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Oslava svátku našich maminek ve škole
Každý
rok
druhou
květnovou neděli oslavujeme
Svátek matek.
I u nás ve škole jsme na
maminky nezapomněli. Už
dlouho předem jsme pro ně
ve výtvarné a pracovní
výchově vyráběli
různá
přáníčka a drobné dárečky.
Součástí našich oslav byl i již
tradiční

„Den otevřených dveří“

Letos připadl na středu 12.
května.
V tento den k nám do školy byly pozvány nejen maminky, ale přijít na návštěvu
mohli i tatínci, babičky nebo dědečkové a všichni se tak mohli podívat na své děti,
jak se pilně a hlavně rády a s chutí učí. Na návštěvu svých rodičů se děti velice těšily
a netrpělivě vyhlížely, kdy se ve dveřích objeví právě ta jejich maminka. O tuto
oblíbenou akci byl letos, k radosti všech zúčastněných, nebývalý zájem. Některé
nadšené maminky či babičky strávily ve škole se svými ratolestmi dokonce celé
vyučování a v průběhu výuky si vyzkoušely být cennými a vítanými asistentkami
každé paní učitelky. Věříme, že letošní „ Den otevřených dveří“ se vydařil ke
spokojenosti všech a že rodiče i děti prožili spolu ve škole příjemné dopoledne.
Kolektiv učitelek

Slovo úvodem
Nejraději mám první jarní dny. Příroda se
probouzí, první sněženky a bledule vystrkují hlavičky ze
studené hlíny, ptáčci se vracejí z teplých krajin, aby svým
lahodným zpěvem blažili lidská srdce…
Hezky se to čte, viďte? Doslova červená knihovna.
Sice jsme se konečně dočkali, ano - jaro dorazilo, ale… Po
té příšerné zimě, která byla na můj vkus extrémně dlouhá a
studená, přišlo tedy jaro – vždyť o tom se učí i děti
v mateřské školce! – ovšem tohleto jaro by se mělo pěkně
stydět! Sluníčko s námi nechtělo nic mít a občas na nás
zpoza mraků vykouklo jako nesmělý stydlín a svými
paprsky tak tak že stihlo trochu symbolicky vysát napršené
louže. Místo abychom se zaposlouchali do písně
rozkvétajících luk a hájů, slyšeli jsme tak akorát za okny
ryčný marš bubnujících kapek, které se místy u nás na
Moravě proměnily v dravý proud, který na své ničivé pouti díky povodním způsobil
opět nevyčíslitelné škody především na duši postižených lidí. Takové počasí tedy
určitě (alespoň mně) náladu nezlepší a zbývá už jen maličká jiskřička naděje, že i ta
nejzamračenější obloha přestane jednou plakat a že se na nás to sluníčko konečně
podívá s úsměvem od ucha k uchu. Ještěže nám alespoň trochu té radosti a štěstíčka
přivezli z mistrovství světa naši stateční a odvážní hokejisté, kteří pro naši zem
vybojovali kov nejcennější – zlato. Hoši, děkujem! PS: Ještě by to chtělo zastavit sílu
přírody a zvítězit, byť třeba jen na nájezdy, nad tím proklatým deštěm…
A jaký že by měl být ten konečně vysněný dlouhoočekávaný nádherný den…?
Bez přemýšlení bych řekla, že by to byl den prozářený sluncem, každá vteřina by byla
darovaná hodina, zmizely by starosti, hádky, pláč, strach, zlé úmysly, smrt… Ach jo,
takové chvíle totiž nejsou, snad jen ve snu. Přesto jsem přesvědčena, že bychom se
měli snažit tyto dny vyčarovat bez ohledu na zimu, déšť či jiné vrtochy počasí. Je na
každém z nás, abychom co nejčastěji pomyslně vstupovali do alespoň maličkatého
vlastního ráje, obklopeni svými blízkými. Takový den a potažmo celý náš život by byl
ten nejkrásnější. Zastavme se někdy v tom každodenním mumraji, když už nám venku
třeba i zase prší, sedněme si k oknu a zamysleme se nad naším životem. Pokusme se
z něj udělat to nejlepší a nejkrásnější pro nás, pro naše nejbližší, ale i pro všechny
ostatní pomocí lásky, tolerance a pomoci.
Hodně prosluněných dnů při čtení nového čísla Zpravodaje!
Mgr. Jana Zatloukalová
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Výpis usnesení přijatých na 18. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 18.12. 2009 ve Švábenicích
______________________________________________________________________
Bod č. 1) Technický bod
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 18.
zasedání zastupitelstva městyse Alenu Kuškovou a Josefa Polišenského
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse schvaluje 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 2010
4. Rozpočtové opatření č. 8,9 a 10/2009 rozpočtu městyse
5. Projednání kupní smlouvy mezi Městysem Švábenice a JMP Net, s.r.o.
6. a) Předběžný souhlas radě městyse k provedení rozpočtového
opatření v roce 2009
b) Projednání pravomocí rady městyse dle § 102, odst. 2,
písmene a)zákona č. 128/2000 Sb. v roce 2010
7. Pověření zástupce městyse na valné hromady, které se uskuteční v roce
2010
8. Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku parc. č. 3805/23
o výměře 67 m2
9. Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku parc. č. 1081/5
dílu a) o výměře 52 m2
10. Projednání žádosti ZOD Haná Švábenice
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr
Bod č. 2) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí usnesení rady městyse ze
dne 7.10., 4.11., a 25.11. 2009.
Bod č. 3)Rozpočtové provizorium městyse na rok 2010
Usnesení č. 4:Zastupitelstvo městyse schvaluje na základě zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 13 Rozpočtové provizorium s tím, že
do schválení rozpočtu městyse na rok 2010 se budou hradit pouze běžné provozní
výdaje a závazky vyplývající ze smluv přechodného období.
Bod č. 4) Rozpočtové opatření č. 8,9 a 10/2009 rozpočtu městyse
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 8,9 a 10/2009
rozpočtu městyse.
Bod č. 5) Projednání kupní smlouvy mezi Městysem Švábenice a JMP Net, s.r.o.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse schvaluje kupní smlouvu mezi Městysem
Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané jako prodávající a JMP Net, s.r.o.,
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se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako kupující plynárenského zařízení vč.
všech součástí a příslušenství, které je ve vlastnictví prodávajícího a které bylo
realizováno v rámci stavby „Rozšíření NTL plynovodu a 12-ti ks plynovodních
přípojek“ obci KÚ Švábenice za kupní cenu 233 331,- Kč.
Bod č. 6) a)Předběžný souhlas radě městyse k provedení rozpočtového opatření
v roce 2009
b)Projednání pravomocí rady městyse dle § 102, odst. 2, písmene a) zákona č.
128/2000 Sb. v roce 2010
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse dává předběžný souhlas radě městyse
k provedení případných změn v rozpočtu městyse v měsíci prosinci 2009 rozpočtovým
opatřením. S výsledkem bude ZM seznámeno na nejbližším zasedání ZM.
Usnesení č. 8) Zastupitelstvo městyse schvaluje provádění rozpočtových opatření
radou městyse v roce 2010 v tomto rozsahu :
a) v rámci položek jednotlivých oddílů, paragrafů
b) státních dotací z programu rozvoje venkova a jiných dotací
Bod č. 7) Pověření zástupce městyse na valné hromady, které se uskuteční v roce
2010
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse deleguje starostu městyse Švábenice Josefa
Kubíka na následující valné hromady, které se uskuteční v roce 2010:
- VAK Vyškov, a.s.
- RESPONO Vyškov, a.s.
- JMP, a.s.
Bod č. 8) Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc.
č. 3805/23 o výměře 67 m2
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse schvaluje podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů odprodej nemovitého majetku pozemku p.č.
3805/23, orná půda o výměře 67 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 4.690,-Kč mezi
Městysem Švábenice jako prodávající,
Martinovi Punčochářovi a Lence
Punčochářové, oba bytem Švábenice 224, 683 23 Ivanovice na Hané jako kupující.
Bod č. 9) Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc.
č. 1081/5 dílu a) o výměře 52 m2
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse schvaluje podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů odprodej nemovitého majetku pozemku p.č.
1081/5 dílu a), zahrada o výměře 52 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
3.640,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající,
Josefovi Dvořákovi,
Švábenice 295, 683 23 Ivanovice na Hané jako kupující.
Bod č. 10) Projednání žádosti ZOD Haná Švábenice
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse zamítá vybudování bioplynové stanice ve
výrobním družstvu ZOD Haná, středisko Švábenice.
Bod č. 11) Různé: Informace starosty :
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- v pondělí bylo provedeno odbornou firmou MIFAN ošetření 2 ks lip na Palackého
náměstí
- v neděli 13. prosince se uskutečnila v kulturním domě beseda se seniory, poté proběhl
Vánoční koncert s dechovou hudbou TÚFARANKA. Obě akce měly velmi kladný
ohlas veřejnosti.
Usnesení č. 13:Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 22.12. 2009

Výpis usnesení přijatých na 19. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 18.3. 2010 ve Švábenicích
______________________________________________________________________
Bod č. 1) Technický bod
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 19.
zasedání zastupitelstva městyse Mgr. Jarmilu Duškovou a Ing. Pavla Tvrdého.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse schvaluje následující program zasedání
zastupitelstva městyse:
1.Technický bod ( jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3. Projednání kontokorentního úvěru
4. Projednání a schválení rozpočtu městyse na rok 2010
5. Rozpočtové opatření 11/2009 a č. 1/2010 zastupitelstva městyse
6. Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2009
7. Projednání žádosti o odstoupení od kupní smlouvy na pozemek parc. č. 147/10
o výměře 746 m2
8. Zprávy finančního a kontrolního výboru
9. Volba soudců přísedících pro Okresní soud ve Vyškově
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr
Bod č. 2) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí usnesení
dne 16.12., 30.12. 2009, 13.1., 27.1., 10.2. a 24.2. 2010.
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rady městyse ze

