MĚSTYS

Slovo úvodem
Vážení a milí, také je vám smutno, že už jsou prázdniny
dávno za námi? Pryč jsou dny plné slunce a sladkého nicnedělání.
Vzpomínám si, že v době mé školní docházky jsem moment, kdy
odlétli čápi, zčervenaly plody jeřábů a začalo studeně pofukovat,
z duše nenáviděla. Bylo totiž jasné, že škola nečeká a další volno „hrozí“ až o
Vánocích.
Přestože to dnešní školáci mají trochu jiné, určitě podobné pocity prožívají
také. Vždyť prázdniny jsou pro děti a nás, co máme se školou něco společného, tak
štědré! Máme pořád co dělat a můžeme přece úplně všechno. Zkrátka – o prázdninách
se toho přihodí tolik, že se to nedá ani všechno napsat. A co se letošních prázdnin a
především počasí týká, užili jsme si doslova až až. Třeba taková letní bouřka. Znáte to
– na obzoru se objeví mrak černý jako saze, zvedne se vítr a
už je to tady. Bouřka přichází zhurta a hned by chtěla
všechno na cucky roztrhat. Nad lesem duní kanonáda a
blesky spustí benátský ohňostroj. Když příroda zuří, je to
zkrátka podívaná. A že bylo letos opravdu na co se „dívat“.
Své by mohli vyprávět ti, kterým letos při trefně nazvaných
„bleskových povodních“ vzala velká voda střechu nad
hlavou…
Ale ať je teplo nebo zima, vždycky se najde nějaký
ten reptal a nespokojenec, který brblá a brblá. Buď svítí moc
slunce, další den je moc pod mrakem a nedej bože, aby
začalo pršet. Myslím si, že počasí a potažmo meteorologové mají v tomto směru velmi
těžký život.
Současné září nás však přece jen ještě teple
pohladilo slunečními paprsky. Ovšem pozorný člověk
sleduje, jak se nenápadně mění stále více nastupující žluť
listí v nahnědlou. Je to první varování, že každou chvíli
může nastat náhlý zvrat a je tu podzim se svou vládou
chladu a vlhkosti. A nás už jenom čeká prověrka šatníku,
při níž si uvědomíme, že je prakticky další rok našeho
života za námi.
Mgr. Jana Zatloukalová
PS: … a nezapomeňme popřát vlaštovkám šťastnou
cestu na své dlouhé pouti za teplem. Šťastnou cestu tam i
zpět, vlaštovky! Na shledanou opět na jaře.
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Výpis usnesení přijatých na 15. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 22.5. 2009 ve Švábenicích
Bod č. 1) Technický bod
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu
15. zasedání zastupitelstva městyse
Pavla Pištělku a Libora Pištělku
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání
zastupitelstva městyse:
1. Technický bod ( jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3. Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2008
4. Rozpočtová opatření č. 1,2/2009 rozpočtu městyse
5. Rozpočtový výhled městyse 2010 – 2011
6. Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku pozemku parc. č. 202/1 o
výměře 590 m2 za účelem výstavby
rodinného domu
7. Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku pozemku parc. č. 147/5 o
výměře 787 m2 za účelem výstavby
rodinného domu
8. Projednání kupní smlouvy ve znění dodatku č. 2
9. Povolení výjimky z počtu žáků na školní rok 2009/2010
10. Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2009/2010
11. Schválení přijetí dotace z rozpočtu JMK v roce 2009 z PRV
12. Zateplení stěn, výměna oken a dveří Úřadu městyse Švábenice
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr
Bod č. 2) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Místostarosta městyse seznámil zastupitelstvo městyse s usnesením rady městyse ze
dne 4.3., 18.3, 1.4., 15.4. a 29.4. 2009.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí usnesení rady městyse ze
dne 4.3., 18.3, 1.4., 15.4. a 29.4. 2009.
Bod č. 3) Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2008
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e závěrečný účet městyse
Švábenice za rok 2008 a to bez výhrad.
Bod č. 4) Rozpočtové opatření č. 1,2/2009 rozpočtu městyse
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 1 a
2/2009 rozpočtu městyse.
Bod č. 5) Rozpočtový výhled městyse na rok 2010 - 2011
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í rozpočtový výhled
městyse na rok 2010 a 2011.
Bod č. 6) Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku pozemku
parc. č. 202/1 o výměře 590 m2 za účelem výstavby rodinného domu
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Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podali
Jana a Ivan Skřejpkovi, Švábenice č.p. 170, 683 23 Ivanovice na Hané o odkoupení
pozemku p.č. 202/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 590 m2, zaregistrovanou dne
7.4.2009 dle záměru obce, schváleného Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 29.2.
2008.
Bod č. 7) Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku pozemku
parc. č. 147/5 o výměře 787 m2 za účelem výstavby rodinného domu
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podali
Ing. Šváb Tomáš, Karafiátova 1313, 757 01 Valašské Meziříčí a Ing. Kulíšková
Zuzana, Luční 1154, 757 01 Valašské Meziříčí o odkoupení pozemku p.č. 147/5
zahrada o výměře 787 m2, zaregistrovanou dne 20.5.2009 dle záměru obce,
schváleného Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 29.2. 2008.
Bod č. 8) Projednání kupní smlouvy ve znění dodatku č. 2
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e dle § 85 písm. a) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouvu ve znění dodatku
č. 2 odprodeje nemovitého majetku pozemku parc. č. 147/4, zahrada o výměře 898 m2,
který je zapsán mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, na LV 10001 pro okres Vyškov,
obec a k.ú. Švábenice mezi Městysem Švábenice jako prodávající a Petrem Hlobilem,
Švábenice č.p. 310, 683 23 Ivanovice na Hané jako kupující. Kupující se zavazuje
zaplatit na účet prodávajícího zůstatek kupní ceny ve výši 580 700,- Kč do 30.9.
2009.
Bod č. 9) Povolení výjimky z počtu žáků na školní rok 2009/2010
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 2009/2010 podle ustanovení § 23, odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb. a dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. na celkový počet 65 žáků.
Bod č. 10) Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2009/2010
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 2009/2010 podle ustanovení § 23, odst. 3 a
zákona č. 561/2004 Sb. na celkový počet 28 dětí.
Bod č. 11) Schválení přijetí dotace z rozpočtu JMK v roce 2009 z PRV
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e oznámení o schválení
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2009 v rámci
Programu rozvoje venkova ve výši 144.000,- Kč na akci „Výměna oken a vchodových
dveří pohostinství V Bráně“.
Bod č. 12) Zateplení stěn, výměna oken a dveří Úřadu městyse Švábenice
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e projekt na akci „Zateplení
stěn, výměna oken a dveří Úřadu městyse Švábenice“.
Bod č. 13) Různé: Informace starosty :
- žádost pana Dvořáka Josefa, Švábenice 295 o odkoupení části pozemku ve vlastnictví
městyse. Žadatel zajistí na své náklady geometrický plán a následně zastupitelstvo
městyse projedná záměr prodeje oddělené části pozemku.
- žádost pana Punčocháře Jaromíra, Švábenice 224 o odkoupení části pozemku ve
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vlastnictví městyse. Zastupitelstvo městyse předběžně s prodejem souhlasí.
- nabídka na dodávku elektřiny pro městys Švábenice od společnosti CENTROPOL
ENERGI, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem – smlouva se společností se
v současné době nebude uzavírat, je nutno zjistit reference společnosti.
- rada městyse schválila smlouvu s realitní kanceláří COLOSEUM na zprostředkování
prodeje 4 stavebních míst v nové zástavbě rodinných domů.
- v tělocvičně základní školy byla vybudována nová lezecká stěna boulderového typu
o velikosti 37 m2 s 296 úchyty. V pondělí 25. května dojde k instalaci žíněnek a k
předání díla.
- byly zakoupeny 2 ks nových hliníkových már na hřbitov.
- v průběhu měsíce dubna byl dokončen zavlažovací systém na fotbalovém hřišti.
Ve Švábenicích dne: 27.5. 2009

Výpis usnesení přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 21.8. 2009 ve Švábenicích
Bod č. 1) Technický bod
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o
průběhu 16. zasedání zastupitelstva městyse Mgr. Jarmilu Duškovou a ing. Pavla
Tvrdého
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání
zastupitelstva městyse:
1.Technický bod ( jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání ZM)
2.Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3.Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2009 rozpočtu městyse
4. Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc. č. 202/1
o výměře 590 m2
5. Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc. č. 147/5
o výměře 787 m2
6. Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku pozemku parc. č.
172/5 o výměře 519 m2 za účelem výstavby rodinného domu
7. Zateplení stěn, výměna oken a dveří ZŠ a MŠ Švábenice
8. Záměr městyse odprodeje nemovitého majetku parc. č. 3805/23 o výměře 67 m2
9. Záměr městyse směnit nemovitý majetek
10.Záměr městyse odprodeje nemovitého majetku parc.č.1081/5 dílu a)o výměře 52 m2
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 13.5., 27.5, 10.6., 24.6. a 22.7. 2009.
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Bod č. 3) Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2009 rozpočtu městyse
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 3 a
4/2009 rozpočtu městyse.
Bod č. 4) Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc.
č. 202/1 o výměře 590 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. 202/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 590 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 383.500,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající,
Janě Skřejpkové, Švábenice č.p. 170, 683 23 Ivanovice na Hané a Ivanu Skřejpkovi,
Švábenice č.p. 170, 683 23 Ivanovice na Hané jako kupující.
Bod č. 5) Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc.
č. 147/5 o výměře 787 m2
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů odprodej nemovitého majetku
pozemku p.č. 147/5, zahrada o výměře 787 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
511.550,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající, Ing. Tomáši Švábovi,
Karafiátova 1313, 757 01 Valašské Meziříčí a Ing. Zuzaně Kulíškové, Luční 1154, 757
01 Valašské Meziříčí jako kupující.
Bod č. 6) Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku pozemku
parc. č. 172/5 o výměře 519 m2 za účelem výstavby rodinného domu
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podal
Jiří Šotola, Tyršova 666/8, 682 01 Vyškov o odkoupení pozemku parc. č. 172/5
zahrada o výměře 519 m2, zaregistrovanou dne 16.7.2009 dle záměru obce,
schváleného Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 29.2. 2008.
Bod č. 7) Zateplení stěn, výměna oken a dveří ZŠ a MŠ Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s úplným znění Smlouvy na předmět díla „MŠ
Švábenice – zateplení obvodového pláště a výměna oken“ a Smlouvy na předmět díla „
ZŠ Švábenice – výměna oken tělocvičny a zateplení obvodového pláště tělocvičny, ZŠ
a sociálního zařízení“
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) Smlouvu o dílo mezi Městysem Švábenice, jako objednatelem a Ing.
Zdeňkem Bučkem, Ulička 14, 623 00 Brno jako zhotovitelem za účelem
vypracování projektové dokumentace a energetického auditu na předmět díla
„MŠ Švábenice – zateplení obvodového pláště a výměna oken“
b) Smlouvu o dílo mezi Městysem Švábenice, jako objednatelem a Ing.
Zdeňkem Bučkem, Ulička 14, 623 00 Brno jako zhotovitelem za účelem
vypracování projektové dokumentace a energetického auditu na předmět díla
„ ZŠ Švábenice – výměna oken tělocvičny a zateplení obvodového pláště
tělocvičny, ZŠ a sociálního zařízení“
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Bod č. 8) Záměr městyse odprodeje nemovitého majetku parc. č. 3805/23 o
výměře 67 m2
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr městyse odprodat
nemovitý majetek pozemek parcelní číslo 3805/23, orná o výměře 67 m2, vyčleněný
geometrickým plánem č. 381-42/2009 z pozemku parc. č. PK 3804/1 o výměře 969 m2,
vyčleněný geometrickým plánem č. 381-42/2009 z pozemku parc. č. P K 3804/1 o
výměře 969 m2, který je zapsán mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Vyškov, na LV 10001 pro okres
Vyškov, obec a k.ú. Švábenice.
Bod č. 9) Záměr městyse směnit nemovitý majetek
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr městyse směnit
nemovitý majetek mezi Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na
Hané a panem Zdeňkem Lejskem, Švábenice 266 , 683 23 Ivanovice na Hané pozemky
p.č. 3937/3 ostatní plocha o výměře 132 m2 a p. č. 3896/2 trvalý travní porost o výměře
6 m2 za pozemek p. č. 3888/2 ostatní plocha o výměře 138 m2 za účelem upravení
hranic pozemků.
Bod č. 10) Záměr městyse odprodeje nemovitého majetku parc. č. 1081/5 díl
a) o výměře 52 m2
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr městyse odprodat
nemovitý majetek pozemek parcelní číslo 1081/5 díl a), zahrada, o výměře 52 m2,
vyčleněný geometrickým plánem č. 383-50/2009 z pozemku parcelní číslo 1081/5
zahrada o výměře 796 m2 ,který je zapsán mimo jiné v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Vyškov, na LV
10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice.
Bod č. 11) Různé: Informace starosty :
- starosta seznámil zastupitelstvo městyse s úplným zněním Smlouvy o budoucí kupní
smlouvě, uzavřené mezi městysem Švábenice a panem Jiřím Šotolou
- na základní škole byla dokončena výměna 24 oken vč. žaluzií, 17 oken od sociálního
zařízení. U všech oken došlo i k výměně vnitřních parapetů. Dále byly vyměněny
dveře do tělocvičny.
- byly vyměněny vchodové dveře do mateřské školy
- v Pohostinství V Bráně byla provedena výměna 12 oken vč. vnitřních parapetů (do
oken byly namontovány žaluzie) a 4 oken od kotelny. Dále byly vyměněny 4 ks
vchodových dveří.
- dne 17.8.2009 proběhlo výběrové řízení na nového nájemce pohostinství V Bráně
- velmi kladný ohlas měla Letní noc dne 8. srpna v areálu chovatelů s krojovanou
dechovou hudbou STŘÍBRŇANKA
- byla zahájena oprava kříže pod kostelem, který pochází z roku 1859 – kříž byl
demontován a odvezen kamenickou firmou k celkové opravě, která by měla být
dokončena do konce září 2009. Pod křížem byl proveden nový betonový základ.
- ve čtvrtek 27. srpna proběhne jednání na Úřadu městyse Švábenice, které svolaly
Lesy ČR Vsetín z důvodu připravovaného kácení stromů v lokalitě potoka.
Ve Švábenicích dne: 31.8. 2009
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Občanská rubrika
Narodili se:
Frgálová Vendula
Janíková Diana
Vidlář Michal
Frgálová Adéla

