Zpravodaj
Městyse Švábenice
číslo 3/2015

Veselé Vánoční svátky
plné radosti,
štěstí a pohody
Vám přeje
Městys Švábenice

Občanská rubrika
Narodili se:
6. 2.
4. 3.
5. 3.
8. 3.
10. 3.
21. 3.
13. 4.
25. 4.
11. 8.
18. 8.
5. 9.
2. 11.
13. 11.
27. 11.

Vanesa Vincencová
Martin Gryc
Valérie Pospíšilíková
Jakub Pýrek
Radek Jelen
Štěpán Kučera
Julie Beníčková
Karolína Burešová
Veronika Dědková
Tereza Dvořáková
Gabriela Tesařová
Martina Obručová
Jakub Tvrdý
Petr Kocman

č.p. 343
č.p. 289
č.p. 272
č.p. 231
č.p. 298
č.p. 272
č.p. 194
č.p. 243
č.p. 122
č.p. 256
č.p. 2
č.p. 178
č.p. 369
č.p. 149

Opustili nás:
2. 2.
19. 2.
26. 2.
2. 3.
7. 4.
8. 5.
29. 5.
24. 8.
26. 9.
4. 10.
13. 10.
9. 11.
13. 11.

paní Jarmila Krupíková
paní Helena Kadlecová
pan Jan Kulkus
paní Marie Donnebergerová
paní Oldřiška Dobešová
paní Olga Menšíková
paní Marie Gédušová
paní Marie Novotná
paní Zdeňka Trnečková
paní Jiřina Orlová
paní Helena Kušková
pan František Skácel
pan Libor Beneš

ve věku nedožitých 66 let
ve věku nedožitých 78 let
ve věku 66 let
ve věku 66 let
ve věku 84 let
ve věku nedožitých 95 let
ve věku nedožitých 85 let
ve věku 70 let
ve věku 81 let
ve věku 89 let
ve věku nedožitých 86 let
ve věku nedožitých 81 let
ve věku 49 let

Od začátku roku 2015:
11 osob se přistěhovalo, 23 osob se odstěhovalo,
14 dětí se narodilo, 13 spoluobčanů zemřelo.
V současné době mají Švábenice 1026 obyvatel
494 žen a 532 mužů

Výše uvedené údaje jsou za období od 1. 1. do 30. 11. 2015.

Petra Smutná
evidence obyvatel

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
v tomto předvánočním čísle Zpravodaje městyse Švábenice Vás chci alespoň
v krátkosti seznámit s tím nejdůležitějším, co se v městysi v průběhu roku
2015 událo. Rok 2015 byl prvním rokem volebního období 2014 – 2018.
Počet dětí, které se letos narodily, počet občanů, kteří nás opustili a počet
obyvatel, které v současné době máme, najdete na jiném místě tohoto
zpravodaje v občanské rubrice. V současné době máme o 10 obyvatel méně,
oproti konci roku 2014. Základní školu navštěvuje 72 dětí a mateřskou školu
54 dětí. Zpravodaj vychází 3 x ročně a všichni občané ho dostávají do svých
domovů zdarma.
Za svoji celoroční činnost je třeba pochválit Sbor pro občanské záležitosti
a všechny společenské organizace. V průběhu roku se uskutečnilo mnoho
hezkých společenských akcí. Již v minulém čísle zpravodaje jsem se zmínil
o největší letošní investiční akci pod názvem: „Energetické úspory na KD pro
městys Švábenice“. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z EU a SFŽP v celkové výši
1 777 486,85 Kč. Další akce v Kulturním domě byla pod názvem: „Kulturní
dům Švábenice, rekonstrukce ÚT a ZTI, přípojka plynu a vody“. Kulturní dům
má konečně samostatné vytápění a přípojku vody. Na tuto akci jsme obdrželi
finanční prostředky z individuální dotace Jihomoravského kraje ve výši
300 000,- Kč. Součástí každé dotace je i vlastní spoluúčast, která je
financována z rozpočtu městyse. Kromě povinné finanční spoluúčasti městyse
bylo na Kulturním domě dokončeno mnoho věcí, které byly hrazeny z našeho
rozpočtu, jako např.: hromosvod na celé budově, oprava střechy nad sálem
s výměnou krytiny, oprava stropu nad hlavním sálem, odvodňovací žlaby
kolem budovy, oprava bočního schodiště s novým chodníkem, klimatizér nad
přísálím, čištění hlavní opony, broušení a lakování pódia jeviště, textilní
vybavení jeviště (zadní opony, šály a sulfity), koberec v šatně, zabezpečení
kolem kotlů, kuchyňský kout, nová myčka do kuchyně a další. Celkové náklady
na kulturním domě činily včetně dotací z EU, SFŽP a JMK 4 244 729,83 Kč
(v této částce není doposud započtena cena myčky).
Další projekt, který jsme v letošním roce zrealizovali, je veden pod
názvem: „Zavedení separace BRO v městysi Švábenice“. Získali jsme 309 ks
kompostérů pro domácí kompostování o velikosti 1 050 litrů, které jsou
průběžně dodávány občanům. Dotaci se podařilo získat z Operačního
programu životního prostředí. Kompostéry doplňují stávající hnědé popelnice
na bio odpad. Kompostéry jsou vydávány na základě smlouvy o výpůjčce
na dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 roků. Po této době se stává kompostér
vlastnictvím občanů. Ti, kteří si doposud kompostéry nevyzvedli, mohou
tak učinit co nejdříve. Celkové náklady na pořízení včetně kompletní
administrace činily: 1 162 386,50 Kč, z toho dotace: 1 006 978,92 Kč,
spoluúčast městyse: 155 407,58 Kč.
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V průběhu roku byla zahájena první fáze opravy nemovité kulturní
památky sochy anděla s Kristem před kostelem z roku 1756. Náklady
na opravu činily 210 154,- Kč, z toho dotace z Ministerstva kultury 90 000,Kč, 25 000,- Kč ze Svazku obcí Ivanovická brána a zbytek je z rozpočtu
městyse. Druhá fáze opravy bude pokračovat v roce 2016 a opět budeme
žádat dotaci.
Během roku bylo na veřejné osvětlení instalováno 11 ks LED svítidel
v celkové hodnotě 95 227,- Kč.
V době prázdnin byla dokončena rekonstrukce umývárny, WC
a přípravny jídla v přízemí mateřské školy. Vše muselo být dokončeno
do 30. 8. 2015 z důvodu, že nám končila dvouletá výjimka Krajské hygienické
stanice. Celkové náklady opravy včetně vybavení činily 566 343,- Kč.
Do mimoškolní budovy byly vyměněny vstupní dveře s videotelefonem
z důvodu bezpečnosti dětí, které navštěvují družinu a Základní uměleckou
školu. Do pohostinství V Bráně byl zakoupen nový kombinovaný sporák
i s vybavením v hodnotě 68 976,- Kč. Původní sporák pro své opotřebení
již nebylo ekonomické opravovat. V průběhu roku se provádí mnoho dalších
udržovacích prací, které jsou finančně velmi nákladné, ale důležité. Městys
Švábenice nemá v současné době žádný úvěr. S finančními prostředky
z rozpočtu městyse je zacházeno účelně a hospodárně.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál radostné a veselé prožití svátků
vánočních, hodně štěstí a zdraví a rodinné pohody v roce 2016.
Josef Kubík, starosta městyse
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Zápis o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva
městyse Švábenice konaného dne 14. 9. 2015
Starosta (předsedající) Josef Kubík zahájil 5. zasedání Zastupitelstva městyse
Švábenice ( dále jen ZM ) v 1800 hod. a přivítal všechny přítomné.
Bod č. 1
Technický bod
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání 5. zasedání ZM byla
zveřejněna na úřední desce Úřadu městyse Švábenice a to nejméně sedm dnů přede
dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 12 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Omluveni: MUDr. Ing. Jolana Zlámalová, PhD., Ing. František Bureš, Josef Polišenský
Zapisovatelkou byla jmenována Petra Jakešová.
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis ze 4. zasedání byl řádně ověřen, námitky
proti němu nebyly podány a je uložen k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse
Švábenice. Starosta (předsedající) vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele
zápisu o průběhu 5. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice.
Navrženi byli: Lenka Gruberová, Petr Rejpal
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání
zastupitelstva městyse:
1. Lenka Gruberová a 2. Petr Rejpal
Starosta (předsedající) přednesl návrh programu zasedání, který byl členy
zastupitelstva schválen.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva
městyse:
1. Technický bod (jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3. Rozpočtové opatření č. 5 a 6/2015
4. Projednání záměru prodat pozemek parc. č. 3980/2 v k.ú. Švábenice
5. Projednání záměru prodat pozemek parc. č. 147/13 v k.ú. Švábenice
6. Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku parc č. 147/12 v k.ú. Švábenice
7. Projednání kupní smlouvy prodeje části pozemku parc. č. 287/1 v k.ú. Švábenice
8. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2015/2016
9. Zprávy kontrolního a finančního výboru
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr
Bod č. 2
Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Místostarosta seznámil zastupitelstvo městyse s usnesením rady městyse ze dne 27. 5.,
8. 6., 24. 6., 26. 6., 29. 6., 8. 7. a 29. 7. 2015.
Diskuse: bez připomínek
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Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady městyse ze dne 27. 5.,
8. 6., 24. 6., 26. 6., 29. 6., 8. 7. a 29. 7. 2015.
Bod č. 3
Rozpočtové opatření č. 5 a 6/2015
Předsedkyně finančního výboru Alena Kušková seznámila zastupitelstvo městyse
s rozpočtovým opatřením č. 5 a 6/2015 rozpočtu městyse, viz příloha č. 2.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 5 a 6/2015 rozpočtu
městyse.
Bod č. 4
Projednání záměru prodat pozemek parc. č. 3980/2 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se záměrem prodat pozemek p.č. 3980/2
v katastrálním území Švábenice.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr prodat část pozemku p.č. PK 3803/1
v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označený
dle GPL 484-105/2015 jako p.č. 3980/2 o výměře 101 m2. Cena za pozemek
je stanovena dle znaleckého posudku číslo 2681-035/2015 ve výši 30 Kč/m2 , který
vypracoval znalec Ing. Vladimír Šindelář. Záměr bude zveřejněn na úřední desce
městyse po dobu nejméně 15 dnů před projednáním orgány městyse. Kupující uhradí
návrh na vklad, vypracování znaleckého posudku a sepsání kupní smlouvy.
Bod č. 5
Projednání záměru prodat pozemek parc. č. 147/13 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se záměrem prodat pozemek p.č. 147/13
v katastrálním území Švábenice.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo městyse
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 147/1
v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označený