Bod č. 3) Projednání kontokorentního úvěru
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí nabídku Poštovní spořitelny na
uzavření kontokorentního úvěru, kterou přednesl Ing. Petr Freyburg.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse ukládá radě městyse a finančnímu výboru
podrobné projednání nabídky. S výsledkem jednání bude seznámeno zastupitelstvo
městyse na příštím veřejném zasedání, kde bude rozhodnuto o dalším postupu.
Bod č. 4) Projednání a schválení rozpočtu městyse na rok 2010
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet městyse Švábenice na rok
2010.
Bod č. 5) Rozpočtové opatření č. 11/2009 a č. 1/2010 rozpočtu městyse
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2009 a č.
1/2010 rozpočtu městyse.
Bod č. 6) Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2009
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse schvaluje výsledky inventarizace majetku a
závazků za rok 2009, včetně závěrečné zprávy s návrhem na vyřazení.
Bod č. 7) Projednání žádosti o odstoupení od kupní smlouvy na pozemek parc. č.
147/10 o výměře 746 m2
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse ruší usnesení č. 6 z 10. zasedání zastupitelstva
městyse Švábenice konaného dne 20.6. 2008, kterým byla schválena kupní smlouva
o koupi pozemku parc. č. 147/10, zahrada o výměře 746 m2 mezi
městysem Švábenice jako prodávajícím a Ing. Petrem Kozákem, Švábenice č.p. 171,
683 23 Ivanovice na Hané a MVDr. Janou Kozákovou, Hybešova 762/115, 682 01
Vyškov jako kupující.
Bod č. 8) Zpráva finančního a kontrolního výboru
Usnesení č. 10) Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu finančního výboru ze
dne 1.3. 2010 a kontrolního výboru ze dne 22.2. 2010.
Bod č. 9) Volba soudců přísedících pro Okresní soud ve Vyškově
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse nenavrhuje žádného kandidáta na přísedícího
pro Okresní soud ve Vyškově.
Bod č. 10) Různé: Informace starosty :
- na úřad městyse byl doručen ze Státního fondu životního prostředí registrační list na
akci“Zateplení stěn, výměna oken, dveří Úřad městyse Švábenice“
- dne 11.3.2010 proběhla kontrola Finančního úřadu ve Vyškově. Předmětem kontroly
byla oprávněnost poskytnutí a správnost použití dotace ze státního rozpočtu od
Ministerstva financí ČR v roce 2009 ve výši 600 000,- Kč na akci: „Městys Švábenice
– Základní škola Švábenice – výměna oken a dveří“. Z kontroly vyplynulo, že nedošlo
k porušení rozpočtové kázně a poskytnutá dotace nebyla použita v rozporu
s Rozpočtovými pravidly.
- dne 6. března se uskutečnilo v kulturním domě divadelní představení „Rodina je
základ státu aneb život není peříčko“ v podání Krásenských divadelních ochotníků.
- 31. července se uskuteční Letní noc v areálu chovatelů s dechovou hudbou
Mistříňanka. Tuto akci bude organizovat městys Švábenice ve spolupráci s Českým
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svazem chovatelů Švábenice. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční
v kulturním domě.
- dne 18.1.2010 byla podána na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního
prostředí žádost o finanční podporu ve výši 300 000,- Kč z Dotačního programu na
podporu tvorby projektů v oblasti vodního hospodářství pro rok 2010 na akci:
„Kanalizace a ČOV městyse Švábenice“.
- dne 12.2.2010 byla podána na Krajský úřad Jihomoravského kraje Žádost o
poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje v roce
2010 na akci: „Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková
organizace – výměna herních prvků na dětském hřišti“ ve výši 200 000,- Kč.
- dne 25.2.2010 byla odeslána na Jihomoravský kraj, Odbor kanceláře hejtmana žádost
o přidělení dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Švábenice v rámci
dotačního programu „Na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných
událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na
období 2009-2012“ . Dotace ve výši 167 160,- Kč by byla použita na zakoupení
požární stříkačky TOHATSU VC85BS.
-ve dnech 24.-25.3.2010 proběhne na úřadu městyse audit ( přezkoumání hospodaření
za rok 2009).
- na úřad městyse bylo zakoupeno 145 ks knihy ŠVÁBENICOVÉ, tuto knihu vydalo
Lidové nakladatelství v Praze. Byla dokončena kniha o městysi Švábenice a dne 19.
března bude doručeno 1 000 ks této knihy pod názvem MĚSTYS ŠVÁBENICE. Obě
knihy budou slavnostně pokřtěny na sjezdu rodáků dne 12. června. Poté budou knihy
nabídnuty k volnému prodeji.
- dne 1.2.2010 byly podány na SFŽP Jihomoravský kraj žádosti o dotace z EU na akce:
„MŠ Švábenice – zateplení obvodového pláště a výměna oken“ a „ ZŠ Švábenice –
výměna oken tělocvičny a zateplení obvodového pláště tělocvičny ZŠ a soc. zařízení“.
- dne 19.2.2010 bylo na úřad městyse doručeno Akceptování žádosti o podporu ze
SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a akceptační číslo na
projekt:“ Biocentrum Švábenice – Obnova vodní nádrže, mokřad a tůně“.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 25.3. 2010
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PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Často se rodiče ptají, zejména v době kolem zápisu do mateřské školy v dubnu
a v květnu, podle čeho přijímáme děti do mateřské školy. Někteří se přijdou zeptat
osobně učitelek a dostane se jim pravdivé odpovědi. Jiní se ptají např. rodičů dětí,
které už MŠ navštěvují. Nemohou ale získat zaručené informace. Naše legislativa je
plná zákonů a vyhlášek a my jsme povinni se jimi řídit.
Jedním z nejdůležitějších z nich je Školský zákon č.561/2004 Sb. a vyhláška
č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
Podle nich dodržujeme pravidla i při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Jsou
základním podkladem k vypracování ŘÁDU MATEŘSKÉ ŠKOLY, z něhož
citujeme: ,,K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.
Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro
podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.
Zápis je veřejně vyhlášen místním rozhlasem, vyvěšen v MŠ, na nástěnce OÚ,
v obchodech. Rodiče si v daném termínu vyzvednou v MŠ přihlášky a žádosti, které
po vyplnění vrátí zpět do MŠ. Děti jsou pak přijaty na základě ROZHODNUTÍ O
ZAŘAZENÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, které jim bude
doručeno. O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy s ohledem na kriteria o
přijetí dětí do MŠ.“
Kriteria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:
1) Trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí ( Švábenice, Dětkovice )
2) Státní občanství ČR nebo států EU
3) Dosažení věku 5-6 let dítěte
4) Děti na celodenní docházku zaměstnaných matek
5) Děti na celodenní docházku nezaměstnaných matek
6) Děti na polodenní docházku zaměstnaných matek
7) Děti na polodenní docházku nezaměstnaných matek
8) Děti na 4 hodiny denně zaměstnaných matek
9) Děti na 4 hodiny denně nezaměstnaných matek
Zápis do mateřské školy na školní rok 2010-2011 proběhl 8.dubna 2010. S rodiči
přišlo celkem 21 nových dětí. Pokud se dostaví vyšší počet dětí jako v letošním
školním roce, zařazují se děti do MŠ právě podle výše uvedených kriterií. Po
shromáždění všech přihlášek a žádostí od rodičů bylo nutné vypracovat podklady
k organizaci nového školního roku 2010-2011. Neobešlo se to bez spolupráce se
zřizovatelem městysem Švábenice a vzhledem k vysokému počtu dětí muselo být
zažádáno o vyřízení výjimky z vyššího počtu dětí na třídu na 26 ( přitom třída mateřské
školy se naplňuje podle vyhlášky č.14/2005 Sb. do počtu 24 dětí ). Většina nově
přijatých dětí začne navštěvovat MŠ od září, menší počet pak nastoupí v průběhu
roku, takže ve školním roce 2010-2011 jich bude celkem 52. Věříme, že všem malým
nováčkům poskytneme dobré podmínky k úspěšnému startu mezi novými kamarády.
Na této pomyslné startovní čáře jim budou pomáhat nejen rodiče a paní učitelky, ale i
děti, které už MŠ navštěvují.
Ilona Kučerňáková
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Městys Švábenice

Příjmy 2010

Druh
Název položky
příjmů
111
Daně z příjmů fyzických osob
112
Daně z příjmů právnických osob
121
DPH
131
Správní soudní poplatky
133
Poplatky za zneč. ŽP
134
Ostatní daně a poplatky
151
Daně z majetku
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy (součet za třídu 1)
TŘÍDA 2 Nedaňové příjmy (Součet za tř.2)
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)
VLASTNÍ PŘÍJMY (součet za třídy 1 + 2 + 3)
411
Neinvestiční přijaté dotace od veř. rozpočtů
412
Neinvest. přij. dotace od veř. rozp. územ. úrovně
413
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
TŘÍDA 4 - přijaté dotace (součet za třídu 4)
PŘÍJMY CELKEM

Rozpočet
v tis.
1 543
1 500
3 300
30
443
39
1 400
8 255
533,5
500
9288,5
666,5
172,4
437
1275,9
10 564,4
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Městys Švábenice
Sk.
1
2

