MĚSTYS

Slovo úvodem
Léto se přehouplo jako mávnutím kouzelného proutku a na dny sluníčka,
odpočinku a prázdninové pohody zbyly jen krásné vzpomínky. No, sluníčka…Léto
budiž pochváleno, říká se. A také se cituje legendární plavčický bonmot: „Způsob
tohoto léta zdá se mi poněkud nešťastný.“ Sečteno a podtrženo – lilo a lilo! Doslova se
mi chce zadumaně zašeptat slovy dalšího klasika z notoricky známého filmu o samotě
u lesa „Ch… a ch…!“ Ale to ne, jsme přece jen seriózní plátek a takové výrazy sem
nepatří. Zkrátka – co se počasí týče, letošní léto se nám opravdu moc nevyvedlo.
Jestliže jsem v jarním čísle nostalgicky lamentovala nad bubnujícími kapkami za okny,
pak většině z nás o dovolené dělala společnost doslova pravá mokrá bubenická šou.
Příroda nám dává pěkně za vyučenou a někteří lidé díky vodní pohromě doslova řečeno
ztratili střechu nad hlavou hned několikrát za sebou.
Chabou záplatou na nepřízeň počasí snad letos byla nečekaná nadúroda hub a
houbaři se doslova předháněli v počtu nasbíraných hříbků. Pro ty méně nadšené však
každá vycházka do lesa znamenala navíc zakousnuté klíště či rozmáčené tenisky. A to
následné čištění darů lesa od jehličí a hlíny! Ale ne – tak hrozné to zase nebylo, viďte?
Myslím si, že tu dobu prázdnin, dovolených, volnosti, pohody a svobody si
každý dokážeme nést v sobě – na slunci i v dešti. A moc ráda dodávám, že nás ještě
určitě čeká nějaké to těšení. A to je na všem špatném to
povzbuzující. Můžeme se třeba těšit na to, že se těmi ztěžklými mraky
přece jen to sluníčko ještě prodere, že nám v tom lese nebude pod
nohama čvachtat bláto, ale šustit spadané listí, že si s dětmi třeba přece
jen pustíme nějakého toho draka, zkrátka, že se nám ten podzim přece
jen vybarví ve všech svých známých krásách. Neodsuzujme podzim
jako takový, nezaslouží si to. A pokud by se ta matka příroda opravdu
na nás letos definitivně rozhněvala, pak si doma uvařte grog, zapalte
svíčku, uchopte do ruky dobrou knihu a užívejte si v teploučku
domova. A jestli přece jen budete muset ven, dobře se oblečte!
Přeji vám všem, milí čtenáři, aby pohled na červenající se
keře šípků a na překrásně se barvící stromy pohladil nejen
vaše oko, ale i vaše duše. A až vás zaplaví ten bezmezný
pocit krásna, uvědomíte si, že „něco“ mezi nebem a
zemí existuje.
Mgr. Jana Zatloukalová

3

Výpis usnesení přijatých na 20. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 9. 6. 2010
Bod č. 1) Technický bod
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu
20. zasedání zastupitelstva městyse Ing. Františka Bureše a Vladimíra Hrozu
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání:
1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3. Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2009
4. Rozpočtové opatření č. 2, 3, 4/2010 rozpočtu městyse
5. Rozpočtový výhled městyse 2011 - 2012
6. Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku pozemku parc.
č. 147/10 o výměře 746 m2 za účelem výstavby rodinného domu
7. Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku pozemku parc.
č. 172/1 o výměře 516 m2 za účelem výstavby rodinného domu
8. Schválení přijetí účelové dotace z rozpočtu JMK v roce 2010 v rámci PRV
9. Povolení výjimky z počtu žáků na školní rok 2010 – 2011
10. Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2010 – 2011
11. Volba soudců přísedících pro Okresní soud ve Vyškově
12. Projednání kontokorentního úvěru
13. Stanovení počtu členů zastupitelstva městyse pro volební období 20102014
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr
Bod č. 2) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady
městyse ze dne 10.3., 31.3., 14.4., 28.4. a 12.5. 2010.
Bod č. 3) Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2009
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e závěrečný účet městyse
Švábenice za rok 2009 a to bez výhrad.
Bod č. 4) Rozpočtové opatření č. 2, 3, 4/2010 rozpočtu městyse
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 2, 3,
4/2010 rozpočtu městyse.
Bod č. 5) Rozpočtový výhled městyse na rok 2011 - 2012
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í rozpočtový výhled
městyse na rok 2011 a 2012.
Bod č. 6) Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku pozemku
parc. č. 147/10 o výměře 746 m2 za účelem výstavby rodinného domu
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podali
Bc. Oto Králík, sídl. Osvobození 2, 682 01 Vyškov a Bc. Zuzana Zouharová,
Podbřežice 86, 683 01 Rousínov o odkoupení pozemku p.č. 147/10 zahrada o výměře
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746 m2, zaregistrovanou dne 12.5.2010 dle záměru obce, schváleného Zastupitelstvem
obce Švábenice ze dne 29.2. 2008.
Bod č. 7) Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku pozemku
parc. č. 172/1 o výměře 516 m2 za účelem výstavby rodinného domu
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podali
Radoslav Tvrdý, Švábenice 195, 683 23 Ivanovice na Hané a Lenka Staňková,
Prasklice 135, 768 33 Morkovice o odkoupení pozemku p.č. 172/1 zahrada o výměře
516 m2, zaregistrovanou dne 23.5.2010 dle záměru obce, schváleného Zastupitelstvem
obce Švábenice ze dne 29.2. 2008.
Bod č. 8) Schválení přijetí účelové dotace z rozpočtu JMK v roce 2010
v rámci PRV
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
oznámení o schválení
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2010 v rámci
Programu rozvoje venkova ve výši 160.000,- Kč na akci „Výměna herních prvků na
dětském hřišti u ZŠ a MŠ“.
Bod č. 9) Povolení výjimky z počtu žáků na školní rok 2010/2011
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e p o v o l e n í v ý j i m k y
z počtu žáků pro Základní školu a mateřskou školu Švábenice, okres Vyškov,
příspěvková organizace pro školní rok 2010/2011 podle ustanovení § 23, odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb. a dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. na celkový počet 63 žáků.
Bod č. 10) Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2010/2011
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e p o v o l e n í v ý j i m k y
z počtu dětí pro Základní školu a mateřskou školu Švábenice, okres Vyškov,
příspěvková organizace pro školní rok 2010/2011 podle ustanovení § 23, odst. 3 a
zákona č. 561/2004 Sb. na celkový počet 26 dětí v každé třídě.
Bod č. 11) Volba soudců přísedících pro Okresní soud ve Vyškově
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Antonína Polácha, Švábenice
294 jako kandidáta na soudce přísedícího pro Okresní soud ve Vyškově.
Bod č. 12) Projednání kontokorentního úvěru
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse z a m í t á nabídku Poštovní spořitelny na
uzavření kontokorentního úvěru, kterou přednesl Ing. Petr Freyburg na 19. zasedání
ZM Švábenice, konaném dne 18.3. 2010.
Bod č. 13) Stanovení počtu členů zastupitelstva městyse pro volební období 20102014
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse s t a n o v u j e v souladu s ustanovením § 67
a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích počet členů Zastupitelstva městyse Švábenice
pro volební období 2010-2014 na 15 členů zastupitelstva městyse.
Bod č. 14) Různé: Informace starosty :
- starosta městyse poděkoval členům SDH Švábenice a ZOD Haná, se sídlem ve
Švábenicích za pomoc při řešení situace v souvislosti s přívalovými dešti dne 2. června
2010
- v sobotu 12. června se uskuteční tradiční sjezd rodáků v kulturním domě. V 11.00
hodin proběhne křest dvou knih – 1. s názvem MĚSTYS ŠVÁBENICE, 2. s názvem
ŠVÁBENICOVÉ – velcí kolonizátoři a jejich následovníci. Na tyto křty jsou všichni
občané zváni.
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- dne 12. července bude zahájena akce :“ Zateplení stěn, výměna oken a dveří Úřad
městyse Švábenice“. Na tuto akci nám byla přidělena dotace ze SFŽP ČR a EU.
- od Správy a údržby silnic JMK bylo odkoupeno 50 m2 dlažebních kostek, které budou
použity na předláždění překopů v ulici ke kostelu a pro další potřeby městyse.
- v letošním roce (po žních) bude dokončena oprava a instalace Drbalového kříže, který
byl v havarijním stavu. Na opravu kříže městys získal dotaci z Programu rozvoje
venkova JmK. Dotace bude poskytnuta prostřednictvím Ivanovické brány – svazku
obcí.
- na Úřad práce ve Vyškově byla podána Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na 2 pracovní místa.
- dne 29.4.2010 byla schválena dotace z Operačního programu životního prostředí a EU
na akci „Biocentrum Švábenice – Obnova vodní nádrže, mokřad a tůně“.
- z EU a ze SFŽP v rámci Operačního programu životního prostředí nám bude
přidělena dotace na rok 2011 na projekt: „MŠ Švábenice – zateplení obvodového
pláště, výměna oken“.
- dotace ze SFŽP v rámci Operačního programu životního prostředí na akci: „ZŠ
Švábenice – výměna oken tělocvičny a zateplení obvodového pláště tělocvičny ZŠ a
sociálního zařízení“ nebyla přidělena. Nyní čekáme na vyhlášení nového dotačního
titulu v letošním roce, kdy žádost podáme znovu.
- ve spolupráci s právníkem se intenzivně pracuje na možnosti odkoupení domu č.p.
193 ve Švábenicích do vlastnictví městyse.
- v průběhu prázdnin bude realizována akce „Výměna herních prvků na dětském hřišti
u ZŠ a MŠ“. Na tuto akci městys získal dotaci z rozpočtu JMK v rámci Programu
rozvoje venkova ve výši 160 000,- Kč.
- Firma AVOS Kroměříž končí svoji činnost. K datu 1.7.2010 je budova č.p. 114 ve
Švábenicích k prodeji.
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 15.6. 2010