dle GPL 490-177/2015 jako p.č. 147/13 o výměře 2 m2. Cena za pozemek je stanovena
ve výši 650 Kč/m2. Záměr bude zveřejněn na úřední desce městyse po dobu nejméně
15 dnů před projednáním orgány městyse. Kupující uhradí sepsání kupní smlouvy
a návrh na vklad.
Bod č. 6
Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku
parc. č. 147/12 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s kupní smlouvou na prodej pozemku parc.
č. 147/12, ostatní plocha výměře 10 m2 uzavřenou mezi městysem Švábenice jako
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prodávajícím a Josefem Dvořákem a Lucií Dvořákovou, bytem Švábenice 47, 683 23
Ivanovice jako kupujícím.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo městyse
s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů odprodej nemovitého majetku pozemku
p.č. 147/12, ostatní plocha o výměře 10 m2, který je zapsán mimo jiné v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj – Katastrální pracoviště
Vyškov na LV č. 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice, za kupní cenu 6.500,Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající, Josefovi Dvořákovi, Švábenice 47
a Lucii Dvořákové, Švábenice 47, 683 23 Ivanovice na Hané. Záměr městyse byl
zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 24. 5. 2015 a z ní sňat dne 15. 6. 2015.
Kupující uhradí sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 7
Projednání kupní smlouvy prodeje části pozemku
parc. č. 287/1 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s kupní smlouvou na prodej části pozemku
parc. č. 287/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 804 m 2, uzavřenou mezi
městysem Švábenice jako prodávající a Miloslavem Skácelem, Švábenice 5 a Jitkou
Skácelovou, Švábenice 5, 683 23 Ivanovice na Hané jako kupující.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů odprodej nemovitého majetku části pozemku
p.č. 287/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 804 m2, který je zapsán mimo jiné
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj – Katastrální
pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice. Z pozemku
p.č. 287/1 se geometrickým plánem číslo 479-20/2015, který je nedílnou součástí
smlouvy, vyčleňuje pozemek p.č. 4029 ostatní plocha o výměře 63 m 2 a geometrickým
plánem číslo 479-20/2015 se z pozemku p.č. 287/1 vyčleňuje díl pozemku b)
o výměře 34 m2, který se slučuje s pozemkem p.č.st. 287/3 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 370 m2 v k.ú. Švábenice, který je ve společném jmění manželů tvořících
druhou smluvní stranu a vytvářejí pozemek p.č. st. 287/3 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 404 m2 v k.ú. Švábenice za kupní cenu 17.460,- Kč mezi Městysem
Švábenice jako prodávající, Miloslavu Skácelovi, Švábenice 5 a Jitce Skácelové,
Švábenice 5, 683 23 Ivanovice na Hané. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce
vyvěšením dne 24. 5. 2015 a z ní sňat dne 15. 6. 2015. Smluvní strany se dohodly,
že poplatníkem daně z nabytí nemovitostí jsou kupující, kteří zajistí podání přiznání
i zaplacení této daně. Kupní cena ve výši 180,- Kč/m2 byla dohodnuta na základě
znaleckého posudku číslo 3645-070/2014 Ing. Vladimíra Šindeláře.
Bod č. 8
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2015/2016
Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí ředitelky ZŠ a MŠ Švábenice, okres Vyškov,
příspěvková organizace, o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok
2015/2016.
Diskuse: bez připomínek
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Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e povolení výjimky z počtu dětí v MŠ pro
Základní školu a mateřskou školu Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace
na školní rok 2015/2016 podle ustanovení § 23, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
na 2 dětí v první třídě a 28 dětí ve druhé třídě.
Bod č. 9
Zprávy finančního a kontrolního výboru
Zprávu finančního výboru přednesla Alena Kušková, viz příloha č. 3.
Zprávu kontrolního výboru přednesla Mgr. Jana Straková PhD., 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
8. 9. 2015 a kontrolního výboru ze dne 10. 9. 2015.
Bod č. 10
Různé:
Informace starosty:
- starosta městyse seznámil zastupitelstvo se zněním Smlouvy č. 15250163
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Předmětem této smlouvy je poskytnutí podpory na akci:
„Energetické úspory na KD pro městys Švábenice“.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu č. 15250163 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí na akci „ Energetické úspory na KD pro městys Švábenice“, uzavřenou mezi
Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
zastoupený ředitelem Ing. Petrem Valdmanem a Městysem Švábenice, kontaktní
adresa: Úřad městyse Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupený
starostou Josefem Kubíkem. Smlouvu schválila Rada městyse Švábenice na 20. schůzi
dne 9. 9. 2015 pod bodem č. 3, usnesením č. 4.
- starosta městyse seznámil zastupitelstvo se zněním Smlouvy č. 15246244
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Předmětem této smlouvy je poskytnutí podpory na akci:
„Zavedení separace BRO v městysi Švábenice“.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu č. 15246244 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí na akci „Zavedení separace BRO v městysi Švábenice“, uzavřenou mezi Státním
fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
zastoupený ředitelem Ing. Petrem Valdmanem a Městysem Švábenice, kontaktní
adresa: Úřad městyse Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupený
starostou Josefem Kubíkem. Smlouvu schválila Rada městyse Švábenice na 20. schůzi
dne 9. 9. 2015 pod bodem č. 4, usnesením č. 5.
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- starosta městyse seznámil zastupitelstvo se zněním Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 032832/15/OKH na realizaci projektu : „Ústřední
vytápění v kulturním domě ve Švábenicích“ ve výši 300 000,- Kč.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje č. 032832/15/OKH na realizaci projektu: „Ústřední vytápění
v kulturním domě ve Švábenicích“ uzavřenou mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo
náměstí 449/3, 601 82 Brno zastoupený hejtmanem JUDr. Michalem Haškem
a Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupený starostou
Josefem Kubíkem. Smlouvu schválila Rada městyse Švábenice na 20. schůzi dne
9. 9. 2015 pod bodem č. 2, usnesením č 3.
- starosta městyse seznámil zastupitelstvo se zněním Rozhodnutí o poskytnutí
účelového finančního příspěvku ve výši 90 000,- Kč na obnovu nemovité kulturní
památky „Socha anděla s Kristem před kostelem sv. Michala ve Švábenicích.“
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo městyse
schvaluje
Rozhodnutí o poskytnutí účelového
finančního příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky „Socha anděla s Kristem
před kostelem sv. Michala ve Švábenicích“ vydaném Ministerstvem kultury, Maltézské
náměstí 1, 118 11 Praha 1, zastoupené Ing. arch. Hanou Šnajdrovou, vedoucí oddělení
regenerace památek a památkově chráněných území v odboru památkové péče.
Rozhodnutí schválila Rada městyse Švábenice na 20. schůzi dne 9. 9. 2015 pod bodem
č. 5, usnesením č. 6 .
- pokračují práce na opravách a zateplení kulturního domu. Byla dokončena přípojka
vody s rozvodem vody po budově, přípojka plynu, nové rozvody topení s instalací 2 ks
kondenzačních kotlů. Byla opravena střecha nad sálem s celkovou výměnou krytiny,
byl opraven strop nad sálem. Provádí se kompletní zateplení celého obvodového
pláště budovy s novou fasádou, výměna některých doposud původních dveří a oken.
Byly vyměněny svody a žlaby na celé budově.
- v přízemí mateřské školy byly dokončeny opravy sociálního zařízení a kuchyňky
s výdejnou stravy.
- byly vyměněny vstupní vchodové dveře do mimoškolní budovy. Z důvodu
bezpečnosti dětí v družině a hudební třídě byl nainstalován videotelefon a domovní
telefony do jednotlivých bytů.
- Rada městyse Švábenice schválila od 1. 10. 2015 nástup 1 nového pracovníka na plný
pracovní úvazek – údržbář, od 1. 10. 2015 nastoupí na veřejně prospěšné práce (VPP)
1 zaměstnanec na dobu 1 roku, k 31. 10. 2015 z důvodu vypršení smlouvy 1
zaměstnanec VPP ukončí pracovní poměr, u 1 zaměstnance je možnost prodloužení
pracovní smlouvy o 5 měsíců do 31. 3. 2016.
- bude požádán geodet o vytýčení hranice pozemku předpokládané stavby rodinného
domu v prostoru stávajícího dětského hřiště v Zábraní. Je nutné posoudit, jakým
způsobem by bylo stavbou dotčeno stávající dětské hřiště, přístup na hřiště a k lávce
přes potok. Až po vytýčení pozemku se zastupitelstvo městyse rozhodne, zdali
vypracuje záměr na prodej pozemku z důvodu výstavby rodinného domu.
- bude vypracován geometrický plán na vytýčení hranic pozemků mezi městysem
Švábenice a Vlastislavem Lakomým. Na základě tohoto geometrického plánu bude
vypracován záměr na prodej části pozemků. Náklady na vyhotovení geometrického
plánu uhradí Vlastislav Lakomý.
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Usnesení č. 15
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Bod č. 11
Diskuse :
- pan Hroza podal návrh, aby se zpracovala studie na úpravu a novou výsadbu v okolí
kaple na hradě
- Mgr. Jana Straková vznesla dotaz, zda se předpokládá výsadba stromů pod kostelem
po vykácení starých suchých ovocných stromů. Starosta sdělil, že rada městyse
výsadbu nedoporučuje z důvodu usnadnění sečení trávy a zlepšení výhledu.
Bod č. 12
Závěr
Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva
městyse Švábenice ve 21.20 hod.
Ve Švábenicích dne: 22. 9. 2015
Zapsala Petra Jakešová

