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Zpravodaj
MĚSTYSE Švábenice
ČÍSLO 3/2012

4. třída ZŠ Švábenice

Za oknem sype se sněhová nadílka,
záclony provoní anýz a vanilka.
Vánoční koledy zpívají andělé,
už jsou tu Vánoce, tak – šťastné a veselé.
Hana Hladká
Jana Zatloukalová
a redakční rada

ObČanská

rubrika
Narodili se:

Hanáková Lucie
Plavec Lukáš
Vévoda Petr
Polák Jaroslav
Hlobilová Alžběta
Novotný Jakub

č.p. 185
č.p. 207
č.p. 313
č.p. 18
č.p. 380
č.p. 366

Ať je to kluk nebo holka
BLAHOPŘEJEME !! 

Opustili nás:
Chudá Dáša ve věku nedožitých 49 let
Heimerlová Růžena ve věku 79 let

V současné době mají Švábenice 1018 obyvatel
( 521 mužů / 497 žen )
Hana Hladká – pracovnice městyse Švábenice

Slovo úvodem…
Vánoce – čas lásky, naděje, přání,
čas hvězd, andělů a slunce v našich srdcích…
Opět nastal čas, kdy si zkřehlými prsty zapínáme i ten poslední knoflík na
kabátě, kdy zapalujeme svíčky na adventním věnci, kdy se každému z nás pomalu
a jistě dostávají pod kůži (prý) ty nejkrásnější svátky v roce.
Ano, opět stojíme před Vánocemi a jistě i nejen já mám pocit, že doba
mezi minulými a letošními svátky uběhla zase o poznání rychleji než
v předchozích letech. A trochu mě zaráží skutečnost, že téměř všichni (a hlavně
„všechny“) se těší na to, aby „to“ už měli za sebou a že v podstatě ty Vánoce nikdo
nemá rád…
Vlastně je to docela smutné. Takový Josef Lada ve svých vzpomínkách
psal:
„ …Na Štědrý den jsem se netěšíval pro nějaké dárky – ty jsem nikdy pod
stromeček nedostával, ale těšil jsem se na Vánoce pro jejich krásnou náladu. Měl
jsem ohromnou radost ze skromně ozdobeného malého stromečku a z toho, že
jsme byli všichni spolu…“
A těšení se na Vánoce dnes? Nakupujeme, gruntujeme, sháníme a
utrácíme jako diví, krize nekrize! Zbytečně se stresujeme a s pohodou v duši to nic
společného nemá. Navíc se přes nás valí vlna strachu a nejistoty, jakže to s tím
médii avizovaným koncem světa vlastně bude?
No, já tajně doufám, že ten opravdový konec světa nás čeká až za mnoho
miliard let a navíc pevně věřím, že každý z nás má v koutku své duše takové
maličké místečko, kde bydlí zdravý rozum, se kterým překonáme ty hrůzné
apokalyptické vize a že právě teď nastal ten pravý okamžik, abychom si
uvědomili, že i přes všechny současné a soudobé útrapy jsou Vánoce opravdu tím
nejkrásnějším obdobím a to slovíčko „prý“ v úvodu se mi tam jen omylem
zatoulalo. A proto, vážení, udělejme si pořádný vánoční úklid ne s hadrem a
kbelíkem v ruce, ale především v hlavě! Zpomalme, zamysleme se a uvědomme si,
že Vánoce jsou hlavně svátkem domova, rodiny a přátel. Zapomeňme na staré
křivdy a neshody, rozdávejme a zároveň i dostávejme radost. Nezáviďme panu
Ladovi jeho Vánoce a stejně jako on kdysi, tak i my nyní v něžné a laskavé
atmosféře svíček adventních věnců nechme do našich duší, srdcí a domovů
vstoupit tu omamnou vůni skořice a jehličí a vychutnejme si ono neopakovatelné
vánoční kouzlo. Vždyť Vánoce jsou samy o sobě darem roku!
Víte, že „jsou-li na Štědrý večer na obloze hvězdičky, budou v příštím
roce dobře nést slepičky“? Každý z nás si najděme tu svoji hvězdičku pro štěstí…
Všem škarohlídům navzdory!
Jana Zatloukalová
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Vážení spoluobčané
s blížícím se koncem roku 2012 Vás chci v tuto předvánoční dobu seznámit
prostřednictvím zpravodaje městyse Švábenice s tím nejdůležitějším, co se během roku
v městysi událo.
Městys Švábenice měl k 30.11.2012 celkem 1018 obyvatel, což je o 12 více než v roce
2011, z toho 521 mužů a 497 žen. V průběhu roku se doposud narodilo 14 dětí, z toho 8
chlapců a 6 děvčat. Během roku 2012 zemřelo 12 spoluobčanů – 6 mužů a 6 žen. Velmi
zajímavá je statistika přihlášených a odhlášených osob v průběhu roku. Celkem se do
30.11.2012 přihlásilo k trvalému pobytu 27 osob a odhlásilo 17 osob. Narozené děti
jsou v průběhu roku vítány v obřadní síni úřadu městyse a zde se konají i svatební
obřady. Svatební obřady jsou žádány i v přírodě na Hájence.
 12. ledna 2012 proběhla kolaudace akce: Biocentrum Švábenice – obnova vodní
nádrže, mokřad a tůně. Ještě i v roce 2013 bude probíhat pěstební péče o vysazené
stromy a keře, na což nám byla poskytnuta dotace z Operačního programu životního
prostředí. Závěrečné vyhodnocení celého díla se uskuteční v roce 2014.
 V roce 2011 byla zahájena a v roce 2012 dokončena výstavba nových fotbalových
kabin na hřišti pro oddíl kopané ve Švábenicích. Jedná se o moderní zařízení, které
splňuje všechny požadavky dnešní doby a můžeme být na ně právem pyšní. 4. srpna se
uskutečnilo slavnostní otevření fotbalových kabin. Celkové náklady včetně projektové
dokumentace, přístupového schodiště, terénních úprav, stavebního a technického dozoru
a dalších činily 2 mil. 620 tisíc korun. Z toho dotace z Jihomoravského kraje 150 tis.Kč.
 Na domu mládeže byla vyměněna okna, vstupní dveře,
opraveny vnitřní omítky, elektroinstalace, topení, WC
a zůstává vyměnit podlahové PVC.
 V ZŠ bylo nainstalováno 5 nových trojdílných školních tabulí a
katedry pro učitele. Do školní jídelny byly pořízeny nové stoly.
 Byly opraveny mrazové trhliny na místních komunikacích pružnou zálivkou celkem na
607 metrech. S opravami budeme pokračovat i v roce 2013.
 Byla provedena demolice domu č.p. 260 na Trávníku.
 Byla provedena výsadba zeleně v okolí MŠ.
 Zastupitelstvo městyse uvolnilo ze svého rozpočtu částku 300 tisíc korun na opravu
statiky v kostele sv. Michaela Archanděla.
 Byl zakoupen dům č.p. 179 v Zábraní, na kterém bude v roce 2013 provedena
demolice.
 Bylo prodlouženo veřejné osvětlení k fotbalovým kabinám.
 Byla opravena kaplička na Pasekách.
 Byla podepsána dohoda o přidělení dotace ve výši 1.8 mil. Kč se Státním zemědělským
intervenčním fondem (SZIF) na akci: „Stavební úpravy Vlastivědného muzea –
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Rekonstrukce střechy Vlastivědného muzea Švábenice“. V současné době se dokončuje
zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. Celá akce musí být
dokončena do 30. června 2013. Po dokončení vznikne v půdním prostoru nová výstavní
plocha, kde bude umístěna stálá expozice betlémů. Tento projekt podpořila MAS
Společná cesta, občanské sdružení Rostěnice-Zvonovice, kde je náš městys členem.
MAS Společná cesta má rovněž podepsanou dohodu se SZIF pod názvem „ Společně
oživujeme historii venkova“ s dotací ve výši 845 tisíc Kč., které budou využity také na
stavební část ve Vlastivědném muzeu.
 1. března 2012 byla podána žádost o dotaci na SFŽP (Státní fond životního prostředí)
na akci: „ZŠ Švábenice – výměna oken tělocvičny a zateplení obvodového pláště
tělocvičny, ZŠ a sociálního zařízení“. Celkové náklady akce budou více než 3 mil. Kč.
 V roce 2012 byla podána žádost na SFŽP o dotaci na akci „Snížení imisní zátěže
dopravy v městysi Švábenice“ na zakoupení zametacího vozu. Bylo provedeno výběrové
řízení na dodavatele zametacího vozu a s vítězným uchazečem byla podepsána kupní
smlouva. Vozidlo v hodnotě 2mil.940 tisíc Kč. včetně DPH nám bude dodáno v roce
2013 a dotace bude činit 90% z celkové ceny.
 V průběhu roku 2012 se uskutečnily velmi hezké společenské akce,
které městys organizoval nebo se na jejich organizaci podílel.
- 12. ples městyse Švábenice
- Karneval pro děti společně se SDH Švábenice
- pravidelný Sjezd rodáků 8.9.2012
- Pohádkový les, Ahoj prázdniny, rozsvícení vánočního
stromečku společně s Volejbalem Švábenice
- Beseda se seniory a další
 3x ročně vychází zpravodaj městyse Švábenice, o který je mezi občany velký zájem.
 Jsme rádi, že občané a společenské organizace přispívají svými příspěvky ke
zkvalitňování tohoto zpravodaje. Na internetu najdete hezké stránky městyse Švábenice,
kde je možno vyhledat vše důležité o městysi. Velmi zajímavá je virtuální prohlídka
z různých míst ve Švábenicích.
Vážení spoluobčané, seznámil jsem vás jen velmi stručně
s akcemi, které se uskutečnily v průběhu roku 2012.
Vážení spoluobčané, přeji Vám radostné a veselé prožití svátků
vánočních
a do nového roku 2013 hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Josef Kubík – starosta městyse Švábenice
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Z Á P I S o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 10.9. 2012 ve Švábenicích
Bod č. 1) Technický bod
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu
11. zasedání zastupitelstva městyse Ing. Pavla Tvrdého a Pavla Pištělku
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. Projednání nabídky firmy Best price energy
4. Projednání písemné žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 172/4 o výměře 521 m2
5. Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2012 rozpočtu městyse
6. Zprávy finančního a kontrolního výboru
7. Projednání žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 357
8. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na Adventní koncert 2012
9. Různé 10. Diskuse 11. Závěr
Bod č. 2) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady
městyse ze dne 13.6., 11.7. a 8.8. 2012.
Bod č. 3) Projednání nabídky firmy Best price energy
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e nabídku Best price energy,
obecně prospěšné společnosti na úsporu energií městyse Švábenice převedením
odběrných míst do správy Best price energy, o.p.s.
Do příštího zasedání zastupitelstva městyse bude zpracována Smlouva o energetickém
poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické
energie a zemního plynu mezi Best price energy, o.p.s., IČ 29283272, Domanín 232,
696 82 Hodonín a Městysem Švábenice, IČ 00292354, Švábenice 18, 683 23
Ivanovice na Hané a Základní školou a mateřskou školou Švábenice, okres Vyškov,
příspěvkovou organizací, IČ 70988749, Švábenice 330, 683 23 Ivanovice na Hané
Bod č. 4) Projednání písemné žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 172/4 o
výměře 521 m2
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podal
Marek Veselý Švábenice 198, 683 23 Ivanovice na Hané o odkoupení pozemku p.č.
172/4, zahrada o výměře 521 m2, zaregistrovanou dne 13.8. 2012 dle záměru obce,
schváleného Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 29.2. 2008.
Bod č. 5) Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2012 rozpočtu městyse
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 4 a
5/2012 rozpočtu městyse.
Bod č. 6) Zprávy finančního a kontrolního výboru
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í zprávy finančního
výboru ze dne 7.9. 2012 a kontrolního výboru ze dne 7.9. 2012.
Bod č. 7) Projednání žádosti o odprodej pozemku parc. č. 357
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Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse z a m í t á žádost pana Jiřího Heroudka,
Mlýnská 29, 683 23 Ivanovice na Hané o odprodej pozemku parc. č. 357 v k. ú.
Švábenice z důvodu , že zastupitelstvo městyse nemá ve výhledu zájem vyvěsit záměr a
tento pozemek nabídnout k prodeji.
Bod č. 8) Projednání žádosti o poskytnutí fin. příspěvku na Adventní koncert 2012
Usnesení č. 9 : Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e žádost Vladimíry Hrozové,
Švábenice 339, členky organizačního výboru pořádání Adventního koncertu v období
advent 2012 o poskytnutí finančního příspěvku. Výše příspěvku bude schválena až po
doložení skutečných nákladů na 12. zasedání zastupitelstva městyse.
Bod č. 9) Různé: Informace starosty :
- dne 4.9.2012 bylo na úřad městyse doručeno Rozhodnutí č.j.: JMK 84161/2012 ze
dne 24.8.2012 Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a
stavebního úřadu, kterým se zamítá odvolání Jiřího Heroudka ze dne 18.6.2012 proti
rozhodnutí Městského úřadu Vyškov, Stavebního úřadu, č.j.: MV 24434/2012 ze dne
4.6.2012 o dodatečném povolení stavby „Osazení herních prvků Švábenice“ a
potvrzuje se rozhodnutí MěÚ Vyškov, Stavebního úřadu. V rozhodnutí krajského
úřadu je v poučení o opravném prostředku uvedeno: „Proti rozhodnutí odvolacího
správního orgánu se podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat“.
- ve dnech 22.-23.8.2012 proběhl na úřadu městyse dílčí přezkum hospodaření městyse
Švábenice, okres Vyškov za rok 2012, přezkoumané období 1. 1.2012 - 23.8.2012. Při
dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- dne 30.8.2012 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR na projekt „Rekonstrukce střechy Vlastivědného muzea Švábenice“ mezi
Státním zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 a
Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané. Celková výše
přiznané dotace na výše uvedený projekt je 1,8 mil Kč, celkové výdaje projektu jsou
cca 2 547 900,- Kč.
- dne 29.8.2012 prezident republiky podepsal novelu zákona o rozpočtovém určení
daní
- v sobotu 8.9.2012 se konal tradiční Sjezd rodáků v kulturním domě. Patří poděkování
všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto setkání.
- dne 3.9.2012 byla na úřad městyse doručena žádost o odkup pozemku z majetku
městyse Švábenice, kterou podal Karel Tuže, jednatel firmy MILKI-TRANS, s.r.o..
Jedná se cca o 49 m2 na pozemku parc. č. PK 3950/1 ve vlastnictví městyse Švábenice.
V současné době na tomto pozemku stojí oplocení ČOV patřící k mlékárně Švábenice,
které bylo provedeno bez souhlasu vlastníka pozemku městyse Švábenice.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse n e s o u h l a s í s prodejem části pozemku o
výměře cca 49 m2 z parc. č. PK 3950/1 v k.ú. Švábenice, ale s o u h l a s í, aby Rada
městyse Švábenice po přesném zaměření části tohoto pozemku zpracovala záměr o
pronájmu.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne 17. 9. 2012
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Labutě na rybníku
Vážení čtenáři,
pokud pravidelně navštěvujete biocentrum ve Švábenicích, určitě Vám neuniklo, že
od 27. listopadu se usadily na rybníku 4 labutě. Byl to velmi zajímavý pohled nejen
pro děti, ale i pro dospělé. Labutě si na lidi velmi brzy zvykly, protože jim děti i dospělí
nosili pochutiny v podobě tvrdých rohlíků a chleba. V pátek 7. prosince rybník
částečně zamrzl a měli jsme obavy, aby labutě nezůstaly zamrzlé v ledu. V sobotu
8. prosince v dopoledních hodinách se labutě ještě procházely po zamrzlé hladině
rybníka a následně
odletěly.
Všichni
věříme, že se jim ve
Švábenicích
na
rybníku
líbilo
a
přejeme si, aby se
v příštím roce opět
vrátily.
Josef Kubík
starosta městyse

