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Lucie Nejedlá – 3.třída ZŠ Švábenice

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na
všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným
novým rokem
Hana Hladká
Jana Zatloukalová
a celá redakční rada

Pečení perníčků
Ve čtvrtek 17.11. děti i dospělí z volejbalu Švábenice využili
volna a vydali se na pečení perníčků do švábenické cukrárny.
Děti si užily nejen vykrajování vánočních motivů, ale především
uždibování z lahodného těsta.

Asi o týden později začaly pociťovat tytéž děti trému, spojenou s už dlouho očekávaným
vystoupením na jevišti. Jako při každém rozsvěcování se všichni, které tato akce zaujala,
vydali od švábenického kostela a pokračovali k úřadu městyse, kde vystupující děti
přednesly básničky a zahrály představení o narození Ježíška.
Celé vystoupení bylo vedeno v takovém duchu, že si dovoluji říci, že nejen na mě jistě
padla ta správná vánoční nálada.
Gabriela Štolfová
Volejbal Švábenice děkuje všem kamarádům a příznivcům, kteří se na akci podíleli, všem
osloveným spolkům, firmám i jednotlivcům za vstřícnost a podporu, a všem, co přišli,
že přišli .

Fotogalerie na www.volejbalsvabenice.rajce.net
Video na www.youtube.com/watch?v=FzZqfnZHvmg

Slovo úvodem…

Co to cinká? Co to voní?
Kouzlo Vánoc! Tak jak vloni…
Když jsem si v jedné z příloh našeho
nejmenovaného deníku přečetla následující řádky, řekla
jsem si: tak, do úvodu už nic víc psát nemusím. Tady
jsou:
„Přišel sladký čas vanilkového povětří, medových záplav a kokosových závějí…“
Těch pár slov naprosto dokonale vystihuje tu pravou vánoční atmosféru, aniž by bylo
zapotřebí rozepisovat se o tom, co nás všechny čeká. No ale… to víte, svědomí mi
nedalo, abych s vámi všemi neztratila alespoň slůvko. Vždyť v tomto roce je to už naše
poslední příležitost.
Tak tak, opravdu poslední… Když už i ty děti ve škole lamentují, jak ten čas
letí – je to vskutku na pováženou. Nevím – je to tím krátkým dnem? Je to přemírou
nekonečné každodenní práce a dalších a dalších aktivit? U nás ve škole se teď
nejčastěji frekventovaným slůvkem stává „nestíháme“. Ovšem často je to (a teď
obzvlášť) také proto, že si s dětmi zkrátka sedneme a povídáme a povídáme. O všem.
Na co se těšíme, co jsme zažili, co se nám líbí, co nás trápí, co máme rádi… A já si pak
řeknu – ále, však to nějak zvládneme a doženeme. Víte, někdy mám pocit, že právě
dětem ta chvilka obyčejného povídání si ohromně chybí a že mnohým i schází. A právě
tento předvánoční čas je určen k tomu, abychom se tam někde uvnitř sebe samých
zastavili, oddali se klidu a míru, vzpomínkám a – povídání si. Vím, hospodyňkám
vstávají hrůzou vlasy na hlavě při představě, co mají před sebou – úklid, pečení,
shánění dárků… Raději ani nemyslet! Ale zkusme letošní svátky trochu „ošidit“.
Pokusme se občas zapomenout na ten šílený předvánoční shon a kalup. Někde v éteru
jsem postřehla dobrou radu – o adventu schovejte saponáty a ukliďte si v hlavě. Našim
unaveným duším opravdu prospěje především klid. Dobu před vánočními svátky
můžeme ovládat, ale nedopusťme, aby ona ovládala
nás.
Vánoce letos zase přijdou a tak jako vždy zase
odejdou. Těšme se na ně! Těšme se na odpočinek,
pohádky, naše nejbližší, přátele… Vždyť právě ti jsou
jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla
zapomenou létat.
Těšme se! Jsou přece Vánoce…
Jana Zatloukalová
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Slovo starosty...
Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem roku 2011 Vás chci
prostřednictvím zpravodaje městyse Švábenice seznámit s tím nejdůležitějším,
co se nám v tomto roce podařilo vybudovat. Je nutno podotknout, že jsme byli
v roce 2011 úspěšní i v získávání finančních prostředků z dotačních titulů a to
z Evropské unie, Státního fondu životního prostředí, Operačního programu
životního prostředí a Regionálního rozvoje JMK. Celkové výše dotací byla
7 570 206,- Kč. Bez těchto financí bychom nebyli schopni některé akce vůbec
finančně zajistit. Ke konci listopadu má městys Švábenice 1010 obyvatel. Od
začátku roku se narodilo celkem 10 dětí. Značné finanční prostředky,
především pohonné hmoty a náhradní díly, jsou v průběhu roku vynakládány
na údržbu veřejné zeleně v městysi a okolí. Výsledkem je hezký pohled na
upravené travnaté plochy, kterých neustále přibývá.
V minulém čísle zpravodaje jsem se věnoval největší akci v letošním roce:
„ Biocentrum Švábenice-obnova vodní nádrže, mokřad a tůně“. Akce byla
dokončena a zůstává kolaudace celého objektu, která proběhne v lednu
2012. Po dobu dvou let bude následovat pěstební péče o stromy a keře,
které byly vysázeny. Závěrečné vyhodnocení díla se uskuteční v roce 2014.
Hodnota celé akce činí 6 174 000,- Kč, z toho dotace z EU 5 248 000,- Kč a
z Operačního programu životního prostředí 308 706,- Kč. Spoluúčast
městyse činila 617 000,- Kč. Přejme si, aby toto nově zbudované krásné
místo zůstalo krásné i do budoucna a plně sloužilo všem návštěvníkům ze
Švábenic a okolí.
Další významnou akcí bylo dokončení : „MŠ Švábenice-zateplení obvodového
pláště a výměna oken“. V průběhu prázdnin byla na budově MŠ vyměněna
všechna okna za plastová, vstupní dveře z boční strany a terasy, zateplení
celého objektu s novou fasádou, zateplení půdního prostoru, výměna žlabů a
svodů, oplechování nad vstupním schodištěm a terasou, obložení podhledu
dřevem, nová dlažba na terase, položení nové betonové dlažby u terasy,
výměna venkovních a vnitřních parapetů, instalace žaluzií a sítí do oken,
úprava okapových chodníků, malování celého objektu mateřské školy a další.
Hodnota celého díla byla 2 164 000,- Kč. Dotace z uznatelných nákladů činila
90%. Dětem z mateřské školy byly vyrobeny nové stoly s lavičkami a
samostatné lavičky na zahradu. Technické zhodnocení této budovy značně
přispěje k energetickým úsporám a příjemnému prostředí pro naše nejmenší
děti.
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Byla zahájena výstavba nových fotbalových kabin na hřišti, které budou
dokončeny v roce 2012. Po dokončení se bude jednat o moderní zařízení, které
bude sloužit celému oddílu kopané ve Švábenicích. Obdrželi jsme dotaci ve
výši 150 000,- z PRV JMK.
Byly pořízeny dva kusy nových fotbalových střídaček z důvodu postupu
mužstva A do krajské fotbalové soutěže v ceně 59 600,- Kč.
Byl zpracován projekt k územnímu rozhodnutí na výstavbu kanalizace a ČOV
v městysi Švábenice. Cena díla celkem 720 000,- Kč, z toho dotace z JMK
činila 250 000,- Kč.
Před zahájením prací na projektové dokumentaci ke kanalizaci a ČOV byl
proveden monitoring části stávající kanalizace kamerou v délce cca
1 900m a čištění některých úseků kanalizace. Cena díla: 169 600,- Kč.
Dále bylo provedeno zpracování průzkumových prací spojených
s přípravou akce: „ Kanalizace a ČOV Švábenice“ v ceně 79 200,- Kč.
V první polovině roku se navázalo na rok předchozí a pokračovalo se v kopání
rýh pro položení nového kabelu k veřejnému osvětlení v určitých lokalitách
městyse. Bylo položeno 439 metrů nového kabelu a v některých stožárech byla
vyměněna armatura. Cena díla bez výkopových prací činila 170 000,- Kč.
Ve třídách ZŠ byl vyměněn 39 let starý nábytek za nový v ceně 150 000,Kč.
V pohostinství V Bráně byla vykopána stará nefunkční kanalizace a nahrazena
novou. Cena: 73 800,- Kč. Dále byly instalovány bezpečnostní mříže k bočním
dveřím v ceně 10 825,- Kč a vyměněno 6 kusů dřevěných oken za plastová u
sociálního zařízení v ceně 25 500,- Kč.
Na Padělkách byl dokončen nový chodník ze zámkové dlažby s úpravou
terénu.
Na budově Vlastivědného muzea byly do oken instalovány bezpečnostní mříže
v ceně 29 000,- Kč.
Na hřbitově bylo dokončeno obložení rozpadajícího se schodiště včetně
nového zábradlí. Tato oprava přispívá
k bezpečnosti návštěvníků
místního hřbitova. Hodnota celého díla včetně materiálu byla 135 400,- Kč.
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Ve farní zdi zahrady byla opravena kaplička sv. Václava z roku 1929 včetně
přístupového chodníku a výsadby zeleně v ceně 24 337,- Kč.
Zastupitelstvo městyse schválilo příspěvek z rozpočtu na opravu statiky
kostela ve výši 76 000,- Kč.
Na poště a v hasičské zbrojnici bylo vyměněno 5 kusů dřevěných oken za
plastová a současně vnitřní parapety a žaluzie. Celková cena: 69 000,- Kč.
V areálu chovatelů byla provedena oprava střechy nad mlatem s výměnou
krytiny. Aktivně se do této opravy zapojili členové místní organizace
ČSCH Švábenice.
Na Padělkách byl opraven kříž z roku 1862, který byl ve velmi špatném
technickém stavu.
Za Zmolou byly vybudovány dva poldry, které budou sloužit v případě
větších srážek k zachycení nárazové dešťové vody z okolních polí, která by
ohrožovala obyvatele a jejich nemovitosti v dolní části Trávníku.
Každým rokem městys Švábenice podporuje ze svého rozpočtu finančně i
materiálně společenské organizace.
Vážení spoluobčané, seznámil jsem vás jen velmi stručně s tím, co se udělalo
v roce 2011 v městysi Švábenice. V průběhu roku se provádí i mnoho dalších
prací, které jsou finančně velmi nákladné, ale nejsou z pohledu občana tak
vidět. Značným problémem jsou časté krádeže kanalizačních roštů, což trápí i
ostatní obce. Pachatelé těchto krádeží si zřejmě neuvědomují, jaké nebezpečí
hrozí občanům. Bohužel i policie ČR není schopna tyto pachatele vypátrat.

Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem radostné a veselé prožití svátků
vánočních a do nového roku 2012 hodně štěstí, zdraví
a rodinné pohody.
Josef Kubík – starosta městyse
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Občanská rubrika
Narodil se:
Sebastian Bubeníček

č.p. 51

Blahopřejeme !

Opustil nás:
František Hanák ve věku 66 let

Slavnostního vítání nových občánků do života
se v roce 2011 zúčastnili :
Marie a Petr Vlčkovi s dcerou Michaelou
Petra Hladká a Roman Švéda se synem Matějem
Helena a Pavel Pýrkovi se synem Patrikem
Zdeňka a Karel Zoufalí se synem Vojtěchem
Lenka a Václav Hladcí s dcerou Barborou
Eva a Josef Derkovi s dcerou Alicí
Dana Vévodová a Radek Dědek s dcerou Michaelou
Barbora a Karel Glogarovi se synem Jakubem
Lucie a Michal Kratochvílovi s dcerou Monikou
Hana a Petr Novákovi se synem Vojtěchem
Helena Burešová a Pavel Vaníček se synem Pavlem
Veronika Švédová a Radek Cigánek s dcerou Annou
Alena a Jaroslav Látalovi s dcerou Elenou
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 6. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 2.12. 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
6. zasedání zastupitelstva městyse Mgr. Janu Strakovou a Ing. Pavla Tvrdého
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání
zastupitelstva městyse:
1. Technický bod ( jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3. Rozpočtové provizorium městyse na rok 2012
4. Rozpočtová opatření č. 7,8 a 9/2011 rozpočtu městyse
5. a) Předběžný souhlas radě městyse k provedení rozpočtového opatření v roce 2011
b) Projednání pravomocí rady městyse dle § 102, odst. 2, písmene a)
zákona č. 128/2000 Sb. v roce 2012
6. Pověření zástupce městyse na valné hromady, které se uskuteční v roce 2012
7. Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc. č. 147/10
o výměře 746 m2 za účelem výstavby rod. domu
8. Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc. č. 134/6
o výměře 64 m2
9. Projednání Dodatku č. 1 ke Směrnici pro vedení účetnictví
10. Projednání Směrnice o inventarizaci
11. Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje Obecně
závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích
12. Smlouva o úhradě neinvestičních nákladů na předškolní děti
13. Různé
14. Diskuse
15. 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 24.8., 7.9.; 5.10.; 26.10. a 9.11. 2011.
Bod č. 3) Rozpočtové provizorium městyse na rok 2012
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e na základě zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 13 Rozpočtové provizorium
s tím, že do schválení rozpočtu městyse na rok 2012 se budou hradit pouze běžné
provozní výdaje a závazky vyplývající ze smluv přechodného období.
Bod č. 4) Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9/2011 rozpočtu městyse
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 7, 8 a
9/2011 rozpočtu městyse.
Bod č. 5) a)Předběžný souhlas radě městyse k provedení rozpočtového opatření
v roce 2011
b)Projednání pravomocí rady městyse dle § 102, odst. 2, písmene a) zákona č.
128/2000 Sb. v roce 2012
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Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse d á v á předběžný s o u h l a s radě městyse
k provedení případných změn v rozpočtu městyse v měsíci prosinci 2011 rozpočtovým
opatřením. S výsledkem bude ZM seznámeno na nejbližším zasedání ZM.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e provádění rozpočtových
opatření radou městyse v roce 2012 v tomto rozsahu :
a) v rámci položek jednotlivých oddílů, paragrafů
b) státních dotací z programu rozvoje venkova a jiných dotací
Bod č. 6) Pověření zástupce městyse na valné hromady, které se uskuteční v roce
2012
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse d e l e g u j e starostu městyse Švábenice
Josefa Kubíka na následující valné hromady, které se uskuteční v roce 2012:
- VAK Vyškov, a.s. / - RESPONO Vyškov, a.s.
/
- JMP, a.s.
Bod č. 7) Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku
parc. č. 147/10 o výměře 746 m2 za účelem výstavby rodinného domu
Usnesení č. 9: 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. 147/10, zahrada o výměře 746 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
484.900,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající, Petrovi Kolářovi, Jarní
10/569, 682 01 Vyškov. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne
13.12. 2010 a z ní sňat dne 31.8. 2011.
Bod č. 8) Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku
parc. č. 134/6 o výměře 64 m2
Usnesení č. 10: 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. 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 č. 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice, za kupní cenu
6.400,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající,
kupujícím do jejich
společného jmění manželům Jaroslavu Látalovi, Švábenice 309, 683 23 Ivanovice na
Hané a Aleně Látalové, Švábenice 138, 683 23 Ivanovice na Hané. Záměr městyse byl
zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 16.8. 2011 a z ní sňat dne 3.9. 2011.
Bod č. 9) Projednání Dodatku č. 1 ke Směrnice pro vedení účetnictví
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Dodatek č.1 ke Směrnici pro
vedení účetnictví ze dne 10.12. 2010.
Bod č. 10) Projednání Směrnice o inventarizaci
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Směrnici o inventarizaci,
účetní jednotky Městyse Švábenice.
Bod č. 11) Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, kterou se mění a
doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2011, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních
poplatcích.
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Bod č. 12) Smlouva o úhradě neinvestičních nákladů na předškolní děti
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o úhradě
neinvestičních nákladů na předškolní děti uzavřenou mezi Městysem Švábenice,
Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupeným starostou městyse Josefem
Kubíkem a Obcí Dětkovice, Dětkovice 76, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupenou
starostou obce Janem Vránou.
Bod č. 13) Různé: Informace starosty :
- starosta městyse poděkoval členům Sboru dobrovolných hasičů Švábenice za řízení
provozu při rozsvěcování vánočního stromečku v sobotu 26. listopadu 2011
- stávající nájemkyně v pohostinství V Bráně ukončily k 30.11.2011 nájemní smlouvu.
V době výpovědní lhůty byl vyvěšen nový záměr na pronájem pohostinství V Bráně do
9.11.2011. V této době se žádný nový nájemce nepřihlásil , a proto byl objekt
k 1.12.2011 uzavřen. Dne 1.12.2011 byl znovu vyvěšen na úřední desky záměr
pronájmu pohostinství V Bráně, příjem přihlášek do 31.12.2011. Inzerát o pronájmu
bude zveřejněn i v regionálním tisku okresů Kroměříž a Prostějov.
- starosta městyse seznámil zastupitelstvo s oznámením cenové kalkulace společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. Cena vodného od 1.1.2012 bude 36,50,- Kč včetně
DHP a stočného 33,50,- Kč včetně DPH.
- byla kompletně dokončena akce „MŠ Švábenice – zateplení obvodového pláště a
výměna oken“. Zároveň byly provedeny terénní úpravy. Konečné úpravy terénu vč.
výsadby zeleně budou realizovány v jarních měsících příštího roku.
- dnes proběhla kontrola BIOCENTRA. Kontroly se zúčastnil zástupce firmy KAVYL
Mohelno, která prováděla realizaci stavby, stavební dozor a zástupce společnosti Lesy
ČR. Celá akce je dokončena, trvá pouze 2 letá následná pěstební péče. Tato potrvá
do 31.12.2013. V roce 2012 bude provedena kolaudace a závěrečné vyhodnocené
celého díla bude provedeno v roce 2014.
- v sobotu 10. prosince 2011 v 15.00 hodin bude tradiční Beseda se seniory v kulturním
domě. V rámci programu vystoupí děti z MŠ a ZŠ Švábenice a zahraje Kozlovka
z Kozlan.
- byla podána žádost o dotaci na SFŽP na pořízení zametacího a kropícího vozu.
Celková cena vozu je cca 3 mil Kč, dotace by kryla 90% nákladů na pořízení.
- starosta seznámil zastupitelstvo, že byl zamítnut odvolací dopis Státním
zemědělských intervenčním fondem, který zaslala Místní akční skupina Společná
cesta, Občanské sdružení, Rostěnice 109, Rostěnice – Zvonovice, 682 01 Vyškov proti
ukončení administrace týkající se projektu „Chraňme historii pro další generace“ , do
kterého bylo zařazeno i Vlastivědné muzeum Švábenice. Jednalo se o získání dotací na
úpravy střechy a půdního prostoru v tomto muzeu. V případě, že bude vyhlášen dotační
titul, bude v příštím roce podána nová žádost o poskytnutí dotace na tuto akci.
- pokračují práce na stavbě nových fotbalových kabin. Do konce roku budou
instalována okna a dveře. Budou zahájeny práce na vodo a elektroinstalaci. Stavba
bude kompletně dokončena v 1. polovině roku 2012.
- bylo dokončeno obložení schodů na hřbitově včetně nového zábradlí.
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 7.12. 2011
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SOS
Chraňte sebe i své okolí. Aktivujte si bezplatné SOS-ZPRÁVY
Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv
Vážení spoluobčané, úřad městyse ve spolupráci s Jihomoravským krajem pro Vás
připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního
komunikačního kanálu - posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde ale vždy
jen o krizové situace, SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných
informací z běžného života našeho městyse.
Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech
(vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické
energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších
důležitých informací, napište SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera SVABENICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI
mezera JMENO hvězdička CISLO ORIENTACNI
(text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez
diakritiky). Příklad SMS zprávy:
JMK SVABENICE informace ano novak stepan*20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této
odeslané SMS zprávy je 3,- Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu
potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni.
Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek
Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány
informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému,
případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské
společnosti.
Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit
odběr informací, pošlete SMS na číslo 900 77 03 ve tvaru:
JMK mezera SVABENICE mezera INFORMACE mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů
informací vyřazeni.
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete SMS zprávu
na číslo 900 77 03 ve tvaru:
JMK mezera SVABENICE mezera INFORMACE mezera STAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání
přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH).
Jen samé dobré informace Vám přeje starosta městyse Švábenice Josef Kubík
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NÁDOBY na BIOODPAD
budou ve Švábenicích
od dubna 2012

Zapojme se do třídění bioodpadu
RESPONO, a.s. se na základě požadavků zástupců obcí intenzivně zabývá
problematikou biologicky rozložitelných odpadů (neboli bioodpadů) již od května
2006. Ve spolupráci s 64 obcemi proto připravila projekt komplexního nakládání
s tímto odpadem. Projektu byla z Operačního programu Životní prostředí přidělena
finanční podpora ve výši 500 000 EURO, tedy téměř 12,3 mil. Kč. Z těchto peněžních
prostředků budou pořízena

svozová vozidla a speciální sběrné nádoby,
které budou obcím poskytnuty zdarma.
Připravovaný projekt logistiky nakládání s bioodpadem je v souladu s Plánem
odpadového hospodářství ČR, který ukládá snížit do roku 2020 množství bioodpadu
uloženého na skládky o 65 % oproti stavu z roku 1995 a s připravovaným zákonem o
odpadech, který počítá s povinným zavedením oddělené separace bioodpadu v obcích.