Informace o svozu komunálního odpadu
v průběhu Vánočních svátků
Sběrné dvory budou pro veřejnost uzavřeny v těchto dnech:
24. 12. 2015, 25. 12. 2015, 26. 12. 2015, 31. 12. 2015 a 1. 1. 2016.

Vývoz komunálního odpadu
bude probíhat v sobotu 2. 1. 2016.
V roce 2016 zůstávají zachovány čtrnáctidenní intervaly svozu odpadů,
které budou probíhat vždy v sudé týdny.
Výše poplatku na rok 2016 se nemění a činí 500,- Kč na osobu.
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Český svaz zahrádkářů Švábenice
Za rok 2015 jsme dokázali uspořádat
hodovou výstavu, která se konala
v prostorách obecního úřadu. Výstavy se
účastnili členové zahrádkářů a místní
obyvatelé se 109 vzorky, za které jim
velmi děkujeme.
Touto cestou bychom také chtěli
poděkovat městysi Švábenice za finanční
podporu při rekonstrukci moštárny a pálenice. Naše služby v moštárně byly
velmi využity místními občany, ale i přespolními. Tímto bychom Vám chtěli
přislíbit i provoz moštárny v příštím roce.

Krásné prožití Vánoc a vánočních svátků
a hodně ovoce v novém roce
přejí zahrádkáři
2. výroční schůze Českého červeného kříže
Místní skupina Českého červeného
kříže je jednou z řady spolků a organizací
naší obce, které v závěru roku hodnotily
svoji činnost.
Členky Červeného kříže organizují
školení mladých zdravotníků na základní
škole, navštěvují staré občany v domovech
důchodců, při vítání občánků předávají
dárky dětem, přispívají na charitu různými
formami. Na výroční schůzi 24. 11.
připravil výbor ČČK besedu s paní Mgr.
Jarmilou Podhornou z Brodku u Konice,
která se zabývá výrobou tinktur z bylin
a pupenů rostlin. Na závěr měli přítomní
možnost nakoupit bylinné kúry.
Výbor v příštím roce připraví zájezd pro členy a další zájemce
na prohlídku bylinkové zahrady z našich, cizokrajných a čínských rostlin,
spojenou s odborným výkladem, s možností koupě bylinných preparátů
a sazenic léčivých rostlin.
Připravil Pavel Kudlička
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Vánoční hra
Karlovi bylo dvanáct a chodil
teprve do páté třídy, protože
dvakrát propadl. Byl to takový
velký, pomalý dobrák, ale mezi
dětmi byl oblíbený. Vždycky byl
milý, ochotný a měl ustavičně
dobrou náladu. Jaksi samo sebou
se stal ochráncem nejmenších
dětí. Největší událostí školního
roku bylo jako pokaždé vánoční
představení. Karel toužil hrát
pastýře s flétnou, ale paní učitelka mu svěřila důležitější roli - měl hrát
hostinského. Karel se tak nebude muset učit mnoho textu a svým vzhledem
určitě dodá odmítnutí noclehu Josefovi s Marií na síle.
Před představením se sál zaplnil rodiči a příbuznými do posledního
místečka. Nikdo však neprožíval kouzlo Vánoc silněji než Karel. Když přišla
jeho chvíle, Josef zvolna kráčel jevištěm a podpíral přitom Marii. Josef zabušil
na dřevěné dveře připevněné do papírových kulis. Právě na to Karel v roli
hostinského čekal. „Co chcete?“, zeptal se zhurta, jakmile je uviděl.
„Hledáme nocleh.“
„Tak ho hledejte jinde. Hostinec je plný až po střechu.“ I když Karel stál možná
příliš nehybně, zněl jeho hlas velmi rozhodně.
„Pane, hledali jsme už všude, ale marně. Máme za sebou dlouhou cestu a jsme
k smrti unavení.“
„V hostinci pro vás místo nemám,“ namítl Karel zamračeně.
„Prosím vás, pane hostinský, buďte od té dobroty, moje žena Marie čeká dítě
a potřebuje si někde odpočinout. Určitě pro ni nějaké místo najdete.
Už nemůže dál.“
V ten okamžik hostinský poprvé jako by roztál a pohlédl na Marii. Následovalo
dlouhé ticho. Dost dlouhé na to, aby v publiku vyvolalo údiv.
„Ne! Jděte pryč!“ šeptala nápověda za kulisami. „Ne,“ opakoval Karel
automaticky. „Jděte pryč.“
Josef k sobě zarmouceně přitiskl Marii, která mu nešťastně položila hlavu
na rameno, a odcházeli ze scény. Místo toho, aby hostinský Karel zabouchl
dveře, zůstal stát na prahu a díval se za odcházejícím párem – s otevřenou
pusou, tváří zachmuřenou starostmi a se slzami v očích.
Z ničeho nic se představení zamotalo.
„Josefe, nikam nechoď!“ zavolal Karel. „Vrať se i s Marií ke mně!“ a s širokým
úsměvem navrhl: „Můžete přespat v mém pokoji.“
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Podle mínění některých ten hlupák Karel celou vánoční hru zkazil. Ale pro
jiné, a byla jich většina, tohle vánoční představení bylo nejkrásnější ze všech,
které v životě viděli.
Nejkrásnější a nejdojemnější jsou hry, které jsou podle skutečnosti. Víme
pouze to, že Svatí manželé hledali v Betlémě nocleh, ale nenašli ho, zbytek
dodělala lidská tvořivost.
Tehdy Josef s Marií chtěli jen přespat v cizím kraji, do kterého je nikdo
nezval, ale donutilo je sem přijít císařovo nařízení. Nebyli zváni, nebyli vítáni
a nebyli přijati.
Přiznávám, že vždycky jsem odsuzoval jakéhosi hospodského z Betléma
za tvrdost jeho srdce a v kázáních jsem o něm mluvil jako o špatném,
bezcitném člověku s kamenným srdcem. Jedinou jeho omluvou bylo,
že nevěděl, koho odmítl.
Ten příběh ze života Svaté rodiny se nám vrací každým rokem
o Vánocích, ale letos se na toho hospodského z Betléma budu dívat jiným
pohledem. V souvislosti s dnešním děním kolem uprchlické vlny do Evropy
asi budu hledat na tom hospodském více okolností k omluvě jeho jednání,
protože se to tak letos jaksi stalo, že se sám cítím takovým dnešním
hospodským a nevím si s tím rady. Nevím, jestli mě mé nové zkušenosti
nedonutí, abych ho začal hájit, a v kázáních už od této chvíle říkal, že udělal
dobře. Pomozte mi, prosím!
Vždyť opravdu nevěděl, kdo jsou ti, kteří klepou na jeho dveře. Nevěděl,
s jakým úmyslem přicházejí, viděl, že jsou chudí a paní čeká dítě. Rodící
maminka a její dítě budou potřebovat mimořádnou pomoc, a nadělají
zbytečný nepořádek. Vždyť právě zachránil své rodině a svým vzácným
hostům domácí klid. Stačí to tak?… Mají kazatelé od teď kázat, že hospodský
měl plné právo odmítnout a poslat pryč Marii a Josefa?…
Pane Bože, Ty nás ale zkoušíš! Nedej, prosím, aby i dnes lidé takto začali
myslet.
Věřím, že Vánoce nejsou pouhou tradicí a vzpomínkou na události z doby
před 2000 lety, ale že Bůh k nám přichází každým rokem, a letošní Vánoce
jsou v tomto ohledu až moc živé!
Ať to všechno dopadlo jakkoliv, potěšující je, že se Bůh tímto neurazil,
ani na toho hostinského, dokonce ani na Heroda, který ho chtěl zabít,
ale jak sám řekl: „Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem
dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce“. /J 10,10-11/ A položil
ho i za toho hostinského i za Heroda!
Dobrá zpráva letošních Vánoc je ta, že k nám přichází Někdo, kdo tomu
všemu, co se kolem děje, rozumí a zvládá. On zná naše obavy, rozumí našim
pochybnostem a pomůže nám zvládat naše problémy, vždyť se jmenuje
Emmanuel, tj. Bůh s námi. On je milosrdným darem Boha také pro dnešní svět.
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Je dobré, že čím dál víc lidí chápe, že žádné ploty, zdi, zbraně
ani předpisy nás neochrání lépe, než lidská solidarita zakotvena v Boží lásce,
přinášející pokoj, který tak dobře známe z vánočních svátků. Je potěšující,
že stále více lidí už nebere milosrdenství jako lidskou slabost oproti síle
spravedlnosti, ale že je pro ně milosrdenství stejně hodnotné a silné jako
spravedlnost.
V mládí jsem zpíval písničku: nikdo z nás nemá to, co máme všichni
dohromady… Proto je dobré slavit Vánoce ve společenství a navzájem
se obdarovávat tímto Božím pokojem a radostí.
Ve švábenické farnosti to prožíváme vždy velmi slavnostně, a proto bych
chtěl mezi nás pozvat všechny, kteří se cítíte odstrčeni, osamoceni, smutní,
plní nejistoty do budoucna. Pojďte s námi do Betléma, do našeho
švábenického chrámu poklonit se a uvítat Ježíše, protože On neodmítá nikoho.
U Jeho jesliček člověk lépe vnímá, že tak popravdě řečeno, my všichni jsme
na této zemi pouze přistěhovalci, kterým je uděleno pohoštění na nějakou
tu dobu, a pak se máme vrátit domů, k svému milovanému Otci. To On je ten
opravdový Hostinský, který nikoho klepajícího na jeho dveře nepošle pryč.
Kéž nám to pomůže pochopit Svatý Rok Milosrdenství, který jsme adventem
zahájili.
Chtěl bych všechny srdečně pozvat k setkání u Betléma v našem kostele.
Na Betlém se budete moci podívat vždy při mši sv., zvlášť zvu:
 24. 12. na Půlnoční v 24.00 hod.
 25. 12. na Vánoční bohoslužbu v 9.30 hod. a na vánoční besídku
v 16.00 hod.
 26. 12. o 2. vánočním svátku v 9.30 hod.
 27. 12. na svátek rodin v den Svaté rodiny v 9.30 hod.
 31. 12. na Silvestrovskou bohoslužbu v 17.00 hod.
 1. 1. 2016 na novoroční bohoslužbu v 9.30 hod.
Dále vás chci také seznámit s kalendářem akcí v naší farnosti během
roku 2016. Srdečně zveme:
6. 1. na Tříkrálovou bohoslužbu v 18.00 hod.
9. 1. se bude konat Tříkrálová sbírka pro Charitu
10. 1. na rodinné koledování u obecního stromku v 14.30 hod.
2. 2. na bohoslužbu Hromnic v 18.00 hod.
18. 2. na popeleční středu bohoslužbou v 18.30 hod. zahájíme postní
dobu
 6. - 13. 3. prožijeme po 10 letech farní misie, které povedou otcové
Mariáni z Brumova
 19. 3. na bohoslužbu k poctě sv. Josefa u kapličky sv. Josefa v 18.00
hod.
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 20. 3. na Květnou neděli na průvod s ratolestmi a bohoslužbou v 9.30
hod.
 26. 3. na velikonoční vigilii v 20.00 hod.
 27. 3. na oslavu Velikonočních svátků při bohoslužbě v 9.30 hod.
 4. 4. na bohoslužbu o slavnosti Zvěstování Páně v 18.00 hod.
 23. 4. na žehnání motorkářům v nové sezóně v 12.30 hod.
 15. 5. na Svatodušní bohoslužbu v 9.30 hod.
 16. 5. na pouť na Jezírko v 17.30 hod.
 22. 5. na I. sv. Přijímání v 11.00 hod.
 28. 5. na národní pouť v Roku Milosrdenství do Krakova
 29. 5. na průvod Božího Těla obcí v 8.30 hod.
Děkuji všem dobrodincům a sponzorům našeho kostela a prosím o další
podporu při 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 přijeti daru pro osvobození od daní.
Děkuji těm, kteří jsou vždy ochotni pomoci při jakýchkoliv opravách, výzdobě
či úklidu kostela.

Všem občanům Švábenic přeji vánoční svátky plné pokoje,
nové naděje a radosti.
Do nového roku 2016 vyprošuji u oltáře našeho švábenického chrámu
všem Boží požehnání.
P. Boguslaw, farář
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ÚTÍKAJÍ, UTÍKÁME, UTÍKÁM.
Svět je v pohybu a bude ještě více. Jestli oni utíkají dnes, my docela
klidně můžeme zítra... Blíží se Vánoce, kdy se i my setkáváme s putující,
utíkající Svatou Rodinou; Marie, Josefa i malého Ježíše. Josef a Maria putují
do Jeruzaléma, nenajde se pro ně místo pod střechou... narodí se Ježíš a budou
nuceni utéci před zlobou Herodovou do vyhnanství v Egyptě.
Ne, nejsem „kulti-multi sluníčkář“. Ne nechci, aby moje dcera nosila
burku, a o mnohých z imigrantů jsem bez iluzí. Asi tak jako průměrný Němec.
Ten však má důvěru ve svůj právní stát, a tak se nebojí. Já důvěru v náš právní
stát nemám a nejspíš ji nemají ani naši politici, když navrhují krátkozraká
řešení problému zatím jednoduchého oproti tomu, co nás čeká v budoucnu.
Neumíme řešit problém romský. A řešit problém uprchlíků ostnatým drátem
vystačí jen na jedno volební období. Nebude však stačit za dvacet let,
kdy bude mít Afrika přes dvě miliardy obyvatel. A bude sucho, nebude voda
a bez ní ani potraviny. (Myslete na to třeba, když si čistíte zuby...) Církve,
které brojí proti antikoncepci Afričanů, jim jíst a pít nedají. Místo vývozu
demokracie „po našem“ jsme jim patrně než ryby měli dávat udice. Přesto
se nebojím. Z Bible přece nejčastěji slyšíme Hospodinovo slovo: Nebojte se!
Bůh ví, že strach má velké oči, ochromuje soudnost, rozum i cit. Proto
ho mocní světa vždycky užívají, jako nejúčinnější a nejjednodušší metodu
vládnutí. Společně se snahou médií dodat co nejvíce senzací nás strachem
masírují a manipulují. Ano, „namakaní“ mladíci jdou za lepším. Jenže –
riskovali byste svůj život kvůli „lepšímu“ utonutí v moři? A teroristé mezi
nimi? Nedejte se vysmát! Ti přiletěli letadlem a v pařížských restauracích
nebo s bílou pletí třeba ve Stockholmu plánují své... Přece nebudou riskovat
utopení nebo strastiplný pochod s děcky na zádech! Jenže právě o takto
prchající jde. Že mají nóbl oděv, mobil, tablet? Nepřicházejí z časů Lawrence
z Arábie nebo Schweitzerova pralesa, ale z technologicky vyspělé společnosti,
jako je naše. Sice s jiným „náboženským zavazadlem“ v sobě, ale s drobným
rozdílem: Utíkají ani ne před, ale z válčení. A mnozí jako vyznavači islámu
utíkají před Islámským státem. Jasně, že jim mají pomáhat souvěrecké země!
Některé pomoc poskytují, jiné staví babylonské věže dubajské, kterými
se my jezdíme kochat! Utíkají "zatím" ani ne k nám, ale do Německa.
Kdo by to byl řekl, když víme o dobách, kdy se z Německa utíkalo!
Po sedmdesáti letech od války si sebe s igelitkou, batohem a děckem
na zádech představit neumíme. Nemaskujeme svůj strach obavami o naši
křesťanskou Evropu? (Což v Čechách zní dvojnásob komicky.) Raději se ptám,
co v této době mohu a mám udělat já? Myslím, že jedno jediné. Žít upřímně,
pravdivě a věrně svoji křesťanskou víru. Vážit si, ctít a prohlubovat vlastní
tradice, na nichž stojíme už tolik staletí. Kdo nepatří nikomu a ničemu
a je mu bohem jen "vlastní břicho" pozdě bude jednou říkat, kdyby bývalo
bylo... Chci raději naplňovat svoji osobní odpovědí otázku: "Kde domov můj...
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Odpověď je na každém z nás za sebe. Není to někdo vedle, ale já i Ty. Nezvou
nás právě Vánoce k tomu, abychom začali? Jak je prožijeme? Dáme jim
duchovní rozměr? Nezraje čas velice nápadně k tomu, abychom se spojili
v prosbách za mír a pokoj? Naříkajících na poměry je hodně, ale kdo žehná
našemu domovu a proměňuje tento čas dobrými věcmi? Je to na našem chtění.
Pokojné svátky a i na vás se těší bratr farář Martin Kopecký.
Farnost Církve československé husitské
BUĎTE U NÁS VÍTÁNI!
Otevíráte dveře do našeho společenství a my Vás upřímně zveme
dovnitř.
Jsme rádi, že jste si přečetli článek z naší farnosti.
Co vám chceme nabídnout?
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 i k návštěvě u nás, neváhejte a pojďte dál.
BOHOSLUŽBY
Srdečně Vás osobně bez rozdílu vyznání, věřící (kteréhokoliv vyznání),
hledající i nevěřící zveme na tato sváteční setkání.
VE ŠVÁBENICÍCH, V OBŘADNÍ SÍNI ÚŘADU MĚSTYSE:
VE ČTVRTEK 24. 12. v 11:00 hodin
Štědrý den s rozdáváním vánočních oplatků.
V NEDĚLI 3. 1. 2016 v 18:30 hodin
Novoroční s udílením požehnání pro L.P. 2016.
Po celý rok, každou PRVNÍ neděli v měsíci v 18:30 hodin.
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. 2016
Vám přeje
Váš farář Martin Kopecký
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Tradiční události ve Švábenicích
ve fotografiích Libora Pištělky
Žehnání motorkářům

