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Zima
Zimo, zimo, už jsi tu,
dej nám hodně radosti,
ať nemrznem od kosti.
Také sněhu plné stráně,
boby, sáně – hurá na ně.
Mrazivá zima prochází krajem,
zvířátka v lese moc trpí hladem.
Přichází vánoční čas,
nachystáme jim hodokvas.
Seno, zrní, kaštany
zvířátkům bříška naplní.
Adventní čas je plný nadějí,
jak a co nám Ježíšek nadělí.
Blíží se ten krásný večer,
kdy se stromek rozzáří
a spolu s dárečky
čarokrásnou idylu vytváří.
Díky, Ježíšku milý,
a za rok zas ve stejnou chvíli.
Oldřich Kupka, žák 5.třídy ZŠ Švábenice

Slovo úvodem…

Jednou v roce na Vánoce…
A je to tady! Sešel se rok s rokem a „Vánoce, Vánoce
přicházejí, zpívejme, přátelé“ – jak slyšíme již bezmála celý měsíc
z médií. A tak opět „děda říct si nedá, tluče na stůl v předsíni“ a „naše teta
peče léta na Vánoce vánočku“, kterou máme, jako ostatně každoročně, pro
kočku…
To byste nevěřili, jak obtížné může být psaní o něčem, když to máte za úkol!
A tak sedím, hlavu v dlaních a přemýšlím, kam se asi zatoulaly všechny slavné Múzy,
aby mne svým polibkem osvítily… Pravděpodobně stojí frontu v supermarketu nebo
vybírají dárky svým kamarádkám.
Já se vlastně ani nedivím, že na mě nemají čas. Doba je uspěchaná a honba za
„idylou Vánoc“ přináší své hořké plody. Nestíháme, tlačíme a strkáme se, nervy se
napínají. Stres, uštvanost a nervozita mají zelenou. Máme-li se však o Vánocích
zastavit, měli bychom už dost dlouho před nimi brzdit. Jedeme, jak se dnes o životě
říká, příliš rychle a brzdná dráha je dlouhá. Ty, kteří doposledka pojedou rychle, čeká
tvrdý náraz.
Pojďme se v tento sváteční čas zamyslet nad tím, co jsme udělali dobrého, co
je vlastně smyslem života, jak moc milujeme své nejbližší, jejichž ztrátu si naplno
uvědomíme, až už tady nejsou, jak je v našem životě důležité zdraví a proč se vlastně
Vánoce nazývají nejkrásnější svátky v roce…
Svátky nejsou dny lenosti. Neprospěme je! Věnujme se druhým a především
našim nejbližším, buďme s nimi, jděme na procházku, dívejme se na sebe a kolem
sebe, zkrátka buďme spolu. Kdo spolu být nedovede – to je zlé znamení. Darujme o
těchto Vánocích dar, který má trvalou hodnotu, dar, který nás nadlouho přežije.
Prokazujme laskavost a konejme nezištné krásné skutky. Jen do toho, zkusme to!
Buďme laskaví ostošest! Takové šoky svět kolem nás moc potřebuje.
Radostné Vánoce!
Mgr. Jana Zatloukalová
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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
vážení čtenáři zpravodaje městyse
Končí nám jedno z nejkrásnějších ročních období, podzim,
začíná zimní období a s ním blížící se neopakovatelné kouzlo
Vánoc. Chtěl bych Vás touto cestou v krátkosti seznámit a tím
nejdůležitějším, co se v roce 2008 v našem městyse událo.
V současné době má Městys Švábenice 945 obyvatel.
Od začátku roku se narodilo doposud 16 dětí.
Od 1.1.2008 je na Úřadě městyse zaveden Czech-POINT, což znamená, že
občané si mohou přímo v místě bydliště vyřídit výpisy z rejstříku trestů,
z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku.
Změna nastala v názvu obce, kdy předseda Poslanecké sněmovny ing. Miroslav
Vlček stanovil s účinností od 23. dubna 2008 Obec Švábenice v Jihomoravském kraji
městysem. Pro občany tato změna neznamená žádné nové povinnosti nebo vyšší
poplatky, ale jedná se především o navrácení statutu, který byl v minulosti užíván.
V průběhu roku se podařilo po několika letech usilovného jednání s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových zapsat Vlastivědné muzeum
Švábenice, tj. budovu a pozemek pod budovou, na list vlastnictví Městyse
Švábenice.
K tomu, aby bylo možné zapsat na list vlastnictví městyse rybník ve Švábenicích,
musel být zpracován geometrický plán, pasport rybníka, zařazení vodního díla do
kategorie, vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu a potvrzení o ověření
existence stavby. V současné době se k rybníku zpracovává projektová dokumentace
k odtěžení sedimentů, obnova a opevnění hráze, vybudování nové spodní výpusti,
napouštěcí objekt a přeložka koryta, vodní tůně, mokřad a řešení biocentra. Je vše třeba
