Zpravodaj
Městyse Švábenice
číslo 1/2014
Když rozkvetou první jarní květy
a vůní jara naplní se vzduch,
tehdy je všem známo,
že odešel již zimní duch.
Všechno voní, bzučí, zpívá,
sluníčko se na to dívá.
Vrba nad rybníkem co se sklání,
zvěstovala, že čas jarní
přišel k nám už bez meškání.
Stejně letos jako loni,
kvete jabloň za jabloní.
Venku voní jarní kvítí,
všechno barvami jen svítí…

Voňavé jaro a krásné Velikonoční svátky
Vám přeje Městys Švábenice

Občanská

rubrika

Narodili se:

Nadia Poláková

č.p. 21

Miroslav Čermák
Jakub Vaníček

č.p. 128
č.p. 117
Blahopřejeme

V letošním roce nás opustili:
paní
pan

Dana Vojtíšková dne 27. 1. ve věku 58 let

Antonín Dragon dne 14. 3. ve věku nedožitých 95 let

paní

Anna Shromáždilová dne 19. 2. ve věku 89 let
Vzpomínáme

V současné době mají Švábenice 1031 obyvatel
500 žen a 531 mužů
13 osob se odstěhovalo, 3 děti se narodily,
3 spoluobčané zemřeli
Petra Smutná
evidence obyvatel

Slovo úvodem
Všichni jsme nadšení,
že zima skončila,
že nám to jaro
tak pěkně začíná!
Lepší verše k mému úvodu letošního prvního čísla zpravodaje jsem
opravdu nenašla. Tak se nám totiž „rozbásnili“ naši páťáci a musím uznat,
že jim to šlo tentokrát opravdu skvěle a kdejaký věhlasný umělec by jim mohl
závidět. Však to ostatně posoudíte sami o pár listů dál v našem literárním
koutku.
Navzdory úvodním veršům letošní způsob jara je ale opravdu poněkud
zvláštní. Sice jsem již poněkolikáté opět citovala klasika, ovšem tentokrát
mám pocit, že se nám to nejhezčí roční období poněkud vymklo z rukou
a vypuklo už někdy kolem Vánoc.
Loni jsme lyžovali i s pomlázkou v ruce, letos nám rezivěly brusle
v komoře, teplé kabáty a čepice se nudily ve skříni a děti jen smutně utíraly
prach z nových bobů a sání od Ježíška. O to větší radost však měli motoristé,
že „nekoupali“ své miláčky v solné lázni a silničáři po mnoha letech konečně
neprodělali. Naproti tomu o to větší starosti padly na hlavu našim
zemědělcům, neboť díky zimě-nezimě se jim po polích prohánějí
nejrozmanitější škůdci všech možných druhů a velikostí. A trochu vláhy aby
jeden pohledal! Zkrátka, ať už to příroda zařídí tak či onak, nikdy se nezavděčí
všem.
Další výhodou nezvykle dlouhého pěkného počasí také je, že na nás
vlastně ani nemůže náhle padnout jarní únava a že naopak na většinu z nás
už pěkně dlouho takzvaně leze jaro. (poznámka – v tomto místě by mladí
připojili smějícího se smajlíka!)
Nuž tedy, přejme si, aby to letošní extrémně vydařené zimojaro bylo
jen ve znamení dobrých zpráv a plné těšení se na blížící se velikonoční svátky.
Snad nám do té doby v přírodě ještě něco pokvete, snad budou mít děvčata
všeho věku dostatek malovaných vajíček pro koledníky, snad přijde i trochu
toho deštíčka a snad budeme všichni zdraví, abychom se na to všechno mohli
společně těšit. Že na co? No přece na to všechno pěkného, co nás čeká!
Na období dlouhých dní, dlouhých výletů, studených dvanáctek u grilování
na zahrádce… přece na léto! Jéjda, to už ale opravdu předbíhám víc,
než je zdrávo.
Tak tedy, vážení, mějme se rádi! Na světě je přece tak krásně…
Mgr. Jana Zatloukalová
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První ročník turnaje ve volejbale
V letošním roce se uskutečnil první ročník přeboru mikroregionu
ve volejbale smíšených družstev členských obcí Ivanovická brána. O tom,
že se tento turnaj uskuteční, rozhodli zástupci jednotlivých obcí na valné
hromadě mikroregionu v minulém roce. Předpokládalo se, že se turnaje
zúčastní alespoň osm družstev a hrací systém bude vyřazovací jako v loňském
roce při turnaji v tenise. Uzávěrka přihlášek byla do 20. 12. 2013. Do turnaje
se přihlásila pouze čtyři družstva reprezentující město Ivanovice na Hané,
městys Švábenice, obec Orlovice a obec Rybníček. Z důvodu malého počtu
družstev se turnaj odehrál v jeden den, a to v sobotu 15. 3. 2014 od 9:00 hod.
ve sportovní hale v Ivanovicích na Hané. Hrací systém nebyl vyřazovací,
ale družstva odehrála zápasy vzájemně mezi sebou. Městys Švábenice
reprezentovali tyto hráčky a hráči: Dobešová Jarmila, Cupáková Jitka,
Cupáková Petra, Hanáková Renata, Brtníčková Pavla, Rudolfová Martina,
Dobeš Ladislav, Cupák Zdeněk, Čech Otakar, Hrnčiřích Rostislav ml. První
zápas jsme odehráli se silným družstvem Ivanovice na Hané a prohráli jsme
ho 2 – 0 po setech 25 – 14 a 25 – 7. Druhý zápas Orlovice – Švábenice jsme
také prohráli 2 – 0 po setech 25 – 9 a 25 – 21. Je nutné podotknout,
že družstva Ivanovic na Hané a Orlovic byla velmi silná a v těchto obcích
se volejbal hraje závodně. Rozhodujícím zápasem bylo pro nás utkání v obci
Rybníček, kde se rozhodovalo, kdo skončí celkově na třetím a čtvrtém místě.
Pozoruhodné bylo, že Městys Švábenice v tomto zápase reprezentovalo 5 žen
a 1 muž. První set jsme vyhráli 25 – 17 a ve druhém setu jsme již vedli 16 – 4
a nikdo z nás diváků nepochyboval o tom, že zápas dotáhneme do vítězného
konce. Za tohoto stavu se však družstvo Rybníčka vzpamatovalo a dokázalo
ještě tento set zvrátit ve svůj prospěch 25 – 22. Následoval rozhodující třetí
set, který byl dle pravidel zkrácen. Po velkém boji jsme nakonec i tento set
prohráli 9 – 15 a tím jsme v turnaji obsadili 4. místo. To, že jsme skončili
na 4. místě, však není žádná ostuda. Je třeba celému družstvu Švábenic moc
poděkovat za vzorné vystupování a vzornou reprezentaci městyse. Družstvo
bojovalo v každém zápase srdíčkem a snažilo se až do posledního míče
o nejlepší výsledek. Je to velký příslib pro další utkání v budoucnu. Pohled
na naše družstvo v zápase s Rybníčkem, kde nás reprezentovalo 5 žen a 1
muž, byl pro všechny muže báječný. Celkovým vítězem turnaje se stalo
družstvo Ivanovice na Hané – 6 bodů, druhé Orlovice – 4 body, třetí Rybníček
– 2 body a čtvrté Švábenice – 0 bodů. Celý turnaj probíhal v kamarádském
a sportovním duchu od začátku až do konce. Celkem bylo odehráno šest
zápasů a turnaj byl ukončen v 13:30 hodin.
Josef Kubík
starosta
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Obchodník se smrtí
Před 120 lety si jednou ráno jistý muž četl noviny a ke svému zděšení v nich
objevil vlastní nekrolog. Redaktoři jedné francouzské redakce novin se spletli.
Oznámili smrt jednoho z nejznámějších lidí té doby. Titulek hlásil: „Dynamitový
král umírá.“ Muž se pustil do čtení a s velkým zděšením zjistil, že se o něm píše
jako o obchodníkovi se smrtí, a že si ho tak budou pamatovat v budoucnu.
Byl vynálezcem dynamitu a zbohatl na výrobě ničivé výbušniny. Popis
v novinách se ho hluboce dotkl. Kdo by se chtěl zapsat do dějin jako „obchodník
se smrtí“? Ten den změnil jeho dosavadní život. Do konce svých dnů věnoval
veškerou energii a peníze prosazování míru a pomoci potřebným.
Dnes si na něj nikdo nevzpomene jako na obchodníka se smrtí, ale jako na
zakladatele Nobelovy ceny míru, Alfreda Nobela. Tak jeden krátký článek
v novinách změnil historii života švédského vynálezce.
Proč vzpomínám na p. Nobela zrovna teď, kdy vás mám, drazí přátelé,
povzbudit před velikonočními svátky?
Velikonoce se na rozdíl od Vánoc těžko prosazují nejenom v dnešní době.
Tyto nejstarší křesťanské svátky přece nemají tak přitažlivou sílu jako vánoční
betlém s Ježíškem, stromeček s dárky a příjemnou atmosférou štědrého večera
a „půlnoční“.
Na zradě, nočním soudu, bičování, křížové cestě a ukřižování Krista není
vůbec nic roztomilého, přitažlivého - naopak, jedná se o nanejvýš pobuřující,
brutální příběh (vzpomeňme si na křik všech strážců dobrého vkusu kolem
Gibsonova filmu Pašije). Co je tu k slavení?
Myslím si, že už před 2000 lety křesťané
cítili, že bez Ježíšova kříže by Jeho
zmrtvýchvstání bylo bezvýznamnou událostí
v dějinách. Jako Nobelova cena získává
v našich očích, když poznáme okolnosti jejího
vzniku, tak i slavení pouze zmrtvýchvstání
Krista, bez toho se „zúčastnit“ Jeho tragické
oběti na kříži v liturgických obřadech svatého
týdne, bylo by neúplné a ochuzené. Ovšem
tato „účast“ na Jeho utrpení není vůbec
příjemným slavením svátků jako o Vánocích,
ale také proto radost Zmrtvýchvstání není
o nic menší od radosti Narození. Stojí to za to
dát si práci s účastí na křížové cestě, abychom
se s velkým úžasem apoštolů ve večeřadle
a Marie Magdalény u prázdného hrobu
„setkali“ se Zmrtvýchvstalým.
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V tomto smyslu bych chtěl připomenout ještě jedno výročí velmi známé
události:
Před sto lety, přesně 28. července 1914, vypukla 1. světová válka.
Do tohoto konfliktu bylo nasazeno téměř milion občanů naší vlasti. Z nich
se podle nepřesných údajů sto padesát až dvě stě tisíc nikdy nevrátilo domů.
Mnozí další se vrátili s doživotním postižením a řada rodin byla válkou
hluboce zasažena.
Čas, chyby ani ztracené životy nelze navrátit. Ale je třeba modlit
se za smíření, být hlasateli i šiřiteli pokoje. Při připomínce výročí nemá jít
o žádné oslavy, ale modlitbu za zemřelé s prosbou o pokoj s výzvou
ke smíření. Tato válka před 100 lety zasáhla i naše švábenické občany a celé
rodiny. Na pomníku padlých, který se také nachází v naší obci, jsou jejich
jména vytesána. Jejich potomci často žijí mezi námi. Chtěl bych při příležitosti
tak významného výročí uspořádat vzpomínkovou slavnost:
7. září bude u Pomníku padlých v 10.30 hod.
slavena vzpomínková bohoslužba
za všechny švábenické občany
padlé a také postižené touto válkou

