteří Švábenice
navštíví, nebo jimi pouze projíždí.
Třikrát ročně vychází Zpravodaj městyse Švábenice, o který je mezi občany velký
zájem a zajímají se o něj i ti, kteří ve Švábenicích již nebydlí. Jsme rádi, že občané
a společenské organizace přispívají svými příspěvky ke zkvalitňování tohoto zpravodaje.
Na internetu najdete hezké stránky městyse Švábenice, kde je možno vyhledat
vše důležité o městysi. Stránky jsou stále aktualizovány nejnovějšími zajímavostmi.
Chtěl bych touto cestou poděkovat i firmě E.ON Česká republika, s.r.o.,
která darovala městysi Švábenice vánoční osvětlení - sadu sestávající
z vánočního světelného LED řetězu o délce 200 m a hvězdy - určeného na
výzdobu vánočního stromu ve Švábenicích o celkové hodnotě 33.155,- Kč.
Vážení spoluobčané, seznámil jsem Vás jen velmi stručně s akcemi, které
se uskutečnily v průběhu roku 2013.

Vážení spoluobčané, přeji Vám radostné a veselé
prožití svátků vánočních a do nového roku 2014
hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Josef Kubík,
starosta městyse Švábenice
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První ročník BALÁŠ CUP 2013
V letošním roce se uskutečnil první ročník memoriálu
Vojtěcha Baláše v tenise smíšených družstev členských obcí
Ivanovické brány. Vojtěch Baláš byl místostarosta Ivanovic
na Hané, který zemřel v roce 2010.
Do turnaje se přihlásili družstva těchto obcí: Ivanovice
na Hané, Chvalkovice na Hané, Švábenice, Hoštice –
Heroltice, Orlovice, Rybníček, Moravské Málkovice a Prusy
– Boškůvky.
Utkání mezi družstvy se hrála na 5 zápasů – 4 dvouhry
a 1 čtyřhra, za vítězství v zápase náležel 1 bod a zápasy
se hrály na dva vítězné sety. Jednotliví hráči nebo hráčky
museli mít trvalé bydliště v místě obce, za kterou nastoupili.
Nehrajícími kapitány jednotlivých družstev byli starostové obcí. Losování proběhlo
22. dubna 2013 ve Švábenicích.
V prvním kole bylo družstvu, které reprezentovalo městys Švábenice, vylosován
soupeř z obce Prusy – Boškůvky. Zápas se odehrál 25. května 2013 na tenisovém hřišti
ve Švábenicích. Za městys Švábenice nastoupili hráči Antonín Navrátil, Lukáš Hladký
a Roman Procházka. I přes nepřízeň počasí, které utkání provázelo, se vše odehrálo
v kamarádském a sportovním duchu. Družstvo Švábenic bylo favoritem utkání,
což se na hřišti potvrdilo a Prusy – Boškůvky jsme jednoznačně přehráli výsledkem 4:1.
Toto vítězství nám zajistilo postup do semifinále, kde nám byl vylosován soupeř z obce
Rybníček. Utkání se odehrálo 29. června 2013 na hřišti soupeře. K tomuto utkání jsme
nastupovali s obavami, ale předvedená hra našeho mužstva opět neměla chybu. Vítězství
4:1 pro Švábenice na hřišti soupeře bylo velmi cenné. Za městys Švábenice nastoupili tito
hráči: Antonín Navrátil, Lukáš Hladký, Roman Procházka a Ing. Jiří Kříž. Velmi jsme
si vážili milého a přátelského přivítání obce Rybníček a to i včetně pohoštění. Tímto
vítězstvím jsme postoupili do finále soutěže. Finále se odehrálo 21. září 2013
v Ivanovicích na Hané na hřišti za školou. Za náš tým nastoupili tito hráči: Antonín
Navrátil, Lukáš Hladký, Roman Procházka a nová posila Petr Hladký. Utkání bylo velmi
vyrovnané a po čtyřhře jsme vedli 2:1. Následující dvojhru jsme prohráli a stav byl
vyrovnán na 2:2. Poslední rozhodující dvouhru jsme po dlouhém a vyrovnaném boji
prohráli a tím i celý zápas 3:2. Vítězem 1. ročníku BALÁŠ CUPU 2013 se stalo družstvo
z Ivanovic na Hané, které obdrželo putovní pohár. Naše družstvo skončilo na druhém
místě a rovněž obdrželo pohár.
Všem hráčům ze Švábenic patří velké poděkování za předvedené výkony a vzornou
reprezentaci městyse Švábenice. Celý turnaj se vydařil a všichni se již společně těšíme
na druhý ročník BALÁŠ CUPU 2014.
Josef Kubík
starosta městyse
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Semifinále - Rybníček 29. června 2013

Finále – Ivanovice na Hané 21. září 2013
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Zápis o průběhu 15. zasedání Zastupitelstva městyse
Švábenice konaného dne 4. 9. 2013
Bod č. 1) Technický bod
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu
15. zasedání zastupitelstva městyse: Libora Pištělku a Ing. Pavla Tvrdého
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e doplnění programu zastupitelstva
městyse o nový bod č. 4 „Zrušení žádosti odkoupení pozemku“.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e program zasedání zastupitelstva
po úpravách.
Bod č. 2) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Místostarosta seznámil zastupitelstvo městyse s usnesením rady městyse ze dne 31. 5.,
26. 6., 10. 7., a 24. 7. 2013. Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady městyse
ze dne 31. 5., 26. 6., 10. 7., a 24. 7. 2013.
Bod č. 3) Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2013 rozpočtu městyse
Člen finančního výboru Vladimír Hroza seznámil zastupitelstvo městyse s rozpočtovým
opatřením č. 2 a 3/2013 rozpočtu městyse, viz příloha č. 2. Diskuse: bez připomínek.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 2 a 3/2013
rozpočtu městyse.
Bod č. 4) Zrušení žádosti o odkoupení pozemku
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo městyse se zněním Zrušení žádosti o odkoupení
pozemku parc. č. 202/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 590 m2. Žádost doručil dne
2. 9. 2013 na Úřad městyse Švábenice Zdeněk Cupák, Švábenice 241, 683 23 Ivanovice
na Hané.Diskuse: bez připomínek.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e zrušení Žádosti o odkoupení
pozemku parc. č. 202/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 590 m2. Žádost doručil dne
2.9.2013 na Úřad městyse Švábenice Zdeněk Cupák, Švábenice 241, 683 23 Ivanovice na
Hané.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse r u š í usnesení č. 8 z 14. zasedání Zastupitelstva
městyse Švábenice ze dne 5. 6. 2013, kterým byla schválená písemná žádost o odkoupení
pozemku parc. č. 202/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 590 m2.
Bod č. 5) Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku
parc. č. 202/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 590 m2
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse bod č. 5 n e b u d e
pro jedná v a t
z důvodu schválení Zrušení žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 202/1, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 590 m2.
Bod č. 6) Projednání žádosti o odkoupení části pozemku parc. č. 3951/9
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí pana Roberta Nováka,
Švábenice č.p. 269 o odkoupení části pozemku z parc. č. 3951/9, která by vznikla
oddělovacím geometrickým plánem o výměře cca 23 m2. Pozemek parc. č. 3951/9 je ve
vlastnictví městyse Švábenice. Diskuse: členové zastupitelstva požádali starostu městyse,
aby pan Robert Novák byl pozván na zasedání rady městyse. Pan Novák členy rady
seznámí s tím, jaké stavební ev. terénní úpravy a v jakém termínu by je zrealizoval po
případném odkoupení výše uvedené části pozemku. Stavební úpravy by podléhaly
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schválení rady městyse. Až po dohodě se žadatelem by byl vypracován oddělovací
geometrický plán a následně vyvěšen „záměr k prodeji pozemku“.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í písemnou žádost pana
Roberta Nováka, Švábenice č. p. 269 o odkoupení části pozemku, který by vznikl
oddělovacím geometrickým plánem z pozemku parc. č. 3951/9 o výměře cca 23 m2.
Stavební úpravy budou podléhat schválení rady městyse a v případě souhlasu bude
vyvěšen „záměr k prodeji pozemku“.
Bod č. 7) Zprávy finančního a kontrolního výboru
Zprávu finančního výboru přednesl Vladimír Hroza, viz příloha č. 3.
Zprávu kontrolního výboru přednesla Mgr. Jana Straková, viz příloha č. 4.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í zprávy finančního
výboru ze dne 30. 8. 2013 a kontrolního výboru ze dne 2. 9. 2013.
Bod č. 8) Různé: Informace starosty :- starosta městyse seznámil zastupitelstvo městyse
se zněním Smlouvy č. 12113703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem této smlouvy je
poskytnutí podpory na akci „ZŠ Švábenice – výměna oken tělocvičny a zateplení
obvodového pláště tělocvičny, ZŠ a soc. zařízení“. Smlouvu schválila Rada městyse
Švábenice na 60. schůzi dne 24.7. 2013 pod bodem číslo 2, usnesením č. 3.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu č. 12113703
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí České
republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupeným Ing. Radkou
Bučilovou, ředitelkou SFŽP a Městysem Švábenice, kontaktní adresa: Úřad městyse
Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Švábenice, zastoupeným starostou městyse Josefem
Kubíkem.
- starosta městyse Švábenice seznámil zastupitelstvo městyse s cenovou nabídkou
č. Z 2013/16 ve výši 455 565,- Kč včetně DPH na vnější zateplení fasády vč. barevného
provedení, tesařské práce, klempířské práce, truhlářské práce a nátěry Pohostinství
V Bráně, které doručil na úřad městyse stávající nájemce pohostinství p. Stanislav Bečvář,
Křižanovice 46, 682 01 Vyškov. Dle cenové nabídky by materiál na opravy financoval
městys Švábenice. Stavební práce a pronájem lešení by financoval nájemce pohostinství.
Práce budou zahájeny v letošním roce a v případě příznivého počasí by byly letos
i dokončeny. Bude vypracována Smlouva o dílo mezi městysem Švábenice a nájemcem.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e cenovou nabídku č. Z 2013/16
ve výši 455 565,- Kč včetně DPH na zateplení vnější fasády vč. barevnosti, tesařské
práce, klempířské práce, truhlářské práce a nátěry Pohostinství V Bráně, které doručil
na úřad městyse stávající nájemce pohostinství p. Stanislav Bečvář, Křižanovice 46,
682 01 Vyškov.
- dne 23. 7. 2013 byla doručena podepsaná smlouva č. 12113703 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „ZŠ Švábenice – výměna oken
tělocvičny a zateplení obvodového pláště tělocvičny, ZŠ a soc. zařízení“. Dne 6. 8. 2013
začaly stavební práce. Předpokládaný termín ukončení celé akce je 18. 10. 2013.
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- byly dokončeny práce na opravách vlastivědného muzea. Zůstávají dodělat pouze drobné
elektropráce. V nejbližší době začne instalace betlémů v nově vybudovaných půdních
prostorách muzea. Otevření stálé expozice betlémů bude dne 16. 11. 2013.
- dne 2. září se uskutečnilo v obřadní síni Úřadu městys Švábenice slavností přivítání
prvňáčků pro školní rok 2013/2014. Základní školu ve Švábenicích bude navštěvovat 16
prvňáčků.
- v sobotu 14. září od 10 hodin se uskuteční v kulturním domě tradiční sjezd rodáků.
- k 30. 9. 2013 končí na vlastní žádost pracovní poměr účetní městyse Hany Hladké.
Na fyzické a elektronické úřední desce je vyvěšeno „Oznámení o veřejné výzvě
„na funkci účetní městyse Švábenice s pracovním úvazkem 0,75 (6 hodin). Uzávěrka
přihlášek je 9. 9. 2013 v 15.30 hodin.
- do spodního oddělení mateřské školy byl pořízen nový nábytek v celkové pořizovací
ceně 99 460,- Kč.
- k 30. 6. 2013 skončilo užívání k bydlení paní Jaroslavy Karlubíkové v domě č. p. 179 ve
Švábenicích. Dne 26. 8. 2013 vydal Městský úřad Ivanovice na Hané, stavební úřad,
souhlas s odstraněním stavby č. 5/5/2013. Odstranění stavby plánuje městys do konce
roku 2013.
- byly zahájeny práce na opravách starých fotbalových kabin za účelem technického
zázemí pro oddíl kopané. V současné době se buduje nová pultová střecha
- zametací stroj Nilfisk City Ranger 3500 zajišťuje čištění místních komunikací dle plánu
ročního využití zařízení, který je v souladu se zpracovanou studií proveditelnosti a bude se
přizpůsobovat klimatickým podmínkám. Kontroly bude provádět Státní fond životního
prostředí.
- městys Švábenice má s Úřadem práce ČR uzavřeny dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Od 12. 6. pro 1 pracovníka – místo je
obsazeno, od 12. 8. 2013 pro 2 pracovníky. Od 22. 8. 2013 jeden pracovník ukončil
pracovní poměr a městys zaslal žádost na úřad práce o jeho přeobsazení.
- městys Švábenice vybudoval v roce 2010 záchytný poldr pro vodu, která stéká z lesa
a prochází údolím zvaném „Zmola“. Tento poldr byl vybudován na pozemku Ing. Milana
Havlíčka za účelem zachycení největších přívalových dešťů a větví z výše uvedených
lokalit. Souhlas s vybudováním udělil Ing. arch. Kumr, který měl od Ing. Havlíčka plnou
moc. Výše uvedený poldr je nutné pravidelně čistit, což Ing. Milan Havlíček, bydlící
ve Francii, dopisem ze dne 9. srpna 2013 adresovaný na městys Švábenice kategoricky
odmítá. Odmítá poskytnout příchod přes svůj pozemek k danému místu, i když se k tomu
písemně zavázal v průběhu žádosti o opravu domu č.p. 145 ve Švábenicích.
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Bod č. 9 Diskuse :
- zastupitel Vladimír Hroza doporučil všem návštěvu vlastivědného muzea, kde probíhá
výstava s názvem „Nepál – země půvabů, aneb nepálské dobrodružství“
Bod č. 10 Závěr
Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva
městyse Švábenice ve 20.00 hod.
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Diakonie Broumov - poděkování
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Naděje pro všechny rodiny
V roce 2014 si připomeneme dvacáté výročí Roku rodiny vyhlášeného OSN jednak
proto, že bez uzdravení rodiny nemůžeme očekávat zlepšení situace ve společnosti, jejíž
jsme součástí. Základem každého státu je rodina. Pokud ta není zdravá, nemůže dobře
fungovat ani stát.
Blíží se Vánoce, a proto bych Vás přátelé chtěl všechny vybídnout k zaměření této
doby na vlastní rodinu.
Když pohlédneme do Betléma, uvidíme tam rodinu. Velmi chudou, a přece moc
šťastnou. Tolik věcí jim schází, ale mají sebe. Dobrým lidem přeje celý svět! Dokonce
i zvířata jsou tam taková milá a přátelská.
Dnes nám často v rodinách nic nechybí, kromě lásky, přátelství, odpuštění,
rodinného tepla. Kolik už tu bylo snah, možná i slz a třeba i modliteb za štěstí v rodině.
Je mnoho rodin, a já doufám, že je to drtivá většina, které jsou opravdu šťastné.
Kéž by ale byli šťastní všichni, a s nimi celá tato země i naše švábenická obec.
Na toto krásné období vánočních svátků bych chtěl vyprosit naprosto všem rodinám
blaho, radost, štěstí, pokoj a vše dobré a požehnané.
Znovu je před námi ta krásná chvíle štědrého večera u jednoho stolu, projevů lásky,
i kdyby pouze ve formě dárků pod stromečkem, nová šance na odpuštění, prominutí
čehokoliv a dávání sebe svým blízkým.
Kéž by všechny děti udělaly tento večer svým rodičům radost tím, že zůstanou doma
s nimi. Potom o půlnoci bych rád pozval celé rodiny na „půlnoční“ do kostela, trochu
se ohřát u Svaté rodiny, se kterou slavíme tento večer nový život, nové světýlko na světě.
Ježíš je to světlo, které přišlo na svět. Je to paprsek naděje pro každého, bez ohledu
na postavení, věk, vzdělání, názory…
Jako dítě, které přináší do rodiny radost a paprsek naděje do budoucna, i když rodiče
ještě neví, co z něho bude, tak nám Bůh, který se stal člověkem, přináší naději na lepší
budoucnost našich rodin, naší země i celého světa, třeba že se nám to zdá nemožné.
Využijte tuto nabídku o vánocích a užijte si štěstí v rodinách i osobně.
P. Boguslaw