„A vrcholné, nejtěžší
umění je umění žít.“
R. Aldington

č.p. 268
č.p. 365
č.p. 356
č.p. 282

Blahopřejeme
k narození potomka

Opustili nás:
Navrátil Jan, č.p. 331

ve věku nedožitých 67 let

„Večer života přináší s sebou i svoji lampu.
A každá lampa jednou uhasne.“
J. Joubert

Počet obyvatel ve Švábenicích: celkem 959
z toho ženy 475 muži 484

připravila : Hana Hladká - pracovnice městyse
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Slavnostní zakončení školního roku
2008/2009
Tradiční společné setkání všech školáků poslední den školy
proběhlo, ostatně tak jako vždy, ve velmi radostném a přátelském duchu.
Po zásluze byli odměněni ti nejlepší z nejlepších, oficiálně byly
vyhlášeny (do posledního dne přísně utajované) výsledky různých
soutěží, jako Pexesiáda 2009, Olympiáda 2009, ankety „Smíšek roku“
(David Hladký a Alžběta Hladká). A jako vždy nechyběly slzičky takřka
všech zúčastněných při loučení s našimi páťáky. Ti se naposledy svým
spolužákům předvedli v absolventských tričkách se svým programem. O
zábavu a povyražení se navíc postaraly tanečnice z kroužku aerobiku a
pan učitel Kamil Sedlák s hudebním doprovodem.
Po rozdání vysvědčení pak následovala vynikající zmrzlina, kterou nás
všechny již druhým rokem pohostil jménem firmy STAMAG IREKS
pan Landa.
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Svatý Václav - 28. září – Den české státnosti
Kníže Václav je jedním ze symbolů
naší země. V dobách nejtěžších se k němu lidé
modlili a věřili, že spasí český národ. Jeho
socha je neodmyslitelnou součástí Václavského
náměstí, jeho symbolická podobizna – jezdce
na koni zdobí dvacetikorunovou minci. Jméno
Václav patří v naší zemi stále mezi
nejoblíbenější. Bohužel z povědomí mladých
lidí se vytrácí. Proto si připomeňme, kdo
vlastně byl sv. Václav:
Václav se narodil okolo roku 907 ve
Stochově poblíž dnešního Kladna. Od útlého
věku ho na hradě Tetín vychovávala babička
Ludmila, od které se mu dostalo v té době
nejlepšího možného vzdělání. Nechala ho
vyučovat slovanským knězem Pavlem, který
byl jejím kaplanem a důvěrníkem. Později byl
poslán do Budče, kde se učil i latině. Babička
Ludmila mu vštěpovala křesťanské zásady a
z chlapce rostl spíše mnich než kníže. To se
projevilo i v lidové slovesnosti verši: „Svatý
Václav maličký rád byl u své babičky. A ta
svatá Ludmila modlit se ho učila: dobře si to
pamatuj, že je Pán Bůh Otec tvůj a ten milý
Pánbíček, ten nám dává chlebíček.“
Babiččin stále rostoucí vliv ovšem nevyhovoval kněžně Drahomíře. Ta se po
smrti knížete Vratislava I. ujala místo nezletilého syna vlády. O několik měsíců
později, v noci z 15. na 16. září 921, přepadli
Tetín členové Drahomířiny družiny a
zardousili Ludmilu jejím vlastním závojem.
Zajímavostí je, že vrahové si dávali velký
pozor, aby neprolili krev, což bylo tehdejší
nezbytnou podmínkou pro mučednictví. Když
roku 924 usedl Václav již jako kníže na trůn,
vykázal matku na hrad Budeč. Václav se na
trůně osvědčil. O době jeho vlády píše
staroslověnská legenda: „Milostí boží vskutku
kníže Václav nejen se dobře naučil knihám,
ale i ve víře byl dokonalý. Všem nuzným
prokazoval dobrodiní, nahé odíval, lačné
krmil, pocestné přijímal podle slov evangelia,
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vdovám nedával ukřivdit, všechny lidi
chudé i bohaté miloval, přisluhoval
služebníkům Božím, kostely zlatem
zdobil. Ježto věřil celým srdcem
v Boha, konal za svého života všechny
dobré skutky, jaké jen mohl.“
Časem se Václav smířil
s matkou a umožnil jí vrátit se do
Prahy. Dobré vztahy udržoval i se
svým mladším bratrem Boleslavem,
kterému povolil vystavět si blatné
hradisko ve strategicky výhodné Staré
Boleslavi, kudy vedla obchodní cesta
do Saska. Kníže se oproti očekávání
projevil i jako nebojácný a silný
panovník, o čemž svědčí vyprávění o
pokoření zlického vévody – Václav mu
nabídl osobní souboj v zájmu ušetření
zbytečných obětí v bitvě. Ve třicátých
letech desátého století nechal zbožný
Václav na Pražském hradě vystavět
rotundu svatého Víta, kam dal přenést
ostatky kněžny Ludmily. Zemi se
dařilo, ale kněžně Drahomíře a
Boleslavovi začaly být trnem v oku Václavovy politické postoje, především pak jeho
odklon od Bavorska a příklon k Sasku.
Dne 27. září 935 přijel kníže Václav na pozvání svého bratra na hradiště
v Boleslavi (nyní Stará Boleslav), kde se měl zúčastnit hostiny na oslavu křtu svého
synovce Strachkvase. Místo hodování se zde na Václava
připravoval historicky první atentát v našich dějinách.
Zabijáci se během večera údajně třikrát pokusili akci provést,
ale pokaždé ztratili odvahu. Druhého dne cestou na ranní mši
knížete napadl sám Boleslav. Silnější Václav jej přemohl, ale
jako pravý křesťan ho nezabil. V záloze však už čekali
Boleslavovi komplicové Čista, Hněvsa, Tita a Tuža, kteří
krvavé dílo dokončili. Václava probodli u vrat kostela. Tři
roky po Václavově smrti byly jeho tělesné ostatky přeneseny
do Prahy a uloženy v kostele sv. Víta. Postupem času začala
česká společnost uctívat zavražděného knížete jako
mučedníka a dosáhla jeho svatořečení. Osoba svatého
Václava pak v průběhu 11. a 12. století přerostla v symbol
české státnosti, v patrona české země a jejího věčného a
ideálního panovníka.
Mgr. Jana Zatloukalová
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POZDRAV Z NAŠÍ ŠVÁBENSKÉ FARY
Milí přátelé, chci Vás pozdravit na začátku školního roku.
Za námi jsou léto a prázdniny a před námi nový školní a také pastorační rok. V neděli
6. září jsme společně poděkovali za úrodu při farních dožínkách. A myslím si, že
zvlášť letos máme opravdu za co děkovat, protože všichni to štěstí neměli, aby mohli
tak v klidu a pohodě sklidit úrodu, nebo mít zachován svůj majetek. Mnoho lidí přišlo o
domov při letošních povodních. Chci poděkovat všem, kteří jste na tyto lidi pamatovali
s modlitební, finanční či materiální pomocí.
Našim dětem už skončily prázdniny a začal nový školní rok. Výuka náboženství ve
škole začne v pondělí 21. 9.

Rozvrh hodin pro 1.-5. třídu
I.tř. a II.tř.
11.50 - 12.35
III.tř.
12.55 - 13.40
IV.tř. a V.tř.
13.40 - 14.25
Snažili jsme se rozvrh hodin přizpůsobit autobusovým spojům, aby rodiče neměli o své
děti starost.
Žáci od 6. tř. nahoru budou mít náboženství na faře. Prozatím čekáme na vaše
přihlášky.
Děti se budou také setkávat na dětských mších svatých, které začnou od pátku 25.9.
V měsíci září nás čeká velká událost. Naši zem navštíví náměstek Krista na zemi papež Benedikt XVI.. Abychom se na tuto výjimečnou událost duchovně připravili,
prožijeme v naší farnosti krátkou duchovní obnovu, která proběhne v neděli a v
pondělí 20.-21. září. V pondělí od 17.00 hod. bude příležitost ke sv. smíření a v 18.00
hod. bude mše sv. za dobré ovoce papežské návštěvy.

Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České
republice ve dnech 26.-28.9.2009
Sobota, 26.9.2009
PRAHA

11:30: Uvítací ceremoniál na ruzyňském letišti v Praze; promluva Svatého otce
12:30: Návštěva kostela Panny Marie Vítězné – Pražského Jezulátka; pozdrav Svatého
otce
16:30: Zdvořilostní návštěva u prezidenta republiky na Pražském hradě
17:00: Setkání s představiteli politického a společenského života a s diplomatickým
sborem ve Španělském sále Pražského hradu; promluva Svatého otce
18:00: Modlitba nešpor s kněžími, řeholníky, bohoslovci a zástupci církevních hnutí
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha; promluva Svatého otce
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Sobota, 26.9.2009

BRNO

18:00: Koncert naděje v areálu letiště v Brně. Účinkují kapely z Čech, Slovenska a
Polska.

Neděle, 27.9.2009

9:20: Přistání na letišti v Brně-Tuřanech
10:00: Mše svatá na letišti; homilie Svatého otce
Po mši: Polední modlitba Anděl Páně; promluva Svatého otce
12:45: Odlet zpět do Prahy

PRAHA

17:15: Setkání s představiteli Ekumenické rady církví v ČR v Arcibiskupském paláci;
promluva Svatého otce
18:00: Setkání s akademickou obcí ve Vladislavském sále Pražského hradu; promluva
Svatého otce

Pondělí, 28.9.2009

STARÁ BOLESLAV

8:50: Návštěva baziliky sv. Václava
9:45: Mše svatá u příležitosti Národní svatováclavské pouti; homilie Svatého otce
Po mši: Poselství Svatého otce mládeži

PRAHA

13:15: Oběd s biskupy v prostorách Arcibiskupského paláce
16:45: Rozloučení s Apoštolskou nunciaturou
17:15: Závěrečný ceremoniál na ruzyňském letišti; promluva Svatého otce a odlet
do Říma

Další zprávy z života naší farnosti:

4.10. oslavíme FARNÍ HODY ke cti sv. Michaela
archanděla. Na tento den připadá 150. výročí posvěcení
obnoveného švábenského kostela. Jak hlásají desky u vchodu do
kostela, před 150 lety proběhla velká úprava kostela, který dostal
nový interiér, novou věž a nové průčelí. Památkou této události je
kamenný kříž, který byl postaven před kostelem u cesty, která
kdysi vedla do kostela. Po 150 letech kříž už vyžadoval nutnou opravu, k čemu
přistoupil p.starosta. Na švábenské půdě stojí víc takových křížů. Letos jsou postupně
opravovány. Za péči o tyto krásné památky švábenské minulosti patří místnímu
starostovi upřímný dík. V neděli 4.10. se v 9.30 hod. shromáždíme u tohoto kříže,
který bude znovu posvěcen, pak se setkáme celá farnost při mši sv. v kostele. Po mši
sv. bude průvod na hřbitov a svátostné požehnání.