Výpis usnesení přijatých na 21. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 9.7.2010
Bod č. 1) Technický bod
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu
21. zasedání zastupitelstva městyse Boženu Štolfovou a Michala Hladkého
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání
zastupitelstva městyse:
1. Technický bod ( jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3.Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc. č. 147/10 o
výměře 746 m2 za účelem výstavby rodinného domu
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4. Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc. č. 172/1 o
výměře 516 m2 za účelem výstavby rodinného domu
5. Rozpočtové opatření č. 5/2010 rozpočtu městyse
6. Projednání odkoupení nemovitého majetku domu č.p. 193 v k.ú. Švábenice
7. Projednání bezúplatného převodu pozemku parc. č. 64/6 v k.ú. Švábenice o výměře
361 m2 z Pozemkového fondu ČR na městys Švábenice.
8. Různé
9. Diskuse
10.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 2.6. a 23.6. 2010.
Bod č. 3) Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc.
č. 147/10 o výměře 746 m2
Usnesení č. 4: 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, Bc. Oto Králíkovi sídl.
Osvobození 2, 682 01 Vyškov a Bc. Zuzaně Zouharové Podbřežice 86, 683 01
Rousínov, jako kupující. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne
3.3. 2008 a z ní sňat dne 12.5. 2010.
Bod č. 4) Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc.
č. 172/1 o výměře 516 m2
Usnesení č. 5: 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. 172/1, zahrada o výměře 516 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
335.400,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající,
Radoslavu Tvrdému
Švábenice 195, 683 23 Ivanovice na Hané a Lence Staňkové Prasklice 135, 768 33
Morkovice, jako kupující. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne
3.3. 2008 a z ní sňat dne 23.5. 2010.
Bod č. 5) Rozpočtové opatření č. 5/2010 rozpočtu městyse
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 5/2010
rozpočtu městyse.
Bod č. 6) Projednání odkoupení nemovitého majetku domu č.p. 193 v k.ú.
Švábenice
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kupní smlouvu mezi panem
Petrem Dobešem, trvale bytem Dětkovice 42, okres Vyškov, PSČ 683 23, paní
Michaelou Dobešovou, trvale bytem Ivanovice na Hané, Rostislavova 257/34, PSČ 683
23 a paní Olgou Dobešovou, trvale bytem Švábenice 18, PSČ 683 23 jako
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prodávajícími a městysem Švábenice, zastoupeným starostou panem Josefem Kubíkem,
IČ 00292354, sídlo Švábenice 18, PSČ 683 23 jako kupující.
Prodávající mají v rovnodílném spoluvlastnictví – každý z id ¼ objekt bydlení –
budovu č.p. 193 na pozemku p. č. st. 2/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p. č. st.
2/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 107 m2 , které jsou zapsány v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – Katastrálním
pracovištěm Vyškov na LV č. 175 pro okres Vyškov, pro obec a k.ú. Švábenice.
Prodávající prodávají id ¾ nemovitostí kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví za
dohodnutou kupní cenu 225 000,- Kč.
Bod č. 7) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 64/6 zahrada o výměře 361 m2
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e bezúplatný převod pozemku
parc. č. 64/6 zahrada o výměře 361m2 zapsaný na LV 10002 pro k.ú. Švábenice, obec
Švábenice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Vyškov z vlastnictví Česká republika – Pozemkový fond
České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00 do vlastnictví Městys
Švábenice, sídlo Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané.
Různé: Informace starosty :
- dne 7.7. bylo doručeno Rozhodnutí z Operačního programu životního prostředí o
přidělení dotace na akci Biocentrum Švábenice – obnova vodní nádrže a tůní,
spoluúčast městyse na tuto akci bude 10%
- dne 19.7. bude nově podána žádost na zateplení ZŠ na SFŽP. Do veřejného sektoru
budou uvolněny 4 miliardy Kč ze Zelená úsporám.
- dne 15.7. se uskuteční v pohostinství V Bráně prezentace a beseda společnosti IP
Izolace Polná s.r.o. k programu „Zelená úsporám“. Tato prezentace je určena pro
veřejnost.
- v sobotu 31. července se uskuteční Letní noc s dechovou krojovanou hudbou
Mistříňanka v areálu chovatelů. Organizuje městys Švábenice a Český svaz chovatelů
Švábenice.
- nad vstup do Úřadu městyse Švábenice bude umístěn nový pískovcový znak
Švábenic, jehož podobu schválili heraldici u příležitosti udělení praporu obci
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v roce 2000. Tento znak vyrobí firma
Kamenictví Vítězslav Váradi, Olomučany 237 a městysi Švábenice ho věnuje darem.
- do konce měsíce srpna budou instalovány nové herní prvky z akátu na dětském hřišti
u mateřské školy
- poslední zasedání zastupitelstva městyse v tomto volebním období bude 1.10.2010.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e formu provedení a umístění
nového pískovcového znaku nad vstup do Úřadu městyse Švábenice.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 13. 7. 2010
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Občanská rubrika
„Zrovna tak důležité je dát světu dítě,
jako dát dítěti svět.“
Narodili se:
Hladký Zachariáš
Bureš František
Indrák Matyáš

č.p. 336
č.p. 243
č.p. 283

Zemřeli:
--V současné době mají Švábenice 985 obyvatel ( 504 muži / 481 ženy)
Hana Hladká – pracovnice městyse

Zhodnocení volebního období 2006 – 2010
Vážení spoluobčané
ve dnech 15.-16. října 2010 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí v celé ČR a
v našem obvodě zároveň i volby senátní. K tomuto termínu končí volební období
2006–2010 a proto využívám tohoto čísla zpravodaje městyse, abych uplynulý čas
zhodnotil z pohledu starosty městyse. Především bych chtěl touto cestou poděkovat
vám občanům za spolupráci a podporu během celého volebního období, bez které nelze
tuto funkci vykonávat. Poděkování za spolupráci patří i všem společenským
organizacím, které jsou každoročně z rozpočtu městyse podporovány a Sboru pro
občanské záležitosti za práci po celé volební období.
V roce 2006 bylo do zastupitelstva obce zvoleno 15 členů a tito po dobu 4 let
vykonávali svůj mandát. Stejný počet bude volen i v následujících volbách. Za celé
období se uskutečnilo 95 schůzí rady obce, od roku 2008 městyse a 22 veřejných
zasedání zastupitelstva. S jednotlivými body programu a usneseními zastupitelstva jste
pravidelně seznamováni prostřednictvím zpravodaje městyse. Rovněž jste místním
rozhlasem na veřejná zasedání zváni. Děkuji touto cestou radě a zastupitelstvu městyse
za konstruktivní jednání po celé volební období a za slušné chování. Není mnoho obcí
a měst v našem okrese, které by se tímto mohly pochlubit. Pro mne, starostu městyse,
bylo pozitivní s takovým zastupitelstvem spolupracovat, neboť všem šlo především o
městys Švábenice a jeho občany bez rozdílu, za kterou politickou stranu nebo sdružení
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byli jednotliví zastupitelé zvoleni. Kéž by taková spolupráce byla vidět i u našich
poslanců v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

2007
-

-

Začalo se s vyřizováním stavebního povolení za účelem vybudování technické
infrastruktury k 12 rodinným domům.
Významnou událostí bylo pokračování zpracování nového územního plánu obce.
Poslední územní plán byl zpracován v roce 1975.
Velkými změnami prošel kulturní dům. Byly vyměněny vchodové dveře a okna za
plastová, osvětlení v přísálí, zakoupeny nové čalouněné židle, které nahradily
dosavadní 30 let staré. Celkové náklady 560 624,- Kč včetně dotace
Jihomoravského kraje ( JmK)
V pohostinství V Bráně byla dokončena druhá etapa oprav sociálního zařízení a
společenského salónku v celkové hodnotě 356 907,- Kč, z toho dotace z JmK
158tis. Kč.
Bylo zajištěno na náklady Zemědělské vodohospodářské správy vyčištění potoka,
pokácení nebezpečných stromů v úseku od mostu u fotbalového hřiště po most u
domu Jaromíra Punčocháře.
Byla provedena komplexní oprava Památníku padlým z roku 1924 ( výkopové
práce, betonářské práce, oprava památníku, nové žulové desky včetně písma,
pískovcová dlažba) Celkové náklady 351 071,- Kč včetně dotace z JmK.
Největší akcí byla oprava komunikací a chodníků. Jednalo se o komunikace, které
byly značně poškozené a neměly doposud živičný povrch, ale pouze nástřik
penetrační vrstvou. Chodník byl zhotoven od mostu přes potok až k hasičské
zbrojnici. Celkové náklady 2 890 046,- Kč. Z toho dotace 2 600 000,- Kč ze
státního rozpočtu registrované Ministerstvem financí. V průběhu těchto oprav byly
provedeny další práce týkající se komunikací v hodnotě 87 260,- Kč.

2008
-

-

Od 1. ledna 2008 byl zaveden na úřadu Czech POINT, což znamená, že si občané
mohou vyřídit přímo v místě bydliště výpisy z rejstříku trestů, katastru
nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, bodového hodnocení řidiče aj.
Změna nastala v názvu obce, kdy předseda Poslanecké sněmovny stanovil
s účinností od 23.4.2008 obec Švábenice v Jihomoravském kraji městysem.
Jednalo se o navrácení statutu, který byl v minulosti užíván po předchozím
souhlasu zastupitelstva.
V průběhu roku se podařilo po několika letech jednání s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových zapsat Vlastivědné muzeum Švábenice, tj. budovu a
pozemek na list vlastnictví městyse Švábenice.
K tomu, aby bylo možné zapsat také rybník na list vlastnictví městyse bylo nutno
zpracovat geometrický plán, pasport rybníka, zařazení vodního díla do kategorie,
vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu a potvrzení Vodoprávního
úřadu o ověření existence stavby. Začala se zpracovávat projektová dokumentace
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ke stavebnímu povolení na akci „ Biocentrum Švábenice – obnova vodní nádrže,
mokřad a tůně“.
21.11.2008 zastupitelstvo městyse schválilo nové vydání územního plánu
Švábenice, což byla významná událost pro Švábenice po 33 letech. Celkové
náklady činily 313 824,- Kč a z toho byla dotace z JmK 141 912,- Kč.
Byla zahájena výstavba technické infrastruktury pro stavební místa. Tomuto
předcházelo výběrové řízení na dodavatele stavby. Postupně byla vybudována
kanalizace, vodovod, rozvody plynu, položení kabelu NN, veřejné osvětlení a
místní komunikace. Hodnota celého díla 6,5mil. Kč.
V průběhu prázdnin byla zahájena akce: „I. etapa výměny oken a vchodových
dveří ZŠ Švábenice“. Hodnota díla 460tis. Kč, z toho dotace z JmK 150tis. Kč.
Nad hlavním schodištěm do MŠ bylo provedeno zastřešení celého vchodu a nová
ocelová konstrukce pod schody.
V místní části Hradisko u krajské silnice na Dětkovice byl dokončen nový chodník
s opěrnou zídkou. Současně byla provedena komplexní oprava kříže, který stojí na
svahu nad chodníkem a pochází z roku 1872. Tento kříž byl ve velmi špatném
stavu a hrozilo jeho zborcení. Střední část kříže byla zhotovena nová.
V místní části Záhumení byl opraven mostek přes potok i s úpravou břehové
hrany.
Byla provedena demolice celého objektu domu č.p. 127 na náměstí. V této části
byla provedena úprava terénu, výsadba keřů a osetí trávou.
Zastupitelstvo městyse schválilo koupi domu č.p. 152 po paní Blovské. Byla
provedena demolice celého objektu s úpravou terénu.
Do kulturního domu bylo zakoupeno 75 ks nových stolů v hodnotě 111tis. Kč.
V místní části Hliník byl nainstalován radar pro větší bezpečnost občanů.
TJ Sokol Švábenice oddílu kopané byl zakoupen malotraktor VIKING na údržbu
travnaté plochy na hřišti za 143tis. Kč a zabudování ochranných sítí za brankami.
Farnímu úřadu byla schválena částka 50tis. Kč na projektovou dokumentaci
k novým rozvodům el. energie v kostele sv. Michaela Archanděla.
Lesy ČR správce vodního toku Vsetín provedly zpevnění břehů lomovým
kamenem u skladu Lesního družstva na Vanovské straně. Současně byl položen i
nový chodník kolem potoka. Vše bylo financováno Lesy ČR.

2009
-

Byl dokončen chodník z kruhového obratiště nové zástavby směrem na náměstí ke
krajské silnici. Cena 87 200,- Kč. Jedná se o velmi frekventované místo pro pěší
občany směrem na Trávník a obráceně.
Na fotbalové hřiště bylo zabudováno zavlažovací zařízení v hodnotě 214tis. Kč,
které značně přispělo ke zkvalitnění travnatého povrchu.
Pro mládež byla vybudována v tělocvičně ZŠ umělá lezecká stěna, která se těší
velkému zájmu lezců ze Švábenic i okolí. Celková cena 166tis. Kč.
Byla dokončena 2. etapa výměny 41 ks oken v ZŠ v hodnotě 670tis. Kč. Z této
částky jsme obdrželi zásluhou poslance Mgr. Bohuslava Sobotky dotaci ze státního
rozpočtu prostřednictvím Ministerstva financí ve výši 600tis. Kč.
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Ve třech třídách ZŠ bylo položeno nové PVC včetně výměny obkladů, umyvadel a
vodovodních baterií. Cena 172 800,-Kč.
V pohostinství V Bráně se uskutečnila komplexní výměna 12 ks oken, 4 ks
vchodových dveří, parapetů a žaluzií. Hodnota díla 292tis. Kč, z toho dotace
z rozpočtu JmK 144tis. Kč. Byla zabudována nová vstupní stěna v průčelí vstupu
do pohostinství V Bráně za 108 588,-Kč.
V místě po demolici domu č.p. 152 na Trávníku byla provedena výsadba keřů,
stromů a osetí celého prostoru trávou v ceně 89 400,- Kč. Pro nejmenší děti bylo
v této lokalitě dokončeno druhé dětské hřiště v městysi i s lavičkami za 120tis. Kč.
U hřbitovních zdí byla provedena oprava omítek z vnitřní strany včetně nátěru a
začalo se i s opravami z vnější strany. Opravy stály bez nátěru 120tis. Kč.
Na hřbitově byl opraven hrob akad. malíře Petra Pištělky a hrob jeho rodičů.
Kolem kostela byl upraven keřový porost a vysázeno 15 ks borovic.
U příležitosti 150. výročí kříže pod kostelem byla provedena jeho celková oprava
včetně nového základu. Všechny díly byly demontovány a chybějící části
domodelovány. Hodnota celého díla 260tis. Kč, z toho dotace z JmK 48 257,-Kč
přes Svazek obcí Ivanovická brána. Dne 4.října 2009 byl kříž slavnostně posvěcen.
Zastupitelstvo schválilo z rozpočtu městyse 270.200,- Kč na nákup
elektroinstalačního materiálu a rozvaděčů do kostela sv. Michaela Archanděla
z důvodu havarijního stavu elektroinstalace.
Byla zakoupena nová výkonná zahradní sekačka SCAG Tiger Cup v hodnotě
266tis. Kč.
Celkovou úpravou prošel mostek přes potok u pana Vévody v Koutě.
V místní části Dolní Trávník byl vybudován nový poldr pro zadržení dešťové
vody.
Byla provedena oprava autobusové čekárny.
Obdrželi jsme dotaci 58 300- Kč na Czech POINT a od 1.11.2009 byly spuštěny
datové schránky.
Byla zpracována projektová dokumentace a energetický audit na akci: „Zateplení
stěn, výměna oken, dveří-Úřad městyse Švábenice“. Žádost byla podána na Státní
fond životního prostředí.
Byla zpracována projektová dokumentace na akci: „Biocentrum Švábenice –
obnova vodní nádrže, mokřad a tůně“. Cena dokumentace 185tis. Kč. Zpracovaná
žádost byla podána na Agenturu ochrany přírody a následně na Ministerstvo
životního prostředí.
Byl demontován Drbalův kříž z roku 1766, který byl v havarijním stavu a
vybudován nový základ pod tento kříž na stejném místě.
Světová finanční krize postihla v roce 2009 všechna města a obce v celé ČR a
celkový výpadek v příjmové části rozpočtu městyse byl ke konci roku značný.