Setkání seniorů
V sobotu 8.12.2012 se
uskutečnilo v kulturním
domě ve Švábenicích
tradiční setkání seniorů,
které pořádá pro své
spoluobčany městys
Švábenice. Na zahájení
vystoupily se svým
programem děti
z mateřské školy a
následně žáci ze základní školy Švábenice. Všem účinkujícím i učitelkám patří
poděkování. V druhém bloku programu seznámil starosta přítomné seniory s tím
nejdůležitějším, co se vybudovalo v roce 2012 a co se připravuje pro rok 2013. Rovněž
odpověděl na některé dotazy z řad přítomných seniorů. V posledním bloku vystoupila
k tanci a poslechu Kozlovka z Kozlan, která svým programem přispěla k velmi dobré
náladě. Kromě toho, že se senioři bavili tancem, celý sál si společně zazpíval známé
lidové písně. O tom, že se senioři opravdu dobře bavili, svědčí i to, že hudba
doprovázela přítomné při tanci a zpěvu až do 22.00 hodiny. V průběhu celého
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odpoledne pořadatelé
roznášeli mezi přítomné
připravené občerstvení.
Odměnou byla spokojenost
seniorů a jejich poděkování
za hezky strávené
odpoledne. Již nyní se
těšíme na příští setkání
seniorů v sobotu
14.12.2013 v kulturním
domě ve Švábenicích.
Josef Kubík - starosta městyse

Poděkování
Vážení spoluobčané,
8.12. 2012 uspořádal městys Švábenice v čele s panem starostou setkání pro seniory.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a nám seniorům
velmi mile zpříjemnili předvánoční čas. Vždyť nikdo z nás neví, zda nám za rok bude
dopřáno se sejít, popovídat si a zazpívat. A poděkování patří také firmě Bureš za milé
dárky.
Přejeme všem spoluobčanům svátky plné pohody a radosti, do nového roku hodně
zdraví a Božího požehnání a těšíme se na setkání u jesliček v chrámu Páně sv.
Michaela Archanděla.
Manželé Štěrbovi
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Poděkování od Michalky

Ve Švábenicích byla v září 2012 zorganizovaná
charitativní akce za podpory městyse Švábenice, MS
Střela Švábenice, rockové skupiny R.S.C., AČR, ČSSD
a dalších. Výtěžek z této akce 15 084,-Kč byl věnován
Michalce na pořízení zdravotnických potřeb.
Moc děkujeme Zdeně a Vratislavu Špicovým, rodině
Frgálové, Groškové, Hladké, všem organizátorům a vám
všem, kteří jste akci podpořili a kteří jste se zúčastnili.
Je hezké, že se stále najdou lidé, kteří rádi pomůžou.
Ještě jednou děkujeme a vážíme si vaší pomoci.
Lucie a Ivo Láníkovi s rodinou

Na webových stránkách Michalky ve fotogalerii
se můžete podívat na pomůcky, které jsme pořídili
a stále pořizujeme.

Co děláme v mateřské škole v novém
školním roce
2012-2013
V září 2012 nastoupilo do mateřské školy 47 dětí a další přibudou až v průběhu
školního roku až do celkového počtu 54. V 1. třídě kuřátek pracuje Jena Vybíralová a
Ilona Kučerňáková, jsou zde zařazeny mladší děti, které mateřskou školu navštěvovaly
už v minulém školním roce a nové tříleté děti, které do MŠ teprve začaly chodit. Ve 2.
třídě štěňátek se staršími a předškolními dětmi pracuje Yvona Lexmaulová a Mgr.Jana
Svárovská, která se jako asistentka pedagoga zaměřuje nejen na individuální práci, ale
je hlavně ,,k ruce učitelce“. Přítomnost asistentky pedagoga v této třídě je přínosná. V
naší mateřské škole jsou zařazeny děti, které vyžadují speciální péči a kromě asistentky
s nimi pracují všechny učitelky. Logopedickou prevenci zajišťují v obou třídách
učitelky s logopedickým kurzem – Yvona Lexmaulová a Ilona Kučerňáková. Speciální
péče o děti probíhá ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Brno a
Speciálně pedagogickým centrem Vyškov. Pracovnice obou pracovišť navštěvují naši
mateřskou školu osobně a poskytují odborné vedení.
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V novém školním roce
pokračujeme
v plnění školního vzdělávacího programu
platného od 1. 9. 2011. Zahájily jsme tedy už
druhý rok této dlouhodobé koncepce školy a
zaměřujeme se na seznamování s krásami naší
země, její kulturou a životem lidí.
Zdůrazňujeme
výchovu
ke
zdravému
životnímu stylu, podporujeme v dětech radost
z pohybu i péči o své zdraví. Snažíme se, aby
děti vnímaly, že je zajímavé dovídat se nové
věci, přemýšlet a o všem vyprávět, pečovat o
přírodní prostředí. Učíme je radovat se ze styku s ostatními dětmi i dospělými,
podporujeme kamarádské vztahy a vedeme je k tomu, aby dokázaly zvládnout
konflikty dohodou. Důležité místo v činnostech s dětmi má hudba a zpěv. Jen ten, kdo
dovede chápat a radovat se z hudby, je obohacen nejen v dětství, ale i v celém životě.
Stejně tak za velmi důležité považujeme estetické vnímání, proto s dětmi vytváříme
výzdoby obou tříd i dalších prostor mateřské školy. Ve 2.třídě učitelky zařazují
činnosti, ve kterých jsou děti nenásilně připravovány na školu.
Jaké mimořádné akce se v MŠ pořádaly?
V září hrály dětem pohádky paní učitelky s Kašpárkem, ale i další loutky vítaly děti
denně v mateřské škole, učitelky s nimi zahrály např. pohádku Jak šli Matýsek
s Apolenkou poprvé do mateřské školy, jindy zase pohádku Kašpárek v mateřské škole.
Při pěkné loutkové pohádce Krteček ve škole byly děti vedeny ke kamarádství a
vzájemné pomoci. V září přijel do MŠ fotograf z Brna, který fotil děti samostatně, ale i
na společnou fotografii. Děti se zapojily do hodových oslav tím, že byly jejich výtvarné
práce
vystaveny
v areálu
chovatelů.
7.
září
děti
navštívily
hasičskou zbrojnici. Přivítali je
mladí hasiči, kteří se dětem
příkladně věnovali. Ukázali
jim první pomoc na figuríně.
Děti si také prohlédly zařízení,
mohly si vyzkoušet oblečení i
nastoupit do aut. Po odchodu
z akce jim hasiči zastavily
dopravu, aby mohly bezpečně
přejít přes cestu. Máváním i
úsměvy na tvářích daly
hasičům znát, že se jim u nich
opravdu líbilo. Děkujeme všem pořádajícím za ochotu.
Hned v prvním zářijovém týdnu musely předškolní děti a současní prvňáčci procvičit
program na veřejné vystoupení. Zopakovaly si s paní učitelkou Ilonou Kučerňákovou
pásmo z minulého školního roku a hned v sobotu 8. září vystoupily v mateřské škole
pro rodáky Švábenic.