Betlém ve švábenickém
kostele můžete
navštívit ve dnech
od 24. 12. 2013
do 2. 2. 2014
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Pozvánka na adventní setkání a rodinné koledování
 v adventní době bych chtěl pozvat všechny děti na roráty každé pondělí, středu a pátek
v 17.30 hod.
 24. 12. - půlnoční mše sv. ve 24.00 hod.
 25. 12. - Slavnost Narození Páně – vánoční bohoslužba v 9.30 hod. Odpoledne
v 16.00 hod. děti zpívají Ježíškovi koledy v kostele.
 26. 12. - Svátek sv. Štěpána prvomučedníka – mše sv. v 9.30 hod.
 28. 12. - Svátek děti zavražděných v Betlémě – mše sv. s žehnáním malých děti
v 10.00 hod.
 29. 12. - Svátek Boží Rodiny – mše sv. s obnovou manželských slibů v 9.30 hod.
 31. 12. - sv. Silvestra, papeže – mše sv. na poděkování za uplynulý rok 2013 v 17.00
hod.
 1. 1. 2014 - novoroční bohoslužba v 9.30 hod.
 4. 1. 2014 - nás budou navštěvovat Tři králové s prosbou o příspěvek do charitní
sbírky pro potřebné, nemocné a staré. Přijměte je, prosím, vstřícně a laskavě. Za každý
váš příspěvek na činnost katolické Charity již nyní srdečně děkuji.

V neděli 5. 1. 2014 v 15.00 hod. proběhne u stromku před úřadem
Městyse setkání se 3 králi a rodinné koledování.
Společně s úřadem Městyse Švábenice zveme
všechny občany k společnému radostnému
ukončení vánoční doby.
Pozvánka na postní dobu Velikonoc
Příští rok bude vyhlášen Rokem rodiny, proto bych chtěl nabídnout pomoc ve zplatnění
svátostného manželství těm párům, které nemají k tomu právní překážky. Rád poradím
všem, kdo o tom budou uvažovat.
 5. 3. 2014 - Popeleční středou vstoupíme do postní doby – mše sv. s obřadem
popelce v 18.30 hod.
 pobožnost křížové cesty se bude konat každý pátek před mší sv.
 12. 4. 2014 - setkání mládeže děkanátů: Konice, Prostějov a Vyškov ve Švábenicích
 20. 4. 2014 - oslavíme Velikonoce
 26. 4. 2014 – žehnání motorkářům na novou sezónu
 9. 6. 2014 – pouť na Jezírko
 15. 6. 2014 – I. sv. Přijímání ve Švábenicích
Připomínám rodičům dětí, které mají v příštím roce přistoupit k I. sv. Příjímání, aby
přišli přihlásit své dítě osobně mně.
 22. 6. 2014 – průvod Božího Těla ve Švábenicích
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Poděkování
Srdečně děkuji všem dobrodincům a sponzorům našeho kostela a prosím o další
podporu v údržbě této krásné švábenické památky. Dary na údržbu a opravy kostela
můžete posílat přímo na účet farnosti: 1560861399/0800. Na faře můžete získat potvrzení
o přijetí daru pro slevu na dani.
Děkuji těm, kteří jsou vždy ochotni pomoci při jakékoliv opravě, výzdobě či úklidu
kostela.

V tomto Roku rodiny bych chtěl do všech švabenických rodin a domovů zaslat
od oltáře chrámu Páně srdečný pozdrav, požehnání a přání krásných Vánoc,
jež jsou svátky rodiny a také šťastného Nového roku 2014.
Všem žehná P. Boguslaw

Libor Pištělka: Tři moje splněná přání
Tři splněná přání nebyla od pohádkové zlaté rybičky, ale od našeho „zlatého“ pana
starosty Josefa Kubíka. Ať si to druzí proberou jakkoliv, ale mně se splnilo za jeho
starostování to, v co jsem již nevěřil, že se uskuteční. Možná to bylo z mé strany neustálé
provokování, ale snad se to pro Švábenice vyplatilo.
Když jsem denně chodil po náměstí kolem památníku padlých švábenských občanů
za 1. světové války, vždy mne zamrazilo na těle. Umírali daleko v cizině, daleko od svého
rodiště, a tak jako malou vzpomínkou na ně by měl mít památník důstojnější vzhled.
Před několika roky se tak stalo a myslím, že se rovněž stal ozdobou našeho náměstí.
Druhé moje přání bylo v době, když obce, které v padesátých letech ztratily titul
městys si jej mohly žádostí v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR znovu obnovit.
To se rovněž stalo s účinností od 23. dubna 2008 i pro Švábenice.
A do třetice to byla obnova staré střechy na Vlastivědném muzeu, která byla
skutečně v tak havarijním stavu, že brzy po vytrvalejších deštích a nánosu sněhu se mohla
propadnout a zaplavit místnosti a zničit všechnu krásu vystavených exponátů.
A co bylo nad rámec mých přání? Nejdříve to byly úpravy hrobů na místním
hřbitově rodiny Petra Pištělky. Myslím, že tím jsme dali pěkné gesto hanáckému umělci,
našemu rodákovi.
Za druhé to bylo vybudování muzejní galerie pod rekonstruovanou střechou muzea
ve druhém patře, kde je zřízena stálá expozice betlémů. O tom si více přečtete v oddíle:
„Muzejní koutek“.
Jistě mi dáte za pravdu, že vynaložené pracovní úsilí a finance do těchto věcí nebyly
pro Švábenice zbytečné.
Libor Pištělka
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Muzejní koutek
Když začala na jaře v roce 1995
rekonstrukce staré školy na Vlastivědném muzeu, jistě nás ani ve snu
nenapadlo, že dostane tato místní
historická budova takový velký ohlas
mezi návštěvníky téměř ze všech koutů
naší republiky a také velkého množství
ze zahraničí.
Jen v krátkosti uvádím, že muzeum
během dvou let po velké rekonstrukci
a pak po pečlivém uspořádání všech
tehdy nashromážděných exponátů bylo
jako vánoční dárek občanům slavnostně otevřeno 20. prosince 1997. Tehdy mohli
návštěvníci spatřit exponáty v šesti místnostech a v tak zvané výstavní síni,
která je rozdělena na dvě místnosti, ve kterých jsou ročně tři výstavy zaměřené na různé
směry.
Protože exponátů stále přibývá, musel jsem využít další čtyři místnosti v přízemí.
Exponátů je nyní více jak dvakrát tolik, než před těmi 18 lety.
Třináctou místností – dá-li se to tak nazvat, je Muzejní galerie ve 2. patře, kterou
jsme slavnostně otevřeli v sobotu 16. listopadu 2013 za velké účasti starostů
z Mikroregionu Ivanovická brána, vedoucích firem stavby, členů českého sdružení přátel
betlémů a místních občanů. V Muzejní galerii byla uspořádána stálá EXPOZICE
BETLÉMŮ, kterou nám po úvodních projevech některých osob požehnal p. Boguslaw.
Švábenické muzeum bychom mohli
nazvat: „Muzeum betlémů“. Těch zde
návštěvník může zhlédnout více jak 800.
Je to druhá největší soukromá sbírka v ČR.
Největší sbírku (kolem 1000 ks) má
Svatava Vizínová ze Zábrdí u Husince.
Pochopitelně že nesoupeříme mezi sebou.
Vždyť nesbírám jenom betlémy. Ten, kdo
navštěvuje pravidelně výstavy, tak to
pochopí. Tato výstava je nyní šedesátá
druhá a jen 13 betlémů není z mé sbírky.
Každá výstava čítá 1000 – 3000 kusů
různého materiálu, tj. kolem 20 až 30 kg váhy.
Rozhodl jsem se, že všechny sbírky, kterých je opravdu mnoho, jednou věnuji mým
rodným Švábenicím, tedy našemu Vlastivědnému muzeu. Možná si po čase někdo
vzpomene, že zde někdo s láskou pro Švábenice žil. A jak my křesťané říkáme: „Také
všechno k větší slávě Boží!“.
připravil správce muzeí Libor Pištělka
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Pozvánky na výstavy
Ve Vlastivědném muzeu ve 2. patře je otevřena MUZEJNÍ GALERIE,
ve které je umístěna ojedinělá stálá
EXPOZICE BETLÉMŮ,
která je druhou největší soukromou sbírkou v České republice.
Betlémy jsou vyrobeny ze všech dostupných materiálů.
Ve výstavní síni muzea je zároveň otevřena výstava s názvem:
ŽIVOT KOLEM NÁS OČIMA DĚTÍ.
Zhlédnete velké množství exponátů z dovedností dětí švábenických škol.
K významné události příštího roku bude svatořečení dvou papežů
Jana XXIII. a Jana Pavla II. To se uskuteční 27. 4. 2014.
V našem Vlastivědném muzeu uvidíte velkou životopisnou výstavu o těchto
význačných osobnostech pod názvem:
DVĚ NOVÁ ZÁŘIVÁ SVĚTLA NA NEBI.
Výstava bude otevřena od 30. 3. 2014 do 29. 6. 2014
Ve Vlastivědném muzeu budou v příštím roce otevřeny tyto výstavy:
MIKOLÁŠ ALEŠ: MALÍŘSKÁ TVORBA
Výstava bude otevřena od 3. 8. 2014 do 2. 11. 2014
VÁNOČNÍ TRADICE A POEZIE
Výstava bude otevřena od 3. 8. 2014 do 2. 11. 2014
Všechny výstavy budou otevřeny tradičně v sobotu, neděli a svátky
vždy od 14:00 do 17:00 hod.
Na všechny návštěvníky se těší vystavovatel a správce muzeí Libor Pištělka
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Poděkování
K letošnímu výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu byl nádherně opraven kamenný sloupek
s poprsím sv. Cyrila a Metoděje s křížem a nápisem: „Apoštolové
slovanští orodujte za nás“ a s letopočty 863 a 1929. Autorem
sloupku byl Oldřich Veselý z Ivanovic na Hané.
Protože tento sloupek stojí přesně na rozhraní katastru Švábenic
a Dětkovic, obě strany se rozhodly na společném financování
opravy. Oběma starostům za to je nutno poděkovat. Oprava
se podařila. Však udělejte si někdy k tomuto místečku procházku
a jistě se Vám zde bude rovněž líbit.
Předtím zde stál dvojramenný kříž neznámého stáří, který
byl zřejmě vysvěcen v roce 1904 švábenickým farářem Josefem Dostálem v souvislosti
se svěcením kaple sv. Floriána v Dětkovicích.
Libor Pištělka

