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Slovo úvodem…

Jinovatka – copak je to?
To už venku není léto?
Teplé léto vpravdě dohořelo a máme tu
zase podzim, který na nás dýchl chladnými větry.
Školákům dva měsíce uplynuly kosmickou
rychlostí a opět se museli loučit s dobou volnosti,
s teplem a sluncem. Léto odešlo s chladnými jitry a se sklizenými lány obilí.
Hráze a břehy rybníků zvyklé na děti dávno osiřely. Slunné paseky ztichly a
celý les se teď podobá stárnoucímu člověku, který pocítil únavu a položil hlavu
do dlaní, aby o čemsi usilovně přemýšlel. Mlhy se začaly vkrádat do polí a luk.
Odlétli čápi, vlaštovky a nám po nich zůstala prázdná hnízda. Místo nich se
k nebi vznášejí pestrobarevní draci. Listnaté stromy zahořely zlatem a
červení…
Nemohu si odpustit začít o podzimu tak trochu poeticky. Přesto
v tomto ročním období na mě začíná doléhat nostalgie, byť podzim je
bezesporu nazýván nejkrásnějším a nejbarevnějším obdobím. Ale já už celou
věčnost sedím nad kusem papíru a snažím se zmoženou rukou od věčného
škrtání a přepisování sepsat alespoň pás skutečných krás podzimu. Málo platné
– jako zrozenec lva miluji sluneční žár a žhavé léto se všemi jeho přívlastky.
Ovšem to letošní nám „lvům“ příliš nepřálo. Jestliže jsem v prvním letošním
čísle našeho zpravodaje jásala slovy klasika, že „letošní způsob jara se mi zdá
poněkud vynikající“, pak léto dalo jaru pěkně za vyučenou a mohla bych
citovat doslova legendární plavčický bonmot: „Způsob tohoto léta zdá se mi
poněkud nešťastný.“ A to je ještě velmi šetrně řečeno. Zkrátka – hrůza! Je
pravdou, že srpen v samotném závěru dělal, co mohl, ale propršenou a
studenou sezónu už nezachránil.
Nezbývá nám tedy nic jiného, než blahořečit
alespoň to léto babí, které se nám – školou
povinným – z posledních sil snaží zpříjemnit tvrdou
realitu nového školního roku. Sama příroda se však
pomalu chystá k odpočinku, vše bude brzy sklizeno,
zásoby uloženy a uskladněny pro blížící se bílou
zimu. My lidé si tu nekonečnou podzimní galerii, tu
nepřebernou paletu barev alespoň uchovejme ve své
duši, v každém úsměvu a v každém slovu.
Mgr. Jana Zatloukalová
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Slovo starosty...
Vážení spoluobčané,
v letošním roce bude do 15. 11. dokončena akce pod názvem: „Biocentrum
Švábenice – obnova vodní nádrže, mokřad a tůně“. Stavební práce s osetím trávy byly
již dokončeny, zbývá provést výsadbu stromů, keřů a kolaudace celé stavby. Na celé
dílo jsme obdrželi dotaci z rozpočtu Evropské unie ve výši 5 248 000,-Kč a
Operačního programu životního prostředí ve výši 308 706,-Kč. Spoluúčast městyse
10% činila 617 000,- Kč. Je nutno podotknout, že bez dotací bychom toto dílo nikdy
nebyli schopni zrealizovat. Za předpokladu, že by projekt nebyl schválen v roce 2010,
ale až v roce 2011, naše spoluúčast by již činila 30-35% vlastních zdrojů, což by
znamenalo obrovský nárůst z našeho rozpočtu. Dotace však mají i druhou stránku věci
a to, že musíme přesně dodržovat ustanovení Smlouvy o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životného prostředí ČR v rámci Operačního programu životního
prostředí. Při jakémkoliv porušení smlouvy hrozí vrácení dotací a to nejen v tomto
případě, ale u každého dotačního titulu. V praxi to znamená, že po dobu 2 let nesmí být
v rybníku ryby, v dalších letech je stanoveno, jaké ryby mohou být vysazeny a v jakém
množství, dále udržování travnatých ploch a celého okolí. Určitě každý občan, který
nově zbudované místo navštívil, pozoruje velkou změnu oproti předchozímu stavu.
Počet návštěvníků se značně zvýšil za účelem koupání a nebo příjemné procházky.
Podařilo se mi zajistit sponzorským darem bezplatně stávající lavičky a stolky
rozmístěné kolem rybníka. Velmi dobrá spolupráce je s Lesním družstvem Švábenice,
které nám bezplatně věnovalo materiál na příchozí lávku přes potok k rybníku. Tato
lávka nahradila původní ocelovou a vkusně zapadla do prostředí. Touto cestou děkuji
všem členům Lesního družstva Švábenice a stolařství Tvrdý a Karl za montáž lávky.
Velmi špatným jevem je chování některých mladých lidí ale i dospělých. Je
nepochopitelné, že místo na lavičku si sedáme na stolek a lavičku používáme jako
škrabák na bláto z bot, všude rozhazujeme PET láhve, krabičky a zbytky cigaret a jiné
předměty. Mnohdy to vypadá jako smetiště. Máme obavy, že odpadkové koše, které
chceme umístit kolem, skončí v rybníku. Pásku, která má upozornit řidiče „Prosím,
buď ohleduplný, je zde vyseta nová tráva, nezajížděj do tohoto prostoru a
neparkuj v tomto prostoru“, nikdo nerespektuje. Břehové hrany rybníka (koruna
hráze) jsou určeny pro pěší a ne pro cyklisty ba dokonce motorky. Koupání psů je
rovněž zakázáno. Je velmi těžké všechny nešvary uhlídat, ale je třeba si uvědomit, že
toto krásné místo ve Švábenicích ničíme sami sobě. Do této lokality nám chodí a budou
stále chodit kontroly z Agentury ochrany přírody a krajiny a Státního fondu životního
prostředí. Pokud budou těmito orgány shledány nedostatky, bude mít problémy i
městys Švábenice.
Vážení spoluobčané, žádám vás, abychom si vážili všeho, co je vybudováno nebo
se buduje, protože za vším stojí lidské úsilí a nemalé finanční prostředky. Nebuďme
lhostejní a snažme se upozornit ty, kteří nejsou ochotni respektovat zásady slušného
chování.
Přeji vám všem mnoho krásných dnů plných pohody do nastávajícího podzimního
období.
Josef Kubík – starosta městyse
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Občanská rubrika

Narodili se:
Kratochvílová Monika
Látalová Elena
Cigánková Anna
Vaníček Pavel
Kulkusová Veronika

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

264
38
250
117
53

Blahopřejeme !

Opustili nás:
Zoufalý Karel ve věku 33 let
Šebestová Jana ve věku 23 let
Gédušová Anna ve věku 84 let