9

V říjnu si děti prohlédly výstavu ovoce a zeleniny na úřadu městyse. Byla provedena
kontrola ze Speciálně pedagogického centra, rodičům doporučena logopedická péče
mimo MŠ nebo v MŠ. Děti se nasmály při třech pohádkách O veliké řepě, Proč si
s prasátkem nikdo nechtěl hrát a
Kůzlátka a vlk. Do naší mateřské
školy je přijeli zahrát herci s loutkami
z divadla Sluníčko z Prostějova. Na
pozvání pana Libora Pištělky šly děti
do místního muzea, kde si prohlédly
výstavu Praha a Brno ve staletích.
Rodiče
vyplňovali
anonymní
dotazníky týkající se nejen činnosti
mateřské školy, ale také dotazník na
téma Syndrom týraného dítěte. Všem
zúčastněným
děkujeme.
Několik
rodičů si pro své děti zakoupilo
časopis Poznáváček, tímto se naše
mateřská škola zúčastnila veřejné
sbírky ve spolupráci s pediatrickou
klinikou UK 2, LF Fakultní
nemocnicí v Motole, dětskou klinikou
Fakultní nemocnice Olomouc a fondem Sidus. 14. listopadu v pořadu Klauniáda
shlédly děti vystoupení klauna a žongléra. Vzhledem k úspěchům v minulém školním
roce, kdy se děti umístily na předních místech ve výtvarných soutěžích, se paní učitelky
účastní dalších. Ta poslední měla název DVA SVĚTY Svět dětí – Svět dospělých a
pořádal ji Dům dětí a mládeže Brno, Dornych 2. Vytvořená výtvarná díla dětí byla
odeslána do soutěže v listopadu 2012.
A už je tady prosinec. Ten si nedokážeme představit bez Mikuláše, jeho návštěva
v MŠ byla veselým zpestřením. Domů si děti odnesly dárek - adventní kalendář, ve
kterém si mohou otevírat jednotlivá okýnka a těšit se na nejkrásnější svátky v roce
Vánoce. 8. prosince předškolní děti vystoupily na setkání seniorů v kulturním domě ve
Švábenicích pod vedením učitelek Yvony Lexmaulové a Jany Svárovské. Na vánoční
besídce pro rodiče se tradičně vytvořila slavnostní sváteční pohoda, po vystoupení si
děti odnesly balíček. Druhý den je čekala pod stromečkem nadílka dárků a hraček,
které byly odměnou za jejich snahu při vystoupení i chování v mateřské škole.
Na závěr přeji všem dětem ale i dospělým, ať si užijí Vánoce hlavně mezi
lidmi, kteří jsou jim nejbližší. Nebojte se nikdo vyjádřit své city, není přece
nic krásnějšího, než když máme komu říct: ,,Mám tě rád.“ A ten, kdo žije
se srdcem na dlani a s otevřenou náručí, má vždy kolem sebe lidi, které
může obejmout…
Ilona Kučerňáková - vedoucí učitelka MŠ
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Předvánoční anketa žáků naší základní školy
Co bys dal/a/ k Vánocům
naší planetě?
-

Co bys dal/a k Vánocům naší škole?

větší čistotu, čistý
vzduch a vodu, víc lesů
žádné války, aby nebyly
zbraně
víc moudrých lidí
aby si lidé planety vážili
aby nebyly pohromy
léky pro chudé
moře – místo žraloka
velkou zlatou rybu
Číně normální oči

aby byly děti hodné
aby ji měli všichni rádi
nové učebnice a pracovní sešity
zateplení
nekonečné prázdniny
hodně dětí
milióny
Ano to, co se v přáních dětí objevovalo
nejvíc, byly peníze – a děti nebyly žádní
troškaři – nejvyšší částka byla
15 miliónů!
Kéž by to ten Ježíšek mohl splnit!!!
-

Kolektiv učitelek ZŠ

Výlet na Bezděz – slohová práce
Můj bratr a tatínek sbírají pohledy hradů a zámků. Cestují po nich a fotí si je.
Toho jejich koníčka nesnáším!!!
Jednou jsme jeli na hrad Bezděz. Na začátku jsem řekla: „Nechoďme tam,
budeme toho litovat!“ a byla to pravda. Cesta samý šutr a pořád vedla do kopce.
Myslela jsem, že to nikdy neskončí.
V půlce jsme se s mamkou zastavily a kluci šli sami. Byla jsem ráda, že
nemusíme až nahoru. Ale za pět minut maminka řekla, že za nimi přece jen půjdeme.
Nechtělo se mi, tak jsem stávkovala. Za chvíli jsem ale dostala žízeň, tak jsem povolila.
Pomalinku jsme s maminkou šly. Zas ten kopec, zas ty šutry! Proč jen jsem povolila?
Konečně jsme došly! Mamka si vzpomněla, že z Bezdězu má být vidět
Máchovo jezero. Podívali jsme se z kopce a co jsme viděli? Byla mlha!
Zklamaně jsme šli dolů
k autu. Tam jsem řekla: „Já jsem
vás varovala!“
Eliška Skácelová,
žákyně 5. třídy ZŠ Švábenice
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Těším se na Vánoce
Od začátku listopadu na nás dýchá atmosféra Vánoc.
Obchody jsou vánočně vyzdobené, začínají se prodávat čokoládové figurky
Mikulášů, adventní kalendáře, vánoční ozdoby a všude je plno hraček.
V televizi na nás děti útočí spousta reklam, o co si máme napsat Ježíškovi, aby
něco nezapomněl přinést. I já se někdy nechám unést tou spoustou věcí a
občas svá přání měním.
Nyní se moc těším, až se s paní učitelkou vydáme do Vyškova na
předvánoční trhy, kde si můžeme koupit něco pro sebe i pro své blízké. Také
se moc těším, až na náměstí uslyším koledy a uvidím spoustu stánků, ve
kterých se prodává nejen oblečení a hračky, ale také jsou tam lidé, kteří nám
předvedou lidová řemesla. Potom se půjdeme občerstvit do některého ze
stánků, kde to voní skořicí a medem.
Nakonec nás paní učitelka zavolá a půjdeme společně
k autobusu a vydáme se k domovu plni nových zážitků.
Sára Přecechtělová, žákyně 4. třídy ZŠ Švábenice
Jak jsme pekli voňavé perníčky
Každým rokem na počátku adventního času pečeme perníčky. Ale nejsou to
ledajaké perníčky, jsou pro všechny děti z naší vesnice!
Pečeme je v místní cukrárně, kde to všechno tak krásně voní. Těsta je velká
tmavá hromada. Ale rychle nám mizí pod válečky, kterými těsto s pomocí
maminek válíme. Každý má jiné formičky – srdíčka, hvězdičky, stromečky.
Vykrojené tvary dáváme na plechy a rychle s nimi do trouby. Jak krásně
voňavé a křehoučké jsou ty naše perníčky! Nejlepší jsou hned z plechu – ještě
teplé. Všichni je chceme hned ochutnat.
To je to nekrásnější vánoční pečení s kamarády a s maminkami. Tak snad
se sejdeme v příštím předvánočním čase znova všichni pospolu.
Klára Cupáková, žákyně 4. třídy ZŠ Švábenice
Vánoční svátky
Letos se připravujeme na Vánoce už od začátku adventního období.
Hned, jak začne první adventní neděle, jdeme se podívat na rozsvícení
vánočního stromečku u nás ve Švábenicích. Doma už máme také předvánoční
atmosféru. Vyzdobíme si dům, zapálíme první adventní svíčku na věnci. A už
se připravujeme i na Mikuláše. Upečeme pro něj i pro čerty perníčky.
Je to krásný adventní čas a já už se na Vánoce moc těším!
Karolína Kozelková, žákyně 4. třídy ZŠ Švábenice
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Banán v čokoládě – recept ze školy
Banán v čokoládě mi moc chutná. Připravím si tyto suroviny: čerstvý
banán, čokoládu a smetanu ke šlehání.
Nejprve oloupu banán a položím ho na talíř. Připravím si dva kastrůlky
– jeden menší – do něho nalámu čokoládu – a druhý větší s vodou. Postavím
je na sporák a nechám pomalu rozpouštět čokoládu.
Když je rozpuštěná, naliju ji na banán. Nakonec ušlehám
smetanu a tou ozdobím banán.
Moc jsem si pochutnala. Tak to zkuste taky!
Lucie Dvořáková, žákyně 5. třídy ZŠ Švábenice

Perličky (v původním znění) - z testů páťáků
o pravěku
Kámen, ze kterého
vyráběli pravěcí lidé
nástroje, se nazývá:
šutr
křemen
měť
valouch
měď a cín
Pravěcí lidé byli:
a) sběrači lesních plodů
b) lovci
c) pjestovači obylovin

Jak lidé v pravěku
sklízeli obilí?
Nejprve je vytrhávali
rukama, potom
vymysleli:
motyky
mlínek
malinkou kosu
kov
srby

Kov, který používali
nejdřív byl:
kámen
(správná odpověď byla
měď)
Obilí ukládali do:
kotce (správná
odpověď byla do
obilních jam)
do pytle