Oddíl

10
21
22
23

3

Výdaje 2010

31
33

34

36

37

4

43

5

55

6

61

63

Funkční třídění
Zemědělství a lesní hospodářství
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Doprava
2212 Silnice
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
Vodní hospodářství
2341 BIOCENTRUM
2310 Pitná voda
2321 Odpadní vody
Vzdělání
3111 Mateřská škola
3117 Základní škola
Kultura, církve a sdělovací prostředky
3313 Kino
3314 Činnosti knihovnické
3315 Muzeum
3316 Vydavatelská činnost
3319 Záležitosti kultury
3322 Zachování a obnova kulturních památek
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženství
3341 Rozhlas
3349 Sdělovací prostředky
3392 Kulturní dům
3399 Záležitosti kultury (SPOZ)
Tělovýchova a zájmová činnosti
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3421 Využití volného času dětí a mládeže (klubovna)
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Sociální služby a pomoc v soc. zabezpečení
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
4357 Domovy
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče
Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
St. moc, státní správa, úz. samospr. a pol. strany
6112 Místní zastupitelské orgány
6115 Volby
6171 Činnost místní správy
Finanční operace
6310 Výdaje z finančních operací (služby bank)
VÝDAJE CELKEM
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Rozpočet v tis.
8
0
319
271
48
1720
600
0
1120
1 934,1
289
1 645,1
1 330
20
11
56
1
326
200
155
29
65
230
237
126
0
85
31
10
1192,3
5
6
559
138
484,3
636
25
402
209
25
1,5
10
2,5
11
132
132
3131
924
0
2207
11
11
10564,4

Občanská rubrika
„Dej každému dni šanci,
aby se stal tím nejlepším
ve tvém životě!“
Narodili se:
Dvořáková Alena
Tilšer Jáchym
Pištělková Eliška
Novotná Ema
Dvořáková Monika
Müller Jiří
Smithová Emily
Novák Gabriel
Smutná Irena
Hlobilová Stella

č.p. 47
č.p. 343
č.p. 160
č.p. 366
č.p. 138
č.p.244
č.p.232
č.p. 269
č.p. 157
č.p. 310

„Každý krok v životě je krokem ke smrti.“
Delavigne
Opustil nás:
Josef

Josef Dobeš ve věku nedožitých 85 let
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BESÍDKA KE DNI MATEK
Nejlepší dar, který můžeme dát svým dětem, je čas. Záleží jen na každém
z nás, kdy si to kdo uvědomí. My učitelky máme to štěstí, že kolem sebe máme stále
takové malé a milé děti. Rostou před našima očima, některé odejdou do školy a po nich
zase přijdou další. Práce učitele je více posláním, o tom bylo už mnoho napsáno, ale
jen ten, který svou práci dělá s nadšením a rád, může mít výsledky. V naší mateřské
škole se všechny učitelky snažily a připravily s dětmi náročný program ke Dni matek.
Děti se s ním předvedly svým maminkám a dalším hostům ve čtvrtek 6.května 2010
odpoledne v mateřské škole. Přivítání s trochou poezie zajistila Ilona Kučeňáková,
následovala hra dětí na flétnu pod vedením pana učitele Kamila Sedláka. Po nich děti
z 1. třídy předvedly pásmo o jaru a zvířátkách, ve vystoupení se odrazila výchovná
práce se zaměřením na hudební a pohybovou výchovu. Děti ze 2. třídy zase radostně
zazpívaly a zatančily svým maminkám v hudební pohádce o kytičkách. Kvalita
vystoupení byla podtržena spoustou barevných oblečení a doplňků, některé z nich
učitelky vyrobily. Na závěr besídky děti potěšily maminky vlastnoručně vyrobenými
dárečky – kytičkami, prostíráním a srdíčky s přáním, které jim předaly. Besídky stále
patří k oblíbeným akcím naší mateřské školy. Nejenom, že zde dochází k setkání dětí a
dospělých a že děti předvedou, co se naučily. Pro nás učitelky je důležité, že pomocí
říkadel, písní, básní vedeme děti v důvěru sebe. A jak taková důvěra vzniká? Rodí se
z nenarušeného vztahu k blízkým osobám, rodičům, prarodičům, ale také k ostatním
dětem a i k nám učitelkám. A o to nám jde, ve spolupráci s rodiči pokládat základy
zdravého etického rozvoje. Ukazujeme jim správné vzory, snažíme se, aby byly aktivní
a co je také významné, aby pochopily a postupně i dokázaly, že pro dobré věci stojí za
to vyvíjet určité úsilí.
Ilona Kučerňáková
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Poděkování našim maminkám
Maminko zlatá,
m a m i n e č k o m o j e,
nesu ti k svátku
s r d í č k o s v o j e.
Těmito verši letos prvňáčci blahopřáli svým maminkám k jejich květnovému
svátku. V nejkrásnějším měsíci v roce, který dostal své jméno od všudypřítomných
květů v parcích a zahradách, slavíme nejkrásnější svátek v roce – Den matek.
Kytičku maminkám dáváme méně často, než si zaslouží.
K narozeninám, k svátku, teď tedy ke Dni matek! To ano! Ale ruku na srdce – kolik
těch kytek a kytiček by mělo doopravdy být! Určitě za to, že maminka bývá přístav,
kde je bezpečno.
Za to, že nám maminka dala život, že nás vychovala, že se o nás starala, když nám
bylo ouvej a vždycky, i v dospělosti, obrazně řečeno „pofoukala rozbité koleno“. Totiž
všechno, co nás kdy bolelo, bolelo i naši maminku. A
každá naše radost byla i její radostí. Mnozí mají to
obrovské štěstí, že je tohleto životní štěstí teprve čeká,
někteří ho právě prožívají a někteří z nás už mohou
jen a jen vzpomínat. A teprve tehdy člověku dojde,
že ztratil jednu z nejcennějších a nejmilovanějších
bytostí na světě. Se ztrátou maminky se nelze smířit
ani vyrovnat, zbývá už jen se naučit bez ní žít. A
věřte, že je to úkol takřka nadlidský.
Jeden náš velký myslitel to za nás
řekl nejlépe: „Jsou totiž mezi námi andělé,
kteří sestoupili na zem a dali život. Během
biologického vývoje ztratili křídla. Jsou to
osoby rodu ženského. Přesněji – mámy!
Ještě přesněji – ty naše!“
Maminky, děkujeme….
Jana Zatloukalová
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Kdo z Vás naplní stodolu ?
Jedna stará legenda vypráví o králi, který měl tři syny.
Když cítil, že se blíží konec jeho života, zavolal si své syny a řekl jim: „Ten, kdo
během jednoho dne naplní největší stodolu v zemi do posledního místečka, bude
po mně králem.“ Nejprve to zkusil nejstarší syn. Za všechny peníze, co mohl
sehnat, nakoupil zlato a drahocenné předměty a přikázal je navozit do stodoly.
Bylo jich mnoho, ale zaplnily sotva jeden jediný kout té rozlehlé prostory.
Potom se pokusil o štěstí druhý syn. Řekl si, že nebude kupovat drahé věci, ale
nakoupí slámu, protože té bude opravdu hodně. Přestože služebníci vozili od rána
do večera jeden vůz slámy za druhým, celou stodolu se zaplnit nepodařilo.
Nyní se měl svého úkolu zhostit nejmladší syn. Celý den se na dvoře nic nedělo.
Přišel soumrak a nejmladší syn poprosil otce, aby s ním šel do stodoly. Tam byli
shromážděni všichni čeledínové a děvečky. Doprostřed usedl otec a nejmladší syn
a čekali, až se setmí. Pak syn vzal svíci, zapálil ji a podal ji dál. A pomalu se
rozsvěcely lampy a svíce, až celá veliká stodola zářila jasným světlem. Byla ho
plná, plničká, až světlo okny přetékalo do tmy kolem…
Tato legenda ukazuje, jak i my můžeme být světlem. To, co přináší do světa světlo,
je láska. Má mnoho podob: je to například laskavost, pomoc, všímavost,
trpělivost, obětavost, zbožnost… Největší lásku nám ukázal Pán Ježíš, protože
zemřel za všechny lidi a za každého z nás, aby všechny zachránil. Proto se i my
budeme snažit dělat skutky lásky. Nebudeme žít jen sami pro sebe. Vždycky,
když děláme něco dobrého, připojujeme se k Boží lásce a přinášíme do světa více
světla.

Milí farníci,
možná je to symbolické, že právě tento můj příspěvek do zpravodaje je o světle,
protože v minulých týdnech proběhla v kostele generální oprava elektroinstalace.
Chci touto cestou poděkovat všem občanům, kteří se podíleli na opravách a také na
úklidu kostela, ale také zastupitelstvu Městyse, že nám pomáhá s tak rozsáhlými a
finančně náročnými opravami.
V minulých týdnech jsme prožili dvě velké slavnosti a to Nejsvětější Trojice, kdy 6 dětí
přistoupilo k I. svatému přijímání a také jsme průvodem vesnicí oslavili slavnost Těla a
Krve Páně. 9. června se uskutečnil výlet pro děti do Olomouce, Dubu n/Moravou a
Charvát.
Před námi jsou ještě další setkání:
 16.6. svátek nemocných – prosím pomozte svým nemocným se dostat do
kostela. Mše sv. s pomazáním nemocných bude v 17.00 h., pak bude na
faře malé posezení
 18.6. v pátek bude dětská mše sv. na poděkování za školní rok. Pak
v sobotu bude na farní zahradě táborák pro děti
 25.-26.6. bude weekend pro ministranty na junácké chatě
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Pomalu se blíží období dovolených a odpočinku a my pro naše děti připravujeme
několik prázdninových táborů:
 7.7.-11.7. tábor pro ministranty na myslivecké chatě
 10.7.2. setkání ministrantů veteránů v 16.00 h. na myslivecké chatě
 2.8.-8.8. tábor pro mládež v Hovězí
 15.8.-22.8. tábor pro děti v Lulči
Kromě táborů pro děti máme také nabídky pro dospělé:
 5.7. Pouť na Velehrad ke sv. Cyrilu a Metodějovi. V předvečer od 20.00
hod. bude krásný koncert „Lidí dobré vůle“. Dopraví se každý sám
 7.8. Pouť do Křtin – pojedeme autobusy
 5.9. Poděkujeme Pánu Bohu za úrodu /dožínky/
 V září nás čekají hody. Ty oslavíme poslední zářijovou neděli dne 26.9.
O prázdninách vám přeji trošku více světla nejen ve Vašich duších, ale také na obloze.
P. Bohuslav