Chtěl bych také poprosit rodiny švábenických
vojáků o nějaké podrobnější informace o jejich
padlých předcích, pokud ovšem ve svých rodinných
archívech či paměti něco uchovávají: jméno, vojenská
hodnost, kde bojoval, kde padl, případně kde je
pohřbený, apod. Myslím si, že poznání historie života
a smrti našich švábenických vojáků nás obohatí a nám
je více přiblíží, podobně jako život p. Nobela.

Veškeré údaje o švábenických vojácích z I. světové války
můžete zaslat na adresu: farnost.svabenice@email.cz
anebo písemně na faru.
Předem děkuji.
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Ještě bych vás chtěl seznámit s činností naší farnosti a pozvat vás k účasti
a spolupráci:
Chtěl bych vás seznámit s tím, co nás čeká v příštích týdnech:
 12. 4. - bude ve Švábenicích setkání katolické mládeže děkanátů Konice,
Prostějov a Vyškov
 13. 4. – Květná neboli pašijová neděle. V 9.30 hod. bude bohoslužba a průvod
s žehnáním ratolestí
 Zelený čtvrtek v 19.00 hod. si připomeneme poslední večeři Páně
a ustanovení Eucharistie
 Velký pátek v 19.00 hod. prožijeme Umučení Krista z lásky k lidstvu a Jeho
pohřeb
 Bílá sobota od 20.30 hod. budeme společně bdít v očekávání Jeho
zmrtvýchvstání
 V neděli budeme slavit slavnost zmrtvýchvstání Páně. Slavnostní bohoslužba
bude v 9.30 hod.
 Na velikonoční pondělí bude mše sv. v 9.30 hod.
Chtěl bych vás také seznámit s dalšími akcemi, které ve farnosti do
prázdnin plánujeme:


26. 4. v sobotu ve 12.30 hod. bude ve Švábenicích u kostela zahájení sezóny
pro motorkáře

Žehnání motorkářům (duben 2013)
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40 dní po velikonocích, letos to bude 29. 5., oslavíme Nanebevstoupení Páně
při mši sv. v 17.30 hod., 10 dnů poté – tj. 8. 6. oslavíme Seslání Ducha
Svatého
9. 6. organizujeme již tradičně pouť na Jezírko, mše sv. bude v 17.00 hod.
15. 6. bude v našem kostele I. sv. Přijímání
22. 6. půjdeme na průvod Božího Těla
18. 6. plánujeme farní den nemocných. V 18.00 hod. bude sloužena mše sv.
za dar zdraví pro všechny nemocné občany s udělováním svátosti pomazání
nemocných, pak bude na faře společné posezení. Prosím všechny rodiny, aby
pomohly dopravit své nemocné do kostela.
Těšíme se na setkání s vámi při těchto akcích.

Díky finanční pomoci úřadu Městyse, za kterou velmi děkujeme, letos byly
zrestaurovány sochy v kostelní kapli Panny Marie Bolestné, a také byla
opravena část farské zdi.
19. března byla ve Švábenicích otevřena a vysvěcena nová kaple sv. Josefa
ve hřbitovní zdi.
Děkuji zastupitelstvu městyse za finanční pomoc při opravě staré budovy
ve výši 39 tis. Kč, také soukromým dárcům a našim farníkům za 222 hodin
brigádnické práce při opravě staré budovy kaple.

Oprava farské zdi (únor-březen 2014)

Děkujeme všem dárcům našeho kostela za finanční a modlitební podporu
a rádi uvítáme jakoukoli pomoc. Dary na kostel můžete zaslat přímo na účet
farnosti 1560861399/0800 anebo složit na faře. Je možné vystavit potvrzení
o přijetí daru pro FÚ.
Všem občanům požehnané a milostiplné svátky velikonoční
přeje P. Boguslaw, švábenický farář
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Velikonoce L.P. 2014
Jak je prožíváte vy? Jak byste je mohli prožít úplně jinak? Chcete
nadcházející svátky malinko jinak uchopit, byť znovu přicházejí každý rok?
Zkuste si přečíst a promyslet těchto pár řádků. Píši je jako svoji osobní
zkušenost, toho co sám prožívám s druhými lidmi kolem sebe.
Jména dnů jsme tolikrát slyšeli. Co se při nich u nás děje, tak jako v dalších
kostelích na celém světě? Zelený čtvrtek a Velký pátek přinesou ticho, tmu
a smutek. Všechno jakoby se zastavilo. Na Bílou sobotu ticho přetrhnou zvony
a varhany. Najednou přichází obrovská energie a síla. Prožijeme ve svátečních
dnech, že všechno ožívá a nedá se zastavit. Je to energie, která člověka nabije.
Psal mi kamarád - podnikatel. Zlobí ho, že se jeho manažeři vyjadřují slovy:
"Přece se my nechceme srovnávat s těmi největšími anebo budeme nejlepší
z druhých, první nikdy nebudeme." Chybí jim energie a jeho to zlobí. Kde jsou
zdroje, které nám dobíjejí baterky a palivo? Slovo resource prý pochází ze slova
resurgere, tj. znovu povstat - vzkřísit. Máme možnost ve velikonočních dnech
znovu doplnit palivo života.
Black out anebo burn out - to jsou stavy, které ohrožují náš život, člověka.
Black out prý v budoucnosti postihne Evropu. Odborníci modelují následky
výpadku energie - nemocnice s vybitými náhradními zdroji, banky
se zabezpečovacími systémy "bez proudu", bezradní lidé ve tmě bez elektrické
energie, zloději a rabování... Burn out je něco podobného - vyčerpaný člověk,
který často odevzdal svou energii druhým a nemá svůj zdroj. Aaron Antonovsky
se zabývá tzv. salutogenezí, tj. učením o tom, jak vzniká zdraví.
Pro vznik zdraví je prý rozhodující pocit soudržnosti - důvěra a zakotvení
ve smysluplném a pochopitelném světě. Mezi vším existuje soudržnost - všechno,
co objevíme kolem sebe, má svůj smysl a nárok na existenci.
Slovo soudržnost se popisuje i slovy srozumitelnost (náš pohled na svět
a jeho zákony), zvládnutelnost (naše talenty a zdroje) a smysluplnost (naše
výzvy a poslání). Jsou lidé, kteří vnímají život jako křehký, nemají pevnou půdu
pod nohama, nemají energii na pořádek ve svém životě. Někdy dokonce berou
energii druhým lidem kolem sebe, jsou slabí a chybí jim soudržnost.
Nikdo z nás není odkázaný na black out anebo burn out. Velikonoce nám
říkají: "Bůh, který nám dává sílu, je nám blízko a dostupný."
Prameny, které nás osvěžují čistou vodou, jsou někdy velmi hluboko.
Podobně jako dostupné zdroje energie okolo nás. Můžeme být vděční
za prameny, které máme. Jsou Božím darem, který jsme dostali při narození.
Jsou to prameny našeho talentu, našich rodičů a lidí, které jsme měli možnost
potkat, ale někdy musíme kopat velmi hluboko – k spodním vodám, kde je
pramen pocházející od slova "spiritus". Síla od Boha. Budím se ráno
s optimismem o krásném dnu, který nás čeká, o slunci, ptáčcích a nádheře.
Jen si toho chtít všimnout a nenechat se převálcovat negativismem. Nikdo z nás
není odkázaný na black out anebo burn out.
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Bůh, od něhož můžeme čerpat, je blízko. To nám každému chtějí dát
zakusit letošní Velikonoce.
Martin Kopecký
farář církve československé husitské