-

2010
-

Byla vyměněna ve všech bytech na škole stará okna za plastová v celkové hodnotě
209 964,-Kč.
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Zastupitelstvo schválilo v rozpočtu městyse 150tis. Kč na dokončení
elektroinstalace v kostele.
Operačním programem životního prostředí ČR byla schválena dotace na akci:
„Biocentrum Švábenice - obnova vodní nádrže, mokřad a tůně“. Předpokládané
zahájení v roce 2010 a dokončení v roce 2011. Tato akce bude spolufinancována
90% z dotací Evropské unie a 10% z rozpočtu městyse.
Státním fondem životního prostředí ČR byla schválena dotace na akci: „MŠ
Švábenice – zateplení obvodového pláště a výměna oken“. Realizace se uskuteční
v roce 2011 a bude rovněž spolufinancována z prostředků SFŽP a Evropské unie.
V červenci byla znovu podána žádost na akci pod názvem: „ZŠ Švábenice –
výměna oken tělocvičny a zateplení obvodového pláště tělocvičny ZŠ a sociálního
zařízení“. Zda budeme s touto žádostí úspěšní, SFŽP zveřejní ke konci letošního
roku.
Dokončuje se celková oprava Drbalového kříže z roku 1766.
Na fotbalovém hřišti proběhla revitalizace travnaté plochy, kterou financoval
Českomor. fotbalový svaz se spoluúčastí městyse Švábenice ve výši 27 534,-Kč.
V červenci bylo dokončeno nové dětské hřiště v areálu MŠ pro děti, které tuto
školu navštěvují. Jedná se o moderní herní prvky z akátu s dlouhodobou životností.
Celková cena 419tis. Kč, z toho dotace z JmK 160tis. Kč. Staré herní prvky
musely být odstraněny z důvodů, že již nevyhovovaly bezpečnostním předpisům.
Ve dvou třídách ZŠ bylo položeno nové PVC včetně výměny obkladů, umyvadel a
vodovodních baterií v ceně 130tis. Kč. V MŠ se opravilo PVC – cena 24 055,- Kč.
Zastupitelstvo městyse schválilo koupi ¾ nemovitosti objektu rodinného domu
č.p.134 ve Švábenicích. Zbývající ¼ nem. bude zakoupena v následné dražbě.
V současné době probíhá oprava zvětralého betonového schodiště na hřbitově,
které bude obloženo.
V průběhu srpna byla dokončena rekonstrukce budovy Úřadu městyse Švábenice.
Provedla se výměna všech oken, vchodových dveří, zateplení celého půdního
prostoru a zateplení obvodového pláště budovy s novou fasádou. Na tuto akci jsme
získali dotaci 85% z Evropské unie a 5% z SFŽP. Současně byly vyměněny
všechny žlaby a svody na budově. Nad vstup do budovy byl umístěn nový ručně
sekaný pískovcový znak Švábenic, jehož podobu schválili heraldici u příležitosti
udělení praporu obci Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v roce 2000. Zde je
nutno poděkovat kamenické firmě Vítězslav Váradi, Olomučany 237, který pro
městys Švábenice tento znak zhotovil a bezplatně věnoval.
V určitých lokalitách městyse je průběžně prováděna výměna kabelu veřejného
osvětlení z důvodů havarijního technického stavu.

Během celého volebního období se provedlo mnoho dalších oprav menšího charakteru,
které jsou finančně nákladné, ale nejsou z pohledu občana tak vidět.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem do nastávajícího období hodně pevného
zdraví, štěstí a pohody. Při výběru svých kandidátů,
kteří vás budou
v následujícím volebním období zastupovat a podílet se na rozvoji městyse, přeji
šťastnou volbu.
Josef Kubík – starosta městyse Švábenice
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O červené Karkulce
Začal nový školní rok. Co nás v něm čeká? Možná nám Pán Bůh přichystal nějaké
krásné zážitky. Hned na začátku vás chci povzbudit vyprávěním otce biskupa z Brna.
V jedné farnosti prožívali radostnou událost s dětmi,
které poprvé přistoupily
ke svatému přijímání. Po slavnosti se všichni ve
sváte ní náladě rozcházeli domů, jen malá Maruška
pořád kle ela v kostele.
Rodi e a příbuzní už byli nervózní, protože se ještě
chtěli na památku vyfotit.
„Cos tam, prosím tě, tak dlouho dělala?“ ptali se, když
kone ně vyšla ven.
Maruška se nechápavě dívala: „Vykládala jsem Pánu
Ježíši pohádku O ervené Karkulce.“

Je to jedno z nejkrásnějších svědectví, které jsem slyšel. To děvčátko povídalo Bohu
o tom, čím v hloubi duše žilo. Pustilo ho do svého nitra, do svého nejniternějšího světa.
Bůh čeká na naše pozvání. Na náš čas, na naši důvěru, na naše přátelství.....

Nebojme se mu vyprávět svou pohádku O Červené Karkulce...
Opravdu, Pán Bůh má zájem o všechno, čím žijeme, co děláme, co nás trápí i těší.
Děkovali jsme při dožínkách za to, co se nám urodilo na polích a v zahradách a také, že
při tom letošním podivném počasí se nám všechno podařilo sklidit.
V tomto školním roce se náboženství bude vyučovat ve škole a na faře. Děti ZŠ již
obdržely ve škole přihlášky na výuku náboženství, které začne od 20. září. Žáci, kteří
dojíždějí do Ivanovic mohou mít náboženství na faře. Výuka začne po hodech.
Připomínám rodičům povinnost dbát na vzdělávání v oblasti víry.
Rozvrh hodin pro výuku náboženství ve škole:
I. – II. tř. – pondělí 11.45
III. tř.
- pondělí 12.50
IV. tř.
- pondělí 13.35
V.tř.
- pondělí 14.20
Na faře: podle domluvy
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Kromě výuky náboženství se věřící děti setkávají s Pánem Ježíšem na dětské mši
sv. každý pátek v 18.00 hod. Prosím rodiče, aby na to dohlédli.

Do konce roku 2010 nás čekají ještě následující oslavy:







26.9.2010 oslavíme farní hody.
Slavnostní mše sv. bude sloužena
v 9.30 hod.



v říjnu se podle tradice soustředíme
na modlitbě sv. růžence. Vždy půl
hod. před mší sv.

 1.11. budeme vzpomínat na naše
zemřelé při smute ní bohoslužbě v 18.00 hod.
7.11. bude v našem kostele již 4. myslivecká pouť v 9.30 hod.
od 28.11. 2010 za ne adventní příprava na Vánoce
během adventu se děti budou moci připravovat na přivítání Ježíška na
rorátech

Letos se nám podařilo s vydatnou pomocí městyse Švábenice vyměnit
elektroinstalaci v kostele. Nyní má švábenický kostel úplně nové elektrické
vedení. Celá akce stála 611 tis. Kč. Děkujeme zastupitelstvu městyse za
finanční pomoc, kterou jsme obdrželi vloni a letos celkem ve výši 425 tis. Kč.
Nyní je potřeba zajistit narušenou statiku kostela, která způsobuje opadávání
omítky ze stropu. Následně bude nutná oprava stropu a konečně vymalování
kostela.
Chceme, aby se švábenický kostel stal chloubou nejenom pro věřící, ale i pro všechny
občany. Předem děkujeme za jakékoliv finanční příspěvky na tyto náročné opravy.
Váš kněz P. Boguslaw
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Strašidelná místa
(pro občany přistěhované k nám do Švábenic)
Když na jaře letošního roku natáčela Centrála cestovního ruchu jižní Morava
dvacetiminutový pořad o Švábenicích a okolí s názvem „Po stopách vyškovských
pověstí“, napadlo mě, že by nebylo marné shrnout všechny legendy a pověsti, které
skrývají lesy nad Švábenicemi. Mnozí z Vás je jistě již slyšeli, ale určitě to bude
zajímat naše nově přistěhované občany.

Legendy o uhlířích, zaniklé vesnici, potopenému kočáru, mluvícím jelenovi i zázračné
Panně Marii. To vše ukrývají záhadné lesní kouty nad Švábenicemi.

Podle zkušených turistů je nejlépe začít trasu ve Švábenicích a dále se dát po
červené turistické značce. První zastávkou je mariánské poutní místo zvané JEZÍRKO.
Vodní plochu tu sice nenajdete, ale jistě vás potěší klidné příjemné posezení u kapličky
Panny Marie a velký zvon, na který si každý rád zazvoní. Když roku 1889 na jaře
panovalo velké sucho, šli lidé v průvodu prosit Marii o pomoc. Za dva dny se spustil
vydatný déšť a byla bohatá úroda. Od těch dob chodí lidé na Jezírko v létě i v zimě a
jak sami poznáte, je tam kouzelně.
Nedaleko nad studánkou Zdravá voda je místo, kterému se dodnes říká UHLISKA.
Pověst hovoří o tom, že tu padající větev zabila uhlíře. Zanechal po sobě vdovu se
třemi dětmi, kterým nastaly zlé časy. Vdova musela pracovat v lese, i když byla
nemocná. Jednou při práci odpočívala, usnula a ve spánku viděla pramen křišťálové
vody vytékající pod skalou. Když se napila, voda ji uzdravila. Při cestě domů šla kolem
myslivny, o které se jí ve snu zdálo. Našla proto ten pramen, napila se a hned se jí
ulevilo. Zpráva o zázračné studánce se brzy rozšířila. Vděční lidé zde postavili kapličku
se sochou svaté Anny.

Budete-li pokračovat po trase dále, dojdete na křižovatku s nejvyšším bodem
katastru zvaným OUPALY. Název pochází od slova úpaly a je zachycen už ve starých
mapách. Tady uhlíři pálili dřevěné uhlí, bez kterého se tenkrát neobešla žádná sklářská
pec ani huť.

V sousedství Oupal je MARIINA KUCHYNĚ. S vařením měla však kdysi
společného snad jen to, že si tam dřevaři občas zašli přihřát oběd. Něco podobného se
v jiných mapách hned tak nenašlo. Vznikla podle ženy Marie, která vařila z dřevěného
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dehtu vznikajících při pálení uhlí kolomaz na mazání vozů, pro který se sjížděli sedláci
z širokého okolí.

A jdeme dál. Obrázky svatého Huberta a Eustacha, patronů myslivců a lesníků,
zdobí místo zvané U JELÍNKA. I k tomuto místu se vážně legenda a to o myslivci,
který postřelil jelena a ten pak ještě dlouho trpěl, tekly mu slzy z očí a nakonec se nad
ním prý objevil kříž. Někdy se dokonce povídá, že jelen promluvil. Kdo ví !!