Dobrovolný dar na konto dobré vůle roku 2009
Ženy ze Švábenic a několik žen z Dětkovic se v roce 2009 opět vyznamenaly.
Celkem mezi sebou vybraly na Konto dobré vůle 33. 480,- Kč. Ženy z Dětkovic
přispěly částkou 1.550,- Kč. Během roku byly odeslány finanční dary na tyto
účely:
27. února 2009 - Charita Hrabině pro tělesně postižené………………....5.000,- Kč
9. března 2009 - MUDr. Jolaně Zlámalové do Ugandy
na dostavbu nové školy ……………………………...…..5.000,- Kč
6. dubna 2009 - MUDr. Jolaně Zlámalové do Ugandy
na léky pro nemocné………………………………….....5.000,- Kč
14. července 2009-Do Vlčic, které byly postiženy velkou povodní…..…..15.300,- Kč
2. prosince 2009 - Charita Hrabině pro tělesně postižené……..…… .…4.700,- Kč
Za tuto aktivitu Vám ženy vřelý dík !
Libor Pištělka

16

3. oddíl YMCA Skaut Švábenice v roce 2009
Klubovna ve Švábenicích v budově č.p. 228,
683 23 Ivanovice na Hané
Vůdce střediska Vladimír Norgay Hroza, Švábenice č.p.339
Hospodář Jana Jiříčková, Švábenice č.p.73
Počet členů do 15 ti let 10, 15 – 18 let – 2, nad 18 let – 17
______________________________________________________________________
Děti v oddíle se schází na svých schůzkách v klubovně. Provoz hradí městys
Švábenice. Jedná se o vodu, plyn a elektřinu. Děvčata se převážně schází v kostele,
protože se věnují chrámovému zpěvu za doprovodu kytar a jiných hudebních nástrojů.
Rok 2009 začal již tradiční Tříkrálovou sbírkou. Pro potřeby Charity skauti
vykoledovali 27 423,- Kč.
V měsíci březnu tři členové absolvovali kurz instruktora lezení na umělých
lezeckých stěnách. I když se nám nepodařilo získat licenční certifikát instruktora,
přínosem bylo ujasnění právních otázek a bezpečnostních pokynů. Tyto zkušenosti
můžeme uplatnit při návštěvách lezeckých stěn ve Vyškově a Pustiměři.
Částečně jsme se také přičinili k vybudování boulderovací stěny v naší
tělocvičně. Tato stěna má 37m² a je osazena 296 chyty.
Na přelomu měsíce června a července se sedm členů vydalo na sedmidenní putování
po Orlických horách.Cílem bylo navštívit pevnostní opevnění a vystoupit na zajímavé
vrcholy.
Červenec patřil táboru, který jsme zpestřili vypouštěním raket jak na
raketový pohon, tak i vyrobenými z PET lahví a vypouštěných na tlakový
vzduch.
V listopadu se pět členů zapojilo do paintballového zápolení v Hodoníně.
Závěr roku patřil děvčatům a některým chlapcům při uspořádání vánoční
černé hodinky u jesliček s názvem „Čtvrtý král“.
Zbývá poděkovat Úřadu městyse Švábenice za finanční podporu
oddílu, stavební firmě Hladký, Lesnímu družstvu Švábenice a firmě JAF
HOLZ Vyškov za materiální pomoc. Bez jejich pomoci si naši činnost
jen stěží dovedu představit.
Vedoucí oddílu Vladimír Norgay Hroza
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Tříkrálová sbírka

V sobotu 9. ledna 2010 se na úřadu městyse sešlo pět dospělých členů a šestnáct
dětí, aby provedli pro potřeby Charity již tradiční „Tříkrálovou sbírku“. Po převzetí
zapečetěných pokladniček se skupinky rozešly za svým cílem, vykoledovat co nejvíce
příspěvků pro pomoc lidem v nouzi. Přes nepřízeň počasí, značné množství sněhu, na
kterém byl silný led, se všichni po třech vyčerpávajících hodinách sešli a po
rozpečetění pokladniček a sečtení jejich obsahu byli naplněni radostí ze svého snažení.
Podařilo se dosáhnout nového rekordu a vybrat rekordních 28.462.- Kč.
Pro porovnání : v roce 2008 – 27.316.- Kč, v roce 2009 – 27.423.- Kč.
Poděkování patří všem, kteří svůj čas věnovali této sbírce i těm, kteří do sbírky
finančně přispěli.
Vladimír Norgay Hroza
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Již rok se po ní leze
Ano, již rok je u nás v provozu lezecká boulderovací stěna. Je postavená
v tělocvičně u základní školy a má plochu 37 m² a je osazena 296 chyty. Je využívána
nejméně dvakrát v týdnu a to ve středu a v neděli. Zájemcům ochotně radí, jak se
pohybovat po stěně, svými zkušenostmi Pavel Přecechtěl, Lukáš Skřejpek a Stanislav
Bureš jun. Každý, kdo na této stěně byl, jistě přizná, že po hodině lezení cítil všechny
svaly v těle. V některé dny je zde více jak deset zájemců a pohyb na stěně se musí
regulovat. Finance vložené do této „atrakce“ (170 tisíc) určitě nejsou zbytečnou
investicí. Věřím, že pokud se najdou další finanční rezervy, rozšíří se tato stěna ještě o
možnost stropního lezení, kde se, v případě většího náporu, mohou lezci
rozptýlit na více cestách a nebude docházet k tak častému čekání.
Všem návštěvníkům přeji příjemné zážitky z lezení
Vladimír Norgay Hroza
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Pohádkový les aneb od rybníka k chatě pohádkou

Uznání a velké poděkování patří každému z přibližně padesáti pořadatelů a
účinkujících, kteří se zapojili do příprav a průběhu „pohádkové cesty.“ V sobotu 1.
května se akce zúčastnilo asi 170 dětí a
nejméně tolik dospělých nejen ze
Švábenic, kteří došli či dojeli i s kočárky
až do cíle. Mysliveckou chatu, u níž
nechyběla ani oblíbená trampolína,
zapůjčilo ochotně Myslivecké sdružení
Střela Švábenice.
Vtipné, veselé i strašidelné postavičky
z více než desítky pohádek měly pro děti
připraveny nejrůznější úkoly, zkoušky
zručnosti, vědomostí a znalostí, a to nejen
pohádkových příběhů. Díky tradičním
místním sponzorům byly na každém
stanovišti pro děti připraveny sladkosti,
v cíli rozdávali klauni zasloužené medaile
a drobné dárky. Potřebné občerstvení
zajišťovali manželé Jan a Marcela
Šebestovi a „volejbaloví“ tatínci.
Amplion veselého klauna vítal příchozí
už z dálky, mušketýři zasvěcovali malé i
velké do tajů pohádkové cesty. Nejmenší
děti si mohly pohrát se Sněhurkou,
kašpárky či královnou. Kdo se stihl
vyfotografovat s trpaslíky, ten mohl předstoupit před pana krále, aby jej pustil do
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pohádkové říše. Shrek s přáteli děti kousek cesty svezl, přadleny něco nového naučily,
s mravenečky od Zlatovlásky sbíraly děti korále. U rybníka nemohl chybět vodník
s vílami, nedaleko si prozpěvovala Saxana, poskakovali čert a Káča či vysedával
Otesánek…
Moudrý
poustevník
s dětmi trpělivě rozmlouval, pejsek
s kočičkou zase pekli dort. Jen kousek
od motýla Emanuela a Makové
panenky tančili a zpívali včelí
medvídci. Kluci a holky jistě
nezapomenou na pravou čarodějnici
ukrytou s havětí v domečku v houští,
která lákala všechny na voňavé
perníčky. Červenou karkulku i vlka
jste mohli potkat už na kraji lesa a
tajuplné pavoučice nikoho jen tak
nepustily skrze své sítě mezi stromy.
Křemílek a Vochomůrka s dětmi pilně
pracovali a už jen kousek od cíle
hledala pomoc pro svého kohoutka
sněhobílá slepička.
Kromě
tradičních
pořadatelů
v průběhu
celé
účinkovala
pohádkové cesty řada místních
občanů včetně studentů, kteří se
naplno vžili do pohádkových postav
a
přispěli
velkou
měrou
k příjemnému slunečnému odpoledni
všech, kteří se přišli podívat. Za své
snažení byli všichni odměněni hlavně
úsměvem a radostí všech dětí a
milými neopakovatelnými zážitky.
Volejbal Švábenice
Další