Vzpomínka
V minulém
Zpravodaji
jsme
v krátkosti
zavzpomínali na obětavého katolického kněze P. Josefa
Šenkyříka, duchovního správce farnosti Švábenice.
Nyní se můžeme pozastavit u dalšího kněze, který
pro Švábenice vykonal mnoho oběti a letos
31. 10. 2013 by se dožil 100 let. Tím knězem byl
P. Rudolf Vašíček.
V obecní kronice nebyla o něm dříve žádná
zmínka, tak jsem se rozhodl v roce 1990, když jsem
dostal na starost vést tuto kroniku, že dodatečně dopíši
pro budoucí generaci chybějící události z křesťanského
společenství ve Švábenicích. Z různých sesbíraných
materiálů jsem postupně do roku 1990 dal dohromady přes 30 stran z tohoto farního
společenství. Jinak by kronika nebyla úplná.
1. května 1972 odcházel P. Josef Dvorok na nové působiště do Moravského Písku
a na jeho místo nastupuje nový kněz, přicházející z Velehradu P. Rudolf Vašíček.
Do zdejší farnosti nastoupil 15. května 1972. Oficiálně se představil farníkům na slavnost
Seslání Ducha svatého. Nikým nebyl přivítán, byla to silná sprcha po působení
na Velehradě – jak jednou uvedl – ale pochopil však ihned situaci. Předchůdce P. Josef
Dvorok tu velmi 15 roků dobře po všech stránkách kněžsky působil, byl oblíben u lidu,
ale úřadům světským se nelíbil. Lidé cítili jeho přeložení jako křivdu a neznalí situace
viděli v jeho nástupci jakéhosi vetřelce.
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P. Rudolf Vašíček se narodil 31. 10. 1913 v Cetkovicích u Jevíčka jako syn
drobného zemědělce a venkovského maloobchodníka. Tamtéž navštěvoval 6 ročníků
obecné školy, pak studoval v Jevíčku státní reálku s maturitou. V roce 1932 maturoval
a vstoupil ještě se třemi rodáky ve své farnosti do bohosloví v Brně. Během studií pojal
úmysl pracovat v zámořských misích. Vysvěcen byl na kněze v Brně 5. července 1937.
16. července téhož roku byl jmenován kaplanem v Moravských Budějovicích.
Aby uskutečnil svůj misijní plán, vstoupil 14. srpna 1939 do řádu Tovaryšstva Ježíšova.
Noviciát konal v Benešově u Prahy. Tam také započal i řádové studium filozofie,
které skončil na Velehradě, kam se benešovská filozofie přestěhovala po zabrání jejich
budovy gestapem. Vyšší studium teologie konal pak v Praze u sv. Ignáce a po zahrání
rezidence sv. Ignáce v Praze v klášteře na Strahově, který Jezuitům poskytl přístřeší.
Během studií vypomáhal v duchovní správě zaskakováním na různých místech a zvláště
na pražské periferii. Od podzimu 1944 byl kazatelem na Karlově náměstí u sv. Ignáce.
Už v roce 1941 dostal vyrozumění od generála řádu P. Vladimíra Ledchovského,
že po skončení války nastoupí do mise v Číně v provincii Sin-Čen-Süchow. Po skončení
války, aby se poněkud zotavil, upevnil v angličtině a pomohl zatím při velkém návalu
poutníků, byl začátkem července 1945 přeložen na Svatý Hostýn. V mimopoutním období
konal lidové misie na mnoha místech na Moravě za vedení zkušeného misionáře
P. Leopolda Škarka TJ. Vzhledem ke změněné situaci vysídlení a dosídlování pohraničí,
pro nedostatek kněží, byl požádán provinciálem řádu, aby se svého úmyslu jít
do zahraničních misií zřekl. Vzal to s těžkým srdcem. Byla to – jak nám někdy říkal –
jeho největší životní oběť, zvrat celého dosavadního zaměření o 180 o. Od 15. srpna 1947
byl ustaven řádovým farářem při bazilice na Velehradě. Tam vykonal lidové misie celé
farnosti postupně po jednotlivých vesnicích, zbudoval elektrické zvonění čtyř zvonů,
shromažďoval materiál na ostatní zvony i na stažení 25. února 1948 prasklé klenby
baziliky. Ale když byl v nejlepším, byl 1. února 1950 zatčen a uvězněn. V červenci 1950
byl v Praze na Pankráci odsouzen na 5 roků vězení. Přešel na Mírov, pak do věznice
v Uherském Hradišti, kde byl dále r. 1952, 19. – 21. března souzen a přidáno mu bylo
dalších 18 roků trestu. Tedy celkem 23 roků.
Činnost v poradním sboru arcibiskupa Matochy a jím zařízení kurýrní doručování
pošty se chápalo jako ilegální protistátní organizace a velezrada. Nejdéle pobyl ve věznici
na Mírově (květen 1952 – 28. říjen 1960). Pak byl eskortován na samotky do Valdic
u Jičína. Odtud byl na základě amnestie propuštěn na svobodu 10. května 1962. Pobyt
ve vězení snášel velmi lehce psychicky, poněvadž ze tří daných možností: uprchnout,
skrývat se, nechat se uvěznit – si jej vyvolil dobrovolně, aby i do vězení pomáhal
prošlapávat cestu Kristu Pánu a poněvadž vždy jej hřálo vědomí, že byl uznán za hodna
pro Krista trpět.
Po návratu do svého rodiště pracoval jako svačinář, metař, později když získal oblibu
jako řidič elektrického vozíku v továrně na šicí stroje „Minerva“ v Boskovicích. Od
1. prosince 1962 těsně po své padesátce nastoupil na žádost ONV do ÚSP (Ústav
pro duševně postiženou mládež) v Borotíně, okres Blansko, který byl právě nedávno
založen. Při tom dostal státní souhlas k výkonu duchovní správy u řeholních sester tamtéž.
Tam působil později i jako vedoucí výchovy a do 15. března 1969, kdy po složitém
jednání po rozhodnutí ministerstva kultury byl v rámci rehabilitace znovu ustanoven
duchovním správcem na Velehradě.
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Jak sám přiznával, byl velice dojat. Najednou se mu vybavilo před očima všechno,
co na tomto posvátném místě prožil. Jak tu nastoupil po válce, jak tu sloužil mši
na stříbrné svatbě generála Ludvíka Svobody, jak jej zde přišla zatknout StB,
jak jim uprchl, jak jej farníci vysvobodili ze spárů té strašné moci, jak se sám nakonec
vydal a po dvaceti letech, opět v době plné nejistoty, kdy v čele státostrany stál jeho
bývalý spoluvězeň Husák. Velehrad potřeboval nutně údržbu. S velkou aktivitou všech
obětavých lidí se opravila bazilika a uskutečnila pouť k výročí smrti sv. Cyrila.
To se ale patrně nelíbilo církevním tajemníkům a tak byl po třech letech přemístěn
do Švábenic. Lidé brzy poznali, že je to velký obětavý lidumil a jak sám přiznával,
Švábenice byly jedna z nejvděčnějších farností. Za jeho krátkého působení zde vykonal
mnoho pro zvelebení farnosti. Žije ještě ve Švábenicích velká část, kteří si vše dobře
pamatují. Nejnáročnější akcí byla obnova celé fasády na kostele. Po skončení těchto prací
si možná někdo vzpomene na promluvu otce Vašíčka k farníkům: „Sv. Pavel píše: Láska
hory přenáší. Vaše láska přenesla hory dřeva až do výše 50 metrů, otloukla a odstranila
hory špatné omítky, hory nové omítky vynesla zase zpět na kostel, věnovala hory různého
živobytí pro svačiny pracovníků. Vroucí díky za lásku Boží k nám, která zapalovala vaše
srdce, chránila pracovníky, že se nestal žádný úraz, popřála nám příznivé počasí.“
Byla dále opravena fasáda kaple na Hradě, vymalována, ponatírána plechová střecha
a věžička, okna a jiné.
Zároveň byla opravena kaple sv. Floriána v přifařených Dětkovicích.
Další velkou akcí bylo dokončení celé fasády farní budovy v září 1978. Tuto budovu
již P. Rudolf Vašíček nestačil dodělat, protože od 1. září 1978 byl ustanoven novým
duchovním správcem farnosti P. Josef Pekárek.
P. Vašíček odchází do Všeminy u Slušovic, kde strávil dva roky. Pak byl jmenován
do Luhačovic, kde vydržel až do roku 1992. Odtud pak odešel do důchodu na Svatý
Hostýn, kde oslavil osmdesátku.
Otec Rudolf Vašíček skonal před dvaceti lety 21. 12. 1993. Pohřeb se
konal na Velehradě 28. prosince, v den, kdy ho před 44 lety přijela
zatknout StB. Tělo zesnulého bylo uloženo do jezuitské hrobky
velehradského hřbitova. Smutečního aktu se zúčastnilo na tři tisíce lidí.
Zalíbil se mi článek jednoho redaktora:
„Zda byla jeho misijní ctižádost naplněna, nechť posoudí ten Nejvyšší.
Snad po celou dobu své kalvárie komunistickými kriminály prospíval
Misii víc než ve střední Číně.
Jsou světci, kteří již blahořečeni byli. Jsou ti, kteří na blahořečení teprve
čekají. Jsou také ti, kteří blahořečeni snad nikdy nebudou, a přesto se na
ně v našich srdcích díváme s posvátnou úctou. Snad se nebudu rouhat,
když prozradím, že Otec Rudolf Vašíček mezi ně patří.“
připravil Libor Pištělka
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Jak šli hanáci do Betléma
Protože žijeme na Hané, jsou Vánoce a betlémů máme plné muzeum, jistě přijde k duhu
i tato radostná báseň:
1)

5)

Nad moravskó krajinó
jasný hvězdy svítijó.
Valaši, co pásli ovce,
pěkně zhurta tróbijó.

Všady lomoz, všady shon,
lidí ide milion.
Všeci hófem zpivajó,
a koledy se učijó.

2)

6)

Anděla že viděli
a zpěv jeho slyšeli.
Hosana a Glória
už zpívá celá Morava.

O děťátku v jesličkách
zavinutém v plenčičkách.
7)

Dolňáci už víno vezó,
Horňáci kolíbku řežó.
Valach stříhá ovečky,
a šije teplý papučky.

A děťátko v jesličkách
zavinuté v plenčičkách
řeklo svojí zlaté mámě:
„Co my jim, maměnko, dáme,
že nás vyspat nechali
a nám pokoj popřáli.“

4)

8)

9)

Muzikanty od Brna
veze strýček Kudrna.
Ostravjáci kopó uhlí
až só z teho celí ztuhlí.

„Synáčku můj, pokoji světa
ode dneška po mnohá léta
ať má tvůj moravský lid
pokoj, rozvahu a klid.“

A děťátko v plenčičkách,
jež pokoje je pánem,
maměnce dalo pusinku,
přitáhlo si peřinku,
usmálo se a řeklo: „Ámen“.