Koho by cesta neodradila a šel by dál směrem na Brankovice, toho zaujme tabule
s nápisem U KOČÁRA. Jde o místo takřka strašidelné. Kdo tam prý jde po půlnoci za
jasné měsíční noci, může slyšet výskot svatebčanů, který se posléze změní ve smrtelný
jekot. Na švábenické návsi se kdysi ze vrat jednoho gruntu vyřítily tři kočáry
s mladými svatebčany a zamířily si to polní cestou k hájovně U jelínka, odtud ke
Hvězdlicím a Chválkovicím. Byla to popravdě veselá a divoká jízda. Hlukem
vyplašené stádo srn jim náhle přeběhlo přes cestu, koně se splašili a zamířili si to
k mokřadu. Kočí stačil ještě seskočit z vozu, ale koně s kočárem se šesti svatebčany se
začali propadat, až se úplně ztratili v bezedné bažině. Nebylo jim pomoci.Bažiny se za
desetiletí změnily v malou mokřinu a tomu místu se na vzpomínku tragédie dodnes říká
U Kočára.

Ti z vás, kteří odbočí po zelené značce směrem na Orlovice, dojdou celkem pěknou
cestou k prastarému DUBU, odkud je vskutku úžasný výhled do kraje.

A kousek odtud v lese je Duchnová studánka, oblíbené to místo lidí ze širokého
okolí. Do této studánky chodívali pro vodu lidé z nedaleké vesničky Šebořice. V létě
roku 1493, když muži pracovali na poli, přihnala se bouře a studánka se tak rozvodnila,
že začala zaplavovat vesnici. Stařenka, která hlídala doma děti, ji chtěla ucpat duchnou,
ale voda ji pohltila a zaplavená stavení strhla až do údolí ke Švábenicím. Od té doby se
studánce neřeklo jinak než DUCHNOVÁ STUDÁNKA.

Znalost prastarých pověstí a pověrečných představ mizí z podvědomí lidí stejným
tempem, jakým přibývá křížů na místních hřbitovech. Ať už jim věříte nebo ne, vězte,
že: „Je to pravda pravdoucí…“
Připravil: Libor Pištělka
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Aby si děti mohly hrát, tančit, zpívat,
vesele se na svět dívat

Aby měly děti vyhovující podmínky k předškolnímu vzdělávání, tak se v
naší mateřské škole ve Švábenicích stále něco vylepšuje. Některé úpravy jsou jen
malé, ale přesto potřebné. V minulém školním roce se například na stávajících
zářivkových svítidlech v obou třídách vyměnily výkonnější trubice, byla nainstalována
čtyři další zářivková svítidla v každé třídě. Zabudovaly se nové vodovodní baterie
v umývárně dětí a o prázdninách se opravilo linoleum ve třídě v přízemí. V době
letních prázdnin se malovalo v některých místnostech, opravila se lehátka, pořídilo
nové povlečení, prostěradla.
Při poslední revizi tělovýchovného nářadí byla vyřazena jedna žíněnka, hned se
koupila nová. Nemilým překvapením však bylo zjištění, že musí být vyřazeny také
průlezky, skluzavka a houpačky ze školní zahrady. Dětem by zůstal na hraní pouze
velký dřevěný domeček s pavučinou. To je pro 51 dětí opravdu málo. Naštěstí máme
ve Švábenicích vstřícného pana starostu, který se už celý rok staral, aby sehnal
potřebné finance. To se mu podařilo. Společně jsme se několikrát sešli, abychom se
domluvili a naplánovali dřevěné prvky z akátového dřeva z firmy Tomovy parky z
Turnova. Za jeho snahu a spolupráci při realizaci herních prvků na školní zahradě mu
velice děkuji. Stejně tak bychom se neobešli bez firmy Hladký. Odvezli zeminu,
později navozili kačírek na dopadovou plochu. Pracovníci městyse pomáhali nejen při
zabudování sestav, ale také při konečných úpravách.
Nyní si děti mohou venku spokojeně hrát na základní dřevěné sestavě, která
obsahuje lanovou průlezku, skluzavku a zavěšenou houpačku, na věži ,,Daliborka“ s
žebříkem, šikmou plochou a skluzavkou, na ,,Přístavní pevnosti“ – s lezeckou stěnou,
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šikmou plochou, zavěšeným mostem a skluzavkou, dále je zde dlouhý dřevěný pes,
kládová houpačka a dvě pružinová houpadla. Pohled na fotografie bez dětí je smutný,

ale věřte, že až půjdete kolem a děti si tu už začnou hrát – tak bude veselo! A nejen na
zahradě, ale i v MŠ. Vždyť od září je zde 45 dětí, v průběhu školního roku se počet
zvýší na 51 dětí.
V pracovním plánu na školní rok 2010-2011 máme napsané motto:,,Zrovna tak
důležité je dát světu dítě, jako je dát dítěti svět“, téma : ,, Ochráníme naši Zem,
ať je nám zde dobře všem.“ A to je vyzvání i přání nejen pro děti a učitelky, ale pro

všechny, kteří k nám do mateřské školy někdy zavítají. Těšíme se na spolupráci.
Ilona Kučerňáková – vedoucí učitelka MŠ
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Zmrzlinový svět
aneb co se děje ve školní družině
Žákyně čtvrté třídy ZŠ Švábenice Klára Dobešová a Helena Tvrdá položily
paní vychovatelce Lence Gruberové ze školní družiny několik otázek, které se týkaly
především účasti a výhry dětí ze školní družiny v celorepublikové výtvarné soutěži
s názvem „Zmrzlinový svět.“
Do internetového hlasování o nejhezčí obrázek na zadané téma a zároveň řádné agitace
se zapojili aktivně děti ze švábenické školy i školky, rodiče, prarodiče, sousedé, známí i
neznámí. Otázky děvčat i odpovědi paní vychovatelky si můžete přečíst:
1.
Paní vychovatelko, jak jste přišla na to, že naši družinu přihlásíte do
soutěže?
Do naší školy přišla nabídka od pořadatele soutěže, společnosti Algida, kterou jsme
přijali.
Do výtvarné soutěže „Zmrzlinový svět“ se hlásily školy z celé republiky. Naše konečné
třetí místo je vynikající.
2.
Myslela jste, že soutěž zvládneme?
Počítala jsem s tím, že soutěž zvládneme, chtěli jsme se umístit určitě v první desítce.
3.
Co všechno bylo k soutěži potřeba?
Společnost Algida nám zaslala velký malířský papír s výtvarnými potřebami.
K vyrobení obrázku jsme použili voskové pastely, temperové barvy, klovatinu a fixy.
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4.
Myslela jste, že budeme první?
Podle kvality obrázků, které jsem viděla na internetových stránkách, jsem věřila v náš
jistý úspěch. Náš obrázek se mi líbil, postupně jsem se dozvídala, že i širokému okolí.
5.
Co jste říkala tomu, že nám dali jiný název než je ten náš
Byla jsem naštvaná, že nám popletli název školy a uvedli nás dle poštovního
směrovacího čísla jako Ivanovice na Hané. Bylo to sice nadlouho, ale změny jsme po
14 dnech úspěšně dosáhli.
6.
Koho byste z dětí nejvíce pochválila, holku nebo kluka?
Pochválit bych chtěla všechny. Každý něco namaloval. Zúčastnilo se nejméně 20 dětí,
všechny se snažily. Každé dítě přispělo k obrázku svým dílem.
7.
Pracovaly na obrázku i nejmenší děti?
Samozřejmě, pracovaly i nejmenší děti. Neměly za úkol složité části obrázku,
vymalovávaly jednoduché motivy.
8.
Líbila se Vám naše práce?
Práce dětí se mi velmi líbila. Myslím, že jsme výstižně namalovali téma, které bylo
zadáno. Některé cizí obrázky měly totiž s daným tématem málo společného.
9.
Líbil se Vám i jiný obrázek než ten náš?
Ano, líbil se mi i jiný obrázek, bylo tam hodně pěkných obrázků, často až ke konci
pořadí. Někdy i méně hezké obrázky obdržely více hlasů, než by si zasloužily. Ale to
nešlo ovlivnit.
10.
Líbila se Vám cena, kterou jsme dostali?
Cena se mi líbila. Nebylo to první místo, ale myslím, že všichni byli spokojeni. Dostali
jsme křesla, stolečky, gymnastické míče, tančící podložku, byli jsme moc rádi. Také
mnoho zmrzliny!
11.
Přišla Vám ta cena malá nebo velká?
Cena byla dostačující, velká, pěkná, jsme spokojeni.
12.
Chtěla jste radši jinou cenu, třeba výlet do lanového centra?
Cena za první místo, výlet do lanového centra s doprovodným programem, to by byl
jistě zážitek, ale naši cenu máme zase napořád. Můžeme ji neustále využívat. V případě
výhry výletu ani nevím, jak by se vše podařilo zorganizovat (doprava atd.).
13.
Šla byste s námi do další velké soutěže?
Určitě, neustále se účastníme výtvarných soutěží. Získali jsme první cenu v soutěži
„Namaluj své zdraví,“ obdrželi jsme mnoho výtvarných pomůcek. Uspěli jsme již také
ve výtvarné soutěži pořádané ZOO Vyškov.
14.
Myslíte, že děti byly spokojené?
Samozřejmě, děti soutěží žily, byly nadšené. Zapojovaly se, radily, přinášely nápady,
také roznášely po okolí letáčky k hlasování, oslovovaly známé a kolemjdoucí,
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informovaly je, jak mohou pro náš obrázek hlasovat.
15.
Jak se Vám líbila naše oslava?
Oslava byla veselá, udělali jsme si diskotéku s nafukovacími balónky. Tančilo se, jedlo,
pilo, prostě hodovalo, až jsem myslela, že to děti přeženou… Když jsme z výsledkové
listiny zjistili, že jsme na krásném druhém místě (asi týden jsme byli dokonce první!),
ihned jsme začali nakupovat občerstvení – Rychlé špunty, brambůrky, tyčinky, křupky,
oříšky, čokolády, chystaly se jednohubky…
16.
Plánujete pro nás už další soutěž?
Určitě se budeme účastnit dalších výtvarných soutěží, které nám budou nabídnuty.
17.
Paní vychovatelko, kolik bývá v družině dětí?
Stav školní družiny je zcela naplněn, chodí 25 dětí do jednoho oddělení.
18.
Je těžké uhlídat tolik dětí pohromadě?
Někdy je to velmi náročné, avšak děti jsou stále zabavené nějakou činností, takže jsou
tím pádem hodné.
19.
Co se Vám na dětech v družině nejvíc líbí?
Líbí se mi, že jsou děti snaživé, aktivní, rády se zapojují do všech výchovných činností
(různé turnaje, soutěže, tancování, malování, zpívání, cvičení atp.)
20.

Jak se Vám líbí naši prvňáčci, chtěla byste je učit?
S prvňáčky jsem
se viděla zatím
jen chvíli. Učit je
budu
tělocvik,
stejně
jako
druháky,
čtvrťáky
a
páťáky. Doufám,
že i ty nejmenší
děti, které budou
chodit
do
družiny,
tam
budou
chodit
rády, bude se jim
tam líbit a starší
jim
budou
pomáhat. Já jsem
ráda v družině!

