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Mikuláš mezi dětmi
První prosincový pátek v kalendáři v mateřské i základní škole patřil Mikuláši.
Během dopoledne se zde s halasným cinkáním řetězů objevili netrpělivě očekávaní čerti
spolu s Milkulášem a andělem. Děti je
od samého rána vyhlížely se strachem
a obavou, u mnohých se dokonce
objevily i slzičky. Co když zrovna mě
si čert odnese do pekla? Naštěstí ve
všech třídách obou škol včas zakročil
na přímluvu paní učitelky hodný pan
Mikuláš a nakonec všechno dobře
dopadlo. Děti si oddychly a mohly se
konečně radovat z nadělených
dárečků, prvňáčci navíc ze svého
prvního opravdového mikulášského
vysvědčení.
PS: Mikuláši, andílku a čerti!
Děkujeme vám a těšíme se opět za rok
na shledanou!
Kolektiv učitelek ZŠ

Slovo úvodem

„Ten vánoční čas,
dočkali jsme zas…“
Někde jsem četla pěkné přirovnání. Křesťanský kalendář je prý jako krásný
náhrdelník seskládaný z různých svátků. Některé korálky jsou drobné a nenápadné, jiné
září zelení, jako třeba Velikonoce, jiné různobarevně kvetou – jako Letnice, ale svým
leskem a třpytem drahého kamene se odlišují Vánoce.
Ano, Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky v celém roce. Avšak dnes se jako mor
šíří myšlenky typu „Zase jsou tu ty hrozné Vánoce!“ Hospodyně úpějí nad myšlenkou,
co je zase čeká práce, mnozí se děsí plných ulic a obchodů, zaměstnanci marketů by
potřebovali více než kdy jindy psychiatra díky stovkám hodin, které stráví na koncertu
mučivé reprodukované vánoční hudby, koled a neustálých stížností nervózních
zákazníků. A český Ježíšek musí usilovně odrážet útoky ze západu, odkud přijíždí na
saních tažených soby Santa Claus, kterého doporučuje devět z deseti výrobců, ke
kterým se informace o tom, že tu Santu nemáme, záhadně nedostala…
A tak zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola, a ty menší se ptají,
kolikrát se ještě vyspinkají, než přijde Ježíšek, říkají mnozí dospělí: „Už aby bylo po
svátcích – to zas bude blázinec.“ A je také jasné, že jsme to hlavně my – ženy, kdo
takto mluví. Nás ta předvánoční horečka každoročně semele doslova jako jelito.
Především na nás totiž spočívá to břemeno příprav: napečeme hory cukroví, naděláme
sudy salátu, nanosíme metráky v nákupních taškách, rozvěsíme náruče jmelí a
provedeme zoufalý pokus o úklid všeho… A já si opět jako každoročně kladu otázku –
máme to vůbec zapotřebí?
Vždy nakonec přijde chvíle, kdy si uvědomíme, že to vlastně stejně nikdo
neocení a neuzná. Tyto svátky totiž potřebují ještě jinou přípravu. Vánoce žádají,
abychom připravili především svá srdce. Tam je třeba uklidit, tam je třeba hledat smír,
neboť pak přijde i tichá radost a pokoj. Jak prosté… Ale jak těžké!
Mgr. Jana Zatloukalová
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Slovo starosty
Milí spoluobčané, vážení čtenáři zpravodaje městyse,
s blížícím se koncem roku 2009 bych Vás chtěl v krátkosti seznámit s tím
nejdůležitějším, co se nám v tomto roce podařilo vybudovat.

V současné době má Městys Švábenice 981 obyvatel, což je největší počet občanů
s trvalým pobytem od roku 1980. Od začátku roku se narodilo doposud celkem 11
dětí. S účinností od 1.3.2009 má Městys Švábenice platný nový územní plán, na
kterém se usilovně pracovalo 2 roky.
V letošním roce byla dokončena místní komunikace ze zámkové dlažby v nové
zástavbě pro rodinné domy v celkové hodnotě téměř 3mil. korun a veřejné osvětlení za
395.140,- Kč. Celá technická infrastruktura, t.j. voda, kanalizace, plyn, kabel NN,
veřejné osvětlení a místní komunikace, byla zkolaudována a je připravena pro zájemce
o výstavbu rodinných domů ve Švábenicích. V souvislosti s dokončením infrastruktury
byl vybudován nový chodník z kruhového obratiště nové zástavby směrem na náměstí
ke krajské silnici za 87.200,- Kč. V těchto místech byl upraven terén ornicí, provedena
výsadba keřů a celý prostor byl osetý trávou.
Na fotbalové hřiště byl zabudován zavlažovací systém v hodnotě 214.000,- Kč,
který značně přispívá ke zkvalitnění trávy, především v letním období.
Pro mládež byla vybudována v tělocvičně ZŠ umělá lezecká stěna, která se těší
velkému zájmu lezců ze Švábenic i okolí. Celková cena: 166.000,- Kč.
Po loňské I. etapě výměny oken a vstupních dveří v ZŠ byla v letošním roce
dokončena II. etapa výměny 41 ks oken v hodnotě 670.000,- Kč. Z této částky jsme
obdrželi zásluhou poslance Mgr. Bohuslava Sobotky dotaci z ministerstva financí
ve výši 600.000,- Kč.
Ve třech třídách ZŠ bylo položeno nové PVC za 151.000,- Kč,
obkladů, umyvadel a vodovodních baterií za 21.800,- Kč.

včetně výměny

Komplexní výměna 12 ks oken, 4 ks vchodových dveří, parapetů a žaluzií se
uskutečnila v pohostinství V Bráně. Hodnota díla : 292.000,- Kč, z toho dotace
z JMK 144.000,- Kč.
V měsíci listopadu byla dokončena instalace nové vstupní stěny s dveřmi v průčelí
vstupu do pohostinství V Bráně za 108.588,- Kč.
V místě, kde byl v loňském roce zbourán dům č.p. 152 na Trávníku, byla provedena
výsadba keřů, stromů, osetí celého prostoru trávou v ceně 89.400,- Kč. Pro nejmenší
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děti bylo v této lokalitě dokončeno druhé dětské hřiště v městysi i s lavičkami za
120.000,-Kč.
U hřbitovních zdí byla provedena celková oprava omítek z vnitřní strany včetně
nátěrů a začalo se s opravami i celého obvodu z vnější strany. Vše se dokončí
v příštím roce. Opravy stály bez nátěrů doposud 120.000,- Kč.
Na hřbitově byl opraven hrob akad. malíře Petra Pištělky a hrob jeho rodičů. Akce byla
financována z prostředků Městyse Švábenice a poděkování za pomoc patří panu Liboru
Pištělkovi.
Na svazích 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: 260.000,- Kč, z toho dotace z JMK: 48.257,- Kč
přes svazek obcí Ivanovická brána. Dne 4. října 2009 byl kříž slavnostně posvěcen.
Zastupitelstvo městyse schválilo v rozpočtu pro letošní rok finanční částku
270.200,- Kč za účelem výměny elektroinstalace v kostele sv. Michaela Archanděla
ve Švábenicích, která je v havarijním stavu. Za tyto finance budou do konce roku
zakoupeny rozvaděče a elektroinstalační materiál.
Byla zakoupena nová výkonná zahradní technika: sekačka SCAG Tiger Cub v hodnotě
266.000,- Kč.
Celkovou úpravou prošel mostek přes potok u pana Vévody v Koutě.
V místní části Dolní Trávník mezi pozemky p. Havlíčka, p. Lejsala a p. Orla byl
upraven poldr pro zdržení dešťové vody před zaústěním do betonových rour, které jsou
vyvedeny do potoka.
Pravidelně každým rokem je přispíváno z rozpočtu městyse materiálně a finančně
na činnost společenským organizacím včetně Volejbalu Švábenice a Martiny
Vévodové – reprezentantce v běhu do vrchu.
V průběhu roku se uskutečnily velmi hezké společenské akce, které městys
organizoval, nebo se na jejich organizaci finančně podílel. Mezi takové patří: IX. ples
Městyse Švábenice, karneval pro děti, sjezd rodáků, Letní noc s dechovou hudbou
Stříbrňanka ve spolupráci s místní organizací ČSCH, Ahoj prázdniny (rozloučení
s prázdninami na dětském hřišti), rozsvícení vánočního stromečku společně
s Volejbalem Švábenice, beseda se seniory, Vánoční koncert s dechovou hudbou
Túfaranka aj.
V roce 2009 jsme obdrželi dotaci 58.300,- Kč na Czech POINT, od 1.11.2009 byly
spuštěny datové schránky.
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Byla zpracována projektová dokumentace a energetický audit na akci: Zateplení stěn,
výměna oken, dveří, Úřad Městyse Švábenice. Zpracovaná žádost byla předána na
Státní fond životního prostředí a bylo nám již přiděleno akceptační číslo. V případě, že
nám tato dotace bude přidělena, akce se uskuteční v roce 2010.
Další projektová dokumentace byla zpracována na akci: Biocentrum Švábenice –
Obnova vodní nádrže, mokřad a tůně. Cena projektové dokumentace činí
185.000,-Kč. Zpracovaná žádost byla podána začátkem listopadu na Agenturu
ochrany přírody a následně na Ministerstvo životního prostředí. Výsledek, zda
nám bude dotace z EU přidělena, se dozvíme až v průběhu 1. čtvrtletí 2010. Se
stavebními úpravami rybníka by bylo započato v roce 2010 a dokončeno v roce
2011.
Máme zpracovanou projektovou dokumentaci a energetický audit na akci: MŠ
Švábenice – zateplení obvodového pláště a výměna oken a na akci pod názvem: ZŠ
Švábenice – výměna oken tělocvičny a zateplení obvodového pláště tělocvičny ZŠ a
sociálního zařízení. U těchto projektů čekáme na vyhlášení dotačního titulu v roce
2010 – 2011. Projektová dokumentace stála 185.000,- Kč.
Vše je připraveno na akci: Stavební úpravy pro rozšíření budovy Vlastivědného
muzea ve Švábenicích, ale bohužel dotační titul nebyl v roce 2009 vyhlášen.
Budeme očekávat, zda dojde k vyhlášení v roce 2010. Dotace k finančnímu
zajištění této akce je nutná z důvodů, že není v našich silách celou investici zajistit
pouze z rozpočtu městyse.
V letošním roce byl demontován Drbalův kříž z roku 1766, který byl v havarijním
stavu. Bude provedena celková oprava a v roce 2010 bude postaven na původní místo.
Světová finanční krize postihla v letošním roce i všechna města a obce v celé ČR a
celkový finanční výpadek v příjmové části rozpočtu bude i v našem městysi ke
konci roku značný.
Stále přetrvávajícím problémem, který nás trápí, je odhazování papírů, plastů, lahví a
jiného odpadu na veřejném prostranství, což rozhodně nepřispívá k pěknému vzhledu
městyse. Celoroční údržba veřejného prostranství od sečení trávy až po sbírání odpadků
nás stojí nemalé finanční prostředky z rozpočtu městyse.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří mají zájem o vzhled
našeho městyse a v průběhu roku se pečlivě starají o sečení trávy a udržování
pořádku před svými domy.
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Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, abych Vám popřál radostné a
veselé prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, vzájemného
porozumění a rodinné pohody v roce 2010.
Josef Kubík – starosta Městyse Švábenice