V současné době mají Švábenice 1010 obyvatel
( 514 mužů / 496 žen )
Hana Hladká – pracovnice městyse Švábenice
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Z Á P I S o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 3.6. 2011 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
4. zasedání zastupitelstva městyse Bc. Boženu Štolfovou a Alenu Kuškovou
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. Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2010
4. Rozpočtová opatření č. 2,3/2011 rozpočtu městyse
5. Rozpočtový výhled městyse 2012- 2013
6. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na školní rok 2011 – 2012
7. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2011-2012
8. Schválení znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu JMK v roce 2011
v rámci PRV
9. Projednání písemné žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 147/9 zahrada o
výměře 592 m2
10. Projednání záměru městyse odprodeje nemovitého majetku pozemek parc. č. 134/6
zahrada o výměře 64 m2
11. Projednání finančního příspěvku pro MAS Společná cesta, občanské sdružení,
Rostěnice 109 na rok 2010 - 2011
12. Vyhlášení budovy č.p. 190 v k.ú. Švábenice za památku místního významu
13. Projednání projektové dokumentace - Stavební úpravy pro rozšíření budovy
Vlastivědného muzea ve Švábenicích
14. Různé
15. Diskuse
16. 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 9.2.; 2.3.; 16.3.; 30.3.; 13.4. a 4.5. 2011.
Bod č. 3) Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2010
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e závěrečný účet městyse
Švábenice za rok 2010 a to bez výhrad.
Bod č. 4) Rozpočtové opatření č. 2, 3/2011 rozpočtu městyse
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 2 a
3/2011 rozpočtu městyse.
Bod č. 5) Rozpočtový výhled městyse na rok 2012 - 2013
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í rozpočtový výhled
městyse na rok 2012 a 2013.
Bod č. 6) Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na školní rok 2011/2012
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e p o v o l e n í v ý j i m k y
z počtu žáků pro Základní školu a mateřskou školu Švábenice, okres Vyškov,
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příspěvková organizace pro školní rok 2011/2012 podle ustanovení § 23, odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb. a dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. na celkový počet 65 žáků.
Bod č. 7) Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2011/2012
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e p o v o l e n í v ý j i m k y
z počtu dětí pro Základní školu a mateřskou školu Švábenice, okres Vyškov,
příspěvková organizace pro školní rok 2011/2012 podle ustanovení § 23, odst. 3 a
zákona č. 561/2004 Sb. na celkový počet 26 dětí v jedné třídě MŠ.
Bod č. 8) Schválení znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu JMK
v roce 2011 v rámci PRV
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského
kraje na akci: „Výstavba nových fotbalových kabin na hřišti pro TJ Sokol Švábenice –
I. etapa„ uzavřenou mezi Jihomoravským krajem zastoupeným Mgr. Michalem
Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno a
Městysem Švábenice zastoupeným Josefem Kubíkem, starostou městyse, Švábenice
18, 683 23 Ivanovice na Hané.
Bod č. 9) Projednání písemné žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 147/9 zahrada
o výměře 592 m2
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou
podal Petr Dvořák Švábenice 160, 683 23 Ivanovice na Hané o odkoupení pozemku
p.č. 147/9 zahrada o výměře 592 m2, zaregistrovanou dne 13.5. 2011 dle záměru obce,
schváleného Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 29.2. 2008.
Bod č. 10) Projednání záměru městyse odprodeje nemovitého majetku pozemek
parc. č. 134/6, zahrada o výměře 64 m2
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr městyse odprodat
nemovitý majetek pozemek parcelní číslo 134/6, zahrada o výměře 64 m2, který je
zapsán mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Vyškov, na LV 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú.
Švábenice.
Bod č. 11) Projednání finančního příspěvku pro MAS Společná cesta, občanské
sdružení, Rostěnice 109 na rok 2010 - 2011
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e finanční příspěvek na činnost
Místní akční skupiny Společná cesta, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov za období roku
2010 a 2011 ve výši 19 040,- Kč.
Bod č. 12) Vyhlášení budovy č.p. 190 v k.ú. Švábenice za památku místního
významu
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e budovu č.p. 190 z roku 1838
Vlastivědné muzeum Švábenice parc. č. 336 stavební vedené na LV 10001 v k.ú.
Švábenice za památku místního významu.
Bod č. 13) Projednání projektové dokumentace - Stavební úpravy pro rozšíření
budovy Vlastivědného muzea ve Švábenicích
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e vypracovanou projektovou
dokumentaci akce : „Stavební úpravy pro rozšíření budovy Vlastivědného muzea ve
Švábenicích „ – budova č.p. 190, parc. č. 336 stavební vedená na LV 10001 v k.ú.
Švábenice.
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Bod č. 14) Informace starosty : starosta seznámil zastupitelstvo:
- s pokračujícími pracemi na akci „Biocentrum Švábenice – obnova vodní, nádrže,
mokřad a tůně“
- s připravovanou akcí „ MŠ Švábenice – zateplení obvodového pláště, výměna oken“
- se stavem projektové dokumentace ČOV Švábenice k územnímu řízení
- dne 14.5.2011 proběhl tradiční Sjezd rodáků. Tato akce měla u pozvaných rodáků
velmi kladný ohlas
- 28.5.2011 se uskutečnil 2. ročník „Pohádkového lesa“ organizovaný VOLEJBALEM
Švábenice a městysem Švábenice
- ČSCH Švábenice ve spolupráci s městysem Švábenice ve dnech 3.6. – 4.6.2011
bude pořádat Dětský den v areálu chovatelů
- starosta informoval zastupitelstvo s průběhem přípravných prací na výstavbu
fotbalových kabin na hřišti TJ SOKOL Švábenice
- bude dokončena oprava kříže na Padělkách
- pokračuje pokládání nového kabelu k veřejnému osvětlení v určitých částech městyse
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 7.6. 2011
Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 2.9. 2011 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
5. zasedání zastupitelstva městyse Libora Pištělku 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.Rozpočtová opatření č. 4,5 a 6/2011 rozpočtu městyse
4.Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc. č. 147/9 o
výměře 592 m2 za účelem výstavby rodinného domu
5.Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku pozemku parc. č. 134/6 o
výměře 64 m2
6. Projednání Dodatku č. 1, Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
7.Zprávy finančního a kontrolního výboru
8.Různé
9.Diskuse
10.Závěr
Starosta požádal zastupitelstvo městyse o doplnění návrhu programu o Projednání
písemné žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 147/10 o výměře 746 m2. Písemná
žádost byla doručena na Úřad městyse Švábenice dne 31.8.2011. Tento bod bude
projednáván zastupitelstvem městyse po bodu č. 4 navrženého programu.
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Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e program zasedání zastupitelstva
městyse po úpravách.
Bod č. 2) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady
městyse ze dne 25.5., 8.6.; 29.6.; 13.7. a 27.7. 2011.
Bod č. 3) Rozpočtové opatření č. 4,5 a 6/2011 rozpočtu městyse
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 4,5 a
6/2011 rozpočtu městyse.
Bod č. 4) Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc.
č. 147/9 o výměře 592 m2
Usnesení č. 6: 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. 147/9, zahrada o výměře 592 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
384.800,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající,
Petrovi Dvořákovi
Švábenice 160, 683 23 Ivanovice na Hané. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední
desce vyvěšením dne 3.3. 2008 a z ní sňat dne 13.5. 2011.
Bod č. 5) Projednání písemné žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 147/10 o
výměře 746 m2
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podal
Petr Kolář, Jarní 10/569, 682 01 Vyškov o odkoupení pozemku parc. č. 147/10 o
výměře 746 m2 , který je zapsán mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj – Katastrální pracoviště Vyškov, na LV 10001 pro okres
Vyškov, obec a k.ú. Švábenice, zaregistrovanou dne 31.8.2011 dle záměru obce,
schváleného Zastupitelstvem obce Švábenice dne 29.2.2008.
Bod č. 6) Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku pozemku
parc. č. 134/6 o výměře 64 m2
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podali
Jaroslav Látal, Švábenice 309, 683 23 Ivanovice na Hané a Alena Látalová, Švábenice
138, 683 23 Ivanovice na Hané o odkoupení pozemku p.č. 134/6, zahrada o výměře
64 m2, zaregistrovanou dne 29.8. 2011 dle záměru městyse, schváleného
Zastupitelstvem městyse Švábenice ze dne 3.6. 2011.
Bod č. 7) Projednání Dodatku č. 1, Smlouvy o zajištění financování systému IDS
JMK
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Dodatek č. 1, Smlouvy o
zajištění financování systému Integrovaného dopravního systému Jihomoravského
kraje, uzavřený mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno,
zastoupený Ing. Václavem Horákem, náměstkem hejtmana, na základě pověření ze dne
27.9. 2010 a Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané,
zastoupený Josefem Kubíkem, starostou městyse.
Bod č. 8) Zprávy finančního a kontrolního výboru
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í zprávy finančního
výboru ze dne 1.9. 2011 a kontrolního výboru ze dne 1.9. 2011.
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Bod č. 9) Informace starosty :
- starosta seznámil zastupitelstvo s poděkováním Miluše Hladké za finanční příspěvky
z rozpočtu městyse na tábor a Biblický les v roce 2011
- probíhají opravy mateřské školy. Je dokončeno zateplení půdního prostoru, výměna
oken a dveří a celá mateřská škola je nově vymalovaná. Pokračují práce na zateplení
obvodového pláště, výměně žlabů a svodů. Práce na opravách by měly být ukončeny
22.9.2011. Následně budou prováděny venkovní úpravy kolem mateřské školy.
- na stavbě nových kabin na fotbalovém hřišti je hotová hrubá stavba, v nejbližších
dnech se bude dělat střecha. Stavba by měla být kompletně dokončena cca v dubnu
2012.
- BIOCENTERUM – na břehovou hranu byla instalována odpočívadla (2 sestavy se
stříškou, 2 bez stříšky). Odpočívadla byla věnována městysi jako sponzorský dar
zhotovitelem díla firmou KAVYL, spol. s.r.o. Mohelno. Dále byla vybudována dřevěná
lávka přes potok – starosta městyse poděkoval Lesnímu družstvu Švábenice za
bezúplatné poskytnutí dubového dřeva a stolařům Tvrdý a Karl za montáž lávky.
- na hřbitově bude dokončena oprava schodiště. Čeká se na dodání krycích desek.
Schodiště bude osazeno novým zábradlím.
- byla provedena úprava terénu a vybudování nového chodníku na Padělkách (od domu
Trnečkových po dům Glogarových).
- bylo provedeno čištění kanalizace firmou SEZAKO Prostějov s.r.o.. Čistil se úsek na
Hradisku od domu Kadlecových po krajskou silnici a kanalizace u bytovek.
- byly vybudovány 2 poldry za Zmolou z důvodu zachycení dešťové vody při silných
deštích a tání sněhu z lokality Osakr směrem do městyse.
- ve dnech 22. a 23.8. byla vyměněna 2 okna na poště a 4 okna v hasičské zbrojnici vč.
žaluzií a vnitřních parapetů.
- v současné době pracují pro městys 3 pracovníci na veřejně prospěšné práce. Na úřad
práce byla odeslána žádost o 1 pracovníka na veřejně prospěšné práce od 1.10.2011 do
28.2.2012.
- starosta oznámil zastupitelstvu, že byla zamítnuta žádost o dotaci ze Zemědělského
intervenčního fondu (ZIF) na projekt „Chraňme historii pro další generace“. Žádost
zpracovala a podala MAS – Společná cesta Rostěnice, jejímž je městys Švábenice
členem. Jednalo se o společný projekt muzeí městyse Švábenice, obcí Nezamyslice,
Otaslavice a Brodku u Prostějova. Proti zamítnuté žádosti bylo zpracováno a odesláno
odvolání.
- stávající nájemník pohostinství V Bráně podal písemnou výpověď z nájmu
k 30.11.2011. Bude zpracován a na úředních deskách vyvěšen záměr na pronájem
nemovitého majetku pohostinství V Bráně.
-ve čtvrtek 1. září 2011 byl zahájen nový školní rok 2011/2012. Do 1. třídy nastoupilo
do Základní školy ve Švábenicích 10 žáků.
Usnesení č. 11): Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 7.9. 2011
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Vítání prvňáčků ve školním roce 2011/2012
„ Tak už nám to začíná,
penál, knížky, svačina,
brzy spávat, časně vstát…“
Dny letních prázdnin se
rychle rozkutálely a začal nám
nový školní rok.
Letošní první září se vydařilo
skvěle. Sluníčko od rána svítilo
jako
na
objednávku
a
z místního rozhlasu zněly
školákům do kroku povzbudivé melodie. Zvlášť významným a nezapomenutelným
bývá tento první školní den pro nové žáčky- prvňáčky a jejich rodiče.
Stalo se již jednou z dobrých tradic naší školy, že vítání žáků do první třídy probíhá
vždy slavnostně v obřadní síni úřadu městyse, což povyšuje tento den v myslích dětí i
jejich nejbližších na den opravdu výjimečný a přelomový a řadí jej tak právem k
nejvýznamnějším dnům v životě člověka.
Akt vítání se uskutečnil jako obvykle v režii sboru pro občanské záležitosti a vedení
základní školy ve spolupráci se ZUŠ. Punc důstojnosti vtiskl uvítacímu ceremoniálu
svou přítomností a slavnostním projevem starosta městyse Josef Kubík vyšperkovaný
trikolórou s velkým státním znakem na odznaku. Ředitelka školy Jana Zatloukalová
pohovořila o tom, co pěkného děti čeká ve vyzdobené, nově vybavené a upravené
budově školy a školním životě vůbec; a samozřejmě ani ona ani pan starosta
nezapomněli popřát dětem všechno nej… nej… nej…Představila také nové žáky všem
přítomným a spolu s třídní učitelkou jim předala pamětní medaile a drobné dárky.
Řadou veselých veršů, písniček a hádanek přispěli k dobré náladě dětí i dospělých
vybraní žáci ze třetí třídy a pan učitel Sedlák ze ZUŠ.
Po slavnostním zahájení se všichni hlavní aktéři přesunuli do budovy ZŠ, kde na
prvňáčky čekala třída plná obrázků, her, knížek, čísel a písmenek, která bude po
následujících pět let jejich druhým domovem. Nebyla pro děti tak úplně nová, protože
děti se s ní poprvé seznámily již v dubnu při Dni prvňáčků a tak se všechny okamžitě
cítily jako doma a chovaly se naprosto bezprostředně. Dychtivýma rozzářenýma očima
si prohlížely své první opravdové učebnice a sešity i další pestrobarevné učební
pomůcky, které našly na lavicích, někteří se hned spontánně pustili do kreslení a psaní,
aby předvedli, jak jsou šikovní. S vervou si zapískali na darované dřevěné píšťalky a
odpískali si tak začátek další etapy svého života. Na závěr slíbili staronovému
kamarádu Krtečkovi, který bude jejich společníkem a průvodcem první třídou, že zítra
určitě přijdou zas.
Kéž vám , prvňáčci, vydrží vaše nadšení a elán co nejdéle. Všichni na škole se o to
budeme poctivě a usilovně snažit.
Foto: Alena Kušková ml.
Text: Zdeňka Grmelová, učitelka 1.třídy
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Začínáme v krásnější mateřské škole
Po prázdninách děti v mateřské škole přivítaly nejen dvě učitelky, které zde
pracovaly v minulých letech, ale také i nové. Vedoucí učitelkou mateřské školy je
Ilona Kučerňáková, která v tomto roce je společně s Jenou Vybíralovou z Dětkovic ve
II.třídě starších dětí. V I. třídě mladších dětí jsou nové paní učitelky - Yvona
Lexmaulová z Vyškova a Mgr. Jana Svárovská z Kroměříže, která je i asistentka
pedagoga. Do mateřské školy je ve školním roce 2011 – 2012 zařazeno 50 dětí,
z toho je 8 z Dětkovic, ostatní ze Švábenic.
Motto na školní rok je:

„ Domov by neměl být jen místem, kde dítě bydlí, stejně jako mateřská
škola by neměla být místem, které nahrazuje domov. Domov a mateřská
škola by měly společně vytvořit místo, kde je dítě přijímáno jako
individualita se vším, co k němu patří, tak, aby po všech stránkách cítilo, že
jej máme rádi.“
Proto je jedním z úkolů podle plánu školy vytváření laskavého sociálního prostředí.
V příjemné atmosféře v obou třídách si pak děti mohou snadněji a radostněji přijímat

MŠ na vycházce u rybníka
nové vědomosti, návyky, dovednosti, které se pak stanou základem správného myšlení,
rozhodování a činností každého jednotlivce podle jeho možností a zájmů. Zaměřujeme
se na rozvíjení rozumové oblasti při pozorování nejbližšího okolí, zdůrazňování
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ochrany životního prostředí. Protože děti v minulém školním roce pozorovaly práce na
úpravě rybníka, mohou v současné době porovnávat, jaký vliv může mít člověk na
přírodu. Už teď na začátku září děti navštívily nové ekocentrum Švábenic s pěknými
lavičkami, na kterých si odpočinuly. Vycházka k rybníku se dětem líbila a určitě se sem
budou vracet nejen s ostatními dětmi z mateřské školy, ale také s rodiči.
V průběhu roku se učitelky zaměří na rozvoj tvořivosti, estetického vnímání a
vyjadřování, tříbení vkusu. Děti se už nyní zapojují do výzdoby prostor mateřské školy
a v průběhu roku se budou účastnit i výtvarných soutěží. Tradičně je třeba se věnovat
dětem s odloženou školní docházkou, se špatnou výslovností, ale také podporovat
radost z pohybu. Nadané děti se mohou zapojit do hry na zobcovou flétnu nebo do
tanečního kroužku Základní umělecké školy z Ivanovic na Hané.
Budova mateřské školy už stojí 34 let a z rozhodnutí představitelů Rady městyse
Švábenice se značná část rozpočtu věnuje každoročně na rekonstrukci, úpravy a
vylepšení prostředí mateřské školy. Před rokem byla o hlavních prázdninách zařízena
celá školní zahrada hracími prvky a letos v srpnu zase vyměněna okna a některé dveře.
Ještě nyní se pokračuje v zateplování budovy. Uvnitř mateřské školy bylo
vymalováno, opravena podlaha a zakoupen nový koberec do třídy v 1. poschodí.
Děkujeme
panu
starostovi za to, že vidí
potřeby MŠ a hlavně
dětí, že se snaží při
získávání
finančních
prostředků a také za to,
že
zajišťuje
vše
potřebné i ve svém
osobním volnu po
sobotách a nedělích.
Velký dík patří
také rodičům, kteří
vyslechli
opakované
naléhavé
hlášení
v místním rozhlasu a
Na budově MŠ se ještě pracuje,
přišli pomoci při úklidu
po výměně oken a
ale děti už do ní chodí
malování v mateřské škole – paní
Cupáková J., Nováková Mich., Cupáková P., Tilšerová, Behanovská, Hodinková, pan
Hodinka, Vránová, Procházková, Nováková M. mladší, Vévodová, Dobešová,
Z babiček přišla na pomoc paní Nováková M. a ještě ti, kteří vůbec nemají děti v MŠ –
paní Punčochářová, Plhalová D., Jakešová P. a Hladká H. Bez jejich pomoci by se
mateřská škola opravdu 1.září nemohla otevřít a nebyly by třídy plné veselých dětí.
Děkujeme a uvítáme jakoukoliv další spolupráci.
Ilona Kučerňáková - vedoucí učitelka MŠ
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JARNÍ ZÁLESÁCKÝ CAMP
V měsíci červnu probíhal na junácké chatě v lesích Švábenic jarní zálesácký camp,
kterého se zúčastnilo 8 dětí. Během cesty a pobytu jsme si ověřili znalosti s orientací
v terénu, práci s mapou, navigačními pomůckami a poznávali stopy zvěře. Po celou
dobu jsme si vařili na ohni dle zálesáckých zásad. Chvíle trávené v přírodě jsme
zpestřovali různými hrami a nechyběl večerní zpěv s kytarou. Těšíme se na další
zálesácký camp.
Pavel Brown Derka