připravit ke stavebnímu povolení a žádosti o dotaci z EU. V roce 2006 byla zahájena
dvouletá práce na novém územním plánu. Poslední územní plán byl schválen v roce
1975, což už je velmi dlouhá doba. Zastupitelstvo městyse schválilo nové vydání
územního plánu Švábenice dne 21. listopadu 2008 na veřejném zasedání. Celkové
náklady činily 313.824,- Kč a z této částky jsme obdrželi dotaci z JMK ve výši
141.912,- Kč.
V roce 2008 byla zahájena výstavba technické infrastruktury pro
stavební místa. Postupně byla vybudována kanalizace, vodovod,
rozvody plynu, položení kabelu NN a veřejné osvětlení. Místní
komunikace je před dokončením. Stavební místa jsou přichystána pro
zájemce o stavění ve Švábenicích. Hodnota celého díla včetně
DPH bude činit 6,5 mil. Kč.
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Na hlavním schodišti do MŠ byla provedena nová ocelová konstrukce pod schody a
zastřešení celého vchodu.
V průběhu prázdnin byla zahájena akce pod názvem: „I.etapa výměny oken a
vchodových dveří ZŠ Švábenice“ Hodnota díla činila 460 tis. Kč. Při financování
této akce byla využita dotace z JMK ve výši 150 tis. Kč. Druhá větší část výměny
oken se uskuteční v roce 2009.
V místní části Hradisko u krajské silnice II. třídy na Dětkovice byl vybudován nový
chodník s opěrnou zídkou. Tento chodník si velmi pochvalují především občané, kteří
bydlí v této části městyse. Zlepšila se bezpečnost chodců, kteří již nemusí chodit po
frekventované krajské silnici. Současně bude provedena komplexní oprava kříže, který
stojí na svahu u chodníku a byl věnován občanům Švábenic v roce 1872 bývalým
kaplanem Františkem Uličným.
V místní části Záhumení byl opraven mostek přes potok i s úpravou břehu.
V průběhu roku byla provedena demolice celého objektu domu č.p. 127.
Zastupitelstvo městyse schválilo koupi domu č.p. 152 od paní Blovské. I zde
byla provedena demolice objektu s odvozem stavební suti. Terén po demolici byl
upraven ornicí a v příštím roce bude provedena výsadba zeleně. Na tomto místě
budou instalovány i herní prvky pro naše nejmenší děti.
Do kulturního domu bylo dodáno 70 kusů nových stolů v celkové hodnotě 111 tis. Kč.
V místní části Hliník byl nainstalován radar s kamerou pro větší bezpečnost
občanů.
V průběhu roku byly finančně i materiálně podporovány z rozpočtu městyse
všechny společenské organizace, tzn: TJ Sokol Švábenice, Sbor dobrovolných hasičů
Český svaz chovatelů, YMCA-Skaut, Volejbal Švábenice, Myslivecké sdružení Střela,
Včelaři Švábenice a Martina Vévodová – česká juniorská reprezentantka v běhu do
vrchu. Kromě toho byl pro TJ Sokol Švábenice zakoupen malotraktor VIKING na
údržbu hřiště v hodnotě 143 tis. Kč a zabudovány ochranné sítě za brankami.
Finanční pomoc ve výši 50 tis. Kč obdržel i farní úřad na zpracování
projektové dokumentace k novým rozvodům el. energie v kostele sv.
Archanděla Michaela.
Bylo provedeno zpevnění břehů lomovým kamenem u skladu Lesního
družstva na Vanovské straně a připravuje se kácení starých stromů
kolem potoka od skladu směrem k rybníku. Na těchto akcích se finančně
Městys Švábenice nepodílí, ale vše
financují Lesy ČR Vsetín-správce vodního toku.
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Problémem, který nás stále trápí, je nepořádek kolem kontejnerů. Mezi
plastem, papírem a sklem se objevují zbytky potravin, ale i jiné věci, které do
separovaného odpadu nepatří. Stále je třeba opakovat, aby občané PET lahve při
ukládání do kontejnerů sešlapávali a neházeli tam celé pytle, které zaberou
veškeré místo v kontejneru. Volně pohozený papír, sklo, plasty a jiný odpad na
různých místech rovněž nepřispívají k pěknému vzhledu městyse. Chtěl bych Vás
požádat o spolupráci, abychom se dívali kolem sebe a nebáli se na osoby, kterým
je pořádek cizí, upozornit. Vždy je třeba vidět i druhou stranu věci, že nepořádek,
který někdo způsobí, musí také stále někdo uklízet.
Touto cestou bych chtěl poděkovat Všem občanům, kteří mají zájem o vzhled
našeho městyse a v průběhu roku se starali o sečení trávy a udržování pořádku
před svými domy.

Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, abych Vám popřál
radostné a veselé prožití svátků vánočních, hodně štěstí,
zdraví, vzájemného porozumění a rodinné pohody v roce
2009.
Josef Kubík – starosta Městyse Švábenice

Výpis usnesení přijatých na 11. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 5.9. 2008 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
11. zasedání zastupitelstva městyse Pavla Pištělku 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. 5/2008 rozpočtu městyse
4. Projednání Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
5. Projednání Konvence Integrovaného dopravního systému JMK
6. Záměr městyse odprodeje nemovitého majetku parc. č. 3987 ostatní plocha o
výměře 223 m2
7. Projednání kupní smlouvy prodeje nemov. majetku parc. č. 147/7 o výměře 662 m2
8. Projednání směny pozemků za účelem upravení hranic
9. Projednání kupní smlouvy prodeje nemov. majetku parc.č. 3920/2 o výměře 6m2
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10. Projednání písemných žádostí odprodeje nemovitého majetku parc. č. 3950/1 dílu
a) o výměře 44 m2
11. Projednání dohody o změně katastrální hranice mezi obcemi a k.ú. MedloviceŠvábenice
12. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
13.Zpráva finančního a kontrolního výboru
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr
Bod č. 2) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady
městyse ze dne 11.6., 25.6., 9.7., 23.7. a 20.8. 2008.
Bod č. 3) Rozpočtové opatření č. 5/2008 rozpočtu městyse
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 5/2008
rozpočtu městyse.
Bod č. 4) Projednání Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o zajištění financování
systému IDS JMK uzavřenou mezi Jihomoravským krajem Žerotínovo nám. 3/5, 601
82 Brno, zastoupeným Ing. Jaroslavem Pospíšilem, členem Rady Jihomoravského kraje
a Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupeným
Josefem Kubíkem, starostou městyse.
Bod č. 5) Projednání Konvence Integrovaného dopravního systému JMK
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Konvenci Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje uzavřenou mezi KORDIS, spol. s r.o. se
sídlem Nové sady 30, 602 00 Brno, zastoupenou Ing. Jaromírem Holcem, jednatelem a
ředitelem společnosti a Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané,
zastoupeným Josefem Kubíkem, starostou městyse.
Bod č. 6) Záměr městyse odprodeje nemovitého majetku parc. č. 3987 ostatní
plocha o výměře 223 m2
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr městyse odprodat
nemovitý majetek pozemek parcelní číslo 3987, ostatní plocha, o výměře 223 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. 7) Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku parc. č. 147/7
o výměře 662 m2
Usnesení č. 8: 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. 147/7, zahrada o výměře 662 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
430.300,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající,
Zdeňku Hlobilovi,
Švábenice č.p. 310, 683 23 Ivanovice na Hané jako kupující.
Bod č. 8) Projednání směny pozemků za účelem upravení hranic
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Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e směnnou smlouvu uzavřenou
mezi Městysem Švábenice, zastoupeným starostou panem Josefem Kubíkem jako první
smluvní strana a panem Janem Kvíčalou, bytem Švábenice 97, 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 ve zjednodušené evidenci – parcela původu Pozemkový katastr (PK) p.č.
3950/1 o výměře 44.797 m2.
(2) Geometrickým plánem číslo 351-16702/2008 se z pozemku dle odst.1 vyčleňuje díl
b + k) o výměře 8 m2 a slučuje se s pozemkem p.č.st.130 druhé smluvní strany.
(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.st.131 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 187 m2.
(4) Geometrickým plánem číslo 351-16702/2008 se z pozemku dle odst. 3 vyčleňuje díl
c) o výměře 8 m2 a slučuje se s pozemkem p.č.st. 130 druhé smluvní strany.
(1) Druhá smluvní strana je výlučným vlastníkem pozemku zapsaného v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – Katastrálním
pracovištěm Vyškov na LV č. 673 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice jako
pozemek p.č.st.130 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 260 m2.
(2) Geometrickým plánem číslo 351-16702/2008 se z pozemku dle odst.1 vyčleňuje
pozemek p.č. 3950/20 ostatní plocha o výměře 16 m2.
(1) První smluvní strana převádí do výlučného vlastnictví druhé smluvní strany díly
pozemků b+k), c) o výměře 16 m2 dle čl. I odst. 2 a 4 a druhá strana tyto díly pozemků
do svého vlastnictví přijímá.