Co je to vlastně bioodpad?
Bioodpad je organický odpad, který tvoří až 40 % komunálního odpadu z domácností a
je rozložitelný pomocí mikroorganismů, baktérií, plísní, kvasinek apod. V současné
době končí převážná většina tohoto odpadu na skládce. Vhodným zpracováním lze
však z bioodpadu vyrobit kvalitní hnojivo nebo dokonce elektrickou energii a teplo
v bioplynové stanici, která se výhledově ve Vyškově postaví.
Jedná se zejména o odpady
z domácností: zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce
a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin, květiny,
kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajové sáčky
a ze zahrad: tráva, košťály a celé rostliny, listí, seno, sláma

Mezi bioodpad NEPATŘÍ :

plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný odpad,
stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny,
uhynulá zvířata.
Do čeho třídit?
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Pro sběr bioodpadu z domácností a zahrad budou sloužit speciální sběrné nádoby
hnědé barvy označené samolepkou s nápisem bioodpad.
Nádoby jsou konstruovány tak,
aby v nich bioodpad vydržel
na přímém slunci i 14 dnů, aniž by
docházelo k zahnívání a ke vzniku
zápachu.
Intenzivním
provětráváním je do vytříděného
bioodpadu v nádobě přiváděn
kyslík,
podporující
aktivitu
mikroorganizmů.
V průběhu měsíců února a března
2012 budou sběrné nádoby
rozmísťovány do jednotlivých obcí
a do domácností. Rozvoz sběrných
nádob budou zajišťovat pracovníci
společnosti RESPONO. Konkrétní
informace
k rozvozu
nádob
s termínem obdržíte na obecním úřadě nebo na webových stránkách www.respono.cz.

Co se bude s vytříděným bioodpadem dít?
Svoz biologicky rozložitelného odpadu na koncové zařízení bude zahájen od
začátku dubna 2012 a v prvním roce bude probíhat 1x za 14 dní. Termín
prvního svozu naleznete na webových stránkách www.respono.cz. Do doby
realizace výstavby bioplynové stanice ve Vyškově se bude vyseparovaný
biologicky rozložitelný odpad dočasně svážet na okolní kompostárny.
Děkujeme, že budete odděleně separovat bioodpad a tím umožníte jeho
smysluplné využití.
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Hra jako nejpřirozenější činnost dětí
a příprava na školu v mateřské škole
Co má dítě umět, než jde do školy? Na konci předškolního období mají mít děti
přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, aby se mohly v základní
škole dále příznivě rozvíjet, vzdělávat. V souladu s všeobecnými cíli současného
vzdělávání a vzhledem k věku dětí to znamená, že v mateřské škole rozvíjíme a
podporujeme sebevědomí dětí, spokojené prožívání, učíme je dívat se kolem sebe, být
otevřené poznání i prožívání, učíme je zájmu rozumět všemu, co život přináší, žít mezi
ostatními, spolu s nimi komunikovat, nacházet mezi nimi kamarády pro život, prosadit
se mezi nimi a vytvářet základy rozumných, citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu
okolí i k životnímu prostředí.
Dnes stejně jako kdykoli předtím, je pro dítě důležité, aby se seznámilo s mnoha
užitečnými věcmi, které bude později v základní škole potřebovat. Nejlepší cestou, jak
takové znalosti může v mateřské škole získat, je samostatná tvořivá hra a
experimentace. Každá hra či motivovaný úkol dávají příležitost navázat na osobní
prožitek, uplatnit zkušenosti a zájmy, vyjádřit vlastní představu o světě a osobitý vztah
k němu.
Hra může poměrně velmi přesně ukázat stupeň rozvoje dítěte a předpovědět, zda
nároky počátečního školního vyučování zvládne úspěšně či s problémy. Při hře dítěte
lze sledovat, jaká je jeho pozornost, do jaké míry se umí soustředit, jak dovede
samostatně využít vlastní zkušenost, zda je nápadité a tvořivé i jak pohotově reaguje na
pravidla a pokyny, které je třeba při hře dodržet. Ukáže, jak rychle se umí rozhodnout a
předvídat důsledky svého rozhodnutí, jak dovede hodnotit své vlastní chyby a případně
se z nich poučit. Ze hry poznáme, jak dovede být dítě důsledné při realizaci svých
záměrů, jak snáší neúspěch a nezdar a samozřejmě jak se dovede celkově vyjadřovat –
slovem, gestem, pohybem, kresbou. To, co učitelky při hře s dětmi odhalí, naznačuje
směr, kterým se příprava dítěte na školu ubírá, aby se patřičné schopnosti a potřebné
vlastnosti budoucího školáka náležitě rozvinuly. Velice důležitá je promyšlená
motivace.

Starší děti
štěňátka
ze 2. třídy
nakreslily,
co si přejí
pod
stromeček
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Co by mělo umět dítě, které má jít v září do školy?
-správně vyslovovat všechny hlásky
-vyřídit jednoduchý vzkaz
-vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci
dokončit
-orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
-recitovat básničku, zpívat písničku
-vědět své jméno, kolik je mu let, kde bydlí
-znát dny v týdnu
-hrát jednoduché hry
-počítat od jedné do deseti, poznávat méně, více, stejně
-držet správně tužku, netlačit
-lehce kreslit, umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
-vystřihovat jednoduché tvary
-samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, zavázat tkaničku
-dodržovat hygienu, jíst příborem
-umět pozdravit, poprosit a poděkovat.
Pokud chtějí rodiče svým dětem pomoci, mohou další informace získat na
www.predskolaci.cz

Mladší děti kuřátka
Spoustu hezkých chvil dětem i rodičům přeje
Ilona Kučerňáková - vedoucí učitelka MŠ
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Švábeňačky v Madridu
Vážení spoluobčané,
i když naše média věnovala světovému setkání
mládeže v Madridu se sv. Otcem trošku té
pozornosti, chtěla bych poděkovat děvčatům ze
Švábenic a Dětkovic, která se tohoto setkání
osobně zúčastnila. Byly to: Jitka a Karolína
Hanákovy, Jana Burešová, Anežka Hladká,
Helena Kocourková a Věra Fialová. Naši
mladí dali světu v době plné násilí, drog a
sobectví dobrý příklad.
Citace
z Katolického
týdeníku
v září 2011:

Díky Vám, holky, za skvělou reprezentaci naší farnosti
a tím i našeho městyse.