Říjen je tradičně měsíc sv. růžence. Ten budeme společně rozjímat každé
pondělí, středu a pátek od 17.30 hod. Všichni jsou zvaní na růžencovou pobožnost.
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29. října 1919 se narodil P. Karel Vítek, takže si letos připomeneme 90 let od
jeho narození a budeme na něho pamatovat při mši sv., kterou budeme slavit ve středu
28.10. v 18.00 hod.

2. listopadu, v den Památky všech věrných zemřelých, se půjdeme na
hřbitov pomodlit za všechny naše farníky, kteří nás předešli na věčnost.

8. listopadu budou mít již třetí pouť ke cti sv. Huberta myslivci. Jste
všichni srdečně zváni na mši svatou s doprovodem trubačů.

29. listopadu o I. neděli adventní začíná nový církevní rok. Děti se budou
scházet na rorátních mších svatých v pondělí, středu a pátek v 17.30 hod.

Kromě těchto mimořádných událostí připomínám, že v našem
kostele se pravidelně konají bohoslužby:
*
*
*
*
*

Každou neděli v 8.00 a 11.00 hod.
Každé pondělí, středu a pátek v 18.00 hod.
Adorace Nejsvětější Svátosti se koná každý čtvrtek v 18.00 hod.
Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před mší sv. kromě neděle.
Křty, svatby a pohřby se konají podle potřeby, vždy po dřívější
domluvě s místním duchovním správcem!

Na nové období výuky a práce všem občanům Švábenic z chrámu sv. Michaela posílám
P. Boguslaw, farář
požehnání.

„Nová“ věž kostela a kříž

Jubilejní kříž před opravou
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Rybářské závody
Tak jako každý rok, tak i letos se konaly rybářské závody na místním rybníku. Dne 9.
května 2009 v 5.00 hodin ráno se sešli vyznavači „Petrova cechu“ při losování míst, na
kterých soutěžili o chytání ryb.
Zahájení závodů bylo přesně v 6.00 hodin ráno. Počasí přálo a tak se bylo na co
dívat. A když se otevřelo občerstvení, tak to nemělo chybu. Soutěže se zúčastnilo
celkem 50 závodníků nejen ze Švábenic, ale i širokého okolí a různého věku. Nejstarší
byl pan Trnavský Josef – 74 roky, nejmladší Trnavský Jan, kterému bylo 13 let.
Závody skončily úderem 12.00 hodiny. Poté přišlo na řadu sčítávání úlovků a
následné vyhlášení vítězů. Byly předány hodnotné ceny od místních rybářů.

Vyhodnocení a výsledky rybářských závodů
Švábenice 2009
Pořadí

Příjmení + jméno

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

Bebar Jan
Konečný Emil
Dostál David
Červík Bohuslav
Zahradníček František
Červík Ondřej
Ševčík František
Králíček Vladimír
Anteka Tomáš
Hrůza Luboš
Komárek Václav
Skácel Miroslav
Počet účastníků RZ : 50

Nejdelší ulovená ryba:
Nejmladší rybář :
Nejstarší účastník:

Nej…

Kapr - 60 cm
Trnavský Jan
Trnavský Josef

Celkový počet bodů
= cm. ulovených ryb
668
581
463
412
307
241
229
221
213
187
180
133

- ulovil Červík Bohuslav
nar.: 1996
nar.: 1935

Za zdařilý průběh soutěže a její přípravu patří dík všem pořadatelům i obsluze
občerstvení. Také bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří se přišli podívat a
podpořit svou účastí soutěžící. Věřím, že byli všichni spokojeni. Takže : ZA ROK
NASHLEDANOU ….
Petrův zdar - Vlasta Fater

- 16-

Michalův memoriál
Dne 16. května 2009 se konal 8. ročník Michalova memoriálu. Na
místním rybníku se jako každý rok sešli všichni kamarádi a
zavzpomínali na výborného kamaráda Michala Butalu. Přišli i ti, kteří
ryby nechytají. V malé soutěži chytání ryb zvítězil Richard FOLTÝN.
Kolem 13.00 hodiny jsme se rozešli s dobrým pocitem. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří přišli zavzpomínat, ale i těm, kteří přiložili ruku
k dílu.
Snad se za rok sejdeme zas…
Připravil: Vlasta Fater
Volejbalové jaro
O
posledním
dubnovém
víkendu proběhlo
jedno z dalších
„volejbalových
soustředění,“
a
to
na
Myslivecké chatě
ve Švábenicích.
Kromě tradiční
šipkované
k“ Duchnové
studánce“ si děti
užily nejrůznějších soutěží a her,
které pro ně připravili dospěláci.
Společně se pak všichni vyřádili při
létání
čarodějnic,
přičemž
ta
nejpovedenější
(mimo
tu
na
snímku…) pak byla vhozena do ohně
a posloužila k opékání všeho
možného.
Poslední květnový víkend, který
„volejbalové rodiny“
strávily
společně v Rychtářově, byl plánován
jako akce pro děti k jejich svátku,
avšak i dospělí si přišli na své. Bazén,

- 17-

sauna i posilovna byly navštěvovány bez rozdílu věku. Pro maminky byly připraveny
masáže a kosmetika, také tatínkové měli své potřebné zázemí jisté. Děti trénovaly
paměť v soutěži „Zapamatuj si“, čekal je také dobrodružný výlet do vojenského
prostoru, který pro ně připravili Petr a Pavla Křížkovi.

Volejbalové léto
Letošní léto
bylo nejen o
trénincích a
účasti na
volejbalových
turnajích, ale
podařilo se
uskutečnit
několik milých a
zajímavých akcí.
Letní aktivity
jsme společně
zahájili v červnu
na hájence, kde
jsme se všichni
sešli při
příležitosti
jedněch velkých
narozenin. Akce
byla kouzelná i
tím, že tam volejbalové děti vystoupily jako samostatná hudební skupina; za odměnu
mohly vyzkoušet novou trampolínu, která byla pro naše aktivity pořízena.
Tradiční prázdninový výlet se letos uskutečnil na konci června, tentokrát do Prahy.
Třídenní seznamování se s hlavním městem bylo určeno zejména pro starší děti, které
zářily v oranžových volejbalových
dresech se znakem Švábenic a
přitahovaly tak pozornost a zájem
kolemjdoucích. Hradčany, Petřín,
Staré i Nové Město se svými
pamětihodnostmi, řeka Vltava,
jízda metrem,
dobrodružné
společné nocování… výlet se
rozhodně dětem velice líbil,
odvezly si spoustu poznatků a
dojmů, také maminky se vracely
spokojené. Milé bylo také sdělení
našich spoluobčanů, jak je při
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jejich pozdější návštěvě Prahy potěšilo nalezení výrazného nápisu „Volejbal
Švábenice“ mezi příspěvky na jednu charitativní akci v centru města.
Co se týče účasti na volejbalových turnajích, zúčastnil se švábenický tým turnaje
smíšených družstev dne 29. 8. ve Vyškově. „Orelský“ turnaj však zkomplikovalo
počasí, tudíž se hrálo improvizovaně v tělocvičnách v Drnovicích (3 družstva) a
v Dědicích (4 družstva). Náš tým sehrál 3 zápasy v dědické sokolovně, a to se dvěma
družstvy Vyškova a jedním dědickým. Větší počet mužů v týmu i evidentní výšková
převaha protihráčů nevěstila už dopředu nic dobrého, avšak i tak jsme se snažili
soupeřům nedat ani míč zadarmo. V setech jsme sice dosáhli maximálně 17 bodů,
avšak i toto považujeme za úspěch, že můžeme držet krok s ostatními.
Jednotliví švábeničtí hráči se zúčastnili i dalších turnajů se svými známými, téměř
vždy stejně pořadatelé ohlašovali „Švábenice.“ Naši soupeři nás již znají a jsme
pravidelně zváni na letní turnaje na Vyškovsku, čehož si vážíme.
Zakončení léta patří již tradičně dětem, tudíž volejbalový tým ve spolupráci
s městysem a sponzory připravil rozloučení s prázdninami. Oblíbený skákací hrad
doplnila trampolína, osvědčené soutěžní disciplíny byly obohaceny o nové … Pohádku
„O Budulínkovi“ si letos děti zahrály a zazpívaly, zmrzlina byla výtečná jako loni,
navíc chutnalo pivo – limo, koláčky z pekárny… Nová byla i soutěž, které se mohli
zúčastnit společně s dětmi i jejich rodiče, a to zapamatování si 27 obrázků. Děti
soutěžily ve třech věkových kategoriích, vítězové byli odměněni zvláštní cenou a
diplomem; dárek a sladkosti si odnesli všichni kluci a holky. Účast přibližně 85 dětí
všechny potěšila, také počasí bylo nakloněno společnému soutěžení a zábavě. Veselé

zakončení odpoledne okružními jízdami po Švábenicích připravil Zdeněk Cupák se
svým historickým vozidlem. Děkujeme všem, kteří akci připravovali či jakkoli se na ní
podíleli. Těšíme se na další setkávání.
Napsala: Jarmila Dobešová
Foto: J. Hudcová, R. Hanáková
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TJ Sokol Švábenice – oddíl kopané informuje:
Přípravu na novou sezónu 2009-2010 absolvovala naše
mužstva v domácím prostředí. V průběhu přípravy byla sehrána
utkání s mužstvy z vyšších tříd. Mužstvo bylo doplněno několika
hráči. Přichází Jirka Judas, Jirka a Jan Střížovi.
Hlavním trenérem žáků byl jmenován Dušan Frgál a jeho
asistentem Vraťa Novotný. Pravidelné tréninky probíhají každou středu v 16:30 hod.
V dubnu proběhla instalace umělé závlahy na fotbalovém hřišti, za což bych chtěl
poděkovat Městysi Švábenice, který byl investorem projektu. V červenci byla natažena
nová vodovodní přípojka ke kabinám, za což dík firmám TUBUS, s.r.o a FK
Stavitelství s.r.o .
Touto formou bych chtěl pozvat všechny čtenáře zpravodaje na tato hodová
utkání:
Sobota 3.10.2009 v 12:30 hod. Staří páni Švábenice-Pačlavice
Sobota 3.10.2009 v 15:30 hod. Švábenice A-Vážany nad Litavou
Neděle 4.10.2009 v 12:30 hod. Švábenice B-Račice
Neděle 4.10.2009 v 15:00 hod. Švábenice –Bohdalice (žáci)
Občerstvení po oba dny zajištěno.
Aktuální informace o dění v klubu, výsledky zápasů a
http://sokol.svabenice.com/.
Okresní přebor
Rk Tým
Záp
+
0
Skóre
Body
Brankovice
5
4
1
0
17 : 5
13
1.
FKD
5
4
0
1
21 : 10
12
2.
Vážany
5
3
2
0
11 : 5
11
3.
Pačlavice
5
3
0
2
18 : 13
9
4.
Křižanovice
5
3
0
2
8: 9
9
5.
Velešovice
5
3
0
2
9 : 12
9
6.
Lysovice
5
2
1
2
6: 5
7
7.
Švábenice
5
2
0
3
10 : 10
6
8.
Pustiměř
5
2
0
3
4: 7
6
9.
5
1
2
2
8: 9
5
10. Letonice
5
1
1
3
5 : 10
4
11. Vícemilice
5
1
0
4
10 : 16
3
12. Nesovice
5
0
3
2
10 : 17
3
13. Němčany
5
0
2
3
7 : 16
2
14. Kobeřice
Pustiměř-Švábenice 2:0 (1:0), Adamec, Rozehnal
Švábenice-Letonice 3:2 (1:1), Hladký, Jiříček, Knap - Berký, Pospíšil
Nesovice-Švábenice 4:2 (1:0), Formačka 2, Mašlík 2 - Pokorný, Jiří Stříž
Švábenice-Velešovice 4:0 (0:0), Martin Jiříček 2, Jan Hladký, Lukáš Hladký
Křižanovice-Švábenice 2:1 (2:0), Cenek, Szeliga – Jiříček M..
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jiné
Prav
( 7)
( 3)
( 5)
( 0)
( 3)
( 3)
( 1)
( 0)
( -3)
( -4)
( -2)
( -6)
( -6)
( -7)

na

Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

Záp
5
5
5
4
4
5
5
5
5
4
5
5
5
4

IV. třída skupina A
+
0
4
0
1
3
1
1
3
1
1
3
0
1
3
0
1
3
0
2
2
2
1
1
2
2
1
1
3
1
1
2
1
1
3
1
1
3
1
0
4
0
2
2

Skóre
30 : 5
17 : 10
11 : 6
22 : 6
13 : 5
15 : 10
13 : 11
9 : 12
12 : 16
9 : 15
8 : 24
4 : 23
3 : 15
6 : 14