„Buďte u nás vítáni!“
Ať jste věřící kteréhokoliv vyznání, hledající i nevěřící. Stojím o to,
aby všichni lidé cítili: „Otevíráte dveře do našeho společenství a my Vás
upřímně zveme dovnitř. Neškatulkuji, ale rád se setkávám se všemi lidmi." Co
vám chceme, chci nabídnout?
Odpovídám: „Jsme otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných
a tolerantních lidí, kteří chtějí mít dobré vztahy k Bohu i lidem kolem sebe.
Snažíme se přes svoji nedokonalost a nedostatky vytvářet dobré zázemí
pro všechny, kdo stojí o hodnoty víry, naděje a lásky. Pravidla našeho jednání
k Bohu i lidem: být svobodný a zodpovědný, mít úctu k druhým, jednat
pravdivě a otevřeně, zkrátka být v životě v pohodě. Zveme Vás k návštěvě
o Velikonocích i kdykoliv jindy u nás, neváhejte a pojďte dál."
Martin Kopecký
farář církve československé husitské

Pozvánka na slavnost žehnání varhan
Srdečně Vás zveme na slavnost žehnání nových varhan.
Rozezvučí se na největší svátek v roce, na velikonoční
neděli 20. dubna 2014 ve 14:15 hodin
ve vyškovském kostele církve československé husitské,
bývalé synagoze, Masarykovo náměstí číslo 15.
Po dlouhém úsilí se podařilo zrealizovat sen našich předků. Na kostelním
kůru byly postaveny dvoumanuálové varhany s pedálem, plně elektronické.
Jejich autory jsou otec a syn Mlnaříkovi z Kolína. Jde o mimořádnou událost,
která se koná vždy jednou za sto či více let.
Přijďte si poslechnout jejich krásný zvuk v nádherné akustice našeho
kostela. Srdečně zveme i zájemce, kteří by si chtěli vyzkoušet hru na varhany,
naučit se hrát nebo chodit cvičit. Stačí se jen ozvat. Zveme všechny lidi dobré
vůle bez rozdílu.
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Bohoslužby
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
každou první neděli v měsíci v 18:30 hodin.
Na viděnou Vámi se těší Váš farář Martin Kopecký
Rádi vám posloužíme křtem dětí i dospělých, svatebním obřadem
v kostele či venku v přírodě, pohřebním rozloučením v kostele nebo obřadní
síni ve Vyškově, osobním rozhovorem, návštěvou nemocných doma
i v nemocnici, zpovědí, vyučováním dětí i dospělých o víře a náboženství.
Faráře zastihnete vždy před a po bohoslužbách, kdy se můžete osobně
na všem domluvit, nebo se kontaktovat na e-mailu:
fararmartin@seznam.cz, telefon: 606 702 768
Naše stránky: www.kostelyvyskovsko.hu.cz,
informační portál: www.fararmartin.digiinfo.eu
Nebojte se ozvat, kdokoliv bez rozdílu.
Martin Kopecký
farář církve československé husitské
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Dopis opět potěšil
Při zpracování příspěvku do našeho Zpravodaje opět nesmím
zapomenout na stálou čtenářku paní Milenu Pokornou, která se velmi ráda
zajímá o dění ve Švábenicích. I jí přirostly Švábenice k srdíčku. Tam v dáli,
v Domově seniorů za Prahou, si na ně ráda vzpomíná. Snad se nebude na mne
zlobit, když použiji několik vět z jejího vždy dlouhého dopisu, který jsem od ní
před nedávnem obdržel:
„Srdečné díky za Zpravodaj. Měla jsem radost hned, jak jsem ho otevřela. Co se
to narodilo dětí! Však když je tak vylepšená škola, je důležité, aby třídy byly
dostatečně obsazené. K otevření třinácté muzejní komnaty, vyhrazené tak výjimečné
sbírce betlémů, Vám upřímně blahopřeji. Stála Vás hodně námahy a energie, ale
dobrá věc se podařila. Je krásné zažít splnění svých představ a zajistit léta vytvářené
sbírce krásné umístění a tím i zabezpečení do budoucna. O vysílání v televizní
Toulavé kameře jsem neměla tušení. Na ten program se ráda dívám, ale na každý
pořad nedojde. Škoda, bylo by to bývalo pěkné vidět Švábenice v televizi.
Milým překvapením byl ten pohlednicový Vánoční pozdrav. I tento záběr
Švábenic je velice šťastný. Švábenice tím získaly zase jednu sympatickou vizitku.
Vám se zase podařilo obohatit obecní kroniku životním příběhem P. Vašíčka.
Vyhledávání potřebných podkladů vyžadovalo cílevědomé úsilí, ale když jste měl
všechno pohromadě, muselo Vás to těšit, že tak vzácný člověk nebude už v obecní
kronice figurovat jen jménem a snad už jen několika suchými daty o době jeho
působení v obci.
Potěšitelné je i zvelebení cyrilometodějského sloupku mezi Švábenicemi
a Dětkovicemi.
A jako stará skautka oceňuji, že ve Švábenicích funguje i skautský oddíl.
V dnešní době přitahují děti i mládež všechny svody počítačů, a tím trpí nejen
jejich vztah k přírodě, ale i fyzická zdatnost. Kdo se nepohybuje, zakrní…“