Všem
spoluobčanům
přeji vánoční
svátky plné
radosti, pokoje a
úsměvů na tváři
a do roku 2012
vše dobré.
Připravila:
Marta Štěrbová
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Farní pouť do Itálie
Dne 2. října 2011 ve večerních hodinách jsme my , farníci ze Švábenic, Krásenska,
Vyškova a Prostějova, vyjeli na pouť do Itálie ke sv. Michaelovi Archandělovi . A co
by to bylo za pouť, kdyby nás na ní nedoprovázeli kněží, kterými byli: náš P.
Boguslav Jonczyk, prostějovský děkan P. Miroslav Hřib, P. Jan Plodr z Krásenska a P.
Bohuslav z Lidečka. Ti všichni nám sloužili mše sv. Jak jsem se již zmínila, vyrazili
jsme navečer a celou noc jeli až do Asisi. Tam jsme si mohli prohlédnout katedrálu
sv.Františka a sv. Kláry, kde se právě konaly oslavy 800 let blahoslavení sv. Kláry. Na
druhý den jsme z Orvietu vyjeli lanovkou až ke katedrále Benediktinského opatství
v Monte Kasínu, kde je uchovaná rouška s krví, která ztekla z eucharistie při obětování
při mši P. Petra z Prahy. Bůh tak potvrdil , že v hostii je „živé Tělo Páně“, o čemž Petr
pochyboval.
Naše cesta směřovala do starých Pompejí, kde bylo nezapomenutelným zážitkem
vidět, co způsobila sopka Vesuv, když zavalila celé město a my mohli vidět zčásti
z popela odkryté divadlo, zničené domy, a další předměty dochované v muzeu. Nyní
však již žijí nové Pompeje a my jsme v nich
nocovali.
Ranní mši sv. jsme prožili právě v jeskyni
San Michele Archangele. Byl to sváteční
den, jehož odpoledne jsme strávili u moře a
při večerní adoraci mysleli na naše farníky.
Z Monte San Michele Archangele jsme si to
namířili na San Giovani Rotondo, kde je
starý původní kostel P. Pia, nová bazilika
s jeho ostatky a v přírodě krásná křížová
cesta, při níž jsme strávili velmi krásné
chvíle.
Následující
den
jsme
v Lanciano
v Monopele mohli vidět ve stříbrném
reliéfu kalich s krví a monstranci v eucharistii dochované až z 8. století. Je zde také
uchován obraz Krista, který je k vidění jen pod určitým úhlem dopadu světla. Po té
jsme se vydali do Loreta do domku sv. rodiny z Nazareta s pohyblivým betlémem a
obrazem Černé Madony. Zdálo by se, že tímto naše pouť skončila, ale cestou domů
jsme se ještě zastavili v Padově v katedrále sv. Antonína a Justýny. Odtud již spokojeni
obohaceni milostmi a prožitky z nádherné pouti Itálií se vracíme přes Rakousko domů.
Za vše, co jsme mohli prožívat nejen duchovně, ale i pohledem na krásnou přírodu
Itálie, díky Otci Boguslawu a ostatním kněžím, kteří nás vzorně doprovázeli a
bezesporu i oběma řidičům, kteří překonávali namáhavé horské výšky s autobusem
CK-Mikas Tour.
Za všechny poutníky děkuje Ludmila Harásková
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Hasiči nespí
Rok 2011jsme začali zvesela, neboť naší Švábenské zásahové jednotce bylo
zakoupeno nové plovoucí čerpadlo CIKLON II., což je nejvýkonnější plovoucí
čerpadlo na našem trhu. Čerpadlo bylo zakoupeno z dotace Jihomoravského kraje a
finanční účastí městyse Švábenice. Hlavní využití čerpadla je při povodních nebo
lokálních záplavách a také se využívá při požárech k plnění cisteren.
V lednu již tradičně naši členové pořádali hasičský ples se skupinou Dorado.
V únoru jsme připravily pro naše nejmenší
děti ze Švábenic dětský karneval, jako i
v jiných letech jsme připravili mnoho her,
soutěží a samozřejmě nechyběl ani
kouzelník a velká tombola.
V březnu probíhala školení členů zásahové
jednotky, kterých se zúčastnili dva
členové se zaměřením velitel jednotky a
velitel družstva, další dva členové se
zúčastnili školení pro nositele dýchací
techniky.
V dubnu jsme provedli jarní sběr starého
železa, dále zásahová jednotka prověřila
svoji připravenost při námětovém cvičení
na skautském domě, kde vyprošťovala
osobu a prováděla hašení půdních prostor
vše za pomoci dýchací techniky. Mladí hasiči změřily své síly na branném závodě
v Pístovicích.
První květnový den se náš sbor vydal na
zájezd na desátou hasičskou pouť do Křtin, i
když počasí nepřálo a celý den propršel,
hasiče to neodradilo od tradičního průvodu a
ukázek hasičské techniky. V květnu se také
naše družstvo zúčastnilo okrskové soutěže
v požárním sportu. Několik našich členů se
zúčastnilo zájezdu na pyrocar do Brna, kde
proběhla výstava hasičské techniky.
Letošní červen byl ve znamení příprav na
blížící se oslavy k založení našeho sboru.
Každý víkend věnovali naši členové mnoho
hodin opravám, malování a úklidu zbrojnice.
Samotné oslavy proběhly ve dnech 25.-26.
června 2011. Na louce před ZOD Haná jsme
připravili ukázky techniky, něco z lezeckého
výcviku našich členů, použita byla výšková technika sboru dobrovolných hasičů
z Němčic na Hané, zásah u nehody osobního vozidla a samozřejmě zásah na hořící
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budovu. Pro všechny spoluobčany bylo připraveno
pohoštění. V sobotní podvečer sloužil v naší
zbrojnici mši sv.otec František a na jejím konci
posvětil naši techniku. V neděli oslavy pokračovaly
tradičním hasičským výletem, na kterém hrála
skupina AUDIO.
V měsíci červenci jsme se zúčastnili několika
hasičských výletů v okolních obcích, abychom
oplatili návštěvu na našich oslavách. Letošní tábor
pro mladé hasiče nesl název LESNÍ DUCHOVÉ, i
když počet dětí byl podle jiných roků nižší, o to
větší zážitek si odnesly jak děti, tak i vedoucí.
V měsíci srpnu jsme se byli podívat v Přibyslavi na
srazu hasičských aut, kde jsme načerpali mnoho
zkušeností, které můžeme využít při naší práci.
Začátkem září se naši členové zúčastnili již podruhé soutěže zásahových jednotek
v Kostelci na Hané. Na tuto soutěž jsme postavili dvě družstva a obě dvě se umístila na
předních místech. Ale na těchto nočních a fyzicky velmi náročných soutěžích vyhrává
každý, kdo dorazí do cíle. Koncem září jsme uspořádali tradiční hodovou zábavu, kde
nám hrála
skupina
PANORAMA.
V říjnu se dva naši
členové
zúčastnili
školení
vedoucích
mládeže a sbírali jsme
staré železo. 22.října
jsme po roce opět
vyrazili na pochod
rodičů
s
dětmi
Švábenice - Lhota. Ve
Lhotě na účastníky
čekalo mnoho her, soutěží a samozřejmě klobása z udírny.
V listopadu naši mladí hasiči předvedli své umění na soutěži v uzlování v Drnovicích.
Zásahová jednotka se schází každý pátek večer ve zbrojnici, kde provádí pravidelnou
údržbu techniky, výcvik s dýchací technikou, lezecký výcvik, taktiku zdolávání
různých tipů požárů, zdravotní přípravu, přípravu k civilní ochraně a postupy při
živelných pohromách.

Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem členům za obětavou
práci, kterou vykonávají ve svém volném čase pro sbor a bezpečí
všech občanů městyse Švábenice a všem,
kteří podporují sbor v naší práci.
Josef Polišenský velitel SDH Švábenice
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VÝROČNÍ OHEŇ
3. oddíl YMCA-Skaut Švábenice
Na sklonku září, v předvečer svátku Sv. Václava, jsme se sešli - členové 3. oddílu
YMCA-Skaut Švábenice a mnozí příznivci - na zahradě u klubovny k výročnímu ohni,
abychom si připomněli 66. výročí založení našeho oddílu. U praskajícího ohně jsme
nejen zavzpomínali na uplynulé léto a zážitky prožité o prázdninách a na táboře, ale
připomněli jsme si je i projekcí fotografií. Nechyběla vůně pečených buřtíků a zpěv
s kytarami. Druhého dne ráno jsme navštívili svatováclavskou mši, která byla sloužena
za naši vlast.

PUTOVÁNÍ PO NÁRODNÍM
PARKU ČESKÉHO
ŠVÝCARSKA
3. oddíl YMCA-Skaut Švábenice
V měsíci září podnikli roveři putování po
národním parku Českého Švýcarska.
Vandrovníci byli překvapeni malebností
tohoto kraje stolových hor, skalních útvarů
a soutěsek. Všem, kdo ještě neměli
příležitost tento kout naší vlasti navštívit,
určitě doporučujeme.
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PODZIMNÍ ZÁLESÁCKÝ CAMP
3. oddíl YMCA-Skaut Švábenice
Třetí
říjnový
víkend
jsme
strávili v lese u
Švábenic
na
podzimním
zálesáckém
kempu. Přístřeší
nám poskytla
Junácká chata,
kde jsme si
mimo
jiné
vysvětlili
princip
satelitních navigačních systémů a vyzkoušeli v praxi GPS, a s ní spojenou hru
GEOCACHING. Volné chvíle „zálesáci“ vyplňovali hrami a zpěvem s kytarou.
Doufám, že se na dalším kempu zase všichni sejdeme a možná se přidá i někdo další.
PRAVIDELNÉ SCHŮZKY NAŠEHO ODDÍLU:
ÚTERÝ
SOBOTA

16:00 - skautské schůzky
15:00 - modelářský kroužek

Připravil: Pavel Brown Derka - vedoucí 3. Oddílu YMCA-Skaut Švábenice

Krásné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší
do nového roku 2012
Vám přejí Skauti Švábenice
I letos Vám skauti a skautky
přinesou
Betlémské světlo
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TJ Sokol Švábenice – oddíl kopané informuje:

I.B třída dospělých - skupina A
TABULKA
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Tým
Bohdalice
Tišnov
Kunštát
Kohoutovice
Medlánky
Ochoz u Brna
Ivanovice na H.
Černá Hora
Lipovec
Švábenice
Rousínov B
Vev.Bítýška
FKD
Svratka Brno

Záp
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

+
8
8
8
8
6
6
6
6
5
4
4
4
3
4

0
4
3
2
1
5
3
2
1
2
4
4
1
4
0

2
3
4
5
3
5
6
7
7
6
6
9
7
10

Skóre
43 : 30
25 : 19
28 : 18
32 : 22
26 : 20
23 : 20
25 : 25
26 : 26
27 : 29
28 : 22
13 : 17
23 : 36
17 : 32
17 : 37

Body
28
27
26
25
23
21
20
19
17
16
16
13
13
12

Prav
( 10)
( 3)
( 2)
( 7)
( 5)
( -3)
( -1)
( -5)
( -1)
( -8)
( -8)
( -8)
( -5)
( -6)

Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Švábenice B
Bohdalice C
Dědice B
Hoštice B
Ivanovice B
Pačlavice B
Brankovice B
Milonice
Chvalkovice u B
Kroužek B
Opatovice B
Ježkovice

IV. třída skupina A
KONEČNÁ TABULKA
Záp +
0 Skóre
12
11 0 1
61 : 10
12
11 0 1
52 : 17
12
7
1 4
44 : 18
12
6
1 5
35 : 29
12
6
1 5
32 : 34
12
5
2 5
33 : 31
12
5
0 7
34 : 56
12
4
2 6
28 : 33
11
4
1 6
24 : 30
12
2
3 7
20 : 32
11
3
0 8
23 : 56
12
1
1 10
13 : 53

Body
33
33
22
19
19
17
15
14
13
9
9
4

Prav
( 15)
( 18)
( 7)
( 4)
( -2)
( -1)
( -3)
(-10)
( -8)
( -6)
(-12)
( -8)

Tým
Nesovice
M.Málkovice
Bohdalice
Brankovice
Hoštice
Drnovice
Pustiměř
Švábenice
Dědice
Habrovany
Ivanovice n/H
Komořany

OS žáků skupina A
KONEČNÁ TABULKA
Záp +
0 Skóre
11
10 0 1
63 : 7
11
10 0 1
60 : 4
11
9
0 2
67 : 12
11
7
0 4
40 : 22
11
6
0 5
26 : 21
11
5
2 4
18 : 20
11
4
3 4
32 : 26
11
4
2 5
17 : 18
11
4
1 7
24 : 30
11
2
0 9
11 : 66
11
1
2 8
14 : 45
11
0
0 11
0 : 90