(2) Druhá smluvní strana převádí do výlučného vlastnictví první smluvní strany
pozemek o výměře 16 m2 dle čl. II odst. 2 a první smluvní strana tento pozemek do
svého výlučného vlastnictví přijímá.
Bod č. 9) Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku parc. č.
3920/2 o výměře 6 m2
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů odprodej nemovitého majetku
pozemku p.č. 3920/2 ostatní plocha o výměře 6 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 600,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající, Tomáši Karlovi a Pavle
Karlové, bytem Švábenice 341 jako kupující.
Bod č. 10) Projednání písemných žádostí odprodeje nemovitého majetku parc. č.
3950/1 dílu a) o výměře 44 m2
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost Jana Látala a
Ludmily Látalové, bytem Švábenice 180 o odkoupení pozemku p.č. 3950/1 dílu a)
v k.ú. Švábenice o výměře 44 m2, dle záměru městyse, schváleného Zastupitelstvem
městyse Švábenice ze dne 20.6. 2008.
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Bod č. 11) Projednání dohody o změně katastrální hranice mezi obcemi a k.ú.
Medlovice-Švábenice
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e dohodu o změně hranice
katastrálního území, která je shodná s hranicí obce mezi Obcí Medlovice, zastoupenou
starostou obce Bohuslavem Klemsou a Městysem Švábenice, zastoupeným starostou
městyse Josefem Kubíkem.
Bod č. 12) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Usnesení č. 13) Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Dodatek č. 2 veřejnoprávní
smlouvy uzavřené dle ust. § 63 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, podle níž vykonávají orgány Města Ivanovice na Hané přenesenou působnost
podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu
stanovení § 53 odst. 1 zákona o přestupcích pro Městys Švábenice.
Bod č. 13) Zpráva finančního a kontrolního výboru
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í zprávu finančního
výboru ze dne 30.6. 2008
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í zprávu kontrolního
výboru ze dne 10.7.2008.
Bod č. 14) Informace starosty :
- velmi kladně byla všeobecně zhodnocena akce „Dětské odpoledne – rozloučení
s prázdninami“, kterou zorganizoval volejbal Švábenice ve spolupráci s městysem.
- 1. září bylo v obřadní místnosti Úřadu městyse Švábenice slavnostní zahájení
školního roku 2008/2009. Do 1. třídy nastoupilo celkem 16 žáků.
- během prázdnin proběhla výměna 20 oken a vchodových dveří na základní škole.
- v sobotu 13. září provede odborná firma provápnění budoucí komunikace v lokalitě
„Látalovo“. V lokalitě je již hotová kanalizace, plynofikace a voda.
- rybník je již geometricky zaměřen a je zpracován pasport. MěÚ Vyškov, odbor
životního prostředí vydal Potvrzení o existenci stavby rybníku Švábenice. Jsou činěny
kroky nutné k převodu z LV 1 na LV 10001 bývalého koryta potoka pod rybníkem.
V současné době se zpracovává projekt na celkovou úpravu a vyčištění rybníka včetně
litorárních zón před rybníkem a za rybníkem.
- do konce roku bychom chtěli zrealizovat demolici domu č.p. 152, který městys spolu
s pozemky koupil od paní Blovské.
- starosta seznámil zastupitelstvo, že na úřad městyse se dostavili zástupci francouzské
firmy FM Logistic. Firma má zájem postavit na pozemcích nad obcí Medlovice
směrem na Švábenice v prostoru mezi krajskou silnicí III. třídy Medlovice-Švábenice a
krajskou silnicí II. třídy Ivanovice na Hané – Švábenice skladovací haly pro zboží,
které by bylo v halách baleno, skladováno a rozváženo do supermarketů. V halách by
našlo zaměstnání cca 350 lidí. Asi ¾ výměry pozemků by se dotklo k.ú. Medlovice a
¼ k.ú. Švábenice. Zájem firmy je přibližně o výměru 20-25 ha. Územní plán obce
Medlovice a dokončující se Územní plán městyse Švábenice s touto výstavbou
nepočítají, a proto by musely být provedeny změny územních plánů. Převážná část
členů ZM s předběžným návrhem firmy nesouhlasí.
- ve dnech 10.-11. září proběhne na Úřadu městyse Švábenice dílčí přezkoumání
hospodaření městyse za období leden-srpen 2008.
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- ve věci vybudování hřiště pro starší děti je nutné nejprve zvolení a vybrání vhodné
lokality a místa. Dle sdělení pana Hrozy je na takové hřiště s herními prvky potřeba
plocha cca 25 x 35 m. Byla navržena lokalita „Boříčí“ a plocha vedle vlastivědného
muzea. Ani s jedním návrhem ZM nesouhlasilo. Paní Štolfová navrhla vybudování
lezecké stěny na pozemku u tělocvičny.
O vybudování hřiště se bude jednat na dalších zasedáních zastupitelstva městyse.
Usnesení č. 16 Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 12.9.2008