25. 4. 2015 - pošesté zahájena nová
motorkářská
sezóna
žehnáním
motorkářů a motorek.

Boží Tělo
7. 6. 2015 - podesáté slavnost Božího
Těla s průvodem ulicemi městyse.

Nastane nová tradice?
13. 6. 2015
Žehnání jezdcům a koním u kapličky na Hradě.
Takovým žehnáním se jednak odkazuje na
legendu o tom, jak sv. František kázal zvířatům,
a jednak se podtrhuje přesvědčení, že i zvířata
jsou součástí Božího stvoření a jako taková si
zaslouží požehnání. Žehnání koní má velkou
tradici v Lanžhotě na jižní Moravě.

Připravil: Libor Pištělka
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Na pouti v Kroměříži
V roce zasvěceného života naše farnost
Švábenice navštívila v sobotu 10. října 2015
druhou naši farnici s. Emanuelu Ludmilu
Vévodovou,
která
působí
v klášteře
Milosrdných sester svatého Kříže v Kroměříži.
Bylo to zde příjemné setkání a i ten kratičký
pobyt zde nám zanechal mnoho sil do dalších
dní našeho života.
Milosrdné sestry, kterých je v dnešní době přes čtyři tisíce žijících
v rozmanitých podmínkách ve čtyřech světadílech, usilují prožívat tajemství
kříže a zmrtvýchvstání Pána a následovat Krista v duchu evangelia
a františkánské spirituality.
V milosrdné lásce chtějí být nadále solidární s lidmi, zvláště na okraji
společnosti a sloužit jim. Na srdci jim leží hodnoty podporující život a radost.
A velkou radost s. Emanuele udělalo přání, které pro ni složila naše
farnice:
Dnes cesta naše poutní
vede nás do Kroměříže.
Proč? Máme zde řeholnici naši,
1.500 tisící dítě.
Liduška, jméno křestní má,
ale při svěcení „Emanuela“
přijala.
Chceme Tě, sestro, pozdravit
a děkovat, že modlíš se za nás
a k Bohu máš blíže,
a také za to, že z naší obce –
městyse,
již máme dvě sestřičky v tak službě svaté.
My přejeme Ti hodně Boží milosti,
lásku a pokoj duši v hojnosti.
Bohu jsi věrnost slíbila,
tak pevně ve svém slibu buď,
Panna Maria ať Tě provází
a Bůh Tě opatruj.
Přeje otec Boguslaw a farníci ze Švábenic.

Připravil text i foto: Libor Pištělka
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Proslavili Švábenice
Když před několika roky vycházel ve Vyškovském deníku seriál
„Proslavili Vyškovsko“, rozhodl jsem se, že po zveřejnění článků o Petru
Pištělkovi a Janu Vyhlídalovi uskutečním výstavu nejen jako o okresních
osobnostech, ale hlavně o osobnostech Švábenic. Jistě si to zaslouží. Starší
generace ví, jak byli na celé Moravě známí.
Mám za léta z nashromážděných sbírek i několikakilogramovou krabici
pohlednic, novoročenek, korespondence, knih, obrázků a jiného materiálu
těchto dvou lidí, kteří ve Švábenicích, jeden jako stálý rodák a druhý jako
farář, žili.
Kdo má rád životopisy slavných a jejich díla,
může každou sobotu, neděli a svátky od 28.
listopadu 2015 do 21. února 2016 navštívit
výstavní síň v muzeu a zhlédnout výstavu
s názvem: „AKADEMICKÝ MALÍŘ PETR PIŠTĚLKA
A HANÁCKÝ SPISOVATEL A FARÁŘ P. JAN
VYHLÍDAL“. Otevřeno je vždy odpoledne od 13:00
do 17:00 hodin.
Je jen velká škoda, že se na muzeu, i když to
bylo přislíbeno, neobjevilo překrásné sgrafito
hanáckého děvčete, které zdobilo Pištělkův rodný
domek. Našly se i názory, že na škole nikdy žádné
sgrafito Hanačky nebylo, a tím pádem že by to tam
vypadalo jak pěst na oko. Tím by byla zmařena
velká práce jednoho rodáka, který před dvěma roky
kousek po kousku vytvořil přesnou kopii, jak toto
sgrafito Hanačky vypadalo. Bylo 2 metry vysoké
a 1 metr široké.
Do této staré školy jako vzorný žáček s dobrým prospěchem Petr
Pištělka chodil a nyní v muzeu na něj máme mnoho památek, jako například
salonkový nábytek, hanácké kroje, obrazy, pohlednice, knihy, různé knižní
návrhy aj.
Takže muzeum by si zasloužilo na fasádě tuto překrásnou památku
našeho rodáka.
Stále pevně doufám, že než opustím Švábenice, bude sgrafito hotové
a dalším generacím bude rovněž působit radost.

Připravil správce muzea Libor Pištělka
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Muzejní koutek
27. srpna 2015 navštívil Švábenice viceprezident italských přátel tvůrců
a sběratelů betlémů Pier Luigi Bombelli v doprovodu českého betlémáře z Jemnice
a prohlédli si obě muzea a samozřejmě galerii betlémů. Velmi se jim v našem
městysi líbilo a do obou pamětních muzejních knih mi napsali: „Dnes jsem
navštívil speciální muzeum a měl jsem z toho velký zážitek. Je to malá vesnice, má
své tradice, okouzlilo mě to, že jsou tam takové tradice a tolik historických
památek. Je tam hodně věcí k vidění. Bravo, jen tak dále.“ A do kostelní knihy
připsal: „Gratuluji k této hezké tradici.“ (Ital).
A český betlémář: „Děkuji za krásnou prohlídku, a přeji hodně štěstí v dalším
pokračování Vašeho díla.“.
A do druhé knihy věnoval tento hezký vzkaz: „Děkujeme za krásnou a hezky
komentovanou prohlídku. Přejeme Boží požehnání do další práce.“.
A jako památku na tento den mi Ital věnoval velký papírový betlém.
V listopadu mi bylo sděleno telefonicky, že po Novém roce se chystá pětice
italských betlémářů do Švábenic a že připravují knihu, ve které jsou zmapovány
všechny evropské země, ve kterých jsou stálé expozice betlémů a Švábenice tam
nebudou proto chybět. A že na památku jistě podarují nějaký betlém, který rozšíří
moji sbírku. A knihu rovněž přislíbili.
Tak je to opět velká reklama pro náš městys.

Co se připravuje v muzeu
První nová výstava v příštím roce 2016 začne 20. března a potrvá
do 26. června 2016. Půjde o docela náročnou věc, kde návštěvníci uvidí málo
známé Velikonoční - neboli Pašijové betlémy. U nás se tyto betlémy vidí ojediněle,
ale v sousedním Rakousku jsou velmi známé. Celá výstava bude doplněna
stovkami velikonočních pohlednic, které se rovněž u nás málo objevují.
Nyní v adventní, vánoční a povánoční době můžete zhlédnout od 28. listopadu
do 21. února 2016 každou sobotu, neděli a svátky od 13:00 do 17:00 hodin
v Muzejní galerii více jak 1.200 betlémů ze všech druhů materiálů. Od roku 2013,
kdy byla galerie otevřena, se betlémy rozrostly o 400 kusů. Ať betlémy nadále
přinášejí návštěvníkům radost a příjemnou pohodu.
Již 20 let vydává Společnost přátel vesnice a malého města v Olomouci
Hanácký kalendář, kde je zajímavé čtení pro zábavu a poučení (i pro Nehanačky
a Nehanáky). Každým rokem se tam snažím „propašovat“ rovněž nějaký článek
o Švábenicích. Na rok 2016 je v tomto kalendáři 6 stran i s fotografiemi o našich
muzeích a galerii. Hanácký kalendář 2016 si můžete vypůjčit i v místní knihovně
ve Švábenicích.