PS: A jedna perlička „nádavkem“: „Paní učitelko, náš děda půjde na
naše vystoupení do kulturáku taky, on je taky důchodec.“
Jarmila Dušková, učitelka
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HISTORIE A SOUČASTNOST
MÍSTNÍ KNIHOVNY ŠVÁBENICE
Historie naší knihovny začíná již v roce 1873, kdy byl založen čtenářský
spolek Cyril a Metoděj, na podnět Pöttingova oblíbeného nástupce děkana
Karla Mikulky, který spolku věnoval větší počet knih a 47 zlatých na zařízení
knihovny a nákup dalších. K prvnímu výročí trvání měl spolek 174 svazků,
téměř úplně rozpůjčených. Velmi příznivý ohlas měly pravidelné schůzky
čtenářů, na nichž se četly noviny a časopisy. První čtenářský spolek časem
zanikl, ale zájem o knihy zůstal, a tak r. 1889 došlo k založení Čtenářskopěveckého spolku Svatopluk, který byl založen tehdejším starostou Františkem
Hrouzkem. Tento spolek se udržel a jeho knihovna o 480 svazcích se později
stala základem obecní knihovny, založené v roce 1920. Další informace ke
knihovně nemáme, neboť místní obecní kronika byla ztracena. Dnešní místní
knihovna sídlí v budově městyse Švábenice. Během roku 2010 proběhla velká
rekonstrukce, kdy byly do knihovny koupeny nové regály, osvětlení a PVC.
Nyní má knihovna celkem 2967 knih, 54 registrovaných čtenářů a počítač
s internetem pro všechny občany zdarma.
V současné době v knihovně probíhá zápis knih do online katalogu
vyškovské knihovny, aby byl vytvořen ucelený katalog knih všech okresních
knihoven. Hledání knih v naší knihovně bude přístupným katalogem velmi
usnadněno a čtenáři si žádanou knihu budou moci vyhledat i z domu z
jakéhokoliv PC připojeného k internetu. Souběžně s katalogizací probíhá i
revize, při které se aktualizuje počet knih a vyřazují zastaralé a poškozené
svazky.
NOVÉ KNIHY Z POVINNÉ ČETBY PRO ZÁKLADNÍ I STŘEDNÍ ŠKOLY
Během roku 2012 byly do naší knihovny díky
příspěvku od městyse Švábenice zakoupeny nové knihy
z povinné četby pro základní i střední školy. Budeme se
snažit pořizovat více povinné četby i v dalším roce.
Děkujeme představitelům městyse za velkou finanční
podporu, pomocí níž se nám alespoň částečně daří
obsah knihovny aktualizovat. Seznam nových knih
najdete na našich www stránkách.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Dana Derková a Hana Pištělková,
knihovnice Místní knihovny Švábenice
http://knihovnasvabenice.webnode.cz
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Očekávání
Očekávání není to nejpříjemnější, co nám přináší život. Samozřejmě očekávání
něčeho zlého, např. předpovídaného konce světa, anebo jiného neštěstí, je velkým
utrpením. Mimochodem nebojte se konce světa stejně, jak se nebojíte večera. Víme, že
přijde noc, a po ní den, proto nás sám večer neděsí. Stejně to bude s koncem světa, až
už
jednou
přijde
v jakékoliv
podobě.
Ale i dobrá věc se očekává těžko, když to trvá dlouho. Stáváme se netrpěliví a
nervózní. A přece čekání je nějakým časem, který můžeme jednoduše využít
k dobrému anebo ho promarnit. Proto samo čekání se může stát pro člověka
obohacujícím. Takto to určitě mysleli naši předkové, když vymysleli advent /lat. než
přijde/. Tento čas je dobré využít k zamyšlení: na co se vlastně chystám? Co čekám od
těchto svátků? Co čekám od Nového roku? Na co vlastně vůbec čekám?
Vánoce jsou nejvíce očekávanými svátky v celém roce. Myslím, že všichni od
Vánoc očekáváme spolu s oslavou (ať už vnější formou dárků nebo návštěvou
bohoslužby) ještě něco. Něco uvnitř svého srdce, něco, co se dá těžko pojmenovat,
něco, co bych třeba nazval láskyplným dotekem Boha, radostí srdce.
Mám na mysli to, co zakusili pastýři z Betléma, co zakusili o několik dnů později
králové z východu a co od té doby zakusilo nespočet lidí, kteří uvěřili, že v Ježíši
Kristu k nám přichází Bůh a dává nám sám sebe.
On přichází proto:
– aby nás osvobozoval od zla, které máme v sobě i od zla, které přichází zvenku
– aby posílil všechno, co je v nás dobré a povzbudil nás pro všechno, co můžeme udělat
správného a potřebného
– aby potěšil všechny nešťastné a dal jim novou naději
– aby nás vyzvedl ze všech špatných závislostí, do kterých jsme se dostali
– aby odpustil naše selhání
– aby se nám dal nalézt jako ten, který chce naše dobro
– aby nám dal zakusit radost z toho, že se staneme jako on obdarováním druhých
Ježíš Kristus přišel, aby nás ujistil, že nás má Bůh rád, že u něho (na rozdíl od nás, lidí)
neexistuje někdo odstrčený, osamocený, nemilovaný... A to je vlastně důvod vánoční
radosti a kořen téměř všech věcí, které se o vánocích staly zvykem a tradicí.
V tomto pohledu se stává zřejmým, že sebekvalitnější večeře se vším, co k tomu patří, s
vysněnými dárky – zůstanou něčím prázdným, pokud se, jak zpíváme v naší
nejznámější koledě, nenarodí Ježíš Kristus i nám a neotevře prostor, ve kterém se
setkáme se tím, který je původem každé radosti, s Otcem všeho, co je.
Letos nám, věřícím, dal papež úkol zamyslet se nad svou vírou v tom smyslu
náboženským, proto tento čas jsme nazvali Rokem víry. Myslím si ale, že položit si
otázku: čemu nebo komu ještě věřím, komu ne, a proč? je dobré pro každého člověka,
neboť bez víry nelze žít. Bez víry nelze milovat, důvěřovat, spolupracovat, prostě žít.
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Nevěřit nikomu ani ničemu je čisté peklo na zemi. O Vánocích si připomínáme to, že
se nám Bůh ukázal jako naprosto spolehlivý a důvěryhodný partner pro každého
člověka, který jenom tím, že je, přináší spoustu dobrého. Chtěl bych vás pozvat na
setkání s Bohem, který k nám přichází v tomto malém Děťátku. Každoroční Vánoce
nám připomínají příchod Ježíše na zem, ale On k nám přichází každý den. O těchto
svátcích si to chceme opět uvědomit. Jak to budeme prožívat ve farnosti?
Adventní a Vánoční doba:

16.12. – adventní koncert: Malé vánoční oratorium, v kostele v 17.00 hod.,
vstupné dobrovolné

24.12. – půlnoční mše sv. ve 24.00 hod.

25.12. – Slavnost Narození Páně – vánoční bohoslužba v 9.30 hod.
Odpoledne vánoční pásmo.

26.12. – Svátek sv. Štěpána prvomučedníka – mše sv. v 9.30 hod.

27.12. – Svátek sv. Jana evangelisty – mše sv. s tradičním žehnáním vína
v 18.00 hod

28.12. – Svátek dětí zavražděných v Betlémě – mše sv. s žehnáním malých
dětí v 10.00 hod.

30.12. – Svátek Boží Rodiny – mše sv. s obnovou manželských slibů v 9.30
hod.

31.12. – sv. Silvestra, papeže – mše sv. na poděkování za uplynulý rok 2012
v 17.00 hod.

1.1.2013 –novoroční bohoslužba v 9.30 hod.

5.1.2013 – nás budou navštěvovat Tři králové s prosbou o příspěvek do
charitní sbírky pro potřebné, nemocné a staré. Přijměte je, prosím, vstřícně a laskavě.
Za každý příspěvek na činnost katolické Charity Vám srdečně již nyní děkuji.
Postní doba, Velikonoce:

13.2.2013 popeleční středou vstoupíme do postní doby – mše sv. s obřadem
popelce v 18.30 hod.

Příští rok bude jubilejním výročím příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu. Letos jsme si připomínali náš velký dar svátosti biřmování, v příštím roce
chceme oživit svůj vztah k Ježíši přítomném ve svátosti Eucharistie. Proto nabízím
příležitost přípravy na sv. přijímání pro ty pokřtěné dospělé, mládež a děti, kteří to
ještě neučinili. Zahájení přípravy začneme od popeleční středy. Zájemci ať se přihlásí
osobně.

pobožnost křížové cesty se bude konat každý pátek přede mší sv.

31.3.2013 - oslavíme Velikonoce

27.4.2013 – žehnání motorkářům

20.5.2013 – pouť na Jezírko

26.5.2013 – I. sv. přijímání ve Švábenicích. Připomínám rodičům dětí, které
mají v příštím roce přistoupit k I. sv. příjímání, aby přišli přihlásit své dítě osobně u
mne.

Vrcholem Roku Eucharistie bude společné slavení Božího Těla ve
Švábenicích 2.6.2013
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Máme také nabídku pro děti a mládež:

Po celý rok se mohou děti zapojit do malých společenství: ministrantů
(pro chlapce), pěveckého sboru (nejen pro dívky) a dětské scholy (pro malé děti)

Každý pátek je v 18.00 hod. dětská mše sv.

Mládež se schází ve svém společenství každou sobotu
Chci poděkovat všem, kdo se podílí na péči o náš švábenický kostel sv. Michaela.
Letos se podařilo opravit interiér kostela a tak jsme dovršili 3 roky náročných oprav
kostela. Celková rekonstrukce elektroinstalace v budově kostela, zajištění statiky,
výměna omítky a výmalba kostela stála 1 mil. 630 tis. Kč.
Srdečné poděkování zastupitelstvům:
- Městyse Švábenice za finanční pomoc během 3 posledních let ve výši 801 tis. Kč
- Obci Dětkovice za finanční pomoc během 3 posledních let ve výši 80 tis. Kč

-

Velkou pomocí byly finanční dary soukromých osob:
tuzemské 125 tis. Kč
zahraniční 195 tis. Kč

Speciální poděkování patří farníkům ze Švábenic a Dětkovic za stovky hodin nezištné
brigádnické práce během posledních 3 let oprav našeho kostela a za finanční sbírky
na opravy ve výši 170 tis. Kč.
Nyní trvá renovace památkových soch a obnova osvětlení kostela.
Srdečně děkuji všem dárcům a prosím o další podporu v údržbě této krásné švábenické
památky, která ať slouží nám všem ještě hodně dlouho. Dary můžete posílat přímo na
účet farnosti: 1560861399/0800. Na faře můžete získat potvrzení o přijetí daru pro
osvobození od daní.
Děkuji těm, kteří jsou vždy ochotní pomoct při jakékoliv opravě, výzdobě či úklidu
kostela.
Srdečně bych chtěl pozvat každého z vás k prožití vánoční radosti do našeho farního
společenství.
K vánočním svátkům a na celý nový rok 2013 přeji všem občanům pokoj a radost. Kéž
by naše víra v Boha, v lidi a v tento svět, ve kterém žijeme, byla silnější než dosud, aby
se nám žilo dobře a pokojně.
Hodně Božího požehnání při setkání s nově narozeným Kristem
– Králem pokoje.