fotografie

viz

www.volejbalsvabenice.rajce.idnes.cz/Pohadkovy les
Kdo z občanů by chtěl umístit své fotografie z volejbalových akcí na rajče, ať se ozve
na stolf@seznam.cz
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… a jak se vše zrodilo?
Na začátku byla pouze myšlenka – rozsvítit jiskřičky v dětských očích. Tak lehce
se nápady kutálejí hlavou, a tak těžce realizují.
Snad mávnutí kouzelného proutku bylo příčinou toho, že se stala věc tak nevšední
a nevídaná.
S pomocnou rukou začali přicházet ti, kteří na své malé ratolesti teprve čekají a i ti,
kteří dětské střevíce ještě neodložili. Velkými pomocníky, bez kterých by Pohádkový
les neměl své pevné základy, byli dospělí, kterým děti již odrostly, ale nezapomněli na
tajemství dětských očí.
Rozhodně je nelákalo zlato dukátů. Na
pohádkové cestě lesem našli poklady daleko
vzácnější – radost a sílu ze vzájemného
přátelství, radost ze společně prožitého dne pro
jiné. Ne nadarmo se říká: „Kouzlo přátelství
bývá korunováno moudrostí“.
Věhlas pohádkového lesa překročil i hranici
našeho městyse a to je zavazující. Největší
odměnou pro všechny zúčastněné byla dychtivá
otázka dětí: „Kdy bude další Pohádkový les“? Je
to sice nevědomé, ale pro nás hluboké dětské
ocenění. Ocenění hodin práce těch, kteří se na
jejich radosti podíleli.
Přátelé, kamarádi, pomocníci naši milí, velké
díky Vám, bez Vaší vydatné pomoci bychom se
neobešli. Děkujeme.
Za všechny členy volejbalu Jitka Cupáková
Pohádkový les
Bylo už napsané tolik hezkého… Přesto si
dovolím i já přidat svůj úhel pohledu.
Ačkoli nejsme v organizování dětských
odpolední pro švábenické děti žádní nováčci, nad pořádáním této akce jsme dlouze
přemýšleli. Chuť do práce nechyběla, ale již od počátku příprav bylo jasné, že na akci
takového rozsahu sami nestačíme. Volejbal má v současné době 17 členů a tento počet
velký rozlet nedovoluje. Proto jsme oslovili své příbuzné, přátele a známé s dotazem,
jestli by nepomohli. Nečekané množství kladných odpovědí nás příjemně překvapilo.
Nejsem si jistá, jestli všichni souhlasivší tušili, do čeho jdou, a jestli neměli chuť si to
rozmyslet ještě před akcí, avšak v den D hodinu H však bylo všech 50 účinkujících
pohádkové cesty připraveno v plné zbroji strávit celé odpoledne s našimi nejmenšími.
A měli věru co dělat!
Nebudu se rozepisovat o radosti rozzářených dětských očí, to už udělaly kolegyně a
lépe to stejně nesvedu. Ráda bych se zastavila právě u pořadatelů, účinkujících a všech
dalších, kteří přiložili ruce k dílu. Jsou příkladem toho, že se lidé i v této uspěchané
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době umí zastavit a udělat něco pro děti. Obětovat svůj volný čas, shánět kostýmy,
vymýšlet úkoly i překonávat sami sebe.
Při přípravách jsme takových lidí potkávali spoustu. Oslovení účinkující neváhali a
aktivně se zapojili do akce, sponzoři nám vyšli maximálně vstříc, děti ze školní družiny
malovaly trpaslíky, městys se postaral o úpravu ploch, v tvůrčím duchu se vyráběly
medaile, další obětavci na ně dva večery vázali šňůrky… Milé bylo, že nám byla (snad)
odpuštěna i nechtíc pošlapaná tráva na soukromém pozemku i zřejmě obtěžující
parkování pod okny v Záhumení.
V cíli jsme přivítali nejen téměř všechny účastníky, ale také nadšené pohádkové
postavičky. Vrátily se s úsměvem na tváři, pocitem hezky stráveného odpoledne a
velká část z nich i s nabídkou, že by příští rok rádi účinkovali znovu. Akce se
samozřejmě neobešla bez chyb, které k prvním pokusům snad i patří. Soudržností a
akčností (převážně) Švábeňáků však získala další nečekané rozměry.
Vážení a milí účinkující, díky vám za obětavost, snahu a odvahu! ŠVÁBENICE UMÍ!
Božena Štolfová
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Čtvrteční odpoledne patří nejmenším dětem

Každý čtvrtek od 15.30 do 17.30 hod. se pod patronací Barbory Behanovské a
Dany Derkové scházejí v tělocvičně maminky s dětmi od jednoho roku věku. Holky a
kluci společně říkají říkanky, zpívají, cvičí, závodí i skotačí. Děti mají v oblibě
zejména trampolínu, kruhy, skluzavku a překážkovou dráhu, jinak hru na koně a hlavně
malé běžecké závody s maminkami. V případě lákavého slunečného počasí si děti
společně hrávají na dětském hřišti. Přijďte také!
Text: Jarmila Dobešová
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Betynka, Katka, Rozárka nebo
Diana a Sabrina
Co čteme
Je zajímavé pozorovat lidi, kteří po městech a obcích denně roznášejí noviny a
časopisy. To stejné je i u poštovních doručovatelů. Jen ve Švábenicích má takovýto
človíček denně v nohách téměř 14 km.To byste neřekli, ale projít tolik ulic po obou
stranách dá pořádně zabrat.
Např. pan Pavel Čermák roznese během jednoho týdne po Švábenicích 7 druhů
novin a 16 druhů časopisů. Mezi nimi je:
Rovnost Vyškovský deník – 138 ks, Právo - 79 ks, Mladá Fronta DNES - 44 ks,
Hospodářské noviny - 15 ks, Lidové noviny - 10 ks, Katolický týdeník - 15 ks, Blesk 19 ks, Květy - 1 ks, Vlasta - 6 ks, Gól - 1 ks, TV-STAR - 6 ks, TV MAX - 2 ks, TV
Pohoda - 2 ks, Katka-Křížovky - 1 ks, ROZÁRKA - 1 ks, Pestrý svět - 1 ks, EKONÓM
- 1 ks, Betynka - 2 ks, Zahrádkář - 5 ks (měsíčník), Rádio - 2 ks (měsíčník), Tatry - 1 ks
(měsíčník), Hejtman - 1 ks (měsíčník), Fauna - 2 ks.
Poštovní doručovatelky roznesou několik dalších časopisů, jako např.: Naše
rodina, BETLÉMY a betlémáři aj.
Na poště ve Švábenicích je rovněž možno zakoupit velké množství novin a
časopisů, jak pro dospělé, tak i pro děti:
Vlasta, Květy, Receptář, Žena a život, Tina, Story, Pestrý svět, Chvilka pro tebe, Blesk
pro ženy, Překvapení, Rytmus života, Mateřídouška, Sluníčko, Báječná školka,
Kouzelná školka, Méďa Pusík, Vyšívání, Křížovky, Diana, Sabrina, Trnky-Brnky,
Žena a kuchyně, TV Magazín, TV Revie, Televize, Flóra na zahradě a mnoho dalších
titulů. Přibližně se zde za rok prodá na 6.000 kusů novin a časopisů.

Co myslíte, jsme dobří čtenáři –ANO či NE ?
Zpracoval: Libor Pištělka
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TJ Sokol Švábenice – oddíl kopané
informuje:
Trenérem mužstva se stal
Miroslav Boniatti starší. Asistent trenéra
je
Josef Pýrek a vedoucím týmu Petr Krejčí. Managerem
mužstva Michal Weiss. Po operaci zad se vrátil Jirka
Judas. Posila do útoku se nám po operaci také uzdravila a jde o Mirka Boniattiho, který
u nás již dříve působil, posilou do obrany je Michael Jičínský, který přichází na
přestup. Na hostování do konce sezony přišli kluci Střížovi.
Okresní přebor
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
FKD
Brankovice
Švábenice
Pustiměř
Lysovice
Vážany
Vícemilice
Pačlavice
Křižanovice
Letonice
Nesovice
Velešovice
Němčany
Kobeřice

Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
Lysovice B
M.Málkovice B
Švábenice B
Ivanovice B
Dědice
Račice
Kroužek B
Milonice
Brankovice B
Bohdalice C
Pustiměř C
Opatovice B
Hoštice B

Záp
21
21
21
20
20
21
21
20
21
21
20
20
21
20

+
16
14
11
11
10
9
9
9
8
6
6
5
2
1

0
3
4
3
3
5
4
4
3
2
5
3
6
4
5

2
3
7
6
5
8
8
8
11
10
11
9
15
14

Skóre
73 : 22
55 : 27
47 : 29
37 : 26
35 : 26
46 : 35
36 : 37
49 : 35
37 : 46
32 : 39
36 : 40
31 : 56
27 : 80
28 : 71

Body
51
46
36
36
35
31
31
30
26
23
21
21
10
8

Prav
( 18)
( 16)
( 6)
( 3)
( 8)
( 1)
( 1)
( 0)
( -4)
(-10)
(-12)
( -9)
(-23)
(-22)

IV. třída skupina A
Záp
19
19
19
18
18
19
19
19
19
18
19
19
19

+
16
11
11
11
10
10
7
7
6
6
4
2
0

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

1
3
5
5
4
6
7
8
10
10
11
16
15
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Skóre
85 : 20
44 : 25
63 : 30
53 : 32
68 : 29
56 : 39
43 : 53
34 : 46
45 : 62
35 : 48
21 : 40
31 : 87
15 : 82

Body
50
38
36
35
34
33
26
25
21
20
16
7
4

Prav
( 17)
( 8)
( 6)
( 8)
( 7)
( 9)
( -1)
( -2)
( -6)
( -7)
(-14)
(-20)
(-26)

Rk
1.
2.
3.
4.

Tým
Pustiměř
Ivanovice
M.Málkovice
Pačlavice

5. Švábenice

6.
7.
8.
9.
10.