Body
30
30
27
21
18
17
15
14
10
6
5
0

Prav
( 15)
( 15)
( 12)
( 3)
( 3)
( -1)
( -3)
(-4)
( -5)
( -9)
(-13)
( -18)

Aktuální informace o dění v klubu, výsledky zápasů a jiné na
http://sokol.svabenice.com/.
Touto formou bych chtěl jménem oddílu kopané poděkovat všem sponzorům,
úřadu městyse, starostovi městyse a fanouškům za podporu.
Podrobné informace o dění na fotbalových trávnících najdete na stránkách OFS
Vyškov. http://www.ofsvyskov.estranky.cz/,
Ing. Petr KOZÁK jednatel
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XII. hodová výstava ČSCH ve Švábenicích
Základní organizace Českého svazu
chovatelů ve Švábenicích uspořádala ve
dnech 24. a 25. září 2011 již tradiční místní
propagační výstavu králíků, holubů,
drůbeže a exotického ptactva, doplněné
ukázkami předení a zpracování ovčí vlny.
Výstavu nám obeslalo 68 vystavovatelů.
K vidění tak bylo 148 králíků z 26
druhů, 10 kusů zakrslých teddy králíčků z 5
druhů, 123 kusů holubů z 19 druhů, 129
kusů drůbeže z 28 druhů, 58 kusů exotů
z 16 druhů. Tuto pro nás úspěšnou výstavu
navštívilo 173 platících hostů.
V neděli nám k dobré náladě hrála i
živá hudba. Pro děti zde bylo opravdovým
tahákem prohlédnout si expozici zakrslých
králíčků
a
exotického ptactva.
Dále
návštěvníci
výstavy
vybírali
nejlepší
dětské
kresby se zvířátky,
které si na výkresy
namalovaly
ve
škole po návštěvě
naší
výstavy
k Mezinárodnímu
dni dětí. Nejvíce se
líbily návštěvníků kresby od těchto dětí:
1.
2.
3.

Martin Frgál ze ZŠ
Denisek Frgál z MŠ
Klára Dobešová ze ZŠ

Všichni tři jmenovaní byli odměněni balíčkem,
který darovala naše ZO ČSCH.
Po oba výstavní dny nám přálo počasí a pro
návštěvníky byla připravena bohatá tombola a
pohoštění v podobě guláše nebo klobásy přímo
z udírny. Na zapití těchto výborných pochutin
bylo čepováno Vyškovské pivo.
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Výstavou drobného zvířectva se snažíme propagovat chov jako ušlechtilou zábavu
přinášející radost všem milovníkům živých tvorů. Doufáme, že po zhlédnutí výstavy
vás některá zvířata zaujala natolik, že rozšíříte naše rady chovatelů . Zvláště pak mladí
chovatelé mají u nás dveře otevřeny.
Děkujeme touto cestou všem chovatelům, kteří svou účastí přispěli k pestrosti
vystavovaných
zvířat.
Dále
pak
městysi
Švábenice za podporu naší
činnosti
a
všem
organizacím
a
jednotlivcům, kteří svými
hmotnými
nebo
finančními dary přispěli
k zajištění výstavy. A
v neposlední
řadě
děkujeme našim členům,
kteří svou aktivní prací
podpořili zdárný průběh
výstavy.
Doufáme, že se nám výstava zdařila ke všeobecné spokojenosti jak vystavovatelů,
tak i návštěvníků. Měli jsme přece možnost strávit dva dny v přítomnosti chovatelů
z okolí, našich přátel.
Za výstavní výbor
Zdeněk Lejsek - jednatel
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Lesní družstvo Švábenice
má nový web

Tak jako mnoho malých firem a společností v naší zemi, které mají v současné
době svoje vlastní webové stránky, tak i LD Švábenice má od října 2011 svoje
oficiální webové stránky. Rozhodnutí o zřízení těchto stránek schválilo
Představenstvo družstva na své schůzi v červnu 2011. Každý návštěvník těchto
stránek zde najde základní informace o historii a současnosti družstva, dále o
složení základních orgánů družstva a také služby, které LD nabízí. Jedná se
zejména o veškerý pořez dřeva na pásové pile WOOD-MIZER a o nabídku
pořádání různých akcí na rekreačním zařízení SALAŠ. Ve Fotogalerii stránek
si můžete prohlédnout (vnější i vnitřní) pohledy na rekreační zařízení SALAŠ i
vybavení interiéru. V Kontaktech najdete veškeré informace týkající se
Vašich případných telefonických nebo mailových objednávek. Co říci na
závěr. Doufám, že na těchto stránkách najdete dostačující informace, týkající
se nabídky služeb družstva, především nově zrekonstruovaného objektu
SALAŠ. Těšíme se na Vaši účast. A kde nás najdete?
Webová adresa stránek LD Švábenice je http://ld.svabenice.cz/
Za Představenstvo LD Švábenice Jiří Orel
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Svatohubertské slavnosti
Stalo se již tradicí, že první neděle po
dušičkách patří chrám sv. Michaela
myslivcům a všem příznivcům
Hubertova cechu.
Letošní již 5. ročník byl velmi zdařilý.
Pěkné počasí přilákalo myslivce
ze širokého okolí a pozvání přijal i
P.Kornek z Dubu na Moravě, který je
myslivec tělem i duší a velký ctitel
patrona všech myslivců. Na Hubertské
mši nesměli chybět trubači OMSPřerov, kteří patří jak k republikové
tak i evropské špičce ve svém oboru.
Přijeli již v brzkých hodinách, aby mohli s místní chrámovou scholou nacvičit celý
hudebně-zpěvný doprovod, který byl skutečně uměleckým zážitkem. Již před kostelem
začali slavnostně troubit a každá fanfára byla odměněna potleskem. Slavnostní průvod,
procházející celým kostelem v čele s obrazem sv. Huberta, začal přesně v půl desáté.
Letošní zvláštností bylo posvěcení mysliveckého praporu, jehož samotný návrh provedl
před lety ak. malíř Petr Pištělka. Tímto slavnostním aktem jsme navázali na dávné
tradice našich předků. Slavnostní mše byla ukončena opět před kostelem, kde každý
mohl ochutnat výborné vdolečky a zahřát se teplým svařákem.
Taneční Hubertská zábava, která předcházela nedělní mši, měla velký úspěch. Příjemná
živá hudba a hlavně myslivecké speciality přilákaly mnoho mladých lidí. Taneční
zábava vyvrcholila po půlnoci tombolou, ve které nechyběla, jak se patří na takové
akci, i tombola zvěřinová.
Velká spokojenost po oba dny oslav sv. Huberta nás zavazuje k pořádání dalšího
ročníku.

Za MS Švábenice: Jaroslav Látal
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Vladimír a Jiří Šindlerovi
Možná jsou tato dvě jména pro většinu občanů ve Švábenicích neznámá, ale kdo
navštěvuje naše Vlastivědné muzeum, zhlédne spoustu exponátů, které jsou darovány
právě touto rodinou. S Jiřím Šindlerem, který bydlí v Brně, si občas dopisujeme a
osobně jsem ho několikrát navštívil.
Malíř a grafik Vladimír Šindler sice nebyl rodákem Švábenic, ale jeho
osobní život byl s prostředím, přírodou i lidmi Švábenic úzce spjat. Narodil se 1.
června 1891 v Morkovicích, avšak svá dětská léta prožil ve Švábenicích. Od roku 1903
studoval v Kroměříži (chtěl se stát architektem), v roce 1907 přestoupil po rozhodnutí
svého otce na učitelský ústav. Zde se také poprvé setkal s kreslením prostřednictvím
Petra Pištělky, který studoval na akademii. Již jako student obdivoval Antonína
Slavíčka, jehož tragická smrt jím hluboce otřásla. Od té doby soustavně poznával
Slavíčkovo dílo a toužil spatřit Kameničky, kde Slavíček působil. Jako učitel začal
působit v Pačlavicích, byl přeložen do Dětkovic, kde zůstal do roku 1921. V této době
dal mladému učiteli, kterému se výtvarné umění stalo životní láskou již od
studentských let, podnět k prvním grafickým listům editor a překladatel Josef Florián
ze Staré Říše. Ten rozeznal zaujetí pro výtvarně zaměřenou literaturu i tvůrčí
schopnosti Vladimíra Šindlera a daroval mu soubor dlátek a nožů, s nimiž v roce 1916
Vladimír Šindler vytvořil své první linoryty, které byly o rok později otištěny ve
Florianových sbornících „Nova et vetara“.
Jeho grafickou tvorbu výrazně ovlivnil počátek dvacátých let. Obdiv k dílu a
osobnosti Antonína Slavíčka ho přivedl na českomoravskou vysočinu. Zpočátku v létě
1920 maloval na Drahanské vysočině a v Boskovicích s malířem Řehořem, kterému
Šindler vděčil za mnohá poučení v technice malby. V srpnu 1920 konečně odjel na
Vysočinu a při krátkém pobytu v Pusté Rybné, Damašku a Borové vytvořil řadu
menších olejových maleb. Po návratu na Hanou si uvědomil, že tamější málo zvlněná
rodná krajina mu dává málo podnětů pro jeho tvorbu. Proto se koncem roku 1920 vrátil
do Poličky. V roce 1921 se oženil s Růženou Trnkovou a spolu se přestěhovali do
Korouhve. Kraj, po němž Vladimír léta toužil, splnil všechna jeho očekávání a stal se
jeho domovem. Od podzimu 1921 působil v Korouhvi jako učitel v první třídě na
místní škole. Velmi ho zaujala Korouhev a její okolí. Malíř zde nemusel motivy
vyhledávat, na každém kroku se nabídly oku i srdci, což dokazuje řada dřevorytů.
Byl zde také kulturně aktivní a snažil se propagovat dobré knihy. Ve 20. letech
spolupracoval s časopisem „Od Trstenické stezky“, pro který vyryl řadu vysočinských
motivů. Po roce 1930 se soustavně věnoval kresbě. Kreslil především tužkou. Kresby
jsou prosté, zachycují motivy věrně odpozorované z krajiny, kterou důvěrně znal.
V roce 1937 se manželé Šindlerovi odstěhovali do Poličky, kterou však za rok
opustili. Od listopadu 1938 působí v Borové u Poličky. Tam také v letech 1939-1947
vyvrcholila jeho malířská a kreslířská tvorba. Na podzim roku 1947 se Šindler vrátil do
Korouhve, to byl však již dva roky po mozkové mrtvici. V létě 1959 začala jeho tvůrčí
schopnost ochabovat. Byla to předzvěst nové mozkové příhody v prosinci 1959, jejíž
léčení bylo bez úspěchu.
Vladimír Šindler umírá 15. dubna 1961.
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Jiří Šindler
– syn malíře a grafika Vladimíra Šindlera, se narodil 25. února 1922 v Poličce, okres
Svitavy. V letech 1943-1950 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u
Antonína Strnadela. V roce 1969-1983 působil jako pedagog na Střední
uměleckoprůmyslové škole v Brně, v roce 1992-1999 vyučoval písmo na Fakultě
výtvarného umění VUT v Brně.
Od roku 1942 se soustavně věnuje knižní grafice a ilustraci. Svými díly doprovodil
více než 80 titulů, například díla N.V. Gogola, F.M. Dostojevského, L.N. Tolstého,
A.N. Platonova, I. Babela, J. Seiferta a V. Holana. Často ilustroval pohádky různých
národů – moravské, ukrajinské, vlámské, estonské a rovněž brněnské pověsti. Zvláštní
pozornost věnoval typografii a kaligrafii. Vytvořil řadu autorských knížek (V. Holan Zdi). Nakreslil původní hlaholské písmo pro vydání Olomouckého misálu (1992).
Podílel se na obnově nápisů korouhevské zvonice. Je rovněž autorem korouhevského
obecního znaku.
Švábenice dobře zná a škoda, že je vysokého věku a
zdravotní stav již nedovoluje, aby se do Švábenic
znovu podíval.
Připravil: Libor Pištělka