Od oltáře švábenického chrámu
všem občanům žehná
P. Boguslaw
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Volejbalový rok 2012
V letošním roce pokračoval Volejbal Švábenice ve svých již tradičních aktivitách.
Fotografie z jednotlivých akcí si můžete prohlédnout na internetových stránkách
http://volejbalsvabenice.rajce.idnes.cz/. Novinkou pak bylo zahájení pravidelných
volejbalových tréninků pro děti a mládež pod vedením zkušené trenérky, paní Evy
Hladné z Morkovic. Od září 2012 se v tělocvičně základní školy scházejí převážně děti
ve věku deseti a více let, zdárně se však účastní i děti mladší, které se od starších
spoluhráčů a spoluhráček hodně učí. Volejbalovou přípravku navštěvují děti už v určité
stálé sestavě, vítáni a srdečně zváni jsou i všichni noví kluci a holky. Dětem se
společné
sportování
líbí,
přijďte
se
podívat
a vyzkoušet také. Tréninky probíhají každou středu od 16.30 do 18:00 hod., bližší
informace vám podá B. Štolfová nebo je můžete sledovat na stránkách
www.volejbalsvabenice.estranky.cz.
Děkujeme všem za podporu i účast na letošních akcích a těšíme se na společné
setkávání i v roce následujícím. Krásný vánoční čas a šťastný Nový rok!
členové Volejbalu Švábenice
Videozáznam z průvodu plamínků a rozsvěcování vánočního stromu naleznete na
stránkách http://www.youtube.com/watch?v=utKAqjOEBxk.
Připomenutí hlavních akcí letošního roku ve fotografiích:

Tříkrálový turnaj 7.1.2012
Ahoj prázdniny! 2.9.2012
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Pečení perníčků 2012

Divadlo Tři oříšky pro Popelku 10.11.2012
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A „zase“ ta MARTINA !!!
Nové specifické odvětví v běhu do vrchu: RUN-UP = Běh do schodů
Závody tohoto typu jsou pořádány v České
republice již od roku 2007. Svoji popularitu si
získaly také v mnoha jiných zemích světa (např. v
Německu, ve Francii, v Kanadě a samozřejmě v
USA; nejproslulejší závod tohoto druhu se
odehrává každoročně v Empire State Building v
New York City).
Princip je velmi jednoduchý: účastníci musí
vyběhnout po schodech do posledního patra
některé z nejvyšších budov České republiky.
Každou minutu startuje jeden běžec, který po 200
až 600 metrech náběhu vbíhá do budovy, a běží
nahoru po schodech.
Po prvním kole se 30 nejrychlejších (22 mužů a 8
žen) kvalifikuje do finále. Finále se koná ještě
téhož dne (asi 2 hodiny po kvalifikaci) a
nejrychlejší běžec finále vyhraje hlavní cenu.
Finále probíhá stejným způsobem jako počáteční
kvalifikace, nejlepší borci tedy musí zvládnout vyběhnout do nejvyššího patra
dvakrát.
Závodníci si při prezentaci mohou vybrat, zda-li poběží závod Elite Run-Up
(běh až na vrchol věže), nebo závod Open Run-Up (běh do poloviny věže).
V závodě Elite Run-Up lze soutěžit v těchto 6 kategoriích: muži, ženy, junioři,
juniorky (16–21 let), senioři, seniorky (nad 40 let), čtyřčlenné týmy. V závodu
Open jsou jen 2 kategorie (muži, ženy). Součástí akce jsou i doprovodné
závody pro děti a mládež.
Závody se konají každoročně v Brně, Olomouci, Praze, Ostravě, Zlíně a Plzni.
V každém městě se vybíhá jiný počet pater (od 16 do 27).
Jedná se o velmi rychlé závody, pro představu uvádím časy vítězů z letošního
závodu v Praze (27 pater včetně náběhu):
LOBODZINSKI Piotr
2:13,43
WALSHAM Suzanne
2:48,08
Tyto závody jsou vyhledávány stále větším počtem závodníků. Vrcholovým
sportovcům nabízí zpestření a silový trénink. Amatéři si mohou porovnat své
výkony s nejlepšími, motivovat se pro další trénování nebo si užít sportovní
atmosféru okořeněnou bohatým doprovodným programem.
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V letošním roce jsem
se
zúčastnila
tohoto
závodu v Olomouci. Po
úvodním rozběhu jsem
byla mezi juniorkami na
4. místě a myslela si, že
tímto pro mě závody
končí. K mému zděšení
jsem se 10 minut před
startem finále dozvěděla,
že jsem se do něj
kvalifikovala a čeká mě
znovu výběh až do 18
patra. Finále nakonec
dopadlo
nad
moje
očekávání a posunula
jsem se o příčku výš na
3. místo mezi juniorkami.
Martina Vévodová – Švábenice
Více na: www.run-up.cz
Za městys Švábenice B L A H O P Ř E J E M E !!

Konec jednoho desetiletí 2003-2012
MS Střela Švábenice
Dne 6. 11. 2012 proběhla druhá schůze honebního společenství Švábenice
(valná hromada).
Majitelé pozemků jak ze Švábenic tak z Dětkovic se sešli, aby zhodnotili
uplynulé období, rozhodli o dalším pronájmu a zvolili nový honební výbor na
další desetiletí.
Nový honební výbor
Starosta:
Josef Shromáždil
Místostarosta: Ing. František Bureš
Člen výboru: Jaroslav Látal
Člen výboru: Radim Dvořák
Člen výboru: Stanislav Zavadil
Valná hromada jednohlasně rozhodla pronajmout honitbu tj. 1740 ha
Mysliveckému sdružení Střela Švábenice. Jménem všech členů MS bych chtěl
všem zúčastněným členům poděkovat.
Jaroslav Látal - člen výboru MS Střela Švábenice
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Rok 2012 u SDH a JSDH Švábenice
Rok 2012 sbor dobrovolných hasičů odstartoval již tradičně hasičským
plesem konaným v lednu, na němž se o hudební doprovod postarala skupina
MARBO. Plesová sezóna tím u SDH neskončila. Byli jsme pozváni na hasičský
ples do Němčic na Hané, kterého se zúčastnilo několik našich členů.
Měsíc únor je ve znamení dětského karnevalu. Letošní karneval byl o
něco náročnější než v jiných letech z důvodů programu, který jsme se
rozhodli udělat sami. Hlavními aktéry nebyli klauni, nýbrž karkulka, která
si pro děti připravila spoustu her, tanců a překvapení – Klauna
s bublinami, který sklidil u dětí velký úspěch. Pro každé dítě byly
připraveny sladkosti a bohatá tombola. Už jen z počtu dětí, kterých přišlo
130, můžeme říci, že byl karneval úspěšný.
Během března byli strojníci z JSDH proškoleni u profesionálních hasičů ve
Vyškově a uspořádali jsme sběr starého železa.
V dubnu se Švábenice staly místem setkání motorkářů nejen z ČR u
příležitosti Svěcení motorek. Takováto velká akce se neobejde bez řízení
dopravy, proto byli členové JSDH Švábenice požádáni o zajištění
dopravy. Hasiči z jednotky se rozmístili po Švábenicích na křižovatky a
nejprve naváděli přijíždějící motorkáře k místnímu kostelu, kde proběhlo
svěcení motorek. Pak následovala slavnostní jízda, která byla 23
kilometrů dlouhá a vedla přes několik vesnic. Úkolem hasičů bylo zajistit
hladký průjezd všech motorek, kterých se do Švábenic sjelo na tři sta.
Vše díky výborné organizaci proběhlo bez sebemenších problémů a po
ukončení akce se motorkáři vydali na cestu domů. V tomto měsíci se již
několik let koná Hasičská pouť ve Křtinách, na které nemůžeme jako sbor
chybět.
V následujícím měsíci, tedy v květnu,
jsme pro sbory v okrsku Švábenice
uspořádali
okrskovou
soutěž.
Několikátý rok v květnu pořádáme
výlet pro děti a členy SDH. Letos byl
v plánu výlet do Ostravy. Ostrava,
město
havířů,
ale
především
HASIČŮ, nás všechny nadchlo.
Nejprve jsme navštívili Hasičské
muzeum města Ostravy, kde jsme se
dozvěděli nejen veškeré historické,
ale soudobé informace o hasičích
z tohoto kraje. Další návštěvou
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nemohlo být nic jiného než návštěva Centrální požární stanice Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě-Zábřehu. Jedná se o
nejlépe vybavenou hasičskou stanici v ČR a také největší stanici. Dalším
plánem byla návštěva ZOO v Ostravě. Počasí nám však nepřálo a proto jsme
se vydali do Kopřivnice do muzea TATRY, kde kromě vystavených automobilů
probíhala současně výstava replik obrazů Karla Gotta. V květnu proběhl i
výcvik zásahové jednotky s dýchací technikou v domu určeném k demolici.
Cílem bylo natrénovat postup při požáru domu, v němž se nachází osoba.
Cvičení bylo velmi věrohodné, jelikož hasiči v daném domě nikdy nebyli a tudíž
neznali vnitřní prostory, a aby to opravdu neměli jednoduché, byly do domu
vhozeny dýmovnice, které zcela zakouřily vnitřní prostory a k tomu všemu byla
v jedné z místností 80 kilogramová figurína. Hasiči se nenechali ničím zaskočit
a figurínu ze zkouřených prostor vynesli ven a následně „uhasili požár“ uvnitř
domu.
V červnu proběhlo prověřovací cvičení okrsku – vyhledávání v terénu
(lese) ztracenou osobu. Poplach byl vyhlášen v 19:30 hodin. Od vyhlášení
se postupně sjížděly jednotky k hájence, kde bylo shromáždiště jednotek.
Jakmile byly všechny jednotky na shromáždišti, byly rozdány instrukce a
hasiči se přesunuli k severnímu okraji lesa, kde vytvořili rojnici a
postupně prohledávali les. Osobu se podařilo najít na Junácké chatě a
transportovat na shromáždiště, kde si ji převzala ZZS. Každý rok poslední
neděli v měsíci probíhá hasičský výlet ve Švábenicích a tím se odstartuje
období hasičských výletů. K tanci a poslechu hrála skupina Dorado, byla
připravena střelba, kuželky, tombola a občerstvení. Byli jsme také
pozváni na oslavy 130. výročí založení SDH Kostelce na Hané, kterého
jsme se účastnili v hojném počtu.
Měsíc červenec -období prázdnin- je vyhrazen letnímu táboru. Letos se tábor
konal v Morkovicích na Skavsku na téma Detektivové, kdy měly děti vypátrat
zloduchy, kteří unesli doktora i s jeho receptem na lék proti šířící se pandemii.
Mladí detektivové byli velmi šikovní a tento závažný případ vyřešili. Kromě
tábora jsme pravidelně navštěvovali hasičské výlety v okolních sborech až do
konce srpna.
První pátek v září jsme uspořádali den otevřených dveří pro ZŠ a MŠ
Švábenice v rámci preventivně výchovné činnosti, která je nedílnou
součástí činnosti SDH. Již po třetí se JSDH zúčastnil nočního závodu
jednotek požární ochrany o „Hanáckó sekyrko“. Pro letošní ročník jsme
sestavili tři družstva, která postupně plnila následující disciplíny –
nejprve se museli hasiči na rychlost ustrojit a následně uvázat základní
uzly, dále je čekala autonehoda s vyproštěním zraněných osob. Dalším
úkolem byla záchrana osob z rodinného domu, ve kterém vybouchl plyn,
poté následovala výměna píchnutého kola a na tak už vyčerpané hasiče
byla připravena další autonehoda, tentokrát nákladního automobilu
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převážejícího výbušniny, následoval transport zraněné osoby z těžko
přístupných prostor a posledním úkolem byl požár lesa. Na závodu jsme
především načerpali nové zkušenosti, zopakovali si již známé postupy a
příští rok se opět zúčastníme. Vedoucí mládeže se koncem září zúčastnili
obnovy a prodloužení si osvědčení, aby i nadále mohli vykonávat tuto
činnost. Již několikátý rok pořádáme hodovou zábavu, na niž letos přišlo
230 platících a na které hrála skupina Panorama. A v neděli jsme završili
hodový víkend dnem otevřených dveří v hasičské zbrojnici.
V rámci preventivně výchovné činnosti dětí v požární ochraně, která je, jak už
bylo řečeno, nedílnou činností SDH, vyslal sbor ze svých řad člena na školení
programu HASÍK, který se zabývá právě touto výchovou dětí a je akreditován
Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Po té společně se
členy Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje navštěvují ZŠ, kde
vychovávají děti v požární ochraně.
Dobrovolní hasiči slouží po celý rok, proto je důležitá příprava jejich členů. Nic
neponecháváme náhodě, a proto se již několikátý rok vždy každý pátek schází
zásahová jednotka.
Nezapomínáme ani na naši mládež, bez níž by sbor nemohl dlouhodobě
fungovat a rozšiřovat své řady. Činnost mladých hasičů je za celý rok poměrně
bohatá. Zúčastňují se spousty závodů v požárním sportu, kde se umísťují do
první poloviny soutěžících. Letos se podařilo našim dorostencům obhájit i 1.
místo v závodě požární všestrannosti, který byl opravdu hodně náročný.
V současné době se mladí hasiči scházejí pravidelně každý pátek v klubovně
MH a přes zimu trénují v tělocvičně místní ZŠ, kde se připravují na závody.