Rozhovor dne 1. září 2010 samy vedly a na závěr poděkovaly Klára Dobešová a
Helena Tvrdá; zapsáno s pomocí rodičů.
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PEXESIÁDA 2010

Závěr loňského školního roku ovládla naši školu hra PEXESO. Žáci si
z domova přinesli pexesa různých druhů a každou volnou chvilku se poctivě
připravovali na soutěž, kterou jsme nazvali PEXESIÁDA. Ta probíhá v tomto období
pravidelně už několik let.
Žáci byli rozděleni do dvou kategorií, mladší žáci (1. a 2. třída) a starší žáci
(3., 4,a 5. třída). Všechny děti se pekelně soustředily, ale jak už to v soutěži bývá, vítěz
může být jen jeden. Mezi mladšími zvítězil David Hladký ze druhé třídy a mezi
staršími
zvítězil
čtvrťák
Martin
Frgál.
Vyvrcholením soutěže pak bylo finále mezi vítězi
jednotlivých kategorií. Úspěšnějším byl David
Hladký a stal se tak nekorunovaným králem
PEXESA na naší škole.
Vítězům samozřejmě gratulujeme a všem
ostatním dětem vzkazujeme – snad se Vám
podaří zvítězit při dalším ročníku naší školní
PEXESIÁDY.
Alena Kušková, učitelka
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Slavnostní závěr školního roku 2009/2010
Na poslední den školy se těšily děti i učitelský sbor. Paní učitelky zhodnotily
chování a prospěch svých dětí, byly vyhlášeny výsledky soutěží. Těch v uplynulém

školním roce bylo opravdu mnoho. Namátkou jmenujme např. recitace, Pexesiáda,
výtvarné a sportovní soutěže včetně oblíbené školní olympiády v závěru školního roku,
tradiční ankety – letos „Žák roku 2010“ aj.
Nejlepší
žákyně a žáci
byli
odměněni
knížkami
nebo
upomínkovými
předměty
a
nechyběla
ani
nějaká
ta
sladkost.
S prázdnou
neodcházely ani
paní
učitelky,
kterým
za
všechny rodiče
kytičkou
poděkovala paní
Branžovská.
Jediný, kdo se konce školního roku trochu bál, byli páťáci a jejich paní
učitelka. Ti se netěší proto, že se spolu loučí. Za pět let spolu prožili spousty příhod, ať
veselých či smutných. Páťáci měli trochu obavy z toho, jaké to bude ve školách,
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do kterých po prázdninách nastoupí. Na smutek ale všichni zapomněli, když před
školou dostali výbornou zmrzlinu. Tu dětem ze ZŠ i MŠ věnovala jako každý rok
firma STAMAG IREKS a všem ji rozdával obětavý pan Landa. To byla ta pověstná
třešnička na dortu a prázdniny mohly začít.
Mgr. Jarmila Dušková, učitelka

Organizace školního roku 2010/2011
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Hlavní prázdniny

27. 10. – 29. 10. 2010
23. 12. 2010 – 2. 1. 2011
4. 2. 2011
14. 3. – 20. 3. 2011
21. 4. – 22. 4. 2011
1. 7. – 31. 8. 2011

Školní rok 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.
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Dopis malého skauta
ze skautského tábora YMCA Skaut Švábenice 2010

Milí rodičové.
Píši Vám ze skautského tábora, který jste mi zaplatili. Na tábor jsme přijeli v pořádku.
Nejdříve jsme si museli postavit stany. Chatky a kuchyň byly nachystány, protože před
námi tu byli již turisté z Prostějova. Náš tábor je motivován letem Apolla 13, který měl
během své cesty veliké problémy. O průběhu letu si čteme každý den. Rozdělili jsme se
do skupin, musíme se střídat na nočních hlídkách a službě v kuchyni. V neděli jsme
byli na mši svaté v kostele v Kladkách. Ve všední dny chodíme s dvoukolákem pro
várnice s obědem, který vaří v ZOD Ludmírov. Den nám začíná pro nás tolik
nepříjemným budíčkem, který provádí Norgay troubením na trubku. Následuje
rozcvička, hygiena, snídaně, úklid a nástup. Během nástupu vztyčujeme státní vlajku a

zpíváme skautskou hymnu. Pak je kontrola pořádku ve stanech a chatkách, seznámení
se s programem dne a po táborovém pokřiku je rozchod. Hrajeme různé hry a pod
vedením Vlaďky tvoříme celou řadu výrobků. Savujeme, zdobíme svíčky, děláme
záznamníky, pleteme šňůrky a náhrdelníky. Svoje výrobky dovezu domů ukázat.
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Během večerů máme stezky odvahy a noční hry. A to je něco. Na středu byl zařízený
paintbal a to je něco úplně jiného než u počítače. Dívat se, koho mohu zasáhnou a dávat
pozor, abych nebyl sám trefen. Byli jsme i v Javořických jeskyních. Z tábora to není
daleko a v tom vedru to bylo výborné ochlazení. Někdo prohlásil, že je v jeskyni
nejmíň mínus čtyřicet. V táboře máme i sprchu. Nejdříve se sice musí ohřát voda
v kotli, ale potom ta balada. Protože jsou velmi teplé večery, kdo chce, může nocovat
pod volným nebem, pod širákem. Je to paráda. A protože je, jak už jsem psal, tábor
v duchu Apolla 13, pouštíme tedy i rakety. Ne vždy je jejich i náš návrat úspěšný.
Chceme vyzkoušet i ovládání modelu letadla pomocí vysílačky, ale dává to zabrat i
vedoucím. Jejich lety končí velmi brzy. Zničení modelu vždy napomůže blízké pole s
pšenicí. Snad se to někdy naučíme. Po celodenní činnosti je večerní nástup, při kterém
probíhá hodnocení dne, rozdělení nočních hlídek a spuštění vlajky za zpěvu skautské
večerky. Už se těším, až Vám budu o všem vyprávět. Když bude YMCA Skaut
Švábenice pořádat příští rok tábor, rád zase pojedu. Musíme ale včas podat přihlášku.
Norgay nám slíbil, že kdo bude mít zájem něco si sám vyrobit, nějaké modely a tak, rád
ho to naučí. Čeká na nás každou sobotu v klubovně skautů.
Už se na Vás těším. Váš skautík.

Za zdárný průběh tábora patří dík úřadu městyse Švábenice, Lesnímu
družstvu Švábenice, firmám Petlach a Bimka, VaK Vyškov, Jaff Holz
Vyškov, všem vedoucím a pracovníkům v táboře, zdravotnici a
kuchařkám a všem táborníkům , kteří vyměnili domácí pohodlí za
táborový život.
Vedoucí tábora a oddílu Vladimír Norgay Hroza
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Hasiči již trénují
Vezmeme to zkraje od našich nejmenších a to sice mladých hasičů. Pod vedením
Jana Trněného se opět pustili do nové sezóny, ve které na ně čekají závody požární
všestrannosti, uzlování, požární útoky a spousta jiných nejen sportovních akcí. Mladí
hasiči nám rok od roku stárnou a v současné době máme pouze družstva starších a
věříme, že o tento sport budou mít zájem i mladší děti. Mladí hasiči již pár let mají
svou klubovnu v bývalém zdravotním středisku, kde se učí teorii potřebnou na závody,
přes zimu trénují v tělocvičně místní ZŠ a hned, jak se ukáže sluníčko, jdou cvičit
k JZD požární útoky s vodou.

Zásahová jednotka
U
hasičů
ve
Švábenicích
kromě
mladých hasičů funguje
i zásahová jednotka. Ta
má v současné době 12
členů napsaných ve
výjezdu, z toho dva
členové jsou přespolní.
Výbava jednotky jak po
stránce technické tak po
stránce
věcné
se
každým rokem rozrůstá
o
nové
prostředky
zajišťující bezpečnost
životů a majetku spoluobčanů. I díky tomu se nyní každou středu od 19 hodin schází
všichni členové zásahové jednotky ve zbrojnici, kde se seznamují a učí správně
zacházet s novým vybavením (např. v poslední době jsme obdrželi dýchací přístroje
Saturn S5 s maskami CM4) a také probíráme taktiku různých zásahů, se kterými
bychom se mohli setkat a bezpečnost
při zásahu.
Důležité informace o bezpečnosti a
aktuální informace co se právě děje u
hasičů naleznete na nástěnce u
zastávky
nebo
na
internetu
www.svabenice.prodh.cz/sdh.
A stejně jako loni si i letos můžete
prohlédnout naši techniku, výstroj
a výzbroj, která bude vystavena na
hody před hasičskou zbrojnicí.
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TJ Sokol Švábenice – oddíl kopané informuje:
V letní přestávce došlo v klubu k několika změnám:
Jak již bylo dříve zmíněno, tak z Pačlavic se vrátili dorostenci, Patrik
Navrátil, Štěpán Hladký, Roman Novotný a Michal Petřek. Kdo
z nich bude posilou do áčka nebo béčka je na rozhodnutí trenérů.
Letní přípravné zápasy někteří z nich odehráli za áčko.
Michal Petřek odešel na půlroční hostování do dorostů ve Vyškově.
Roman Hrušák odešel na roční hostování do Lysovic. Petr Hladký
prodloužil roční hostování v Morkovicích, Josef Jiříček odešel na hostování do
Pačlavic.
V tuto chvíli v áčku na půlročním hostování zůstává Miroslav Boniatti ( FK Mladá
Boleslav) a Jirka Judas (Horka nad Moravou). Také na půlroční hostování přichází
posila do útoku Richard Jičinský ze Zbrojovky Brno.
Během letní přípravy bylo tyto hráče možné vidět v akci a každý z fanoušků si mohl
udělat představu jestli jsou nebo nejsou posilou pro tým. Věříme, že se jim bude i
nadále dařit tak jako doposud.
Z Vyškova došlo k přestupu Jirky a Honzy Střížových a jsou tedy již opět hráči našeho
oddílu.
V žákovské kategorii dochází ke generační výměně. Bylo zaregistrováno osm nových
hráčů. Žáci, kteří skončili ve své kategorii, odešli hostovat do dorosteneckého mužstva
Moravských Málkovic. Dva dorostenci hrají v Morkovicích.
Na hřišti úspěšně proběhla revitalizace travnaté plochy a na kvalitě se to velmi
pozitivně odrazilo. Nyní by mělo pomalu docházet k neustálému zlepšování. Omezen
byl z tohoto důvodu také provoz na hřišti a hráči trénovali, kde se dalo. Na travnaté
ploše u ZOD Haná Švábenice, v Prasklicích nebo béčko v Moravských Málkovicích.
Přípravné zápasy na hřištích soupeřů.
Velký dík patří firmě DVORAGRO a ZOD Haná Švábenice za pomoc při realizaci
projektu revitalizace fotbalového hřiště.
Jak jste si již mohli všimnout, tak domácí zápasy áčko odehraje v sobotních
podvečerech, béčko v nedělních 10 hodin a žáci v neděli po obědě.
Přípravné zápasy na sezonu 2010-2011
Dědice-Švábenice 1:8 (0:5) Branky: Jičinský R. 4x, Boniatti M. 2x, Hladký Š., Judas
Hoštice-Švábenice 1:4 (1:2) Branky: M Boniatti 2x, R Jičinský , H Stříž
Drnovice-Švábenice 1:3 (0:0) Branky R.Jičinský 2x, M.Boniatti
Vstup do nové sezony se povedl A-mužstvu nad očekávání:
Švábenice-Otnice 4:2 (3:1) Sestava: M Stěnička - P Knap. M Jičinský. J Judas. M
Gruber - J Stříž. L Hladký. M Boniatti. J Pokorný - H Hladký. R Jičinský. Střídali: 79
min. P Novotný - J Stříže. 84 min. Š Hladký - H Hladkého. 89 min. H Stříž - M
Grubera. Branky: H Hladký 2x. R Jičinský 1x. M Boniatti 1x. Přihrávky: R Jičinský 1x.
H Hladký 1x. J Stříž 1x. L Hladký 1x. Střely na bránu: 10x. Centry: 19x. Rohy: 8 : 5.
Žluté karty: 2 min.M Stěnička. 41 min. P Knap. 42 min. L Hladký. 54 min. J Pokorný.
Lysovice-Švábenice 1:2 (0:1) Sestava: M Stěnička - P Knap, M Jičinský, J Judas, M
Gruber - J Stříž, L Hladký, M Boniatti, J Pokorný - H Hladký, R Jičinský. Střídání: 63
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min. H Stříž za J Stříže. 89 min. Š Hladký za H Hladkého. Branky: R Jičinský 2x.
Přihrávky: J Pokorný. J Stříž. Střela na bránu: 12 x. Centry: 16x. Rohy: 1:4. Žluté
karty: J Judas. P Knap. L Hladký.J Pokorný.
Švábenice-Pustiměř 3:0 (2:0) Sestava: M.Stěnička - P. Knap, J. Judas, M. Jičinský,
M. Gruber - P. Novotný, L. Hladký, M. Boniatti, J Stříž - H. Hladký, R, Jičinský.
Branky: R. Jičinský 2 x. H. Hladký 1x. Přihrávky: L. Hladký 2 x. P. Knap 1x. Střídali:
67 min. H. Stříž za J. Stříže. 80 min. Š. Hladký za H. Hladkého. Střely na bránu: 11 x.
Centry: 25 x. Rohy: 12:3. Žlutá karta: J. Judas.
Letonice-Švábenice 1:5 (0:3) Sestava: Stěnička - P Knap, J Judas, M Jičinský, M
Gruber - P Novotný, L Hladký, M Boniatti, J Stříž - H Hladký, R Jičinský. Střídání: 66
min. H Stříž za J Stříže. 70 min. Š Hladký za H Hladkého. Branky: R Jičinský 3x, H
Hladký 2x, Přihrávky: M Boniatti 3x, M Jičinský 1x, H Hladký 1x. Střely na bránu:
14x. Centry: 11x. Rohy: 5:8.
TABULKA
Záp
+ 0 -

Rk.