12

Splněný fotbalový sen

Petr Hladký druhá řada druhý zleva
I přes zaslouženou a pochopitelnou euforii švábenických fotbalových
fanoušků způsobenou největším úspěchem v historii TJ Sokol Švábenice, což
je vítězství v okresním přeboru a postup do 1. B, chtěl bych se zmínit o neméně
důležité události.
V měsíci červnu 2011 amatérská reprezentace fotbalistů přivezla z
mistrovství Evropy Regions Cupu v Portugalsku bronzové medaile. Naši
reprezentanti prohráli pouze jeden zápas a to s Portugalci, pozdějšími mistry
Evropy. V zápasech proti Němcům a Ukrajincům zvítězili. V těchto dvou
zápasech nastoupil také náš syn Petr, který nyní velmi dobře kope
v Morkovicích za krajský přebor a v půli srpna dal již druhého hattricka.
To, že Peťa reprezentoval naši vlast se státním znakem na prsou je velká čest
nejen pro něj, ale i pro naši rodinu a myslím, že i pro městys Švábenice, kde
jako malý žáček začínal.
Připravil: Pavel Hladký
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SKAUTSKÝ TÁBOR 2011
Letní tábor bývá vyvrcholením celoroční skautské činnosti. I náš 3. oddíl Ymca
skaut letos pořádal týdenní tábor pro děti ze Švábenic i okolí. Konal se stejně jako
v minulém roce na táborové základně Milkov v okrese Prostějov od 10. do 17.
července. Tématem tábora bylo Dobytí jižního pólu. Dobývání se zúčastnilo 25 dětí a

8 vedoucích, řádně vybavených na nelehkou polární výpravu. Děti byly rozděleny do
dvou skupin. První skupina nesla jméno Scotti, druhá Amundseni. Tak jako polární
výpravě Amundsena a Scotta nepřálo vždy počasí, i nám se střídalo teplo s chladem.
Občas pršelo a nechyběly ani velké bouřky, při kterých polárníci přečkávali noci
v jídelně.
Jako v době před 100 lety i tentokrát soutěžila výprava Scotta proti výpravě
Amundsena, kdo dřív dosáhne jižního pólu. Všichni se s nadšením pustili do výroby
vlajek, sněžnic a saní, budování zimního tábora i zásobovacích stanic. Zpestřením byla
návštěva koní, na kterých mohly děti jezdit po tábořišti. Tábor byl plný her a soutěží se
sněžnou tématikou, například lyžování na louce, střílení ze vzduchovek a luků, lezecká
dráha a soutěž o uvaření nejchutnějšího bylinkového čaje. Nechyběly ani odpočinkové
činnosti jako batikování triček nebo kurz první pomoci a přednáška o státních
symbolech. Po večerce probíhala stezka odvahy za poznáním nočního života přírody.
Během celého tábora mohly děti plnit různé bobříky.
Při dobývání jižního pólu si museli účastníci osvěžit své skautské znalosti a
dovednosti, které získali na schůzkách, jarním zálesáckém campu i během tábora.
Velké poděkování patří všem vedoucím, kuchařkám, zdravotním sestrám a dětem. Také
všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě tábořiště. Velký dík za finanční a
materiální pomoc patří Městysi Švábenice, Městu Ivanovice na Hané, ZOD Haná
Švábenice, firmě Velux, firmě Jafholz, firmě Gastroma, firmě Tesařství Hladký, firmě
Klempířství Hladký, firmě Izolatérství Gloza a Lesnímu družstvu Švábenice.
Na příští táborové setkání se těší členové skautského oddílu.
Pavel Brown Derka
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Foto
z činnosti
skautu najdete na
adrese:
http://skautsvabeni
ce.rajce.idnes.cz

soutěž o uvaření
nejchutnějšího
bylinkového čaje

Střelba ze vzduchovky
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Jak se děti mohou stát CHOVATELI
Český svaz chovatelů drobného zvířectva ve Švábenicích ve spolupráci
s městysem Švábenice uspořádal DĚTSKÝ DEN, který se konal 3. a 4. června 2011.
Děti ze Švábenic si na výstavu mohly přinést a vystavovat
své zvířecí mazlíčky. Výstava byla také rozšířena o zvířata
našich chovatelů.
Celkem zde bylo vystaveno:
- 26 ks slepic
- 28 ks králíků
- 16 ks zakrslých králíčků,
včetně teddy králíčků
- 16 ks holubů
- 1 dospělé morče a 5
mladých
- 1 vodní želva
- 1 křeček
- 2 ks kačeny divoké a
kačena Indický běžec

Z exotického ptactva bylo vystaveno:
20 ks andulek
1 penant
2 ks korel
2 ks Agapornic Fischerův

Výstava byla rozšířena o ukázku krmiva pro exoty, jako je: slunečnice, proso,
lesknice, gardi, semenec, oves, atd. Dále byla vystavena vajíčka od andulek a penantů.
Po oba výstavní dny nám přálo počasí a účast dětí byla velká. V pátek dopoledne
výstavu navštívily děti z MŠ a ZŠ Švábenice. Mimo ně ještě 55 dospělých se svými
dětmi. Vstup na výstavu, klecné a očerstvení v podobě párku, lima a oplatku bylo
zdarma.

16

Navíc byla tato výstava pro děti přitažlivá i tím, že mohly nakreslit některé
z vystavovaných zvířat a jejich výkresy pak budou vystaveny na naší tradiční hodové
výstavě drobného zvířectva, která se bude konat 24. a 25. září 2011. Tři nejlepší
„kreslíři“ budou odměněni dárkovým balíčkem v hodnotě 150,- Kč.
Byly to opravdu dva krásné
výstavní dny, kde místní chovatelé
ukázali přítomným návštěvníkům, jak
lze úspěšně spolupracovat s dětmi a
rozšiřovat jejich rozhled v oboru chovu
domácího drobného zvířectva. Z jejich
řad se totiž mnozí mohou stát našimi
mladými chovateli drobného zvířectva.
Již na této výstavě úspěšně vystavovalo
pět našich mladých chovatelů. Takže
zdejší mládež má u nás v chovatelství
dveře otevřeny.
Za výstavní výbor Zdeněk Lejsek,
jednatel

Po tom, co pan
Josef Hanák
ukazoval dětem
rámečky s medem
a pylem, došlo i na
ochutnávku

Párky chutnaly
nejen dětem,
ale i našim
paním
učitelkám !
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Ve Švábenicích se vybírá „výpalné“
Český zahrádkářský svaz

Před několika týdny jsem obdržel od jednatele
místního českého zahrádkářského svazu ve
Švábenicích pana Zdeňka Kadlece několik
informací o činnosti jejich organizace. Je to až s podivem, že se ve
Švábenicích dosud daří udržet partu, která o zahrádkaření jeví zájem.
Svaz zahrádkářů na Vyškovsku, jak jsem zjistil, se už delší dobu
postupně mění v klub důchodců a v některých obcích dokonce svaz
zcela zanikl. Mladí lidé v dnešní době nemají o prořezávání stromů a pěstování ovoce a
zeleniny žádný zájem. Příčiny současného trendu jsou celkem jednoznačné. Působí
vliv konzumní společnosti. Dnes je nepřeberná nabídka levného ovoce a zeleniny
v supermarketech, nikdo nemá potřebu pracovat v sadu. Radost z toho, že si člověk
sám něco vypěstuje, nikoho neláká.
Činnost Českého zahrádkářského svazu ve Švábenicích spočívá ve spolupráci 44
členů. Předsedou je Jiří Punčochář, jednatelem Zdeněk Kadlec, vedoucím STRÁNÍ Jan
Heroudek. Členy výboru jsou: Jan Dvořák a účetní Božena Štolfová.
Organizace pořádá měsíčně řádnou členskou schůzi a to vždy první neděli v měsíci
v 10 hodin v předsálí na Lapači. Každoročně je pořádána výstava ovoce a zeleniny.
Starost dá i osada Stráně o výměře 2,84 ha, kde bývá s některými členy trápení, co se
týče údržby a sečení trávy. Zahrádkáři se rovněž starají o objekt moštárny a pálenice a
ostatní zařízení spojené s moštováním ovoce. Zde je žádáno po nečlenovi 2,50 Kč, po
členovi 2,- Kč za 1 kg moštovaného ovoce. Tzv. „výpalné“ za vypálení ovoce vybírají:
pan Skácel a paní Hlobilová.
Organizace přispívá místním organizacím dary ( např. do tomboly) v hodnotě 250,Kč. Členům pravidelně navštěvujícím schůze ČSZ jsou vždy věnovány kalendáře
ČSZ, které obsahují zajímavá témata o činnosti zahrádkářů.
V minulém roce byly předány Stráně do vlastnictví
zahrádkářů. Povinností člena zůstává roční členský
příspěvek za členskou známku ve výši 100,- Kč.
Za dlouholetou činnost byl panu Zdeňku Kadlecovi
předán z ústředí ČSZ Praha stříbrný odznak.
V roce 2010 se na výstavě ovoce a zeleniny nejvíce
podíleli: Jiří Punčochář, Zdeněk Kadlec, Libor Beneš,
Tomáš Dobeš, Leo Kaláb, Jaroslav Němec, Marie
Jakešová a pan Doleček.
Přejme si, aby tato krásná činnost ve Švábenicích
nezanikla.
Připravil: Libor Pištělka
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Znáte JUVE Švábenice ???
V měsíci únoru jsme oslovili finančně poradenskou společnost Partners se žádostí o
finanční pomoc na projekt JUVE.
JUVE Švábenice funguje již 17 let a vystřídalo se v ní kolem 120 kluků, kteří jsou
vedeni k tomu, aby smysluplně využívali svůj volný čas.
Jde nám o to, abychom je vychovali k zodpovědnosti, lásce k vlasti, přírodě, pracovitosti,
slušnosti. Naše skupina chce působit preventivně proti negativním jevům, které se běžně
v naší
společnosti
vyskytují
–
lenost,
vandalství,
drogová
závislost….
Proto pro ně pořádáme
pravidelné schůzky a
tábory, na kterých kluci
sportují,
chodí
do
přírody a hrají turnaje ve
stolním tenise, šachách,
fotbale, ale hlavně mají
rozjetou ligu NHL na
Stiga hokejích. Letos už
se hrála 17. sezóna.
Vyvrcholením je Play
off o Stanley Cup.
Stávající hokeje jsou již
na odpis, proto jsme se
obrátili na finanční poradenství Partners se žádostí o sponzorský dar, který nám byl uznán
a předán v podobě benefičního šeku
ve výši 20.000,-Kč.
Máme radost, že můžeme pokračovat
v našich turnajích a děkujeme…..
Zároveň také můžeme doporučit
služby
finančně
poradenské
společnosti Partners, kterou v našem
městysi zastupuje
pan Petr Šebák.
Připravili: Miluše Hladká,
OS Sarkander, skupina JUVE