Body
12
10
10
9
9
9
8
5
4
4
4
4
3
2

Prav
( 6)
( -2)
( 4)
( 3)
( 6)
( 0)
( 2)
( -1)
( -2)
( -2)
( -2)
( -5)
( -3)
(-10)

Pustiměř C-Švábenice B 0:4 (0:2) - Dvořák Josef 2, Grmela 2
Švábenice B-Mouchnice 12:0 (8:0), Dvořák Josef 3, Jan Stříž 3, Grmela 2, Jiří Stříž 2,
Janča, Špinar
Lysovice B-Švábenice B 5:0 (3:0), Höfer 2, Lukeštík 2, Tanneberger
Švábenice B-Kroužek B 5:0 (2:0), Josef Dvořák 3, Grmela, Špinar
Opatovice B-Švábenice B 0:9 (0:4) - Novotný 5, Dvořák 3, Grmela.
Okresní soutěž žáků skupina A
Rk
Tým
Záp
+
0
Skóre
Body
Ivanovice
2
2
0
0
13 : 1
6
1.
Švábenice
2
2
0
0
10 : 2
6
2.
Brankovice
2
2
0
0
6: 1
6
3.
Bohdalice
2
1
0
1
11 : 4
3
4.
M.Málkovice
2
1
0
1
6: 3
3
5.
Pustiměř
2
1
0
1
4: 2
3
6.
Habrovany
2
1
0
1
8 : 11
3
7.
Pačlavice
2
0
0
2
1: 6
0
8.
Komořany
2
0
0
2
2 : 16
0
9.
Hoštice
2
0
0
2
1 : 16
0
10.
Švábenice-Pačlavice 2:1 (0:0), Žourek 2 - Navrátil
Komořany-Švábenice 1:8 (1:5), Bělík - Žourek 4, Kocourek 3, Sedláček.
Touto formou bych chtěl jménem oddílu kopané poděkovat všem sponzorům, úřadu
městyse, starostovi městyse a fanouškům za podporu.
Podrobné informace o dění na fotbalových trávnících najdete na stránkách OFS
Vyškov. http://www.ofsvyskov.estranky.cz/,
Ing. Petr KOZÁK jednatel
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Skautský tábor 2009

3. oddíl YMCA Skaut Švábenice pořádal od 3. do 12. července 2009 tradiční tábor
na své základně u obce Milkov v okrese Prostějov. Tábořiště se nachází v oblasti
přírodního parku Kladecko, nedaleko Javořických jeskyní a hradu Bouzov.
V pátek přijela větší část táborníků a technického personálu se svým vybavením.
Michal Hladký se svojí Avií nám přivezl všechen materiál, potřebný na vybudování a
provoz tábora. Nejdříve jsme se dali do kosení louky a úklidu kuchyně a chatek po
zimním období. V sobotu přijela zbývající část dětí a vedoucích. Postavili jsme ještě
sedm stanů. Kapacita chatek totiž nestačila a někteří táborníci se těšili, že budou mít
svůj vlastní stan. Tábor bez spaní ve stanu – to prostě není ono. V neděli jsme slavili
naši táborovou mši svatou, na kterou za námi přijel kněz až z Prostějova.
V nedalekém Ospělově měli v rámci akce „Ospělovské léto“ den pro děti.
Chtěli jsme se podívat jak a co dělají jinde a proto jsme se šli na tuto akci
podívat. Děti měly utvořit čtyřčlenné skupinky a vyrazit na trať plnit různé úkoly.
Přihlásilo se jedenáct skupinek, z toho byly čtyři našich skautů. Pojmenovali se:
Světlušky, Mravenci, Panteři a Šneci. Při vyhlašování výsledků jsme s hrůzou
zjistili, že naše skupinky skončily celkově na 1., 2., 3. a 5. místě. Z nečekaného
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úspěchu jsme měli pochopitelně radost, ale nevadilo to domorodcům? Představte
si, že ti z toho měli taky velkou radost. Chápete to?
V dalších dnech se vybudovala lanovka a zavěsila se lana pro nácvik šplhu pomocí
jistících pomůcek, jindy jsme zase vyrazili směr Bouzov. Nikoliv na hrad, ale na
přilehlou minikárovou dráhu a strávili čas jízdami na těchto vozítkách.
Dále přišla na řadu stavba několik metrů vysoké strážní věže. Pod odborným dohledem
tesaře Marka se dílo podařilo. Vyzkoušeli jsme si dokonce i stavbu raket na vodu
z PET lahví i jejich starty. Zbyl i dostatek prostoru na rukodělné práce z pedigu.
Na závěr již mohu jen konstatovat potěšující skutečnost, že tábora se zúčastnilo více
dětí, které nejsou členy oddílu a našly odvahu jet s námi a přestože to není jak se říká
pocházka růžovým sadem, tak v průběhu tábora žádný z táborníků neutrpěl úraz a
nebyly ani žádné zdravotní potíže.
Poděkování za zdárný průběh tábora patří všem vedoucím a technickému personálu,
kteří jsou na táboře bez honoráře a ještě ve své soukromé dovolené. Děkuji i dětem,
které vyměnily domácí pohodlí za pobyt v přírodě, odkázány samy na sebe a na svoje
schopnosti.
Díky patří i Úřadu městyse Švábenice, stavební firmě Hladký Švábenice a firmě
Kaindl za finanční a materiální pomoc našemu táboru.
Na shledání na některé z našich akcí se těší vedoucí 3.oddílu YMCA Skaut Švábenice
Vladimír Norgay Hroza

SDH Švábenice
Tábor Miroslava Vojáčka
18. – 25.7. 2009
Rok se sešel s rokem a opět nastal čas pro další tábor, který každoročně pořádá SDH
Švábenice. Tento rok se na Skavsku ozývala pirátská mluva, protože tábor byl ve stylu
pirátů. Celý týden hledali táborníci poklad, hráli hry, za které byli každý večer na
táborových nástupech vždy něčím odměněni. Samozřejmě je to hasičský tábor – takže
děti měly každý den střelbu ze vzduchovky, značky, vázání uzlů, džberovky, motání
hadic a nechyběla ani zdravověda. Každý rok se koná stezka odvahy, na kterou jdou
děti vždy s velkým strachem, ale po skončení tvrdí, že by si to klidně zopakovaly ještě
jednou.
Každý rok máme pro děti připravené nějaké to překvapení. Letos to byly ukázky
práce dobrovolných hasičů z Rusínova a policie ČR z Morkovic. Jako bonus bylo
zdolávání zlézání boulderové lezecké stěny ve tělocvičně ZŠ ve Švábenicích, kde si
mohli všichni otestovat svoji fyzickou zdatnost. Pavel Přecechtěl, který se tímto
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sportem již několik let zabývá, všem ukázal i těžší kousek na lezecké stěně. Dětem se
to moc líbilo.
Ke všem táborovým zážitkům se přidal také den strávený s buzolou, kdy děti šly
po trase lesem , musely najít potraviny a samy si z nich pak v kotlíku uvařit večeři pro
své družstvo.
Při poslední hře, kde se bojovalo o klíč od pokladu, se přihnala bouřka. Kupodivu to
nikomu nevadilo, poklad byl dobyt a zmáčené děti byly po zásluze odměněny
pirátským pokladem.

Když nastal konec, největší odměnou pro všechny dospělé, kteří se podíleli
na chodu tábora ve svém volném čase bez nároku na honorář bylo, že se dětem
nechtělo domů, protože se jim tu líbilo a byli spokojení.
Poděkování patří všem sponzorům –
Městys Švábenice, Vojáčková
Anežka, rodina Grísova, SDH
Švábenice, kteří věnovali
sponzorské dary - hmotné i finanční.
Za to jim velké díky.

A příští rok opět naviděnou – za SDH Švábenice Josef Polišenský
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M I N I S T E R I Á D A 2008
Letos ovčákům počasí na jaře nepřálo. Pršelo, sněžilo, foukal studený vítr. I v tomto
počasí proběhly všechny akce, které mají ukázat veřejnosti, že existuje i něco jiného
než televize. A tak, když v neděli 31.května 2008 na Zelném rynku v Brně se konal
zemědělský jarmark při příležitosti setkání ministrů zemědělství EU mysleli jsme, že
někdo poručí větru, dešti. Marně. Kouzlo hezkého rána odfoukl vítr, ráno bylo kalné a
hned, jak jsme na Zelňáku postavili stan a nasypali do kotle maso, začalo cedit a
vydrželo to skoro celý den.
Ale brňáci nezklamali a přišli! Kdo zklamal, byli pořadatelé akce. Napsat na plakát
Zemědělský jarmark a nedat lidem příležitost nakupovat, je amatérismus. Protože jsme
byli jedním z mála stánků, kde si mohli návštěvníci koupit něco z toho, co
v supermarketech neseženou, byli jsme ve stálém obležení. A tak jsme místo kolovratu
prodávali ovčí sýry a žinčicu (Iveta) a já musel v nepříjemném dešti vařit jehněčí
kotlík.
Před stánkem byly postaveny kotce, kde se návštěvníkům předváděli zmoklí beránci
Romney z Pohořelic, zmoklé ovečky Merinolandschaf z Kunštátu, mokré bůrské
kozičky a Suffolk Václav ze Zlobic. Když polevil kšeft, vzala Iveta na vodítku Karla,
kozlího mazlíka, který se ochotně nechal hladit dětskými ručičkami. Ale i když
opravdu pršelo, u zvířat bylo stále plno a bylo vidět, že je lidem pohled na pro nás
běžná hospodářská zvířata
vzácný. Jenom chovatelé,
kteří vystavovali prasnici
se selátky, neustále museli
odpovídat
na
dotazy
„ochránců“
zvířat
a
zimomřivých babiček, že
jarní
deštík
skotačící
selata opravdu nezahubí a
nejedná se o týrání zvířat.
Ach jo, kam jsme to
došli.
Ještě že nepožadovali také
fialovou krávu (byla tam
jen obyčejná).
Ministři dorazili kolem
páté odpoledne
historickou tramvají. My
jsme je neviděli, kolem
stánku byl stále zástup
návštěvníků, slyšeli jsme
pouze jejich zdravici, pak zase odjeli a jarmark pomalu končil.
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Z historické kašny Parnas k nelibosti bezdomovců podběrákem vylovili japonské
kapříky, my naložili zvířata a byl konec.
I přes nevydařené počasí se nám na Zelňáku líbilo. Kdo z nás se může ostatně
pochlubit, že míchal kotlík, krájel sýry či šlapal na kolovrátku s výhledem na
historickou budovu Moravského zemského muzea a divadla Reduta. A Karel je určitě
prvním kozlem, který pózoval před kašnou Parnas.
Iveta a Aleš Zastoupilovi