Tým

Skóre

Body

(Prav)

1.

Švábenice B

4

4 0 0

14: 4

12

( 6)

2.

Vážany nad Litavou

4

3 1 0

14: 10

10

( 4)

3.

Pačlavice

4

2 2 0

11: 9

8

( 2)

4.

Otnice

4

2 1 1

15: 7

7

( 1)

5.

Pustiměř

4

2 1 1

9: 5

7

( 4)

6.

Brankovice

4

2 0 2

16: 8

6

( 0)

7.

Radslavice

4

2 0 2

10: 13

6

( 0)

8.

Nesovice

4

1 1 2

5: 6

4

( -2)

9.

Lysovice

4

1 1 2

4: 6

4

( -2)

10.

Velešovice

4

1 1 2

6: 8

4

( -2)

11.

Křižanovice

4

1 1 2

5: 8

4

( -2)

12.

Vícemilice

4

1 0 3

7: 9

3

( -3)

13.

Letonice

4

0 2 2

4: 10

2

( -7)

14.

Dražovice B

4

0 1 3

3: 20

1

( -5)

B-mužstvo:
Švábenice B – Bohdalice C 7:2 (2:1) Jiří Čech ,Stanislav Janča ,Patrik Navrátil
,Ladislav Grmela 2x ,Petr Novotný ,Martin Novotný
M.Málkovice B – Švábenice B 2:2 (0:2) Martin Novotný, Patrik Navrátil
Chválkovice u Bučovic – Švábenice B 0:0
Opatovice B – Švábenice B 2:7 (1:4) Martin Novotný 3x , Michal Weiss , Stanislav
Janča 2x , Jan Stříž
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TABULKA
Záp + 0 -

Rk.

Tým

Skóre

Body

(Prav)

1.

Ivanovice B

4

4 0 0

20: 4

12

( 6)

2.

Pačlavice B

4

4 0 0

19: 7

12

( 6)

3.

Račice

4

4 0 0

16: 5

12

( 6)

4.

Milonice

4

3 0 1

16: 3

9

( 3)

5.

Švábenice B

4

2 2 0

16: 6

8

( 2)

6.

Hoštice B

4

2 0 2

8: 8

6

( 0)

7.

Brankovice B

4

2 0 2

5: 9

6

( 0)

8.

Chvalkovice u B

4

1 1 2

2: 5

4

( -2)

9.

M.Málkovice B

4

1 1 2

7: 13

4

( -2)

10.

Nesovice C

4

1 0 3

7: 9

3

( -3)

11.

Dědice B

4

1 0 3

6: 10

3

( -3)

12.

Bohdalice C

4

1 0 3

7: 18

3

( -3)

13.

Kroužek B

4

0 0 4

6: 21

0

( -6)

14.

Opatovice B

4

0 0 4

4: 21

0

( -6)

Žáci:
TABULKA
Záp + 0 -

Rk.

Tým

Skóre

Body

(Prav)

1.

M.Málkovice

2

2 0 0

17: 1

6

( 3)

2.

Ivanovice

2

2 0 0

16: 3

6

( 3)

3.

Pustiměř

2

2 0 0

14: 1

6

( 3)

4.

Brankovice

2

2 0 0

10: 2

6

( 3)

5.

Hoštice

2

1 0 1

12: 3

3

( 0)

6.

Pačlavice

2

1 0 1

12: 4

3

( 0)

7.

Komořany

1

1 0 0

4: 1

3

( 0)

8.

Slavíkovice

1

0 0 1

1: 5

0

( 0)

9.

Bohdalice

2

0 0 2

0: 10

0

( -3)

10.

Švábenice

2

0 0 2

1: 18

0

( -3)

11.

Slavkov B

2

0 0 2

3: 21

0

( -3)

12.

Nesovice

2

0 0 2

0: 21

0

( -3)
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Rozpis podzimní části sezóny 2010/2011
Okresní přebor
6.kolo

Úterý

28.9.2010

9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
1.kolo
14.kolo

Sobota
Neděle

2.10.2010
10.10.2010
16.10.2010
24.10.2010
30.10.2010
7.11.2010
13.11.2010

8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
1.kolo
14.kolo

Neděle

Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

15:00 hod

Radslavice - Švábenice

15:30
15:00
15:00
14:30
14:00
14:00
13:30

Švábenice
Pačlavice
Švábenice
Velešovice
Švábenice
Nesovice
Švábenice

hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

-

Dražovice B
Švábenice
Vážany nad Litavou
Švábenice
Brankovice
Švábenice
Nesovice

IV. třída skupina A
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

26.9.2010
3.10.2010
10.10.2010
17.10.2010
24.10.2010
31.10.2010
7.11.2010
14.11.2010

10:00
10:00
12:30
10:00
10:00
10:00
11:30
10:00

hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

Švábenice
Švábenice
Pačlavice
Švábenice
Kroužek
Švábenice
Nesovice
Švábenice

B
B
B
B
B
B
C
B

-

Hoštice B
Milonice
Švábenice B
Dědice B
Švábenice B
Brankovice B
Švábenice B
Nesovice C

Žáci, OS skupina A
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo

Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

25.9.2010
3.10.2010
9.10.2010
17.10.2010
23.10.2010
31.10.2010

13:30
13:00
15:00
13:00
12:15
13:00

hod
hod
hod
hod
hod
hod

Švábenice
Švábenice
Pačlavice
Švábenice
Ivanovice n/H
Švábenice

-

Slavkov B
Hoštice
Švábenice
Bohdalice
Švábenice
Brankovice

Touto formou bych chtěl pozvat všechny čtenáře zpravodaje na tato hodová utkání:
Sobota 25.9.2010 v 13:30 hod. Švábenice-Slavkov B (žáci )
Sobota 25.9.2010 v 16:00 hod. Švábenice - Křižanovice
Neděle 26.9.2010 v 10:00 hod. Švábenice B-Hoštice B
Občerstvení po oba dny zajištěno.
Aktuální informace o dění v klubu, výsledky zápasů a jiné na
http://sokol.svabenice.com/
Chtěl bych 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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Sportovní klub AEROBIC
Ve Švábenicích již druhým rokem působí sdružení Sportovní klub
AEROBIC. Toto oblíbené všestranné cvičení zde má již
dlouholetou tradici, díky dotaci obdržené od městysu Švábenice
můžeme cvičit při hudbě z nově pořízeného přehrávače a těšit se i na
plánované nové sportovní pomůcky (steppery).
Trvalou náplní cvičebních hodin je taneční aerobik, trénink
vytrvalosti, cílené posilování celého těla (především kritických
partií), také strečink a relaxační cvičení. Aerobní sestavy jsou
pravidelně obměňovány, výhledově budou hodiny obohaceny o
prvky step-aerobiku.
Dosud cvičení navštěvovaly převážně ženy, vítáni jsou však i muži,
kteří si chtějí udržovat tělo a zdraví pravidelným intenzívním pohybem.
Místní tělocvična je pro aerobik vyhrazena každé pondělí a čtvrtek,
vždy od 19.30 do 20.30 hodin.
Na všechny věrné i nově příchozí cvičence se těší cvičitelka
Lenka Gruberová.

Dětský den
Český svaz chovatelů drobného zvířectva ve spolupráci s městysem Švábenice
uspořádal ve dnech 4.-5. června 2010 Dětský den, na který si všechny děti ze Švábenic
mohly přinést své zvířecí mazlíčky. Výstava byla rozšířena i o zvířata našich chovatelů
a vystavovalo zde i šest našich mladých vedených vystavovatelů.
Celkem bylo vystaveno: 54 králíků, 11 zakrslých Teddy králíčků, 46 slepic včetně
kuřat, 28 kačen s káčaty, 7 housat, 22 holubů, 34 andulek, Papoušek královský, Rozela
penant a její mutace modrá a oranžová, 2 Neofémy modrohlavé a Papoušek zpěvavý,
14 morčat, 9 křečků, 1 želva vodní, 2 ovce s jehňaty a 2 Burské kozy.
Rodina Zastoupilova spřádala na kolovrátku ovčí vlnu.
Oba výstavní dny nám přálo počasí a účast dětí byla opravdu hojná. V pátek
odpoledne navštívily výstavu děti ze Základní a Mateřské školy Švábenice, odpoledne
děti ze ZŠ Ivanovice na Hané a celkem 75 dospělých. Vstup na výstavu, klecné a
občerstvení v podobě párku, lima a oplatku byly zdarma. Děti upoutalo i to, že měly
možnost nakreslit některé z vystavených zvířátek a jejich kresby budou vystaveny na
hodové výstavě drobného zvířectva 25.-26. září 2010. Tři nejlepší výtvory odměníme
dárkovými balíčky v hodnotě 200,- Kč.
Jsme rádi, že jsme mohli ukázat, že i takhle se dá spolupracovat s dětmi, které se
posléze mohou stát mladými chovateli. A věřte, že mládež má u nás vždy dveře
otevřeny.
Za výstavní výbor Zdeněk Lejsek, jednatel
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Malá volejbalová (re)prezentace
Volejbalový tým:
Ladislav Dobeš, Jarmila Dobešová, Andrea Kalábová, Bronislav Budík, Petr Křížek
a kapitánka Pavla Křížková

V sobotu 21. srpna 2010 se volejbalistky a volejbalisté ze Švábenic zúčastnili
tradičního letního turnaje smíšených družstev v Hlubočanech. Pořadatelé na jubilejním
desátém ročníku turnaje přivítali celkem 9 družstev z Vyškovska. Většina týmů a hráčů
se účastní každým rokem, také naše družstvo nastoupilo již popáté. V jednom z ročníků
jsme přihlásili do turnaje dokonce družstva dvě, letos však bylo třeba doplnit
chybějícího šestého hráče. Vítanou posilou se stal volejbalista z Bučovic, který pomohl
týmu k velmi dobrému výsledku, kterým bylo konečné šesté místo v pořadí.
Švábeničtí v prvním zápase překvapili svou kvalitní hrou favorizovaného soupeře resp.
své přátele z Lulče, když s přehledem vyhráli první set. Také v dalším dějství se
švábenickému družstvu dařilo, zápas skončil po pěkné volejbalové hře v jeho prospěch.
Ve své skupině sehráli švábeničtí ještě utkání s Drnovicemi, složeným družstvem
Manerova a V. Vážan a Vyškovem. Ve většině týmů hráli aktivní volejbalisté nebo
pouze jedna žena, tudíž další výhry byly již na první pohled nereálné. Přesto náš tým
bojoval o každý bod a byl plnohodnotným soupeřem. Kromě zážitků z dobrého
volejbalu, příjemného sportovního areálu a pohodové přátelské atmosféry jsme si
přivezli domů i drobné ceny.
Nejvíce si ceníme upřímného a srdečného pozvání pořadatelů na další ročník turnaje.
Text a foto: Jarmila Dobešová
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Letní noc