19

700. výročí obce Dětkovice
Bylo by jistě neodpustitelné, kdybychom se
v našem zpravodaji nezmínili o oslavách

„700. výročí od první písemné zmínky o
obci Dětkovice
a srazu rodáků“
konaných dne 11. června 2011
Tato obec od pradávna přilnula ke
Švábenicím. Zde měla kostel, hřbitov, faru,
poštu i školu. Tu si sice v pozdějších letech obec
postavila, ale pro malý stav žáků byla zrušena.
Mateřskou a základní školu žáci z Dětkovic
navštěvují nyní ve Švábenicích. Souvislost mají
Dětkovice s rodem pánů ze Švábenic a rovněž
znak i prapor je odvozen od tohoto rodu.
Na oslavu výročí se obec pečlivě připravila celodenním programem. Zájemci se
měli možnost projet na koních, prohlédnout stavební bagrovací techniku, motocykly a
nechyběla ani ukázka policejních vozidel.
Po obědě byl sraz účastníků s položením
věnce u pomníku padlých a následoval
slavnostní průvod od kapličky sv. Floriána
do kulturního domu, kde byla sloužena mše
svatá olomouckým biskupem Msgr.
Josefem Hrdličkou spolu s asistencí kněží
P. Boguslawa Jonczyka, P. Vlastimila
Vaňka a P. Martina Vévody.
Programem na hříšti k tanci a
k poslechu provázela celé odpoledne
dechová kapela Podboranka, kde rovněž
vystoupila taneční skupina Leontýnky,
mažoretky a s pestrým humorem vystoupil
lidový vypravěč Libor Pantůček.
Při večerní taneční zábavě vyhrávala pro
změnu skupina Marbo.
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Hosté se dobře bavili, neboť
kromě již zmíněných akcí se
mohli podívat na výstavu
fotografií a kroniky obce
v budově
obecního
úřadu,
prohlédnout hasičskou zbrojnici
s unikátní výstavou dobových
hasičských
doplňků,
zahrát
kuželky
a
občerstvit
se
vynikajícím srnčím gulášem a
jinými specialitami z udírny.
Co přát obci Dětkovice? Ať se
lidé mají navzájem rádi a vše
dělají pro blaho svého domova.
Připravil: Libor Pištělka
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Měli bychom obdarovávat srdce, ne ruce
Prázdniny a horký čas žní jsou za námi. Jsme rádi, že Bůh vyslyšel naše modlitby
za dobrou úrodu, přestože v mnohých zemích to bylo různé kvůli nepříznivému počasí.
Jak nás informují media, jsou země, ve kterých vládne hlad, např. Somálsko. Neměli
bychom k tomu být lhostejní. Naše katolická charita se snaží těmto lidem pomoci. A
my můžeme také prostřednictvím charity. Své příspěvky můžete zaslat na účet:
55660022/0800, VS pro Somálsko: 103.
Děkovali jsme při dožínkách za to, co se nám urodilo na polích a v zahradách a také že
se nám při tom letošním podivném počasí to všechno podařilo sklidit.
Nyní však nesmíme upadnout do euforie nad krásnou sklizní, ale je stále potřeba myslet
i na duchovní stránku našeho života. Však ne samým chlebem člověk žije.
Krásně o tom vypraví příběh o růži:
Německý básník Rilke bydlel jistý čas v Paříži. Každý
den, když chodil na univerzitu se svou francouzskou
přítelkyní, procházel jednu velmi rušnou ulici.
Na jednom rohu této ulice vídal pokaždé žebračku, která
prosila kolemjdoucí o almužnu. Žena seděla bez hnutí
jako socha vždy na stejném místě s rukou nataženou a
očima sklopenýma k zemi.
Rilke jí nikdy nic nedal, zatímco jeho společnice jí
pokaždé nějakým penízem podarovala.
Mladé Francouzce to bylo divné, a tak se básníka jednou
zeptala: "Proč té chudince nikdy nic nedáš?"
"Měli bychom obdarovávat srdce, ne ruce," odpověděl
básník.
Dalšího dne přišel Rilke s nádhernou, čerstvě rozvitou
růží. Vložil ji žebračce do ruky a chtěl odejít.
A tu se stalo něco neočekávaného. Žebračka zvedla oči,
pohlédla na básníka, namáhavě se zvedla ze země,
uchopila jeho ruku a políbila ji. Růži přitiskla na prsa a
pomalu odcházela.
Celý týden ji nikdo neviděl. Ale za osm dní
znovu seděla na svém obvyklém rohu ulice.
Tiše a bez hnutí jako vždycky.
"Z čeho žila po celou tu dobu, kdy nic
nedostávala?" ptala se francouzská dívka.
"Z růže," odpověděl básník.
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O prázdninách naše děti a mládež zdaleka nehledaly jen to, co je snadné a
příjemné, ale na mnohých táborech a poutích se učily hledat Boha ve světě a
učily se různým dobrým věcem. Naši ministranti prožili svůj tábor ve
skutečně vojenském režimu a sebekázni, podobně tomu bylo i na skautském
táboře. Mládež hledala cesty k Bohu duchovně na táborech v Rajnochovicích,
ba dokonce i na stokilometrových pěších poutích do Santiaga ve Španělsku,
nebo Čenstochové v Polsku. Snad největším zážitkem bylo letošní setkání
s mládeží z celého světa s papežem v Madridu. Skoro 2 miliony mladých lidí
vytvořilo se svatým otcem v letošním roce největší setkání mládeže na světě.
Kde vládne jeden duch a jedno srdce, všichni mohou
všechno.

Ale všechno co je dobré, rychle končí. Ovšem neznamená
to, že teď má začít něco špatného.

Farnost, jako rodina rodin, také vstupuje se všemi rodinami do nového školního roku.
V tomto školním roce se náboženství bude vyučovat ve škole a na faře. Děti ZŠ již
obdržely ve škole přihlášky na výuku náboženství. To začalo od 20. září. Žáci, kteří
dojíždějí do Ivanovic, mohou mít náboženství na faře. Výuka začne po hodech.
Připomínám rodičům povinnost dbát na vzdělávání v oblasti víry.
Rozvrh hodin pro výuku
náboženství ve škole:

I. – II. tř. - pondělí 11.50
III. tř.

- pondělí 13.00

IV. tř.

- pondělí 13.45

V.tř.

- pondělí 14.30

Na faře:

dle domluvy
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Kromě výuky náboženství se věřící děti setkávají s Pánem Ježíšem na dětské mši sv.
každý pátek v 18.00 hod. Prosím rodiče, aby na toto dohlédli.

Do konce tohoto roku nás čekají ještě následující oslavy:








25.9.2011 oslavíme farní hody. Slavnostní mše sv. s průvodem bude sloužena
v 9.30 hod. V 15.00 hod. budou hodové nešpory s požehnáním.
2. 10.2011 naše farnost organizuje pouť ke sv. Michaelovi Archandělovi do
Itálie, kde je jeho sanktuarium.
v říjnu se podle tradice soustředíme na modlitbu sv. růžence vždy půl hod.
přede mší sv.
1.11.2011 budeme vzpomínat na naše zemřelé při smuteční bohoslužbě
v 18.00 hod.
6.11.2011 bude v našem kostele již 5. myslivecká pouť v 9.30 hod.
od 27.11.2011 začne adventní příprava na Vánoce.
během adventu se děti budou moci připravovat na přivítání Ježíška na rorátech