Výpis usnesení přijatých na 17. zasedání Zastupitelstva městyse
Švábenice
konaného dne 30.10. 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
17. zasedání zastupitelstva městyse Boženu Štolfovou a Vladimíra Hrozu
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. 5,6 a 7/2009 rozpočtu městyse
4. Projednání Zřizovací listiny (úplné znění s dodatkem č. 7) příspěvkové organizace
městyse Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková
organizace
5. Projednání žádosti o odstoupení od kupní smlouvy na pozemek parc. č. 202/1 o
výměře 590 m2
6. Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc. č. 172/5 o
výměře 519 m2
7. Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku parc. č. 3805/23 o
výměře 67 m2
8. Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku parc. č. 1081/5 dílu a) o
výměře 52 m2
9. Projednání směnné smlouvy
10. Zpráva finančního a kontrolního výboru
11. Projednání smlouvy o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací
12. Projednání dohody o vypořádání nájemného dle smlouvy o pronájmu a provozování
zařízení vodovodů a kanalizací
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr
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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 5.8., 17.8, 2.9., a 16.9. 2009.
Bod č. 3) Rozpočtové opatření č. 5,6 a 7/2009 rozpočtu městyse
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 5,6 a
7/2009 rozpočtu městyse.
Bod č. 4) Projednání Zřizovací listiny (úplné znění s dodatkem č.7) příspěvkové
organizace městyse Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov,
příspěvková organizace
Usnesení č. 5) Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e dodatek č. 7 zřizovací listiny
příspěvkové organizace městyse „Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres
Vyškov, příspěvková organizace" v navrženém znění.
Bod č. 5) Projednání žádosti o odstoupení od kupní smlouvy na pozemek parc. č.
202/1 o výměře 590 m2
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse r u š í
usnesení č. 5 z 16. zasedání
zastupitelstva městyse Švábenice konaného dne 21.8. 2009, kterým byla schválena
kupní smlouva o koupi pozemku parc. č. 202/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
590 m2 mezi městysem Švábenice jako prodávajícím a Janou Skřejpkovou, Švábenice
č.p. 170, 683 23 Ivanovice na Hané a Ivanem Skřejpkem, Švábenice č.p. 170, 683 23
Ivanovice na Hané jako kupující.
Bod č. 6) Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc.
č. 172/5 o výměře 519 m2
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 odprodej nemovitého majetku
pozemku p.č. 172/5, zahrada o výměře 519 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
337.350,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající, Jiřímu Šotolovi, Tyršova
666/8, 682 01 Vyškov, jako kupující. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce
vyvěšením dne 24.11.2008 a z ní sňat 16.7.2009.
Bod č. 7) Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku parc. č.
3805/23 o výměře 67 m2
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podali
dne 22.10.2009 Martin Punčochář a Lenka Punčochářová, oba bytem Švábenice 224,
683 23 Ivanovice na Hané o odkoupení pozemku parc. č. 3805/23 orná půda, o
výměře 67 m2, dle záměru městyse, schváleného Zastupitelstvem městyse Švábenice
dne 21.8. 2009.
Bod č. 8) Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku parc. č.
1081/5 dílu a) o výměře 52 m2
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podal
dne 25.8.2009 Josef Dvořák , Švábenice 295, 683 23 Ivanovice na Hané o odkoupení
pozemku parc. č. 1081/5 dílu a) zahrada o výměře 52 m2, dle záměru městyse,
schváleného Zastupitelstvem městyse Švábenice dne 21.8. 2009.
Bod č. 9) Projednání směnné smlouvy
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Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e směnnou smlouvu uzavřenou
mezi Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané zastoupeným
starostou panem Josefem Kubíkem, jako první smluvní strana a panem Zdeňkem
Lejskem, trvale bytem Švábenice 266, 683 23 Ivanovice na Hané, jako druhá smluvní
strana.
1)První smluvní strana je výlučným vlastníkem pozemku zapsaného v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – Katastrálním
pracovištěm Vyškov na LV č. 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice jako
pozemek p.č. PK 3937/2 ostatní plocha o výměře 1 172 m2.
2) Geometrickým plánem číslo 373-1236/2008 se z pozemku dle odst. 1 vyčleňuje
pozemek p.č. 3937/3 ostatní plocha o výměře 132 m2.
3) První smluvní strana je výlučným vlastníkem pozemku zapsaného v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – katastrálním
pracovištěm Vyškov na LV č. 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice jako
pozemek p.č. 3896 trvalý travní porost o výměře 94 m2.
4) Geometrickým plánem číslo 373-1236/2008 se pozemek dle odst. 1 rozděluje na dva
pozemky – p.č. 3896/1 trvalý travní porost o výměře 88 m2 a p.č. 3896/2 trvalý travní
porost o výměře 6 m2.
1) Druhá smluvní strana je výlučným vlastníkem pozemku zapsaného v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – Katastrálním
pracovištěm Vyškov na LV č. 1526 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice jako
pozemek p.č. 3888 orná půda o výměře 1 358 m2 .
2) Gemetrickým plánem číslo 373-1236/2008 se pozemek dle odst. 1 rozděluje na dva
pozemky – p.č. 3888/1 orná půda o výměře 1 220 m2 a p.č. 3888/2 ostatní plocha o
výměře 138 m2.
3) První smluvní strana převádí do výlučného vlastnictví druhé smluvní strany
pozemky p.č. 3937/3 ostatní plocha o výměře 132 m2 dle čl. I odst. 2 a p.č. 3896/2
trvalý travní porost o výměře 6 m2 dle čl. I odst. 4 a druhá smluvní strana tyto pozemky
do svého vlastnictví přijímá.
4) Druhá smluvní strana převádí do výlučného vlastnictví první smluvní strany
pozemek p.č. 3888/2 ostatní plocha o výměře 138 m2 dle čl. II odst. 2 a první smluvní
strana tento pozemek do svého výlučného vlastnictví přijímá.
Smluvní strany se dohodly, že předmětné nemovitosti si směňují bezplatně.
Záměr městyse směnit pozemky byl schválen zastupitelstvem městyse dne 21.8.2009
usnesením č. 10. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 24.8.2009 a z ní sňat
30.10.2009
Bod č. 10) Zpráva finančního a kontrolního výboru
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í zprávu finančního
výboru ze dne 14.10. 2009 a 15.10.2009
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í zprávu kontrolního
výboru ze dne 5.10. 2009.
Bod č. 11) Projednání Smlouvy č. P/10/2009 o pronájmu a provozování zařízení
vodovodů a kanalizací
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Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu č. P/10/2009 o
pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací, mezi Městysem Švábenice,
Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané a Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., sídlo
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov.
Bod č. 12) Projednání dohody o vypořádání nájemného dle smlouvy č. P/10/2009 o
pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Dohodu o vypořádání
nájemného dle smlouvy č. P/10/2009 o pronájmu provozování zařízení vodovodů a
kanalizací, mezi Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané a
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., sídlo Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov.
Bod č. 13) Různé:
● Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm kraje
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na výstroj a výzbroj Sboru dobrovolných hasičů
Švábenice ve výši 10 000,- Kč.
● Setkání seniorů městyse Švábenice
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e částku ve výši 13.000,- Kč na
občerstvení při setkání seniorů městyse Švábenice, které se uskuteční dne 13.12.2009
ve 14.30 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.
Informace starosty :
- starosta poděkoval zastupitelstvu jménem pana faráře Boguslawa Jonczyka za
uskutečnění kompletní opravy kříže pod kostelem
- v sobotu 28.11.2009 bude tradiční rozsvícení vánočního stromu. Průvod světlušek
půjde v 16.00 hodin od schodiště kostela k úřadu městyse
- dne 30.9.2009 bylo na úřad městyse doručeno Akceptování žádosti o podporu ze
SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt: Zateplení stěn,
výměna oken, dveří Úřad městyse Švábenice
Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 6.11. 2009
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Občanská rubrika
Narodili se:
Tesař Michal
Zlámalová Anna
Punčochář Patrik
Pištělková Amálie

č.p. 2
č.p. 270
č.p. 224
č.p. 130

Opustili nás:
Vévodová Františka, č.p.324 ve věku nedožitých 97 let
Hudečková Růžena, č.p. 126 ve věku 88 let

Uvítáni do života na úřadu městyse v roce 2009 byli:















Tomáš a Marcela Vlčkovi s dcerou Lenkou a synem Ondřejem
Michal a Lucie Kratochvílovi se synem Jakubem
Jana a Nikola Trávníčkovi se synem Janem
Veselá Renata a Vladimír Kršík s dcerou Renatkou
David a Lenka Kubíkovi s dcerou Adélkou
Barbora Šebestová a Tomáš Brtník se synem Matyášem
Tereza Křížová a Martin Křehlík s dcerou Valérií
Petr a Jana Kozákovi se synem Přemyslem
Petr a Jana Vidlářovi se synem Michalem
Martin a Lucia Janíkovi s dcerou Diankou
Dušan a Martina Frgálovi s dcerou Adélkou
Martin a Lenka Frgálovi s dcerou Vendulkou
Jolana Zlámalová s dcerou Aničkou
Petr a Petra Tesařovi se synem Michalem

V roce 2009 se v naší obci narodilo 11 dětí, zemřeli 2 spoluobčané,
přistěhovalo se 25 a odstěhovali se 3 občané.
Počet obyvatel celkem: 981
( ženy 490 / muži 491 )
připravila : Hana Hladká - pracovnice městyse
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Okénko do mateřské školy
Ve školním roce 2009 – 2010 je do naší mateřské školy přihlášeno 44 dětí ve
věku od tří do šesti let. Z toho je čtrnáct předškolních dětí, které v příštím školním roce
budou nastupovat do základní školy. Čtyřicet dětí v MŠ je ze Švábenic a čtyři
z Dětkovic.
V mateřské škole pracuje vedoucí učitelka Ilona Kučeňáková ze Švábenic,
paní učitelky Jena Vybíralová a Lucie Vybíralová – obě z Dětkovic. Pracovnicí školní

jídelny a uklízečkou je paní Miroslava Vojáčková. V MŠ jsou dvě třídy – z toho
jedna je s celodenním provozem a druhá s polodenním provozem. Proto se děti na spaní
a odpolední činnosti spojují do jedné třídy.
Vzdělávací proces mateřské školy ve Švábenicích se dlouhodobě řídí školním
vzdělávacím programem vypracovaném na tři roky, který je aktualizován a má název
,,Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je nám prima“. Tento projekt udává
dlouhodobé cíle a hlavní úkoly školy. Podle něj je pak vypracován pracovní plán na
školní rok 2009-2010, který vytyčuje tyto hlavní cíle:
1) Vytváření elementárního povědomí o okolním světě, seznámení s krásami naší
země, její kulturou, životem lidí a o vlivu člověka na životní prostředí.
2) Rozvíjení a vedení dítěte ke zdravým životním návykům a postojům, rozvíjení
tělesné zdatnosti a zájmu o pohybové činnosti.
3) Zdůraznění významu životního prostředí (přírody i společnosti ) pro život člověka.
4) Podporování duševní pohody, poznávání a učení.
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Téma letošního školního roku je:
,, I kdybych ve světě bůhvíkam zašel,
tu cestu k domovu vždycky bych našel.“
Hlavním mottem se stal citát, který máme napsaný na hlavních dveřích do
mateřské školy:
,,Dobří rodiče dávají dětem kořeny a křídla.
Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma.
Křídla proto, aby mohly odletět a zase se vrátit.
Mateřská škola kořeny rozvětví a posílí.
Dětským křídlům pomáhá vzlétnout, aby si vyzkoušely to, co se naučily.
Na školní rok 2009-2010 máme plánované tyto akce :
- zapojení dětí do výtvarných soutěží
- kulturní pořady agentur pro děti v MŠ – koncerty a pohádky
- návštěva divadelních představení
- maňáskové divadlo v MŠ
- filmové představení podle nabídky
- účast dětí na vítání občánků
- koncert ve spolupráci se ZUŠ Ivanovice na Hané
- fotografování dětí
- zábavné odpoledne s rodiči v mateřské škole - ,,Vyrábíme draka“
- výstava ovoce a zeleniny na OÚ
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-

soutěž ,,Nejkrásnější sněhulák“ – ve spolupráci s rodiči
vánoční besídka
vystoupení pro žáky ZŠ
karneval v MŠ i v ZŠ
návštěva 1. třídy ZŠ s dětmi před zápisem
hudební soutěž ,,Zpívá celá rodina“
výtvarná soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko
oslava Dne Země v MŠ – třídění odpadového materiálu, sběr papíru
sběr starého papíru
besídka ke Dni matek
vystoupení pro žáky ZŠ
kreslení na chodníku s rodiči
vystoupení pro rodáky
výlet do ZOO
návštěva ZŠ s předškolními dětmi
rozloučení s předškolními dětmi
divadlo hrané rodiči
rozloučení s MŠ u táboráku