3)

připravil Libor Pištělka

Jaké budou letošní vánoce?
Touto otázkou bych vás rád pozval k malému
zamyšlení. Můžete se k němu vrátit třeba i před štědrou
večeří nebo kdykoliv o vánocích. Lidé si budou za pár
dnů přát šťastné a veselé...bohatého ježíška... různá
další přání. Jaké budou letošní svátky u vás doma,
u sousedů, v našem národě či jiných zemích?
V jednom časopise vyšla několikastránková
příloha na téma "Chudoba okolo nás". Paradoxně před
nejkrásnějším obdobím v roce, kdy si lidé přejí
"bohatého ježíška".
Článek se dotýká neuvážených půjček, osobních bankrotů a exekucí. Silně
kontrastuje s představou, která je pro spoustu lidí v naší zemi, symbolem svátků bohatých
na dárky, jídlo a televizní pohodu. Před očima najednou nedefilují hladovějící z afriky
a zemí třetího světa, ale lidé či celé rodiny poměrně blízko nás. Ti, kteří nebudou
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mít ani bohaté nebo pohodové Vánoce. Proč? Někdo řekne, pro jejich hloupost, jiný zase,
pro vychytralost podvodníků nebo nemilosrdné zákony.
Ať tak nebo jinak, přijdou o svůj majetek a jejich budoucnost se scvrkne
na nemilosrdný splátkový kalendář, ne-li v něco horšího.
Život vypadá najednou velmi bezvýchodně a člověk je vděčný za jakoukoliv pomoc,
i kdyby to bylo jen dobré slovo či všimnutí si. Snad právě v této souvislosti, která
ohrožuje lidi od doby, co jsou na světě peníze, se narodilo přísloví: „I kdybys všechny
poklady světa ztratil, zchudneš teprve tehdy, až ztratíš lidi."
Každá generace našich předků poznala něco jiného. Někdo bídu, prohry, ztráty,
ale měla živou víru v Boha. Právě proto nám zůstalo mnoho moudrých svědectví,
do kterých lidé vkládali svoji víru, lásku a naději na tišení beznaděje. Ano, síla víry
v Boha a lidé kolem nás, ať už příbuzní nebo přátelé, jsou tím nejcennější, co máme.
Chceme si to uvědomovat, dokud jsme tyto nesamozřejmé dary neztratili? Moudrý je ten,
kdo si tohoto pokladu dovede vážit, pečuje o něj a stará se o jeho zúročení.
Šťastný jsi, když nepřeslechneš toto poselství a naplňuješ je, protože nejen prožiješ
krásnější Vánoce, ale i svoji budoucnost.
Přeji vám touhu udělat si čas na cestu k duchovnímu obsahu a smyslu letošních
vánočních svátků a dojít do betléma, když na vás někdo čeká.
Váš bratr farář Martin Kopecký

Pozvánka na sváteční setkání
Církve československé husitské
Srdečně Vás osobně věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme na tato
sváteční setkání ve společenství Církve československé husitské v obřadní síni úřadu
městyse Švábenice.
V neděli 1. 12. v 18:30 hodin
První adventní.
Svátost pokání a veřejná zpověď.
V úterý 24. 12. v 11:00 hodin
Štědrý den s rozdáváním vánočních oplatků.
V neděli 5. 1. 2014 v 18:30 hodin
Zjevení Páně – Tří králů, rozdávání křídy.
Novoroční s udílením požehnání pro L.P. 2014.
Těším se na setkání s každým z Vás.
Věřím, že využijete čas k povzbuzení a pěknému prožití této krásné doby.

Požehnané Vánoce a šťastný rok L.P. 2014 Vám přeje
Váš farář Martin Kopecký
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Škola v novém
Naše malá školička se ke svým letošním čtyřicetinám dočkala vskutku velkolepého
dárku. Tak jako většina ženských si často naříkala, že je jí zima a že by konečně chtěla
něco nového na sebe. Její nářky byly vyslyšeny a skutečně – celá škola září v novém!
Ostatně, kdo už k nám na kopeček zavítal, ten se mohl na vlastní oči přesvědčit, jak to té
naší oslavenkyni ohromně sluší.
Ovšem nemyslete si, že všechno byla „procházka rajskou zahradou“! Jen samotná
příprava této náročné akce trvala velmi velmi dlouho, kdy navíc do poslední chvíle nebylo
jisté, zda všechno „klapne“ tak, jak by mělo. Ostatně pan starosta by mohl vyprávět…
Nicméně – konec dobrý, všechno dobré! Zasvěcení si úlevou oddychli a třešničkou
na narozeninovém dortu už bude „pouze“ úprava chodníků v okolí hlavní budovy.
Ale s tím se počká až na pomoc jarního sluníčka.
Co říci závěrem? Rozhodně ne to známé „my školu nedáme, radši ji zbouráme“!
Kdepak!!! Vždyť i samotné děti ve svých úvahách o škole se nám svěřily, že do té nové
a krásnější školy chodí o moc raději a že se v ní jaksi i lépe a s chutí učí. To ostatně
mohou posoudit i všechny paní učitelky, které dávají svým dětem v tomto případě
stoprocentně za pravdu.
A kdo nám nevěří, ten ať sem poběží. Budete u nás vítáni!
Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy

Anketa - Co říkáš na naši novou školu?
Děti napsaly
- nejvíce se mi líbí přestávky
- celkově je škola zvenku moc hezká, ale uvnitř je nádherná
- zaujala mě nová barva, připomíná jaro
- líbí se mi pruhy na tělocvičně
- v tělocvičně se mi líbí světla
- ve škole máme úžasné dataprojektory
- líbí se mi paní učitelky
- líbí se mi nová tělocvična, protože tam můžu chodit v zimě v kraťasech a nezmrznu
- líbí se mi, jak je škola namalovaná
- škola je jako nová
- líbí se mi kamínky okolo školy
- škola je nabarvená mými oblíbenými barvami
- líbí se mi „naše třída zvenku“
- omítka je veselá, je nejkrásnější na škole
- líp se mi v nové škole učí
- líbí se mi, jak je celá zelená, protože já mám zelenou rád
- konečně skvělá škola!
kolektiv učitelek základní školy
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Slohové práce žáků 5. třídy
Na téma: „NAŠE ŠKOLA” a „PODZIM”
Naši školu navštěvuje 64 žáků. Má 5 tříd, počítačovou učebnu a družinu. Je zde také
obrovská tělocvična. K naší škole patří také jídelna, kde po vyučování obědváme.
Po vyučování můžeme navštěvovat různé kroužky: tělovýchovný, aerobik, florbal
nebo výtvarný kroužek. Máme i výuku náboženství. Součástí výuky na naší škole je i
vzdělávání v ZUŠ Ivanovice na Hané, která má u nás ve škole detašované pracoviště.
Každý den se vyučuje hra na klávesy, na klavír, na trubku, flétnu a zpěv. Jednou za týden
pak tančíme.
V letošním roce máme nově zateplenou budovu. Fasáda školy je vymalována
veselými barvami odstíny zelené a oranžové. Proto je také školu vidět z hodně velké
dálky.
Do školy chodím ráda. Hlavně proto, že tu mám mnoho kamarádů a užijeme si tu
spoustu legrace. Někdy je zábava i vyučování. Věřím, že tak to mají i ostatní děti.
Sára Přecechtělová
Naše škola leží na nejyyšším kopci Švábenic. Má dvě patra a je rozdělena na pět tříd.
Kromě toho je tu sborovna, kabinety, miniobchůdek s mlíčkem, počítačová učebna,
ředitelna, šatny a tělocvična. Máme také velké venkovní hřiště, kam rádi chodíme nejen
při tělocviku.
Součástí školy je také školní jídelna a družina, která je umístěna v druhé budově.
Tady můžeme navštěvovat také výuku na klavír, flétnu, trubku, klávesy, sólový zpěv
nebo taneční kroužek.
Naše škola je krásná! V tomto školním roce dostala nový kabát. Celá škola
i s tělocvičnou je zateplená a nově nabarvená. Má krásné veselé a zářivé barvy. Je teď
nejkrásnější v okolí.
Klára Cupáková
V neděli k nám přijela babička. Odpoledne jsme se šli projít podzimní přírodou.
Bylo krásné, slunečné odpoledne a vše kolem nás hýřilo barvami. Všude bylo
nádherné ticho, jen slabý zpěv zbylých ptáčků nás doprovázel cestou k rybníku. Celá
příroda jako by znovu ožila, stromy zářily různými barvami a třepetaly se v odpoledním
vánku. Kolem nás poletovaly pavučiny, které signalizovaly pozdní příchod babího léta.
Sedli jsme si na lavičku, abychom si odpočinuli a potěšili se pohledem na krásnou
přírodu zrcadlící se na hladině rybníka. Po odpočinku jsme prošli celou vesnici, kde jsme
si prohlíželi zahrady připravené k zazimování.
Z nebe bez mráčků se na nás usmívalo sluníčko, bylo příjemné
a teplé počasí a tak se nám vydařil báječný podzimní den.
Sára Přecechtělová
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Slohové práce žáků 5. třídy

Toto téma nám vybrala sama paní učitelka. Ze začátku se mi
zdálo, že to bude hračka, ale opak byl pravdou. Popsat všechnu tu
krásu podzimu a vyjádřit to slovy nebylo snadné.
Nastalo jedno z nejkrásnějších období roku – podzim. Listí
mění barvu a zahrada se před příchodem zimy naposledy bohatě
vybarví. Říjen je jeden z nejkrásnějších a nejbarevnějších měsíců v
roce. Stále ještě kvete mnoho květin či okrasných keřů. Letos se babí
léto vydařilo, bylo nečekaně pěkné počasí. Je pravda, že babí léto
bývá vystřídáno větrným a deštivým počasím. Noční mrazíky nejsou výjimkou. S blížícím
se koncem roku se mění zbarvení stromů, listy se ve větru snášejí na zem. Také zvířata
se připravují na blížící se zimu. I děti milují podzim, protože nastává čas pouštění draků
a výroby podzimní výzdoby. Jako já se svou maminkou vyřezávám dýni.
Závěrem bych chtěla říci, že podzim mám moc ráda, ale pouze pokud je krásně
slunečno. Protože v tuto roční dobu je počasí velmi proměnlivé. Většinou však převažuje
ono známé ponuré „dušičkové počasí“.
Aneta Veselá
Dny se krátí a noci se prodlužují. Jak krásný a barevný může podzim být!
Listy stromů se barví do nejrůznějších barev světa a ukazují nám, že dokáží něco,
co člověk ne. Nejrůznější odstíny žluté, oranžové, červené a hnědé můžeme vidět
kdekoliv. Tráva pořád zůstává krásně zelená a drobné kvítky bojují s nastávající zimou.
Lesy jsou stále zelené, zůstávají pořád stejné až na modřín. Ten se nedokáže ubránit. Jeho
jehličí spadne na zem a on zůstává sám holý, čekající na jaro, kdy mu jehličí zase naroste.
Plné naděje jsou i listnaté stromy, kterým opadalo listí a tvoří pěkně barevný koberec.
Stejně jako modřín čekají na nové krásné listy.
Vítr patří k podzimu jako list ke stromu. Vidíme po obloze létat nejrůznější typy
draků, kteří se na nás dívají z výšky a závodí s větrem jako o život. I počasí je v této době
zvláštní. Může být slunečné, deštivé, nebo může napadnout i první sníh, který dělá korunu
podzimu. Bohužel, může podzim postihnout kaluže a bláto. Právě proto hodně lidí
odsuzuje toto roční období, které za to nemůže. Brzo ráno, když je mlha, ospalí lidé
spěchají do zahřátých budov a nevšímají si přírody, kterou pokryla jinovatka.
Nesmí se zapomenout na zvířata. Tito krásní tvorové mají na podzim spoustu práce
a povinností. Ptáci odlétají do teplých krajin, lesní zvířátka shání potravu, kterou potřebují
k zimnímu spánku. Ježci, medvědi, veverky, jezevci a spousta dalších zvířátek na podzim
zalezou do svých skrýší a prospí celou zimu.
Člověk by si měl uvědomit, že podzim je jedinečné, nenahraditelné a krásné období
roku.
Petra Štolfová
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Mateřská škola
Jak v mateřské škole vylepšujeme prostředí a spolupracujeme s rodiči