Veselé Vánoce a zdraví po celý rok 2016
Vám ze srdce přeje vystavovatel a správce muzeí
Libor Pištělka
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Podzim v mateřské škole
V září nám skončilo léto a začal podzim. Většina lidí nemá tohle období
rádo. Ale když se podíváme na barvy, kterými září, je podzim nádherný.
S dětmi v mateřské škole jsme využívali pěkného počasí bez deště
k vycházkám, kdy děti pozorovaly přírodu, sbíraly přírodniny, sledovaly
změny počasí. Pomocí všech smyslů jsme učili děti vnímat svět kolem nás
od nejjednoduššího ke složitějšímu. Zařazovali jsme hry, kdy děti podle chutě,
vůně, hmatu poznávaly ovoce a zeleninu, kterou v tomto ročním období
mohly vidět na svých zahrádkách. Seznamovali jsme se se stromy, keři,
rostlinami na obrázcích a hledali jsme je při vycházkách v městysi Švábenice.
Chceme vést děti k lásce k přírodě a ekologickému myšlení. Snažili jsme
se využívat živé i neživé přírody k různým pracovním i výtvarným výtvorům.
Rozvíjeli jsme u dětí vlastní tvořivosti, představivosti a fantazie. Od září jsme
s dětmi pracovali s různými přírodními materiály. Děti tiskaly bramborovými
tiskátky, lepily listy, navlékaly jeřabiny, vytvářely zvířátka z kaštanů.
Také jsme se zúčastnili výstavy ovoce a zeleniny v budově městyse
a krásné nápadité výrobky vznikly i na společné akci s rodiči při výrobě
z přírodnin.
Yvona Lexmaulová
učitelka mateřské školy
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Poznáváme naši zem
Od září jsme v naší mateřské škole zařadily při práci s dětmi různá
témata, ve kterých se děti učily základům společenského chování, rozšiřovaly
si poznatky o okolním světě, přírodě. Ale protože jedním z hlavních úkolů
na letošní školní rok je seznámit děti s kulturou a životem lidí v naší zemi, tak
se zaměřily také na poznávání České republiky. Vycházelo se ze zážitků dětí
při cestování s rodiči, děti přinášely do mateřské školy pohlednice, prospekty
nebo obrázky z časopisů. Takové spolupráce si velice vážíme. Zajímavě byly
děti ve 2. třídě seznámeny s hlavním městem Prahou, jely jako na výlet
a po cestě viděly spoustu krásy v přírodě kolem sebe, ale i přímo ve stověžaté
Praze. Díky opakování starší děti poznají Pražský hrad, Karlův most a ví, jak
se jmenuje řeka, která hlavním městem protéká. Právě o ní o Vltavě si děti jiný
den poslechly vyprávění spojené s dramatizací i poslechem časti symfonické
básně Má vlast - Vltava Bedřicha Smetany. Zdá se vám, že poslech vážné
hudby je pro děti náročný? Pokud je to však prováděno přiměřenou formou,
tak i tak zdánlivě náročný, ale velice emotivní byl poslech Vltavy. Děti
si nejdříve postavily z různých druhů stavebnic a doplňků řeku Vltavu od
pramínku, přes lesy, vesnice, Prahu s Pražským hradem a mosty. Michálek
Tesař bravurně zvládl roli Bedřicha Smetany, který seděl u pramínku
a poslouchal jeho bublání, dál zapisoval do not, co mu vlnky řeky připomínaly.
Při krásných taktech Vltavy Bedřicha Smetany si děti jiné dny také zatančily
s šátky. I tak je učíme nenásilně vnímat krásu kolem sebe a vést k citlivému
vnímání a prožívání.
Vytváříme kladné vztahy mezi dětmi navzájem, ale pokračujeme
už od minulého roku k výraznějšímu vytváření pozitivního vztahu dětí
k místu, kde žijí. Pomáhají nám texty básní, písní, které stojí připomenout:
Ta naše školička na kraji dědiny,
jsme tady všichni jak z jedné rodiny.
Rádi se moc máme, zle si neděláme,
při práci, po práci stále si zpíváme.
Jako socha sedím klidně,
na svět usmívám se vlídně,
velkou radost z toho mám,
kde se vzala, povím vám.
Mám rád Slunce, mám rád Zemi,
mám rád moře, řeky, hory,
mám rád všechna zvířata,
malá, velká, chlupatá.
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Mám rád déšť i čisté nebe,
mám rád lidi kolem sebe,
vím, že tady nejsem sám,
z toho velkou radost mám.
Kuku, kuku, kuk,
v lese roste dub,
nejhezčí strom v okrese
je ve švábenském lese.
Kuku, kuku, kuk,
je to krásný dub.
Kuku, kuku, kuk,
roste tam moc hub.
Do Švábenic přijeďte,
na procházku zajděte.
Kuku, kuku, kuk,
nedělejte hluk
a už ani muk.
Poslední písničku jsem si dovolila složit už před pár lety sama, když byl
vzácný dub v lese vyhlášen jako nejkrásnější strom okresu Vyškov. Tehdy
ji děti dokonce zazpívaly i v rozhlase v přímém přenosu. Možná si na to mnozí
při čtení těchto řádků vzpomenou. Ale od té doby se vystřídalo v naší
mateřské škole hodně dětí…
V tomto školním roce se ve 2. třídě začaly děti učit písničku opět. Nejvíce
nás těší, že jednoduché pohybové vyjádření i zpívání děti baví. A pokud
si s dětmi rodiče doma povídají o tom, co děti v mateřské škole dělají,
zazpívají si s nimi písničky, zopakují básničky, které se s námi děti učí, tak nás
to utvrzuje v tom, že naše práce není zbytečná a že společně s rodiči utváříme
další generaci. Snažíme se mít zaměřeno správným směrem.
Ilona Kučerňáková
vedoucí učitelka mateřské školy
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Básně žáků 3. třídy na téma „Domov“
Domov
Alexandra Bábíková

Kde jsem doma
Kateřina Kuzdasová

Švábenice jsou můj domov,
kde po škole si dávám pohov.
Když úkoly si udělám,
o své aktivity se zajímám.
Pak maminka zavolá,
večeři už doma mám.
Potom zbývá umýt, přečíst
a do postýlky si zalízt.
A teď honem spát,
dobrou noc všem přát.

Švábenice, Švábenice,
to je pěkná dědinka.
Bydlíme tu já a bráška,
tatínek a maminka.
V noci nám tu svítí měsíc,
ve dne zase sluníčko,
proto jsme tu všichni rádi,
naše krásná vesničko.

Naše vesnička
Tereza Smutná
U nás doma se mi líbí,
jsou tu všichni moc milí.
Ve škole je taky hezky,
učím se tam dobře česky.

Školní anketa
„Za co bych nejraději utratil(a) peníze“
V tomto předvánočním čase jsme se v rámci výuky s našimi žáky
věnovali tématu, jak by naložili s případnou a mimořádnou finanční hotovostí.
Pokud rodiče ještě nemají jasno, jaké dárky pořídit pro své potomky, naše
anketa by mohla sloužit jako určitý návod.
A za co že by naše děti nejraději utrácely?
- za knížku, omalovánky
- za dárek pro rodiče a bráchu, živobytí pro rodinu, dárky příbuzným
- vlastní byt a zahradu, obří dům, dům dětí, mrakodrap nebo hotel, postel
- oblečení
- něco, co by chtěli mamka, taťka a brácha
- sešity, boty, nábytek, jídlo
- míč, nové kolo, hokejový dres, hřiště, hokejový stadion, fotbalové hřiště,
vířivku, saunu
- školu
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„gétéáčko“
„koko“, gumi
pistolu
psa, 2 štěňátka, kočku, papouška, hada, koně, poníka, německé ovčáky,
koťátka a velký statek, pozemek na farmu pro jakákoliv zvířata a veterinu pro
zvířata, bráchovi psa, sestřenici koně
granule pro psa a křečka
banka
dyjamant
auto BMW, limuzínu
všechno
HOTW HELS AUTO, HOTW HELS DRÁHU, stolní fotbal, FIFA 15,
„JETEAČKO POHIBLIVI, figurka JONSINO, FIFA 16, pavouk ovladaci“
domeček pro panenky
tablet, mobil, počítač, televizi
dobrý hvězdářský dalekohled
detektor kovů
Když bych byla dospělá, šla bych se podívat do syrotčince. Kdyby tam
bylo děťátko, se kterým si nikdo nehraje, tak bych za něho utrácela.
Něco bych dala na charitu a jela bych na výlet na opuštěný ostrov. Za
pomoc poztíženým detem a za budovu na jejich pomoc a jela bych na
měsíc a bydlela jsem tam. Nemocnici zdarma všem co mají peníze pod 20 000.
operaci mé rodiny, nesmrtelno pro moji rodinu
robota, který za mě všechno dělá
kyno u Lapače
abych se dostal do NHL a aby tam moje rodina byla se mnou, vzal bych mamku
na hokej
tankovou garáž ze všemi tanky světa
sníh
jet s mamkou a taťkou na Haway, a Jet do Bonga (tak to je opravdu
napsané), dovolená na Alijašce s rodinou
speedio, disco rádio
investoval bych do firem, obchodů atd., které vlastním a nejvíc bych
investoval do charit
chtěla bych hrát v celosvětovém filmu a všichni by mě znali
koupit Mars a tam mít město
„abi bila rodina šťasná“
mýt farmu
„stolňi hokej, ovládací kamyón, noví dum“

Výběr je vskutku veliký, teď už záleží jen na „peněžence“ Vás - rodičů!
Poznámka:
Některá dětská přání a touhy popsané v angličtině zůstávají i nám učitelkám
utajeny, případné pravopisné „přešlapy“ jsou ponechány v původním znění.
kolektiv učitelek ZŠ
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Učíme se s pohádkou
Ve škole v hodinách čtení nejraději
čteme pohádky všeho druhu. Naposledy to
bylo Povídání o pejskovi a kočičce.
A protože jeden z celoškolních projektů
nese název Rok s pohádkou, uvítali jsme
pozvánku
vyškovského
muzea
na
interaktivní výstavu Devatero pohádek“
k dílu bratří Čapků. Těšili jsme se moc.
Na začátku jsme si prohlédli celou
výstavu a paní průvodkyně nás seznámila
s úkoly, které budeme plnit.
A pak už to začalo: u panelu
s Pošťáckou pohádkou jsme skládali
čepice a obálky – ty jsme orazítkovali.
U Vodnické pohádky jsme házeli kroužky
„do rybníka“. Doktorskou pohádku nám
připomněly předměty, ze kterých jsme
měli vybrat ty, které potřebuje lékař.
U Policejní pohádky jsme házeli míčky
do tlamiček tříhlavé saně. Lovili jsme ryby
na magnetické udice, skládali puzzle
s obrázky z „naší“ knížky Povídání
o pejskovi a kočičce.
Knížku Dášeňka nám připomněly
kartičky s psími plemeny, která jsme měli
za úkol poznat. Úkolů bylo dost – třeba
ještě malování ptáčků a srážení kuželek.
Na závěr jsme vyplnili pracovní list, který
prověřil naše znalosti knížek Karla
a Josefa Čapkových. U toho jsme
se naběhali! Hledali jsme odpovědi na
všech panelech.
Výstava i činnosti se nám moc líbily,
stejně jako Čapkovy pohádky, a budeme
se těšit na další akci Muzea Vyškovska.

za všechny žáky 2. až 5. třídy
zpracovali „třeťáci“
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SKAUTSKÝ ROK 2015
Mládež našeho oddílu se schází na
pravidelných schůzkách ve skautské
klubovně na staré školce. 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.
Pod
vedením
našich
obětavých
vedoucích se schází na svých pravidelných týdenních schůzkách 3 celoročně
pracující družinky Broučci, Motýlci a Liščata.
Nový rok jsme tradičně zahájili Tříkrálovou sbírkou, při které se koledníkům
podařila vybrat nemalá částka pro potřeby charity. S příchodem jara jsme
provedli úklid odpadu a pneumatik v lokalitě u Dubu. V předvečer 70. výročí
osvobození našeho městyse od nacistické okupace jsme se zúčastnili pietního aktu
u památníku obětem I. a II. sv. války. Poslední květnový víkend jsme strávili
na naší táborové základně, abychom se připravili na letošní tábor.
V červnu se roveři vydali na týdenní putování po Broumovském výběžku.
Vyvrcholením skautského roku je vždy letní tábor. Ten letošní vzal všechny
táborníky na cestu kolem světa. V říjnu jsme na zahradě klubovny zapálili již
tradiční výroční oheň. V letošním roce o to slavnostnější, že jsme si připomněli 70.
výročí od založení skautského oddílu ve Švábenicích a 25 let od jeho znovu
obnovení činnosti. Následujícího dne se činovníci zúčastnili v Brně výroční schůze
naší domovské organizace Ymca T.S., jejíž hlavním programem bylo přijetí nových
stanov.
V listopadu proběhl na junácké chatě podzimní zálesácký camp, a taktéž
brigáda, při níž byla na chatě zrekonstruována venkovní veranda. 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 vedoucím družinek a 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.
Družinky:
Broučci – úterý
Motýlci – středa
Liščata – sobota
Pokud by někdo měl zájem vést družinky nebo jinak spolupracovat s mládeží, rádi
ho mezi námi přivítáme. Být skautem není podmínkou.
Dana a Pavel Brown Derkovi
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Pečení perníčků 2015
V pátek 13. 11. 2015 se jako každým rokem před rozsvěcováním
švábenického vánočního stromku uskutečnilo pečení perníčků pod vedením
Jarmily Hudcové a Jitky Skácelové. Děti s maminkami z Volejbalu Švábenice
prožily příjemné listopadové odpoledne.
Pečení perníčků v číslech:
12 dětí a 7 maminek peklo perníčky,
8 kg těsta bylo připraveno na pečení,
900 ks perníčků se upeklo,
67 formiček si děti přinesly,
1 l višňovky vypily maminky,
13 minerálek vypily děti,
10 žloutků bylo potřeba na potření
perníčků,
2 mašlovačkami se perníčky potíraly,
3 trouby byly v provozu,
33 pečicích papírů se umazalo,
110 vdolečků se snědlo,
5 vánočních koled jsme si všichni
zazpívali …
Zapsaly: Klára Dobešová a Petra Štolfová
Nakreslila: Terezka Dobešová
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Plamínkový průvod
Volejbal Švábenice ve spolupráci
s městysem Švábenice pozval v sobotu
28. listopadu 2015 všechny děti a dospělé
k již tradičnímu společnému rozsvěcování
vánočního stromu. Plamínkový průvod
v čele s Plamínkovou královnou byl letos
zahájen v kostele slavnostním předáním
světla panem farářem. Holky a kluci nesli
k vánočnímu stromu ve svých lucerničkách a lampionech krásné poselství
světla pro všechny občany Švábenic.
Při setkání pod zářícím ozdobeným
stříbrným smrkem bylo milé vidět
hloučky sousedů, z nichž mnozí přinesli
k nabízeným dobrotám i něco vlastního
na zahřátí (někteří pohotově podpořili
pořadatele již při dopolední přípravě
podia). Z dobrovolných příspěvků do
kasiček se zaplatilo ovoce, cukrovinky
a drobné dárky v balíčcích pro nejmenší, kterých se rozdalo na 200 ks.
Vystoupení dětí s pásmem pěkných básniček o zimě, vánočními písněmi
a melodiemi připravila v letošním roce místní základní škola (pod vedením
paní učitelky A. Kuškové) ve spolupráci se Základní uměleckou školou
v Ivanovicích na Hané (pod záštitou pana učitele V. Tkadlece). Věříme,
že společné setkání potěšilo všechny přítomné a přineslo jim radost a sváteční
pohodu. Návštěvníkům zřejmě nejvíce chutnaly perníčky, oříšky s proroctvím
na příští rok vyvolaly nejeden úsměv na tváři. Copak jste našli v oříšku Vy?