Na začátku školního roku se učitelky zaměřily na adaptaci nových dětí do
mateřské školy. V obou třídách si děti společně s učitelkami vytvořily nová
pravidla chování v MŠ, děti namalovaly symboly, které mají vyvěšené ve třídách a
v šatně. Při práci s dětmi zařazují učitelky témata např. Školka plná barviček, Co
vyrostlo na zahrádce, Co přináší podzim, Jak se chováme na koncertě a v divadle,
Práce lidí, Máme rádi ovoce a zeleninu, Hrajeme si na herce, Poznáváme Prahu,
Naše krásná zem, Co děláme celý den a další. Činnosti, které učitelky zařazují,
rozvíjejí elementární poznatky o světě lidí, kultury a přírody. Děti se učí
soustředěně pozorovat, zkoumat a experimentovat. Řeší myšlenkové a praktické
problémy. Velice důležité je, že se děti učí také správně vyjadřovat a sdělovat si
své prožitky, rozšiřují si slovní zásobu a učí se správné výslovnosti. Postupně se
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prosazují ve skupině, ale také se učí podřídit, při společných a skupinových
činnostech se domlouvají a spolupracují. K vytváření kladných vztahů mezi dětmi
i zaměstnanci školy velmi přispívají oslavy narozenin jednotlivých dětí s přáním,
písničkou pro oslavence i rozdáváním cukrovinek, které si přinesou děti
z domova. U dětí jsou oblíbené hudební a pohybové činnosti. Písnička a pohyb
skutečně nechybí v naší mateřské škole ani jeden den. Děti také rády cvičí na
stanovištích nebo v překážkové dráze. Učí se tak lezení na ribstolech, skluz po
šikmé lavičce, převalování na žíněnce, kotoul vpřed, poskoky snožmo nebo na

jedné noze, lezení po žebříku, seskakování z lavičky, chytání a házení míče a další.
Tak si procvičují hrubou motoriku. Drobnou motoriku rukou a prstů zase
procvičují při manipulaci s konstruktivními stavebnicemi, stavěním z kostek,
kreslením, navlékáním korálků, vystřihováním, zavazováním tkaniček, zapínáním
knoflíků. Většinou platí pravidlo - čím dříve děti tyto činnosti umí, tím bývají
spokojenější.
Ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Ivanovicích na Hané je každé
pondělí v odpoledních hodinách prováděna výuka hry na zobcovou flétnu pod vedením
pana učitele Kamila Sedláka a vždy ve středu výuka tance pod vedením paní učitelky
Heleny Suchomelové. Na jaře čeká předškolní děti plavání v bazénu ve Vyškově.
Všechny zaměstnankyně mateřské školy se podílejí na organizování akcí
s rodiči, vytvářejí laskavé, stimulující a estetické prostředí pro děti. Spolupracují
s rodiči, pořádají pro ně schůzky a akce pro děti a rodiče ( v textu jsou označeny tučně).
Od září některé maminky vykreslily obrázky k jednotlivým hláskám. Učitelky je
založily do složek a vytvořily u hlavního vchodu logopedický koutek. Rodiče tak mají
možnost využívat metodických materiálů, nad obrázky si mohou s dětmi povídat,
procvičovat mluvidla a připravovat je tak k nácviku jednotlivých hlásek.
Dlouhodobě věnují učitelky v naší mateřské škole zvýšenou pozornost
individuální logopedické prevenci a přípravě dětí na vstup do základní školy -
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zejména s předškolními dětmi a dětmi s odloženou školní docházkou.
Spolupracují se Speciálně pedagogickým centrem Brno – pobočka Vyškov, jejich
logopedka Helena Kolbábková navštívila naši mateřskou školu v říjnu, provedla
zjištění výslovnosti dětí a některým doporučila logopedickou prevenci přímo
v mateřské škole. Zde ji individuálně s dětmi provádí Ilona Kučeňáková. Pokud
logopedka doporučí odbornou péči mimo mateřskou školu, tak se mohou rodiče
obrátit na SPC Vyškov ( budova naproti autobusového nádraží ) nebo na
logopedii na zdravotním středisku v Ivanovicích na Hané. Jsme rádi, že se svým
dětem rodiče věnují, vždyť výslovnost je jednou z důležitých hledisek při
přijímání dětí do základní školy.
V mateřské škole pořádáme kulturní programy pro děti nejen z mateřské
školy, ale i žáky základní školy. Od září jsme měli přímo v MŠ dvě vystoupení.
V hudebním pořadu „Já nic, já muzikant“ se děti seznámily s hudebními nástroji.
Profesionální vystoupení herců z Hradce Králové zase přiblížilo dětem pohádky Karla
Čapka v loutkohereckém pořadu „Devatero pohádek“. Po domluvě s rodiči na třídní
schůzce se v listopadu děti fotily na sérii fotografií. Nyní chystáme akce s rodiči a
dětmi - Vyrábíme draka a Nejkrásnější sněhulák. S blížícími se vánočními svátky
vklouzne k nám do mateřské školy slavnostní nálada a veselí. Děti se už nyní podílejí
na výzdobě, připravují se na besídku, která patří k nejoblíbenějším akcím mateřské
školy. A co nás čeká v novém roce, o tom zase příště.

Sníh nám zatím nepadá,
tak snad dobrá nálada
ať vás všude provází.
Dejte jmelí do vázy,
nikam nespěchejte
a radostně Nový rok
zase přivítejte.

Krásné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok přeje všem dobrým lidem
Ilona Kučeňáková
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Multikulturní výchova ve škole
Koncem listopadu naše školáky v jednotlivých ročnících navštívila lektorka
Mgr. Lada Bastlová, aby společně s nimi realizovala seminář z oblasti multikulturní
výchovy, který je dílem a vizí Organizace pro pomoc uprchlíkům, jak seznámit naše
nejmenší s lidskými právy, mezilidskou tolerancí, s problémy rozvojových zemí,
hrozbou rasismu, s potřebou sociálního cítění… Strávili jsme společně velmi příjemné
dopoledne a z postřehů paní lektorky uvádím:
„…Já školám Vašeho typu (tedy menším školám na vesnici) nesmírně fandím. Od
září jsem přednášky realizovala téměř pro tisíc dětí a prošla jsem různé typy škol.
Upřímně oceňuji komorní a příjemné prostředí Vaší školy, kde mají děti dostatek
prostoru, prosvětlené třídy a celkově velmi dobré zázemí. Za nesmírně pozitivní
považuji i to, že děti i jejich rodiče velmi dobře znáte. Když k tomu přičtu i
skutečnost, že Vaši žáci, díky Rámcovému vzdělávacímu programu (dříve
osnovám), musí mít stejné znalosti jako děti v kterékoliv jiné škole, tak mi
nezbývá nic jiného, než Vám držet palce, aby si to uvědomili i rodiče a Vy jste
měli dostatek dětí pro naplnění tříd i v příštích letech.“
My samozřejmě mockrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy
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JAK JSEM ZALOŽIL MALOU FARMU
(FIKTIVNÍ PŘÍBĚH ZAČÍNAJÍCÍHO CHOVATELE)
Unaven ruchem velkoměsta jsem nechal svůj městský byt dětem a za většinu úspor
si koupil chalupu na samotě u lesa. Vlastně malý stateček za vesnicí na okraji
Vyškovska, se stodolou a pár chlívky, kousek pole hned za chalupou, za polem hned
pod lesem krásná louka plná květin a šťavnaté trávy. Prostě ráj.
Práci ve městě jsem měl stejně už jen na pár týdnů, firma se potácela mezi recesí a
krizí a postupně rozdávala výpovědi, tak jsem požádal o důchod. Založím si farmu,
napadlo mě: Na louce se může pást pět nebo deset koz, mléko od nich je prý elixír
zdraví a cena kozího sýra v hypersupermarketu nejde pod 500 za kilo. Co nespotřebuji
sám, prodám sousedům nebo lufťákům a k důchodu bude slušný příspěvek.
A už hledám inzeráty: jakýsi děda ve vesnici kousek od Kroměříže prodá kvůli stáří
levně dvě kozy, prý dojí každá 4 litry. No, jestli má pravdu, to bude mlíka!!!!! Už tam
volám.
A druhý den tam s manželkou frčíme. Děda má kozy čisťounké a prý, že už je
starý a že prý se každé koze má dát číslo, tak on na starý kolena blbnout nebude, chtěl
je zaříznout, ale to by byla škoda. Tak jsme si plácli, kozy naložili do feldy, je to
kombík, tak mají výhled na cestu jako v kočáře.Děda nám za tu chvilku řekl spoustu
věcí, jak se koza krmí, jak dojí a vůbec, věděl úplně všechno. A kdyby něco, máme
zavolat, poradí.
Za hodinku jsme doma, neboť to bylo slabých 60 kilometrů. Kozy jsem strčil do
chlívku, byly tam i jesličky na seno. Asi tam
nějaká koza už kdysi byla. Ještě kýbl s vodou, na
půdě je sláma na podestlání a i spousta starého
sena. Ráno stejně půjdou na pastvu. A já si zajdu
do města na úřad nahlásit, že budu podnikatel v
zemědělství, aby někdo nemohl mít řeči, že
nemám na kozu papír!!
Ráno jdu podojit. Voda vypitá, seno sežrané, v koutě hromádka bobků a vemena
k prasknutí. Děda nelhal! Zkouším dojit, jak mi to děda vysvětloval, kozy docela stojí a
mlíka je plný hrnec. Nesu ho domů a přes plot kouká babka ze sousedství. „Viděla
jsem, že máte kozu, jaké má mléko, dobré?“ Nevím, odpovídám po
pravdě, ještě jsem nechutnal. „My měli kdysi kozu, ta měla mlíčko
slaďoučké, pořád se mi po něm stýská, vzpomíná babka. Tak pojďte
dál, zvu sousedku, mléka mám dost, když Vám bude chutnat, tak Vám
litřík nechám, navazuji kontakty. „To já Vám ho ráda zaplatím, jestli
bude dobré“ vida, první obchod je uzavřený. Babka si mléko nemůže
vynachválit. Skoro jak od té naší staré kozy. Nalévám jí litr a půl do
petky, nedá si vymluvit a vnutí mi dvacetikorunu.
A když budu chtít, naučí mě z mléka dělat sýr. Už
je stará, ale dobře si to pamatuje, jak ho dělala její
babička. No je to bezvadné. Bude víkend, uvidíme, co na kozí
mléko řekne ten měšťák, co bydlí na druhé straně. Tihle měšťáci