Jistě nejen mne, ale i Vás tento dopis upoutal a přejeme paní Pokorné
mnoho zdravíčka, které je v žití tak potřebné.
Paní Milena Pokorná tráví svůj seniorský věk v domově s krásným
jménem „Hortenzie“ ve zdvojených obcích Bořanovice – Pakoměřice.
Je zde pěkné prostředí. Centrem tohoto okolí je obec Líbeznice, kde je kostel
sv. Martina, barokní fara, kaplička Panny Marie, škola a pošta. Středověké
jádro Líbeznic leželo v místě nyní nazývaném Na Hůrce. Přes obec vedla jedna
z vedlejších obchodních cest, která odbočovala od stezky směřující do kraje
Litoměřiců, procházela přes bořanovický háj, Pakoměřice vyúsťovala
v Líbeznicích a pokračovala směrem na Mělnicko. Zajímavostí je, že kostel
sv. Martina byl vysvěcen roku 1795 a jednalo se zde o první kostel v Čechách,
na který byl instalován hromosvod.
Snad i trocha historie neuškodila.
Připravil: Libor Pištělka
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Přání a poděkování
Možná si již mladší generace nevzpomene na toho, o kterém se chci
v krátkosti zmínit v tomto Zpravodaji.
Dne 17. února 1964 přišla v nemocnici ve Vyškově na svět dvojčata –
Miloslav a Stanislav Minaříkovi. Nyní tedy mají za sebou krásný věk – 50 let
života.
Miloslav se po základní škole vyučit soustružníkem a udělal si nástavbu
s maturitou. Kromě techniky ho ale také velmi zajímala hudba a učil se doma
ve Švábenicích hrát na varhany. Od roku 1985 již ve Švábenicích působí jako
varhaník.
V roce 2002 převzal tuto službu na svatém Hostýně po panu Ladislavovi
Procházkovi a na většině bohoslužeb doprovází poutníky na tomto
královském nástroji.
K významnému životnímu výročí jubilantovi blahopřeje nejen duchovní
správa na Svatém Hostýně, ale také členové Matice svatohostýnské, kteří mu
děkují za každodenní výpomoc v odpoledních a večerních hodinách na recepci
v poutním domě, za práci „nočního strážce“ poutních domů, za udržování
pořádku na poutním místě, zejména o víkendech, a v zimě za obětavou údržbu
cest a odstraňování sněhu.
I my ve Švábenicích přejeme Miloslavovi dobré zdraví a rodinnou
pohodu do dalších 50 let jeho života a poděkování od nás všech za vzornou
reprezentaci našeho městyse. Díky!
Blahopřejeme k životnímu jubileu i jeho bratru Stanislavovi. ŽIVIJÓ!!!
Připravil: Libor Pištělka
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Dobrovolný dar na konto Dobré vůle za rok 2013
Motivační heslo žen i v roce 2013 znělo: „Odložme každá denně 50
haléřů“ a 64 švábenických žen tak získalo na konto Dobré vůle celkem:
12.609 Kč. Z roku 2012 zůstalo 1.491,- Kč. Vybrané peníze v celkové částce
14.100,- Kč se darovaly na tyto účely:
- Farní úřad Švábenice – na opravu varhan
3.000,- Kč
- Domov pro postižené děti Otnice
3.000,- Kč
- Likvidace Lepry Praha
3.000,- Kč
- Papežská misijní díla Špindlerův Mlýn
2.000,- Kč
- Charita Hrabyně
2.000,- Kč
- Centrum Bazalka České Budějovice
1.000,- Kč
Výdaje byly celkem 14.000,- Kč. Zůstatek činil 100,- Kč.
V dnešních finančních těžkostech některých domácností je nutno ocenit
lidský přístup k humanitárním akcím a aktivitu žen. Nezbývá, než znovu
poděkovat těmto ženám za jejich morální postoj a přát si, aby těchto aktivit
bylo na světě co nejvíce.
Zpracovala Jana Jiříčková
Připravil: Libor Pištělka

Muzejní koutek
Poděkování
Jménem svým i vaším děkuji všem dětem i paním učitelkám,
jak z mateřské, tak i ze základní školy, za vytvoření překrásných exponátů
na předvánoční výstavu s názvem: „ŽIVOT KOLEM NÁS OČIMA DĚTÍ“. Těchto
kreseb, vystřihovánek a různých modelů bylo přes 1.000 kusů. Děti neměly
na vytvoření těchto prací mnoho času, ale během necelých dvou měsíců to vše
hezky zvládly. Výstava byla také vytvořena k 40. výročí otevření základní
školy a k obohacení kulturního dění ve Švábenicích. Všem návštěvníkům
se výstava moc líbila a ocenili šikovnost dětí švábenických škol.
Jako režiséra této výstavy mě ale zamrzel fakt, že téměř padesát procent
rodičů těchto dětí, které se tak snažily udělat něco pěkného, se nepřišlo
podívat. Nevím proč, ale děti to muselo hodně mrzet.
Více jak čtvrt roku každou sobotu a neděli byla výstava otevřena, takže
si rodiče ze Švábenic mohli udělat malou procházku a přijít se podívat.
Snad se příště polepší. Jistě to nebyla poslední ukázka dovedností dětí
v našem muzeu a snad se opět brzy při nějaké příležitosti setkáme.
Připravil: Libor Pištělka
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Expozice Betlémů
Když pročítám za těch pár měsíců pamětní muzejní knihy od chvíle,
co jsme ve Švábenicích otevřeli ojedinělou stálou EXPOZICI BETLÉMŮ,
má člověk dobrý pocit, že toto dílo nebylo vykonáno zbytečně.
„Nečekané zážitky. Máte se ve Švábenicích
čím pochlubit.“
„Vážení, z Vaší prohlídky jsme nadšeni. Vše je
úžasné. Ni takového jsme dosud neviděli:“
„Gratuluji i s manželkou k tomu, co sis přál:
Mít vlastní stálou výstavu betlémů ve svém
rodišti.“
„Skvělý nápad. Moc mile nás celé muzeum
překvapilo. Držíme palce i do budoucna.“

Celkem 56 stránek muzejních knih
popsaných a vše vedeno v dobrém duchu.
Někteří mi sdělovali, že tak krásná expozice je tak málo propagovaná.
Začal jsem jim vypočítávat, kam všude jsem vždy výstavy sděloval. Možná
vás to bude též zajímat, proto si trochu počtěte: Jsou to Vyškovské noviny,
Vyškovský region, 5 plus 2, Katolický týdeník, Týdeník světlo, Olomoucký
arcidiecézní informátor OLDIN, náš betlemářský časopis Betlémy a betlemáři,
Radio Proglas, Český rozhlas Brno a Česká televize. A plakátů jsem měl 200
kusů.
Na internetu si to mohli lidé najít na čtyřech místech. Tak si myslím,
že propagace byla dostačující.
Návštěvníci přijížděli ze všech světových stran, od Zlína, Ostravy, Brna,
Třebíče, Blanska, Prostějova, Přerova, Olomouce. Byl to někdy velký nápor,
když přišlo v jednom dni sto lidí. Teď to bude možná trochu ustálené. O tom
si opět povíme v příštím čísle Zpravodaje.
Připravil: Libor Pištělka

Schody do muzejní expozice Betlémů

Nová expozice Betlémů
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Pozvánka na novou výstavu
K významné události tohoto roku - svatořečení dvou papežů
Jana Pavla II. a Jana XXIII. - je v muzeu otevřena velká životopisná výstava
o těchto význačných světových osobnostech pod názvem:
DVĚ NOVÁ ZÁŘIVÁ SVĚTLA NA NEBI
1.000 různých dokumentů, fotografií a obrázků o těchto dvou velikánech
20. a počátku 21. století lze spatřit na této výstavě, která probíhá
každou neděli od 30. března do 29. června 2014, od 14.00 do 17. 00 hod.
Zároveň si můžete prohlédnout expozice Vlastivědného i Kostelního muzea
a novou Muzejní galerii Betlémů.
Všechny Vás zve Libor Pištělka,
správce muzeí

Kostelní muzeum

Vlastivědné muzeum

Vlastivědné muzeum

Vlastivědné muzeum
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Připravuje se v Muzeu
Protože další číslo Zpravodaje vyjde až v měsíci září, chci již nyní sdělit,
co se připravuje za nový námět výstavy. Vy starší si jistě pamatujete
na čítanky, ve kterých bylo tolik krásných obrázků od malíře Mikoláše Alše,
až zrak přecházel. A těch různých knížek s jeho obrázky. To jsme si různě
vymalovávali a bylo nám s nimi dobře.
Od 3. srpna do 2. listopadu 2014 bude každou neděli odpoledne
v muzeu otevřena výstava s názvem:
MIKOLÁŠ ALEŠ: MALÍŘSKÁ TVORBA
Vypadá to podle množství obrázků, které dávám dohromady, že uvidíte
snad v různém provedení všechno, co za svůj život namaloval.
Tak se máme opět nač těšit.
Připravil: Libor Pištělka