V říjnu
bude
v
našem
kostele
probíhat
stahování
propadajících se kleneb. Kvůli tomu došlo k poškození a
opadávání omítky ze stropu lodi kostela. Podle odborníků je
situace velmi vážná, protože do roka by mohlo dojít k uzavření
kostela z bezpečnostních důvodů. Snažíme se najít různé zdroje
financování těchto oprav. Tímto děkujeme městysi Švábenice
za 70 tis. Kč. I přesto budeme vděční za každý finanční dar na
opravu kleneb, která byla vyčíslena na 360 tis. Kč.
Jestliže bude zpevněna statika kostela, budeme moci příští rok
přistoupit k renovaci interiéru kostela: opravě omítek a
konečnému vymalování, aby byl švábenský kostel opět v
pořádku.
Ať nám ve všem pomáhá Bůh.
Vyprošuji u Boha světlo Ducha Svatého v tomto novém školním roce pro všechny
žáky, studenty a jejich učitele. Vyprošuji všem občanům Boží požehnání v každé vaší
práci. Všechny vás zvu na oslavu hodů ke cti sv. Michaela Archanděla v neděli 25.9.
v 9.30 hod. do kostela. Kéž pod jeho ochranou budou Švábenice žít v pokoji a radosti.
To vám přeje a žehná P. Boguslaw, farář
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Vážení spoluobčané,

blíží se švábenické farní hody ke cti sv. Michaela, ale i svátek sv. Václava. Myslím,
že modlitba, kterou nám naši biskupové složili za naši vlast, je velmi aktuální i pro
ateisty.
Všemohoucí věčný Bože,
na přímluvu svatého Václava,
dědice české země,
přijmi naše prosby za ty,
kteří nám vládnou: dej jim
ducha moudrosti a prozíravosti.
Ať respektují Tvůj spravedlivý řád,
hájí lidskou důstojnost
a život každého člověka
od početí až do přirozené smrti.
Ať podporují zdravou rodinu
založenou na celoživotním
věrném svazku muže a ženy.
Ať poctivě spravují svěřený majetek
a svým jednáním dávají
dobrý příklad celé společnosti.
Ať jsou zodpovědní vůči dalším
generacím,
probouzejí touhu po dětech
a jejich dobré výchově.
Nás pak naplňuj Svatým Duchem
a veď ke svědomitosti,
abychom svým životem přispívali
ke šťastné budoucnosti národa
a zodpovědně rozhodovali.
O to prosíme skrze Krista,
našeho Pána.
Amen
Česká biskupská konference
A.D.2010

Z naší společnosti se vytrácí smysl pro zodpovědnost a morálku. Média ukazují jen
to, co je senzační, protože potřebují sledovanost. Když někdo dělá něco dobrého, nebo
se obětuje pro druhé, to není pro média senzace. Pokud si naše společnost nezačne vážit
rodiny, která vždy byla a je základem státu, dobře nebude. Hlavně by k tomu měli
svým příkladem přispět ti, kteří spravují tuto zem. Moc bych to naší vlasti přála, ať se
svatý Václav za nás přimlouvá a všichni si to uvědomí, dokud není pozdě. Přeji všem
pokoj, radost a úsměv na tváři.
Připravila: Marta Štěrbová
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Nezapomenutelné chvíle
Je to radostné, když se člověk může znovu vrátit na místa, kde zažil mnoho
hezkého. Tak tomu bylo i v případě, kdy jsme se mohli po dvou letech opět setkat
s místy, kde nám bylo dobře. V červenci tohoto roku jsme se Moraváci a Slováci
zúčastnili desetidenního putování po Itálii a Francii. Tím nejdůležitějším místem však
byly Lurdy. Od nás do Lurd je to 2.500 km, proto řidiči museli dělat odpočinkové
bezpečnostní přestávky. První větší přestávka byla u moře v San Remu, kde se pořádají
písničkové festivaly. Bylo ale citelné chladno, tak jsme se prošli po městě, utratili
několik eur a ve večerních hodinách směr Francie. A stále podél dálnic moře a moře.
Nejzajímavější po celé trase jsou však tunely ve skalách. Přes Rakousko, Itálii a Francii
jsem jich napočítal 180. Některý tunel byl dlouhý přes jeden kilometr.

LURDY – město asi s 16.000 obyvateli plné uzounkých uliček, obchodů, hotelů, kde je
stále živo. Zde se mluví všemi jazyky. A opět jsme neviděli, že by zde byli lidé na sebe
znepřátelení, ať již při bohoslužbách, při koupání v zázračných pramenech, při
křížových cestách, či při prohlídkách lurdských bazilik a pamětihodností. Zde člověk
pocítí působení Vyšší moci. Lidé zde přicházejí pro potěchu a s děkováním.
Byli jsme ubytováni opět v charitativním prostředí s názvem: La Cité Saint Pierre,
kde jsme se rovněž stravovali. Francouzská kuchyně je plná zeleniny a mléčných
výrobků. Zajímavostí tohoto charitativního střediska je, že mládež z celého světa po
celý rok ( je jich několik desítek) se stará o úklid, vaření a výdej snídaní, obědů a večeří
zcela zdarma. To vše vykonávají jen za stravu a ubytování. Nad nimi je starší vedoucí.
Byli vždy rádi, když jsme jim příležitostně zazpívali naše písničky z Moravy nebo
Slovenska. Tam v Pyrenejích se hodně zpívá. To jsme zjišťovali při mších a večerních
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průvodech se svícemi. Tyto průvody jsou velmi dojemné. Trvají celou hodinu, než se
zaplní velké náměstí před bazilikou stovkami vozíčkářů a tisícovkami poutníků. Je
velmi krásné, když je v průvodu nesena velká socha Panny Marie a k její poctě bylo
z amplionů někdy slyšet mezi tolika jazyky modlitby a lurdská píseň Ave Maria i
v českém jazyce. Něco podobného je možno spatřit i když v menším provedení u nás
při „ Zlaté sobotě“ na poutním místě v Žarošicích.
Celý tento poutní zájezd a denní mše svaté zorganizoval bývalý kaplan ve Vyškově
P. Marián, který nyní působí v Bytči v Žilinské diecézi. Dny velmi rychle uběhly a my
se museli s krásným prostředím a s krásnými panoramaty hor rozloučit. Při zpáteční
cestě domů jsme si v krátkosti prohlédli snad nejmenší zemičku Monaco a předposlední
den, kdy řidiči měli bezpečnostní přestávku, jsme strávili u moře v Bibione. Tento den
byl velmi příjemný, jinak pobyt v těchto končinách nebyl nijak letní. Ale šťastně jsme
se dostali domů a vzpomínky na prožité dny nás jistě budou dlouho hřát.
Text a foto: Libor Pištělka

Nová křížová cesta v Lurdech
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Poděkování
Kdo prochází po silnici na Padělkách
k fotbalovému hřišti jistě si musí všimnout
krásně opraveného litinového kříže a úprav
kolem něj. Za toto patří velké uznání a
poděkování panu Janu Pavézkovi, který se
z vlastní iniciativy o to zasloužil.
Kříž byl postaven v roce 1862. Jistě je
mnoho pamětníků, kteří si pamatují událost
z 24. května 1990, kdy ve 22.00 hodin stoletá
lípa vysazená v blízkosti spadla přímo na kříž
a zcela jej zdemolovala. Avšak občané
bydlící poblíž místa se pustili do záchrany
památky. Lípa byla dne 26. května 1990 po
dohodě s obecním úřadem pořezána. Byli u
toho: Josef Dobeš, Jan Pavézka, Josef Kubík a
Josef Trnečka. Byly provedeny terénní úpravy
svahu, udělán výkop na základ soklu kříže a
litinový kříž, který byl na několika místech
zlomený, byl vyztužen tzv. záplatou, která
byla přiložena a sešroubována na zádi kříže.
Na těchto pracích se podíleli Josef Dobeš a
Josef Kubík. Očištění a nátěr (kříž černou a tělo Krista zlatou barvou) provedla
Oldřiška Dobešová. Konečné
usazení bylo provedeno 16. září
1992. V listopadu 1992 ke 130.
výročí postavení tohoto kříže
byla vysazena nová lípa a to na
stávajícím místě. O vysázení
květin a údržbu se pečlivě starala
paní Oldříška Dobešová. 19. září
1993 byl P. Vlastimilem
Vaňkem
kříž
slavnostně
posvěcen. Akce se zúčastnilo
několik desítek lidí včetně
místních zpěváků. Tolik z dění
před 18 lety. Přejme si, aby byla
tato opětovně opravená památka
nadále chloubou městyse.
Připravil: Libor Pištělka
Foto: Josef Kubík
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Muzejní koutek
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM ŠVÁBENICE U VYŠKOVA
Každou neděli od 4. září do 6. listopadu 2011 je v muzeu otevřena
nová výstava s názvem:

Svatý Václav
dědic české země
Uvidíte nepřeberné množství různých
dokumentů ze života tohoto hlavního
patrona českého národa.
Otevřeno je vždy v neděli odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin.
Spolu s výstavou můžete zhlédnout příležitostně stálé expozice jak
ve Vlastivědném tak i v Kostelním muzeu. (Muzea jsou otevřena
vždy v době konání výstav, nebo po ohlášené domluvě se správcem
muzea kdykoliv)
Vstupné dobrovolné. Jste srdečně zváni.