Výpis usnesení přijatých na 12. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 21.11.2008 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
12. zasedání zastupitelstva městyse Mgr. Jarmilu Duškovou a Mgr. Zdeňka Cupáka
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. Vydání Územního plánu Švábenice
4. Rozpočtové opatření č. 10/2008 rozpočtu městyse
5. Projednání Směrnice pro vedení účetnictví
6. Projednání Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
7. Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku parc. č. 3950/1 dílu a)
ostatní plocha o výměře 44 m2
8. Projednání písemných žádostí odprodeje nemovitého majetku parc. č. 3987 ostatní
plocha o výměře 223 m2
9. Projednání žádosti o odstoupení od kupní smlouvy na pozemek parc. č. 172/5 o
výměře 519 m2 v k.ú. Švábenice
10. Projednání dražební vyhlášky , kde předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na
LV č. 200 pro k.ú. Švábenice jako:
•
pozemek parc. č. st. 234, zastavěná plocha a nádvoří
•
pozemek parc. č. 84, zahrada
•
budova Švábenice č.p. 145, bydlení na pozemku parc. č. st. 234
•
pozemky ve zjednodušené evidenci – PK parc. č. 784
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr
Bod č. 2) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady
městyse ze dne 3.9., 24.9., 8.10., 22.10. a 5.11. 2008.
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Bod č. 3) Vydání Územního plánu Švábenice
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Švábenice příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném
znění (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti v y d á v á Územní plán Švábenice.
Bod č. 4) Rozpočtové opatření č. 10/2008 rozpočtu městyse
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 10/2008
rozpočtu městyse.
Bod č. 5) Projednání Směrnice pro vedení účetnictví
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Směrnici pro vedení účetnictví,
kterou se ruší Směrnice pro vedení účetnictví ze dne 16.12.2005 a dodatek č. 1 ze dne
23.8.2007.
Bod č. 6) Projednání Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Směrnici o zabezpečení zákona
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, kterou se ruší Směrnice o zabezpečení zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ze dne 16.12.2005 a dodatek č. 1 ze dne 24.8.2007.
Bod č. 7) Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku parc. č. 3950/1
dílu a) ostatní plocha o výměře 44 m2
Usnesení č. 8: 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. 3950/1 dílu a) ostatní plocha o výměře 44 m2, který je zapsán mimo jiné
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj – Katastrální
pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice, za kupní
cenu 4.400,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající, Janu Látalovi a Ludmile
Látalové, bytem Švábenice 180, 683 23 Ivanovice na Hané, jako kupující.
Bod č. 8) Projednání písemných žádostí odprodeje nemovitého majetku parc. č.
3987 ostatní plocha o výměře 223 m2
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost pana Pavla
Derky, bytem Švábenice 275 o odkoupení pozemku p.č. 3987 ostatní plocha v k.ú.
Švábenice o výměře 223 m2, dle záměru městyse, schváleného Zastupitelstvem městyse
Švábenice ze dne 5.9. 2008.
Bod č. 9) Projednání žádosti o odstoupení od kupní smlouvy na pozemek parc. č.
172/5 o výměře 519 m2 v k.ú. Švábenice
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse r u š í usnesení č. 9 z 10. zasedání
zastupitelstva městyse Švábenice konaného dne 20.6. 2008, kterým byla schválena
kupní smlouva o koupi pozemku parc. č. 172/5 zahrada o výměře 519 m 2 mezi
městysem Švábenice jako prodávajícím a panen Radkem Doleželem, bytem Mlýnská
744/21, 683 23 Ivanovice na Hané jako kupujícím.
Bod č. 10) Projednání dražební vyhlášky , kde předmětem dražby jsou
nemovitosti zapsané na LV č. 200 pro k.ú. Švábenice jako:
•
pozemek parc. č. st. 234, zastavěná plocha a nádvoří
•
pozemek parc. č. 84, zahrada
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•
•