Malé sdělení
V říjnu 2012 autor vlastivědné encyklopedie ČESKÝ ATLAS Jaroslav
Kocourek z Prahy, který zde ve Švábenicích pořizoval různé záběry i v našem
Vlastivědném i Kostelním muzeu, mi sdělil 4. listopadu 2012:
„...posílám Vám většinu fotografií pořízených v muzeu a kostele (celkem 36
fotografií). Pokud byste potřeboval, můžete je pro Vaše účely použít. Mají dost
vysoké rozlišení, takže z nich lze udělat i metrové zvětšeniny. Ještě jednou děkuji
za vstřícnost a přeji Vašemu muzeu radostnou budoucnost. Až kniha Český atlas
– Jihovýchodní Morava vyjde, dám Vám vědět. (Nicméně počítejte s tím,
že ze Švábenic v ní bude jen pár fotografií). Mějte se pěkně.”
Do Pamětní muzejní knihy napsal: „Je to tu úžasné!”
Je škoda, že Muzejní galerie už tam nebude zaznamenána, ale kniha
je velkého formátu, barevná. Ukázal mi vydanou Jihozápadní Moravu.
Moc pěkně vypadá. Tak se máme na co těšit.
V červnu by měla vyjít kniha TOULAVÁ KAMERA č. 18, kde by měla být
informace o Muzejní galerii betlémů ve Švábenicích. Do roka jsou vydávány
2 díly této edice.
A také by měli přijet režiséři, jak slíbili, natočit pro Toulavou kameru
expozice Vlastivědného i Kostelního muzea.
Tak snad nebudou Švábenice na mapě zapomenuty.
Připravil: Libor Pištělka
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Vzpomínka
Skončila nám plesová sezóna, které se s manželem snažíme
i v pokročilém věku zúčastňovat podle možností, jak nás co bolí nebo ne.
Jen nás moc mrzí, že většinou jsme tam ze Švábenic nejstarší a trochu mladší
jsou tam ve velmi malém počtu. Chtěla bych poděkovat vedení ZOD Haná,
že alespoň na jednom plese hraje opravdu živá hudba, jak konstatoval jeden
občan z Orlovic, že je to v okolí asi poslední ples, který se nezmění
v diskotéku.
Často vzpomínáme, jak to bylo hezké, když se celý sál rozezpíval, ráno
se šlo domů se zpěvem, ne z opilosti, ale proto, že to lidi bavilo. Dnes mladí
zpívat nechtějí (nebo neumí?), musí mít stále na uších sluchátka, jak říkal
jeden moudrý muž, aby neslyšeli svoje svědomí. Je mi líto děvčat,
která přijdou na ples, protože páni kluci pokud nejsou opilí, tak netančí
(najdou se i světlé výjimky). Za našich mladých let, jak spustila hudba,
mládenci vyskočili a běželi si vybrat holku, která se jim líbila, chodívali
do Švábenic z okolních vesnic ve velkém počtu. Často si říkám, jak by bylo
dobré, kdyby se aspoň něco z těch časů vrátilo. Hlavně, aby se lidé měli rádi,
při svých rozvodech mysleli více na děti, které tím nesmírně trpí. Ať se vrátí
láska a tolerance jednoho k druhému. Snažme se o to aspoň v našem městysi,
vždyť jsme na tomto světě, jako když zavane vítr. Nerozumím vůbec těm,
kteří si hromadí miliony, protože na věčnost s nimi půjde jenom to,
co dobrého na tomto světě udělali, jak praví písmo: „jejich skutky půjdou
s nimi“. Náš syn Michal neměl vůbec nic, jenom dobré srdce, a přestože
to bude 20 roků, co odešel na věčnost, jezdí k nám jeho kamarádi a vzpomínají
na lásku a radost, kterou kolem sebe rozdával.
Marta Štěrbová
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Z literární tvorby našich školáků
Přišlo jaro
Aneta Veselá, 5. třída

Jaro nám začíná
Petra Štolfová, 5. třída

Copak se to stalo?
Přišlo k nám už jaro!
Slunce svítí, hřeje
a na nás se směje.

Přišlo jaro, slunce svítí,
všude roste různé kvítí.
Nebe už je zase modré
a počasí také dobré.

Vítej, jaro, jaro krásné,
tvoje ráno je úžasné,
navzájem se usmíváme,
pohodu už zase máme.

Slunce svítí o dost dýl,
užíváme teplých chvil.
Jezdíme na kole,
s nadšením běháme
a večer konečně znaveni sedáme.

Skřivánek již také vrzne,
i když občas ještě mrzne,
hospodáři zvěstuje,
že to jaro už tu je!

Všichni jsme nadšení,
že zima skončila,
a že nám to jaro
tak pěkně začíná.

Voňavé jaro
Klára Cupáková, 5. třída

Rozkvetlé jaro
Nikol Nejedlá, 5. třída

Jaro, jaro přichází,
přichází k nám teplo,
ptáčci tolik zpívají,
proto je nám milo.

Letí jaro, letí k nám,
má rozkvetlá křidélka,
sukničku má z konvalinek,
za kloboučkem motýlka.

Všechno kvete, voní,
i ta kvítka na jabloni.
Stromy a kytky vábí svou vůní
všechny včelky z okolí.
Omamná vůně už nikoho nemine,
protože se rozléhá po celé krajině.

Podívej se, támhle letí,
má na křídlech samé kvítí.
Podívej se, podívej,
a ještě mu zamávej.

Sluníčko se na nás směje,
tak už žádné závěje!
Jaro
Jana Sekaninová, 5. třída
Jaro začíná 20. března. Je to den, kdy je stejně dlouhá noc a den.
Příroda se probouzí ze zimního spánku. Taje sníh a stromy začínají pučet.
Ptáci ve větvích stromů zpívají, vracejí se k nám vlaštovky.
Začíná práce na zahrádkách. Sázejí se semínka zeleniny, okopávají se jahody
a sázejí se brambory. Sadaři ořezávají přebytečné větve, aby se do koruny stromů
dostalo teplé sluníčko. Slavíme také Velikonoce – svátky jara.
Tohle roční období mám opravdu moc ráda.
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Jaro je tu!
Sára Přecechtělová, 5. třída
Péťo, Hanko, Kláro,
už tu máme zase jaro!
Jaro sílí v plné kráse,
všichni mají spoustu práce.
Na zahrádkách všechno pučí
a probuzené včelky bzučí.
Sluníčko se na nás směje,
ještě při tom krásně hřeje.
Na světě je přece krásně
a to je konec téhle básně.

Matematický KLOKAN 2014
V pátek 21. března 2014 se naše škola tradičně zapojila do mezinárodní
matematické soutěže Matematický KLOKAN 2014. Mezi dětmi je o tuto soutěž
velký zájem a letos se dobrovolně zapojili všichni přítomní. Žáci 2. a 3. třídy
své matematické schopnosti dokazovali v kategorii Cvrček, pro žáky 4. a 5.
třídy byla určena náročnější kategorie Klokánek. Úlohy jsou rozlišeny podle
předpokládané obtížnosti a za každou správnou odpověď získali soutěžící
příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5), za každou neřešenou úlohu body nezískali
ani žádné neztratili, za každou nesprávnou odpověď se jim 1 bod odečetl.
Každý ze soutěžících obdržel osvědčení o účasti.
Nejlepší řešitelé – kategorie Cvrček:
Ariana Čechová (3. třída)
Aneta Burešová
Tomáš Novák (oba 2. třída)
Nejlepší řešitelé – kategorie Klokánek:
Nikol Nejedlá
Sára Přecechtělová (obě 5. třída)
Marek Vojáček (4. třída)
Mgr. Jana Zatloukalová
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Školní přehlídka malých recitátorů
Měsíc knihy je u nás ve škole již tradičně přivítán recitací.
Na okresní soutěži recitátorů – sólistů ve Vyškově naši školu
reprezentovali Aneta Cupáková, Pavel Zedníček a Martin Zoufalý.
Školní přehlídky se letos zúčastnil rekordní počet recitátorů ze všech
tříd. Účast byla dobrovolná, a právě proto nás všechny překvapil zájem dětí
vystoupit před osazenstvem celé školy. Musím říci, že mnozí doslova
překonali sami sebe.

Pro žáky 5. třídy to navíc byla poslední šance blýsknout se před
ostatními a této možnosti opravdu bez jakéhokoliv přemlouvání využili
naprosto všichni. Letošní přehlídky se zúčastnilo ve dvou kategoriích celkem
34 účinkujících.
Nejlepší výkony hodnotila tradičně dětská i odborná porota, které letos
rozhodly takto:
I. kategorie:
Ondra Vidlář (3. třída)
Patrik Gabrišák (1. třída)
II.kategorie:
Adéla Navrátilová (4. třída)
Marek Vojáček (4. třída)
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Rozhodování nebylo vůbec jednoduché a vynikající výkony byly
odbornou porotou navíc oceněny čestným uznáním pro tyto žáky:
Saša Bábíková (1. třída), Karolína Vránová (3. třída), Dominik Trávníček
(3. třída), Aneta Veselá a Klára Cupáková (obě 5. třída).
Měli jsme možnost prožít společně příjemné dopoledne díky malým
umělcům, kteří byli právem odměněni nejen bouřlivým potleskem,
ale i diplomem a sladkou odměnou.
Vzhledem k nevšednímu zájmu o tuto oblíbenou akci je patrné, že tento
ročník recitační přehlídky rozhodně nebyl na naší škole poslední.
Mgr. Jana Zatloukalová