Ve školním roce 2013 - 2014 je přihlášeno 53 dětí, z toho je 25 děvčat a 28 chlapců.
Mateřskou školu navštěvuje 44 dětí ze Švábenic a 9 dětí z Dětkovic. Od září
se prodloužila provozní doba a mateřská škola je otevřena od 6:30 hodin do 15:45 hodin.
V 1.třídě kuřátek pracuje Jena Vybíralová a Ilona Kučerňáková, jsou zde zařazeny mladší
děti, které mateřskou školu navštěvovaly už v minulém školním roce a nové tříleté děti,
které nastoupily v září. Ve 2. třídě štěňátek se staršími a předškolními dětmi pracuje
Yvona Lexmaulová a Mgr. Jana Svárovská. Od října zastupuje na mateřské škole paní
učitelka Helena Suchomelová.
Když se v mateřské škole uvolnila v září místa z důvodů odstěhování dětí nebo
nenastoupení některých dětí do MŠ, mohli jsme uspokojit další rodiče a dodatečně
přijmout jejich děti. To nám však narušilo začátek školního roku. Nejdůležitější ale je,
že do naší mateřské školy byly hned po zápisu do MŠ přijaty všechny děti zaměstnaných
rodičů, tedy těch, kteří to nejvíce potřebují.
V současné době navštěvuje mateřskou školu i velký počet dětí maminek
na mateřské dovolené. S rodiči se snažíme dohodnout délku docházky dětí do mateřské
školy tak, abychom dodrželi stanovenou kapacitu mateřské školy.Po hlavních prázdninách
čekalo děti v 1. třídě v přízemí velké překvapení v podobě nového nábytku. Třída byla
zařízena skříňkami s policemi, zásuvkami, stolem, servírovacím stolem, dětskou
kuchyňkou i sedačkami. Skříňky poskytují dostatek místa k uložení pomůcek, knih,
obrázků a výtvarných potřeb, v kontejnerech z umělé hmoty jsou přehledně umístěné
hračky na dosah dětí. Zařízení pochválili hned v září i někteří rodiče. Všichni jsme rádi,
že estetická úroveň naší mateřské školy stále vzrůstá. Vždyť v současné době máme nejen
nově zařízenou jednu třídu mateřské školy krásným žlutočerveným nábytkem,
ale je celkově zateplena budova, vyměněna okna i zařízena školní zahrada. Na vzhled
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mateřské školy můžeme být právem pyšní, navíc ve spolupráci se zřizovatelem městysem
Švábenice plánujeme další vylepšování interiéru.
Naše mateřská škola klade důraz na spolupráci s rodiči. Bere ohled na zájmy dětí
a má pochopení pro rodinu. K navázání kladných vztahů přispívají akce společné pro děti
i rodiče. Jednu takovou jsme uspořádali ve čtvrtek 21. 11. 2013 odpoledne. V 1. třídě pod
vedením paní učitelky Jeny Vybíralové děti cvičily při říkadlech s velkým textilním
padákem a u stolečků rodiče dětem pomáhali při výrobě papírového draka.

Ve 2. třídě si děti s paní učitelkou Janou
Svárovskou procvičily pojmy pravá, levá,
při říkadle prsty i části lidského těla. Na
koberci pak sestavovaly housenky z víček od
PET lahví a na závěr si každé dítě s rodičem
sestavilo velkou housenku z molitanové
koule a přírodnin. Děti z obou tříd si své
výrobky odnesly domů, kde jim budou
připomínat jeden hezký den v mateřské škole
prožitý s rodiči a amarády.

Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a mají o práci naší mateřské školy zájem.
Rádi se s nimi setkáme na dalších akcích.
Ilona Kučerňáková - vedoucí učitelka MŠ
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Volejbalová desítka
Letos na podzim si členové a přátelé
Volejbalu Švábenice připomněli 10. výročí
aktivní činnosti. Jak to všechno začalo?
Ze setkání při cvičení s malými dětmi
se vytvořila skupinka maminek na mateřské
(rodičovské) dovolené, která se v září roku
2003 začala scházet v tělocvičně i ke společnému hraní volejbalu
a povídání. Díky pravidelným schůzkám a sdílení životních radostí i starostí vznikla
přátelství, z nichž většina přes všechny překážky, které život přináší, trvá dodnes.
K místním maminkám se postupně přidávali další: švábenické slečny či maminky
dojíždějící odjinud, manželé, přátelé, známí… Volejbal zůstal základem, ačkoli se hrál
i badminton, bowling, jezdilo na kolech.
Co se týče volejbalu, trénovalo se a trénuje stále dvakrát týdně. Někteří hráči si přišli
či přicházejí volejbal jen tak občas zahrát. Část ustálené hráčské základny se pak aktivně
účastnila letních turnajů smíšených družstev zejména na Vyškovsku (dále také např.
v Hruškách u Brna, Roštíně na Kroměřížsku), družstvo žen přivezlo diplom a pohár
za 3. místo z Lulče. Hráči a hráčky v dresech s erbem městyse vystupující jako „Volejbal
Švábenice“ bývali často nesnadnými soupeři, pozvánky na turnaje do Vyškova, Hlubočan
či Bohdalic platí i nadále.
Pravým sportovním svátkem je pak vlastní, již tradiční, Tříkrálový turnaj, kterého
se každoročně účastní několik družstev „domácích“ i hostů odjinud (např. z Rybníčka,
Nesovic, Prahy), zakončený přátelským posezením.
Sympatické je, že se postupně neváhaly a neváhají připojit nové posily – mladí lidé
ze Švábenic a Dětkovic, kteří se také zúčastnili některých turnajů. Dnes s dospělými
trénují už i některé starší děti, které v minulém roce navštěvovaly společně s mladšími
kamarády volejbalovou přípravku pod vedením zkušené trenérky z Morkovic.
Základem aktivit neformálního spolku „Volejbal Švábenice“ byl vždy sport, avšak
postupně začaly přibývat i jiné doprovodné akce a aktivity – zábavní, rekreační, kulturní
a poznávací.
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Kromě počátečního cvičení, zpívání a skotačení s míčem i bez v místní tělocvičně
se „volejbalové“ děti scházely při společném hraní oblíbené šipkované, závodily
na kolech, zasoutěžily si v kostýmech čarodějnic a čarodějů, mohly si zahrát pohádku
či zazpívat pohádkové písničky před publikem, poznávat na společných výletech
Švábenice a jejich okolí. Nevšední zážitky si děti odnesly ze společné návštěvy vánočně
vyzdobeného švábenického kostela a prohlídky místních muzeí.

Velice oblíbenými se staly zejména pravidelné tvořivé dílničky, v nichž si holky
i kluci vyráběli lucerničky, malovaná trička, obrázky, panáčky z papíru či ozdoby
z modelovací hmoty.
Při „volejbalových soustředěních“ (pobytových rodinných akcích) zejména na místní
Hájence, Myslivecké chatě, také Kamenné chaloupce (v Rychtářově) či v Kramolíně
(na Vysočině) soupeřily děti při sportovních olympiádách, vzájemně se podporovaly
při stezkách odvahy, dováděly v bazéně či při malých maškarních karnevalech, anebo
společně poznávaly přírodu při procházkách v lese.
„Malí volejbalisté“ si vždy mohli a mohou užívat nejrůznějších soutěží a her,
na žádné akci pak nesmí chybět oblíbená trampolína. Při většině aktivit nosí vlastní
„volejbalové“ dresy. Pravé reprezentanty jsme měli i na orelských dětských sportovních
hrách ve Vyškově, probíhajících současně s volejbalovým turnajem dospělých.
Co se týče výletů, nezapomenou děti určitě na žádný z poznávacích zájezdů
do Prahy. Jistě by jim chyběla každoroční návštěva (ostravské) ZOO, včetně společné
jízdy vlakem. Zajímavá byla například také společná prohlídka dalešické elektrárny
a pivovaru či vojenského letiště v Sedlci.
Původně převažovaly aktivity různorodé a jednorázové, některé akce našly postupně
již své pravidelné místo v kalendáři. Tradicí je tak již několik let společné pečení perníčků
v cukrárně. Některé akce se díky dobré spolupráci s vedením městyse a školy i místními
spolky a sponzory podařilo rozšířit a zpřístupnit nejen všem švábenickým,
ale i přespolním dětem.
Hranice městyse i vyškovského regionu překračuje nepochybně oblíbený
„Pohádkový les“ (letos „Pohádková ves“). Přelom měsíce srpna a září mohou děti strávit
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na zábavním a soutěžním odpoledni „Ahoj prázdniny.“ Ke zhlédnutí divadelního
zpracování každý rok jiné pohádky jsou zváni malí i velcí do kulturního domu, když
k nám zavítá soubor APOLLO Tučapy.
Sváteční
předvánoční
atmosféru mohou všichni
sdílet s ostatními v průvodu
plamínků a při rozsvěcování
vánočního stromu s pásmem
básniček
a
koled,
připomenutím
vánočních
zvyků či narození Ježíška.
A jak jde čas, naše děti,
pro něž jsme s aktivitami
začínali, se postupně stávají
spíše pořadateli. Za celou
dobu působení Volejbalu
Švábenice by všechny zúčastněné nešlo snadno spočítat, natož vyjmenovat. Nepochybné
je, že každý svým osobním příspěvkem v jakékoli podobě či době trvání obohatil
společnou činnost i životy druhých. Všichni, kteří jsou aktivní na straně
pořadatelské či divácké, si jistě vždy svoji největší odměnu najdou - čas věnovaný sobě,
dětem a společným zážitkům.
Nebylo by o čem psát, ani povídat, pokud by se lidé nescházeli, nepomáhali si,
nedoplňovali se či se nepodporovali navzájem…, také pokud by vše nezaštítily aktivní,
tvůrčí a především obětavé osoby, pod jejichž patronací akce a aktivity většinou nejen
vznikaly, hlavně však pokračují. Uznání a poděkování i za samotné členy Volejbalu
Švábenice patří touto cestou B. Štolfové, A. Kalábové a R. Hanákové.
Na začátku byla snaha přivést vlastní děti k lásce ke sportu, učit je zdravě soutěžit,
chovat se v kolektivu, dodržovat pravidla, respektovat se a pomáhat si, těšit se z pohybu
a nových poznatků, najít si přátele. Radosti a veselí prožité společně bývají několikanásobné. Snad takto prožíváte společné chvíle s námi i Vy.

Kouzelné Vánoce
a spokojený nový rok!

Jarmila Dobešová
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Ohlédnutí za Pohádkovou vsí

Letošní rok jsme připravili překvapení pro návštěvníky očekávaného pohádkového
lesa variantou netradiční, a to Pohádkovou vsí.
Malí soutěžící si tak společně se svým dospěláckým doprovodem mohli projít trasu
plnou pohádkových bytostí, udělat si procházku Švábenicemi a vidět tak místa a zákoutí,
která snad ještě nepoznali. Start proběhl u ZOD Haná, kde návštěvníci obdivovali
historickou zemědělskou techniku, pokračoval kolem hasičské zbrojnice, novou ulicí na
Trávník, ke kostelu, k muzeu a kolem mlýna. Tak se organizátorům akce podařilo ukázat,
jak je naše víska krásná a co je ve Švábenicích zajímavého k vidění. Více než 50
účastníků v rolích pohádkových bytostí se těšilo z nadprůměrné účasti 620 návštěvníků.
Premiérou bylo i ukončení trasy v areálu chovatelů, kde na děti čekal bubeník Ivo
Batoušek se svou Bubenickou školou, který děti zasvětil do rytmů bubnů a bubínků.
Počasí nám i pro letošní rok přálo a tak věříme, že se toto zábavné odpoledne líbilo
jak dětem, tak i dospělým.
Veliké poděkování patří všem účastníkům z řad našich kamarádů a příznivců, kteří
věnovali svůj čas a úsilí na pobavení všech dětí, pojišťovně Generali, která akci finančně
zaštítila a městysi Švábenice v čele se starostou p. Kubíkem, který podporuje a pomáhá
organizovat všechny volejbalové akce.
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Rozsvěcování stromečku 2013
Stalo se u nás ve Švábenicích tradicí zahájit krásný adventní čas rozsvěcením našeho
obecního stromečku, který nám bude svítit po celou dobu adventu.
A tak jsme již pošesté vítali tento čas Plamínkovou královnou, průvodem několika
stovek světýlek a vystoupením švábenických dětí s příběhem o zrození Ježíška.
Jen málokdo z návštěvníků však tuší, co všechno tomuto krásnému okamžiku
předchází. Dovolte mi proto malinko přiblížit zákulisí této naší vánoční akce.
Pro nás maminky a naše děti začínají přípravy už v polovině listopadu,
kdy za jedinečné, nejen materiální podpory J. Skácelové děti upečou z 15 kilo těsta
voňavé perníčky, které vám pak nabízejí u stromečku. V tomto čase se také již naplno
rozjíždí zkoušky našich malých herců na vystoupení.
Zatímco děti pečlivě zkouší své role, maminky v prostorách městyse lepí malinká
přání (pečlivě vymalovaná a nastříhaná dětmi) do šesti set pracně vyloupaných
ořechových skořápek, které již poněkolikáté připravila p. Butalová.