Celník našel slivovici a začala mela
aneb
JAK OVČÁCI JELI DO SRBSKA

Plný autobus ovčáků a kozařů od nás i ze Slovenska se vydal v polovině května
2009 přes Slovensko a Maďarsko za přáteli do Srbska. Setkání s místními ovčáky bylo
opět velice srdečné, viděli jsme zajímavé chovy ovcí, dostali jsme se až na kosovské
hranice, kde jsme si prošli přední přírodní zajímavost Srbska - Djavolja varos a na
závěr jsme v Novém Sadu navštívili jeden z největších zemědělských veletrhů v
Evropě, který má téměř osmdesátiletou tradici.
Po cestě z Brna přistoupili v Bratislavě slovenští kolegové a společně nám cesta
přes Maďarsko docela rychle utekla. Odpoledne, hned za maďarskými hranicemi, nás
čekal Miroslav Budinski, předseda svazu mladých ovčáků v Srbsku, který nám
připravil celý program naší cesty. V městečku Gornji Breg jsme si prohlédli stádo
merinových ovcí a šli se podívat na VIII. mezinárodní soutěž ve stříhání ovcí a vaření
ovčího perkeltu. Bohužel, v době našeho příchodu jsme našli zbytek ovcí, které byly
přivezeny na malou výstavu místních plemen, z poloviny ostříhané soutěžní stádo a
velký kotel paprikáše, který uvařil ovčák Jozef Kalman, u kterého jsme byli na poslední
návštěvě v Kanjiži a který svoje kuchařské umění předváděl i na Ovenáliích na Zlobici.
Soutěžící se prostě nepohodli, horké hlavy to vyřešily po svém, sebrali se, nechali
nedostřihané ovečky – některé byly ostřihané napůl a guláš neguláš odjeli domů. Pro
nás zbylo pohoštění, které jsme nemohli zdolat. Večer jsme se dojeli do Nového Sadu
ubytovat.
Druhý den jsme v městě Sviljanac navštívili zemědělskou školu. Její budovy
navazují na školní statek a studenti jsou tak přímo zapojení do zemědělského provozu.
Zaujaly nás vzorníky plemen drůbeže a dalších zvířat, která jsou umístěna ve voliérách
v parku mezi školou a hospodářskými budovami, rozsáhlé skleníky a vysoká úroveň
chovaných zvířat. Po přivítání jsme si prohlédli chov koní, prasat – kdo z Vás věděl, že
plemeno Mangalica pochází ze Srbska a ne z Maďarska – skotu a ovcí. V úrodné
oblasti Vojvodiny se převážně chová plemeno Merinlandschaf, ovce jsou většinu roku
ustájeny a krmení se jim vozí z polí. Chov je zaměřen na celoroční produkci jatečných
jehňat. Většinou se jedná o menší stáda a realizace masa je přímo z farmy – chovatelé
nejsou
vázáni
žádnými
evropskými
předpisy.
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Odjeli jsme si prohlédnout palírnu slivovice, kde se vyrábí tento nápoj trochu jinak
než na Valašsku.
Švestky kvasí bez
pecek a 50% destilát
se ukládá na několik
let do velkých
dubových
sudů.
Mají tam mimo jiné
krásný vyřezávaný
sud, který dostal
František Josef jako
svatební dar, ale ten
byl
prázdný.
Výsledkem je jemný
zlatavý mok, bez
pro nás typického
švestkového aroma,
ale příjemné chuti
blížící se koňaku
nebo whisky. Když jsme na konci prohlídky měli možnost koupit 0,7 l láhev za 5 €,
mnozí z nás nezůstali u jedné lahve a začali nakupovat po kartonech. To jsme ještě
netušili, že by z toho mohl vzniknout nějaký problém.
Před pohoštěním, které připravil ředitel zemědělské školy a kterého se zúčastnila celá
místní honorace počínaje náčelníkem policie, popem a místními radními, jsme ještě
navštívili firmu Balkan Lubodara Radojeviče, což je farma ovcí a koz zaměřená na
výrobu ovčích a kozích sýrů. Ochutnali jsme jejich výrobky a zvláště tvrdé sýry byly
výborné.
Před námi bylo nyní hodně kilometrů do Kursumlie na kosovských hranicích. Na
farmu s chovem ovcí Merinolandschaf pana Milana Suloviče jsme přijeli až potmě. Pan
Sulovič chová ovce v usedlosti svých rodičů, je majitelem motelů v turisticky zajímavé
lesnaté a hornaté oblasti Djavolja varos. Večer po práci přijíždí za svými ovečkami, na
stole na statku odloží všechny své mobilní telefony a odchází se stádem na pastvu.
Manželé Sulovičovi nás přivítali a pohostili a druhý den jsme navštívili přírodní
rezervaci v nedalekém údolí. Je to oblast šachet, soutěsek a atraktivních skalních útvarů
a zemních pyramid, ve které jsou prameny mimořádně kyselých minerálních vod.
Těžilo se tu od středověku železo, po úpadku těžby a zpracování rudy zde zůstali je
sedláci, kteří žijí na roztroušených samotách po okolních kopcích. Mezi lidi scházejí
jen několikrát za rok, když potřebují doplnit zásoby soli, cukru a petroleje.
Po obědě jsme se vydali zpět do Vojvodiny, v podvečer jsme si prohlédli
vybombardovaný Bělehrad, prošli se po pevnosti nad soutokem Sávy a Dunaje, u
kterého jsme se dobře navečeřeli a vrátili se do Nového Sadu. Následovala návštěva
mezinárodního zemědělského veletrhu, který se od naší poslední návštěvy příliš
nezměnil, kolekce ovcí a koz byla o poznání chudší, ale obsahovala většinu chovaných

- 27-

plemen v Srbsku. Viděli jsme krásnou expozici Lipicánů, Mangalic i stepního skotu.
Letní počasí vystřídal déšť, s deštníky jsme se procházeli po výstavišti a hledali, co
bychom mohli využít i u nás. Každý se zastavil u stánku s grily, kotlíky, pečícími
formami. Celí uchození jsme odpoledne po krátkém zastavení na novosadské pevnosti
navštívili farmu Davora a Nely Sekuličových, která je v kopcích nad Novým Sadem.
Farma je nová, Davor se po válce vrátil jako Srb z Chorvatska, kde celé generace jeho
předků úspěšně hospodařil a za prostředky z prodeje rodinné farmy začal hospodařit
zde. Vedle rostlinné výroby (asi 200 ha) má rozsáhlé vinohrady a chová 200 ovcí
plemen Merinolandschaf. Ovce jsou celoročně ustájeny pod lehkým přístřeškem,
krmení se jim vozí. Jehňata zabíjí a prodává přímo z farmy. Rád by choval jiné
plemeno ovcí – Romanovky, ale ministerstvo zemědělství mu k tomu nechce dát
povolení. Také zde jsme byli velice srdečně
přijati a mohli srovnávat naše a srbské
ovčáctví. Je škoda, že vzniklá politická
situace nám neumožňuje bližší kontakty
mezi chovateli a obchodní vazby jsou
komplikované celními a byrokratickými
překážkami. Večer jsme se rozloučili s
Novým Sadem, snažili se zlikvidovat
slovenské zásoby alkoholu – což se stejně
nepodařilo a nebylo to v lidských silách – a
ráno se vydali na zpáteční cestu. Chtěli jsme dodržet dohodnutý časový plán, na který
navazovaly účastníkům další spoje. Proto jsme museli odmítnout původně
neplánovanou návštěvu u ovčáka Jozefa Kalmana v Kanjiži u maďarských hranic.
K našemu nemilému překvapení jsme narazili na neoblomné celníky chránící
schengenský prostor. Při kontrole našel maďarský celník kartony se srbskou
slivovicí a nastala mela. Všichni jsme byli zahnáni na osobní pohlídku, ve které
uvízli tři nešťastníci, kteří měli víc jak 1 l alkoholu na osobu. Bylo s nimi zahájeno
správní řízení, čekali jsme tři hodiny na úředního překladatele, i když jsme mohli
do maďarštiny překládat sami.
Nadbytečný alkohol byl zkonfiskován a pokuta pro odhalené pašeráky byla
přes 2 000 Kč. Úředně bylo stanoveno, kolik alkoholu může zůstat v kartonech v
zavazadlovém prostoru a větší polovinu nám opět sebrali s tím, že bylo zahájeno
správní řízení s neznámým pachatelem, který se chystal prostřednictvím srbské
slivovice ohrozit stabilitu evropské ekonomiky. Nakonec jsme na hranicích strávili
skoro pět hodin.
Bylo to nepříjemné zakončení naší cesty, která byla jinak příjemnou možností
poznat nové oblasti, chovatele a trochu jinou zemi než je Česko a Slovensko. Doufám,
že příhody o tom, jak jsme pašovali slivovici na Valašsko, na Oravu a do Ústí nad
Labem budou časem patřit k ovčácké latině.
Aleš Zastoupil
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Závidíme, že jim do podnikání mluví manželky
Začátkem června 2009 jsme se vydali na pracovní cestu
do Rakouska. Zájezd připravil ve spolupráci s chovateli z
Horního Rakouska Jirka Kopecký a byla zaměřena na
návštěvy chovů ovcí s ukázkami domácího zpracování
mléka, masa a vlny. Pohybovali jsme se v okolí jezera
Attersee, které je třetí největší v Rakousku, leží v Alpách v
oblasti Salzkammergutberge, vyznačují se vápencovými
štíty a jezery. Spali jsme v příjemném penzionu Branderhof
s krásným výhledem na jezero. Byli jsme srdečně přijati
předsedkyní místního svazu chovatelů ovcí paní Evou
Ganglovou, která nám návštěvy na jednotlivých farmách
domluvila. Všude jsme byli mile přivítáni, ale i exkurze na farmy jsou podnikání a tak
jsme za návštěvy platili vstupné a očekávalo se, že chovatelům uděláme nějakou tržbu.
Vzhledem ke značné vzdálenosti účastníků od místa případného srazu jsme nakonec
zvolili variantu přesunu osobními auty a sraz byl na benzínové pumpě Ansfeldem za
Lincem.
Když jsme se všichni sešli, odjel náš konvoj na návštěvu prvního farmáře pana
Güntera Mössla ve Vorchdorfu. Na farmě se zaměřili na chov Východofríské ovce,
který je v kontrole užitkovosti, na zpracování mléka a masa. Pan Mössel hospodaří na
7,5 ha, chová 55 ovcí, které dojí. Dosahuje užitkovosti 2,5 l mléka na bahnici (600 l za
laktaci), krmení bahnic je vedle pastvy nebo sena a slámy v zimě 1,2 kg granulované
směsi pro bahnice (0,3€/kg). Jehňata odstavuje ve váze 10–12 kg, potom mají k
dispozici granule ad libidum. Ročně prodá šest plemenných beranů. Původním
povoláním je pan Mössel truhlář. Na farmě je vedle mlékárny i porážkové místo s
chladírnou, kde zabíjí všechna svá jehňata. Jehňata prodává jako mléčná ve váze 10–11
kg za5,5 € a ve váze kolem 40 kg za 4,5 € (ceny za kg jsou v živé váze). Mléko je
zpracováváno na několik druhů sýrů, z nichž nás zaujal typ čerstvého sýra v syrovátce,
který se bez rozrušení sýřeniny dá do tvořítek bez odtokových otvorů, ve kterých se
syrovátka oddělí od sýra. Ten se prodává ve formě malých válečků zalitých syrovátkou.
Jeden kilogram tohoto sýra se dá vyrobit ze dvou litrů mléka, zákazník si jej ochutí
podle sebe. Ceny sýrů se pohybují od 15 do 30 €. Trvanlivé sýry jsou baleny do vosku.
Na farmě také vyrábí salámy.
Po dobu naší návštěvy děti farmáře sklízely a svážely seno, které pevným
nakladačem umístěným na půdě uklízely. Své výrobky vozí pan Mössel na místní trhy
– má pojízdnou prodejnu jako přívěsný vozík za auto. Na této farmě jsme viděli, jak se
může uživit rodina na minimální výměře zemědělské půdy.
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Po cestě do penziónu jsme si prohlédli městečko Seewalchem u jezera Atterssee. Po
snídani jsme jeli na farmu pana Huberta Putze v
Powangu, který hospodaří na 15 ha, z toho je 4,9 ha orné
půdy v nadmořské výšce 620m. Chová 130 ovcí plemene
Merinolandschaf masného typu, u ovcí je před zařazením do
chovu zjišťováno osvalení, podíl loje pomocí tomografu a
na základě zjištěných hodnot se rozhoduje o zařazení do
chovu. Bahnění probíhá 3 krát za dva roky, jehňata se
odstavují ve dvou měsících a dosahují přírůstku 550 g, krmí
se senáží a granulovanou směsí, kterou nakupuje za 0,22
€/kg. Jehňata zabíjí ve váze kolem 40 kg. Farma je specializovaná na zpracování
jehněčího masa a výrobu uzenářských specialit. Porážka i výrobna je umístěna jako
vestavba ve velké stodole, která se i nadále používá na skladování sena. Vyrábí jehněčí
šunku – 26 €/kg, salámy, klobásy - vše jen z jehněčího masa. Jehněčí maso vcelku
prodává za 15–16 €, plátky za 17–18 €, marinované plátky za 16–19 €.
Na oběd jsme se zastavili v restauraci v St. Georgenu, která se specializuje na
speciality z jehněčího masa, které nakupuje od tohoto farmáře. V nabídce byla výborná
jídla v ceně od 8 do 12 € – jehněčí špíz s bazalkovým máslem a domácími špekovými
knedlíky a vařenou karotkou, jehněcí řízečky v sezamové krustě s česnekovými nudlemi,
jehněčí plíčka na smetaně s houskovými knedlíčky, ovčákův salát s jehněčími řízečky a
ovčím sýrem a další.
Zpravodaj SCHOK 2/2009e světa
Odpoledne
jsme
navštívili paní Elizabeth
Schiemer v Schalchen,
která se ve firmě
Wollgartl
věnuje
zpracování vlny. Na
farmě chovají 30 ovcí
různých plemen, ze
kterých zpracovává vlnu.
Pro výrobu další vlnu
nakupuje
podle
momentální
potřeby.
Nabízí i jehněčí maso a
trvanlivé salámy. Na
farmě probíhají kurzy na
zpracování vlny, od
praní a barvení (sama si
pěstuje
byliny
na
přírodní barvení vlny)
předení a filcování.
Minijatka
Kurzy jsou certifikované
ministerstvem školství a
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jsou určeny pro školy, rekvalifikace i zahraniční účastníky. Cena
kurzu je dotována z regionálních a evropských fondů. Dílna je zároveň malým muzeem
a výstavní síní. Paní Schiemer se věnuje výrobě obrazů technikou suchého plstění.
Prodává i polotovary na další domácí zpracování, vypranou vlnu za 22 €/kg a další
výrobky. V obchůdku, který připomíná galerii, jsme si mohli koupit plstěné pantofle,
vesty, ale i plstěnou podprsenku. Apartní klobouček za 70 € si odnesla paní Kozubová
ze Slovenska a až do konce cesty si ho nesundala z hlavy a moc jí slušel. Trochu rušivě
působily v krámku ovčí salámy, ale byly výborné a ty si zase kupovali pánové.