Školní anketa: „K čemu je ti dobré učení?“
V souvislosti s obdobím zkoušek na různé typy škol jsme žákům
položili otázku „K čemu je ti dobré učení?“ Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého, např. to, že:
- abych byl chytrý a dostal jsem se v dospělosti do práce
- abych mohla být populární hvězdou
- musím se učit, abych nemusela být popelářem
- abych něco v životě dokázal, například vytvořit dobrý program nebo
hru
- aby jsme nebyly hloupý, aby jsme byly bohatí
- představuji si, že se stanu návrhářkou
a milionářkou
- abych mohla jít do soutěže Miliardář
- aby mě nikdo neošidil, abych uměl spívat a byl tesař, protože geometrie
je dobrá na tesařskou
- abych si mohl dobře přečíst nějakou smlouvu
- a by jsme se domluvili v Anglii
- aby jsme nebyli bezdomovci
- abychom nebyly budiškničemové
Poznámka: Autenticky opsáno, přes naši veškerou snahu se chybičky do
rukopisů vloudily.
kolektiv učitelek ZŠ

21

Přijímání dětí do mateřské školy
K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.
Ředitelka mateřské školy stanoví místo, termín a dobu pro podání žádostí
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Zápis
je veřejně vyhlášen místním rozhlasem, vyvěšen v MŠ, na nástěnce u úřadu
a autobusové zastávky, v obchodech, v cukrárně. Rodiče si v daném termínu
vyzvednou v MŠ přihlášky a žádosti, které po vyplnění vrátí zpět do MŠ.
Na základě žádosti zákonného zástupce vydá ředitelka mateřské školy
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ v souladu
se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Zápis do mateřské školy na školní rok 2014 – 2015 proběhl ve čtvrtek
17. 4. 2014 od 10 do 16 hodin v budově mateřské školy.
U zápisu do MŠ:
- rodiče předloží rodný list dítěte,
- dostanou přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy a žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání.
Doma:
- rodiče přihlášku vyplní, nechají potvrdit zdravotní stav na zadní straně
od lékaře, doplní údaje v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Do mateřské školy:
- předají oba vyplněné tiskopisy nejpozději do 24. dubna 2014 a dostanou
přidělení registračního čísla.
Po podání všech žádostí rodičů rozhodne ředitelka školy o zařazení
dětí do mateřské školy s ohledem na kritéria pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání.
Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., bude rozhodnutí
oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném
místě ve škole – u vchodu tak, aby bylo čitelné zvenčí. V seznamu nebudou
napsaná jména, ale děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude vyhotoveno v písemné podobě
a zasláno rodičům.
Výsledky přijímacího řízení si mohou rodiče přečíst i na stránkách školy:
www.skola.svabenice
Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení je 16. 5. 2014.

22

Mateřská škola
Práce s předškolními dětmi
V naší mateřské škole máme zařazené předškolní děti ve 2. třídě,
kde jsou pro ně plánovány speciální individuální a skupinové činnosti,
při kterých jsou postupně děti připravovány k zápisu do základní školy.
Aby se seznámily s novým prostředím, tak 16. ledna 2014 navštívily
předškolní děti základní školu. Účastnily se výuky v 1. třídě, kde žáci
pod vedením paní učitelky Jarmily Duškové předvedli, jak se naučili číst, psát
i počítat. Pro zpestření měla paní učitelka pro děti z mateřské školy
nachystanou didaktickou hru Na mouchy, spojenou s pohybem. O tom,
jak připravovat děti doma a jaké činnosti s nimi provádět byli rodiče
informováni na nástěnce v šatně. Důležitou akcí ještě před zápisem
do základní školy v rámci spolupráce s rodiči bylo odpoledne s ukázkou
výchovné práce. Uspořádala ho paní učitelka Yvona Lexmaulová,
která předvedla, jak se děti naučily rozkládat slova na slabiky, rytmizovat,
určovat první a poslední hlásku ve slově, počítat. Rodiče měli možnost
se informovat o dětech. Máme dobrý pocit z toho, že se všichni - učitelky
i rodiče společně snažili, aby byly děti připravené k zápisu a hlavně, aby si děti
věřily a do školy se těšily. Také zápisu do základní školy dne 31. ledna 2014
se účastnila i učitelka z mateřské školy. Hezkou odměnou budoucím
školáčkům byl výlet do muzea ve Vyškově na výstavu s poutavým pořadem
Zpátky do pohádky, který se uskutečnil 4. února 2014.
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Výstava v muzeu
V mateřské škole zapojujeme mimo jiné také děti do výtvarných
a pracovních činností. Děti malovaly do výtvarné soutěže Příroda kolem nás.
Velké poděkování patří panu Pištělkovi, který uspořádal v muzeu výstavu
s názvem Svět očima dětí. Měli jsme tak možnost vystavit výrobky dětí
a předvést práci naší mateřské školy pro širokou veřejnost.

Výzdoba mateřské školy, pokusy,
péče o životní prostředí
Děti se podílejí na výzdobě
mateřské školy, starší děti ze 2. třídy
si teď na jaře vyzdobily strom
v meziposchodí ptáčky a listy.
V 1. třídě si děti vytvořily
výstavu květin a větviček ze stromů,
postupně sledovaly, jak se květy
a listy rozvíjejí.
Snažíme se o co největší sepětí
s přírodou, a proto všechny děti
vedeme
k
ochraně
životního
prostředí. A to zejména při pobytu
venku.
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Kulturní akce
V mateřské škole pořádáme mimořádné akce ve spolupráci s agenturami.
Díky tomu mohly děti přímo v mateřské škole zhlédnout tyto pohádky 13. února Jak Karlík zachránil princeznu, 20. března pohádky Dlouhý, Široký
a Bystrozraký, O koblížkovi a Tři prasátka. Na další akci jsme jeli
do kulturního domu v Ivanovicích na Hané. Základní umělecká škola
zde uspořádala koncert pro děti z okolních mateřských a základních škol. Děti
byly seznámeny s některými hudebními nástroji, při poslechu písní z pohádek
se zapojily pohybem a po návratu do mateřské školy své zážitky nakreslily.

Zpíváme a tančíme
V naší mateřské škole nabízíme spoustu činností v běžném režimu.
Nezapomínáme ani na písničky. Vedeme děti k tomu, aby se naučily prožívat
hudbu všemi smysly. O tom, jestli se nám to daří, se budou moci přesvědčit
rodiče na besídce pro maminky v květnu. Pro nás je důležité, aby u nás vládla
spokojenost, aby při vstupu do budovy na všechny dýchla příjemná atmosféra
a ať se u nás potkávají usměvaví lidé. Ale nejdůležitější jsou usměvavé děti.
Proto si v obou třídách zpíváme písničku: NAŠE ŠKOLKA TO JE ŠKOLKA, RÁDI
DO NÍ CHODÍME, PĚKNĚ SI TAM POHRAJEME, NOVÉMU SE UČÍME. SLUNÍČKO
NÁM PĚKNĚ SVÍTÍ DO TÉ NAŠÍ ŠKOLIČKY, USMÍVÁ SE, POKUKUJE NA TY
HODNÉ DĚTIČKY.
Ilona Kučerňáková