- 18 -

jsou po takových věcech lační, ve městě čerstvé kozí mléko nesežene, leda v tom
superhypermarketu v krabici dovezené z Francie.
Celou sobotu měšťák není vidět. Ale něco tam kutí, bouchá a jezdí se sekačkou a
spálený benzín je cítit až sem. Udržuje trávníček. No, počkej, až koza zamečí. Ty
zavětříš, že je tady dobrůtka. V neděli v 8.00 ráno zvonek. Za dveřmi měšťák, že koza
už od rána mečí jako postřelená. A on že kupoval chalupu, aby měl klid a ne, aby to
mečení poslouchal. Zkouším mu vysvětlit, že na vesnici se vždycky chovala zvířata a
že když ráno kokrhají kohouti, tak je to romantika a relaxace. Ale on mele svou. Mě už
to štve: „Hele, sousede, chalupa je moje, louka je moje, koza je moje, tak si budete
muset zvyknout, že občas zamečí. Já nic špatného nedělám, tak Vám nebudu nic
vysvětlovat! Konec! A zavřel jsem mu před nosem. Co si myslí. Už se neukázal a
naštvaný odjel. Aspoň bude klid.!
V pondělí dopoledne jsem se vrátil z úřadu s krásným Osvědčením zemědělského
podnikatele.
Měli sice spoustu řečí, jestli mám zemědělské vzdělání a praxi, ale
nakonec jsem je zmákl.
V tom zvoní zvonek a za vraty stojí 4 pánové. Jeden ze
státní veterinární správy, druhý z plemenářské inspekce,
třetí z nějakého ústředního kontrolního úřadu
zemědělského a čtvrtý z odboru ochrany životního
prostředí a zvířat. Prý dostali oznámení, že tady týrám kozu
a zamořuji životní prostředí, tak že to musí prošetřit……
To je nějaký omyl, povídám. Pojďte se podívat. Mám
tady dvě kozy a ty jsou naprosto v pořádku, čisté a
spokojené. Otevírám chlívek, kozy leží a přežvykují ranní
dávku sena…..
Takže kozy máte, povídá ten plemenářský inspektor. A jaké máte číslo
hospodářství? A kde mají ty kozy známky. A kde máte stájový registr a kopii
hlášení o jejich nákupu??
Cože? Já mám dvě kozy! Jaký registr, jaké hlášení a číslo. A jaké známky? Co to říkal
ten děda?
Podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských
zvířat (plemenářský zákon), a vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství to musíte
mít. Za nesplnění můžete dostat pokutu až ve výši 50 tisíc korun!
Vy jste podnikatel v zemědělství? Ptá se ten státní veterinární
úředník. Dneska jsem se zaregistroval, zaraženě odpovídám. A
vy nevíte, že podle §5 veterinárního zákona jste povinen
úmysl chovat hospodářská zvířata oznámit krajské
veterinární správě nejméně 7 dní předem? Máte potvrzeno,
že jste to oznámil? Poněkud mi poklesla brada…
Odkud ty kozy máte? Z Kroměříže. Vlastně z vesnice kousek
za Kroměříží. Přivezl jsem je minulý týden. A veterinární
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osvědčení pro převoz máte? To je Zlínský kraj, že? A máte tam kulaté razítko ze
Zlínské krajské veterinární správy? To měl podle §6 téhož zákona zajistit
ten, kdo Vám kozy prodal a dát Vám ho ke kozám!!! Bezradně zírám….
A dál: jsou ty kozy očkované proti modrému jazyku? Máte o tom záznam? Jazyk
mají normální, červený? Pokouším se o odpor…. Jako by mě
neslyšeli.
Jak jste je sem dovezl? Normálně, autem, Támhle stojí. Je to
kombík, tak měly výhled na cestu jako v kočáře. Za hodinku
jsme byli doma, slabých 60 kilometrů to bylo. Cože? ptá se ten
z ochrany zvířat. Vy to vozidlo máte schválené pro
dlouhotrvající cesty podle vyhlášky o přepravě zvířat? A
máte tam nakládací rampu o sklonu nejvýše 20 stupňů a
0,75 metrů čtverečního plochy na každé přepravované zvíře
podle téže vyhlášky???? A máte kurz přepravce a osvědčení o jeho absolvování
podle vyhlášky č. 4/2009??? A máte evidenci o vyčištění vozidla po přepravě a
zakládáte ji 3 roky podle § 7 veterinárního zákona?
Ale to ještě nebyl konec…Jak máte daleko od sebe ty příčky v jeslích, co z nich
žerou to seno? Netuším, ale zdá se mi to akorát, chvěje se mi hlas. Ale vyhláška č.
191/2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství v příloze 3 stanoví
vzdálenost příček minimálně 80 mm. A tyhle jsou určitě blíž. Mám to přeměřit? A
kde mají napáječku? Mají kýbl.V kýblu na zemi může být voda kontaminovaná,
napáječka má mít horní hranu ve výši maximálně 700 mm. Když ten kýbl dáte na
koryto, bude moc vysoko. Nesplňujete obecně závazný předpis!
A co v tom kýblu mají? Ptá se ten z životního prostředí.
Vodu, odpovídám, mám vlastní studnu, je dobrá, taky jí piji.
A máte povolení vodoprávního úřadu na odběr
podzemních vod pro podnikatelské účely – napájení
hospodářských zvířat? Víte, že podle § 117 zákona
254/2001 (vodního zákona) můžete jako podnikatel za
neoprávněné odebírání podzemních vod dostat pokutu od 5000 Kč do 10
milionů??? ??? Lapám po dechu.
Odkud máte to seno, ptá se ten z kontrolního
ústavu. Bylo na půdě. Až ho sežerou, nasuším nové.
Vy máte registrovanou prvovýrobu krmiv? Co
registrovanou???????
Pane, každý prvovýrobce krmiv, musí mít
registrovanou výrobu, dopravu a skladování krmiv
u ÚZKUZ! A výroba sena je prvovýrobou krmiv!!
Máte to? Nemáte!!! A poslal jste na ÚZKUZ
prohlášení o tom, že dodržujete všechny předpisy v
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oblasti krmiv nařízené legislativou??? Neposlal!!!! A máte vedenou evidenci
výskytů škůdců v krmivech a vytvořen systém jejich potírání podle zákona
91/1996 o krmivech a přímo použitelných předpisů EU???? Nemáte!!!!! Vy jste
schopen kontaminovat potravinový řetězec závadným krmivem a následně ohrozit
zdraví lidí produkty chovu!!!!!!!
Co děláte s mlékem?. Ptá se ten z veterinární správy. Mám ho v ledničce. Něco jsem
vypil a litr a půl si koupila babka od vedle. Jak koupila??? No normálně. Dal jsem jí
ho do petky a ona mi dala dvacetikorunu.
Cože??? Vy jste uvedl do oběhu bez souhlasu příslušné veterinární správy
syrové, mlékárensky neošetřené mléko! Vždyť to zákon výslovně zakazuje!! Tady
už by se mohlo jednat o trestný čin ohrožení obyvatelstva závadnými
potravinami!!!
A pokračujeme dál…Tam to, co je vzadu v rohu, to jsou bobky od těch koz? Ptá
se ten z ÚZKUZu. No, bobky. A máte evidenci o produkci hnojiv a jejich použití,
když jste ten podnikatel v zemědělství.? Podle zákona o hnojivech jí máte vést a
zakládat 7 let. Tak dlouho sice kozy nemáte, ale co minulý týden, kam jste ty
bobky dal? Tamhle na hromadu.
A vy nemáte hnojiště na uložení půlroční produkce hnoje? Víte, že jste ve
zranitelné oblasti podle nařízení vlády, takzvané nitrátové směrnici???A máte
havarijní plán??? Jaké zranitelné? Jaký plán? Co to je?
Pane, uzavírá ten z veterinární správy. Viděli jsme toho dost, tak to půjdeme sepsat
a spočítat! A nebo, víte co, aby jste o nás nemohl říci, že nejsme schopni lidského
jednání, a že zemědělcům nepomáháme, tak my s Vámi jenom zahájíme správní
řízení a dáme Vám dva dny na to, aby jste to dal do pořádku. Koncem týdne se
zastavíme a provedeme následnou kontrolu. Pokud bude všechno v pořádku, tak
se to budeme snažit vyřešit co nejmírnějším
způsobem. Ale to správní řízení, jak je jednou v
chodu, to už se zastavit nedá. To si musíte vyřídit
na příslušném pověřeném obecním úřadě. Platí?
Skupina odchází. Chvíli nevěřícně koukám a pak si
vzpomenu na dědu, co mi kozy prodal. Že on na starý kolena blbnout nebude, chtěl je
zaříznout, ale to by byla škoda. Ne, ne, děda neměl pravdu. Žádná škoda!!! Jdu do
kuchyně pro nůž. Musím rychle, než se dozvím, že existuje nějaký předpis o tom, že
kozu nesmím zaříznout……
S využitím právních předpisů pro chov koz (a jiných hospodářských zvířat)
sepsal: Aleš Zastoupil
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Pohádkové potěšení
V neděli 15. listopadu zavítal do Švábenic po roce opět divadelní soubor APOLLO
Tučapy s divadelním představením, tentokrát s vlastním zpracováním pohádky „Co
takhle svatba, princi?“.
Na uvítanou účinkujícím hostům, na vytvoření opravdové pohádkové nálady, a
zejména pro vlastní potěšení ze společného vystoupení si švábenické nejen
„volejbalové“ děti připravily tři písničky z televizní pohádky „Princové jsou na draka.“
Malé i velké slečny se jako princezny draků - kluků naštěstí moc nebály (jen pro jistotu

stál nablízku i jeden princ…). Statistikové si svoji písničku pěkně v pohybu užili a
společné „dělání“ dalo všechny účinkující dohromady… holky, kluky i maminky,
které jako dvorní dámy doprovázely hlavně ty nejmenší, aby se na velkém jevišti
neztratili…

Všechny děti si zaslouží pochvalu a uznání, neboť musely překonat trému jako praví
herci. Některé kvůli nemoci nestihly zkoušení, a přesto se s maximálním nasazením
zpívání zúčastnily. Účinkujícím maminkám (tetám Pavle Křížkové, Evě Derkové,
Aleně Vojáčkové a Vieře Novákové) je za podporu holkám a klukům přímo na jevišti
určitě největší odměnou jejich nezapomenutelný zážitek ze společného vystoupení
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s vlastními dětmi, tak jako mám já. Rodiče, kteří své děti k této společné akci vedli,
byli také jistě odměněni spokojeným dětským úsměvem z překonání sebe sama …
Volejbal Švábenice připravil pro diváky ke shlédnutí i výstavu fotografií a prací ze své
celoroční činnosti. Za kouzelného světla lampiček byly k vidění výrobky z výtvarné
dílny (např. vlastnoručně malovaná trička či obrázky), kterou pro děti s maminkami
připravuje teta Andrea Kalábová. Fotografie R. Hanákové a J. Hudcové z jednotlivých
dospěláckých i dětských akcí shromáždila P. Kuzdasová; B. Štolfová a J. Cupáková
umožnily všem nahlédnout do nápaditě zdokumentovaného letního výletu do Prahy.
Starší kluci „z týmu“ jistě mile překvapili přítomné děti prodáváním popcornu.
Samotná pohádka v podání maminek z Tučap a okolí byla plná rytmických a veselých
písniček; ze známých postav diváky určitě nejvíce pobavil král, směle konkurující
původnímu pojetí Petra Nárožného …, královna, nepochybně princezna „bojovnice“ i
rozmazlená Babetka… Účinkující soubor čítal celkem 17 členů. Dle svého vyjádření se
do Švábenic všichni velice těšili, a to nejen na „opravdové“ divadelní prostředí (zde
děkujeme městysu za zapůjčení kulturního domu), ale také na spoustu přátelských
diváků. Pokud bude přát štěstí, můžeme se všichni setkat opět za rok, opět v
nové pohádce.
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Museli být převezeni hasičskými auty
aneb

Rok 2009 očima hasičů
Letošní rok začal pro hasiče hezkou událostí a to tím, že se oženil náš člen Pavel
Kubík. I když jsme ztratili jednoho člena sboru, těší nás, že pokračuje ve sboru
v Rusínově, kde byl zařazen do zásahové jednotky.
24. ledna jsme uspořádali tradiční HASIČSKÝ PLES se skupinou DORADO
z Morkovic.
8. února SDH přichystal Dětský karneval, na kterém dětem hrál diskžokej Pavel
z Kroměříže, a odtamtud přišel také i kouzelník. V pořádání her nám
pomáhali dva klauni a to Dana Sekaninová a Zuzana Olejníková z Vyškova.
Pro děti jsme měli připravenou také díky sponzorům velkou tombolu.
10. května se naše zásahová jednotka SDH zúčastnila NÁMĚTOVÉHO CVIČENÍ
v Ivanovicích na Hané. Pro svoji připravenost byla hodnocena velmi kladně.
16. května jsme pořádali MEMORIÁL MIROSLAVA VOJÁČKA, kterého se
zúčastnilo 15 družstev mladších a 12 družstev starších žáků.
28. května si sbor pořídil z vlastních zdrojů od hasičů z Brankovic cisternu.
6. června jsme se zajeli podívat do Zlína a ZOO Lešná. Hasičský záchranný sbor ve
Zlíně měl pro nás připraven dopolední program s prohlídkou celého objektu
a ukázkami. Zúčastnilo se 50 osob a líbilo se to nejen dětem, ale i dospělým.
28. června se konal HASIČSKÝ VÝLET, kde hrála skupina Dorado z Morkovic.
Přes nepřízeň počasí se sjelo dost okolních sborů a na oplátku se
SDH Švábenice zúčastnil výletů u okolních sborů.
18.-25. července uspořádali hasiči již tradičně LETNÍ TÁBOR mladých hasičů.
Tentokrát byl tábor na Skavsku v pirátském duchu. Hrály se hry, hledal se
poklad a procvičovala hasičská tématika. Děti odjížděly opravdu velmi
spokojené.
V měsíci září se uskutečnil sběr starého železa.
3. října jsme pořádali již poněkolikáté HODOVOU ZÁBAVU se skupinou Galaxy
z Olomouce. Pro její velký úspěch nám tato skupina bude hrát i příští rok na
plese.
O hodové neděli jste mohli vidět výstavu hasičské techniky, kde nechyběl
stánek s občerstvením a tombolou pro děti.
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24. října na rozloučenou v tomto roce jsme připravili pro mladé hasiče a jejich rodiče
pochod do Lhoty, kterého se zúčastnilo 39 osob. Avšak pro nepřízeň počasí byli
všichni převezeni hasičskými auty až do Lhoty, kde na ně čekaly soutěže ve střelbě,
kuželkách, hod hadicí na kuželky, přetahování lanem mezi dětmi a dospělými,
nafukování balónků až do prasknutí a jiné. Jednou z atrakcí byla také ukázka zásahu
z cisterny. Nechybělo občerstvení v podobě uzených klobásek a čerstvé voňavé kávy.
Vítězové měli být po zásluze odměněni, ale jelikož vyhráli všichni, tak balíčky dostaly
všechny děti. Záměrem bylo, aby se děti i rodiče s námi cítili dobře, byli spokojeni a
tak se taky stalo.
Závěrem, jako starosta SDH Švábenice, bych chtěl poděkovat všem, kteří se po
celý rok podíleli na přípravách všech těchto akcí a dík patří i sponzorům.