Před návratem do penziónu jsme se zastavili na farmě manželů Ganglových, která
leží na krásné vyhlídce nad jezerem Atterssee. Hospodaří na 22 ha půdy a v současné
době se rozhodli zásadně změnit svůj chov a ovce plemene Merinolandschaf vyměnit
za Východofrískou ovci. Nakoupili letošní VF jehnice, které budou na podzim
připouštět a na jaře je začnou dojit a vyrábět sýry. Farma je vybavená malými jatkami
pro vlastní potřebu – ročně zabíjí 70 svých jehňat. Pan Gangl ještě provozuje pálenici,
nedávno si pořídil nový destilační přístroj za 6 000 €. Povinnost je oznámit pálení jeden
týden dopředu, kontroly mohou přijít kdykoliv a přistižení při nepovoleném pálení by
znamenalo ztrátu licence a finanční postih. Každý měsíc si může provozovatel
pálenice vypálit 15 l pálenky pro osobní spotřebu, co je navíc se zdaňuje. Večer v
penziónu jsme poseděli s rakouskými chovateli, ochutnali jejich výrobky a snažili se
dopít moravské víno, které jsme si přivezli s sebou.

Poslední den naší návštěvy jsme z důvodu špatného počasí vynechali plavbu po
jezeře a navíc jsme navštívili farmu pana Petra Gniglera v Rutzenmoos. Přesto, že
pan Gnigler pracuje 30 hodin týdně jako ošetřovatel, hospodaří v ekologickém režimu
na více než 40 ha půdy, chová 270 ovcí plemene Merinolanschaf a provozuje porážku,
kde se ročně zabije 1200 ks ovcí. I porážka je certifikovaná jako bioprovoz. Nyní
dokončuje stavební úpravy, které mu umožní prodloužení licence na jatka, pokud by je
neprovedl, nemohl by od příštího roku ovce porážet. Provoz farmy má na starosti
manželka, dvakrát týdně přichází řezník, který ovce poráží, maso dodává vakuově
balené do rakouské obchodní sítě eko – potravin, do vybraných restaurací vozí celé
trupy. Vyrábí i uzenářské výrovky. Ovce a jehňata vykupuje z eko farem – cena jehňat
v živém je 2,5–2,6 €. Vlastní chov má umístěn v novém ovčíně, lehké dřevostavbě,
jakou jsme viděli na farmě pana Putze. V tomto případě se již nejednalo o zpracování
produktů na farmě, ale o tvrdé podnikání.
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Na závěr jsme navštívili farmu rodiny Smitzbergerových v Traukirchen, která
se specializuje na zpracování mléka od 40 ovcí plemene Východofríské ovce, které
chovají na 6 ha luk a pastvin. K dispozici mají ještě další 2 ha, ale ty jsou určeny pro
chov dvou koní plemene Hafling. Farma je ekologická, zpočátku se snažili krmit ovce
jen objemnými krmivy, ale z důvodu výskytu ketóz a poklesu produkce mléka začali
nakupovat obiloviny. Jehňata se snaží prodat k jatečným účelům v období velikonoc za
3,25 €/kg, sami jehňata neporáží. Prodávají široký sortiment mléčných výrobků od
mléka, přes jogurty, čerstvé sýry v syrovátce a běžné čerstvé sýry. Prodávají ze dvora,
ale dodávají i do místního obchodu a restaurace. Zpracování mléka probíhá
v minimlékárničce o rozměrech necelé 2 x 2 metry a volně přechází do hlavní obytné
místnosti. Na zápraží je umístěna prosklená vitrína s výrobky a uskutečňuje se zde
prodej. Přesto nám tu bylo dobře, usadili jsme se v prostorném altánu vedle ovčína a
dojídali zbytky zásob před cestou domů. Na jedné straně jsme mohli navštíveným
farmářům závidět, mají svůj zavedený podnik, mluvit jim do toho může jenom
manželka, ale i v Rakousku budou od roku 2010 platit předpisy, které my už známe a
bez dalších investic se
neobejdou. Každopádně to
byla cesta, na kterou
budeme
dlouho
vzpomínat. Přinesla nám
mnoho nových poznatků,
které se u nás mohou
uplatnit.
Aleš Zastoupil

Minimlékárnička

- 32-

OVČÁCKÁ POHÁDKA
aneb
k čemu je nám úředník

Pase ovčák ovce na zelené louce. Najednou, co to? Po horské cestě přijíždí
bavorák a za ním oblaka prachu. Za volantem mladý muž ve skvěle padnoucím obleku
od Broniho, v naleštěných botách od Gucciho, vázanka D+G a na očích tmavé brýle
Ray Ban.
Stisknutím tlačítka stáhne okénko, vykloní se a povídá: „Hej, ovčáku, když ti řeknu,
kolik máš ve svém stádě ovcí, dáš mi jednu?“ Ovčák se pomalu podívá na úspěšného
mladého muže a řekne klidně: „Ale jo, proč ne?“
Úspěšný mladý muž zaparkuje svůj bavorák, vytáhne notebook Dell, připojí ho ke
svému mobilu AT&T, pomocí GPS určí svoji polohu, pak se připojí na satelit ESA, kde
zadá svoje souřadnice a vyžádá si pořízení řady fotografií s maximálním rozlišením.
Pak pomocí Photoshopu
Ovčák Zastoupil na cestách
otevře pořízené digitální
obrázky a exportuje je do
zpracovatelského
střediska v Hamburku.
Během pár vteřin dostane
na svůj Palm Pilot zprávu,
že
obrázky
jsou
zpracovány a uloženy v
databázi SQL. Propojí
databázi s Excelem, kde
má
stovky
složitých
vzorců,
a
uploaduje
všechna uložená data.
Po několika minutách má data zpracovaná. Vytiskne je na miniaturní barevné tiskárně
HP LaserJet jako stopadesátistránkovou zprávu a otočí se k ovčákovi: „Máš přesně
1 586 ovcí!“
„To je pravda. Takže podle naší domluvy si můžete vybrat jednu ovci.“
Ovčák pozoruje pobaveně mladého muže, jak se snaží napasovat jedno zvíře do kufru
auta, a pak povídá: „Když Vám řeknu, jaké je Vaše povolání, vrátíte mi, co jste si
vzal?“
Mladý muž se na vteřinu zamyslí a odpoví: „Jistě.“
„Jste konzultant Evropské unie,“ řekne ovčák.
Mladému muži spadne čelist: „To je pravda. Jak jste to poznal?“
„ Vůbec jsem nemusel hádat,“ povídá ovčák.
„Přijel jste, aniž by pro Vás kdokoliv poslal. Chtěl jste dostat zaplaceno za odpověď,
kterou jsem už dávno znal – navíc na otázku, na kterou jsem se ani neptal a přitom o
mé práci víte úplný hovno. A teď mi vraťte mého psa“.
Rodina Zastoupilových
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Živá voda na Slovensku
Je na světě mnoho míst, které člověk za svůj život navštívil již mnohokrát a stále
nachází něco nového, nepoznaného. Ale jsou i místa, o kterých slyšel z úst jiných a je
rád, když se naskytne příležitost se na ně podívat osobně. Vyškovský děkanát uspořádal
v letošním roce dva poutní zájezdy. První v sobotu 2. května 2009 dvěma autobusy na
Slovenská mariánská poutní místa Turzovka a Rajecká Lesná.

Turzovka – u pramenů

Název „Slovanské Lurdy“, které Turzovka časem z různých stran dostala, hovoří
za všechno. Tak jako v Lurdech, i tady jsou prameny „Živé vody“ se silou tělesného i
duchovního uzdravování. Přívlastek „Slovanské“ si zaslouží nejen svou geografickou
polohou – na rozhraní Slovenska, Moravy a Polska – ale i mezinárodní účastí poutníků.
Je zajímavé, že dodnes žádné poutní místo na Slovensku nemělo takový ohlas
v zahraničí, jako Turzovka v krásném přírodním prostředí, kde člověk vnímá, jak se
nebe téměř dotýká země. Každým rokem je zde vybudováno něco nového a čas tu
velmi rychle utíká. Protože jsme měli dohodnutou v poledne mši svatou v Rajecké
Lesné, načerpali jsme vodu, udělali krátkou pobožnost a vydali se směrem na druhé
mariánské poutní místo.
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Viděli jste už betlém, kde je 300 postav a z toho se 150 pohybuje ??
Bazilika
narození
Panny
Marie
– Rajecká
Lesná

Rajecká Lesná je obec na úpatí vrchu
Kľak, nedaleko Žiliny. Bazilika Narození Panny
Marie je sice jednoduchá, ale velmi pěkná a
Milostná socha Panny Marie frivaldské je na
hlavním oltáři téměř v životní velikosti. Stojí na
půlměsíci, na pravé ruce drží malého Ježíška,
v levé ruce královskou berlu. Panna Maria i
Ježíšek mají na hlavách korunky. Socha je
vyřezaná ze dřeva a silně pozlacená. Zde jsme
měli mši a po obědě jsme si prohlédli známý
Slovenský betlém, který vyrobil mistr Jozef
Pekara z Rajeckých Teplic. Na tomto řezbářském
díle pracoval mistr 15 roků.
Rozměry betléma jsou 8,5 x 3 x 2,5 metrů.
Je to úžasné dílo s asi 300 postavami, z kterých