Brána šťastných náhod

Mlčení ve dvou
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Velká síla malého dítěte
Už ze slova Vánoce vychází kouzlo, které si podmaňuje lidská srdce. I lidé bez
vyhraněné víry, pro které betlémský příběh nemá hlubší obsah, slaví vánoční svátky a
uvažují, kam by mohli vyslat nějaký paprsek radosti. Jakoby navzdory chladné roční
době o Vánocích procházel celou zemí teplý proud lásky. Svátky lásky a radosti. To je
přes všechnu profanaci reklam hvězda,
za kterou se lidé snaží jít.
O vánocích se totiž narodila ta největší Láska, která nikdy nehledala sebe, která dávala
sebe až k smrti. To právě ten maličký Ježíšek v jeslích je ta Láska, po které všichni lidé
bez
rozdílu
touží.
Toto malé dítě se zdá být tak bezmocné a přece je nejmocnější na světě, zdá se být
tak chudé a je přece nejbohatší na světě, když drží ve své ruce celý svět. Ovšem jeho
silou
je
hlavně
ta
něžná
krásná
láska.
Tuto sílu má každé dítě, vždyť nevíme, co z něho bude. Nevíme, co s sebou na zemi
přineslo. Toto tajemství, které skrývá v sobě každé dítě, je zároveň jeho silou.
Evropa dnes sténá pod tíhou krize také proto, že má tak málo naděje do budoucna, že
má tak málo dětí. Samozřejmě nejde o to závodit s muslimy, kdo má víc dětí. Jde také o
to, že potřebujeme do budoucna kvalitní profesory, inženýry, umělce, lékaře atd. Ještě
nikdy nebyly v Evropě tak dobré podmínky k přijetí dětí, jako dnes. Nikdy se
nedozvíme, jak mnoho osobností ztratil svět kvůli naší sebelásce.
Mám rád každý nový život, protože věřím, že žádný člověk není na světě náhodou.
Všichni, jak tu jsme, máme zde své vlastní- tak potřebné místo. Žádné dítě proto není
nevhod. Vždyť možná ono bude zachráncem světa. Proto chraňme každý nový život.
Kdo zachránil jednoho člověka, jako by zachránil celý svět /Talmud/.
Pro křesťana vede hvězda dál než k rozsvícenému stromečku a bohatému stolu.
Vede až k jeslím s dítětem, které přináší pokoj. Pokoj s Bohem, pokoj mezi lidmi,
pokoj se sebou samým v sobě samém. A takový pokoj vám všem upřímně přeji.
Dnešní doba volá po naději, také čekáme co bude v příštím roce? Advent a Vánoce
nejsou planá naděje. Také do Nového roku vám přeji mnoho úspěchů a požehnání s
novou nadějí na každý nový den.
Dovoluji si 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?
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Adventní a Vánoční doba:



24.12. – půlnoční mše sv. v 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 18.00 hod.

31.12. – sv. Silvestra, papeže – mše sv. na poděkování za uplynulý rok 2011
v 17.00 hod.

1.1.2012 –novoroční bohoslužba v 9.30 hod.

7.1.2012 – 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:

22.2.2012 popeleční středou vstoupíme do postní doby – mše sv. s obřadem
popelce v 18.30 hod.

Blíží se jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. V tomto
roce jsme si připomínali náš křest, v příštím chceme v sobě oživit svátost biřmování.
Proto je příležitost přijmout svátost biřmování pro ty dospělé, kteří to ještě neučinili.
Zahájení přípravy začneme od popeleční středy. Zájemci, ať se přihlásí osobně.

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

8.4.2012 - oslavíme Velikonoce

Duchovní obnova před svatodušními svátky

28.5.2012 – pouť na Jezírko

3.6.2012 – 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.

7.6.2012 – Boží Tělo
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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 (pro děvčata)
V každý pátek je v 18.00 hod. dětská mše sv.
Mládež se schází ve svém společenství v soboty

Chci poděkovat všem, kdo se podílí na péči o náš švábenský kostel sv. Michaela.
Děkuji zastupitelstvu městyse za finanční příspěvek na opravu statiky kostela v roce
2011. Příští rok se chceme věnovat dokončení oprav kostela, tj. napravení zničeného
stropu a vymalování interiéru chrámu. Po výměně elektroinstalace v kostele a zajištění
statiky kostela jsou finance farnosti vyčerpány, proto budeme vděční za každý finanční
příspěvek na opravy švábenského chrámu. Dary můžete také 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 přeji všem občanům pokoj a radost
v rodinném kruhu a hodně Božího požehnání při setkání
s nově narozeným Kristem.
Od oltáře švábenického chrámu
všem občanům žehná
P. Boguslaw

Betlémy šly opět do světa
Tak jako v předešlých letech, tak i letos jsem reprezentoval naše České sdružení
přátel betlémů a tím i náš městys Švábenice na dvou výstavách, které mými několika
desítkami vystavených betlémů měly navodit vánoční atmosféru v těchto místech.
První výstavu jsem připravil k zahájení rozsvícení vánočního stromu v obci Nesovice a
druhou v Němčicích nad Hanou.
Pro každého betlemáře je velmi příjemné zjištění, když v dnešní uspěchané době si
přece ještě lidé udělají chviličku na prohlídku minulých i dnešních betlemářských
exponátů.
Připravil: Libor Pištělka
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Pozvání na výstavu
Ve Vlastivědném muzeu ve Švábenicích je
otevřena každou neděli a zároveň i v pondělí
26.prosince nová výstava s vánoční tématikou,
která potrvá do 19.února 2012 a má název:

Milostné Pražské Jezulátko
a Třebechovický betlém
Jedná se o ojedinělou výstavu. Oba dva
objekty jsem vybral záměrně, protože udivují
celý svět. K dispozici je téměř tisíc různých
materiálů. Nevím o tom, že by se někomu
jinému v České republice podařilo něco
podobného nashromáždit. Na videu si zde
můžete prohlédnout celou historii Pražského
Jezulátka.
Úcta k Pražskému Jezulátku je projevem
dospělosti víry. Nejenže uctíváme Syna
Božího, ale úctou k jeho dětství vyjadřujeme především touhu po míru nejen pro děti –
nýbrž pro všechny lidi celého světa.
Výstava Třebechovického betlému je zase
zajímavá tím, že originál není v současnosti
návštěvníkům přístupný. Třebechovické muzeum
je totiž na dva roky uzavřené kvůli rekonstrukci.
Betlém je dočasně přestěhovaný do bývalé
továrny, protože staré muzeum po demolici
nahradí nová budova.
Třebechovický betlém – řezbářské dílo lidové
tvořivosti.
Obě naše švábenická muzea jsou již tradičně
otevřena v době výstav
každou neděli odpoledne
od 14.00 hodin do 17.00 hodin.
Vstupné dobrovolné. Jste srdečně zváni.
Připravil: Libor Pištělka
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VESELE DO NOVÉHO ROKU
Nevím, kde budete letos slavit silvestrovský večer, ale možná Vám restaurační
anekdoty přijdou vhod. Takže začínáme:
Ona: „Slečno, ta polívka se nedá jíst!“
Servírka: „Neměli jsme dosud jedinou stížnost. Za naší
gulášovou sem chodí lidi z celýho města.“
Ona: „Já ji jíst nemůžu!“
Servírka: „Je snad přesolená? Připálená? Přepepřená?“
Ona: „Nedala jste mi lžíci!“

Manžel má jídelní lístek v ruce.
Manžel: „ Tak já bych si dal guláš Petra Voka,
dvojitej knedlík.“
Číšník: „A madam?“
Manželka: „Já bych chtěla něco malýho.“
Číšník: „No jo. Jenže já jsem číšník a ne čáp.“

Číšník: „Co budete prosím pít?“
On: „ Coca-colu“
Číšník: „ Nemáme, bohužel“
Ona: „Tonik“
Číšník: „Není“
On: „Tak tedy pivo“
Číšník: „Došlo“
Ona: Minerálu“
Číšník: „Nepřivezli“
On: „Vinnej střik“
Číšník: „Nemáme sodovku“
On: „ Tak co nám tedy můžete
nabídnout ?“
Číšník: „A na co byste měli
chuť?“

Host: Pane vrchní, já bych si objednal“
Číšník: „Prosím“
Host: „Švejžužu“
Číšník: „ To prosím nepodáváme“
Host: „Tak tedy Kung pao“
Číšník: „To taky nemáme!“
Host: „To jste mi tedy povedená čínská
restaurace!“
Číšník: „Pardon – Jičínská. Nám nesvítí venku
dvě písmena“