Na poslední zkoušce se pak všechny vystupující děti připojí k rodičům a pomůžou
nachystat 250 balíčků pro malé návštěvníky.
Nastává den rozsvěcení, letošní rok připadl na sobotu 30. 11. 2013.
Už od ranních hodin se schází tatínci a zdatnější děti před úřadem městyse, aby tak
postavili pódium na vystoupení, zapůjčené na tuto akci p. Hlobilem. Tatínci montují
a maminky zdobí pódium do konečné verze určené pro vystoupení. A to už se scházejí
i děti na generální zkoušku.
Zkouška je za námi a rychle všichni domů připravit se na odpoledne, nažehlit kostýmy
a nabrat síly. I Plamínková královna společně se svými pomocníky plamínky připravuje
své koně na jízdu v čele průvodu.
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V posledních hodinách před zahájením akce se do příprav zapojuje za myslivce
P. Derka se svým každoročně připravovaným výborným svařákem.

V 16 hodin se sejdeme u kostela ve svých kostýmech a vyčkáváme příjezdu
plamínkové královny a její družiny. Královna zažehne plamínky ve vašich lampičkách
a odvede průvod stovek světýlek k Úřadu městyse. A tam se na přání dětí „…prosíme
stromečku rozsviť se zas!“ slavnostně rozsvítí stromeček. Poté děti předvedou pásmo
o zrození malého Ježíška. K tomuto jedinečnému okamžiku neodmyslitelně patří i krásné
české koledy, jejichž hudební doprovod byl letos pod taktovkou pana učitele Tkadlece
ze ZUŠ Ivanovice na Hané, který tyto koledy nastudoval se svými švábenickými žáčky.
Tito nám pomůžou dotvořit už tak krásnou vánoční atmosféru.

fotografie z našich akcí na http://volejbalsvabenice.rajce.idnes.cz/
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A co se mezitím děje mimo podium? Rozlévá se a roznáší se po 20 litrech svařáku
a čaje, perníčky, oříšky s přáníčkem a letos také poprvé krájenky. O tuto činnost
se povětšinou starají naši volejbaloví mlaďoši a rodiče odrostlejších dětí.
V celém tom mumraji se o vaši bezpečnost nenápadně starají místní hasiči, kteří odklánějí
dopravu.
Vše je za námi, odměna pro všechny jsou spokojené děti, potlesk diváků a hloučky
lidí, kteří spolu postávají a užívají si atmosféru.

Děkujeme městysi Švábenice a všem sponzorům,
kteří nám umožňují akci pravidelně uskutečňovat.
Poděkování patří jednotlivým účastníkům i spolkům,
kteří se na této akci podíleli, věnovali svůj čas a úsilí,
abychom se mohli společně s vámi podělit
o tento jedinečný okamžik.
A dík patří také dětem, které se odlepily od počítačů a televizí
a šly udělat něco pro svou obec.
Mně nezbývá, než popřát všem do vánočního času především
lásku, klid, pohodu a splnění všech přání.
Za Volejbal Švábenice Andrea Kalábová

Potkali jsme anděla, duši, srdce má.
Vzali jsme ho s sebou domů, on se usmívá.
Provázet nás cestou dál
má být jeho údělem,
spojit ruce, přivřít oči
životem jít s úsměvem.
Kouzelné Vánoce a spokojený nový rok!
Jarmila Dobešová

Volejbal Švábenice přivítá nové členy
Máte rádi pohyb a zábavu? Pak se přidejte k nám a přijďte si zahrát volejbal.
Zveme všechny na naše pravidelné tréninky, které se konají vždy ve středu a sobotu
od 17:30 do 19:30 hod v tělocvičně základní školy ve Švábenicích.
S sebou jen přezůvky do haly a chuť do hry.
Těšíme se na Vás

- 34 -

Rok 2013 u Švábenských hasičů
Blíží se Vánoce a s nimi i hodnocení právě končícího roku. U hasičů byl velmi
pestrý. Jako již tradičně jsme 19. 1. uspořádali Hasičský ples, na kterém hrála kapela
AUDIO. Sami jsme se také zúčastnili hasičského plesu v Němčicích nad Hanou. V lednu
jsme ještě zorganizovali školení řidičů pro všechny občany městyse. V únoru se konal
jako každý rok Dětský karneval, kterého se zúčastnily děti ze Švábenic a širokého okolí.

S přicházejícím jarem jsme vyčistili kanalizaci v Medlovicích a někteří z našich
strojníků se zúčastnili školení na požární stanici ve Vyškově. V dubnu naše jednotka
pomáhala při svěcení motorek. Řídili jsme dopravu nejen ve Švábenicích, ale i v okolních
obcích při spanilé jízdě. Svěcení se zúčastnilo na 340 motorek. Stejně jako každý rok jsme
se také 28. 4. zúčastnili hasičské pouti ve Křtinách, a následně 1. 5. oslav sv. Floriána
v Němčicích nad Hanou. Dne 8. 5. se uskutečnila brigáda v areálu chovatelů, kde se
někteří naši členové podíleli na předělání plochy pro hru kuželek. Neděle 19. května byla
pro některé naše bratry a sestry významná. Byli totiž biřmováni v katedrále sv. Václava
v Olomouci arcibiskupem Olomouckým mons. Graubnerem. Tohoto dne jsme se ještě
podíleli na tzv. Pohádkové vsi. Děti i s rodiči mohli při této akci navštívit hasičskou
zbrojnici a soutěžit ve shazování plechovek. Koncem května navštívilo několik členů
hasičský veletrh PYROS v Brně, který byl co do počtu vystavovatelů nejchudší
za poslední roky.
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Hned na začátku června jsme na
žádost městyse vyčistili zadní rybník od
rákosí a všech nečistot. Také proběhl
každoroční sběr železa.
V sobotu 23. 6. se uskutečnila
okrsková soutěž v požárním útoku
v Dětkovicích, kde se naše družstvo
umístilo na třetím místě.
Následující sobota 29. 6. byla ve
znamení Hasičského výletu, který se konal
v areálu chovatelů. K tanci a poslechu
hrála skupina AUDIO. Mrzí nás, že se této
akce nezúčastnilo více občanů ze
Švábenic, protože v jiných obcích je tomu
jinak. Na oplátku ostatním sborům náš sbor vyjel na výlety do Počenic, Lhoty, Pačlavic,
Pornic, Prasklic, Morkovic, Osíčan a do Uhřic.
Ve dnech 30. 6. až 10. 7. se konal letní tábor, který nesl název M*A*S*H, kterého
se letos zúčastnilo 35 dětí.

Počasí se nám vydařilo, jeden den nás navštívili hasiči z Rousínova a naše zásahová
jednotka a další den měl program voják Pavel z Ivanovic. Také byla pro zájemce sloužena
mše svatá otcem Františkem Dostálem. Děti po celou dobu soutěžily o pěkné ceny
a spoustu sladkostí. Všem děkujeme za přípravu a průběh tábora. V červenci proběhl
výcvik zásahové jednotky na polygonu v Prostějově. Na přelomu července a srpna jsme
dvakrát kropili vodou stáje koní v Boškůvkách.
V neděli 4. 8. večer jsme byli povoláni operačním střediskem na odstranění
popadaných větví po bouřce.
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Na konci prázdnin proběhlo prověřovací cvičení na místní základní škole, kde byl
hlášen požár televize. V místě jsme nalezli jednu osobu nadýchanou kouřem. Cvičení pro
nás mělo velký přínos.

Dne 7. 9. vyjela naše dvě družstva na soutěž zásahových jednotek „O Hanáckó
sekyrko“ do Kostelce na Hané. Letos byla změna v tom, že soutěž neproběhla v noci,
ale ve dne. Byla ale možná trochu náročnější než v minulých letech. V polovině září
proběhly zkoušky hasiče II. a III. stupně.
O hodovém víkendu jsme jako již tradičně uspořádali hodovou zábavu, kde hrála
kapela Panorama z Vyškova a v pekle hrála ještě kapela R.S.C. Švábenice. Následující
den, to znamená na hodovou neděli, byla v hasičské zbrojnici připravena ukázka hasičské
techniky, kterou si bylo možno prohlédnout i vyzkoušet.
Dne 19. 10. jsme čerpali studnu v městysi. Ještě tento den byl ve večerních hodinách
krajským operačním a informačním střediskem vyhlášen naší jednotce poplach
prostřednictvím SMS zprávy. Jednalo se o taktické cvičení okrsku Švábenice. Úkolem
bylo dálkově dopravit vodu z rybníka v Málkovicích do drůbežárny v Orlovicích.
V listopadu zaznamenal náš sbor velký úspěch. Jan Trněný vyhrál v internetové soutěži
pořádané firmou PO – BP novou hasičskou přilbu Gallet, kterou bude vlastnit jako první
v ČR.
A jako každý rok jsme pomáhali při rozsvícení vánočního stromu tím, že jsme řídili
dopravu při této akci.
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Když to všechno shrneme, můžeme vidět, že náš sbor se aktivně zapojuje do
kulturního chodu obce. Vždy výjezdu schopná je i zásahová jednotka, která čítá 14 členů.
Máme dvě hasičská auta, cisternu a dopravní automobil. Oba tyto automobily jsou starší
30 let a je čím dál těžší je udržet v provozuschopném stavu. Dále používáme požární
čerpadla a stříkačky, elektrocentrálu a jiné příslušenství. Tento rok nám do výbavy přibyly
mimo jiné dvě savice, trhací hák a také nové helmy. Významnou částí sboru jsou také
mladí hasiči. Od tohoto školního roku k nám přišlo 9 dětí mladších 6 let, které tvoří
družstvo přípravky. Malé děti zatím trénují v tělocvičně a doufáme, že v jarní části sezóny
nám budou dělat radost na závodech.

Na závěr tohoto souhrnu bychom chtěli popřát
všem občanům Švábenic krásné prožití svátků vánočních,
mnoho dárků pod stromeček
a úspěšný vstup do roku následujícího.