Děkujeme za přízeň a podporu
a všem spoluobčanům přejeme pevné zdraví
a co nejvíce splněných přání o Vánocích
i v roce 2016!
členové Volejbalu Švábenice
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Rok 2015 u švábenických hasičů
V době, kdy se blíží konec starého roku, každý hodnotí, jaký tento rok
byl. I u švábenických hasičů hodnotíme, co se za tento dlouhý čas událo,
ale také neudálo. Chtěli bychom tedy připomenout nejvýznamnější akce,
které jsme pořádali, nebo kterých jsme se účastnili.
Na počátku roku jsme jako již tradičně uspořádali Hasičský ples, kde nám
hrála hudební skupina ARCONA ze Znojma a dále jsme s Městysem Švábenice
spolupořádali Hasičský karneval pro děti, kterého se zúčastnilo opět velké
množství dětí ze Švábenic a širokého okolí. Další jarní akcí byl sběr železa,
kdy jsme opět nasbírali po celých Švábenicích velké množství železa. Všem,
kdo darovali železo, děkujeme!!
Začátek léta bývá u švábenických hasičů ve znamení letního tábora.
Nebylo tomu jinak ani v tomto roce. Letošní tábor nesl název „Pevnost
Boyard“. Na děti čekalo spoustu zajímavých disciplín, při kterých si ověřili své
znalosti a soutěžili o klíče k truhle s pokladem. Tábora se zúčastnilo 29 dětí,
což nás velmi těší. Jediným větším problémem na táboře byla extrémní vedra,
která dala nám všem pořádně zabrat.
Letos jsme bohužel kvůli velkým opravám kulturního domu nemohli
uspořádat hodovou zábavu, na které měla hrát, tak jako minulý rok, kapela
FOCUS rock ze Zlína. Velmi se všem, kdo se na hodovou zábavu těšili,
omlouváme.
Další velmi důležitou složkou sboru jsou naši mladí hasiči, kteří se schází
každý pátek v 16 hodin. V létě mají své schůzky v klubovně za hasičskou
zbrojnicí a v zimě cvičí v tělocvičně Základní školy Švábenice. Celý rok opět
pilně trénovali na soutěže, na kterých sbírali samá pěkná umístění. To nás
samozřejmě těší a i nadále přejeme našim mladým hasičům hodně úspěchů
při soutěžích. Tolik stručně k průběhu roku u SDH Švábenice a nyní mi
dovolte popsat činnost JSDH Švábenice, tedy naší zásahové jednotky.
Činnost naší zásahové jednotky v roce 2015 byla následovná. Na jaře
se zúčastnili naši dva členové odborného výcviku v používání motorové pily
a získali tak osvědčení k jejímu odbornému používání. Zúčastnili jsme se také
na jaře námětového cvičení v zemědělském družstvu v Ivanovicích na Hané,
kde bylo naším úkolem hasit požár v jedné z družstevních budov. Dále, jako
každý rok, naši členové zavítali do Kostelce na Hané, kde soutěžili „O hanáckó
sekyrko“. Tato soutěž je určená pro zásahové jednotky, které při ní plní velké
množství náročných úkolů. Těmi jsou například autonehoda, záchrana osoby,
hašení požáru aj. Dále jsme byli v rámci programu ochrany obyvatelstva
povolání do Tišnova k plnění protipovodňových pytlů pískem. Bohužel, tato
akce se nám kryla s plánovaným dnem otevřených dveří v hasičské zbrojnici,
a tak jsme letos nemohli uskutečnit ani ten. Velmi se omlouváme.

30

Po celý rok i nadále pečujeme o nám svěřenou techniku. Tuto se snažíme
uchovávat v provozuschopném stavu, i když je to stále obtížnější. Naše dvě
auta bychom mohli s jistotou označit za veterány. Vždyť cisternový automobil
Škoda 706 je vyroben v roce 1973 a dopravní automobil Avia A 30 v roce
1979. Jistě uznáte, že vozidla takového stáří není jednoduché udržet
v bezvadném stavu. Ještě větším problémem je ale velikost naší hasičské
zbrojnice. Ta je v současné době absolutně prostorově nevyhovující. Byla
postavena v roce 1970, kdy se do ní všechno potřebné vešlo, ale doba jde
vpřed a v souvislosti s tím se zvyšují i nároky na vybavení zásahové jednotky.
Z důvodu, že jsme byli na jaře zařazeni do jednotek ochrany obyvatelstva,
bychom potřebovali dokoupit další vybavení. Bohužel toto už není kam dát,
jednoduše, nemáme místo. Proto by byla naším největším přáním do
budoucna NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE.

A jaké máte Vy přání? Ať už je jakékoliv, tak
Vám přejeme, ať se vám v novém roce vyplní.
Také Vám přejeme klidné prožití svátků
vánočních a vstup do nového roku tou pravou
nohou.
Hasiči ze Švábenic
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ZO Český svaz chovatelů Švábenice
Vážení občané městyse Švábenice,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností Českého svazu chovatelů, základní
organizace Švábenice, za rok 2015.
Na úvod budu citovat pár řádků z kroniky, kterou sepsal pan František
Procházka: „V roce 1988 a to 1. – 2. 10. byla uspořádána naše první výstava
v zahradě u staré mateřské školy. Bylo vystaveno 64 ks králíků, 60 ks holubů, 60
ks drůbeže. Bylo pěkné počasí a rovněž byla velká účast občanů. Zůstatek
z výstavy činil 2.066,50 Kč. Získané peníze se použily na nákup betonových
krmítek a nákup železných trubek na stojánky pod klece.“
V současné době má ZO ČSCH Švábenice 17 členů a 5 mladých chovatelů
do 15 let. Všechny úkoly, které jsme si stanovili, se nám podařilo splnit.
V areálu je nová kuchyně, pěkná klubovna, jsou nové okapy a svody,
je vydlážděn přístřešek pro okrasné ptactvo. Členové v tomto roce
odpracovali celkem 190 brigádnických hodin na opravě a údržbě areálu. Díky
Lesnímu družstvu Švábenice a panu Zdeňku Tilšerovi máme zásoby topného
dřeva na několik roků.
Dětský den, který se konal dne 29. 5. 2015 ve spolupráci s SDH
Švábenice, se velmi vydařil. Bylo zde k vidění 521 králíků v 6 druzích,
19 holubů, 6 voliér kachen, 4 voliéry drůbeže, 19 ks okrasného ptactva ve 4
druzích, 2 ks morčat, 2 ks hrdliček, 3 štěňátka kokra, 1 divoké prase jménem
Vasil a 3 ks křepelek. Dále zde byl na ukázku prosklený úl se včelami, ukázka
vytáčení medu spojena s ochutnávkou. SDH Švábenice provedl ukázku
zachraňování osob pomocí dýchacích přístrojů a přepravu zraněných pomocí
lehátek. Počasí nám všem přálo a děti byly jistě spokojeny.
Naší prioritou je uspořádání hodové výstavy, v letošním roce tuto
navštívilo i přes nepříznivé počasí 328 platících občanů. Výstavy se účastnilo
41 vystavovatelů, kteří vystavili 84 ks králíků ve 12 druzích, 55 ks drůbeže
ve 20 druzích, 116 holubů v 16 druzích, 45 ks okrasného ptactva ve 14
druzích.
Dále jsme uskutečnili sběr železného šrotu, i když jsme věděli,
že výkupní ceny jsou velmi nízké. Bylo sesbíráno 33,6 q starého železa,
děkujeme tímto všem občanům, kteří nám železný šrot nabídli.
Naši členové se zúčastňují výstav, a že nepatří mezi druhořadé, svědčí
následující:
* Při hodnocení, které se uskutečnilo 12. 4. 2015 v Křenovicích, byla naše ZO
hodnocena jako 4. na okrese v počtu registrovaných králíků za rok 2014.
Zde jsem byl vyhlášen jako druhý nejlepší chovatel králíků okresu za rok
2014.
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* Na jarní okresní výstavě ve Vyškově ve dnech 24. – 25. 4. 2015 získal pan
Martin Branžovský pohár starosty města Vyškova za nejlepšího králíka
výstavy.
* Na výstavě v Morkovicích ve dnech 15. – 16. 8. 2015 jsem získal čestnou
cenu za králíka stříbřitého černého.
* Na okresní výstavě v Křenovicích ve dnech 29. – 30. 8. 2015 jsem získal
pohár za nejlepšího samce výstavy a čestnou cenu za nejlepší samici výstavy
králíků. Mladá chovatelka Monika Skácelová získala čestnou cenu za králíka
burgundského.
* Na hodové výstavě ve Švábenicích ve dnech 26. – 27. 9. 2015 získali:
- Martin Branžovský pohár za kolekci králíků českých strakáčů modrých
- Josef Hanák pohár za kolekci králíků stříbřitých černých
- mladý chovatel Lukáš Branžovský pohár za samce českého strakáče černého
- Zdeněk Tilšer pohár za holuba - český stavák černý tygr
- mladá chovatelka Monika Skácelová čestnou cenu za králíka kalifornského
- Martin Branžovský čestnou cenu za samce českého strakáče modrého
- Jan Derka čestnou cenu za samce českého strakáče černého
- mimořádnou cenu organizace získali tito mladí chovatelé: Monika Skácelová,
Lukáš Branžovský, Tadeáš Frgál a Jan Kudlička.
* Na výstavě ve Vyškově ve dnech 16. – 17. 10. 2015 získal pan Jan Derka
pohár pro nejlepšího holuba.
Pro členy naší základní organizace je to velký úspěch, který se bude
těžko obhajovat, i když bychom si to moc přáli.
Na závěr bych chtěl jménem organizace ČSCH Švábenice poděkovat
Úřadu městyse Švábenice za velkou pomoc a všem sponzorům za podporu.