Všem, co nám po celý rok dávají přízeň a podporují nás, DĚKUJEME !!
Josef Polišenský- velitel SDH Švábenice
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KVALITA VODY v městysi Švábenice
Občanům městyse Švábenice byla v uplynulých dnech formou podomního
prodeje nabídnuta na koupi technologie doúpravy pitné vody. Potencionálním
zákazníkům byla terénním rozborem, provedeným prodejcem, dokládána
údajná nekvalita pitné vody z veřejného vodovodu. K této prodejní akci si
dovolujeme sdělit následující komentář.
Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. vlastní a provozuje na území
obce Švábenice vodovod pro veřejnou potřebu a prostřednictvím této sítě
dodává pitnou vodu jednotlivým odběratelům.
Jako koncesovaný provozovatel máme, mimo jiné, povinnost ze zákona
dodávat pitnou vodu v takové kvalitě, která odpovídá legislativou předepsaným
kvalitativním ukazatelům.
Tuto kvalitu pitné vody sledujeme a vyhodnocujeme v rozsahu a míře
stanovené zákonem. V našem případě to je na základě rozhodnutí - opatření
vydaném Krajskou hygienickou stanicí JmK (určena přesná místa odběru a
četnost odběrů). Tyto údaje o kvalitě pitné vody povinně předáváme do
celostátního registru Pitných vod vedených hygienickou službou. Na vyžádání
jsou tyto informace samozřejmě k dispozici v sídle naší společnosti nebo na
našich webových stránkách (www.vakvyskov.cz). Tyto informace o kvalitě vody
lze také ověřit na Krajské hygienické stanici JmK, územní pracoviště Vyškov.
Způsob a metody stanovení kvality pitné vody jsou přesně specifikovány v
platné legislativě a normách. Legislativa jasně definuje kdo a jakým způsobem
může rozbory kvality pitné vody provádět (v našem případě je to akreditovaná
laboratoř pitných vod se sídlem na ÚV Lhota). Z tohoto důvodu nelze jakékoli
zjednodušené terénní rozbory prováděné podomním prodejcem pokládat z
hlediska požadavků zákona za správné, směrodatné a hlavně jakkoli
prokazatelně svědčící o kvalitě posuzované pitné vody!
Na základě výše uvedeného sdělujeme všem odběratelům pitné vody v
městysi Švábenice, že voda dodávaná prostřednictvím naší vodovodní
sítě odpovídá ve všech kvalitativních parametrech zákonným
požadavkům na pitnou vodu.
Jakákoli její další doúprava je z hygienického, technického, ale i
ekonomického hlediska naprosto neodůvodnitelná a zbytečná. V
některých případech bohužel může takto doupravená voda při
dlouhodobé konzumaci ohrožovat i zdraví člověka.
Zdraví
Ing. Karel Hájek
výrobně-technický náměstek
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněská 410/13, 682 01 Vyškov
www.vakvyskov.cz
Tel. : +420 517 324 935
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PUTOVÁNÍ PO NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ
První zářijový týden se
vypravili Roveři na putování po
Národním parku Podyjí. Národní
park Podyjí je nejmladší, nejmenší
a nejméně navštěvovaný národní
park České republiky. Rozléhá se
mezi městy Znojmo a Vranov nad
Dyjí po obou březích řeky Dyje,
která
tvoří
státní
hranici
s Rakouskem. Od roku 1948 se
Podyjí
v důsledku
neblahých
politických změn stalo zakázanou
zónou za železnou oponou. Rok
1989 smetl železnou oponu a s ní
i všechny omezení a zákazy. Byl
zřízen národní park Podyjí a celá oblast byla opět zpřístupněna. Národní park
se vyznačuje mimořádnými sceneriemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních
amfiteátrů, srázných stěn, meandry, rozsáhlými světovými a těžko prostupnými
stržemi, ale i nivními loukami podél Dyje, prosluněnými lesostepmi s teplými
koberci teplomilných rostlin a velké rozmanitosti živočišných druhů. Během
týdne v tomto malebném koutku naší vlasti jsme prožili krásné chvíle a
doporučujeme všem, aby Národní park Podyjí také navštívili.

VÝROČNÍ OHEŇ
V předvečer
svátku
Svatého Václava jsme se sešli
na zahradě u klubovny
k 67. výročnímu ohni, abychom
si připomněli založení našeho
oddílu. U praskajícího ohně
jsme zavzpomínali na uplynulé
léto a na společně prožitý
tábor. Vzpomínky jsme zpestřili
projekcí táborových fotografií,
ale i filmy z historie oddílu.
Nechyběla vůně pečených
buřtíků a zpěv za doprovodu
kytar. Druhého dne ráno jsme navštívili svatováclavskou mši, která byla
sloužena za naši vlast.
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PODZIMNÍ ZÁLESÁCKÝ KEMP
Poslední
listopadový
víkend jsme se sešli na
podzimním
zálesáckém
kempu, který se konal již
tradičně na junácké chatě u
Švábenic.
Během
chvil
strávených pod korunami
stromů
jsme
navštívili
Vanovsko,
přidali
něco
dobrého zvěři do krmelců na
zimu a našli jednu geocachi.
Večer jsme si zpestřili
deskovými hry a kreativní hrou na kytaru. Na kamnech se vařily různé
speciality rozmanitých chutí a vůní. Těšíme se, že se na dalším kempu
sejdeme a možná se přidá i někdo další.

REKONSTRUKCE KLUBOVNY
V posledních měsících probíhá v naší klubovně částečná rekonstrukce.
Díky úřadu městyse Švábenice byly vyměněny vstupní dveře a okna,
dokončena oprava vytápění, provedena výměna osvětlení a částečná oprava
vnitřních omítek. V současné době členové oddílu a jejich kamarádi provádí
vnitřní výmalbu a opravu interiérových dveří a připravují klubovnu na položení
nové podlahové krytiny. Děkujeme úřadu městyse Švábenice za provedení
práce a všem členům oddílu a jejich kamarádům za jejich čas na společných
brigádách.
Připravili: Dana a Pavel Brown Derkovi
PS: Podívejte se na naše stránky: http://skautsvabenice.webnode.cz

Krásné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku
přejí skauti Švábenice
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25 let ČSCH Švábenice
Dovolte, abych Vás oslovil a stručně seznámil s naší organizací Českého svazu
chovatelů Švábenice.
ČSCH Švábenice vznikl před 25 lety. Tehdejší členové ze Švábenic a Dětkovic byli
organizováni v ČSCH Ivanovice na Hané. Tito členové přizvali zdejší občany a mládež
a rozhodli se založit si vlastní organizaci.
Začátky byly těžké. Peněz se nedostávalo, materiální zabezpečení také nebylo, byla
jen obrovská chuť založit organizaci a udržet ji při životě.
První naše výstava se konala v zahradě u Junáckého domu. Plány, jak areál obnovit
tak, aby nám vyhovoval, byly velké, ale museli jsme ho opustit. Dalším místem našich
výstav byl areál u JZD, ale bohužel i tento areál jsme museli opustit. Začalo hledání
vhodného místa pro konání výstav a setkávání chovatelů. I přes nepříznivé podmínky
se naši členové nevzdávali a tak byl vytipován dům u „Řezníčků“. Po dohodě s MNV
bylo přistoupeno k pronájmu a začalo bourání, kácení a úpravy terénu. Postupně, za
nesmírné oběti členů a za velké materiální pomoci zdejšího JZD a MNV, se rodil a do
současné doby za přispění městyse Švábenice stále rodí, náš areál. Proto je třeba
poděkovat všem, kteří se na výstavbě areálu podíleli a stále podílí. Bez nich by nebyl
ČSCH Švábenice.
V roce oslav 25. výročí založení organizace jsme pořádali hodovou výstavu
současně s okresní výstavou králíků, která byla téměř nad naše možnosti, přesto
hodnocena velmi dobře. Bylo zde: 190 králíků, 200 holubů, 66 ks okrasného ptactva a
139 ks drůbeže. Výstavy se zúčastnilo 530 návštěvníků a 77 chovatelů. Musím
poděkovat členům, kteří se o akci postarali a všem sponzorům, kteří přispěli na naši
výstavu. Bez jejich pomoci by se nám taková akce jen velmi těžko organizovala.
V listopadu 2012 proběhla členská schůze,
na které bylo navrženo a schváleno nové
vedení ČSCH Švábenice:
Předseda:
Vladimír Doleček
Místopředseda:
Luboš Dosoudil
Jednatel:
Josef Hanák
Hospodář:
Martin Branžovský
Pokladníkem zůstává Zbyněk Procházka

Motto: Na co ti je
majetek a statky,
když nemáš přátele
a zdraví

Všichni si uvědomujeme, že v dnešní době sociálních nejistot a drahoty, je chovatelství
velmi drahým koníčkem, proto je nutné šetřit všude, kde je to jen trochu možné.
Další naší prioritou je práce s mládeží. Tato je dnešní dobou nejvíce znevýhodněna,
proto pro ni musíme vytvořit co nejlepší podmínky a nemůžeme si dovolit mladé
chovatele podceňovat. Vždyť mládež je naše budoucnost a bez ní by naše organizace
časem zanikla. Nelze opomenout, že chovatelství je o dobrovolnosti a o tom dělat něco
pro všechny zdarma. Závěrem mi dovolte, abych všem popřál hodně zdraví.
Josef Hanák – jednatel ČSCH Švábenice
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Čestnou vlajku získala ZO ČSCH Švábenice
od Ústředního výboru ČSCH Praha
k 25. výročí založení organizace ČSCH Švábenice