A my hasiči ať si právě teď v době blížících se svátku uvědomujeme heslo všech hasičů:
„Bohu ku cti, Bližnímu ku pomoci, Vlasti k ochraně“.
Hasiči ze Švábenic
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Český svaz chovatelů Švábenice
Vážení občané Městyse Švábenice,
dovolte mi, abych vás seznámil
s činností ČSCH Švábenice v letošním
roce.
V roce 2012 jsme oslavili 25.
výročí založení místní organizace.
V lednu 2013 proběhly volby nového
výboru. Tento krok byl nezbytně
nutný k ozdravení organizace.
První akcí byla výměna vrat v budově areálu, protože stará vrata hrozila vypadnutím
při otevření. Bylo nutné vykopat nové základy, vyzdít pilíře a vrata usadit. Akce byla
provedena v dubnu 2013. Členové ČSCH odpracovali hodně brigádnických hodin.
Je potěšující, že nám pomáhali i nečlenové, např. J. Doleček a K. Krupík st. Vrata
objednal a náklady uhradil městys Švábenice, za což mu tímto děkujeme.
Další naší akcí bylo zásobení dřevem. Protože se v areálu topí jen dřevem, bylo
nutné doplnit zásoby. Podařilo se nám získat dřevo při ořezávce větví kolem polí a cest.
K naší činnosti patří i práce s mládeží. Po dohodě s vedením základní školy
a mateřské školy ve Švábenicích jsme plánovali uskutečnit 31. 5. 2013 Dětský den pro
děti ZŠ, MŠ i veřejnost. Na ukázku bylo připraveno 56 králíků včetně mláďat, 25 slepic,
kvočna s kuřaty, 30 holubů, kachny, okrasné ptactvo, malá štěňátka, prosklený včelí úl
se včelami, ukázka vytáčení medu a jeho ochutnávka. Členové SDH Švábenice měli
připravené soutěže - kuželky, džberovky a ukázku techniky. Pro všechny děti bylo
připraveno občerstvení. Bohužel, počasí nám nepřálo a celá akce musela být zrušena.
Po dohodě s vedením školy jsme občerstvení odvezli do školy a paní učitelky se postaraly
o předání dětem jak v základní, tak v mateřské škole. Děkujeme jim.
V zasedací místnosti v budově areálu bylo provedeno obložení dřevem. Zakoupili
jsme 9 klecí pro okrasné ptactvo. Obě akce jsme uskutečnili s finanční podporou úřadu
městyse Švábenice.
Další významnou akcí je každoročně hodová výstava, která se letos konala ve dnech
28. a 29. 9. Výstavy se zúčastnilo 46 chovatelů z okresu Vyškov i mimo něj.
Bylo vystaveno 105 králíků v 19 druzích, 122 ks holubů v 24 druzích, 40 ks drůbeže
v 9 druzích, 32 ks okrasného ptactva v 8 druzích. Výstavu navštívilo 397 platících občanů.
Počasí nám přálo. Chtěl bych poděkovat všem členům, kteří se o výstavu starali
a nečlenům, kteří nám pomáhali – F. Procházková a D. Herynková – občerstvení,
D. Branžovská, I. Navrátilová – tombola, J. Doleček – nápoje, T. Pavlečka – zapisovatel.
Dále bych chtěl poděkovat všem osloveným sponzorům, kteří nám přispěli věcnými
cenami do tomboly.
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V říjnu jsme provedli sběr železného šrotu. Bylo naloženo a odvezeno 25 q.
Někteří naši členové se zúčastnili výstav jak v okrese Vyškov, tak i mimo něj.
Na jarní výstavě se podíleli M. Branžovský, Z. Procházka, J. Hanák. Všichni uspěli –
jejich vystavovaní králíci dostali čestné ceny. Další výstava byla v Morkovicích v měsíci
srpnu. Té se zúčastnili Z. Tilšer – vystavoval holuby – a p. Hanák – jeho králíci byli
oceněni čestnou cenou. Na hodové výstavě ve Švábenicích uspěli M. Branžovský,
Z. Procházka a J. Hanák, jejichž vystavovaní králíci obdrželi čestné ceny a poháry.
Z. Tilšer získal čestnou cenu za vystavované holuby. Bohužel si musíme přiznat, že nám
ubývá chovatelů králíků. Tento chov je dost náročný na čas, krmivo i finance. Na druhé
straně nám ale přibývá chovatelů okrasného ptactva. Je potěšující, že se do naší
organizace hlásí mladí chovatelé, kteří s chovem začínají. Pro organizaci to je zavazující.
Musíme pro ně vytvořit co nejlepší podmínky. Budeme jim pomáhat a ne je urážet
a ponižovat, jak tomu bylo v nedávné době za minulého vedení. Chovatelství je krásná
ušlechtilá činnost, když se provádí pro potěšení a ne jen s vidinou zisku. Vždyť
chovatelství je nová forma pokračování starých tradic, kdy na každém dvoře u domu byl
nějaký králík, běhala drůbež, ráno nás budil kohout. ZO ČSCH má v současnosti 17
dospělých členů a 3 mladé chovatele. Proti loňskému roku ubylo 9 členů, převážně těch,
kteří mají trvalé bydliště mimo Švábenice, nezúčastňovali se schůzí ani brigád a nebyli
pro naši organizaci žádným přínosem.
My, chovatelé ZO ČSCH Švábenice, jsme přesvědčeni, že za podpory nečlenů (jak
tomu bylo v letošním roce) se nám podaří uskutečnit všechny naplánované akce i v roce
2014.

Na závěr mi dovolte,
abych všem občanům městyse Švábenice
a všem chovatelům ZO ČSCH Švábenice
popřál do nového roku 2014 hodně zdraví.
Za ZO ČSCH Švábenice
Josef Hanák, jednatel
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Vydařený prázdninový výlet
Tento rok jsem absolvovala jen několik závodů, protože jsem
dokončovala bakalářské studium a na celodenní výjezdy na závody
nezbývalo moc času. Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na
běhy do vrchu, které mi přinesly mé největší úspěchy v mém
sportovním snažení, a tak jsem místo běhání v přírodě studovala
a sepisovala historii tohoto mladého odvětví atletiky.
V měsíci červnu jsem startovala na Pálavě v běhu na Děvín,
který pořádal můj mateřský oddíl AK Perná. Potvrdila jsem roli
domácí favoritky a podařilo se mi zvítězit. V závěrečném těžkém
stoupání jsem měla více sil než naše bývalá lyžařská reprezentantka
Blanka Paulů, která si doběhla pro druhé místo, přestože její
výkonnost je stále na skvělé úrovni.
Na konci července jsme se vypravili na dovolenou
do Vysokých Tater, kde jsem za týden naběhala a nachodila hodně
kilometrů v těžkém kamenitém terénu. Zdolali jsme i několik
tatranských štítů (Slavkovský 2452 m n. m., Jahňací 2230 m n. m.
nebo Priečné sedlo 2352 m n.m.). Zde jsem si vytvořila dobrý
vytrvalostní základ pro další závody.
Prvním závodem po návratu z Tater byl běh na Kralický Sněžník. Závod dlouhý 13 km
mi ještě nesedl. Po prvních osmi kilometrech jsem byla na 2. místě ve své kategorii, ale pak
přišlo posledních velmi náročných 5 km a zde jsem se propadla na nepopulární 4. místo.
V celkovém pořadí mezi ženami jsem byla až osmá. S tímto výsledkem jsem nemohla být
spokojena.
Po tomto závodě jsem absolvovala několik rychlých tréninků ve švábenickém lese
a cítila jsem, že forma jde nahoru. A pak to přišlo. Víkendový „dvojzávod“ zařazený
do Českého poháru v běhu do vrchu, který se konal na konci srpna.
Vydařený víkend začal v sobotu odpoledne, když jsme se vypravili do Bystřice pod
Hostýnem, kde se konal tradiční běh na sv. Hostýn. Tamější trať je dlouhá jen 5 km, ale patří
k náročnějším díky svému převýšení. Ihned po startu jsem běžela na 1. místě mezi ženami,
ale v kontaktu zůstávala brněnská Pavlína Poláčková, úspěšná juniorská reprezentantka
v triatlonu. Vzhledem k následujícímu nedělnímu závodu jsem chtěla co nejvíce sil pošetřit,
ale soupeřka mi to nedovolila. Do cíle u rozhledny jsem s malým náskokem své 1. místo
uhájila a doběhla si pro svůj nejlepší čas na této trati 28:33 min. Své maximum jsem
si vylepšila o půl minuty.
V neděli jsem zavítala do Slopného u Luhačovic, kde se již po deváté běžel závod
do vrchu na 10 km stylem „nahoru – dolů“. Na tomto závodě jsem již jednou startovala v roce
2008, tehdy jsem jako juniorka dokázala vyhrát a vytvořit nový traťový rekord 45:02 min.
V roce 2011 byl tento rekord překonán o pouhé 4 sec. naší nynější nejúspěšnější vytrvalkyní
Petrou Pastorovou. Samozřejmě, že její čas byl pro mě novou výzvou a na start jsem šla s tím,
že se ho pokusím překonat. V průběhu závodu jsem věděla, že zvítězím, protože jsem
soupeřkám utekla hned v úvodním stoupání, ale mě nejvíce zajímal dosažený čas. Běželo se mi
dobře a do závěrečného finiše jsem dala všechny své síly, které mi ještě zbyly, a doběhla jsem
v čase 44:55 min, čímž jsem traťový rekord stlačila ještě níž. Bylo to těsné, ale jsem ráda,
že rekord na této trati držím zase já.
Martina Vévodová
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3. oddíl YMCA SKAUT Švábenice
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Mládež našeho oddílu se schází na pravidelných schůzkách ve skautské klubovně
na staré školce. Klubovnu kromě dětí z oddílu navštěvují i maminky na mateřské
dovolené se svými dětmi.
Oddíl využívá i malý srub – Junáckou chatu v lese u Švábenic, kde se stará nejen
o srub, ale i o jeho okolí, aby sloužilo k oddechu a odpočinku všem návštěvníkům lesa.
Rok 2013 jsme tradičně zahájili Tříkrálovou sbírkou, při které se nám podařila vybrat
nemalá částka pro potřeby charity. Během zimních měsíců jsme navštívili lezeckou stěnu
ve Vyškově a uspořádali Budkiádu, na které jsme vyráběli budky pro jarní hnízdění
ptactva. S příchodem jara jsme v klubovně uspořádali velikonoční tvořivou dílnu. Také
jsme sbírali železo současně se sbíráním starých kol pro Afriku. V předvečer 68. výročí
osvobození našeho městyse od nacistické okupace jsme se zúčastnili pietního aktu
u památníku obětem I. a II. sv. války. V červnu jsme strávili víkend na jarním zálesáckém
kempu na junácké chatě. V červenci se konal tradiční letní tábor na louce u obce Milkov
na Konicku. Během pobytu si táborníci prostřednictvím celotáborové hry připomněli
odkaz a dílo spisovatele a skautského vedoucího Jaroslava Jestřába Foglara. V září
se roveři vydali na týdenní putování po přírodním parku České Kanady. V předvečer
svátku Sv. Václava jsme na zahradě u klubovny zapálili 68. výroční oheň a v den založení
našeho oddílu jsme zavítali na svatováclavskou mši. V listopadu jsme se sešli na Junácké
chatě na podzimním zálesáckém kempu. V prosinci se každoročně připojujeme
k celorepublikové skautské akci a do našeho městyse přivážíme Betlémské světlo,
abychom obohatili sváteční domovy našich rodin, sousedů a přátel.
Chtěli bychom poděkovat úřadu městyse Švábenice za hrazení veškerých nákladů
spojených s chodem a údržbou klubovny a za finanční podporu na celoroční činnost. Také
děkujeme všem členům, rodičům a přátelům za podporu a pomoc při společných
brigádách v klubovně, na opravách junácké chaty a přípravě tábořiště, bez níž by naše
činnost nebyla možná.

Výroční oheň
V předvečer svátku sv. Václava jsme se sešli na zahradě
u klubovny k 68. výročnímu ohni, abychom si připomněli
založení našeho oddílu. U praskajícího ohně jsme
zavzpomínali na uplynulé léto, ale i na společně prožitý tábor.
Vzpomínky jsme zpestřili projekcí táborových fotografií
i filmu O slabochu Benovi, který jsme na táboře natočili.
Nechyběla vůně pečených buřtíků a zpěv za doprovodu kytar.
Druhý den ráno jsme navštívili svatováclavskou mši, která
byla sloužena za naši vlast.
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Klub maminek s dětmi
Každou středu od 16:00 – 18:00 se schází maminky (nejen) na mateřské se svými
nemluvňátky, batolaty a předškolními dětmi. Rodiče a děti mají možnost se blíže
seznámit, pohrát si, zacvičit si, společně tvořit, zpívat a získávat tak sociální vazby přímo
v místě svého bydliště.

Broučci
Naše družinka je parta
kluků a holek, parta 12
malých broučků, převážně
předškoláků. Během našich
úterních schůzek se učíme
nové poznatky z přírody i ze
života, které nás obklopují.
Vyrábíme výrobky z přírodních materiálů, hrajeme
mnoho
her,
prožíváme
spoustu zábavy a dobrodružství.

Putování po České Kanadě
Druhý říjnový týden se vypravili roveři na putování po přírodním parku České
Kanady. Česká Kanada je vžitý výraz pro území ležící na východě Jihočeského kraje na
česko – moravsko – rakouském pomezí. Právě pro přírodní charakter krajiny, početné
vodní hladiny a rozsáhlé lesní komplexy, i pro poněkud sychravější podnební ráz, je tato
oblast nazývána Českou Kanadou. Oblast je tvořena žulovou a silně zalesněnou
novobystřickou vrchovinou. Nejvyšším bodem je s výškou 738 m n. m. Vysoký kámen.
Po celé České Kanadě jsou rozsety skalní a kamenné útvary. Poněkud hojné jsou zde
i rybníky. Celou oblast protíná unikátní úzkorozchodná železnice, kterou provozuje
společnost Jindřichohradecké místní dráhy. Centrem České Kanady je neodmyslitelně
románská zřícenina hradu Landštejn, pod kterým leží stejnojmenná vodní nádrž, jejíž
vodní plocha činí 40 ha. Při putování jsme také navštívili historické centrum Jindřichova
Hradce, jehož monumentální soubor budov hradu a zámku patří k nejrozsáhlejším
památkám v naší zemi. Také historické Slavonice, které ve svém podzemí skrývají
poměrně členitý a doposud ne zcela zmapovaný systém středověkých podzemních
chodeb. Během týdne v tomto kraji jsme i přes nepřízeň počasí strávili pěkné chvíle
a všem doporučujeme přírodní park České Kanady taktéž navštívit.
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Podzimní zálesácký kemp

Třetí listopadový víkend jsme strávili na naší chatě při podzimním zálesáckém
kempu. Přes nepříznivé počasí, které tyto dny panovalo, vládla ve vytápěné chatě
příjemná atmosféra. Po přípravě dřeva do kamen se již na jejich plotně vařil čaj a různé
speciality rozmanitých chutí a vůní. Večer jsme si zpestřili různými hrami a hrou na
kytaru. Těšíme se, že se na dalším kempu zase sejdeme a možná se přidá i někdo další.