Vám, občanům Švábenic, bych rád popřál krásné prožití svátků vánočních a
bez požárů šťastný Nový rok 2010.
Starosta SDH Švábenice – Josef Polišenský

ZO ČSCH Mladí zájemci – vítejte mezi námi
V jarních měsících se ZO ČSCH (Základní organizace Českého svazu chovatelů)
postarala o naplánované úpravy v našem chovatelském areálu. Jednalo se především o
zvětšení travnaté plochy v areálu o pronajatý pozemek, který jsme získali od p. Frgála
Davida, bydlícího v těsném sousedství, včetně oplocení, dále pak rozšíření krytého
přístřešku pro muzikanty, který je možno využít jako výstavní krytou plochu. Před
chovatelským areálem se předláždil chodník a zbytek plochy se po navezení hlíny osel
trávníkem.
Během roku se uskutečnily tyto akce:
17. ledna 2009 Vyškov – Výstava: Procházka Ondřej MCH
16. května 2009 – Stolní ocenění drůbeže s přednáškou. Zúčastnili se 4 naši členové
18.-19. července 2009 - Němčice na Hané – zúčastnili se: Tilšer
Zdeněk, Procházka Ondřej MCH, Procházka Zbyněk
31. července 2009 – ZOO Vyškov - Stavění klecí : zúčastnili se:
Jaroslav Štancl, Zdeněk Cupák
1.-2. srpna 2009 - ZOO Vyškov – Výstava: zúčastnili se:
Vladimír Doleček, Zbyněk Procházka
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8. srpna 2009 – Letní noc
- V areálu chovatelů se ve spolupráci s Městysem
Švábenice. K tanci a poslechu hrála krojovaná dechová hudba STŘÍBRŇANKA. Přálo
nám počasí a přišlo 210 hostů. Občerstvení a tombolu zajišťovali členové z řad
chovatelů.
29.-30. srpna 2009 –Bučovice – Výstava: Zbyněk Procházka, Ondřej Procházka MCH
– Výstava: Zbyněk Procházka, Ondřej Procházka MCH
Věžky
Kroměříž – Výstava: Zbyněk Procházka, Ondřej Procházka MCH
3.-4. října 2009 – Jubilejní 10. výstava drobného zvířectva v areálu chovatelů ve
Švábenicích. Nejen slunečné počasí, ale i 50 přihlášených vystavovatelů z celého okolí
přispělo ke zdaru akce. Tito vystavovatelé byli zařazeni dle nabídek na výstavu do
prvního vydaného barevného katalogu. Návštěvníci mohli zhlédnout:
160 ks králíků, 88 ks holubů, 60 ks drůbeže, 38 ks exotického ptactva, 2 kozy a 2 ovce.
Čtyři posuzovatelé drůbeže a králíků udělili 16 pohárů a 16 čestných cen.
Nejúspěšnějšími chovateli celé výstavy byli chovatelé králíků Martin Branžovský se
svým devítiletým synem Lukášem. Ten vyhrál dokonce nejcennější pohár za nejlepšího
králíka Český strakáč černý, který byl ohodnocen 96 body.
Nejstarším vystavovatelem byl 80-letý chovatel Jan Kaštil z Křižanovic u Vyškova
s exponáty: Kachna indický běžec a Perlička modrá.
Nejvíce vystavovaných exponátů na této výstavě měl náš chovatel
Zdeněk Lejsek a to 26 exotických ptáků.
Ukázku zpracování ovčí vlny provedli manželé Iveta a Aleš
Zastoupilovi.
O občerstvení a tombolu se postarali členové z řad chovatelů.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem sponzorům za
dary a těm, kteří svým příspěvkem do tomboly podpořili
konání zdárných akcí.
10.-11. října 2009 – Křenovice – Okresní výstava holubů, králíků, drůbeže a
okrasného ptactva. Této akce se účastnili dva naši členové.
16.-17. října 2009 – Vyškov – Okresní výstava drůbeže a místní výstava králíků,
holubů a okrasného ptactva. Této výstavy se zúčastnilo 7 členů naší organizace.
13.-14. listopadu – Slavkov u Brna – Okresní soutěžní výstavu králíků, holubů,
drůbeže s expozicí okrasného ptactva. Této výstavy se zúčastnili 4 členové naší
organizace.
Výčet hlavních akcí a přiblížení 10. jubilejní výstavy drobného zvířectva Vás má
inspirovat k užitečnému využití volného času a byli bychom rádi, kdyby si zvláště
mladí vybrali chov drobných hospodářských zvířat za svého koníčka, který nejen
obohatí stůl chovatele, ale i poučí o životě zvířat.
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Tak tedy :
Mladí zájemci, vítejte mezi námi
V závěru mi dovolte poděkovat všem vystavovatelům za obeslání letošní tradiční
hodové výstavy ve Švábenicích a těšíme se na další spolupráci v příštím roce 2010,
kdy se bude hodová výstava konat 25. – 26. září 2010.
Za ZO ČSCH Švábenice
jednatel Zdeněk Lejsek

Stéblo slámy, aneb proč Ježíš přišel jako dítě
(Bruno Ferrero)
Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi
narozenému v chlévě. Nesli mu náruče darů a teď se vraceli
s prázdnýma rukama.
Kromě jednoho z nich, mladičkého pastýře, téměř ještě
chlapce. Ten si z betlémského chléva přece jen něco odnesl.
Celou cestu tu věc pevně svíral v dlani. Ostatní by si toho
ani nevšimli, kdyby se kdosi nezeptal: "Co to máš v ruce?"
"Stéblo slámy," odpověděl mladík. "Vzal jsem si ho z jesliček, ve kterých leželo to
dítě." "Stéblo slámy," ušklíbli se ostatní. "Takové smetí! Zahoď to!" Mladý pastýř
rozhodně zavrtěl hlavou. "Kdepak," namítl, „já si ho schovám. Pro mě je to znamení,
připomíná mi malého Ježíška. Pokaždé, když ho vezmu do ruky, vzpomenu si na něj i
na to, co o něm řekli andělé." Druhý den si pastýři mladíka znovu začali dobírat: "Co
jsi udělal s tím stéblem?" Mladík jim ho ukázal. "Pořád ho nosím u sebe." "Zahoď to, k
ničemu ti není." "Ne. Má velkou cenu. Ležel na ní Boží Syn." "A co má být? Důležitý
je přece Boží Syn, a ne kus slámy.""Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na čem
jiném by ležel, když je tak chudý? Boží Syn potřeboval trochu slámy. To mě poučilo,
že Bůh potřebuje i obyčejné lidi a věci. Potřebuje nás, kteří nemáme velkou cenu, kteří
toho moc nevíme." Stéblo jako by mělo pro toho pastýře čím dál větší význam. Na
pastvě ho často držel v ruce, vzpomínal na slova andělů a byl šťastný, že má Bůh tolik
rád lidi, že se stal stejně malým jako oni.
Pak mu však jeden z jeho druhů vytrhl stéblo z ruky a rozhořčeně vykřikl: "Dej už s tím
zatraceným stéblem pokoj! Bolí nás z těch hloupostí hlava!" Stéblo vztekle zmačkal a
zahodil.
Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země a opatrně narovnal. "Vidíš, zůstalo stejné
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jako předtím. Pořád je to stéblo slámy. Ani tvůj vztek s ním nic nezmohl. Jistě, zničit
stéblo slámy je snadné.
Ale přemýšlel jsi už někdy o tom, proč nám Bůh seslal malé dítě, když potřebujeme
silného zachránce a vojevůdce? Jednou vyroste, bude z něho muž a nic ho neporazí. I
přes lidskou zlobu zůstane tím, čím je - Spasitelem, kterého nám seslal Bůh." Mladý
pastýř se usmál a se zářícím pohledem pokračoval: "Boží láska se totiž nedá zničit a
zahodit. I když se zdá křehká a slabá jako stéblo slámy."

Drazí přátelé,
tímto slůvkem bych vás chtěl pozdravit a povzbudit při chystání na
Vánoce. Před námi je adventní a pak vánoční doba. Advent je ale
především čekání. Pro nás, pro křesťany, ty 4 týdny jsou symbolická
doba připomnění 4 000 let čekání lidstva na příchod Spasitele. Pak
přišel jako dítě. Dítě je také symbol čekání, zrání, naděje. Co z něho
bude, co přináší tomuto světu?
Dnešní doba volá po naději, také čekáme co bude v příštím roce, kdy skončí ta
krize, k čemu to všechno dospěje? Advent a Vánoce nejsou planá naděje.
Připomínají nám, že už jednou Bůh pomohl lidem a od té doby všechno začalo
jakoby znova, začala nová éra lidstva. Nejprve Evropa, pak celý svět přijal
vztaženou Boží ruku v podobě Ježíše a všechno dospělo až k dnešní podobě.
Nechejme se oslovit těmito svátky, které nám přinášejí novou sílu, novou naději a
radost do budoucí doby.
Do Nového roku vám přeji mnoho úspěchů a požehnání s novou nadějí na každý
nový den. Hle, všechno tvořím nové /Zj 21,5/ říká nám Bůh do toho času, který je
před námi, o kterém nic nevíme, ale máme naději, že nám ho bude dáno přežít
pokojně a užitečně.
Dovoluji si vás pozvat na setkání s Bohem, který k nám přichází. Každoroční
Vánoce nám připomínají příchod Ježíše na zem, ale On k nám přichází každý den.
O těchto svátcích si to chceme opět uvědomit. Jak to budeme prožívat ve farnosti?

Adventní a Vánoční doba:









6.12. – nás navštívil v kostele Mikuláš
19.12. – měly Švábenice svůj adorační den
24.12. – půlnoční mše sv. v 24.00 hod.
25.12. – Slavnost Narození Páně – mše sv. v 8.00 a v 11.00 hod.
Odpoledne nám schola chystá vánoční besídku v kostele u jesliček.
26.12. – Svátek sv. Štěpána prvomučedníka – mše sv. v 8.00 hod.
31.12.2009 – Děkovná bohoslužba za minulý rok v 17.00 hod.
1.1.2010 – budou slouženy novoroční bohoslužby v 8.00 a v 11.00 hod.
9.1.2010 – nás budou navštěvovat tři králové a prosit o příspěvek do charitní
sbírky pro chudé. Přijměte je, prosím, vstřícně a laskavě. Za každý příspěvek
na činnost katolické Charity vám srdečně již nyní děkuji.
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Postní doba, Velikonoce:
 17.2.2010 popeleční středou vstoupíme do postní doby
 pobožnost křížové cesty se bude konat každý pátek v 17.30 hod.
 4.4.2010 oslavíme Velikonoce
 příští rok budou hody 26.9. 2010


Chtěl bych upozornit zvlášť na akce pro děti:





v adventu budou pro děti roráty se soutěží o sv. Janu Marii Vianney.
Roráty budou po celou dobu adventní každé pondělí, středu a pátek
v 17.30 hod.
Po vánocích budeme pokračovat s dětskými bohoslužbami každý pátek
v 18.00 hod.
V postní době budou děti také připravovat pobožnost křížové cesty.
Po celý rok se mohou děti zapojit do malých společenství: ministrantů
(pro chlapce), pěveckého sboru (pro děvčata), společenství pro děti a
mládež.

Připomínám rodičům dětí, které mají v příštím roce přistoupit k I. sv.
příjímání, aby přišli přihlásit své dítě osobně na faru.
Jelikož v minulém roce se nám nepodařilo sehnat dost finančních prostředků na
opravu elektroinstalace kostela, tak díky pomoci úřadu městyse se nakoupil
materiál za 270 000 Kč a v příštím roce začneme postupně podle možnosti měnit
tuto instalaci. Pak bude třeba opravit padající strop a kostel vymalovat.

Chci se obrátit na všechny občany a rodáky ze Švábenic s prosbou o finanční
podporu těchto oprav našeho švábenského kostelíka. Příspěvky můžete posílat
přímo na účet farnosti: 1560861399 /0800, anebo složit na faře. Budeme vděční
za každý váš dar. Dar pro kostel je možné odečíst z daní, příslušné potvrzení o
daru obdržíte ve farním úřadu.

K vánočním svátkům přeji všem občanům pokoj a radost v rodinném
kruhu a hodně Božího požehnání při setkání s nově narozeným
Kristem.
P. Boguslaw
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Akce 2010

-

Farní úřad Švábenice

1.1.
Novoroční Bohoslužby
8.00
11.00
6.1.
Tři Králové
18.00
10.10
Křest Páně
8.00
11.00
17.2.
Popelec
18.30
Křížová cesta v kostele
Každý pátek od 19.2.-26.3.
25.3.
Zvěstování Páně
18.30
28.3.
Květná neděle
8.00
11.00
1.-3.3.
Svaté tridium
19.00 (sobota 20.30)
4.-5.3.
Velikonoční svátky
8.00
11.00
10.-12.5.Modlitby za úrodu
2.5.
Sv. Florián v Dětkovicích
17.00
3.5
Nanebevstoupení Páně
18.30
22.5.
Svatodušní vigilie
20.00
23.5.
Seslání Ducha Sv.
8.00
11.00
24.5.
Pouť na Jezírko
17.00
30.5.
I. sv. Přijímání
11.00
6.6.
Boží Tělo
8.30
11.6.
Nejsvětějšího Srdce Pana Ježíše
18.00
16.6.
Svátek nemocných
18.00
18.6
Vysvědčení z náboženství
18.00
19.6
Táborák na farní záhradě
16.00
29.6.
sv. Petra a Pavla
18.00
5.7.
Pouť na Velehrad
10.30
červenec
Tábory pro děti a mládež
termíny budou upřesněny
7.8.
Pouť do Křtin
15.30
15.8.
Nanebevzetí Panny Marie
8.00
11.00
Pouť do Itálie
termín bude upřesněn
26.9.
FARNÍ HODY
9.30
16.10
Misijní most modlitby
21.00
1.11.
Dušičková pobožnost na hřbitově 18.00
7.11.09
Myslivecké hody
11.00
od 29.11.
Roráty pro děti
po, st, pá - 17.30
6.12.
sv. Mikuláš
17.30
8.12.
Neposkvrněné početí Panny Marie 17.30
24.12.
Půlnoční mše sv.
24.00
25.12
Vánoce
8.00
11.00
26.12.
Svátek sv. rodiny obnova manželství 8.00 11.00
31.12.
Silvestrová bohoslužba
17.00
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Povedené perníčky