Čestné uznání získala ZO ČSCH Švábenice
od Okresního výboru ČSCH Vyškov
k 25. výročí založení organizace ČSCH Švábenice
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15 let vlastivědného muzea ve Švábenicích
Nechce se tomu ani věřit, ale vlastivědné muzeum je již 15 let v provozu.
Bylo otevřeno jako vánoční dárek občanům městečka 20. prosince 1997,
v němž budou uloženy předměty a dokumenty ze všech oblastí života občanů
Švábenic. Bylo to tehdy první obecní muzeum na okrese Vyškov. Při prvním
otevření muzea nám zatančil a zazpíval Hanácký soubor Trnka z Vyškova.
Již se nikdy nedozvíme, kolik tisícovek hodin muselo být odpracováno, než
se muzeum mohlo slavnostně otevřít. Dalo to moc práce, neboť všechno bylo
zmodernizováno, pouze dřevěné schodiště zůstalo původní. Jako správce
muzea jsem si dělal záznamy, kolik zde proběhlo již výstav, kolik lidí se přišlo
podívat do muzea, kolik je zde exponátů, jak dlouho trvá uspořádání nových
sbírek a výstav.
Došel jsem k zajímavým číslům !
Nebudu uvádět, kolik je v muzeu exponátů, to každý návštěvník vidí. Když se
muzeum otvíralo, byly exponáty v osmi místnostech, nyní jsou ve dvanácti.
Věcí je od té doby více než dvakrát tolik. Lidé žasnou, když jim sdělím, že vše,
co zhlédnou, je vesměs místní.
Výstav jsem zde připravil 46 (12 výstav bylo uspořádáno mimo muzeum).
K uspořádání výstav bylo zapotřebí 21 800 hodin.
Zajímavý je i počet návštěvníků. Možná se to někomu při čtení bude zdát málo,
že za 15 let muzeum navštívilo přes 30 tisíc lidí, ale když uvážíme, že je
otevřeno pouze v neděli odpoledne v době konání výstav, tak je to docela
slušný počet.
Ať současná a budoucí generace občanů nadále oceňuje úsilí spojené se
zřízením muzea a bude vždy připomínat život našich předků. Ať lidské úsilí a
finanční prostředky vložené do této akce nejsou vynaloženy marně.
Připravil: Libor Pištělka

Muzejní koutek – pozvánka na výstavu
Ve vlastivědném muzeu ve Švábenicích je každou neděli a svátky od 2.
prosince 2012 do 10. února 2013 otevřena nová výstava s vánoční tématikou
s názvem:
BETLÉMY NA POHLEDNICÍCH ze začátku 20. století do dnešní doby
3 000 pohlednic s tímto námětem tvoří jednu z největších sbírek v naší vlasti.
Otevřeno je tradičně od 14.00 do 17.00 hodin.
Co se připravuje?
V roce 2013 slavíme výročí 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu v roce 863, proto bude k této významné události v muzeu na
květnou neděli 24. 3. 2013 otevřena velká výstava a potrvá do 7. 7. 2013.
Na obě výstavy Vás srdečně zve vystavovatel a správce muzeí Libor Pištělka
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Posedlost ? Vášeň ? Touha ?
Za mých dětských let jsme o Vánocích zdobili stromek, ale nikdy nestavěli
betlém. Tehdy se ani nedal sehnat. Betlémy jsem vždy obdivoval jen
v kostelích. První papírový betlém jsem měl v roce 1958. Ten namalovala M.
Fischerová – Kvěchová a byl to „Národopisný betlém“. Měl jsem pro něj
připravené místo a barevné nasvícení a zdálo se, že tím to končí a každé
Vánoce bude vše stejné, jak tomu bývá v jiných rodinách. Nebylo tomu tak,
neboť to ve mně vyvolalo doslova vášeň a touhu po neustálém zdokonalování,
vylepšování a obměňování betléma. Inspirativně přispělo i to, že po čase byl
vydán Alšův Český betlém, Ladův a Wenigovy Staropražské jesličky. Touha
mít stále něco nového mě pronásleduje celý život. Nevím, co je to za sílu, která
mě k tomu nutí, jen si uvědomuji, že to vzniklo tím, jak jsem postupně chápal
význam Vánoc, onoho velkého a krásného svátku narození Ježíše.
Když v roce 1990 v Hradci Králové vzniklo České sdružení přátel betlémů,
vstoupil jsem do tohoto ušlechtilého spolku i já. V dnešní době je nás v
republice přes 800 členů. Před 10 lety jsme založili regionální pobočku
„betlemáři jižní Moravy“. Vydáváme 4x do roka betlemářský časopis a
pořádáme výstavy na různých místech. Dnes už se netěším jako v dětství na
dárky, ale na to, jak svými obměněnými betlémy, kterých bude zakrátko na
700, překvapím a potěším. A mám radost, když se mi to podaří.
Kromě této vášně jsem poznal, že všichni betlemáři mají ještě něco
společného a tím je hluboká víra v Boha a Ježíše Krista. Z toho zřejmě
pramení ta vášeň, ta tajemná moc a síla.
Jsme nezisková organizace a výstavy a vše kolem si financujeme sami.
Jsme rádi, že alespoň u vydávání časopisů vypomůže hradecký kraj. Všichni si
přejeme, abychom měli stále sílu do další činnosti.
Připravil: Libor Pištělka

Betlémy zazářily
I letos jsem snad dobře reprezentoval Švábenice na dvou výstavách
betlémů. Ta první byla celostátní výstava betlémů v Hodoníně, na které mohli
návštěvníci v kulturním domě zhlédnout 600 betlémů ze všech možných
materiálů.
Druhá výstava byla připravena ve společenském sále obecního úřadu
v Předklášteří u Tišnova a nesla se v duchu 10. výročí činnosti regionální
pobočky „Betlemáři jižní Moravy“. Výstava zde potrvá až do 22. prosince 2012.

Veselé vánoční svátky a šťastný celý rok 2013
Vám ze srdce přeje vystavovatel Libor Pištělka
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Vrátily nás do dětství
Nebyly
to výstavy u nás ve Švábenicích, ale u našich sousedů
v Medlovicích a Dětkovicích, které nás vrátily do dětství. Jistě se mnozí z Vás
přišli na vystavené exponáty podívat a dáte mi za pravdu, že se pořadatelé
opravdu vyznamenali. Bylo co obdivovat a prohlížet. V sobotu 8. září 2012
pořádal Obecní úřad Medlovice výstavu ve spolupráci s občany a mládeží,
kteří vystavovali exponáty z dob svých prapředků a ze současnosti a to
fotografie, různé dokumenty, výrobky, koníčky ale i věci, které se dříve
používaly a dnes se s nimi mohly seznámit mladší generace. I městys
Švábenice se k této výstavě připojil ukázkami dětských prací, fotografiemi ze
společenského života a z toho, co se v městysi v posledních letech
vybudovalo.
A zavzpomínat si na své dětství mohli dospělí návštěvníci 14. října 2012 na
výstavě retro hraček a dobových dětských knih také v Dětkovicích.
Tuto zajímavou výstavu
připravila paní Vladimíra
Michová, členka
Zastupitelstva obce
Dětkovice a návštěvníci
všech věkových kategorií
mohli obdivovat panenky,
dřevěné koníky,
obrázkové knížky a stolní
hry. Ale pozornost všech
nejvíce upoutaly
starožitné kočárky a
loutky. Bylo opravdu
zajímavé naslouchat, jak
si návštěvníci mezi sebou
povídají, že přesně tuto panenku také měli, tuto knížku že v dětství několikrát
četli a pořád ji mají, z této nám maminka čítávala před spaním, tuto hru jsme
hrávali jako děti. Pro spokojené návštěvníky bylo potěšením vrátit se do
krásných chvil dětství i rodičovství, takže prostředí výstavy bylo naplněno
hřejivou atmosférou.
Protože vím, co dá uspořádání takových výstav práce a námahy, napsal
jsem jim do Pamětních knih poděkování, že i v tak malých obcích se najdou
lidé, kteří nevysedávají jen u televizorů a počítačů, ale vykonají záslužné dílo
pro druhé.
Abychom si i my, kteří jsme z dětských střevíčků a šatiček dávno vyrostli,
zavzpomínali na dětská léta, chtěl bych za pomoci dětí z mateřské a základní
školy na příští Vánoce 2013 udělat v muzeu z jejich vždy krásných výtvorů a
kreseb zimní a vánoční podívanou. Tak se máme opět na co těšit.
Připravil: Libor Pištělka
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Jak vybrat vánočního kapra
Přiznejme si, že kapra málokdo z nás jíme přes
rok. Ovšem na Štědrý den se objeví takřka ve
většině domácností a všichni si na něm
pochutnávají.
Trocha historie
Kapr se stal součástí štědrovečerní večeře až
v polovině 19. století. A to připravovaný na černo
- s omáčkou ze švestek, perníku, rozinek a ořechů. Smaženou variantu
převzatou z rakouské kuchyně představila M. D. Rettigová ve své kuchařce
v roce 1895. Celonárodním štědrovečerním pokrmem se kapr v trojobalu stal
ale až v 50. letech minulého století.
Jak vybírat?
Pokud si chcete na kaprovi pochutnat, je potřeba si při nákupu dobře vybrat.
Pokud nechcete riskovat bahenní příchuť kapřího masa, vybírejte rybu o
hmotnosti do 2,5 kg. Na příliš malé ryby (okolo 1 kg) ale pozor - mají dobré
maso, ale také malé kosti. Pokud budete kupovat kapra u pouličních prodejců,
prohlédněte si hygienu stánku, zkontrolujte, zda mají nádrže zajištěn přítok a
odtok vody. Ryba v kádi by měla mít dostatek pohybu a měla by být čilá. Kapra
vyhlížejícího mdle, nebo dokonce plovoucího břichem vzhůru rozhodně nebrat.
Povrch těla zdravé ryby je lesklý, s minimálním množstvím hlenu, a šupiny a
ploutve jsou pevné a neporušené.
Patří kapr do vany?
Názory na pobyt živého kapra ve vaně se dost liší.
Někteří odborníci tvrdí, že se kapr v čisté vodě pročistí a
je následně i chutnější. Problém je ovšem s transportem
kapra, protože střídání teplot mu nesvědčí. Zároveň je
také potřeba udržovat vodu ve vaně dostatečně
chladnou a je nutné ji provzdušňovat sprchou. Důležitým
faktorem je i finální usmrcení kapra. Má svá pravidla, a
pokud jste dobrá duše, těžko budete zabíjet kapra, který
u Vás bydlel tři dny ve vaně a třeba jste mu dali už i
jméno.
Zpracovala Jana Zatloukalová
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Dobré rady na každý den
-do předvánoční kuchyně
Kuchyň bez výparů.
Snadno a rychle se nepříjemných výparů a pachů zbavíte, když na plotně
ponecháte chvíli povařit vodu s octem, do které přidáte lžičku skořice.
Loupání česneku.
Abyste si práci při loupání česneku usnadnili, dejte stroužky na chvíli do vařící
vody. Potom už půjdou slupky dolů jedním pohybem.
Jak na cibuli.
Před krájením cibule si opláchněte a navlhčete prkénko. Tak vám éterické oleje
nebudou tolik stoupat do očí. Používejte zásadně ostrý nůž. Jinak na něj
budete muset tlačit a tím se opět uvolňují nepříjemné štiplavé složky.
Rozpůlená cibule vydrží v lednici pět dní jako čerstvá, pokud místa řezu potřete
máslem a zabalíte ji do alobalu. Aby nevyklíčila, dejte do nádoby, kde se
skladuje, kousek chleba. Když cibuli smažíte, rychleji zhnědne, jestliže ji
předem posypete trochou hladké mouky a navíc bude hezky křupat.
Rybí zápach.
Když pečete rybu, zabránit nepříjemnému zápachu můžete tím, že do pekáče
přidáte rozkrojené jablko. To při pečení zápach pohltí. Kromě toho, že ryba
nebude cítit, bude její maso jemnější a bude skvěle chutnat.
Poznejte vařené vejce.
Pokud si pomícháte vařená a syrová vejce, není nutné je rozbíjet. Stačí vzít
mělký talíř a jedno vejce po druhém na něm roztočit. Pokud se vejce točí
dlouho a rychle, znamená to, že je vejce vařené. Je to proto, že celý vnitřek je
kompaktní a má pevné těžiště. Jestliže se točí křivě a krátce, bude syrové.
Struhadlo jako nové.
Pokud máte struhadlo tupé, není problém ho nabrousit. Stačí k tomu jen
kladívko a hřebík. Velikost hřebíku vyberete podle velikosti dírek na struhadle.
Postup je jednoduchý. Do každého otvoru postupně vložte špičku hřebíku a
trochu na ni klepněte kladívkem. Až je proklepnete všechny, struhadlo bude
zase ostré. Budete se divit, jak dobře zase funguje.
Ocet na sporák.
Pokud máte na sporáku skvrny, které už nejdou vydrhnout ani tekutým pískem,
zkuste na ně nalít ocet. Ten nechte působit několik hodin. Kyselina octová
změkčí zuhelnatělé části a ty pak už setřete pouhou houbičkou.
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Aby olej nezhnědl.
Při smažení pokrmů olej na pánvi rychle ztrácí svou průzračnou barvu a
tmavne působením vysokých teplot potravin. Proto ihned, jakmile zapnete
ohřev, dejte do pánve pár dřevěných párátek. Olej zůstane krásně čirý po celou
dobu smažení.
Na připálenou rýži platí chléb.
Pokud se vám stalo, že jste připálili rýži, zkuste to napravit. To, co je spálené
vyhoďte, to dobré přesypte do čistého hrnce a celý povrch pokryjte krajíci
chleba. Nepříjemná chuť i vůně spáleného po chvíli zmizí. Chleba pak musíte
vyhodit.
Na trochu připálenou rýži též jedna finta : ihned odebrat rýži z připáleného
hrnce, v novém hrnci opražit na tuku cibuli, přidat rýži a krátce opražit. Pachuť
zmizne.
Prací prášek do připáleného hrnce.
Další způsob, jak si snadno poradit s připáleninou bez velkého drhnutí, je
zasypat špinavý hrnec vrstvou pracího prášku. Pak jej zalijte do třetiny vodou a
nechte pár minut povařit, případně ještě chvíli odstát. Pak už jen stačí otřít
houbičkou na nádobí. Hrnec potom musíte dobře vymýt vodou s octem, jinak z
něj nedostanete svěží vůni pracího prášku.
Nádobí opět zazáří.
Připečené a zašlé nerezové nádobí se bude opět lesknout jako nové, když ho
přečistíte sodou bicarbonou. Stačí trochu nasypat na vlhký hadřík a připáleniny
otírat. Za chvilku bude vyleštěné.
Voňavá mikrovlnka.
Mikrovlnnou troubu po každém použití vytřete vlhkým hadříkem. Nežádoucích
pachů uvnitř se zbavíte tím, když do přístroje postavíte mísu (talíř) s horkou
vodou a plátkem citrónu. Troubu zapněte a ohřívejte do té doby, než se utvoří
pára. Pak vnitřek vytřete do sucha.