Brankovice
Bohdalice
Hoštice
Habrovany
Komořany

Okresní soutěž žáků skupina A
Záp +
0
Skóre
16 12 1
3
81 : 15
15 11 1
3
80 : 15
16 10 3
3
55 : 18
16 10 1
5
64 : 32

15
15
15
15
16
15

9
8
7
3
2
0

2
2
0
0
0
0

4

5
8
12
14
15

62 : 28
59 : 15
58 : 39
22 : 98
29 : 82
3 : 171

Body
37
34
33
31

Prav
( 13)
( 13)
( 9)
( 7)
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( 5)

26
21
9
6
0

( 5)
( 0)
(-15)
(-18)
(-24)

Aktuální informace o dění v klubu, výsledky zápasů a
jiné na http://sokol.svabenice.com/.
Touto formou bych chtěl jménem oddílu kopané
poděkovat vše 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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Nastal den D – KŘEST KNIH
Již před několika lety jsme ve zpravodaji uváděli, že se
připravuje nová historická kniha o Pánech ze Švábenic a kniha
o Švábenicích. Ta chvíle právě nastala.

První kniha, která vyšla díky podpoře městyse Švábenice, jeho občanů,
kteří přispěli fotografiemi ze soukromých sbírek a sponzorů, má název:

MĚSTYS ŠVÁBENICE
Kniha bude jistě ozdobou v každé rodině. Jak uvádí v předmluvě starosta
městyse Josef Kubík, není to kniha historická, ale je to především kniha
vzpomínková, jejímž cílem je porovnat doby dávno minulé se současností.
A čím více vzpomínek a otázek bude publikace vyvolávat, tím lépe. Je čas
se na chvíli zastavit a vzpomínat. Vzpomínat s rodinou, přáteli, sousedy…

Druhá kniha, kterou po několik let sestavoval Doc.PhDr.David Papajík se
jmenuje:

ŠVÁBENICOVÉ
Velcí kolonizátoři a jejich následovníci
Kniha obsahuje 552 stran o tomto šlechtickém rodu. Zpracování a vydání
publikace bylo umožněno díky finanční podpoře udělené roku 2009
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Rozvojového
programu č. 9 projektu Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. Kniha se bude jistě líbit i těm, kdo se zajímají o historii.
V úvodu je zmíněno: „Ve XIII. století rod tento některý čas skvěl se mocí a
slávou nad jiné rody.“

Atmosféru sjezdu rodáků „křest“ knih v žádném případě nenaruší a ve 12.30 budou
moci rodáci pokračovat dle zajetých kolejí.
Pěkné zážitky při společném setkání s přáteli a u četby nových knih přeje
Libor Pištělka
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Setkání rodáků 12. června 2010
„Být mladý umí každý hlupák.
Ale umět stárnout,
to je kumšt!“
Karel Čapek
Každý rok oslovujeme občany a rodáky našeho
městyse a zveme je na setkání konané u příležitosti jejich
kulatin nebo půlkulatin.
Lidé mohou být rozběháni po celém širém světě, ale pokud mají někde to
místečko, kde je doma jejich srdce, nemohou být nikdy opravdu ztraceni.Víme, že pro
řadu lidí jsou tímto místem právě Švábenice.
Letos jsou to ročníky 1930,1935,1940,1945,1950,1955,1960,1965 a tradičně ročník
1931, který se na své vlastní přání zúčastňuje setkání každoročně.
Všechny Vás zveme na přátelské posezení , které se bude konat v sobotu 12.června
2010 v kulturním domě a bude zahájeno v 10.00 hodin programem členek SPOZ, které
se pak budou po celý den o Vás starat a jistě přispějí k příjemné atmosféře celého dne.
A Vy, místní oslavenci, nezapomeňte se rovněž zúčastnit a popovídat si se svými
vrstevníky, kteří se sem vrací také kvůli Vám. S těmi, se kterými Vás pojí
vzpomínky na roky dětství a dospívání, prožijete jistě pěkný den. Budete mít o čem
hovořit, na co vzpomínat a večer při loučení si řeknete: „Dobře, že jsme přišli! ‘‘
Předem děkuji všem, kteří se na této akci podílejí, včetně ředitelky základní školy a
kuchařek, které pro Vás vaří, učitelkám mateřské školy a dětem za přípravu
odpoledního programu .
Na setkání s Vámi se těší členky SPOZ spolu s městysem Švábenice.
Alena Dvořáková
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Ročník 1930
Vrbácký Jan, Švábenice
Jančíková Marie (Máčelová) Kučerov
Možný Miloš, Brno
Adámková Vladimíra (Rumplová)Žel.Ruda
Jurča Jan, Hodolany
Dětkovice
Kadlec Zdeněk, Švábenice
Dobeš Stanislav, Mikulovice u Jeseníku
Slatinský František, Pacov
Křetínská Ludmila (Obručová), Mor. Prusy
Gédušová Marie, Švábenice
Gédušová Marie (Kaláčková), Švábenice
Němečková Věra (Procházková)Vyškov
Tocháčková Marie (Koutná), Brno
Šoupalová Zdeňka (Poláchová)Pustiměř
____________________________________________________________________
Ročník 1935
Nováková Marie(Hudcová), Mikulovice
Šášek Jan, Kroměříž
Lízalová Vlasta(Malá), Ostrava
Černoušek Pravoslav, Nový Bohumín
Dětkovice
Koutný František, Brno
Kocourek Antonín, Bílovice n/Svitavou
Plhal Vladimír, Štěnovický Borek
Holas Stanislav, Ostrava
Hladký Josef, Brno
Šibl Jan, Mikulovice u Jeseníku
Slatinská Jaroslava(Kvíčalová), Vyškov
Cigánek Antonín, Dětkovice
Šmehlíková Anna(Kalábová) ,Brno
Procházka František, Dětkovice
Kubíková Marta(Heirichová), Švábenice
Kyas Miroslav, Kojetín
Jelínková Jiřina(Navrátilová), Opava
Přikrylová Marie(Sypěnová), Dětkovice
______________________________________________________________________
Ročník 1940
Matula František, Švábenice
Brabcová Marie(Štětinová), Švábenice
Vévoda Jiří, Švábenice
Vejchodová Jana(Rejpalová), Brno
Koutný Lubomír, Brno
Brňáková Marie(Holzerová), Bruntál
Dobeš Jaroslav, Tučapy
Uchytilová Helena(Smutná), Zlín
Šnajdr Vladimír, Vyškov
Válková Eva(Možná), Ivanovice n/H
Neckař Alois, Adamov
Kmentová Olga(Dvořáková), Jihlava
Navrátil Jan, Brno
Švanová Anna(Punčochářová), Zďár n/S
Malina František, Horní Loděnice
Dětkovice
Chaloupka Jaroslav, Vyškov
Heroudková Marie(Tvrdá), Dětkovice
Hudeček Miloš, Prostějov
Stratilová Marie(Pučanová), Dětkovice
Pospíšil Vít, Prasklice
Adámková Vlasta(Sedláčková),Chválk.
Tvrdá Eva, Švábenice
Tichá Miroslava, Dětkovice
Zavadilová Božena(Harásková), Švábenice Frgál Vojtěch, Dětkovice
Bolješiková Františka(Vojáčková)Karl. Vary Franc Ladislav, Praha
Konečná Jana(Vymazalová), Kroměříž
Koutný František, Zlín
Jurášková Božena(Musilová), Prostějov
Tomeček Stanislav, Kroměříž
Pecková Jarmila(Lejsková), Vyškov
Kaláček Josef, Nosálovice
_____________________________________________________________________
_
Ročník 1945
Jiříček Josef, Švábenice
Čech Otakar, Švábenice
Kudlička Pavel, Švábenice
Derka Pavel, Švábenice
Rejpal
Jiří, Švábenice
Hanák František, Švábenice
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Veselý Emil, Švábenice
Neckařová Marta(Glozová)Adamov
Zlámal Stanislav, Švábenice
Procházková Ludmila(Masaříková)Brno
Navrátil Antonín, Švábenice
Mrázková Antonie(Štětinová)Hronov
Krupík Karel, Švábenice
Cupáková Marie,Švábenice
Rýpal Ladislav, Vyškov
Novotná Marie,Švábenice
Shromáždil Josef , Švábenice
Dětkovice
Polách Antonín, Vyškov
Malinka Oldřich, Dětkovice
Synek Pavel, Ivanovice na Hané
Kučerňák Josef, Tlumačov
Matulová Františka(Tvrdá)Švábenice
Doláková Anežka(Sypěnová)Dětkovice
Kulkusová Bohumila(Pektorová)Šváb. Kuchtíčková Rita(Chudová)Ivan.n/H
Stáňová Jitka(Tvrdá)Švábenice
Víchová Drahomíra(Kaňová)Prostějov
Nováková Miluše(Vymazalová)Kroměříž Přikrylová Mir.(Svobodníková)Vyškov
Šestáková Ludmila(Vránová)Vyškov
______________________________________________________________________
Ročník 1950
Dvořák Jan, Švábenice
Krupíková Ludmila(Šášková), Olomouc
Kadlec Ladislav, Švábenice
Judasová Marta(Rejpalová), Olomouc
Novák Jiří, Švábenice
Gontkovičová Zdena(Štětinová)Ivan. n/H
Smutný Bohumil, Švábenice
Pospíšilová Jana(Synková), Vyškov
Shromáždil Josef,Medlov
Bayerová Jana(Jiříčková), Ostrava
Neckař Jan, Brno
Hůlková Jarmila(Heroudková), Vyškov
Derka Josef, Kromeříž
Vojáčková Anna(Fialová)Švábenice
Rejpal Miroslav, Lhota
Dosedlová Alena(Gédušová), Ivan. n/H
Obhlídal Ladislav, V. Vážany
Silná Dana(Novotná), Kroměříž
Jakešová Marie, Švábenice
Štěpánková Miluše ?
Rozehnalová Marie, Švábenice
Dětkovice
Vévodová Anna(Gédušová)Švábenice
Vybíral Evžen, Ivanovice na Hané
Derková Jaroslava, Švábenice
Kadlec Milan, Dětkovice
Mlčochová Jitka(Pešková)Ivan. n/H
Hanáková Irena(Marková), Ivan.n/H
Vítková Helena(Dvořáková), Orlovice
Štěpánková Marie(Pořízková), Ivan. n/H
Navrátilová Marie, Brno
Dostálová Františka(Červeňáková), Zlín
Mrákotová Miluše(Cupáková), Uh. Brod
Vajdová Marie(Šargonová), Pačlavice
Zapletalová Anna(Mikšíková),Brušperk
Vrabec Vladimír, Švábenice
Bodová Alena(Rýpalová), Vyškov
______________________________________________________________________
Ročník 1955
Michalíková Marie(Bučková),Boškůvky
Hladký Karel, Švábenice
Kusalová Hedvika(Pokorná), Kroměříž
Géduš Ladislav, Švábenice
Kaláb Pavel, Tetětice
Kaláb Jaroslav, Švábenice
Kvíčala Jan, Ivanovice na Hané
Orel Jiří, Švábenice
Štěpánek Stanislav, Svitavy
Hladký Pavel, Švábenice
Šiška Vratislav, Švábenice
Vančura Břetislav, Švábenice
Šišková Milena(Hejná), Švábenice
Šindelář Vladimír, Švábenice
Vincencová Ivona (Přikrylová), Šv.
Čermák Pavel, Švábenice
Bednářová Alena(Horáková), Ivan. n/H
Procházka Vlastimil, Švábenice
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Menšík Alois, Zdislavice u Troubek
Pištělková Věra, Švábenice
Šášek Miroslav, Švábenice
Kantová Vlasta(Dragounová), Klatovy
Šebesta Svatopluk, Švábenice
Šimková Milena(Hanáková), Vyškov
Hrozová Marie(Látalová), Švábenice
Dětkovice
Čechová Zdeňka(Pokorná), Švábenice
Fiala František, Ruprechtov
Slezáčková Věra(Mikšíková), Vyškov
Tilšer Josef, Pačlavice
Potáčová Jana(Zbořilová), Luleč
Kovařík Pavel, Vyškov
Derková Bohumila(Shromáždilová), Šv.
Čalová Jitka(Hanáková), Brno
Smutná Marie(Balánová), Švábenice
Kejnatová Marie(Cigánková), Novosady
Valeková Štefanie, Švábenice
___________________________________________________________________
Ročník 1960
Hladký Štěpán, Švábenice
Hladká Jana(Hanáková), Švábenice
Kubík Ivo, Švábenice
Dědek Miloslav, Švábenice
Koutný Radomír, Švábenice
Kouřilová Hana(Harásková), Vyškov
Tvrdý František, Švábenice
Hynková Jana(Heimerlová), Vyškov
Michlík Jan, Vyškov
Dětkovice
Bureš František, Švábenice
Kaláček Jan, Dětkovice
Vévoda Ivan, Švábenice
Kučerňák Drahoslav, Dětkovice
Landa Jiří, Švábenice
Tichý Josef, Dětkovice
Stratil Jaroslav, Zlín
Tilšer Zdeněk, Vyškov
Mičlová Božena(Zbořilová), Švábenice
Kyasová Miroslava, Brno
Obručová Marcela, Švábenice
Skácelová Ludmila(Turková), Vyškov
Trnečková Alena, Švábenice
Macháčková Helena(Knapová), Kroměříž
Kubíková Eva, Švábenice
Havlíčková Jana(Obručová), Němčice
Doleželová Eva, Švábenice
Trněný Jaroslav, Dětkovice
Veselá Alena, Švábenice
Pavlíková Milena(Kaláčková), Vyškov
________________________________________________________________
Ročník 1965
Šťastný Zdeněk, Švábenice
Kriššáková Zuzana(Nováková), Poprad
Tvrdý Pavel, Švábenice
Dětkovice
Beneš Libor, Švábenice
Olšanská Věra(Doubravová), Švábenice
Štancl Marek, Švábenice
Pastyřík Karel, Dětkovice
Navrátil Jan, Ivanovice na Hané
Přikryl Jaroslav, Dětkovice
Žourek Vladimír, Švábenice
Vybíral Petr, Dětkovice
Hladký Vít, Plumlov
Plšek Jaroslav, Dětkovice
Látalová Ludmila(Kunovská)Šv.
Tichý Pavel, Ivanovice na Hané
Landová Marie(Štěrbová), Švábenice
Sypěna František, Záhlinice
Vévodová Daniela, Švábenice
Kyas Zdeněk, Kojetín
Stáňová Jana, Švábenice
Trněný Petr, Boh. Málkovice
Vašinová Eva(Harásková), Ivan.n/H
Floriánová Helena(Obendraufová)Vyškov
Bubeníčková Lud. (Navrátilová)Vyškov
Mahovská Jana(Francová) Dolní Moravice
Coufalíková Ivana(Petřeková), Němčice
Puldová Jana(Pastyříková), Roudnice n/L
Přibylíková Jarmila(Hrnčiříková)Pačl.
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Vzpomínka na dobrého pana učitele
Konráda Kryla
Když pan učitel Konrád Kryl
ve Švábenicích učil Léta Páně „50“
vzduchem bylo cítit „dusno“
ale on učil nás správně as.
Byl náš pan učitel dobrý, hodný
a měl nás rád
naučil nás správně myslet
vše co žák měl tehdy znát.
Učil nás výtvarně, hudbu, písně
ba i šátky plést
měli jsme jej všichni rádi
a máme v srdci i dnes.
Naše vzpomínky jsou na něj
jen ty ze všech nejlepší
však on nám také na setkáních říkal:
„Ze Švábenic jsou mu v srdci nejbližší“.
Tak se také vloni stalo (r.2009)
že ho starosta našeho městyse za čestného občana ocenil,
protože se také o příspěvky do muzea
za ta léta, co zde žil, zasloužil.
Bude s námi stále u nás v muzeu
mít „koutek“ svůj
děkujeme za vše pane učiteli
měli jsme Vás hodně rádi
a teď … Bůh Vás opatruj.