Blíží se konec roku, tak přeji jménem svým a jménem ZO ČSCH Švábenice
všem občanům Švábenic do nového roku hodně zdraví a chovatelům hodně
chovatelských úspěchů.
Josef Hanák, jednatel ZO
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Běh? To je výzva!
Lidé neustále vyhledávají příležitosti pro překonávání vlastních hranic
a zlepšovaní svých možností. Typickým příkladem tohoto počínání je rozvoj
extrémních běžeckých disciplín, které se stále častěji vyskytují v běžeckých
„termínovkách“. Jedná se o závody, které jsou velmi náročné svou délkou,
převýšením, obtížným terénem nebo kombinací všech zmíněných parametrů.
Přestože nepatřím mezi nadšence, kteří své výkony měří jen na základě
počtu naběhaných kilometrů, rozhodla jsem se v letošním roce na konci
sezóny otestovat vlastní tělo při jednom z nejnáročnějších závodů konaných
na území ČR.
O posledním říjnovém víkendu se v Jeseníkách konala Rock Point 24
hodin Horská výzva. Jednalo se o extrémní závod jednotlivců a štafet
v nepřetržitém celodenním a celonočním běhu na trase z Koutů nad Desnou
na přečerpávací nádrž Dlouhé stráně a zpět. Délka jednoho okruhu činila
přibližně 15 km s převýšením 870 metrů.
Protože jsem se podobné akce zatím nikdy nezúčastnila, přihlásila jsem
se společně se dvěma kamarády do snazší štafetové verze závodu. Pravidla
byla jednoduchá. Po celých 24 hodin se na trati pohyboval vždy jeden člen
našeho týmu a zbylí dva odpočívali a nabírali síly v prostorách skiareálu.
Po uběhnutí 1 kola, což trvalo členům mého týmu zhruba 1,5 – 2 hodiny,
se vždy předávala štafeta. V našem případě tedy každého z 3 členů čekaly
během 24 hodin jisté 4 okruhy (tj. cca. 60 km).
Závod to byl velmi nevyzpytatelný. Zaskočit nás mohlo cokoli - změna
počasí, náhlé zranění, fyzická či psychická slabost aj. Moji týmoví kolegové
se pravidelně účastní podobných akcí, proto mě dopředu zásobovali cennými
radami ohledně správného oblečení, občerstvení a regenerace. Přesto jsem
si nebyla jistá, jestli nebudu nejslabším článkem týmu a nebude pro mě tento
závod příliš obtížný.
Počasí nám vyšlo neuvěřitelně krásné. Po šedých a zamračených dnech
nás provázela celý den i noc jasná obloha. Nadcházející zima však byla
na horách pořádně znát. Silný vítr, který vanul kolem Dlouhých strání,
byl tak silný, že jsem měla strach, aby mě neodfouknul. Prověřeny byly také
orientační schopnosti závodníků, když k ránu zalila vrcholky hor hustá mlha,
která místy namrzala. Následné svítání však všem nalilo zpět krev do žil
a mohli tak závod v téměř ideálních podmínkách dokončit.
Našemu týmu se nakonec po 24 hodinovém snažení podařilo obsadit
vytouženou 1. příčku v hodnocení smíšených štafet s celkovým počtem 13
odběhnutých okruhů.
Celý závod velmi předčil má očekávání, protože jsem nevěřila,
že ve mně tato zkušenost zanechá tolik různých zážitků. Zažila jsem okamžiky,
kdy jsem si sáhla na dno, ale i chvíle, kdy jsem běžela s vypnutou čelovkou
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za svitu měsíce a užívala si momentální atmosféru. Byl to snad první můj
závod, který nebyl o výsledku, ale o prožitku.
Nové osobní rekordy z roku 2015:
 3 km – 10:40
 5 km – 17:53
 10 km – 37:26
 Půlmaraton – 1:22:42
Martina Vévodová
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Radost z úspěchů mého vnuka
Vážení spoluobčané,
chtěla bych se s vámi podělit o radost, kterou prožívám už nějakou dobu,
ale zvlášť v letošním roce. Můj vnuk Radek Juška pochází z malé obce
Starovičky na Břeclavsku. Když byl malý, mohli jste ho vídat ve Švábenicích.
Jeho dědečkem byl Miroslav Vojáček - tehdejší dlouholetý starosta SDH
Švábenice.
Se sportem Radek začal už na základní škole. Rozhodoval se mezi
atletikou a fotbalem. Dnes je vidět, že jeho volba byla správná – vyhrála
atletika. Zkoušel, v čem se mu bude dařit: skok vysoký, ale jeho styl byly
„nůžky“, skok daleký a trojskok. Během prvního ročníku na střední škole
se rozhodl pro dálku. V atletickém oddíle Lokomotiva Břeclav byl jeho
trenérem pan Zbyněk Chlumecký. Výkonnost mladého atleta pod jeho
vedením stoupala nevídaným tempem.
V roce 2012 se zúčastnil závodů v Olomouci, kde skákal jak dálku,
tak výšku a zaběhl si i sprint na 200 m. Ve všech třech disciplínách vytvořil
své osobní rekordy: v dálce 744 cm, ve sprintu 22,37sec., do výšky skočil 187
cm.
Když mu bylo sedmnáct, měl osobní rekord 710 cm. V roce 2012 skákal
na mistrovství republiky dospělých ve Vyškově, kde skočil 771 cm. Z Břeclavi
přešel do Olympu Praha. Dostal se do tréninkové skupiny Josefa Karase.
S tím byl spojen odchod ze Staroviček z laskavé péče rodičů. Musel se naučit
starat se sám o sebe – vařit, prát, uklízet, cestovat a žít ve velkoměstě. Dodnes
občas zavolá mamince, jak se co vaří nebo jak se pečou buchty.
V únoru 2015 už jeho výkon na Mezinárodním mítinku v Linci byl 793
cm, což znamenalo splnění limitu na halové ME v Praze. V Innsbrucku skočil
dokonce 815 cm. Zúčastnil se i mistrovství světa v Pekingu, kde se kvalifikoval
„jen“ do finále. Pro mladého sportovce to však byl obrovský úspěch.
Letos se Radkovi obzvlášť dařilo: na halovém mistrovství Evropy
v Praze obsadil senzační 2. místo výkonem 810 cm. Tím si dal ten nejlepší
dárek k 22. narozeninám. Jeho osobní rekord je 815 cm.
Když budu pokračovat ve výčtu jeho úspěchů, musím zmínit také,
že je několikanásobným mistrem republiky jak v hale, tak venku. Několikrát
byl vyhlášen nejlepším sportovcem Břeclavska. Do překonání českého
rekordu mu chybí 3 cm. Venkovní rekord ČR je 811 cm a do něho mu chybí
1 centimetr! Halový rekord 808 cm, který držel Robert Změlík, už pokořil.
Světový rekord drží Mike Powell, který skočil 895 cm. Třeba se k němu Radek
jednou hodně přiblíží.
V rámci tréninkových soustředění hodně cestuje. Byl trénovat například:
pravidelně do Nymburka, do Vysokých Tater, na Kanárské ostrovy.
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V sobotu 7. 11. 2015 jste mohli vidět jeho další úspěch – v anketě Atlet
roku 2015 se umístil na nečekaném 5. místě. Kromě toho byl vyhlášen
Objevem roku. Svou tréninkovou pílí a vytrvalostí si splnil svůj velký sen
o účasti na OH 2016 v brazilském Rio de Janeiru, kam byl nominován. Vidina
účasti na olympiádě ho v současné době hodně motivuje.
Vrcholový sport je ale také o neúspěších, zraněních nebo úrazech, dřině,
chybějící formě, i když tréninkové dávky jsou ideálně stanovené. To všechno
musí každý sportovec překonat, pokud chce uspět. Popřejme mu proto,
ať zdraví vydrží a štěstěna je mu nakloněna!
Anna Vojáčková
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Gruzie
Výlet do Gruzie jsme plánovali rok dopředu. A postupně jsme střádali
podklady pro čtrnáctidenní expedici: sehnat mapové podklady pro dané
úseky, najít vhodný a přitom cenově dostupný let, doplnit potřebné vybavení
jako byl kvalitní stan, spacák, péřová bunda ale nic nebylo tak těžké, jako
přesvědčit naše manželky a děti, že naše nepřítomnost po dobu dvou týdnů
je pro ně to nejlepší, co si můžou přát…
A tak se nám vše podařilo a v pátek 4. 9. 2015 v pravé poledne odlétáme
z Prahy do Istanbulu, kde jsem za dvě hodiny, ale čekáme na další let
do Tbilisi až do 2:00 ráno.
Sobota - ráno v 5:15 jsme konečně na letišti v Tbilisi a po 17 hodinách
cestování hledíme jak potkani z otýpek. Kupujeme si předraženou vodu,
a domlouváme se s místními taxikáři na ceně za odvoz do centra, které
je vzdálené 20 minut jízdy. Když předávám domluvených 30 lari za transport,
mám pocit, že mě šofér propíchne pohledem, a že v podstatě on je škodný
z našeho kontraktu.
Vzhledem k brzkému ránu jsme naštěstí našli velmi rychle ubytování
v hostelu Lusi, kde jsme okamžitě zahájili vytrvalostní a potřebný spánek.
Po probuzení
nám
paní
domácí nachystala opožděnou snídani. Plán na dnešní
den jsme měli jasný - sehnat
odvoz do 170 km vzdáleného
Shatili v pohoří velký Kavkaz
a koupit plyn do našich
vařičů. Vše se nám podařilo.
Neděle - v domluvených
devět hodin ráno vyrážíme do gruzínských hor osobním vozem Opel Astra
kombi ve složení Jaroslav Látal 35 let, Rostislav Kadlík 35 let, Pepa Derka 40
let, Stanislav Hroza 34 let, řidič Robinson +-60 let, čtyři batohy po 20 kg a dvě
rezervy velmi hrubého vzorku v kufru auta. Musím říci, že osobní vůz na cestě
určené zásadně pro terénní automobily si vedl velmi dobře, i když jsme
zachytly podvozkem o vozovku asi stosedmdesátkrát. I ta jedna rezerva přišla
na řadu, když jsme Robinsona přesvědčily, že to, co syčí, není kolem tekoucí
horská řeka, ale pravé zadní kolo. Ve 14:00 přijíždíme do Shatili, kamenné
vesnice nedaleko Čečenských hranic, kde žije jen pár obyvatel. A zrovna jsme
byli svědky, jak se pan farář pravoslavné církve loučí s farníky litrem
medoviny. Rozumět mu nebylo, ale asi hovořil Gruzínsky, což je oficiální jazyk
v Gruzii. Konečně vyrážíme vstříc našemu velkému dobrodružství a po ujití
pár set metrů se mi honí hlavou revoluční myšlenka - sním ne jednu ale hned
tři konzervy na ráz, abych odlehčil tomu těžkému trápení, které musíme nosit
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na zádech. Ne nadarmo horolezci nazývají batoh s vybavením „svině“. Holt si
to musím odnosit sám.
Pondělí – i přes špunty v uších, které jsem měl, vzhledem k medvědímu
chrápání mého spolunocležníka, mě budí hlasy hlučných mladíků, kteří jeli
kolem v místě, kde bychom auto rozhodně nečekali. Chlapci posilněni
alkoholem, se nám několikrát chlubí svým tetováním, které získaly ve vězení byla to pro ně jakási čest. A tak společně snídáme na kapotě jejich vozu zn.
Žigulík buchtu se žlutou limonádou a půl litrem slivovice, od které nám rádi
odpomohli. Po hodinovém zdržení jsme se s nimi loučili se slovy, že zpět
do Shatili pro medovinu určitě nechceme jet.