25

Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 27. března navštívily děti z mateřské školy knihovnu. Paní
knihovnice Daniela Derková je poučila o tom, kde se knihy půjčují,
jak se s nimi zachází, a že přináší lidem radost i poučení. Poutavým
vyprávěním s obrázky a pohádkou o skřítcích zaujala hlavně starší děti.
Na památku dostaly děti omalovánky, které si v mateřské škole vykreslily.
Některé si odnesly na památku domů. V mateřské škole učitelky četly
pohádky na pokračování z knihy, kterou nám paní Derková půjčila. Další
týden si do mateřské školy děti z 1. třídy přinesly své nejoblíbenější knihy,
které si ve třídě vystavily. Při práci s knihou předkládáme dětem nejen nové
poznatky, vzory chování, ale vedeme je k pěknému vztahu k blízkým.
I takovým způsobem se snažíme rozvíjet zdravé estetické vnímání dětí.
Ilona Kučerňáková
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Soutěž „Knihovna je in“
V loňském roce vyhlásila Knihovna Karla Dvořáčka čtenářsko –
výtvarnou soutěž: Knihovna je In. Do soutěže se zapojily knihovny
vyškovského okolí. Úkolem dětí bylo napsat seznam knih své knihovničky
a nakreslit ilustraci k jedné z nich. Naše knihovna oslovila soutěží naši
základní školu. Po předání výkresů do Místní knihovny byly vyhodnoceny
nejlepší práce ve 2 kategoriích. Mladší a starší žáci 1. stupně základní školy.
Výsledky místního kola:
1. kategorie:
1. místo: Aneta Cupáková
2. místo: Aneta Burešová
2. kategorie:
1. místo: Nikol Nejedlá
2. místo: Sára Přecechtělová
Vítězné práce spolu s ostatními nejlepšími výkresy byly předány
knihovně ve Vyškově, kde 31. března 2014 proběhlo okresní kolo soutěže.
Došlé práce hodnotila komise vyškovské knihovny. Naše škola slavila velký
úspěch, neboť se umístily hned 2 obrázky a děti obsadily 2 a 3. místo.
Výsledky okresního kola:
2.kategorie:
2.místo: Adéla Navrátilová
3.místo: Nikol Nejedlá
Dětem, které se zúčastnily, děkujeme za
krásné obrázky, vítězům gratulujeme a přejeme
mnoho úspěchů v dalším čtení a malování.
Všechny obrázky jsou vystaveny v místní
knihovně ve Švábenicích, kde si je můžete
v půjčovní době knihovny prohlédnout.
Místní lidová knihovna Švábenice – půjčovní doba: pátek 16.00 – 18.00 hod.
Mgr. Dana Derková, knihovnice
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3. oddíl YMCA SKAUT Švábenice
Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. ledna 2014 jsme se sešli v zasedací místnosti městyse,
abychom pro potřeby charity vykonali již tradiční „Tříkrálovou sbírku“.
Po rozpečetění pokladniček a sečtení jejich obsahu jsme měli radost z vybrané
částky 26.681,- Kč. Poděkování patří všem, kteří svůj čas věnovali této sbírce
i těm, kteří do sbírky přispěli.

Výroba krmítek
Začátkem února jsme se sešli v klubovně a děti vlastnoručně vyráběly
krmítka pro ptáčky, kterým tak následně na svých zahradách a dvorcích
zpestřily jídelníček během zimních měsíců.
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Bruslení za koledování
Předposlední březnovou neděli jsme vyrazili bruslit na stadion
ve Vyškově, kam jsme byli pozváni Charitou Vyškov, jako poděkování
za koledování tříkrálové sbírky, které jsme se v lednu zúčastnili. Užili jsme
si příjemnou sportovní hodinku bruslení a mnoho legrace.

Sběr železa
Sobotní březnové dopoledne jsme využili ke sběru starých kol pro Afriku
a sběru starého železa. Velkým překvapením bylo, že se neustále najdou
nepotřebná kola a jejich díly, aby mohly být využity africkými dětmi
při dojíždění do školy.
Za poskytnuté staré železo velmi děkujeme, výtěžek nám pomáhá
v činnosti oddílu.

SKAUTI ŠVÁBENICE
srdečně děkují
ZA KOLA PRO AFRIKU
A STARÉ ŽELEZO
Při sběru kol po městysi bylo
vybráno 50 starých jízdních kol
a finanční výtěžek ze starého železa
bude použit na činnost oddílu.
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Kola pro Afriku

Společnost Kola pro Afriku posílá další tři kontejnery
s darovanými koly dětem do Gambie
Již podruhé v tomto roce posílá obecně prospěšná společnost Kola pro
Afriku darovaná kola dětem do Gambie. Ještě neuběhl ani rok od vyslání
351 kol a v pátek 6. 12. 2013 jich z Ostravy – Koblova do afrického Banjulu
odcestovalo třikrát více. Intenzivní práce bezpočtu nadšených lidí,
kteří se na projektu podíleli, je tedy opět zúročena. Kola ze všech koutů ČR
usnadní 1200 dětem v Gambii cestu ke vzdělání.
V pátek 6. 12. 2013 od osmi hodin ráno desítky dobrovolníků v Ostravě –
Koblově nakládaly kola do lodních kontejnerů přepravních společností
MAERSK Czech Republic, s.r.o., a Advanced AIRSEA Solutions, s.r.o., hlavních
partnerů převozu kol. Ti zajistí jejich transport do Gambie. Cesta potrvá čtyři
týdny, vykládka kol v přístavu Banjul bude probíhat za přítomnosti
organizátorů projektu, kteří zajistí rozvoz kol do 12 gambijských škol, stejně
jako průpravu učitelů a tamních obyvatel v jejich údržbě.
„Je to pro nás obrovská událost. Po necelém roce se podařilo zajistit
dostatek kol a finančních prostředků na odeslání 1200 kol. Chtěli bychom
poděkovat všem dárcům, sběrným místům, dobrovolníkům, médiím
i donátorům, kteří se na tom každý svým způsobem podíleli a přispěli
tak nenahraditelným dílem k odjezdu hned tří kontejnerů plných kol
do Afriky“, konstatoval Richard Gazda, předseda správní rady společnosti.
„Na uvedení darovaných kol do stavu, ve kterém mohou opustit Českou
republiku a posloužit dětem v Gambii, se podílelo mnoho nezištně smýšlejících
lidí a organizací. Velký díl této práce odvedli lidé ve výkonu trestu z Věznice
Heřmanice v Ostravě. Ti během tří měsíců doslova oživili na pět set kol,“ sdělil
koordinátor spolupráce s věznicí a ředitel společnosti Kola pro Afriku Roman
Posolda.
Obrovský podíl na realizaci celého projetu má také dopravní společnost
TOPTRANS a. s., která celoročně zdarma sváží kola ze všech koutů ČR
do centrálního skladu v Ostravě.
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Nyní je již zapotřebí zvládnout jeden z posledních, neméně významných
a náročných kroků - nakládku kol.
„Jejich odvozem dochází k úžasnému kroku, a tím je propojení dvou zemí, dvou
kultur. Celoroční aktivita je důkazem velikosti srdce, které lidé České republiky
nesporně mají. Vážíme si toho a těšíme se na samotný akt nakládky darovaných
kol. Stejně tak se těšíme na obdarování dětí v Gambii, které proběhne v půli
ledna. Děkujeme všem lidem se srdcem otevřeným pro druhé za podporu, kterou
nám poskytli. V pátek budete všichni s námi,“ dodal Roman Posolda.
Přímé náklady na dopravu darovaných kol
jsou hrazeny zejména z těchto aktivit:
- Sponzorské Běhy pro Gambii žáků a studentů v Kroměříži, Uherském
Hradišti a Ostravě.
- Benefiční akce pořádané studenty a pedagogy Gymnázia v OstravěHrabůvce. Gymnázium uspořádalo tři benefice zakončené akcí „V rytmu
Afriky“.
- Festival Colours of Ostrava – půjčovna kol společnosti Kola pro Afriku při
festivalu a další aktivity pro návštěvníky.
- Charitativní obchod Moment je jedním z finančních pilířů projektu Kola pro
Afriku.
- „Adopce montážního kufru“, aktivita, která má přinést udržitelnost projektu
a spolehlivost darovaných kol dětem v Gambii.
- Sponzoři a partneři projektu, malí i velcí
Roman Posolda, ředitel společnosti

31

Broučci
Každé úterý odpoledne se scházíme v klubovně spolu s 12-ti broučky
z mateřské školky, abychom zažívali různá dobrodružství a vyráběli
různorodé výrobky pro radost. Nejraději s dětmi lepíme a stříháme. Bylo
krásné počasí, a tak jsme jedno úterý klubovnu vyměnili za výpravu
za poznáním jarní květinky podbělu, který roste v Boříčí. V měsíci březnu –
měsíci knihy - jsme si zkusili vyrobit vlastní leporelo, u kterého jsme zažívali
mnoho legrace. Doufám, že bude pro nás ještě mnoho dalších úterních dnů
krásných.