Co se připravuje:
Protože se nezadržitelně opět blíží Vánoce, připravuji na toto období
již malou jubilující 55. výstavu jdoucí po sobě. Začne na první adventní
neděli 27. listopadu 2011 a návštěvníci se seznámí se dvěma skvosty v srdci
Evropy a tou je historie „Třebechovického betléma a Milostného
Pražského Jezulátka“.
Jsou to dvě věci, které udivují celý svět. Snad i Vás tato výstava opět
potěší.
Na obě výstavy se přijďte podívat! Zve Vás: Libor Pištělka
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Jazykové kotrmelce aneb „abychom si rozuměli“ – podzimní
pokračování
S menší přestávkou na oddech jsme tu opět s pokračováním našeho dlouhodobého
nepravidelně pravidelného kurzu, ve kterém bádáme nad významy slov, které jsou
v dnešní době zcela běžné, no nicméně – málokdo si uvědomuje jejich původ či vlastní
vznik. Dopracovali jsme se společným úsilím již do poloviny naší abecedy a dnes
zakotvíme u písmen L a M .
LEGISLATIVA
S překladem přejatého slova legislativa nejsou žádné
potíže. Legislativa je zákonodárná moc, zákonodárství. Je to
slovo samozřejmě cizí, tedy přejaté, a pochází jako většina
přejatých slov z latiny. Tam slovo lex znamená zákon,
pravidlo, předpis, smlouva. Legitimní je zákonitý, legitimace
je zákonem nebo předpisem stanovený průkaz, legální je
zákonný a ilegální nezákonný.
Sloveso legare pak překládáme jako „uložit
zákonem“ a také „oficiálně někoho někam vyslat
s poselstvím“. Od tohoto významu pocházejí slova legát, tedy
vyslanec, posel, legace, tedy poselství, vyslanectví, a také
mnohem běžnější výrazy delegace a delegovat.
MANAŽER
Tentokrát začneme vyjmenováním slov, která jsou s tímto heslem příbuzná.
Do stejné jazykové rodiny jako manažer patří manikúra, manžeta, manuální,
manufaktura, manipulace, komando… Je to dost pestrá jazyková rodina slov hodně
odlišných výrazů. A co že mají společného? Stručně řečeno – ruku.
Je to tak, všechna uvedená slova pocházejí od latinského manus, tedy ruka.
Manikúra je péče o ruce, manžeta je konec rukávu a rukáv zahaluje ruku. Když o
někom řekneme, že je manuálně zručný – souvislost s rukou je jasná – manuálně
šikovný má obratné ruce. Manufaktura označuje továrnu, kde ještě nepracovaly stroje
ale především ruce.
S některými ostatními slovy jde o souvislost spíše obraznou. Takže
manipulace je nejen ruční ovládání nějakého přístroje, ale třeba i ovládání veřejného
mínění pomocí tisku. Když někoho komandujeme, velíme mu, řídíme ho, ale s rukama
to už nic společného nemá. Manažer je tedy pracovník, který se zabývá řízením,
organizováním činnosti. Samozřejmě, že mu k takové práci nestačí ruce, rukama se
např. podnik řídit nedá. Řídit podnik v současných podmínkách je velmi složité a kdo
k tomu má schopnosti a také dostatečné vzdělání, má před sebou velkou budoucnost.
Příště: mafie, média
Připravila: Mgr. Jana Zatloukalová
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Před 120 lety
1948 – 1990 Místní komunikace dláždění, asfaltování
1948 - Tiská, ulice Trávník – kanalizace, dláždění kostkami
Padělky, Záhumení, průtah obcí kanalizace, asfalt, voda, plyn
1950 – 1990 kanalizace
1952 – 1971 osvětlení
1952 - rozhlas
1966 - výstavba požární zbrojnice s byty
1966 - výstavba hřiště ( sokol)
Do roku 1986 chodníky průběžně s opravami místních komunikací
Po r. 1986 úprava travnatých ploch po ukončení rozvodu vody a plyn
1985 - výstavba památníku vojákům padlých ve II. světové válce
1970 – 1973 1.1. výstavba Základní školy s tělocvičnou 11.7.1971
1976 - výstavba Mateřské školy 24.7.1977
1980 - rekonstrukce MNV
1975 – 1978 přestavba sokolovny na Lapači na kino
(149 míst k sezení)
1968 – 1969 oprava kostela a hřbitova (zvony, fasáda)
2000 – 2001 - „ –
1978 – 1979 rekonstrukce a přístavba Kulturního domu
(jeviště a úprava sálu)
1978 - výstavba střelnice
1969 – 1978 úprava toku potoka 3x
1981 – 1986 výstavba vodovodu
1983 – 1986 výstavba plynu
1976 - výstavba prodejny průmyslového zboží (Frc)
1985 - zahájení rekonstrukce staré školy
1988 – 1991 výstavba hospody V Bráně a obchodu
1993 - oprava hřbitovní zdi a záchody
1975 - zpracovna ovoce Zahrádkáři – pálenice
1978 - zpracovna ovoce moštárna, sušárna
1960 - výstavba chaty mysliveckého sdružení v lese s použitím
zničeného pavilonu ve Zmole
1973 - výstavba rybníka
1989 – asfaltování komunikace k hájence
1974 - vrty nafty
1996 - výrazný rozvoj telefonní sítě
2005 (1.7.) - oprava cesty do Medlovic – asfalt u Lapač
Ze zápisků paní Boženy Butalové
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HODY ve školních lavicích
Jednou z nejvýznamnějších událostí roku ve Švábenicích jsou bezesporu tradiční hody.
Hospodyňky šílí s úklidem a pečením a tím pádem je všem jasné, co pro ně hody
znamenají. A co si pod pojmem hody představují naši školáci? Tady je vybraný vzorek
dětských odpovědí.

Školní anketa na téma:
„Co mě napadne, když se řekne hody“:

-

přijdou kamarádi, přijede rodina
pokoj od školy
maminka peče kuře
kolotoče, sranda, hlasitá hudba po celé vesnici
jsem unavený
hodně lidí
jdeme do kostela, na oběd budeme mít kachnu
jíme buchty a slavíme
skákací hrad a hranolky
zpívají se hodové písničky
pije se „šampaňský“
stánky s hračkami, puškami, oblečením, přívěšky
spousta jídla, sladkostí, bolení břicha
vystřelené růže
spousta uklízení a vaření, vůbec není čas na zábavu
státní svátek
večer nás hlídá babička a rodiče jdou
tancovat
knedlíčková polévka, řízek a
bramborový salát

Kolektiv učitelek ZŠ
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„Hodové hodování“
Tak vidíte, děti mají jasnou představu o tom, co je čeká. A protože jsme prostě lidští,
většinou to končí u jídla (tak, jako naše anketa). A co si budeme namlouvat, náladu
nám zlepší cokoliv, co potěší naše tělo. K tomu jídlo neodmyslitelně patří!
Pár hodových receptů jsme si tu už někdy dříve určitě předávali, tentokrát
vám nabídnu spíše takové kuchyňské vychytávky.

Klasikou jsou řízky:
1. Aby byly řízky naprosto dokonalé: Při smažení řízků přidejte do
rozehřátého tuku silnější kolečka syrového bramboru, tak se vám nikdy
nepřipálí. Aby byly řízky hezky dozlatova vypečené, báječně křupavé a
strouhanka z nich neopadávala, nesmíte je před přípravou nechávat dlouho
obalené v lednici a při samotném smažení přikrývat pokličkou. Pokud ale do
vajíčka na obalování přidáte bílý jogurt (na 1 vejce asi 1 lžičku), strouhanka
bude na mase pevně držet
2. Aby strouhanka při smažení řízků neodpadávala, přidáme do
našlehaných vajec několik kapek oleje.
3.Strouhanka ochucená snadno a rychle: Zbylé rohlíky a housky nakrájejte
na plátky, naskládejte na plech a při teplotě 150-160°C je nechte péct. Když
pečivo ztvrdne, vložte ho do plastikového sáčku a rozdrťte válečkem. Jemná
strouhanka je rychle hotová. Můžete do ní přidat ještě špetku rozdrcených
sušených bylinek. Bude pak krásně vonět.
4. Trojobal: Pokud při obalování řízků do vajíček přidáte trochu piva nebo
nějakého koňaku, budou řízky nejen lepší, ale také trojobal bude lépe držet.
5. Aromatická strouhanka: Do hotové strouhanky můžete přidat podle chuti
směs sušených bylinek, najemno nastrouhaný parmazán, hrubou sůl a drcený
barevný pepř. Potom v ní obalte ryby nebo kuřecí prsíčka.

Kalorický bramborový salát nahradíme bramborovou kaší:
1.Pikantnější bramborová kaše: Aby bramborová kaše nechutnala stále
stejně, chce to občas ji trochu obměnit. Když do ní zamícháte lžičku hořčice
nebo trochu najemno nastrouhaného křenu, výsledek bude perfektní.
2.Bramborová kaše 6x jinak:
* S olivami: asi 75g zelených oliv plněných papričkou nakrájíme na kousky
nebo na kolečka a vmícháme do hotové bramborové kaše.
* S červenou cibulí: červenou cibuli oloupeme a nakrájíme na drobné kostičky.