Dům Božího narození
se polovina
pohybuje a
ve kterém
jsou
znázorněny
všechny
oblasti
Slovenska.
Že jsou
Slováci na
betlém velmi
pyšní, to
dokazují
různé
skládačky,
na kterých je uvedeno: „Slovensko přináší přes Slovenský Betlehem do Evropské unie
víru – naději – a lásku, pro obnovu rodiny – základ společnosti.“
Po celý rok je možno jej shlédnout u baziliky v Domě Božího Narození. Prohlídka
opravdu stojí za to.
Na závěr našeho putování jsme ještě měli pobožnost Křížové cesty nad obcí
v okruhu asi 2 km v lesíku, kde jsou krásné zděné kapličky s jednotlivými zastaveními
a malá Lurdská kaplička s tekoucím pramínkem zdravé vody. Tak nám skončila první
cesta poutního zájezdu, na který máme všichni nezapomenutelné vzpomínky.
Připravil: Libor Pištělka
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Koupali jsme se v moři a chytali bronz

U moře v Cannes

Zájezd do Lurd měl dva turnusy. První byl od 17.– 25. července a druhý od 27.
července – 4. srpna. My jsme jeli až ve druhém čase. Vyjížděli jsme přepychovým
autobusem z Vyškova přes Rakousko do Itálie, s menšími zastávkami. Po ranním
příjezdu do Montichiari – poutního místa v Itálii, kde se zjevovala Panna Maria pod
jménem Rosa Mystica (Mystická Růže). Zde jsme měli českou mši svatou, protože
s námi jel Otec Marián. Po umytí nohou v malém bazénku jsme vyrazili na cestu do
Francie. Zastávky ve městě Cannes, kde se pořádají filmové festivaly, ve velkých
vedrech, které zde
panovaly,
každý
Lurdské
využil
k vykoupání
baziliky
v moři.
V nočních
hodinách jsme pak
odjížděli do Lurd a
ráno jsme byli na
místě. Těžko se dají
popsat chvíle strávené
v tomto městě se
spoustou
obchodů,
hotelů, restaurací, ale
hlavně tisíci a tisíci
poutníky
z celého
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světa. V bazilikách jsou neustále slouženy mše sv. v různých jazycích. I pro nás to byla
velká čest, když jsme měli mši svatou českou i se zpěvy přímo v jeskyni zjevení. Tato
jeskyně znamená pro všechny poutníky, nemocné i zdravé, konečný cíl poutě.
Celých 5 dní v Lurdech jsme strávili prohlídkami bazilik, muzeí a jiných památek
města. Zpestřením a nezapomenutelným zážitkem bylo koupaní v zázračných
bazénech. A ty úžasné večery, kdy se konaly a denně konají průvody se svícemi, kdy
tisíce zapálených svíček jakoby symbolizovaly tisíce spojených rukou za účelem jediné
společné modlitby. Jak krásně v uších zní ve všech jazycích ta lurdská píseň Ave
Maria. Je dojemné, když člověk na vlastní oči vidí tisíce vozíčkářů a jiných tělesně
postižených lidí, kteří na toto posvátné místo přijíždějí pro vyprošení zdraví ať už pro
tělo či pro duši, nebo jen prostince Bohu poděkovat. Nikde nebylo vidět nevraživost
mezi bělochy, černochy, či asiaty. S těmito všemi jsme chodili na společné snídaně,
obědy i večeře. Ubytování a stravu jsme měli v hezkém prostředí zvaném : CITÉ
SAINT PIERRE. Denně byla pro nás sloužena mše svatá česky Otcem Mariánem. Na
stravu jsme si opravdu rychle zvykli také díky tomu, že Francouzi používají hodně
zeleniny a k obědu i k večeři nalévají červené víno. Zvláštností je, že k obědu
nepodávají polévku jako je tomu u nás, ale až k večeři, neboť ve Francii se chodí do
práce až na devět hodin, takže oběd mají jen lehký. Až večeře je více sytější. Když my
uléháme ke spánku, tam teprve začíná život. Také příležitostně, ale hlavně při
rozloučení s Lurdy, se zpívaly české a moravské písničky, za což jsme sklidili velký
potlesk. Pět dní pobytu v Lurdech rychle uteklo a my se museli rozloučit a osmý den
nás opět čekala Itálie a s ní město Padova, kde v bazilice Sv. Antonína pro nás Otec
Marián odsloužil
poslední mši svatou
tohoto
poutního
Na pobřeží v Bibione
zájezdu.
Ještě
prohlídka
nejznámějšího
italského letoviska
BIBIONE,
městečka na jedné
straně s překvapivě
rušnými
ulicemi
plnými obchodů,
diskoték
a
nákupních center a
na straně druhé
poklidnými čtvrtěmi s dětskými hřišti a piniovými háji podél moře jako oázami klidu a
pohodí. Na děti je v Bilione pamatováno na mnoha místech, na plážích jsou volně
přístupné prolézačky a malé kolotoče, na obchodních třídách nejrůznější atrakce a
kousek od centra pak především všemi vyhledávaný Lunapark. Po šestnácté hodině nás
na pláži zastihla bouře, takže jsme viděli, jak si vlnky dovedou v moři hrát.
Ve 20.00 hodin byl odjezd z Bibione a devátý den v ranních hodinách jsme všichni bez
úrazu, s krásnými zážitky dorazili do Vyškova, na naši rovněž krásnou Moravu.
Foto i text: Libor Pištělka
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Hrůza, kterou prožili
…už nikdy více…
Římskokatolická farnost Švábenice uspořádala v sobotu 30. května 2009 pouť za
sv. Maxmiliánem Maria Kolbem do KL Auschwitz – Birkenau, bývalého nacistického
koncentračního tábora v Osvětimi v Polsku. Po celý den nám byl průvodcem náš
duchovní správce P. Bohuslav. Protože katolická církev slavila Rok svatého Pavla,
proto také první zastavení bylo nejdříve v kostele sv. Pavla v Nowym Bytomiu, kde
k jeho poctě byla sloužena poutní mše svatá. Potom jsme si prohlédli seminář a
katedrálu v Katowicích.
Odpoledne jsme se vydali na prohlídku muzea KL Auschwitz. Tento nacistický
německý koncentrační tábor se stal pro svět symbolem holocaustu, genocidy a teroru.
Byl založen Němci v polovině roku 1940 na okraji polského města Osvětim, které bylo
nacisty začleněno do Třetí říše. Poté byl název města změněn na Auschwitz. Název
tábora byl odvozen od německého názvu okupovaného města. Tábor byl zřízen kvůli
stále se zvyšujícímu počtu zatčených německou policií a následným přeplněním věznic.
Sloužil k internaci osob, považovaných nacisty za „nežádoucí“ – politických odpůrců
nacistického režimu, zločinců a Židů. Areál muzea čítá 191 ha a prohlídka trvá přes tři
hodiny. Věřte, těžko se o tom píše. Kolik hrůzy zde lidé prožili, kolik nevinných lidí
zde bylo umučeno.
Tak zde byl umučen i františkánský kněz

Maxm ilián
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Kolbe

Strašný konec pro něj
začal ráno jednoho horkého
Cela, ve které Maxmilián Kolbe zemřel
červencového dne v roce
1941. Vůdce tábora Fritsch
vybral deset zajatců, kteří
měli
být
uvrženi
do
hladomorny, do sklepení
bez světla a vzduchu.
Jeden
z nešťastníků,
polský
otec
rodiny
František
Gajowniczek
náhle zoufale vykřikl a
v slzách mluvil o svých
dvou dětech. Tu vystoupil
Maxmilián Kolbe klidně a
odhodlaně
z řady
ušetřených a nabídl svůj
život
za
život
Gajowniczkův. Fritsch přijal
výměnu a Kolbeho hrozný
osud
byl
zpečetěn.
Spoluvězňové líčili, jak bylo
z hladomorny slyšet po
celé dny modlitby a zpěv,
až nakonec se neozval
žádný hlas. 14. srpna dal
osvětimský táborový kat knězi, na kost vyhublému, ačkoli už nejevil
známky života, smrtelnou fenolovou injekci. Během muk v hladomorně
trvajících dva týdny nevyšla ze rtů Kolbeho žádná stížnost. Při slavnosti
svatořečení Maxmiliána Kolbeho v roce 1982 byl šedivý František
Gajowniczek se svou rodinou mezi množstvím lidí na náměstí sv. Petra
v Římě. Slzy mu tekly po vrásčitém obličeji. Byl to jeden
z nejpohnutějších okamžiků pro něho i pro každého věřícího křesťana.
Přejme si, aby již nikdy více nepřišla taková tragedie. Miliony lidí na světě vědí, čím
byl Auschwitz, ale stále nejpodstatnější je uchování ve vědomí a paměti lidstva, že
jenom na nich závisí, jestli se taková tragedie stane znova. Jen lidé to způsobili a jen
lidé mohou tomu zabránit.
Na zpáteční cestě domů jsme se zastavili na večerní modlitbu v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie ve Frýdku – Místku.
Co uvést na závěr? Snad báseň, kterou pro nás napsala paní Ludmila Harásková,
vypoví vše, co jsme ten den viděli.
Připravil: Libor Pištělka

- 39-

Poslední májovou sobotu
jsme na pouti v Polsku byli,
duchovní zážitek společně prožívali.
A sílu Ducha sv. každý snad pociťoval,
když „Osvětimským vězením“ procházel
kde sv. Max Maria Kolbe útrapy prožíval.
A v chrámu Božím, kde na svůj křest
si Otec Boguslav zavzpomínal,
pak novokněz nám požehnání uděloval,
a každý byl duchovně obdarován.
A cesta ubíhala dále a ve Frýdeckém chrámě,
jsme milostí načerpali více,
při modlení nám kněz rozžíhal krásné svíce
my prožili večer Boží milosti,
před „Duchem seslání svátosti.“
Ta pouť po stopách sv. Pavla
byla tak úžasná,
že v srdcích milé vzpomínky máme
a do smrti si je uchováme.
Do Osvětimských táborů by měli chodit „mladí“
by prohlédli si život vězňů,
co tam za „vůdce“ prožívali,
pak v nesvárech by pokoj dali.
Viděli by, co „vůdce“ s vězni prováděl,
když do plynu nevinné lidi naháněl.
Jen tam se dějiny dají poznat
a k pravdě by měl se každý doznat.
Jen jeden byl popravený, jmenovitě Hess“
Kde jsou ti zločinci, ptáme se dnes…?
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Říká vám něco slovo Křéby ???
Před rokem pro nás toto místo
neznámé, ačkoliv překrásná přírodní
scenérie se nachází jen 7 km od
Švábenic směrem na Prasklice. Křéby
na výměře 3,52 ha byly v roce 1956
vyhlášeny Národní přírodní památkou.
Chráněnou
lokalitu
tvoří
tři
samostatná izolovaná území – „Křéby“
- „Matějův Písek“ a „Foltýnova chata“

Díky výslunné, k jihu obrácené poloze těchto
stráněk a propustnému písčitému podloží se zde
nachází vhodné podmínky pro existenci vzácné
teplomilné travinobylinné vegetace stepního
charakteru a na ni vázaných teplomilných druhů rostlin a živočichů. Takovéto
organismy adaptované na teplo a sucho se nazývají odborně xerotermními druhy. Že
lokalita není zajímavá jen botanicky nás v parném létě přesvědčí poletující motýli,
z nichž jistě nelze přehlédnout Otakárka fenyklového, nebo Otakárka ovocného.
Naopak na kořist číhající bizarní Kudlanka nábožná se úspěšně skrývá mezi stébly
trávy.
Nápadné velké modrofialové květy, které oživí zdejší ještě spící krajinu brzy zjara,
patří konikleci velkokvětému. Celé rostliny jsou hustě stříbřitě chlupaté, což jim
napomáhá přežít jarní mrazíky. Naopak drobné bílé kvítky kriticky ohrožené lněnky
Dollinerovy uprostřed léta mezi nápadnými květy Lnu žlutého jsou snadno
přehlédnutelné. Z dalších zajímavých rostlin zde roste např. kavyl Ivanův, kavyl
vláskovitý, len tenkolistý, vstavač nachový, sasanka lesní a další. Příroda je tu opravdu
nádherná.
A nádherná je také procházka k místu, kde stával poutní kostel Panny Marie
Ochranitelky.