Vánoční náladu a atmosféru si švábenické děti
s maminkami připravily již v polovině listopadu, kdy
společně vyráběly voňavé medové perníčky. Malí i
velcí cukráři váleli těsto, vykrajovali tvary podle
libosti, půjčovali si formičky, pomáhali si navzájem.
Díky vstřícnosti a ochotě paní Jitky Skácelové se
perníčky upekly „ve velkém“ v cukrárně. Společná
akce připravená B. Štolfovou, A. Kalábovou a

J.
Hudcovou
spojená
se
zpíváním vánočních
koled byla všem
velice
milá.
Děkujeme
paní
Jitce Skácelové za
záštitu této akce,
její
trpělivost a
laskavý úsměv.
Zapsala:
Jarmila
Dobešová
Foto: R. Hanáková,
J. Hudcová
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Den, na který se nezapomíná
Byli jsme tam a on taky. Kdo, kdy a kde? Benedikt XVI. 27. září 2009 v Brně na
Tuřanském letišti. Papežská návštěva v naší republice nebyla dlouhá, ale o to
intenzivnější. A protože je papež nejen hlavou katolické církve, ale stojí i v čele
Vatikánu, byly mu prokazovány pocty, jako hlavě státu. Jeho cesta však byla
především pastorační. Byla neděle krátce po deváté hodině, když obří obrazovky
konečně ukážou tvář Benedikta XVI. ve dveřích letadla. Nad letištěm znějí fanfáry
z Janáčkovy Symfoniety, po celém městě se nese hlas zvonů, z hradu Špilberku i
dělové salvy. Brno vítá Petra našich dnů. Z více než 120 tisíc účastníků bylo zhruba 11
tisíc zahraničních. Při bohoslužbě s papežem koncelebrovalo čtyřicet biskupů a tisíc
kněží, z toho téměř dvě stovky ze zahraničí. Homilie Svatého otce se nesla ve znamení
touhy po naději, a tou naší
spolehlivou nadějí může být
jedině Kristus, jak řekl papež.
Dále řekl: „Jsem rád, že se
mohu pomodlit zde, v srdci
Moravy, v krajině bratrsky
sjednocené s Čechami, v zemi
vyznačující se po mnoha
staletí
křesťanskou
vírou
připomínající počátky odvážné
mise
svatých
Cyrila
a
Metoděje….“
V závěrečném apoštolském
požehnání Svatého Otce bylo
zahrnuto také žehnání čtyřiceti
základních kamenů sakrálních staveb – kostelů, kaplí, kláštera či komunitních center a
dalších osmnácti předmětů. Byly to kříže, zvony, sochy, deskový obraz, prapory a čtyři
pamětní desky. Dvě z nich budou připomínat papežovu návštěvu obyvatel nejbližších
farností Tuřan a Šlapanic.
Letadlo se Svatým Otcem vzlétlo severním směrem, ale pak se obloukem vrátilo nad
město Brno, nad aby si papež mohl Jihomoravskou metropoli prohlédnout alespoň
z výšky. Žlutobílé vlajky se třepotaly nad hlavami věřících až do chvíle, kdy se stříbrný
bod vzdušného stroje ztratil nad obzorem.
připravil: Libor Pištělka

Kulturní dědictví
Naše malebné vesničky a města jsou obklopeny kapličkami, kříži, sochami a Božími
muky. Tyto památky neslouží jako okrasa krajiny, ale měly a mají svůj význam. Každé
takové místo je značeno v turistických mapách. Říkáme tomu orientační bod nebo
vojensky kóta. Podle nich se orientovali v terénu vojáci, proto nebyly ničeny válčícími
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stranami. Každá z nich znamená nějakou událost, která zde byla. Některé už jsou tak
staré, že zasluhují naši úctu.
O tomto všem jsem psal již před 13 lety ve Zpravodaji, ale úcta k památkám by měla
být stále naší samozřejmostí. Dnes stojí jako němí svědkové minulosti, jako symboly
často velice poškozené a rozbité. Mnoha lidem už nic neříkají. To je teď naše kultura:
vozíme se v autech, dopravních prostředcích a ani nevnímáme, že se zde událo nějaké
drama, že třeba právě zde zahynulo mnoho
nevinných lidí.
Opatrujeme tyto kulturní památky našich
předků, nebuďme lhostejní k různým
vandalům, kteří všechno kolem ničí. Jsou to
nenahraditelné škody. Mějme úctu ke
všemu, co nám předkové zanechali a přejme
si, aby naše hodnoty byly budoucím
generacím k prospěchu, aby si jich mohli
také vážit. Ať po nás nezůstane jen zkáza,
zničená příroda, otrávená voda, ale také
svoboda a zdravý duch.
Jistě máme radost, že se ve Švábenicích
v tomto roce podařily opravit, kromě hrobů
Petra Pištělky, další dvě památky. Tou první
je

kříž na Hradisku, který městečku věnoval
dlouholetý kaplan P. František Uličný roku
1872 a druhý kříž, který stojí pod kostelem,
byl na opravu velmi náročný. Na
mramorových deskách které jsou nově
vsazeny do podstavce kříže, jsou vyryté
nápisy: Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete
a obtíženi jste a já vás občerstvím. Na druhé
desce je uvedeno : K slavnosti posvěcení
chrámu Páně dne 2. října 1859 věnoval
Dominik Dohnal, soused švábenský.
Ve Švábenicích je podobných památek
velké množství, ale snad postupně budou na
opravy nějaké finance a brzy vykvetou opět do
krásy.
připravil: Libor Pištělka
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Vzpomínka na….
Ráda bych se s Vámi podělila o setkání s člověkem, který ve mně zanechal hluboký
dojem.
První setkání proběhlo v Ostravě roku 1991. Bylo to brzy po sjezdu KDU ČSL, na
kterém byl zvolen do čela strany. Nikdo z řad občanů o něm nic nevěděl. V této pro
stranu dosti složité době, kdy doznívala aféra Bartončík, mělo setkání v Ostravě
sjednotit naše pohledy. Ihned, jakmile nový předseda vystoupil ke svému projevu, se
mé myšlenky ubíraly směrem – co nám takový mladíček může převratného říct ? Čemu
by nás on mohl tak učit ? A věřte mi nebo ne, ihned zaujal. Zaujal svými pohotovými
odpověďmi, reakcemi na přednesené otázky. Do paměti se mi zvláště vryla odpověď na
otázku staršího muže, který řekl: „ 14 let jsem seděl ve vězení, 40 let jsem byl
pronásledovaný a teď se ptám, počítáte vy mladí s námi starými?“ Okamžitá a s úctou
vyslovená odpověď zněla: „Samozřejmě že s Vámi počítáme. Když my mladí budeme
mít práce nad hlavu, budeme potřebovat mít za sebou Vaše oběti, Vaše sepnuté ruce
k modlitbě, protože bez toho nedokážeme nic.“
Ke druhému setkání došlo v Českých Budějovicích. Všichni zúčastnění seděli u
jednoho stolu a diskutovali. A opět mě překvapila jedna z jeho reakcí na kritiku
člověka, který mluvil o tom, že by Morava měla být více zviditelňována. Jeho odpověď
byla jednoznačná: „Nechme prosím Vás toho dělení. Nejsme Češi - Moraváci, mladí staří, jsme bratři, proto buďme bratry. Jen tak lze měnit svět kolem nás. Vzpomeňte si,
že se Slovenskem to začalo pomlčkou a skončilo to rozdělením.“
Pak přišla nemoc a smrt. Smrt, která se
dotkla mého srdce.
Následovalo třetí setkání. Nyní v Hemži
nad prostým hrobem prostého člověka, na
kterého i nyní, po těch 10 letech od jeho
smrti, vzpomínám s úctou a připomínám si
stále jeho slova. „Neslibujeme nikomu ráj na
zemi ani ekonomický zázrak ani happy end
všech změn. Můžeme slíbit právo, svobodu
a demokracii.“
Díky Bože za i když krátký ale krásný život
Josefa Luxe.
vzpomínala: Josefka Hladká
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….od našich čtenářů
Při vyslovení jména Miloslav Možný, si jistě více jak padesát procent švábenských občanů
vzpomene na rodáka, dobrého učitele a dobrého činovníka kultury ve Švábenicích. Tento dopis, který
jsem obdržel, berte jako vzpomínky na lidi či doby, které už se nikdy nevrátí.
„ Liborku, přeji hodně zdraví a další úspěchy v Tvé záslužné práci ve švábenickém
muzeu. Všichni, kteří mají třeba jen malý vztah ke kultuře, Tě musí obdivovat za to, co
pro Švábenice děláš, poděkovat a mít rádi.
Posílám Ti několik zbytečků z doby, kterou nikdo pořádně nezaznamenal a o které se
už dnes moc neví. Většina pamětníků už nežije. Vím ale, že se snažíš oživit, lépe
řečeno zviditelnit vše o Švábenicích, zkrátka všechno, co zachytit lze. Mně také
Švábenice zalezly „za nehty“ ! Nejen jako rodiště, prožité mládí, léta pobytu, ale
především učitelstvím ve školním roce 1953/54 1958/59 a také v Ivanovicích do roku
1963/64.
Ve škole se mi velmi dařilo, ale neustále mě tlačila odpovědnost nejen ve škole!
S velkou částí rodičů dětí a občanů jsem si „tykal“. Říkali mi „Milošu“, no a já, jak to
na vesnici chodilo – „stréčku nebo tetino“. A potvrdilo se očekávání z Národního
výboru. Když jsem se v roce nástupu na školu představoval, byla tehdy vyslovena
upřímná a nadějná věta: „Konečně máme učitele, který tu bydlí!“ A tak mě hned mimo
vyučování očekávala náročná „dobrovolná“ práce v široké veřejnosti, tělovýchově a
především v kultuře. Pohodovou „dvojku“ jsme vytvořili s ředitelem školy Stanislavem
Kratochvílem. Ve všem jsme si pomáhali, ale o sobotách a nedělích zůstávala
odpovědnost na mně. A tehdy bylo mnoho akcí, s kterými jsme se mohli chlubit.
Divadla dospělých a školní mládeže, kino, estrády, veřejná vystoupení, různé druhy
zábav, soutěže, kroužky, oslavy, zajišťování různých kultur a pracovních brigád v obci,
ve výstavbě. Mnoha spoluobčanům, ochotným udělat něco navíc, bych mohl
poděkovat. Hodně, myslím většina, již není mezi námi, např: Antonín Buček, Štěpán
Kunovský, Tomáš Pavlečka, Emil Veselý, Jan Tilšer, Jaroslav a František Hanákovi,
Alois Šebesta, Josef a Marie Tvrdých atd.
Nakonec se těžištěm v mimoškolní činnosti stala práce v Osvětové besedě a od 9.
května 1959 v Družstevním klubu. To, co ti předávám, ber s nadhledem. Nahlížíš do
doby, kdy už sice nebyly potravinové lístky, ale bída byla o vše. Nebylo stavebního
materiálu, dostatek peněz, také papíru, rozmnožovacích strojů, psacích strojů aj. Od
padesátého roku začaly svítit v některých domech první televizní přijímače atd.
Když jsem se ze Švábenic v roce 1963 přestěhoval do Brna, včas jsem veškerý
majetek za dohledu vedoucích pracovníků v našem JZD protokolárně předal. Dnes ale
není nikde zmínka o tom, kam se založila kronika klubu, kde jsou doklady o činnosti
apod. Škoda! Existuje tedy ještě tzv. Družstevní kulturní klub? Jak skončil? A kde jsou
o tom nějaké zprávy?
Pro tvoji informaci, úsměv nebo i zábavu tedy posílám jen to, co už likviduji
společně s mnoha svými věcmi.
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Ve Švábenicích se tradičně nacvičovaly a hrály divadelní hry pro dospělé a také pro
děti. V této tradici jsme pokračovali a vždy nejméně 2 hry do roka nacvičili. Nemám
doklady k tomu, abych tvrdil, že se hrály tyto divadelní hry:
Princezna Pampeliška – Příliš štědrý večer – Jakub Oberva – Lucerna – Peníze –
Gazdina roba – Lešetínský kovář – Ženský boj – Společný byt – Mnoho povyku pro nic
– Palackého třída 27 – Nikdy – Slovo má babička – Jedenácté přikázání – Zvíkovský
rarášek – Hrátky s čertem – Chudák manžel – Její pastorkyňa – Zkrocení zlého muže –
atd.
Dařilo se získávat mladé lidi a občany do různých zájmových kroužků.
Hudební soubor – měl stálé problémy (napomáhaly tomu povinné přehrávky ve
Vyškově). Nakonec kapela hrávala na zábavách a vystupovala při různých
společenských příležitostech..
Holubáři – chovatelé drobného zvířectva – měli aktivní činnost.
Kino – o jeho provoz se starali František a Jaroslav Hanákovi.
Mužský pěvecký sbor – horlivě dával dohromady Tomáš Pavlečka
Rozhlasový kroužek – Jan Synek spolupracoval s paní Boženou Branžovskou
Kroužek pro šití a vyšívání – odp. výbor svazu žen.
Okrašlovací kroužek – skup. žen – ved. Blažena Punčochářová
Knihovník – Jaroslav Látal
Velmi dobře s DK spolupracoval předseda kulturní komise NV Antonín Buček, se
kterým jsme připravili přístavbu přísálí DK a začali budovat sportoviště a koupaliště.
V měsíci listopadu 1959 jsme začali vydávat vesnické noviny „ZRCADLO
ŠVÁBENIC“. Podařilo se vždy vytisknout 300 ks. Roznášeli je po obci mí žáci 4. a 5.
třídy. Posílám Ti nalezená 3 čísla.
V obci se konaly AKCE „Z“, lidé si odpracovali dobrovolně x brigádnických hodin
na opravách veřejných budov, můstků přes potok, čekárny u autobusové zastávky, na
přísálí DK, na budování koupaliště aj. To ovšem potřebovalo obcházet domy a
přesvědčovat lidi, aby nějak pomohli!
Organizací na přísálí DK se zabývali Možný, Šebesta, Pištělka, Buček, Tilšer,
Kunovský, Polanský (majitel sousední střechy).
A nakonec něco k historii rybníku
Místní národní výbor (konkrétně předseda komise Antonín Buček) odsouhlasil
výstavbu koupaliště na té a té parcele…atd. Začali jsme společně s Antonínem Bučkem
a Štěpánem Kunovským, který měl o tuto výstavbu největší zájem, získávat brigádníky
a bylo plno elánu. Po přeložení potoka se začalo v prostoru bagrovat. Neštěstím bylo,
že tehdy na tuto práci těžko získaný bagr v zamrzlé půdě zničil (zlomil) „ramena lžíce“,
práce se zastavila a jak vidět, pokračovalo se k něčemu (asi) snadnějšímu. Proč, nevím.
Ale protože se pan Antonín Buček přestěhoval do Rusínova a po něm já s rodinou do
Brna, nedovedl asi ani sám pan Štěpán Kunovský bez dalších nadšenců záměr dovést
do konce. Jak potom vznikalo na zamrzlé ploše kluziště a nakonec rybník, už nevím.
Škoda. Lidem tehdy asi chybělo to, co máš ty. Bojovat za lepší kulturní život svůj i
spoluobčanů.“
Září 2009
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Tak téměř končí celý dopis vzpomínek rodáka Miloslava Možného a
člověk zjišťuje, že všechno v životě nevyjde tak, jak si to představoval,
plánoval. Ale musí doufat, že přijde zase někdy někdo jiný, možná lepší,
kdo bude pro Švábenice žít i dýchat.
Připravil: Libor Pištělka