budova Švábenice č.p. 145 bydlení, na pozemku parc. č. st. 234
pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ PK pozemek
parc. č. 784
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e odkoupení nemovitostí
v dražbě, číslo dražební vyhlášky Sp.zn. 096EX35/06-52, která se uskuteční dne
28.11.2008 na Exekutorském úřadě Blansko, Masarykova 12. Předmětem dražby jsou
nemovitosti ve společném jmění manželů Jaroslav Kurilák, Úsobrno 8, 679 39 Úsobrno
zapsaných na LV č. 200 pro k.ú. Švábenice, obce Švábenice okres Vyškov jako:
•
pozemek parc. č. st. 234, zastavěná plocha a nádvoří
•
pozemek parc. č. 84, zahrada
•
budova Švábenice č.p. 145 bydlení, na pozemku parc. č. st. 234
•
pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ PK pozemek
parc. č. 784
se všemi součástmi a příslušenstvími.
Zastupitelstvo městyse z m o c ň u j e s t a r o s t u městyse Josefa Kubíka licitovat
v dražbě až do čtyřnásobku vyvolávací ceny, u které je nejnižší podání stanoveno na
částku 61 600,- Kč. Dražební jistota ve výši 30 000,- Kč z částky 61 600,- Kč bude
uhrazena starostou městyse v hotovosti v den konání dražby na Exekutorském úřadě
Blansko, Masarykova 12.
Bod č. 11) Různé: Setkání seniorů městyse Švábenice
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e částku ve výši 19 000,- Kč na
program a občerstvení při setkání seniorů městyse Švábenice, které se uskuteční dne
28.11.2008 v 16.00 hodin v Kulturním domě ve Švábenicích.
Informace starosty :
- byly dokončeny práce na úpravě svahu na Hradisku vč. vybudování chodníku podél
silnice. V současné době je u firmy Kamenictví Váradi na opravě kříž, který byl
odstraněn při pracích na úpravě svahu. Po celkové opravě bude kříž umístěn na
původní místo na betonový základ.
- při výstavbě technické infrastruktury pro stavební místa byla postupně vybudována
kanalizace, vodovod, rozvody plynu, položení kabelu NN a veřejné osvětlení. Místní
komunikace je před dokončením.
- začaly stavební práce na úpravě koryta potoka u skladu lesního družstva na Vanovské
straně, břeh bude zpevněn kamenem. Tyto práce jsou plně v kompetenci firmy Lesy
ČR Vsetín – správce vodního toku, vč. financování.
- zítra bude přivezen a nazdoben vánoční stromek před budovou úřadu městyse. Příští
sobotu 29. listopadu v 16.00 hodin půjde průvod dětí od hlavního schodiště kostela
k úřadu městyse a poté bude vánoční strom rozsvícen.
- poslední zasedání zastupitelstva městyse v letošním roce bude v pondělí 22. prosince.
Usnesení č. 13) Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty
Ve Švábenicích dne: 28.11.2008
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Švábenické děti pravidelně trénují a tvoří

Děti nejen z „volejbalové skupiny“ chodí pravidelně do tělocvičny, kde
překonávají pokaždé jinou překážkovou dráhu, s velikou oblibou skáčou na trampolíně,
šplhají; zřejmě vůbec nejoblíbenějším je houpání a cvičení na kruzích. Holky a kluci si
vždy společně zaběhají, zasoutěží si a také zazpívají. I ti nejmenší umí předvést nějaké
zvířátko podle jeho pojmenování v angličtině. Všechny děti se učí nebát se míče a
zejména ty starší se s „tetou“ Pavlou Křížkovou seznamují se základními

Výtvarné dílničky pro šikovné ručičky
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volejbalovými údery. Z úspěchu a pokroku se těší samotné děti i jejich maminky cvičitelky.
Každý druhý čtvrtek se maminky s dětmi setkávají ve výtvarné dílně, kde si děvčata
i chlapci osvojují nejrůznější techniky tvoření s jakýmkoli dostupným materiálem.
Velice se líbilo vyrábění obrázků na zeď a lampiček ubrouskovou technikou či
vytváření podzimních panáčků z krepového papíru.
Děti také pečlivě pracovaly s modelovací hmotou, ze které si vykrajovaly
nejrůznější tvary, přičemž převažovaly již ty s vánočním motivem. Všichni si pak
výrobky dozdobili v kouzelné dekorace či dárečky pro své blízké. Nutno podotknout,
že pečlivého konečného zdobení si užívaly zejména maminky.
Zřejmě největším zážitkem pro všechny bylo společné vyrábění perníčků přímo
v cukrárně, kde se sešlo 10 maminek a 17 dětí. Děkujeme touto cestou paní Jitce
Skácelové za suroviny a umožnění celé této opravdu kouzelné akce, neboť došlo i na
zpívání vánočních koled a ochutnávání. Děti, které se akce nezúčastnily, mohly
ochutnat perníčky při divadelním představení v kulturním domě, kde byly vystaveny i
další výsledky naší společné práce - zábavy.
Malí i velcí se těší na každé příští setkání. Přijďte také.
Za celý realizační tým zapsala: Jarmila Dobešová Foto: Renata Hanáková