Vyrážíme do sedla Isirgele pass 3450 m n. m. Cesta stoupá vesele vzhůru
a chodník postupně mizí. Naším směrem jde i místní domorodec. Využijeme
jeho terénní znalosti a zároveň zvědavosti z váhy našich batohů. Jak ty hory
byly najednou krásné bez batohu, šel jsem za ním s tichou duší a zvědav,
jak dlouho vydrží nést moje zavazadlo. Po pár kilometrech se zastavuje,
aby si nalámal březové větve na zametání. Se slovy, že tady jeho cesta končí,
nám maluje na kus břidlice cestu do sedla s informací, co nás čeká na druhé
straně, ale za padesát let, co zde žije, tam nikdy nebyl. Loučíme se a pomalu
krok za krokem krájíme výškové metry a z ničeho nic zaburácí nad námi
hrom, bez jakéhokoliv předchozího varování. Se staženými svěrači hledáme
místo na nocleh s hůlkami uloženými daleko od stanů. Bouřka nás naštěstí
minula, ale nedaleké vrcholky byly během hodiny pokryty vrstvou sněhu.
Unaveni pozdě odpoledne usínáme, abychom se o hodinu později najedli
a našli poslední zdroj vody. Nocujeme ve výšce 2800 m n. m. a zdolání sedla
odkládáme na další den.
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Úterý – sedlo Isirgele pass
3450 m n. m., které se původně
zdálo na dosah, jsme pokořili
až v dopoledních hodinách, byť
každý samostatně. Na vrcholu
se utvrzuji o důvodech, proč
navštěvovat hory… nepopsatelná
a nekonečná krása. Chvilka euforie
a kochání se střídá s realitou. Čeká
nás brutálně náročný sestup korytem řeky, kterou musíme několikrát brodit
s použitím lana. Jednou se ocitáme vysoko nad řekou s cílem najít schůdnou
cestu, což vedlo k nevyhnutelnému a hlavně prudkému sestupu zpět k řece,
kdy naše životy doslova visely na stéblech trávy. Podruhé jsme uvězněni
v korytě řeky obklopeni vysokými skalami nuceni opět brodit divokou vodu.
Ocitáme se v pravém srdci Kavkazu bez možnosti dovolat se jakékoliv pomoci.
Všude přítomná vysoká tráva v nás evokuje loňský zážitek se zmijemi v Bosně
a Herzegovině. A ten zážitek na sebe nenechal dlouho čekat. Poslední
při sestupu jde Pepa a stěžuje si na bolavé koleno s komentářem, že je z nás
nejstarší a má na to vlastně nárok. Po chvíli ale zahlédl vedle sebe v trávě
zmiji a rázem je ve vedení výpravy.
Cestou nás doprovází smíšené pocity
ze špatně schůdného terénu a absence
jakéhokoliv značení, ale tyto pocity naštěstí
vynahrazuje krásná okolní divoká příroda.
Příchodem na vojenskou základnu nás vítají
na volno se pohybující koně, štěkající pes
a střelba, která byla, jak se později ukázalo,
cvičná. Vojenská základna na hranicích
s Ruskem o osmi vojácích nás počastovala
večeří v podobě chleba a hovězích konzerv.
Na oplátku jsme nabídli slivovici, která byla
odmítnuta se slovy „jsme ve službě “. Místo
na nocleh jsme dostali u řeky hned vedle
terče pro cvičnou střelbu. Zima a únava
předčila
veškeré
obavy
a usínáme
vyčerpáním.
Středa – námraza na stanech nás probouzí
a provází ránem. V hlubokém údolí by čekání na slunce bylo stejně nekonečné
jako příchod Mikuláše ve žních. Balíme mokré věci a pokračujeme v treku
kolem řeky, který není o nic jednodušší než včera. Přidají se k nám dva
domorodci, kteří sdílejí naše nadšení pro hory. Mají minimum vybavení, což je
dělá rychlejšími, ale není jim to nic platné, neboť se často vracejí při hledání
správné cesty. Stezka najednou mizí a její pokračování je na druhém břehu
řeky. Brodění je opět nevyhnutelné, nemluvě o přenášení čtyřnohého
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kamaráda divokými peřejemi, který se k nám přidal. Vaši pomoc si vynutil
hlasitým kňučením vždy, když nemohl dál. Cestou v širokém údolí jdeme
kolem vesnice Amra o osmi obyvatelích. Po obhlídce vesnice vyptáme od
domácích kraví sýr a chléb. Na otázku „co jsme dlužni“ se nám dostalo
odpovědi „co dáš“. Po zaplacení 5 lari jsme nabídli slivovici, která bez mrknutí
oka rázem zmizela v útrobách ošlehaného pětašedesátníka. Pokračujeme
chodníkem, lámajícím se vzhůru. Po pár kilometrech rozděláváme stany
a oheň na kraji další vesnice Roška. Potřebnou koupel po několika-ti dnech
v ledové řece zpříjemnila večeře, ke které se podával horký opečený sýr…
Gruzie je opravdu země plná kontrastů.
Čtvrtek – prozkoumali jsme vesnici Roška a místní vodní generátor
bývalé přehrady, po kterém zůstalo jen torzo. Vyrážíme na cestu a už po pár
set metrech nevíme kudy dál. Google maps jsou dobré pro orientaci a nikoliv
pro přesnost a cestu si musíme opět hledat sami. Krájíme stoupající kilometry
se silným protivětrem. Někde před námi v nedohlednu se tyčí Archotské sedlo
3300 m n. m., které je zároveň vrcholem. Hory mají svoji krásu, kterou vás
odmění v podobě výhledů, ale také svoji náročnou stránku v podobě výstupů,
který byl opět dlouhý a nekonečný. V pozdních odpoledních hodinách jsme
stanuli na vrcholu. Hustá mlha valící se z jedné strany a krásné výhledy
na straně druhé. Radost z úspěchu byla znásobena Rosťovými pětatřicátými
narozeninami.
Pátek - sestupujeme do vesnice Juta a odtud přejíždíme automobilem
do 50 km vzdáleného Kazbegi, který je výstupním bodem na horu Kazbeg
5033 m n. m. v pohoří Velký Kavkaz. Představte si Vysoké Tatry a několikrát
je vynásobte. Dostanete velikost, hloubku a v neposlední řadě krásu Kavkazu
…. ale to až příště.
Jaroslav Látal
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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: tel. 517 365 629, 733 722 696, www.svabeniceskola.webnode.cz
Mateřská škola: tel. 517 365 647, www.svabeniceskola.webnode.cz
Školní jídelna: 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, provozní doba: neděle 15:00 – 17:00 h.
vstupné 10,- Kč, plocha stěny 37 m2, výška 4 m, 296 chytů. Kontakt na správce:
- Pavel Přecechtěl, e-mail: precechtelpavel@gmail.cz

Kulturní dům – pronájem – informace na Úřadu městyse Švábenice: tel: 517 365 622
Farní úřad:

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

Církev československá husitská, farář Martin, tel: 606 702 768,
fararmartin@seznam.cz, www.kostelyvyskovsko.hu.cz, www.fararmartin.digiinfo.eu

Muzeum vlastivědné a kostelní a expozice Betlémů, správce p. Libor Pištělka,
tel: 732 446 286,

otevírací doba:

Pošta:
otevírací doba:

tel: 517 365 620

po, út, čt, pá:
st

ne: 13:00 – 17:00 h.

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.

Cukrářská výroba, prodej zdravé výživy a stáčení vín - Jitka Skácelová, tel: 608 634 548
otevírací doba:
po - ne:
10:00 – 18:00 h.
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:
út – pá:
so:

dopol. zavřeno
8:00 – 10:00 h.
8:00 – 11:00 h.
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13:00 – 17:00 h.
13:00 – 17:00 h.

Informace
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.
Sedlářství – Jaroslav Navrátil, zakázková výroba vozatajských a jezdeckých postrojů
Švábenice 331, tel.: 731 027 673
e-mail: sedlarstviJN@seznam.cz, www.sedlarstviJN.websnadno.cz
Kadeřnictví - Petra Novotná, Švábenice 366, tel.: 737 429 274
Objednávky po telefonické domluvě.
Kadeřnictví - Magdalena 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- čt:
11:30 – 14.30 h.
pá, so:
11:30 – 14.30 h.
ne:
11:00 - 20:00 h.

16:00 – 22:00 h
16:00 – 24:00 h.

Pohostinství V Bráně, tel: 775 799 154
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.
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 se sídlem ve Švábenicích, tel: 517 324 241
Pálení ovocných kvasů:

Miloslav Skácel, tel: 608 531 611

Pálení ovocných kvasů:

Hana Hlobilová, tel: 517 365 651, 737 050 988
Petr Hlobil, tel: 777 333 323

Lešení – lešenáři, s.r.o, Švábenice 380, Jednatel Petr Hlobil tel: 777 333 323
e-mail: info@leseni-lesenari.cz
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Vesele do nového roku
Ve Švábenicích bývalo na Silvestra od nepaměti
vždy veselo. Co to bývalo vždy v Kulturním domě
sehraných scének, vyprávění a písniček. A domů
se šlo až za svítání. Jako účinkující pamětník si na
ty doby rád vzpomínám. A rád si vzpomínám i na
tyto anekdoty:
* Na Silvestra najde starostlivý Brňák na chodníku
opilého muže, který už nemůže ani chodit.
„Člověče, takto se domů nedostanete, to vás
musím vyprovodit. Kde býváte?“ „V Káhiře.“
* Před Silvestrem přijde pán k holiči.
„Zdá se mi,“ povídá po chvíli, „že už máte trochu v hlavě? Nepořežete mě?“
„Žádné strachy. Jenom mi ukažte, kde máte bradu.“
* „Kam jdete?“ ptá se strážník vrávorajícího člověka.
„Vracím se ze Silvestra.“
„Vždyť Silvestra bylo před půl rokem.“
„Proto pospíchám, aby o mě neměla žena starost.“
* 6. ledna praví manželka svému muži: „Josef, prosím tě, dej si konečně vybrat
ty střepiny z hlavy. Trháš mi peřiny.“
* Jde na Silvestra paní po chodníku, když tu do ní vrazí opilec. Paní hned na
něho: „Ty vožralo jeden. To nemůžeš dávat pozor!? Vidíš přece, že mám v sobě
malé!“
„Hele paní, co bych měl říkat já, když já mám v sobě deset velkéch?“
* Půlnoční rozhovor
Muž: „Pro… promiň, stará… hik… víš, zúčastnil jsem se jedné… jedné, takové…
hik… přátelské soutěže: kdo vypije… kdo snese nejvíc, hik…
Žena: „Ano? A kdo se umístil na druhém místě?“
* Povídá na Silvestra manžel své ženě: „Miláčku, miluj mě dnes jako psa!“
Manželka se diví: „A jakpak tě mám milovat jako psa?“
„No, dej mi nažrat a pusť mě ven!“
* Manžel se vrací ze Silvestra domů v povznesené náladě. Jen co otevřel dveře,
dostal pořádnou facku. „Panebože!“ vzdychl, „a o tuhle ruku jsem ještě
prosil…“
Snad žádný pořádnou facku na Silvestra nedostane, ani v příštím roce ne.
To Vám všem ze srdce přeje Libor Pištělka.
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Vítání občánků
V obřadní síni Úřadu městyse Švábenice byli v sobotu 14. 11. 2015
do života slavnostně přivítáni naši nejmenší občánci:
Veronika Dědková, Tereza Dvořáková a Gabriela Tesařová

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,
bude uložen k odpálení denně v kostele sv. Michaela
Archanděla ve Švábenicích a skauti budou světlo
roznášet do vašich domovů.

Plesová sezóna v roce 2016
16. 1.
22. 1.
5. 2.
7. 2.
20. 2.

Ples SDH Švábenice
Ples ZOD Haná Švábenice
Ples Městyse Švábenice
Dětský karneval
X. ples Sokola Švábenice

Příští číslo (č. 1/2016) vyjde na Velikonoce.
Uzávěrka příspěvků bude v pondělí 29. 3. 2016
Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky.
Zpravodaj městyse Švábenice
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