ÚTERÝ:
STŘEDA:
SOBOTA:

Pravidelné schůzky našeho oddílu:
BROUČCI
15:30 – 16:30
KLUB MAMINEK
16:00 – 18:00
LIŠČATA
10:00 – 11:30
Připravili: Dana a Pavel Brown Derkovi
http://skautsvabenice.webnode.cz
facebook: Ymca Skaut Švábenice

Krásné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku
přejí skauti Švábenice
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Mlsání k vánoční kávičce
Vánoční svátky jsou za dveřmi, velký úklid je (uf!) za námi, všechny dárky (doufám)
nakoupeny, cukroví (možná!?) napečeno… Snad se vám ještě bude hodit k odpolední
vánoční kávičce jeden receptík, který jsem si přivezla z letošní dovolené ve Středomoří. Je
opravdu vyškemraný na personálu kuchyně a posléze ochotně přeložený do češtiny naší
milou delegátkou. A protože se do „hodového“ čísla našeho zpravodaje už nevešel, tady
je:
Řecký dezert „ KORMOS“
- 1 slazené kondenzované mléko, půl hrnku kakaa, 1 máslo, 3 lžičky koňaku (rumu),
1 a půl balíčku piškotů
Všechny suroviny kromě piškotů mixujeme v míse asi 15 minut. Přidáme rozdrcené
piškoty. Vzniklou hmotu dáme do alobalu a vytvarujeme do požadovaného tvaru, alobal
uzavřeme. Dáme do mrazicího boxu na 2 hodiny a pak podáváme.
Věřím, že tato dobrůtka vhodně doplní sortiment vánočního cukroví. Přihodila bych
ještě návod na řeckou musaku, ale uznejte sami: na Vánoce s musakou??? To raději
nějakou rybu nebo „knedlo-vepřo-zelo“ nebo řízek a bramborový salát, viďte? Ale když
jinak nedáte…
Řecká musaka „po česku“
Ingredience – množství na větší hluboký plech:
- mleté maso (asi 1 kg), brambory, cibule, rajčatový protlak, rajčata v plechovce, česnek,
koření dle chuti (bazalka)
Zálivka - mouka, vejce (asi 4 kusy), sůl, mléko (smetana)
Postup - V kastrolu rozpálíme olej, osmahneme 2 nakrájené cibule, přidáme mleté maso
(nejlépe napůl hovězí a vepřové), přidáme česnek, mletou papriku, osolíme a opepříme
(možno nahradit třeba gulášovým kořením, pak méně soli a pepře) – zkrátka si uděláme
hustou masovou směs. Já do ní ještě přidávám rajčatový protlak a rajčata v plechovce.
Na dno pekáče naskládáme osolené nakrájené syrové brambory (já je raději předem
uvařím), můžeme přidat třeba čerstvou nakrájenou papriku a na ně navrstvíme masovou
směs. Na povrch dáme opět brambory (někdo dává více vrstev, mně to vychází pouze
ve výše zmíněném pořadí).
Dáme péci do trouby, asi po hodině pečení (zkušenější kuchařky budou vědět)
vše zalijeme smetanovou zálivkou a přibližně půl hodiny dopékáme, až povrch zezlátne.
Poznámka: Můžete se snažit, jak chcete, chuti pravé řecké musaky stejně nedocílíte!

Tak tedy, užijte si svátečních chvil jak nejlépe to půjde
a dobrou chuť!
Připravila: Jana Zatloukalová

- 45 -

Předvánoční úvaha důchodkyně
Vážení občané,
blíží se nejkrásnější svátky pokoje a radosti, kterou nám kazí naši politici
neustálým dohadováním o ta svá korýtka. Potom jim už nezáleží na tom, co trápí obyčejné
lidi. Pořád se starají o církevní restituce, které se řešily 20 roků a po velkých ústupcích
církve došlo k nějaké dohodě.
V naší společnosti je uměle vytvářena nenávist. Jsem ve věku důchodovém
a musím říct, že i když za celý život poctivé práce nemám velký důchod, jsem spokojená,
vážím si toho, že máme svobodu, nemusíme na každou maličkost stát fronty a je velká
chyba, že se o tom, co bylo nemluví a lidé zapomínají. Dnešní rodiče nemusí mít strach,
že od první třídy budou dětem ve škole vyhrožovat, pokud nebudou zastávat vědecký
světový názor, nedostanou se na studia. Moc bych si přála, aby stát začal podporovat
úplné rodiny, aby mladí lidé uzavírali manželství, vždyť vždycky platilo, jaká je rodina,
takový je stát. Abychom se přestali více věnovat pejkům než dětem.
Nejvíce mě zlobí, kolik stály předčasné volby, že poslanci dostali tolik
odstupného, když si zrušení sněmovny odhlasovali sami. Je to zkrátka nemravné, vypadá
to jako schválnost, aby mohli mít zase příjem navíc. Nedokážu pochopit, jak se starými
funkcionáři může být něco nového, zvláště jedna strana ukázala, že jí jde jenom o moc
za každou cenu.
Při cestě do Polska jsem se zhrozila, kolik orné půdy je zastavěno elektrárnami,
dálnicemi a mohutnými skladišti, které nesáknou vodu když prší, proto jsou velké
záplavy. Moc bych si přála, aby si to nová vláda uvědomila a nepovolovala dále
zastavovat ornou půdu, abychom nepředali našim potomkům zemi úplně zdevastovanou.
Ať ve školách začnou učit opět pěstitelské práce, aby si děli nemyslely, že zelenina
a ovoce roste v supermarketech.
Mladí lidé, pochopte, že jedině poctivou prací se naše republika pozvedne
z marasmu, ve kterém se teď nachází. Ale v prvé řadě to musí pochopit a začít u sebe
šetřit naši představitelé. Zatím je to jen moje „zbožné” přání.

Přeji všem občanům svátky plné radosti a pokoje,
do nového roku hodně zdraví, štěstí
a Božího požehnání.

Marta Štěrbová
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Vesele do nového roku 2014
Jaký by to byl závěr letošního roku bez humoru. Tak „Ať několik vtipů otevře ústa od ucha k uchu”:
 Stěžuje si ráno znavený manžel: „Já ti mám po tom Silvestru okno jako hrom.“
„To se nediv, ty ožralo, vždyť jsi prošel výkladní skříní!“
 Ulicí se řítí motocyklista. V zatáčce dostává smyk a sráží
mladíka na přechodu. Řidič ještě notně opilý ze silvestrovské
zábavy se rychle zorientuje, vyskočí na motorku a mizí v dálce.
Po chvíli k poškozenému chodci přibíhá policista, který byl
svědkem nehody. V té chvíli vyjde najevo, že chodec je
policistovi dobře známý kapesní zloděj. „Zapamatoval jste si
jeho číslo?“ „Nejen to, pane příslušníku. Mám dokonce jeho
náprsní tašku…“.
 O Silvestru v jednom hotelu: „Je mi líto, pane a paní, to
víte, máme obsazeno. Ale kdybyste si trochu pospíšili v našem
baru, tak chytnete ještě něco volného na záchytce.“
 Manželé právě vesele zapíjejí příchod nového roku, když
náhle manželka zesmutní. „Co je?“ ptá se manžel. „Ale,“
povídá manželka, „právě jsem si uvědomila, že mám všechny šaty od loňska.“
 Na Nový rok k večeru říká manželka svému již jen trochu reagujícímu muži: „Ty jsi jak kyselina!
Všechno prožereš!“.
 Přijde žena k doktorovi: „Pane doktore, cítím se špatně.“ Lékař jí radí: „Každé ráno nalačno
vypijte jedno syrové vajíčko.“ „Pane doktore, ale já vajíčka nesnáším.“ „A kdo po vás proboha
chce, abyste je snášela?“.
Tak jste jistě snesli těchto několik fórů.

Mnoho legrace po celý příští rok Vám přeje Libor Pištělka
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Omalovánka pro děti

Informace
Městys Švábenice :
tel, fax:517 365 622, mob: 733 642 423, www.svabenice.cz, e-mail: mestys@svabenice.cz
úřední hodiny :
po 7.30 - 16.00 h.
Matrika:
st
15:00 - 18:00 h.
st 7.30 - 18.00 h.
Knihovna: pá
16:00 - 18:00 h.
Základní škola:
Mateřská škola:
Školní jídelna:

tel. 517 365 629, www.svabeniceskola.webnode.cz
tel. 517 365 647, www.svabeniceskola.webnode.cz
tel. 517 365 712

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
- možnost pronájmu - tenis, košíková, volejbal, nohejbal
- objednávky:
p. Petřeková, tel: 736 441 108

po – pá: 19:00 – 21:00 h.

Lezecká stěna boulderového typu
- v tělocvičně ZŠ, p. Vladimír Hroza, tel: 720 384 890
Farní úřad:

út a pá:

19:00 – 20:00 h.

tel: 731 402 180, http://farnost.svabenice.cz

Muzeum vlastivědné a kostelní, správce p. Libor Pištělka, tel: 732 446 286
otevírací doba:
ne: 14:00 – 17:00 h.
Pošta:
otevírací doba:

tel: 517 365 620
po, út, čt, pá:
8:00 - 10:30 h.
st
8:00 - 10:30 h.
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13:30 - 15:30 h.
13.30 - 15.30 h.

16.00 - 17-00 h.

Cukrárna Jitka Skácelová, tel:
otevírací doba:
po - pá:
so:
ne:
ENAPO:
otevírací doba:

517 365 818
12:00 – 18:00 h. (listopad – duben v po a út zavřeno)
10.00 - 18.00 hod
10.00 - 12.30 hod 13.30 - 18.00 hod

tel: 517 332 813
po - pá:
6:30 - 17:30 h.
so:
6:30 - 10:30 h.
ne:
7:00 - 10:30 h.

Květinářství TÝNA , tel: 517 365 617
otevírací doba:
po:
zavřeno
út, st:
13:00 - 17:00 h.
čt, pá:
8:00 - 17:00 h.
so:
8.00 - 10:30 h.
Květinové studio LAURA, tel. 732 826 575, www.kvetinovestudiolaura.webnode.cz
otevírací doba:
po:
13:00 – 17:00 h.
út – pá:
8:00 – 17:00 h.
so:
8:00 – 11:00 h.
Dětský bazárek - sekond hand, tel: 732 826 575
otevírací doba:
po - pá
13:00 – 17:00 h.
so:
8:00 – 11:00 h.

Pohostinství Na Lapači, tel: 517 365 016
otevírací doba:
po, st, čt pá, so: 11:00 -13:00 h.
út:
zavřeno
ne:
10:00 - 20:00 h.

16:00 – 22:00 h

Pohostinství V Bráně , tel: 608 967 076
otevírací doba:
po – pá:
11:00 – 22:00 h. (v pá do 24:00 h.)
so:
13:00 – 24:00 h.
ne:
13:00 - 22.00 h.
AKRED - úprava srsti psů:: tel. 517 365 820, otevírací doba po-so (dle domluvy)
Chovatelské potřeby, tel: 517 365 726, mob: 777 215 569
otevírací doba:
po – ne:
9:00 – 17:00 h.
Kadeřnictví, p. Nováková
otevírací doba:
st, čt, pá:
so:

od 13:30 h. (dle domluvy)
od 7:30 h. (dle domluvy)

Kulturní dům
– pronájem – informace na Úřadu městyse Švábenice: tel: 517 365 622
Ubytovací zařízení :
Myslivecká chata: p. Stanislav Zlámal, tel: 774 674 999
Hájenka:
p. Stanislav Zlámal, tel: 774 674 999
Salaš:
p. Jaroslav Látal, tel: 736 636 137
ZOD Haná družstvo Švábenice, tel: 517 324 241
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Fotografie z výstavy
„Život kolem nás očima dětí“
probíhající ve Vlastivědném muzeu

Betlémské světlo
I letos Vám skauti a skautky přinesou Betlémské světlo.
„Lid, který chodí v temnotách,
uvidí velké světlo...” (Iz 9, 1)
Malý plamínek, tento symbol Vánoc,
jenž svou silou spojuje mnohá srdce,
vám přivezeme

21. prosince
do kostela sv. Michaela Archanděla ve Švábenicích
Pokud máte zájem o donesení světla přímo do Vašich domovů, nahlaste prosím svoji adresu
na městysi, tel.: 517 365 622. Rádi se u Vás zastavíme a betlémské světlo Vám v uvedenou
dobu přineseme.

Plesová sezóna v příštím roce
18. 1.
24. 1.
31. 1.
2. 2.

Ples SDH Švábenice
Ples ZOD Haná Švábenice
Ples Městyse Švábenice
Dětský karneval
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