Základní organizace Českého svazu chovatelů (ZO ČSCH) ve Švábenicích spolu
s městysem Švábenice uspořádaly v chovatelském areálu dne 31.7.2010 LETNÍ NOC.
K tanci a poslechu hrála dechová krojovaná kapela MISTŘÍŇANKA. Za vcelku
pěkného počasí dorazilo 154 platících návštěvníků různého věku. Nejstarší účastnicí
byla paní Blanka Pištělková, které je 85 let a která nejenže ráda poslechne živou hudbu,
ale která si také ráda zatancuje. A tak se i stalo.
O půlnoci, kdy si muzikanti vychutnávali zaslouženou pauzu, byla tažena tombola
s 84 věcnými dary.
Touto cestou děkují
pořadatelé
všem
sponzorům,
městysi
Švábenice,
starostovi
a
všem
členům
ČSCH
za
příspěvky, za pomoc při
organizaci, obsluhu při
občerstvení,
muzikantům a všem
hostům
za
účast.
Děkujeme
Boženě
Butalové za upečení
vdolečků,
Jitce
Skácelové za cukroví, Pivovaru Vyškov za bezplatné zapůjčení chladícího zařízení.
Kdo si tuto uznávanou krojovanou dvacetičlennou kapelu Mistříňanku nepřišel živě
poslechnout za pouhých 80,- Kč, což je dostupné všem věkovým skupinám, ten měl
opravdu velkou škodu. A těch švábenských moc nebylo. Věříme však, že se jejich účast
bude zvyšovat a tím přímo podpoří neziskovou organizaci ZO ČSCH Švábenice.
Zdeněk Lejsek, jednatel ZO ČSCH
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Jidášův polibek
Jistě mi dáte za pravdu, že když mají lidé možnost seznámit se s kulturou a životem
lidí v jiné zemi, tak by toho měli využít. I my ze Švábenic jsme měli to potěšení.
Vyškovská farnost uskutečnila 25. července tohoto roku sedmidenní zájezd od Itálie.
Popravdě, na takovou velkou zemi je 7 dní velmi málo.
Po dlouhé jízdě zájezdním autobusem a žhnoucím sluncem jsme měli jako první
velkou zastávku v Benátkách. Toto zajímavé město, které se rozkládá na několika
ostrovech, bylo založeno již v roce 810 a stále se rozrůstá. Na každém kroku vidíte jen
vodu a stovky krásně zdobených lodiček, které vás přepraví kamkoli je libo. Pro pěší
turisty jsou tu cca 2 metry široké uličky se spoustou paláců a kostelů. Tím
nejkrásnějším je chrám sv. Marka, do něhož jsme se pro velký zástup návštěvníků

Benátky
bohužel nedostali.
Na předměstí Říma v Institutu Salesiánů Terezy Gerini jsme byli ubytováni a odtud
jsme vyjížděli na prohlídky. Např: poutní místo sv. Benedikta Subiaca je rozlehlý areál
kláštera se spoustou kaplí a cenných historických maleb. Další byla prohlídka
Vatikánu, sídla papežů, Svatopetrské náměstí, které je nejrozlehlejším náměstím
v Římě, bazilika sv. Petra a v ní Berniniho Baldachýn, bronzová socha sv. Petra, Stolec
sv. Petra a Michelangelova Pieta. Po prohlídce katedrály sv. Jana Lateránského – vůbec
prvního kostela v Římě i ve světě, následovala bazilika Santa Maria Maggiore, ke které
se váže toto průvodní slovo: V noci ze 4. na 5. srpna roku 352 se Panna Maria zjevila
ve snu patriciovi jménem Giovanni a papeži Liberiovi (352-366). Přikazovala jim, aby
nechali postavit chrám na místě, na kterém bude následující dne sněžit. Neskutečné se
stalo skutečným a na místě, kde v parném létě opravdu sněžilo, byla postavena
bazilika.Trojlodní interiér uchvacuje velkolepostí, skvělou elegancí a harmonií. Mimo
jiné se zde uchovávají relikvie pěti kusů dřeva z jesliček, do kterých bylo položeno
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Jezulátko a hlavní oltář tvoří sarkofág, do kterého byly uloženy ostatky sv. Matouše
Evangelisty.
Na náměstí San Giovanni in Laterno je budova a v ní sv. schody, po kterých
vystoupil Kristus do Pilátova domu. Ty nechala do Říma dopravit císařovna Helena,
matka Konstantinova. Po obou stranách schodiště byla v roce 1854 umístěna sousoší od
Lacomettiho: Jidášův polibek a Pilát ukazuje Krista lidu.
Také jsme si zvenku prohlédli Koloseum, v jehož středu našly smrt tisíce
mučedníků, kteří zaplatili životem za vyznání své víry před očima tisíců diváků
žíznících po jejich krvi.
V době, kdy jsme si prohlíželi ve městě Castel Gandolfo dům, kde papež pořádá
setkání a přijímá delegace, se zrovna na jednu takovou sjížděli hosté a delegáti.
V přístavní oblasti Nettuno jsem se ochladili nejen koupáním, ale i prohlídkou kostelů
sv. Marie delle Grazie a sv. Marie Goretti, v němž jsou tělesné pozůstatky Marie
Gorettiové, patřící k nejuctívanějším světicím dnešní doby. I zde proudí neustále davy
lidí.
Vatikán
Bazilika
sv. Petra

Přiblížil se konec našeho poutního zájezdu, kterým nás provázel bývalý kaplan Marián
z Vyškova. V poslední den jsme také viděli, co udělá s mořem silná bouře. Co říci
závěrem? Itálie je velká země nejen plná bazilik a chrámů, ale také automobilů a
mopedů jezdících málem po chodnících. Policisty tu vidíte jen zřídka a životní úroveň
je takřka stejná, jako u nás. Co nás ale překvapilo byly noční toulky rodičů s malými
dětmi třeba i v kočárcích. Jelikož začátek pracovní doby je v Itálii kolem deváté
hodiny, rodina se sejde doma až večer a pak jdou společně na procházku, kolotoče a
jiné atrakce, kterých je tu opravdu dostatek. A co jsme si řekli nakonec? „Všude dobře,
doma nejlépe!“
Připravil: Libor Pištělka
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Jazykové kotrmelce aneb „abychom si rozuměli“
– další pokračování
Pro ty, kteří jsou účastníky našeho dlouhodobého kurzu získávání nových vědomostí,
tu máme s podzimním číslem našeho zpravodaje další pokračování seriálu o slovech, se
kterými se sice běžně setkáváme, ale jejichž původ nám zůstává zcela utajen. Dnes se
zastavíme u písmene K:
KORUNA
Slovo koruna do našeho slovníčku jistě patří. Je to označení naší měny, našich
peněz, a peníze, to je přece to, co dnes hýbe naší společností, co se týká osobního
života všech lidí. Peníze světem vládnou, říkalo se, a bylo, je a bude to pravda. My si
jen tu pravdu teď víc než dřív uvědomujeme. Inu – peníze, to je to, o co tu jde až
v první řadě.
Ale pojďme si popovídat o
samotném slově koruna. Je
totiž zajímavější, než by se snad
na první pohled mohlo zdát.
Především – možná to bude znít
překvapivě – není české. Patří
mezi přejatá nebo jak se také říká
cizí slova. Přejali jsme ho ale
už dávno a zvykli jsme si na něj
do té míry, že ho za cizí
nepokládáme. Pochází z latinského podstatného jména corona, které původně
znamenalo kruh, věnec, ozdoba hlavy. Z věnce, kterým si římští panovníci zdobili
hlavy jako odznakem své moci, se později vyvinuly kovové předměty podobného
tvaru, kterým se dále říkalo koruny. Královské a císařské koruny z drahých kovů a
drahokamů.
Také další významy slova koruna vznikly podle tvaru původní corony, tedy věnce.
Koruna stromu svým tvarem připomíná věnec na hlavě. Když ale říkáme, že něco je
korunou díla, že to a to korunuje dílo, připodobňujeme dokončení nějaké práce
okamžiku, kdy si panovník nasadí korunu a teprve od této chvíle je panovníkem jaksi
doopravdy.
Nezapomeňme však na korunu jako peníz. Koruna se mincím u nás, ale nejen u nás,
i v dalších částech tehdejšího Rakouska a také třeba ve Švédsku či Dánsku začalo říkat
proto, že se na nich panovnická koruna zobrazovala.
KŘESŤAN
Možná si někdo mylně myslí, že slovem křesťan
označujeme prostě každého člověka, který věří v Boha. To by
nebylo přesné. Křesťanství je jen jedno ze tří velkých
světových náboženství. Ta další dvě jsou islám a buddhismus.
Nemá ale pravdu ani ten, kdo si myslí, že křesťanství rovná se
katolická církev, ta jejíž hlavou je papež. Jsou i jiné křesťanské
církve, například evangelická a pravoslavná.
Zamyslíme-li se nad výrazem křesťan, nad jeho
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původem, asi nás napadne slovo křest. Ano, křest je obřad přijímání do křesťanské
církve a obě tato slova jsou opravdu blízce příbuzná, ale při pátrání po jejich původu
musíme jít ještě dál. My jsme si slovo křest kdysi dávno utvořili podle starého
německého Krist, které vzniklo z latinského Christus. Ano, a to už jsme u slova
Kristus, Ježíš Kristus, a právě z něho pocházejí slova křest, křesťanství, pokřtěný,
křesťan.
Ve stručném slovníkovém hesle není možné o postavě Ježíše Krista říct
všechno, co by bylo třeba. Snad jen co nejstručněji, jednou větou: Ježíš Kristus je
hlavní postavou základního pramene křesťanství, souboru textů, kterému se říká Nový
zákon. Podle něho se narodil na počátku našeho letopočtu – proto se také dřív říkávalo:
„stalo se to ve druhém století před Kristem“ nebo „roku 353 po Kristu“. Přesné datum
Kristova narození ale není známo. Odborníci – pokud soudí, že Kristus opravdu žil –
většinou vylučují, že by se narodil právě v roce jedna, spíš o několik let dříve, možná
později. Jeho narození slaví katolická církev v období Vánoc, ale to jistě víte – dárky
dostáváme přece k Ježíšku.
Příště: legislativa, manažer
zpracovala Jana Zatloukalová
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Stréček Křópal a jeho anekdoty
Máte rádi hanácký kraj? Švábenice se rozkládají také na Hané, i když
musíme přiznat, že ne na té rovinaté. Když k nám přijedou hosté
z Valašska, tak říkají: „ Vy jste tady Haná? Vždyť to ani u nás nejsou tak
vysoké kotáry“. Lidé zde dříve nosívali hanácký kroj pěkně vyšívaný,
občas bylo slyšet i to hanácké slovíčko a rádi jsme poslouchali hanácké
plkačky.
Chtěl bych se s Vámi podělit s povídáním o rodině, která v dobách našich dědoušků a
bábinek a ještě i našich rodičů, rozdávala smích po celé republice.
Šindlerovi v Cholině byli rodina posedlá zpěvem. Dva synové Antonín a Václav se
stali operními pěvci. Nejstarší Valentin sice studoval v Olomouci bohosloví, ale potom
se na radu dirigenta Kovařovice také pokusil o štěstí na operní scéně.
Na jevišti měli všichni velký úspěch. Největší popularitu však měl Valentin, který
později vystupoval na prknech, která znamenají svět pod názvem: „ Stréček Matěj
Křópal z Břochovan“ a Václav, který na nesčetných estrádách a v brněnských
rozhlasových kabaretech s ním účinkoval jako
malý synoveček pod názvem „Jozéfek Melhoba“.
Na brněnském ústředním hřbitově v blízkosti
hlavní brány je pochován, na velké černé
mramorové desce je jeho portrét a pod ním
uvedeno:
Václav Šindler – Jozéfek Melhoba
* 13.5.1893
+ 30.7.1952
Kdo v srdcích lidu žije, nezemřel…
Byť smrti stín mu pokryl tvář
kdo rozdal v žití tolik radosti a smíchu
ten vysloužil si lásky svatozář.