Mnoho veselých
příběhů po celý
příští rok 2012
Vám ze srdce
přeje
Libor Pištělka
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U jednoho ze stolků spí muž, hlavu na stole. U druhého
stolku je host, který hovoří:
Host: „ Pane vrchní, nevidíte, že támhle ten chlap spí?
Jak to vypadá? Proč ho nevyhodíte?“
Vrchní: „To bych byl blázen, pane. Zatím jsem ho třikrát
probudil a pokaždé znovu platil“

MIKULÁŠ
Byl jeden maličký Mikuláš
Sahal mu na zem bílý plášť
Za ním šel malý andílek
Košík měl plný nadílek
Pak za ním utíkal čertík
V ruce měl sladký perník
Druhý den šli všichni do školy
Neměli napsané úkoly
Klára Dobešová
žákyně 5. třídy ZŠ Švábenice

Co se připravuje v muzeu
Jistě každý člověk se po zimě moc těší na jarní procházky krásnou
přírodou. Když uslyší zpěv ptactva, uvidí přeběhnutí zajíce přes
cestu, vzlet bažanta či stádo srnců pasoucích se na mýtině, je to
prostě úžas!
A tento úžas snad navodí i další nová výstava s názvem:

ZVĚŘ A PTACTVO NAŠICH LESŮ, LUK A POLÍ
Výstava začne 25.března 2012 a potrvá do 1.července 2012
Takže milovníci přírody se mají opět na co těšit.
Připravil: Libor Pištělka
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Receptíky pro kuchtíky
Vánoce jsou svátky nejenom prožitků, ale i požitků, mezi něž patří samozřejmě chutě a
vůně vánočního cukroví. Několik druhů originálního cukroví, které zvládnou připravit i
začínající kuchařky a které neurazí ani ostřílené hospodyně, vám v tomto čísle
předkládáme. Záleží jen na vás, které vyzkoušíte.
Domácí Mozartovy kuličky
150 g mletých lískových oříšků, 150 g moučk. cukru, 100 g nugátu, 2 bílky, dětské
piškoty, čokoládová poleva
Mleté oříšky, cukr a bílky smíchejte. Nugát rozehřejte ve vodní lázni, odstavte a
nechte trochu ztuhnout. Pak z něj odkrajujte lžičkou kousky, každý zabalte do oříškové
hmoty a položte (přilepte) na piškot. Nechte v chladu ztuhnout a potom polijte
čokoládou. Můžete to udělat i naopak-nejdříve kuličku pomocí špejle nebo párátka
namočit do polevy a potom vložit na piškot.
Rychlošneci z listového těsta
1 balení listového těsta, hrubý krystalový cukr (nebo skořicový), 1 vejce, mouka na vál
Na pomoučeném vále rozválejte těsto na tenký plát a posypte ho krystalovým cukrem.
Válečkem cukr jemně vmáčkněte do těsta. Jeden okraj potřete rozkvedlaným vejcem a
zaviňte do rolády. Ostrým nožem krájejte plátky asi 0,5 cm tenké a naskládejte řeznou
ranou na plech vyložený pečícím papírem. Povrch potřete rozkvedlaným vejcem,
pečte na 200 °C dozlatova a podávejte nejlépe čerstvé.
Nepečená roláda s kokosem a zázvorem
Asi 0,5 cm zázvorového kořene, 12 dkg másla, 3 lžíce ml. cukru, 2 bílky, rum dle
potřeby, 200 g kokosové moučky, kůra z 1 pomeranče, čokoládová poleva
Zázvor umyjte, oloupejte a najemno nasekejte. Změklé máslo utřete s cukrem,
vmíchejte bílky, kokos, kůru, zázvor a rum tak, aby vznikla hustá tvárná hmota.
Uválejte z ní váleček, zabalte do fólie a nechte několik hodin v chladu ztuhnout. Poté
roládu polijte čokoládovou polevou a opět nechte ztuhnout. Krájejte na kolečka.
Pusinky z obilných vloček
250 g obilných vloček, 100 g hery, 80 g cukru, 80 g hladké
mouky, ½ balíčku prášku do pečiva, 1 vanilkový cukr, 2 vejce,
čokoláda na vaření, kandované ovoce na ozdobu
Na rozehřáté heře osmažte vločky. Přisypte cukry a míchejte,
dokud se nerozpustí. Odstavte, vmíchejte mouku s práškem do
pečiva a zapracujte vejce. Z těsta odkrajujte navlhčenou lžičkou
kousky a na plechu vyloženým pečicím papírem tvořte hrudky.
Vložte do trouby vyhřáté na 180°C a upečte dozlatova.
Vychladlé pocákejte rozehřátou čokoládou a přizdobte
nasekaným kandovaným ovocem.
Krásné Vánoce přeje všem Mgr. Iva Florusová
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Rady do vánoční kuchyně
1.

Voňavější alternativa aromatického rumu. Nemáte
rádi v moučníku pronikavou vůni rozinek namočených v
rumu? Tak zkuste rozinky naložit do Amaretta nebo
třešňového likéru.
2. Máslový krém vydrží déle. Bohatě zdobené krémové
dorty mají sklony se rychle kazit. Proto do máslové
náplně přidejte trochu koňaku nebo jiného alkoholu, což
celý proces zpomalí.
3. Nepovedená poleva se dá napravit. Pokud vám
čokoládová poleva na dortovém korpusu nebo jiném
moučníku nejde dobře rozetřít, pak koláč na chvíli
vložte zpátky do trouby. Potom už polevu snadno
rovnoměrně rozetřete.
4. Mák bude neodolatelně vonět. Pokud máte rádi hodně intenzivní vůni máku v
náplních, zkuste ho před mletím nasucho opražit na teflonové pánvi.
5. Pečení s medem. Při pečení těsta, které bylo oslazeno medem, zvýšíme teplotu
pečení přibližně o 15 st. C. Použitím medu pečivo zjemníme, zvláčníme a bude
delší dobu jako čerstvé.
6. Odstraňování skvrn po čokoládě. Skvrny po kakau nebo čokoládě se jednoduše
odstraňují teplým glycerínem a následným vymytím teplou vodou.
7. Chuť vanilky. Chcete-li získat opravdu silnou chuť z celé vanilky, použijte z
lusku jen malá, olejnatá semínka. Lusk rozkrojte podélně ostrým nožem a
semínka přidejte přímo do sladkých pokrmů.
8. Šlehání bílků. Bílky vyndejte z lednice asi hodinu před použitím, protože se
nejlépe našlehají při pokojové teplotě.
9. Cukrová poleva, která se zaručeně povede. Ušleháme 1bílek se 150g
moučkového cukru, který dvakrát prosejeme. Aby se poleva z moučníku
neloupala a příliš rychle netuhla, přidáme do ní 2 kapky oleje či citronové šťávy.
10. Báječně lesklá bílá poleva. Když moučkový cukr rozmícháte s mlékem a ne s
vodou, poleva bude sněhově bílá a krásně lesklá.
11. Výroba sáčků na zdobení. U silného igelitového sáčku odstřihněte růžek a do
vzniklého otvoru vložte hubičku.
12. Náhražky zelených pistácií docílíme tím, že nařežeme bílé loupané mandle a v
kotlíku se žlutou a zelenou barvou je obarvíme. Do barvy se přidá trochu vody a
nasekané mandle se v ní nechají den ležet. Nejsou-li probarvené i uvnitř, tak je
ve
zbarvené
vodě
vaříme,
až
vsáknou
barvu
do
sebe.
Pak necháme mandle oschnout. Jsou-li správně zbarveny, pak vypadají jako
pravé pistácie.
Poradila: Mgr. Jana Zatloukalová
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Co se peklo v „Kerkonoších“ o Vánocích
Každá roční doba má svou osobitou krásu, ale snad největším a nejtajuplnějším
kouzlem jsou obdařeny Vánoce. Jenže časy se změnily a staré obyčeje zanikají. Žijeme
jinak, než žili na horách naši předkové. I Vánoce změnily svůj ráz. Z posvátné
předvánoční a vánoční nálady zbyl jenom shon a chvat.
Na horách bývávalo tehdy na stole víc dobrých věcí a plných talířů než v ostatní
dny. Kdo vydržel postit se až do chvíle, kdy na nebi zazářila první hvězda, uviděl „zlaté
prasátko“ a mohl zasednout ke štědrovečernímu stolu. Co se jídávalo? Jak kde, ale
především bývalo hodně chodů, protože „čím vícekrát se přinesl talíř na stůl, tím víc
bylo mandelů na poli“. Ostatně všechno, co se objevilo na štědrovečerním stole, mělo
tu svoje místo a svoje poslání….svůj tajemný význam.
Je s podivem, že právě v chudém kraji jako jsou Krkonoše a v ještě chudších
chalupách, které si jinak na lahůdky nepotrpěly, vzniká světoznámý cukrářský průmysl,
např. miletínské modlitbičky nebo hořické trubičky. A snad je tuto skutečnost možno
považovat za potvrzení teze, že o jídle se začne přemýšlet, mluvit a konečně s ním i
experimentovat teprve tehdy, když je ho nedostatek. Většinou kuchařské recepty
vznikly z rozmařilosti a přepychu, ale byly vtěleny ve skutečnost i sny lidí
nenajedených.

Šípkové cukroví (bez pečení)
200 g cukru, 200 g mletých ořechů, citronová nebo pomerančová šťáva, špetka skořice
a tolik šípkové zavařeniny, aby se těsto mohlo dobře rozválet.
Vál poprášíme cukrem a těsto rozválíme na stéblo silně. Formičkou vykrajujeme různé
tvary, sypeme je krystalovým cukrem, klademe na prkénko posypané cukrem a na
mírném teple sušíme.