-na předvánoční úklid
Univerzální čistič.
Vyrobte si domácí přípravek, který vyčistí každou špínu a zároveň provoní váš
byt. Do lahve s rozprašovačem nalijte jedno víčko od PET lahve čpavku, jedno
víčko běžného saponátu a přidejte dvě lžíce jedlé sody. Přidejte pár kapek
vašeho oblíbeného esenciálního oleje a dobře protřepejte a můžete použít.
Vyčistí a navíc pohltí nepříjemné pachy.
Sůl na bílé záclony.
Záclony rychle žloutnou, když se v bytě kouří, kvůli venkovním emisím a
prachu. Vyprat je do běla je obtížné. Aby se vám to povedlo, namočte je
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alespoň dvě hodiny před praním do hodně osolené vody. Pak je vyperte
běžným způsobem. Až je pověsíte na okna, budou bílé.
Aviváž do skříně.
Nalijte do úzké lahvičky aviváž a postavte jí otevřenou do rohu v šatní skříni.
Dobře jí ale zajistěte (třeba izolepou), aby se nevylila. Krásně osvěží celou
skříň a prádlo bude krásně vonět.
Posolené svíčky.
Než zapálíte knot, nejprve svíčky dejte na několik hodin do hodně osolené
vody. Potom je nechte oschnout, neotírat! Nebude z nich kapat vosk. A pokud
navíc rozehřátý vosk okolo knotu na hořící svíčce posolíte, vydrží svítit dvakrát
tak dlouho.
Na koberec Okenou.
Rozlitý čaj nebo jiná skvrna na koberci není nic příjemného. Ihned skvrnu
postříkejte Okenou a potom vytřete suchým hadrem. Někdy budete muset
proceduru opakovat několikrát, ale většinou se setkáte s úspěchem.
Vosk na nábytku.
Když vám ukápne vosk na nábytek, neseškrabujte ho nožem, mohli byste
nábytek poškodit. Zahřejte skvrnu fénem a pak setřete hadříkem. Potom
navlhčete jiný hadr octem a místo, kde byl vosk, přetřete. Nábytek bude úplně
v pořádku.
Samolepka na skle – vánoční výzdoba.
Pokud chcete nalepit samolepku na sklo tak, aby šla později snadno odlepit,
nejprve ji několikrát nalepte a sundejte na oblečení, které máte právě na sobě.
Nachytá malé částečky látky, které zabezpečí, že ji potom ze skla sundáte bez
poškození. Drobné chloupky nijak neovlivní to, jak bude držet. (Doporučuje se
to u nalepování dálniční známky, nikdy nevíte, zda nebudete muset měnit
přední sklo nebo auto).

-pro zdraví
Cibule proti kašli.
Pomocí domácích zdrojů se nejrychleji zbavíte kašle díky cibulovému čaji. Do
hrnce dejte vodu-asi půl litru- a až začne vřít, vhoďte do ní cibuli. Nesmí být
oloupaná, jen odřízněte zbytek natě a kořen. Na mírném ohni povařte asi 15
minut. Pak sceďte, do vzniklého čaje přidejte několik lžiček medu a citrónovou
šťávu. Ochucením ztratí vývar část cibulového pachu. Pijte 2 - 3 dny, každý
den ideálně 2 litry. Kašel brzy zmizí… Po povaření cibule se do hrnce po
vypnutí může přihodit lipový květ, černý bez, divizna a mateřídouška. Ovoní tu
cibuli. Po deseti minutách scedit.
Zpracovala: Jana Zatloukalová
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Dobré rady na Silvestra
Jak se zaručeně opít:
 Hned na začátku večera se hladoví vrhněte na popíjení alkoholu a
ani později moc nejezte.
 Neprokládejte konzumaci alkoholu popíjením nealkoholických
nápojů.
 Každou chvíli připíjejte „na ex“.
 Ochutnejte od všech druhů alkoholu, které se nabízejí.
 Pijte klidně i laciné patoky. Proč se držet značkových nápojů a
kvalitních vín?
 Přednost dejte teplým alkoholickým nápojům, bublinkovým,
sladkým či koktejlům, nejlépe ve větším množství.
 Pijte, i když jste unavení, nevyspalí, nebo dokonce máte chřipku.
 Jděte spát až k ránu a jenom na pár hodin.
Šťastný a veselý nový rok přeje redakce

Inspirace z ordinace
Ptá se lékař: „Berete něco na
spaní, když nemůžete usnout?“
„Skleničku koňaku.“ „ A
pomáhá to?“ „Nevím, ale
začal jsem být docela rád.
.vzhůru.“
„Prosím Vás, pane doktore,
hned k nám přijďte. Naše
Vendulka spolkla jehlu.“ „Je
půlnoc, člověče, to teď chcete
šít?“
Přišla pacientka k lékaři, ten si
ji prohlíží, měří, váží: „ Jste
tak trošku zakrslá…“ „Cože?“
„Přesně řečeno, podle váhy
byste měl mít pět metrů.“

V čekárně
porodnice se
objevuje sestra
s dvěma
novorozeňaty
v náručí.
„Nevadí vám,
že je jich víc?“
ptá se
novopečeného
tatínka. „Ale
kdepak!“ „Tak
mi podržte
tyhle dva a já
skočím pro
ostatní.“

„Vaše páteř se mi nelíbí“, říká
lékař pacientovi. „Vy asi
hodně sedíte, že?“ „Poznal jste
to přesně, pane doktore,
naposledy to byly dva roky.“

Lékař radí pacientovi: „Musíte
jíst víc ryb. Vaše tělo
potřebuje fosfor.“ „ Ale pane
doktore, já se chci vyléčit a ne
po nocích svítit.“
Lékař prohlíží pacienta: „Máte
velmi nepravidelný puls.
Pijete?“
„Piju pane doktore… a
pravidelně!“

Vesele i po silvestru přeje Libor Pištělka
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Tímto dopisem se městys
Švábenice připojil
k protestní akci proti
plánovanému zrušení
některých agend
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Plesová sezóna ve Švábenicích v roce 2013
19. ledna 2013
26. ledna 2013
1. února 2013
3. února 2013
9. února 2013
16. února 2013

- ples - Sbor dobrovolných hasičů
- ples - ZOD Haná Švábenice
- ples - Městys Švábenice
- Dětský maškarní karneval
- ostatky
- ples - TJ Sokol Švábenice

Zpravodaj městyse Švábenice
Vychází nepravidelně, náklad 400 ks.
Odpovědný redaktor : Mgr. Jana Zatloukalová, Hana Hladká
Redakční rada: Alena Dvořáková, Alena Kušková, Libor Pištělka
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

40

Děti ZŠ a MŠ
navštívily výstavu
hraček
v Dětkovicích
8.11.2012

Loutkové divadlo
„O princezně Rozmařilce“
v MŠ 5.12.2012

„Den páťáků“
Návštěva žáků 5. třídy
v ZŠ Ivanovice na Hané

Sběr papíru 18.10.2012
Děti ze základní školy se
zapojily do soutěže ve sběru
starého papíru.
Kdykoliv můžete sběr
přivézt ke dveřím školy,
a to i o víkendu.
Děkujeme !!

Labutě
na rybníku
ve Švábenicích
7.12.2012

Malujeme a tvoříme
s dětmi v MŠ

Návštěva Mikuláše
s čerty 5.12.2012

Návštěva
MŠ
v hasičské
zbrojnici