Za všechny žáky z ročníku 1950-1951
Ludmila Harásková
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Osobní vzpomínka
Nejen mne, ale všechny občany Švábenic, kteří znali osobnost učitele Konráda
Kryla, zarmoutila zpráva, kterou nám zaslal syn Radomil, že tatínek Konrád Kryl
zemřel po krátké těžké nemoci 22. února 2010 ve věku nedožitých 80 let.
Ve Švábenicích před lety působil jako učitel národní školy. Rád se do
Švábenic na setkání se svými bývalými žáky a spoluobčany vracel a často na ně,
na obec i kraj kolem s vděčností vzpomínal.
I když žil u Šumperku, v obci vzdálené 100 km od Švábenic, několikrát
v roce nás navštívil a vždy daroval něco do muzea. Říkával, že je škoda, že to má
k nám tak daleko, že by mi moc rád v muzeu pomáhal. Slíbil jsem mu, že až přijde
čas, vytvořím koutek, ve kterém budou všechny jeho exponáty důstojně uloženy.
Škoda, že už se toho nedožil.
Byli jsme se s ním za Švábenice v obřadní síni šumperského krematoria
rozloučit a v přeplněné síni jsme zjišťovali, že byl velmi oblíbený a svou prací a
umem zde zanechal mnoho dobrého.
Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.
Připravil: Libor Pištělka
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Betlémy šly do světa…
Je mnoho způsobů, jak nechat zviditelnit v dobrém slova smyslu své rodné
město či ves. Jsem rád, že i já mohu k tomu malou mírou přispět jak doma ve
Švábenicích, tak i mimo ně a to výstavou betlémů v minulém roce v prosinci
rovněž v hezkém muzeu v Žarošicích u Kyjova. Všechny výstavy se připravují bez
nároků na finanční odměnu a odměnou každého vystavovatele je poděkování
v Pamětní knize, která je u každé výstavy přiložena. Viz několik zápisů:
„V dnešní uspěchané době, kdy vítězí jen majetek, je obdivuhodné, že se najde
člověk myslící na budoucnost.“
„Děkujeme za možnost zhlédnout vaši sbírku a potěšit oči i srdce.“
„Děkujeme za krásnou výstavu betlémů. Ať povzbudí srdce všech návštěvníků
k otevřenosti pro Pána a pro druhé.“
Na letošní Vánoce 2010 připravuji rozšířenou výstavu v Muzeu Vyškovska:
Betlémy, pohlednice a ilustrace Jiřího Škopka, akad. malíře z Jaroměře. Možná se
okresní město Vyškov také bude moci při této příležitosti pochlubit malovanou
pohlednicí od tohoto umělce, tak jako naše Švábenice.
Připravil Libor Pištělka

Muzejní koutek
Ve Vlastivědném muzeu ve Švábenicích máte možnost každou neděli odpoledne od
14.00-17.00 hodin zhlédnout životopisnou výstavu s názvem:
PO STOPÁCH LEOŠE JANÁČKA NA MORAVĚ
aneb: Jaký měl vztah i ke Švábenicím
Výstava potrvá do 11. července 2010 a je vytvořena z velkého množství
fotodokumentačního materiálu a pojednání o významném světovém hudebním
skladateli z Moravy. 32 velkoformátových fotografií, které byly vystaveny na velké
výstavě v Paříži je zapůjčeno z Moravského zemského muzea v Brně. Přijďte se
podívat, jste srdečně zváni. Správce muzea: Libor Pištělka
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Před 120 lety
(Výpis z kroniky obce Švábenice a knihy Rod pánů ze Švábenic)