První vlaštovka 2010
Jako první výstava na jaře bude o hudebním skladateli Leoši
Janáčkovi.
Ten zde ve Švábenicích navštěvoval svoji sestru Eleonoru, která zde
na škole učila v letech 1875 – 1903.
Opět zhlédnete velké množství snímků z jeho bohatého hudebního
života.
Na obě výstavy Vás srdečně zve vystavovatel Libor Pištělka.
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Poděkování starosty Obce Vlčice švábenickým ženám, které pravidelně
darují finanční prostředky zasílané všem těm, kteří jsou v nouzi.
Můžete se přidat… Děkujeme.

Plamínkový průvod
k vánočnímu stromečku
Krásná Plamínková královna
zažehla pod švábenickým kostelem
světýlka v lucerničkách a lampionech
dětí, které se v sobotu 28. listopadu
společně vydaly rozsvítit vánoční
stromeček na náměstí. Zároveň se snad
rozhořel i plamínek sváteční atmosféry
přicházejícího adventu ve všech srdcích.
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Přibližně 300 přítomných dětí a dospělých přivítali pod vánočním stromečkem
pan starosta J. Kubík a B. Štolfová za pořadatele.

Holky a kluci z Volejbalu
Švábenice si připravili pro
spoluobčany pásmo zimních a
vánočních básniček, velký
potlesk si zasloužily i ostatní
malé děti za svá milá
vystoupení.

Za zpívání koled se všichni
rázem ocitli v Betlémě, kde se
začal odehrávat jeden velký
příběh….

Pastýři pásli ovce … oblohu
zaplnili andělé … hudebníci
hráli na dudy, píšťalku i housličky … tři králové i obyčejní lidé přinesli dary ….
Děti si mohly příběh narození Ježíška samy prožít…
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Holky a kluci od srdce hráli a zpívali, pro
radost svou i svých blízkých. Kromě nového
poznání a nenahraditelného společného
Holky a kluci od srdce hráli a zpívali, pro
prožitku jim byly odměnou sladkosti a
radost svou i svých blízkých. Kromě nového
drobné dárky, které byly díky ochotným
poznání a nenahraditelného společného
sponzorům
připraveny pro všech asi 130 dětí.
prožitku jim byly odměnou sladkosti a

drobné dárky, které byly díky ochotným
sponzorům připraveny pro všech asi 130 dětí.

Pod zářícím stromečkem vonělo svařené víno,
sousedé se mohli pozdravit a ochutnat
perníčky
a cukroví…
přípravách
a
Pod zářícím
stromečkemNa
vonělo
svařené víno,
průběhu
se podílelo
lidí a
sousedécelése akce
mohli
pozdravitmnoho
a ochutnat
firem,
všema cukroví…
patří velké
a upřímnéa
perníčky
Na přípravách
poděkování.
Plamínky
příjemných
vzpomínek
průběhu celé
akce se
podílelo mnoho
lidí a
firem,
všem
velké a upřímné
snad
v srdcích
všechpatří
zůstanou.
poděkování.
příjemných
vzpomínek
Krásné
VánocePlamínky
a spokojený
nový rok!
snad
v srdcích
všech
zůstanou.Více fotografií
Foto,
text:
Volejbal
Švábenice.
Vánoce a spokojený nový rok!
viz Krásné
www.volejbalsvabenice.rajce.idnes.cz
Foto, text: Volejbal Švábenice. Více fotografií
viz www.volejbalsvabenice.rajce.idnes.cz
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Jazykové kotrmelce aneb „abychom si rozuměli“ – pokračování
Pro učeníchtivé tu máme s novým číslem našeho zpravodaje další pokračování seriálu o
cizích slovech, se kterými se sice běžně setkáváme, ale nad kterými nám někdy doslova
„rozum zůstává stát“. Ač jsme tuto jazykovou lekci avizovali již v obsahu minulého
čísla – šotek zařádil a vy jste hledali marně. Vše tedy nyní napravujeme a jdeme na to!
Dnes se zastavíme u písmene I:
IMAGE
Toto slovo napsané vypadá velmi cize – čteme „imidž“.Slýcháme
a čteme ho v souvislostech jako „ministr si vytváří své image“ nebo
„k image populárního zpěváka patří…“.
Než si přesně řekneme, co image vlastně je, zapátráme si po
původu tohoto slova – pomůže nám to k jeho rozluštění. Jeho
základem je latinské podstatné jméno imago, které znamená obraz.
Z něho pak vzniklo sloveso imaginare, představovat si. Odtud jsou běžnější přejatá
slova imaginace, česky obrazivost, a imaginární, zdánlivý. Latinské imago pak přešlo
do angličtiny, kde si trochu změnili jeho psanou podobu na image a rozšířili jeho
význam. Takže v angličtině navíc znamená dojem, kterým věc nebo osoba působí na
lidi a také představu, kterou o věci či osobě mají jiní lidé. Takže shrnuto: image je
vzhled, zobrazení, dojem, představa o něčem či o někom.
Což možná pořád ještě není dost srozumitelné. Řekněme si to tedy jinak. Každý
člověk na jiné lidi nějak působí, vzbuzuje o sobě nějaký dojem, nějakou představu. Pro
veřejně působící lidi je důležité, aby vzbuzovali dobrý dojem, lidé jim pak lépe
rozumějí, je pro ně snadnější veřejnost o něčem přesvědčit. Proto si mnozí politici,
zpěváci a třeba televizní moderátoři dávají velký pozor na své image – např. hezky se
usmívají a to i tehdy, když jim zrovna do smíchu není. Image nemůže člověka změnit,
ale může jen zvýraznit vlastnosti a schopnosti, které člověk má.
INVESTICE
Když vyděláme nějaké peníze, buď je utratíme, nebo uložíme na
později, případně je investujeme. Tento poslední způsob, stručně
řečeno, znamená vložit peníze do něčeho, co přinese zase další
peníze. Máme dejme tomu malý podnik, něco jsme vydělali, ale
nepojedeme na zaslouženou dovolenou a vydělané peníze vložíme,
tedy investujeme, do modernizace našeho podniku (koupíme nové
stroje, rozšíříme dílnu apod.). Vyděláme ještě více peněz, znovu si
odřekneme dovolenou a opět budeme do svého podniku investovat.
Když všechno dobře půjde, zanedlouho místo malého podniku budeme mít podnik
střední a pak někdy možná i velký.
Investice jsou zkrátka ten nejrozumnější způsob, jak zacházet s penězi. Peníze dělají
peníze, říkali staří podnikatelé a věděli, že to platí jen tehdy, když se peníze investují.
A jaký je vlastně původ tohoto slova? Přišlo do češtiny z latiny a jeho dost blízkým
příbuzným je výraz vesta. Ano, ten kabátek bez rukávů. Tato dvě slova – investice a
vesta - totiž pocházejí z latinských slov vestire, oblékat, a vestis, oblek.Takže: když
investujeme do svého podniku, modernizujeme ho, vlastně ho oblékáme do nového.
Mgr. Jana Zatloukalová
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Plán akcí na rok 2010 – Švábenic

Leden
Únor

Březen

9.1.
15.1.
22.1.
5.2.
7.2.
13.2.
20.2.
6.3.

Duben
Květen
2.5.
15.5.
24.5.
30.5.
Červen

6.6.
27.6.
Červenec 3.7.
4.7.
5.7.

Tříkrálová sbírka
Hasičský ples – hraje skupina Galaxy
Ples ZOD Haná Švábenice- dechová hudba Ištvánci
Ples Městyse Švábenice - skupina Classic Kroměříž
Dětský maškarní karneval
Ostatky – průvod masek městysem
Sportovní ples – hraje skupina Pohoda
Divadelní představení v podání KDO z Krásenska –
místo: KD Švábenice
Humanitární sbírka – termín bude upřesněn
--SDH - Okrsková soutěž – muži
– termín bude upřesněn
Sv. Florián v Dětkovicích
Jarní střílení - Myslivecké sdružení Střela Šváb.
Pouť na Jezírko
První sv. přijímání
Sjezd rodáků - květen- červen 2010
– termín bude upřesněn
Boží Tělo – průvod městysem
Hasičský výlet – hraje skupina Audi
Lesní zkoušky psů – V.ročník - Myslivecké
sdružení Střela Švábenice
Speciální vodní práce – zkoušky psů – o pohár
starosty městyse. Bližší informace:
– Jan Derka, tel: 517 365 713
Pouť na Velehrad
Tábory pro děti a mládež - Farní úřad
– termín bude upřesněn
Tábor pro děti a mládež – SDH
- termín bude upřesněn
Tábor pro děti a mládež – YMCA-Skaut
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- termín bude upřesněn

Srpen
Září

Říjen
Listopad

Prosinec

Pouť do Křtin
Pouť do Itálie – termín bude upřesněn
18.9. Klubové barvářské zkoušky honičů –pořádá Beagle
Club ČR – OMS Vyškov (Lesní zkoušky malá plemena)
19.9. Barvářské zkoušky loveckých psů – pořádá OMS
Vyškov. Bližší informace:
– Jan Derka, tel 517 365 713
25.9. Hodová zábava – pořádá SDH - hraje skupina Audi
26.9. Hody sv. Michaela Archanděla
- Slavnostní mše sv. v 9.30 hod v kostele sv.
Michaela Archanděla
- Výstava ovoce na Úřadu městyse Švábenice –
Čs.svaz zahrádkářů
- Výstava drobného zvířectva v areálu chovatelů - Výstava stálých expozic v obou muzeích
- Fotbalová utkání
- Lunapark u AB Zemědělského družstva
9.10. Zábava – pořádá SDH - hraje skupina Galaxy
6.11. Hubertská zábava
7.11. Svatohubertská mše sv. 11.00 hod
27.11 Pochod světlušek městysem – živý betlém a
slavnostní rozsvícení stromu před úřadem městyse
Beseda s důchodci - termín bude upřesněn
24.12. Půlnoční mše sv. ve 24.00 hod v kostele sv.
Michaela Archanděla
7.8.
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Smích je levný lék
V dnešní době, kdy řádí různé bacily a nepomáhá na vyléčení ani ta
kapka „halůzkové“, vyzkoušejte prastarou metodu léčení a to je – smích.
Snad k tomu přijde vhod pár anekdot.