„Byl jednou jeden král“ ve Švábenicích

Viděli jste krále? Královský pár, sličné princezny, chrabré prince i hodnou babičku
a ostatní postavy ze známé pohádky spatřilo přibližně 120 diváků, kteří přišli v sobotu
22. listopadu do kulturního domu na divadelní představení pohádky „Byl jednou jeden
král.“
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Účinkoval divadelní soubor APOLLO Tučapy složený z 11 herců
a sedmičlenného technického doprovodu. Kromě zvukaře přijely samé slečny a paní,
které však měly tak skvělé kostýmy a přestrojení, že děti je zejména v postavách princů
ani nepoznaly. Účinkující hosté byli mile překvapeni naším pěkným a prostorným
kulturním domem, početným publikem i jeho pozorností. Dětem nabídli kromě milé a
vtipné pohádky s opravdu hezkými kulisami také drobné sladkosti.
Příjemnou atmosféru sobotního odpoledne snad dotvořily i svítící lampičky
a vonící perníčky z výtvarné dílny švábenických „volejbalových“ dětí, které se samy
přičinily i například vydáváním lístků v šatně.
Spokojení byli dle svého vyjádření jak herci, tak pořadatelé z volejbalového týmu,
snad odcházeli spokojeni i diváci, kteří museli překonat nástrahy prvního zimního
počasí.
Díky patří Městysu Švábenice za podporu této kulturní akce.
Za realizační tým zapsala: Jarmila Dobešová
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Akce mateřské školy a spolupráce s rodiči
Od začátku školního roku 2008-2009 učitelky věnují zvýšenou pozornost dětem
s odloženou školní docházkou, předškolním dětem a dětem se špatnou výslovností.
V mateřské škole se zaměřují při práci s dětmi na pozorování a sledování skutečných
objektů, jevů a dějů v nejbližším okolí naší MŠ a Švábenic. Děti pozorují při
vycházkách zejména úpravy na stavbách a prostranstvích. Získané poznatky přenáší do
her a činností v MŠ, zachycují skutečnosti ze svého okolí a vyjadřují své představy
pomocí různých výtvarných a pracovních dovedností a technik. Výborně využíváme
pexesa Švábenic. Nejen, že si s ním děti v MŠ hrají, ale hlavně se seznamují
s významnými budovami v obci, na vycházkách porovnávají fotografie se skutečností.
Náměty z pexesa byly využity také k nakreslení obrovského leporela NAŠE VESNICE
ŠVÁBENICE, ve kterém každé starší dítě vytvořilo jeden obrázek podle předlohy.
Postupně v mateřské škole shromažďujeme i další výtvarné práce dětí, které v dubnu
2009 vystavíme v místním muzeu na výstavě ŠVÁBENICE OČIMA DĚTÍ.

Mimořádnou akcí v tomto školním roce bylo poutavé vystoupení kouzelníků
v mateřské škole, kdy byly děti aktivně zapojeny do dění. V rámci spolupráce s SPC
Brno, pobočka Vyškov navštívila naši MŠ logopedka Lenka Ondáková a doporučila
dětem odbornou péči při odstraňování vad řeči. Pro rodiče byla pořádána schůzka.
V říjnu a v listopadu přednášely vybrané starší děti na vítání občánků. V listopadu se
sešli rodiče s dětmi v mateřské škole, přinesli si přírodní materiál a společně z něj
vyrobili panáčka podzimníčka. Přítomným rodičům patří poděkování, svým dětem
udělali radost, hotové výrobky se tak podařily, že jsou stále součástí výzdoby mateřské
školy. V Ivanovicích na Hané děti viděly pěknou divadelní pohádku O Popelce.
Nedávno děti ze školky připravily vystoupení pro důchodce, navštívil je Mikuláš s
čerty a pomalu se těší na vánoční čas, zdobení stromečku a vánoční besídku, kdy se
v MŠ sejde nejvíc rodinných příslušníků.