1914 – Odvedeno 29 koní
- stavba cesty do Ivanovic
- Občané Zábraní, Hradiska a Hliníku žádali o připojení k elektrické
síti. Má se vyšetřiti, bude-li se vypláceti.
1916 – Výkup kopřiv za 100 kg sušených stonků 6 K (na oblečení)
1916 - Zaveden letní čas
1916 - Policejní hodiny hospody 11 hodin večer
1918 – Do roku 1918 – 302 čísel domů
1918 – Švábenice mají výměru 1953 km2 a více jak 4.000 parcel
1918 – Příděl pro obec: petrolej 68 kg na červen – srpen
mýdlo 150 kg a 10 kg prášku
petrolej 170 kg na říjen
kávová náhražka 100 kg
1918 – cena dobrých cihel 220 K
1918 – Kuřáci kouřili listí bukové, podběl, žebříček, nať bramborová,
mařínka vonná
1918 – Tuky se získaly z peckovic, slunečnic, bukvic a semen lípových.
Mouka z kukuřice, obilí, kaštanů a slámy ovesné
Pivo - místo chmele zeměžluč
Slad - kořeny pýru
1920 – Přiděleno obci 300 kg benzinu
1921 – Hrála se divadla Divadelní družstvo, Katolická Beseda
1922 – Jednání obce k připojení elektrického proudu k Přerovu
1922 – Zákaz prodeje lihovin do 16 let
1922 – Zřízena ve Švábenicích škola pokračovací
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Proč jsem utloukl svou ženu
Jeden muž stál před soudem, protože zabil svou ženu. Soudce: "To je velmi
brutální čin. Pokud chcete, aby vám byl trest poněkud zmírněn, musíte nám
vysvětlit motiv svého činu." Nato se muž rozhovořil:
"Odehrálo se to následovně. Bydlíme ve 13. poschodí jednoho vysokého domu.
V prvním poschodí žije rozkošná rodina hotelového portýra, která má dvě děti. 12letý
měří 80 cm a ten 19letý 90 cm. Jednoho dne jsem přišel domů a moje žena říká:
"V rodině našeho portýra je něco špatně. Ty jejich děti jsou praví pyrenejové.
" Já říkám: "Ne, ty myslíš, že jsou pygmejové."
"Ne", říká moje žena, "pigmej je látka, kterou má člověk pod kůží a tvoří se z ní pihy."
Já říkám: "To je pigment."
"Ne," říká moje žena, „pigment je to, na co psali staří Římané."
Já říkám: "To je pergamen!"
"Ne", říká moje žena, „pergamen je, když básník začne něco psát a pak to nedokončí!“
Pane soudce, musíte ocenit, že jsem se ovládl, zamlčel slovo fragment, sedl si
odevzdaně do křesla a začal číst noviny. Náhle však ke mně přišla žena s větou, po
níž jsem usoudil, že je zralá pro blázinec.
Tedy moje žena: "Miláčku, koukni se, co zde stojí!"
Otevře knihu, ukáže na jedno místo v textu a říká: "Slunečník kabelky byl učitelkou
pasáka 15." Vzal jsem knihu a stále ještě poklidně vysvětlil: "Ale miláčku, to je
francouzská kniha a francouzský text. Tady stojí: La Marquise de Pompadour est la
Maitresse de Louis XV. To znamená: Markýza Pompadour byla milenkou
Ludvíka XV."
"Ne," říká moje žena, to musíš překládat doslovně: "La Marquise slunečník,
Pompadour - kabelka, la Maitresse - učitelka, Louis XV pasák 15. (Pozn.: franc. Lése
čti Luis značí přeneseně označení pasáka prostitutek).
"Já to musím konečně vědět naprosto přesně, já jsem si přece objednala pro svou výuku
francouzštiny vynikajícího legionáře."
Já říkám: "Ty myslíš lektora."
"Ne," říká moje žena, "lektor byl antický řecký hrdina."
Já říkám: "To byl Hektor a ten byl z Tróje."
"Ne," říká moje žena, "Hektor je plošná míra."
Já říkám: "To je hektar."
"Ne," říká moje žena, "Hektar je nápoj bohů."
Já říkám: "To je nektar."
"Ne," říká moje žena, "Nektar je řeka v jižním Německu."
Já říkám: "To je Neckar."
Moje žena: "Vždyť přece znáš tu krásnou písničku o Rýnu a Nektaru, kterou jsme
nedávno zpívali jako duo." Já říkám: "To se jmenuje duet."
"Ne," říká moje žena, "duet je, když mají dva muži souboj se šavlí."
Já říkám: "To je duel."
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"Ne," říká moje žena, "duel je díra v hoře, kterou projíždí vlak."
A dál, pane soudce, dál jsem to již nevydržel. Vzal jsem kladivo a ženu jím umlátil.....
Nastala chvíle mlčení. Poté soudce vstal a vyřkl ortel:

„Osvobozen“
já bych ji umlátil už u Hektora …“
Mnohý muž si jistě nyní povzdechne „ještěže doma nemám tak „vzdělanou“
manželku“, nýbrž pilnou včelku, která od jara do jara uklízí, vaří, sklízí ovoce či
zeleninu, zavařuje, vyrábí marmelády, čalamády aj.
A právě takovým hospodyňkám přidáme k těm mnoha receptům, které znají, ještě
jeden na to, jak využít sklizené ovoce ze své zahrádky:

Pečený čaj

nebo

Ovocný čaj

1 kg ovoce(rybíz,meruňky,
jahody,ostružiny…aj)
½ kg jablek
1 kg cukru
2 citrony nastrouhat i s kůrou
3 hřebíčky
špetka skořice

4 kg ovoce (jablka, hrušky, maliny,
jahody, rybíz, hrozny, švestky,
meruňky…aj)
2 kg cukru
1 lžička ml skořice
1 lžička hřebíčku

Vše smícháme a pečeme na plechu
v troubě (přikryté druhým plechem) asi
1 hodinu.
Přidáme 1 dl rumu
Ihned plníme do sklenic
Obrátíme dnem vzhůru
A necháme vychladnout

Vše smícháme a pečeme v troubě na
200 °C asi ¾ hod.
Pak hned přidáme
¼ l rumu a
šťávu z 1 citronu.
Horké dáváme do sklenic
a sterilujeme 20 min na 80°C

3 lžičky takto připravené směsi zalijeme horkou vodou nebo ji můžeme přidávat
do čaje a vychutnat si chvíle klidu za dlouhých zimních večerů.
Vaše pozvání neodmítnu a ráda přijdu ochutnat.
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Hana Hladká 

Na závěr mi dovolte přispět několika jistě užitečnými radami
k tomu, aby se Vám lépe pracovalo, spalo, odpočívalo, nebo abyste
udělali něco prospěšného pro své tělo.
Bolest hlavy, migréna : syrovou bramboru na čelo
Na trávení: máta peprná, jahodový list
Očista organismu: voda s citronem, ocet, zelený čaj
Cholesterol: 4 dny po sobě sníst 0,5 kg nastrouhaných jablek se slupkou
Krvácení dásní, paradentóza : jíst kedlubny
Plíseň nohou: domácí měsíčková mast
Nespavost: šťáva z karotky, celeru, hlávkový salát, banán, mléko s medem
Projímadlo: 3 fíky namočíme na noc do vody, ráno ohřejeme, vypijeme, fíky sníme
Pálení žáhy: syrová mrkev, syrový brambor
Spalovač tuků: Pórek, sojové klíčky
Pleť:
Skvrny – měsíčková mast
Pihy – citrónová šťáva
Červená pleť – ráno opláchnout mlékem
Akné: napařit pleť a potřít fotonovou šťávou
Nehty před lakováním potřeme citrónovou šťávou – lak přilne a neloupe se
WC-vodní kámen – roztok 1l octa a 0,5 kg soli
Froté ručníky škrábou – namočíme přes noc do teplé vody s ½ pr.do peč.
Sádra tuhne pomaleji, přidáme-li do ní ocet
Linoleum jako nové- umyjeme ho vodou z uvařených brambor
Zašlé záclony – na noc do vody se solí, do praní přidat pr.do peč.
Zápach v ledničce – ocet, rozkrojené jablko, mletá káva
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Ztvrdlé štětce – namočíme přes noc do svařené vody s octem, pak propláchneme
v mýdlové vodě
Bílé ponožky – po vyprání namočit do vody s citrónovou šťávou
Oblýskaná místa na oděvu přežehlíme přes bavlněnou látku namočenou do octové
vody
Moli – do skříně dáme novinový papír nebo pomerančovou kůru
Na skvrny na koberci - okena
Oživení barev – koberec přetřeme vlhkým hadrem namočeným do slané vody
s aviváží
Pach z koberce a bot odstraní soda bikarbona. Pak ji vysypeme, nebo vysajeme.
Sedačka jako nová – vykartáčujeme 1litrem vody se lžící čpavku
Přes sedačku dáme prostěradlo namočené
do octové vody a vyprášíme
Mšice – posypeme pálivou paprikou

Až to budete používat v praxi, tak si na mě vzpomeňte.
Zdraví Hana Hladká 
MVDr. František Bednář
Švábenice 25
683 23 Ivanovice na Hané
tel: 603 537 129
e-mail: frantisekbednar@email.cz
Nabízí tyto služby:
- vakcinace
- základní ošetření a poradenství
- léčba malých a velkých zvířat
- výjezdy k chovatelům
- prodej krmiv
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Co se připravuje v muzeu
Nepřeberné množství nových exponátů, které jsme během několika měsíců
získali, se musí vtěsnat do zdejších prostor muzea. Nebude to proto otázka
několika dnů, ale na Vánoce to bude dárek občanům Švábenic. Mnoho věcí bude
v zasklených vitrínách, na podstavcích a stolcích. Nebudeme ale předbíhat.
Správce muzea: Libor Pištělka

Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky do zpravodaje, které
vždy obohatí a zpestří každé vydání.
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