Liščata
Každé sobotní dopoledne se starší děti schází na pravidelných schůzkách
v klubovně. Každý, kdo by měl zájem něco prožít a třeba se i něco naučit,
je mezi nás zván.
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3. ODDÍL YMCA SKAUT
ŠVÁBENICE
POŘÁDÁ
LETNÍ TÁBOR
12. - 20. července 2014
Táborová základna Milkov
Cena
pro členy oddílu
1500 Kč

pro ostatní děti
1700 Kč

Tábora se mohou zúčastnit děti od 7 – 18 let

Přihlášky a bližší informace podá:
Pavel Derka, Švábenice 275, tel: 608 580 506
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Český svaz chovatelů Švábenice
a jeho plány na letošní rok
Vážení občané městyse Švábenice,
dovolte, abych vás seznámil s plánem činnosti naší organizace na rok
2014. V lednu se uskutečnila výroční členská schůze Českého svazu chovatelů
Švábenice, na které byly schváleny následující body naší činnosti:
Prvním bodem je oprava plotu v areálu. Jedná se o plot, který byl starý
a je nutné ho vyměnit – celková délka je cca 15 m.
Dalším úkolem je položení dlažby na mlatě za novými vraty.
Zde je hliněná podlaha, která nevyhovuje pro uskladnění výstavních klecí.
Chceme dokončit obložení naší společenské místnosti, dosud je tato
práce hotová pouze ze 2/3.
V plánu činností máme výměnu podlahy v kuchyňce, tato podlaha bude
opět dřevěná.
Mezi hlavní body patří uskutečnění dětského dne. Po dohodě s vedením
základní a mateřské školy byl stanoven termín na pátek 30. 5. 2014
dopoledne. Tento dětský den chceme uskutečnit ve spolupráci s SDH
Švábenice. Doufáme, že nám bude přát počasí.
Naší stěžejní akcí je hodová výstava králíků a drůbeže. Měla by se
uskutečnit 27. – 28. 9. 2014.
Je třeba zdůraznit, že všechny plánované akce bychom nemohli uskutečnit
bez finanční a materiální pomoci Městyse Švábenice,
za což mu patří poděkování.
Hanák Josef
jednatel ZO ČSCH Švábenice
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Jak probíhá příprava králíků na výstavu

Dále dovolte, abych vás seznámil s přípravou králíků na výstavu.
Vystavují se již dospělí králíci, to je stáří 6 a více měsíců (pokud se nejedná
o výstavu mláďat). Podle termínu výstavy připouštíme samice. Například
na výstavu ve Vyškově, která se koná koncem dubna, připouštíme samice
v termínu září - říjen. Za měsíc se mláďata narodí. V šesti týdnech je očkujeme
proti králičímu moru a myxomatóze. Tuto vakcinaci provádí MVDr. Vlastimil
Pospíšil (rodák ze Švábenic) v ordinaci v Ivanovicích na Hané. Bez očkování
je účast na výstavách nemožná.
Ve dvou měsících musíme králíkům vyplnit průkaz totožnosti –
rodokmen králíka. Uvádí se v něm totožnost samic a samců do třetího kolena.
Takto vyplněný tiskopis zašleme na registraci okresnímu registrátorovi.
Ten rodokmen potvrdí a přidělí králíkům registrační číslo.
Pak přijde tetovatel. U nás to je pan Martin Branžovský, který za pomocí
kleští a čísel v podobě jehel králíkovi do uší vyznačí přidělená čísla. Ta natře
tuší, kterou vetře do dírek, králík je natetován a číslo mu natrvalo zůstane.
Králík se tetuje do obou uší. V levém je měsíc a rok narození (například 4 – 2
znamená duben roku 2012), v pravém uchu má své osobní číslo (například
7319). S těmito údaji a potvrzením o vakcinaci může jít králík na výstavu. Zde
jsou posuzovatelé, převážně veterináři vyškolení k posuzování. Ti začnou
králíka hodnotit v sedmi pozicích a můžou udělit až 100 bodů. Ale takového
králíka jsem ještě neviděl. Při bodovém ohodnocení 94,5 - 95 – 95,5 – 96 máte
šampiony. Králík, který nedosáhne na tyto body, je určen ke spotřebě. A věřte
– chutná stejně jako pětadevadesátibodový.
Takže, jak vidíte, chov králíků na výstavu je dosti náročný. Proto přeji
všem členům – chovatelům a občanům městyse, ať se vám chov králíků daří!
Hanák Josef
jednatel ZO ČSCH Švábenice
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Tradiční volejbalová událost

Tříkrálový turnaj v místní tělocvičně se letos konal v sobotu 11. ledna,
a to za účasti 6 družstev.
V nejpočetnější a nejsilnější sestavě přijeli nakonec vítězní volejbalisté
z Rybníčka. Aktivní příznivci hry pod vysokou sítí z řad švábenických
fotbalistů se umístili na druhém a čtvrtém místě, třetí a pátá příčka patřila
stálým hráčům Volejbalu Švábenice. Velmi milým překvapením turnaje
a oblíbencem všech přítomných diváků i soupeřů (a to nejen rodičů) byl tým
„juniorů,“ sympatické a bojovné družstvo ve složení Rosťa Hrnčiřík, Adam
Kaláb, Radek Cupák, Martin Hanák, Klára Dobešová a Veronika Bilíčková
(Rybníček). Sdělení o přátelské atmosféře celého turnaje a příjemném
společném posezení na závěr tohoto malého sportovního svátku budiž
pozvánkou všem do tělocvičny a na volejbalový kurt, hráčům i divákům
zejména pak na jeho další ročník.
Mgr. Jarmila Dobešová
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Rozpis fotbalových zápasů
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Koutek pro děti
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Spojovačka

41

Bludiště
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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, 733 722 696, 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
Lezecká stěna boulderového typu
- v tělocvičně ZŠ, p. Vladimír Hroza, tel: 720 384 890
Farní úřad:

po – pá:

19:00 – 21:00 h.

út a pá:

19:00 – 20:00 h.

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

Muzeum vlastivědné a kostelní a expozice Betlémů, 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:
st

8.00 – 10.30 h.
8.00 – 10.30 h.

13.30 – 15.30 h.
13.30 - 15.30 h. 16.00 – 17.00 h.

Cukrárna Jitka Skácelová, tel: 517 365 818
otevírací doba:
po - pá:
12:00 – 18:00 h. (listopad – duben v po a út zavřeno)
so:
10.00 - 18.00 hod
ne:
10.00 - 12.30 hod 13.30 - 18.00 hod
ENAPO:
otevírací doba:

tel: 517 332 813
po - pá:
so:
ne:

6:30 - 17:30 h.
6:30 - 10:30 h.
7:00 - 10:30 h.

Květinářství TÝNA, Kristýna Burešová, 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, Andrea Kalábová, 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, Andrea Kalábová, tel: 732 826 575
otevírací doba:
po - pá
13:00 – 17:00 h.
so:
8:00 – 11:00 h.
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Informace
Kadeřnictví - Petra Novotná, Švábenice 366, tel.: 737 429 274
Objednávky po telefonické domluvě.
Kadeřnictví - M. Nováková
otevírací doba:
st, čt, pá: od 13:30 h. (dle domluvy)
so:
od 7:30 h. (dle domluvy)
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.
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

Příští číslo (č. 2/2014) vyjde v září 2014 na Hody sv. Michaela.
Uzávěrka příspěvků bude v pátek 29. 8. 2014.
Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky do Zpravodaje.
Zpravodaj městyse Švábenice
Vychází nepravidelně, náklad 400 ks.
Odpovědný redaktor: Mgr. Jana Zatloukalová, Petra Smutná
Redakční rada: Libor Pištělka, Alena Kušková, Alena Dvořáková.
Neprošlo jazykovou úpravou. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky upravovat, zestručňovat, případně i neuveřejnit.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.
Grafická úprava a tisk: Moraviatisk Vyškov, spol. s r.o.
Vydává Městys Švábenice
Tisk povolen: MK ČR E 14253
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Vítězné obrázky dětí ze ZŠ Švábenice
z Okresního kola soutěže „Knihovna je in“

Adéla Navrátilová (2. místo)

Nikol Nejedlá (3. místo)

Velikonoce

s

quillingem

Velikonoce nám již klepou na dveře. Přestaňme tedy s jarním úklidem
a pojďte se podívat na to, jak si jarní atmosféru a pohodu vytvořit i doma.
Již v dávné historii lidé vítali jaro výzdobou,
vysypávali ornamenty na zápraží pomocí
hrnku, květináče, písku či vody, nebo zdobili
okna květinovými vzory s pomocí
seříznutého mýdla. Takto se zdobívaly
vlnovkami průjezdy vesnických stavení
o velikonočních a svatodušních svátcích.
S jarním příchodem chceme přivítat také
znovuzrození sil a radostné očekávání, proto
bychom rozhodně neměli zapomenout si
trochu ozdobit domov, ať už proutky vrby
jívy alias kočičkami s mašlemi, kraslicemi
nebo jarními kvítky.
I s pomocí proužků papíru váš domov může
zazářit velikonoční noblesou.

A pokud vám přes spoustu práce nezbývá
na tvorbu čas, nevadí.
Zastavte se ve Švábenicích v květinovém
studiu Laura, kde všechno tohle uzříte na
vlastní oči a můžete se nejen inspirovat
ale i pohodlně nakoupit.

Krásné prožití velikonočních svátků
Vám přeje Kateřina
Hladká