Štědrounice (vánočka)
Ze 40 g droždí, trošky mléka a lžičky a lžičky cukru umícháme kvásek, který necháme
vykynout. Přidáme půl kg polohrubé mouky, 10 lžic rozehřátého másla, 4 žloutky, 1
celé vejce, trochu soli, špetku tlučeného anýzu, 150 g cukru.
Ze všech přísad zaděláme na vále smetanou tuhé těsto, které necháme vykynout. Potom
je zpracujeme na 9 stejně dlouhých a stejně silných válečků, které postupně splétáme.
Hotovou štědrounici potřeme rozšlehaným vejcem a zvolna asi hodinu pečeme.
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No a koleda, kterou učím i děti tady na Moravě:
Co jsem se smutnej natěšil
na ten Boží Štědrej večír,
že se najím štědrounic,
neužil jsem z toho nic.

Tak jsem chodil celej tejden,
domů jsem přišel v Štědrej den,
koláče jsme napekli
a jak jsme se ulekli!

Poslala mě moje žena
pro koření do Bydžova,
pro kvasnice do Prahy,
že u nás byly drahý.

Kvasnice byly zkažený,
koláče byly sražený,
žena zlostí skákala,
lopatou mě plácala.

Tak se na mě nehněvejte
a jeden koláč mi dejte,
třeba koláč s tvarohem,
já půjdu s Pánem Bohem.
Poznámka: Tuto koledu zpíváme ve škole a děti si samozřejmě užívají toho „lopatou
mě plácala“.
Připravila: Mgr. Jarmila Dušková
Zeptali jsme se našich dětí

„Co dělá Ježíšek v létě?“
A tohle jsme se dozvěděli:
-

dívá se na nás, jestli nezlobíme
spí v nebi a lenoší
má prázdniny
kupuje dárky, aby jich měl dost
nosí dárky v druhé půlce zeměkoule
šetří peníze a shání dárky a dává je do krabic
umřel na kříži
je na dovolené a opaluje se
kraluje na zemi
dohlíží na nás nebo uklízí na nebíčku
jde na návštěvu k Mikulášovi a Andělovi
leží u moře
odpočívá na lehátku a nabírá sílu na Vánoce
chodí a dívá se, co se děje
opaluje se na mrakách

kolektiv učitelek ZŠ
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JAK PŘEŽÍT VÁNOCE s tchyní: 10 RAD
Historky o příšerných tchyních by vydaly na obsáhlou knihu. Například k paní Kateřině
zavítala na Vánoce tchyně, ve dveřích ani nepozdravila, vřítila se do obývacího pokoje
a vypnula radiátor, neboť v bytě vždycky bylo podle jejího názoru přetopeno. A tak
rodina na Štědrý den mrzla. Tchyně kvůli tomu samozřejmě nastydla a poněkud
nelogicky vmetla snaše do tváře, že se ji snaží zabít...

Vánoce jsou pro všechny tchyně světa výzvou!
Podle psychologů jsou vánoční svátky pro tchyně obrovskou výzvou, neboť chtějí
"té ženské", se kterou syn politováníhodným nedopatřením žije, ukázat, jak se má
o něho správně starat. Vždyť přece ONA je ta, která tomuto nyní již dospělému,
ale přesto chlapečkovi odmala vařila, pekla, prala, žehlila a jen ONA ví, jak má
domácnost fungovat. Buďte trpělivá a chápavá.

1. Připravte si nadměrnou dávku tolerance
Pokud vám tchyně navrhne nový způsob přípravy bramborového salátu, neodpovídejte
slovy: "Tak dost, maminko, já umím udělat salát, nepotřebuju radit!" Poděkujte a
řekněte: "To je super recept, do budoucna ho určitě vyzkouším." Myslete na to, že
tchyně není ve vašem obýváku navěky, ale jen po dobu vánočních svátků.
2. Raději nepijte
Máte-li v přítomnosti té impozantní starší dámy tendenci dívat se na dno sklenic, raději
byste se měla mírnit. Vyostřeným vztahům alkohol nepomáhá, naopak. Vaše reakce na
neustálé kritizování a popichování by nemusela být adekvátní a pravděpodobně by
ohrozila relativně poklidný průběh svátečního večera. Zkuste to raději rozdýchat v
koupelně nebo venku před domem za pomoci cigaretky.
3. Stanovte celodenní program
Bylo by fajn, kdyby na nějakou dobu všichni, ale s NÍ, někam prostě vypadli.
Naplánujte jim návštěvu u vaší maminky, případně procházku romantickou zimní
krajinou. Výborný je rovněž kostel. Je-li věřící, ať se jde svátečně naladit.
4. S manželem buďte spiklenci
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On ji zná přece nejlépe, a tak vám prozradí důležité detaily. Zda "maminku" zapojit do
příprav pokrmů, aby se cítila důležitá, či zdali jí udělá větší radost, když ji posadíte k
televizi a necháte ji sledovat jednu pohádku za druhou.
5. Nechte ji vypovídat
Nelítostně vás kritizuje? Zatněte zuby a nechte ji, ať se vypovídá. A ona se vskutku
vypovídá, bude mít pocit, jak úžasně vám "poradila", a vy můžete s úsměvem
přikyvovat a přikyvovat. Není to navěky, naštěstí.
6. Buďte usměvavá a milá
Buďte milá a veselá, vstřícná a chápavá. Minimálně proto, aby manžel viděl, že se
doopravdy snažíte a děláte maximum. Pokud tedy po sedmi hodinách usmívání a
přikyvování přece jen vybuchnete, nebude partner tolik rozčilený. Byl přece svědkem
toho, že jste se tolik, tolik snažila!
7. Nehledejte v jejích dárcích skrytá (zlomyslná) poselství
Ano, koupila vám svetr velikosti XXL, a vy přece nosíte velikost M, která vám padne
jako ulitá. Ne, nechtěla vás urazit. Jen se zmýlila.
8. Občas poodejděte do jiné místnosti a relaxujte
Jak to jen provést, aby to nevypadalo jako drzost? Je v obýváku? Tak tedy vzhůru na
chvilku do ložnice. Předstírejte, že tam máte neodkladnou práci. Napětí se tím rozptýlí
a vy si odpočinete díky malé chviličce lenošení.
9. Manžel ji může sem tam zabavit
Proč by se syn nemohl sem tam věnovat mamince? Mohou si
prohlížet rodinná alba, vzpomínat na hezké okamžiky, bohužel
už dávno minulé, případně se spolu svorně dívat na televizi.
10. Po svátcích odjede!
Nádherná představa. Dopřávejte si ji co nejčastěji. Věřte, zase
bude líp.

NETRAPTE SE
I pro vás mají být Vánoce klidné
redakce
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Lapač ve Švábenicích
Ze zápisků paní Boženy Butalové

1782 – Vydal Josef II. nařízení o zřízení obecních sýpek a odvodu obilí.
Lapač byl postaven jako obecní sýpka
1843 – Při sčítání domů uvedena i kontribučenská sýpka
1849 – Zrušení odvodu obilí – sýpek
1852 – Velký požár na č. 5 vyhořelo ¾ obce i Lapač
1881 – Velký požár ve stodole Josefa Novotného za 2 hodiny vyhořel celý
hliník (ohořelé trámy u oken v hospodě)
1881 – V obecní cihelně sjednáno dělání vepřovic na opravu Lapače za
1000 cihle 3 zlaté 60 krejcarů. Přistavěna zeď ze dvora, střecha
pokryta břidlicí (šifrem)
1884 – Za užívání vody ze studny u Lapače mají platit domkáři 10 zlatých
1884 – Vznik pozemkové knihy obce Švábenice. Lapač zapsán hostinec
č. 200 majitel obec Švábenice. Přízemí: byt hostinského (přísálí)
hospoda, kuchyň čtenářsko-pěvecký spolek – knihovna(kulečník)
1885 I. patro: taneční sál místnost nad hospodou a přísálím. 1. místnost
byt pro učitele a byt pro lékaře.
1886 Bydlel zde učitel
1896 – Nebylo povoleno žádosti Františka Šindlera a ponechání Lapače
v nájmu z volné ruky a ustanoveno, aby nájem byl vyhlášen
v novinách. Za nájemce byla přijata firma Jung a spol z Vyškova.
Roční nájem 465 zlatých.
1896 – Z navržených hostinských Macenauer, Šindler, Novotný vybrán
Macenauer.
1899 – přijat za nájemce Lapače František Derka nájem420 zlatých
1902 – Lapač ponechán Františku Derkovi na další 3 roky za 840 K ročně.
1904 – Postavena nová lednice (na uchování ledu) budova vedle studny
za 1.210,32 K
1905 – Stanoveno, aby firma Jung platila 100 K ročně na led, pokud tam
bude dávat pivo (led se sekal a vozil v zimě se zástavy u mlýnů u
Vymazalů a Punčochářů)
1905 – Lapač byl pronajmut Františkovi Derkovi za roční nájem 713 K
1908 – Nájemní smlouva s Františkem Derkem se prodlužuje do té doby,
až se hostinec prodá. Zemský výbor stanovil cenu hostince na
15.000 K
1909 – Lapač koupila Marie Dvořáková z čísla 25 (Malý kout)za 16.410
K Janu Dvořákovi byla udělena hostinská koncese a prodáno
inventární zařízení za 60,20 K. Bylo nařízeno, aby peníze stržené za
hostinec byly uloženy do kontribučenské spořitelny ve Vyškově
jako základ obecního fondu chudinského.

40

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 (od listopadu do dubna Po a Út zavřeno)

So

10.00 - 18.00 hod

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)

Pohostinství:
Na Lapači
V Bráně

Kadeřnictví

Muzea, expozice

tel: 517 365 016

Zavřeno

ST-Čt-Pá

od 13.30

dle domluvy

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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Děti se připravují na Vánoce

Zveme vás na
pásmo vánočních písní a scénicky upravený příběh

VÁNOČNÍ DOPIS PRO JEŽÍŠKA
Toto malé vánoční pozastavení se uskuteční
v neděli 25.12.2011
v 16.30 hodin
v chrámu Páně sv. Michaela archanděla
ve Švábenicích.
Mládež ze Švábenic

Plesová sezóna ve Švábenicích v roce 2012

7. ledna 2012 - ples - Sbor dobrovolných hasičů
20. ledna 2012 - ples - ZOD Haná Švábenice
3. února 2012 - ples

- Městys Švábenice

5. února 2012 - Dětský maškarní karneval
11. února 2012 - ples TJ Sokol Švábenice
18. února 2012 – Ostatky – TJ Sokol Švábenice