„Můj manžel o mně tvrdí,
že jsem blázen, když mám
tak ráda palačinky“,
svěřuje se žena
psychiatrovi. „To je ale
hloupost, já je mám taky
moc rád.“
„Tak to musíte někdy přijít
k nám. Mám jich plný pokoj,
dvě skříně a ještě polici ve
sklepě“.

V naší nemocnici jsme
zavedli nový způsob
léčby“, říká primář
pacientovi. „Po operaci
vstanete a sám odejdete na
pokoj, druhý den se budete
procházet po chodbě a třetí
den po svých opustíte
nemocnici. Léčba
pohybem, chápete? Máte
nějaký dotaz?“
„Ano, pane primáři. Při operaci
můžu ležet?“



„Už se vám zlepšila ta
zapomnětlivost?“ vyptává
se lékař. „Ano, jsem na tom
mnohem lépe. A můžu se
zeptat, kdo jste?“



„Za vytržení jednoho zubu
přece nemůžete chtít tisíc
korun!“ brání se muž.
„Jakpak by ne! Řval jste
tak, že mi z čekárny utekli
všichni pacienti.“



„Trpím depresemi, pane
doktore, pomozte mi!“
„Proti depresím je nejlepší
vrhnout se po hlavě do
práce, pane Žežulko.“
„Myslíte? Já ale míchám beton!“


Volá tatínek do telefonu:
„pane doktore, přijeďte.
Mám nemocný dítě“ Lékař
se ptá: „A jak je starý?“
„Starý je dobře, ale dítě
mám nemocný!“

Tak nám utekl i tento rok. Ať ten příští všichni prožijeme ve zdraví a
v pohodě. To všem ze srdce přeje Libor Pištělka.
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Před 120 lety
(Výpis z kroniky obce Švábenice a knihy Rod pánů ze Švábenic)

1914 – Odvedeno 29 koní
- stavba cesty do Ivanovic
- Občané Zábraní, Hradiska a Hliníku žádali o připojení k elektrické
síti. Má se vyšetřiti, bude-li se vypláceti.
1916 – Výkup kopřiv za 100 kg sušených stonků 6 K (na oblečení)
1916 - Zaveden letní čas
1916 - Policejní hodiny hospody 11 hodin večer
1918 – Do roku 1918 – 302 čísel domů
1918 – Švábenice mají výměru 1953 km2 a více jak 4.000 parcel
1918 – Příděl pro obec: petrolej 68 kg na červen – srpen
mýdlo 150 kg a 10 kg prášku
petrolej 170 kg na říjen
kávová náhražka 100 kg
1918 – cena dobrých cihel 220 K
1918 – Kuřáci kouřili listí bukové, podběl, žebříček, nať bramborová,
mařínka vonná
1918 – Tuky se získaly z peckovic, slunečnic, bukvic a semen lípových.
Mouka z kukuřice, obilí, kaštanů a slámy ovesné
Pivo - místo chmele zeměžluč
Slad - kořeny pýru
1920 – Přiděleno obci 300 kg benzinu
1921 – Hrála se divadla Divadelní družstvo, Katolická Beseda
1922 – Jednání obce k připojení elektrického proudu k Přerovu
1922 – Zákaz prodeje lihovin do 16 let
1922 – Zřízena ve Švábenicích škola pokračovací
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Vánoční hodování
Celý rok dieta za dietou, věčný boj
s udržováním linie a i výsledky jsou někdy sem tam
znát. Jenže o Vánocích to jde všechno do háje a my se
cpeme, i když z toho pražádnou radost nemáme, protože
svědomí hryže a hryže. Proč tomu tak je? No možná
proto, že po tom šíleném předvánočním shonu máme
konečně trochu klidu, stres z nás spadne a my přece
nemůžeme nechat všechny ty dobroty a pochutiny
ladem, když už jsme se s tím tolik nadřeli. Možná by
bylo přese všechno lepší se na svědomí vykašlat a užívat
si. Ostatně proto to děláme, ne?
Vánoční hodování má však své tradice a historii, která se nám jaksi vytrácí
z povědomí. Celodenní půst na Štědrý den končí štědrou večeří. V současnosti je
takový krátkodobý půst jistě vhodný ze zdravotního hlediska. V minulosti si lidé držící
půst připomínali, že žijí lidé chudobní, které je z lidského hlediska dobré obdarovat
jídlem, což se dělo při vánočním koledování.
Skladba štědrovečerního menu prošla vývojem, stejně tak jako zvyklosti při
stolování. Prvním pokrmem byla polévka – dle krajových nebo rodinných tradic např.
houbová, hrachová, kroupová, zelová, čočková nebo rybí. Hlavní štědrovečerní jídla se
různila podle krajů, ale také movitosti rodiny – např. houbová omáčka s chlebem,
jahelná kaše se sirupem nebo cukrem, krupičná kaše s perníkem, kuba s houbami,
sladký hubník, houbový krupník, zelníky, ryba apod. Tradičním ovocem, které nesmělo
chybět na staročeském stole, byla jablka a ořechy. V sušené podobě se také podávaly
meruňky, hrušky a švestky.
Jaké by to byly Vánoce bez vánočního cukroví.
Každá hospodyňka má své osvědčené recepty, každý člen
rodiny má své oblíbené druhy. Málokdo však ví, že zvyk
péct vánoční cukroví je poměrně mladý – z konce 19. století.
Nejdříve se ujal mezi bohatší a pokrokovější vrstvou ve
městech a odtud se pomalu šířil i na venkov. Lidé na
venkově však byli zvyklí jíst skromnější stravu a různé
novoty přijímali nedůvěřivě. Proto také mezi vánoční pečivo
na vesnicích patřily obyčejnější druhy – zejména chléb a
vánočka, jež byly symboly hojnosti.
A poněvadž jsme národ knedlíkový a buchtový, je jasné, že vánočka se stala
doslova naším národním jídlem. Původní názvy byly např. húska, calta. Nejrůznější
pojmenování existují i dodnes – pletanka, pletenice, štědrovečernice, štědrovice,
štricka, štrucla, žemle, ceplík. První zmínky o tomto druhu pečiva pocházejí již ze 16.
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století, tenkrát ji mohli péct pouze cechovní pekaři. Doma se
začaly péct až v 18. století. A kdo by nechtěl ochutnat ořechy,
rozinky, fíky a kdovíco ještě „vše v jednom“? Naštěstí si
vánočku v různém provedení můžeme díky obchodní nabídce
dopřát kdykoliv chceme.
K vánočce se váže také hodně pověr a vánočních
zvyků. Už při pletení a pečení se dodržovala pravidla, aby se
vánočka povedla. Hospodyně si při zpracovávání těsta měla
obléknout bílou zástěru a šátek a neměla hovořit. Při kynutí
těsta měla vyskakovat hodně vysoko (asi proto, aby těsto
pořádně naskočilo). Někde se do vánočky zapékala mince a
ten, kdo ji při rozkrajování našel, zajistil si tak zdraví a štěstí
na celý příští rok. Jestliže se při pečení vánočka připálila nebo natrhla, nevěštilo to nic
dobrého. Hospodář vždy dostal první upečenou vánočku, a to proto, aby se v příštím
roce urodilo hodně obilí a bylo z čeho péct. Bylo také zvykem upéct jednu velikou
vánočku, která se na závěr štědrovečerní večeře rozkrájela, každý člen rodiny si vzal
kousek a někde se dávalo po krajíčku i dobytku ve stáji, aby byl zdravý a neškodily mu
zlé síly.
Máte chuť na opravdovou poctivou domácí vánočku? Tak se dejte do práce:

Vánočka – ingredience:
3 hrnky polohrubé mouky, 9 lžic cukru, 1/8 másla,
1 polévková lžíce droždí, 1/2 hrnku mléka, 1 žloutek, špetka soli,
vanilkový cukr, citrónová kůra, muškátový oříšek, badyán,
3 lžíce rozinek, 3 lžíce mandlí, vejce na potření

Postup:
Uděláme kvásek z droždí ve vlažném mléku se lžičkou cukru, který zaprášíme hladkou
moukou a necháme v teple vykynout. Mouku, 8 lžic cukru, vanilkový cukr, špetku soli,
citrónovou kůru, nastrouhaný muškátový oříšek, žloutek, badyán a vykynutý kvásek
dáme do mísy a řádně zpracujeme. Jestliže se těsto nelepí ke stěnám, přidáme omyté
rozinky, oloupané nakrájené mandle a těsto ještě jednou prohněteme. Uděláme z něho
hladký bochánek, poprášíme hladkou moukou a necháme přikrytý a na teplém místě
v míse kynout (nejlépe přes noc). Potom těsto rozdělíme na vále na 9 dílů. První vrtstvu
vánočky pleteme ze čtyř dílů, druhou ze tří a poslední ze dvou dílů. Na plech dáme
pergamenový papír potřený tukem a na něj vrstvíme upletené copy vánočky. Pak
necháme ještě chvíli vykynout a než ji vložíme do trouby, potřeme ji rozšlehaným
vajíčkem a posypeme nasekanými mandlemi. Vánočku před pečením propícháme špejlí
na krajích a uprostřed, aby se nezbortila. Pečeme zvolna asi 45 minut.
Zpracovala: Jana Zatloukalová
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Zas rok se s rokem sešel, zas se láme čas,
co často měnil směr, trochu pohladil a víc bolel nás.
Zas další rok k létům se přidá, zas je jich o rok víc,
špatné s dobrým se střídá, někdy nezbude nám nic.
Zas stojíme na začátku a uprostřed života,
ať provází nás méně smutku ať víc vítězí láska a dobrota.
Přejeme vám všem štěstí - protože je ho málo,
a hlavně zdraví - protože je ho třeba!
Mgr. Jana Zatloukalová
Hana Hladká
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Andělská výstava
Letos dětem v místní základní škole začal předvánoční čas o trochu dříve. Již od začátku
října jste mohli naše školáky zastihnout za doprovodu vánočních koled při výrobě
papírových andílků všech možných tvarů a podob. Proč tak brzy? Ve spolupráci s paní
Skácelovou jsme pro všechny návštěvníky připravili vánoční výstavu, tentokrát na
netradičním místě – v cukrárně u Skácelů. Dětem se práce vydařila a všechny hosty kromě
sladkostí čekala i milá podívaná.
Kolektiv učitelek ZŠ

INFORMACE
Úřad městyse Švábenice
Úřední hodiny :

tel,fax: 517 365 622

Po

7.30 - 16.00 hod

St

7.30 - 18.00 hod

Matrika

St

15.00 - 18.00 hod

Knihovna

Pá

16.00 - 18.00 hod

Farní úřad

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

http://farnost.svabenice.cz

tel: 731 402 180

Základní škola

tel: 517 365 629

Mateřská škola

tel: 517 365 647

Školní jídelna

tel. 517 365 712

Pošta

Po,Út,Čt,Pá

8.00 - 10.30 hod

13.30 - 15.30 hod

tel: 517 365 620

St

8.00 - 10.30 hod

13.30 - 15.30 hod

16.00 - 17-00 hod

Po-Pá

6.30 - 17.30 hod

So

6.30 - 11.00 hod

Po-Čt

6.30 - 11.00 hod

Pá

6.30 - 17.00 hod

So

6.30 - 11.00 hod

Ne

8.00 – 10.30 hod

Květinářství

Po

13.00 - 17.00 hod

a zahradnictví

Út-Pá

8.00 - 12.00 hod

Týna

So

7.00 - 11.00 hod

AVOS a.s.

Út-Pá

14.00 - 18.00 hod

Ne

9.00 - 11.30 hod

tel: 517 365 628
tel: 517 365 622

Smíšené zboží
BUREŠ
Smíšené zboží
NOVOTNÝ

( použit. textil )

tel: 517 365 617
13.30 - 17.00 hod
Tel:

13.00 - 17.00 hod
tel: 517 365 617

Kulturní dům -

Možnost pronájmu

Na Úřadu městyse Švábenice

Cukrárna

Po-Pá

12.00 - 18.00 hod

So

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

Ne

10.00 - 12.30 hod

13.30 - 18.00 hod

Po - So

11.00-13.00 hod

16.00 - 22.00 hod

Ne

10.00 - 20.00 hod

(Út - zavřeno)

Ne-Čt

10.00 - 22.00 hod ( v Pá a So do 24.00 hod )

Pohostinství:
Na Lapači
V Bráně
Sýrárna

Út-Pá

Kadeřnictví

ST-Čt-Pá

Muzea, expozice

tel: 517 365 016

14.30 – 16.30 hod
od 13.30

So: od 7.30 hod

dle domluvy

Myslivecká chata

Zlámal Stanislav

tel: 517 365 045

Hájenka

Zlámal Stanislav

tel: 517 365 045

Budova ZOD Haná
Ubytovací zařízení

tel: 517 365 818

tel: 517 324 241

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

správce Libor Pištělka

mob: 732 446 286

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

mob: 736 441 108
Tel: 720 384 890