Postavy stréčka Křópala a Jozéfka Melhoby, které vytvořili a tak nenapodobitelně
předváděli, budou žít v lidových anekdotách ještě hezkých pár let …

Jozéfek: „Stréčko, já chtěl na Ježíška
kolo“
Stréček: „Prosím tě, v zimě se nedá
jezdit“
Jozéfek: „Tak mě ho kop aspoň
v litě!“
Stréček: „V litě zas není Ježíšek.“

Jozéfek: „ Stréčko, proč ste tak furt
zamešlené?“
Křópal: „Ále – tetička chcó pořád
peníze.“
Jozéfek: „A co s nima dělajó?“
Křópal: „To ví pánbůh, já ji nikdy
žádný nedal.“
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Přende Jozéfek Melhoba se stréčkem Křópalem a tetičkó Křópalkó do hospode
o Skrbeně, které se říká „Zlatá křepelka“ a stréček, jazečesko na vestě, volajó
vrchního: „Dvě pivka!“
Jozéfek ždochl stréčka: „Stréčko, a co bode pit tetička?“

Jozéfek: „ Stréčko, kde ste se
vlastně narodile?“
Stréček: „ V Břochotině o Litovle.“
Jozéfek: „ A tetička?“
Stréček: „ V Kostelco o
Prostijova.“
Jozéfek: „ A co já?“
Stréček: „ V Olomóco.“
Jozéfek: „ To je ale divny, že sme
se tak pěkně sešle dohromade!“

Jozéfek: „ Víte co, stréčko, boďte
tak hodné a darojte mě malinkyho
bratřička k svátko.“
Křópal: „ Co tě nemá! To nende
a neškemré pořád! Nerozomíš
temo.
Jozéfek: „Tak dobrá. Néni to do
Váz hezké. A vite, co já odělám?
Poprosím kmocháčka, ten mně to
radost odělá!“

Připravil: Libor Pištělka

Muzejní koutek
Jak jsem uváděl v minulém zpravodaji, v našem muzeu se stále něco vylepšuje.
Velké množství exponátů se umístilo do nových skleněných vitrín, udělal se koutek se
vzpomínkou na učitele Konráda Kryla, upravila se expozice na švábenského rodáka
Františka Pokorného, restaurují se nové přírůstky, které darují pro muzeum naši občané
a rozšiřuje se výstavní prostor pro exponáty. Trochu mě zbrzdila příprava výstavy na
Svatém Hostýně s názvem „Putování po Svaté zemi“, ale do příští výstavy ve vánočním
období s názvem „IKONY – krása a kouzlo těchto památek“, snad vše bude dotvořeno.
Nejvíce času zabere asi úprava koutku s doplňky akademického malíře Petra Pištělky a
hanáckého spisovatele Jana Vyhlídala. Jak vše dopadne či dopadlo, se dočtete v příštím
čísle zpravodaje.
Na vaši návštěvu se stále těší vystavovatel: Libor Pištělka
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Receptář
Podzimní HOUBOVÁ symfonie
Jak jsem již naznačila v úvodu, z letošního trochu uplakaného léta měli největší
radost houbaři. Bylo celkem úsměvné v našich lesích potkávat človíčky všeho druhu
s očima zapíchnutýma v jehličí a pozorovat hysterické nadšení při nálezu jakéhokoliv
hnědého kloboučku. Snad každý, kdo se zúčastnil této oblíbené kratochvíle, neodešel
z lesa s prázdnou. Smaženice všeho druhu, obalované bedly, zavařené houby jako
okurky či různé čalamády – to vše plnilo snad v každé kuchyni mrazáky, sklenice a
hlavně mlsné strávníky. Z hub se dají připravit stovky chutných jídel a dnes tu máme
pro vás specialitky, které třeba ani neznáte.

Houbová čalamáda

Houbové sejkory

(podle paní Menšíkové)
1,75 kg tvrdých hub (nakrájet, uvařit,
zcedit), 0,60 kg cibule (jemně
nakrájet),
0,90
kg
čerstvých
nakrájených paprik, 0,25 l jemného
kečupu, 0,25 l ostrého kečupu, 0,15 kg
cukru, 0,25 l oleje
Nálev:
0,2 l octa, 0,1 l vody, 30 g soli, 3
hřebíčky, 5 ks nového koření, 5 ks
celého pepře, 3 bobkové listy
Nálev 5 minut povaříme, necháme
zchladnout a smícháme s houbami a
zeleninou. Sterilizujeme při 90° asi 40
minut. Z tohoto množství se naplní
přibližně 10 malých skleniček.

(podle Jiřiny Bohdalové)
600 g syrových brambor, sůl, pepř,
250 g čerstvých hub, 1 lžíce másla, 2
vejce, 50 g hladké mouky, majoránka,
tuk na smažení
Oloupeme a nastrouháme syrové
brambory, osolíme a opepříme.
Čerstvé houby jemně nasekáme a na
troše másla chvilku podusíme.
Necháme
vychladnout
a
pak
vmícháme do brambor, přidáme vejce,
hladkou mouku, podle chuti přisolíme
a okořeníme. Ze směsi tvoříme
naběračkou
bramboráčky,
které
smažíme v pánvi na rozpáleném tuku
do hněda, aby pěkně křupaly.

Podzimní HODOVÁ symfonie
Dobu, kdy naši předkové završili svou starost a péči o úrodu a dary ze sadů a
zahrad, uzavíraly tradičně různé slavnosti. Svatomartinská pečená husa či
Svatoondřejské posvícení na samém sklonku listopadu (slaví se třeba v Ivanovicích na
Hané) v podstatě uzavíraly rok. My sice hody u nás ve Švábenicích máme podstatně
dříve, ale to vůbec neznamená, že si z těchto zmíněných oslav nemůžeme vzít inspiraci.
Málo platné, hody tu jsou od toho, abychom si na chvíli odpočali a hlavně dobře jedli a
pili. Že to někdy odnese nějaký ten záchvatek žlučníčku? Nevadí, ty dobroty stojí zato!
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Pantůček

Pečená husa či kachna

Recept na tuhle dobrotu najdete
v naší osmisměrce – alespoň
vám po vyluštění bude více
chutnat!

Tu určitě zvládnete, tady recept
není zapotřebí!
PS: V nejhorším to zachráníte
pečeným kuřetem.

Knedlíky klouzáky

Perníkový štrúdl
jako moučníček na závěr
(moje improvizace)

Nejlepší přílohou k pečenému masu
jsou jednoznačně měkké bramborové
knedlíky, které díky vysokému obsahu
škrobu jsou pružné a jakmile se
dotknou výpeku či mastného, kloužou
do krku jako nic.
dvoulitrový hrnec plný menších
uvařených
brambor,
250
g
bramborového škrobu, 500 g dětské
krupičky, sůl a hrubá mouka na
obalení knedlíků
Brambory uvařené ve slupce oloupejte
a ještě teplé nastrouhejte.Přisypte
k nim škrob a krupičku a míchejte a
promačkávejte tak dlouho, až vám ze
všeho vznikne stejnorodé těsto.
Nepropadejte panice, po chvíli se to
podaří. Z těsta tvoříme kuličky nebo
válečky a obalujeme v hrubé mouce.
Vaříme je v osolené vodě asi 20-30
minut (dle velikosti). Uvařené je
promastíme, ať se nám neslepí v jednu
velikou kouli.

Vyválené listové těsto potřu povidly a
posypu
strouhaným
perníkem.
Následuje
vrstva
nastrouhaných
jablek,
které
posypu
skořicí,
hrozinkami, vanilkovým cukrem a
perníkovým kořením. Klasicky stočím
a peču na plechu vyloženém pečicím
papírem. Závin ještě před pečením
postříkám trochou vody a potřu
rozšlehaným vejcem.
Poznámka: Jinou variantou štrúdlu je
těsto potřené nějakou pikantní
marmeládou a jablka vylepším třeba
borůvkami, meruňkami, rybízem
apod. Tady pak dávám koření do
jablkového závinu
(kupuji obchodě).

PS: Prodávají se i bramborové knedlíky hotové, či bramborové těsto v prášku.
Poznámka: PS je varianta pro méně zdatné a sváteční kuchařky!

Pokud jste dočetli až do těchto míst, přeji hodně trpělivosti při kuchtění, protože
pouze pečeme-li a vaříme-li s láskou a navíc pro vděčné strávníky, úspěch je zaručen!
A z vlastní zkušenosti vím, že kuchařku nejvíce oceníte tím, že všechno nejen poctivě
sníte, ale i patřičně pochválíte!
Mňamkám zdar a hodům zvlášť!
připravila Jana Zatloukalová
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Domácí karamely – předchůdkyně žvýkačky
aneb
Jak se vařilo švestkové povidlí
Je opět podzim a my „dříve narození“ vzpomínáme, jak v tuto dobu téměř
z každého stavení vycházela příjemná vůně. To jsme věděli, že je doba vaření
švestkových povidel.
Na každé mezi rostly nenáročné, často roztodivně
pokroucené stromy a dávaly sladké ovoce. Jejich
modrofialové ojedinělé plody byly symboly plodného
podzimu. Češi je nazývali švestkami, na Moravě od doby
Otce vlasti si zachovaly jméno karlátky, jinde zas trnky
nebo slívy. Než je téměř vyhubily virózy minulého století,
příroda jich nezištně poskytovala dost a dost.
Vedle sušení, nakládání a pálení na slivovici, se z nich vařila povidla. Povidla – to
s něhou nazývané dítě – byl hodnotný příspěvek do zimního jídelníčku. Ostatně,
řekněte sami: Pohrdli byste lívancem nebo vdolkem, pomazaným touto pochoutkou
s bílou čepicí tvarohu nebo smetany? Nebo o nic méně lákavými povidlovými knedlíky
či buchtami s hrnkem mléka?
Vaření povidel nebylo však jednoduchou záležitostí. Vybral jsem úryvek z jednoho
časopisu:
„…Strýček jednoho podzimního dne na dvoře vybudoval něco mezi pecí a
ohništěm, nanosil zásobu dřeva a všichni nad topeniště přivlekli široký kotel.
Z polí přivezené a přebrané karlátky nasypal do kotle, zatopil a širokou dřevěnou
lopatkou potom začalo míchání. Mělo trvat až dva dny dlouho do noci. Děti
nasávaly lahodnou švestkovou vůni, obskakovaly v uctivé vzdálenosti bublající
pekelný kotel a na talířky dostávaly štědré ochutnávky. Švestky nejdříve pustily
hodně šťávy, ale po dlouhých hodinách mírného vaření a usilovného míchání ode
dna tovar zvolna houstl, až se konečně zahuštěný mohl nalít do dřevěných
truhlíků nebo škopíčků. Tam už bez nebezpečí zkázy, přikrytý plátýnkem, čekal
do zimy na své využití. Dětem na mlsání tenkou ztuhlou vrstvu nakrájeli na
kostičky – a na světě byly domácí karamely, předchůdkyně žvýkačky.“
Že bychom si také pochutnali ?
Připravil: Libor Pištělka
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Před 120 lety
(Výpis z kroniky obce Švábenice a knihy Rod pánů ze Švábenic
1923 – Nezaměstnaní jsou povinni pracovat při úpravě okresních silnic. Kdo
nemá 12 K denní podpory – silnice mu doplatí. Odmítnutí-ztráta
podpory
1923 – Slíbiti faráři Josefu Slatinskému ve Svaté Kateřině udělení domovského
práva stane – li se příslušníkem ČS ve Švýcarsku
1923 -8.3. Propůjčení domovského práva Josefu Slatinskému faráři ve Svaté
Kateřině jenž prokázal, že byl přijat za příslušníka čsl. Republiky a
hodlá nastoupit na faru v Čechách
1924 – Kronika se zakládala v roce 1924, byla v ní napsána zmínka o přístavbě
sálu proslaveném Janem Dvořákem 1909-1912 Hostinec na Lapači
(dříve obecní) kdež zařízen pěkný sál pro Sokola na divadelní
představení, schůze apod. Je zde jeviště, k němuž oponu a dekoraci
namaloval Petr Pištělka. V téže budově má sídlo občanská záložna.
1924 – Pronajata cihelna Aloisu Zbořilovi za 800 K ročně
1924 – Odhalení pomníku padlých. Lidová strana se odhalení pomníku
nezúčastnila
1924 – Prodej cihelny Aloisu Zbořilovi za 35.000 K , inventář 742 K
1925 – Stavy koní 182, skot 789, kozy 410, prasata 747
1926 – Nesouhlasí se žádostí Jana Obhlídala č. 156 o hostinskou koncesi ježto
v obci jsou 3 hostince počtu obyvatel dostačující
1926 – vysloven souhlas se zřízením kina tělovýchovnou jednotou Sokol
1927 – Obecní knihovna 685 svazků, 203 čtenářů, 2604 vypůjček
1927 – Alois Zbořil provedl stavbu kruhovky (pálené cihly) o 12 komorách
1928 – Taxi Ivanovice Švábenice Cyril Hrabal z Buchlovic (Jan Jurča)
1928 - Koncese hostinská dána Janu Obhlídalovi (4 hospody
Rynk,Lapač,Osmek,Trávník)
1928 – Oslavy 10 let republiky nezúčastnily se Orel, Lidová strana, Katolická
beseda
1929 – Tomáš Slatinský č. 141 doporučen k udělení koncese periodické
dopravy osob autobusem na trati Ivanovic e nádraží – Švábenice obecní
úřad a zpět se stanovištěm ve Švábenicích č. 141. Jmenovanému
udělena koncese okresním úřadem 7.11.1929.
1929 – Zřízena samostatná telefonní ústředna ( u Jiříčků č. 73)
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