33

Krátce osmahneme na rozehřátém oleji nebo je zalijeme horkým olejem a
necháme asi 10 min. marinovat. Pak cibulku zamícháme do kaše.
* S kaviárem a křenem: do hladké kaše opatrně přimícháme 1 lžíci červeného
kaviáru, 1 lžíci strouhaného křenu ( může být i nakládaný ) a podle chuti
najemno posekaný kopr.
* S citronem a limetkou: v horké vodě důkladně omyjeme jeden menší citron a
jednu limetku. U obou plodů najemno nastrouháme asi polovinu kůry a
zamícháme do kaše.
Nakonec ji dochutíme mletým bílým nebo barevným pepřem.
* S pestem a bylinkami: asi 60g piniových jader orestujeme na suché pánvi.
Spolu se 2 lžícemi pesta (pesto je pasta z bazalky, česneku, piniových oříšků,
olivového oleje a sýru, obvykle parmazánu) je zamícháme do kaše. Kaši
ozdobíme bylinkami.
* S chilli a česnekem: jeden stroužek česneku prolisujeme. Chilli papričku
podélně nařízneme a odstraníme semínka, dužinu nadrobno nakrájíme. Obojí
podusíme. Asi 75g pikantní rajčatové papriky ( ze sklenice ) rozmixujeme a
společně s česnekem a chilli zamícháme do kaše.
Dobře se najezte! Důležité je, aby vám hodové menu chutnalo a dodalo vám tolik
potřebnou energii do dalších hodových kol. Myslím si, že po tomto „odlehčeném“
obědě si zasloužíme sladkou tečku na závěr. Tu pro nás připravila paní Ludmila
Menšíková:

Medové řezy
1 vejce
5 dkg tuku (Hera)
2 polévkové lžíce medu
2 polévkové lžíce mléka
Všechny suroviny dáme do kastrolu a
vaříme do pěny.
Odstavíme a přidáme:
40 dkg hladké mouky
1 malou lžíci jedlé sody
Vypracujeme těsto a rozdělíme na tři
stejné díly. Ty vyválíme na pomoučeném
vále na tenké placky. Pečeme na 200 °C
na obráceném pomaštěném plechu.

Krém:
1 Salko
250 g čerstvého másla
Plechovku Salka dáme do
kastrolu a ponořenou vaříme
mírným varem 2 hodiny.
Necháme vychladnout a
vyšleháme s máslem.
Můžeme použít i Salko
karamel, které se nemusí
vařit.

Každou placku potřeme kávou smíchanou s rumem (nebo jen pokapeme rumem)
a pomažeme krémem. Ozdobit můžeme čokoládovou polevou. Necháme odležet.
Poznámka: Příprava této dobroty vypadá velmi složitě, nicméně zdatné kuchařky hravě
zvládnou a musím dodat, že výsledek opravdu stojí za to!!!
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A jestli to hodové mlsání trochu přeženeme, pak tu máme
pár dobrých rad na závěr:
Desatero pro štíhlů líniu od Bolka Polívku:
1. Dyž neco jíte a nikdo vás nevidí, tož to nemá žádné kalorie.
2. Dyž do seba cpeš čokoládu a chlastáš k temu slivovicu, tož
tá ti ty kalorie zruší.
3. Dyž sa postaráš, aby všecí okolo přibrali víc kilo než ty,to budeš
najštíhlejší.
4. Dyž sa vás bude cpat víc, tož sa počítajů kalorie enom temu, kerý sní
najvíc.
5. Jídlo, co sníš v kině a nebo u televize popřípadě u počítača, jako polárka,
oplatky, sušenky, to sa nepočítá, protože to patří do zábavy a né do jídla.
6. Kakao, brandy, topinky, dorty, chleba se sádlem, špek a klobásky
neobsahujů kalorie, dyž sa jijů ze zdravotních důvodů.
7. Jídlo, keré sníte, dyž vaříte, taky nemá kalorie, protože to
nejíte, ale koštujete.
8. Jídlo, keré má stejnů barvu, taky neobsahuje kalorie. Třeba dyž sníte
špenát a pistáciovů zmrzlinu, tož to je jak dybyste nesnědli nic.
9. Obezita je nemoc a tož je potřeba pořádně sa nadlábnůt, aby s ňů tělo
mohlo pořádně bojovat. A navíc:
10. Ženská bez břucha je jak hrnek bez ucha !!! A ženská bez řiti je
jak váza bez kvítí !!!
Zpracovala Jana Zatloukalová
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městysem Švábenice
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRN Í

SBÍRKU

Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří,péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME :
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :

dne:

23. 11. 2011
24. 11. 2011
25. 11. 2011

od 8.00 – 18.00 hod.
od 8.00 – 14.00 hod.
od 8.00 – 16.00 hod.

místo: klubovna SDH za Úřadem městyse Švábenice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi
sdělíme:
tel. : 517 365 622, 733 642 423
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Prach – pro všechny ženy !!!
Nedokážeme poručit větru, jak má foukat, můžeme ale jeho
směru přizpůsobit plachty ….
Dámy!!!
Pamatujte .... vrstva prachu na nábytku chrání
dřevo, které je pod ní.
„Dům se stává domovem, až když můžete napsat
'Miluji Tě!' prstem na nábytek.“

Trávívala jsem každý víkend 8 hodin úklidem, aby „v případě, že
někdo přijde na návštěvu“ bylo vše perfektní.
Jenom ale do té doby, než jsem si jednoho dne uvědomila, že nikdo nepřijde,
protože všichni si někde jinde užívají života.
NYNÍ, když mě někdo navštíví, nemusím vysvětlovat
„stav“ svého domova. Všechny víc zajímá slyšet o tom, co
jsem dělala, když jsem doma neuklízela a užívala si života
někde jinde.
Pokud vám to dosud nedošlo, řiďte se touto radou:
Život je příliš krátký. Užívejte si jej!
Utírejte prach jen pokud opravdu musíte
nebylo by ale příjemnější nakreslit obrázek nebo napsat dopis,
upéct zákusek nebo dort a olízat přitom lžíci od krému nebo nasadit
květinu? Uvědomujete si rozdíl mezi „chci“ a „musím“?
Utírejte prach jen pokud opravdu musíte,
ale moc času vám nezbývá . . . . se vším vínem, které je třeba vypít ,
řekami, které je třeba přeplavat a horami, na které je třeba vylézt,
hudbou, kterou je třeba si poslechnout, knihami které je třeba přečíst,
přáteli, kterých je třeba si užít a životem, který je třeba žít.
Utírejte prach jen pokud opravdu musíte,
ale tam venku je svět se sluncem pro vaše oči, větrem ve
vašich vlasech, popraškem sněhu, dešťovou přeháňkou. Tento den
se už nevrátí. Nikdy!
Utírejte prach jen pokud opravdu musíte,
ale mějte na mysli, že přijde stáří a to nebude laskavé .....
Když odejdete - a odejít musíte, z vás samotných se stane
jenom prach!
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INFORMACE
Úřad městyse Švábenice
Úřední hodiny :

tel,fax: 517 365 622

Po

7.30 - 16.00 hod

St

7.30 - 18.00 hod

Matrika

St

15.00 - 18.00 hod

Knihovna

Pá

16.00 - 18.00 hod

Farní úřad

mob: 733 642 423
e-mail: mestys@svabenice.cz

http://farnost.svabenice.cz

tel: 731 402 180

Základní škola

tel: 517 365 629

Mateřská škola

tel: 517 365 647

Školní jídelna

tel. 517 365 712

Pošta
Smíšené zboží
ENAPO

Po,Út,Čt,Pá

8.00 - 10.30 hod

13.30 - 15.30 hod

tel: 517 365 620

St

8.00 - 10.30 hod

13.30 - 15.30 hod

16.00 - 17-00 hod

Po-Pá

6.30 - 17.30 hod

So

6.30 - 10.30 hod

Květinářství

Po-Čt

13.00 - 17.00 hod

a zahradnictví

Pá

8.00 - 17.00 hod

Týna

So

8.00 - 10.30 hod

tel: 517 332 813

tel: 517 365 617

AKRED – úprava

srsti psů

Po-So

Dle domluvy

tel: 517 365 820

Kulturní dům -

Možnost pronájmu

Na Úřadu městyse Švábenice

tel: 517 365 622

Cukrárna

Po-Pá

12.00 - 18.00 hod

So

10.00 - 18.00 hod (od listopadu do dubna Po a Út zavřeno)

Ne

10.00 - 12.30 hod

13.30 - 18.00 hod

Po - So

11.00-13.00 hod

16.00 - 22.00 hod

Ne

10.00 - 20.00 hod

(Út - zavřeno)

Po - Čt

10.00 - 22.00 hod

Pá - So

10.00 – 24.00 hod

Ne

10.00 – 21.00 hod

Pohostinství:
Na Lapači
V Bráně

Kadeřnictví

ST-Čt-Pá

od 13.30

dle domluvy

Muzea, expozice

tel: 517 365 016
tel: 774 950 707

So: od 7.30 hod

Budova ZOD Haná
Ubytovací zařízení

tel: 517 365 818

dle domluvy
tel: 517 324 241

Myslivecká chata

Zlámal Stanislav

tel: 517 365 045

Hájenka

Zlámal Stanislav

tel: 517 365 045

Vlastivědné muzeum : otevřeno: Ne: 14.00-17.00 hod
Kostelní muzeum:

správce Libor Pištělka

mob: 732 446 286

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem - možnost pronájmu - tenis, košíková, volejbal, nohejbal
Objednávky: p. Petřeková Po-Pá 19.00 - 21.00 hod
Lezecká stěna boulderového typu – Út a Pá 19.00-20.00
v tělocvičně ZŠ.
Bližší informace: Vladimír Hroza

mob: 736 441 108
Tel: 720 384 890
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Boží TČlo ve fotografiích
V nedČli 26. þervna 2011 byla tradiþní oslava Božího tČla ulicemi mČstyse Švábenice. Na
nČkolika fotografiích jsou zachyceny zábČry z této slavnosti.

Svďcení motorek ve Švábenicích dne 30.4.2011

PĢedávání bronzových medailí v Portugalsku
na Mistrovství Evropy amatérĪ ve fotbale