Dnes na tomto místě stojí Boží muka, která byla obnovena roku 2005

na kamenných základech původní Boží muky, která byla postavena na místě kaple
Panny Marie Ochranné. Kapli nechal vybudovat v roce 1715 baron František Ferdinand
Sak z Bohuňovic jako dík za odvrácení moru. Byla známým vyhledávaným poutním
místem. Roku 1772 zde bylo zřízeno lokální kaplanství a roku 1777 byla kaple
rozšířena. ( na 94 m2 měla 3 oltáře, dřevěnou kazatelnu a 4 lavice z měkkého dřeva).
Dne 13. září 1778 v den jména Panny Marie byla generálním vikářem z Olomouce
vysvěcena a byl do ní slavnostně zavěšen obraz Panny Marie Pomocnice (později
nazývaný obraz Panny Marie Křébské), malovaný dle italského vzoru poutního místa,
který pro kapli zakoupil hrabě Braida se svou paní.
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Za císaře Josefa II. však byla kaple úředně uzavřena a slavný obraz Panny Marie
Křébské v průvodu přenesen do farního kostela v Morkovicích, kde je dosud.
Pověst vypráví, že se obraz vždy po přenesení do Morkovic vrátil v noci zpět na své
původní místo
a když byla
kaple zbořena,
zůstal viset na
mohutné lípě.
Dnes je jeho
kopie zavěšena
v této
Boží
muce, aby nám
připomenula
slávu dávného
poutního místa
ochrany Panny
Marie.
Proto přátelé, udělejte si někdy čas a přijďte se na tato místa podívat a věřte, budete
se sem rádi znovu vracet.
Text i foto: Libor Pištělka

Poděkování
Jako správci muzeí ve Švábenicích je mou povinností poděkovat všem dětem
základní i mateřské školy a zároveň i paním učitelkám, že vytvořily pro výstavu :
„Švábenice očima dětí“ tolik překrásných kreseb a různých výtvorů. Napočítal jsem
jich přes 1.300 kusů. Všem návštěvníkům se tato díla velmi líbila a proto si myslím, že
nebyla dětská výstava ve Švábenicích poslední.

Protože příští zpravodaj vyjde až na Vánoce, chtěl bych sdělit již nyní, že připravuji
novou výstavu, která bude mít název

„BETLÉMY, POHLEDNICE A ILUSTRACE
akademického malíře JIŘÍHO ŠKOPKA
z Jaroměře u Náchoda
Výstava začne v neděli 29. listopadu 2009. Na všechny se opět těší vystavovatel
Libor Pištělka
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Zahradní kalendář aneb
rady na poslední chvíli pro méně zkušené zahrádkáře
Se začátkem školního roku nemají starosti jen školáci, ale i zahrádkáři. Den se
pomalu zkracuje, začíná být chladno a deštivo a úkolů, které na nás to naše
hospodářství najednou naložilo, je čím dál tím více. Všechno naráz zraje, jablka padají
ze stromů a nikdo o ně nemá zájem, dozrávají hrušky, švestky (kterých je letos naštěstí
do beček dost a dost), zelenina musí ven, plevel (ta potvora!) pořád roste a my jen
zíráme na tu spoušť, na tu nekonečnou práci… A jestli do toho začne pršet, tak máme
zaručeno, že i zahrádkář může mít ze své zahrady poničené nervy. Musíme se však
povznést nad věcí, v klidu si zahradu projít, říci si, že se až tak vlastně nic nestane,
dobře se vyspíme (poněvadž jak známo – ráno je moudřejší večera)
a možná nám ke klidu pomůžou i následující dobré rady na poslední chvíli:

Ovocná zahrada a sad

- Při česání a ukládání ovoce dbejte na to, aby se vám
nepoškodilo. Vhodným místem pro skladování ovoce na
zimu je bezmrazé místo v garáži nebo ve sklepě.
- Připevněte k hrušním lepové pásky na ochranu před
květopasem hrušňovým.
- Proveďte prosvětlovací řez slivoní a mirabelek, prořežte
přehuštěné keře bobulovin.

Zeleninová zahrádka

- Záhony ležící ladem ještě osejte rostlinami na zelené
hnojení.
- Skleník vyčistěte a vydezinfikujte.
- Připravte sklep na zeleninu, vyvětrejte ho a stěny natřete
vápnem.
- Na slunné místo vysejte petržel a kerblík – budou vám
k dispozici brzy na jaře.
- Kořenovou zeleninu před uskladněním řádně očistěte.

Okrasná zahrada

- Ostříhejte stálezelené živé ploty,
snažte se udržet jejich tvar.
- Pravidelně odstřihávejte odkvetlé mečíky, ale na každé
rostlině ponechte několik listů přirozeně zavadnout.
- Pokud jste tak ještě neučinili, vysaďte narcisy, tulipány,
hyacinty, modřence, bledule a sněženky.
- Starší trávníky provzdušněte.
- Připravte si ochranné kryty pro choulostivé trvalky, i když
zdánlivě první mrazíky ještě nehrozí.
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Rady babky kořenářky na závěr aneb jak zmírnit následky
hodového veselí
Přílišným požíváním masité potravy, silně kořeněných a solených jídel, požíváním
silných alkoholických nápojů nás může překvapit nepříjemná choroba – překyselení
žaludku.
Jestliže nějakým nedopatřením takto onemocníme (což je v tomto období velmi
pravděpodobné), pak vězte, že rada není nikterak zázračná. Nepožívejme vůbec
masitých polévek, maso jíme jen na oběd a na večeři jen lehký příkrm. Nemírné
požívání jak potravy, tak i alkoholických nápojů se nám vždy vymstí, ať už dříve či
později! Rada sice pěkná, leč mám takový dojem, že pro většinu z nás zcela zbytečná.
Pak už nám zbude poslední možnost

– tvrdá dieta a popíjet jen doporučený odvar:
20 g pampelišky kořene
20 g pomerančové kůry
15 g rebarbory kořene
15 g máty peprné
15 g zeměžluče
15 g jetele
Přeji Vám všem veselé a v klidu prožité
hody!
Mgr. Jana Zatloukalová

PS: Vážení čtenáři, abyste předešli zdravotním potížím, vyzkoušejte recept na
přece jen trochu dietnější řízečky, než-li je pravá hodová kačena se zelím:

Řízky v jogurtovém županu – dle paní učitelky Duškové
Řízky (vepřové, kuřecí….) naklepeme, osolíme, opepříme. V misce rozmícháme 1 bílý
jogurt s trochou soli a kořením (chili nebo kari). Řízky směsí potřeme a necháme uležet
nejlépe 48 hodin. Pak obalíme ve strouhance a pečeme na pánvi. V původním receptu
uvádí autor pečení na suchém plechu v troubě (to pro ty, kteří dbají na zdravou
výživu!). Vyzkoušejte, co vám bude lépe vyhovovat.
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„ Sejdeme se na hřbitově “
Je to příjemný pocit, když návštěvníci, kteří přijdou do muzea a pak navštíví náš
švábenický hřbitov, řeknou, jak se to tu za poslední léta změnilo k nepoznání.
Jistě k tomu přispějí i opravené hřbitovní zídky a také opravené dva hroby rodiny
akademického malíře Petra Pištělky.
Poděkování patří všem, kteří se postarali svou prací „o kulturní dědictví“ pro
Švábenice.
text: Libor Pištělka

Foto č. 1)
Před vykácením tújí
Foto č. 2)
Po vykácení tújí
Foto č. 3)
Po dokončení
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Před 120 lety

(Výpis z kroniky obce Švábenice a knihy Rod pánů ze Švábenic)

1901 – 1936 – Výroba Loštických – Olomouckých tvarůžků paní Marií
Šáškovou č. 287, suroviny brala ze Švábenské mlékárny (hanácký
kalendář)
1906 – Pokračovat se stavbou silnice na Trávník
1907 – Vystavěn domek u cihelny pro cihláře
1908 - Prodá se hostinec na stavební prostoře č. 317 a část plochy č. 18
avšak bez pozemků při této vložce napsaných hostinec č. 200
Lapač na stavební prostoře 32 i se zahradou. Kupitel hostince č.
19 béře na vědomí, že hostinec je pronajat do 31.12.1910. Nájemní
smlouva Lapače s Fr. Derkem se prodlužuje do té doby, až se
hostinec prodá. Fr. Derka se má postarat o led. Co neupotřebí má
mu být uhrazeno. Zemský výbor stanovil cenu hostince č. 19 na
16.000 K, č.200 - 15.000 K
1909-11 – Zřízena škola na Lapači – učitel Miloš Lejsal v I. patře
1909 – Alois Zbořil koupil obecní hostinec č. 19 za nejvyšší cenu 20.225 K
1909 – Lapač koupila Marie Dvořáková č. 25
1910 – Nařízeno, aby se cihly prodávaly jen domácím
1911 – Pořízeno dnešní nové jeviště na Lapači, které stálo okrouhle 3.000
K na tuto dobu obnos ohromný. Nějaké peníze byly v hotovosti,
500 půjčuje národní sdružení studujících, zbytek vypůjčil Josef
Cupák a František Hejný. Oba získali si nezčetných zásluh o
zbudování tohoto stánku. Tak moderně zařízené jeviště bylo naše
třetí na Moravě. Čtenářsko pěvecký spolek Svatopluk uznav
bratrské sblížení s místní tělovýchovnou jednotou Sokol předává
této spoluvlastnictví na jeviště.
1912 – Výbor nesouhlasil se zavíráním obchodů v 7 hod večer, poněvadž
je to nevhodná doba, kterou se poškozují obchodníci i
konzumenti.
1913 – Výdej známek pro psy
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městysem Švábenice
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRN Í

SBÍRKU

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

dne:

25. 11. 2009
26. 11. 2009
27. 11. 2009

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

místo: bývalé zdravotní středisko za Úřadem městyse Švábenice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 517 365 622, 733 642 423

Sociologický průzkum
Položili jsme v několika zemích následující otázku:
„Prosím Vás, jaký je Váš názor na nedostatek jídla v jiných částech
světa?“
Výsledek byl katastrofální:
V Africe nikdo nevěděl, co je to „jídlo“
V Západní Evropě nikdo nevěděl, co je to „nedostatek“
Ve Východní Evropě nikdo nevěděl, co je to „Váš názor“
V Jižní Americe nevěděli, co je to „Prosím Vás“
V USA zase nevěděli, co je to „v jiných částech světa“.
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Nahlédnutí do žákovských knížek našich ratolestí:
 Nosí do školy příliš krátké sukně, takže vzbuzuje u spolužáků větší
pozornost než já se svým výkladem, prosím o prodloužení.
 Lezl do pětimetrové výšky na třímetrový strom.
 Vyndala při hodině tělesné výchovy bez dovolení kozu a celá třída přes
ni skákala.
 Rozbila spolužákovi svačinu.
 Žák o hodině žvýká žvýkačku, já mu ale jen povolil sníst chléb.
 Směje se mi za zády do očí.
 Vyvolán prohlásil, že nebude odpovídat bez advokáta.
 Pravidelně chodí do školy nepravidelně.
 Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné.
 Žádá od učitele lepší známku se železnou tyčí v ruce.
 Při odině dějepisu zapálil lavici a naváděl zbytek třídy, aby mě upálili.
 Když jsem vašeho syna vyvolala k tabuli, opáčil mi: „Piš pět, svačím!“
 Váš syn mi dnes začal tykat, skákal mi do výkladu a chtěl vidět můj
diplom.
 Simuloval zvonění školního zvonku budíkem, a když se mu nba to
přišlo, ještě tvrdil, že ho o to školník požádal.
 O hodině přírodopisu strká ptáka do topení.
 Kdykoliv je vyvolán, kouká na mě jako na idiota a ptá se, jestli to
myslím vážně.

Poznámka:
redakce se neinspirovala v místní základní škole!
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Pohostinství na Trávníku opět v provozu
Otevřeno:

Út – Čt
Pá
So
Ne

15.00 15.00 –
17.00 –
17.00 –

22.00 hod
24.00 hod
24.00 hod
22.00 hod

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