Na závěr je třeba připomenout, že se učitelky snaží být otevřené vůči rodičům.
Navazují se tak pěkné vztahy a spolupráce je pak o to lepší. Je zajímavé sledovat, jak se
z mnohých maminek stávají kamarádky, které si společně domlouvají nejrůznější akce
na odpoledne všedních dnů nebo i na víkendy. Takové akce pořádané rodiči jsou
například cvičení rodičů s dětmi, pečení perníčků, pohádka Byl jednou jeden král nebo
pochod světlušek. V mateřské škole se pak jejich děti svěřují, co prožily nebo co
vyrobily. S hotovými výrobky se rády pochlubí kamarádům nebo je přinesou na
výzdobu do mateřské školy. Jen tak dál, vždyť nejdůležitější není to, zda jsme lepší my
pedagogové nebo rodiče, protože o to přece vůbec nejde. Hlavně ať jsou spokojené
děti!
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Než začnou děti psát
Příprava na správné psaní začíná u dětí předškolního věku, ale i mnohem
dříve. Například když se učí s maminkou uchopovat předměty, navlékat
korálky, stavět komíny apod.
V mateřské škole učitelky sledují děti při všech činnostech a mimo jiné
je opravují při nesprávném držení tužky. Důležitým signálem pro ně je, že
některé děti nechtějí kreslit, vybarvovat omalovánky, malovat, stříhat.
Když k této činnosti přistoupí, mnohdy jsou jeho výsledky nápadně odlišné
od toho, co vytvářejí jeho vrstevníci. Děti by měly držet tužku třemi prsty, ne celou
dlaní, čtyřmi prsty, neměly by prsty prolamovat, hodně tlačit nebo ji držet tak nízko, že
nevidí na špičku. V naší mateřské škole učitelky pomáhají dětem překonat problém
s držením tužky. Děti si uvolňují celou paži, zápěstí, prsty ruky. K motivaci se využívá
říkadel a písní. Důležitými činnostmi je také přebírání drobných předmětů , korálků,
skládání puzzle a skládaček. Děti si přitom upevňují správný úchop třemi prsty. Po
zvládnutí všech těchto podpůrných cvičení, začínají děti pracovat na pracovních listech,
kde používají tužky a pastelky. Velice důležitá je i volba psacího náčiní, nejvhodnější
jsou trojhranné pastelky a tužky, a to silnější, které dětem nevypadávají z ruky.
K dalším podpůrným prvkům patří také mačkání papírových kuliček, trhání papíru, ale
také uštipování těsta nebo plastelíny. Důležité je také správné držení lžíce při jídle.
Mezi oblíbené činnosti patří i vykreslování omalovánek. Příkladem jdou v MŠ učitelky
a doma rodiče. Vzájemná spolupráce se vyplatí. Vždyť pro všechny je nejdůležitější,
aby děti odcházely do základní školy a neměly potíže s držením psacího
náčiní.
Protože se blíží vánoční čas, možná by mohly při zpracování těst
pomáhat děti maminkám, procvičit si tak prstíčky a navíc by se pod stromečkem mezi
dárky mohly objevit také kvalitní trojhranné pastelky a tužky. Jejich zakoupením
každý udělá pro své dítě dobrou věc. Navíc zápis dětí do základní školy se už rychle
blíží.
Ilona Kučerňáková - vedoucí učitelka MŠ
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U nás na základní škole – fotogalerie
Děti z mateřské školy a všichni školáci se alespoň na pár okamžiků stali členy
mezinárodního týmu Světového běhu harmonie (World Harmony Run), což je
štafetový běh s hořící pochodní, který se každoročně koná v osmi desítkách zemí světa.
Má prohloubit přátelství a porozumění mezi lidmi.

Jedním
z největších zážitků
letošního podzimu byla
exkurze do muzea
Anthropos v Brně a
návštěva aktuální výstavy
o egyptských vykopávkách.
Málokdo odolal společné
fotografii s mamutem
v životní velikosti a nikomu
z nás se nechtělo opouštět
dobu pravěku a vydat se
zpět na cestu domů.
18

Koncem listopadu se u nás konal tradiční šachový turnaj za účasti dvou rozhodčích pod
vedením šachového odborníka pana Slepánka z Domu dětí a mládeže ve Vyškově.
Celkem se zúčastnilo 12 žáků ze všech tříd a nejlepší čtveřice ve složení Oldřich
Kupka, sourozenci Bednářovi a Alžběta Hladká (všichni z 5.třídy) reprezentovali naši
školu na okresním přeboru ve Vyškově.

Při návštěvě Mikuláše a jeho společníků bylo u nás pěkně veselo. Většina dětí čertům
slibovala, že už budou hodné, ale přesto měli zvláště chlapci v 5.třídě namále. Zdenda
Sedláček dokonce skončil na malou chvilku v čertovském pytli, ale i on se však
nakonec „vykoupil“ slibem, že se polepší. No – uvidíme!
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Mladí hasiči ze Švábenic navštívili školáky
Minulý týden se ve švábenické škole rozhoukala siréna a mezi školáky vtrhla
hasičská hlídka. Nebojte se, požár nikdo hasit nemusel! To si jen mladí hasiči
z místního SDH přišli s dětmi povyprávět o všem, co naše zvídavé kluky a holčičky
zajímalo – o technice, zdravovědě, výstroji, nechyběly ani humorné příběhy ze života,
ani se nezapomnělo na poučení o nebezpečí vzniku požárů v zimním topném období.
Nablýskané poháry ze soutěží, slušivé mundúry a frajerské opasky s „proklatě nízko
zavěšenou sekerkou“ navnadily většinu přítomných ke vstupu do řad místních
dobrovolníků. A jak jsme se rozloučili? Jak jinak než heslem „Mladý hasič ve dne
v noci připraven je ku pomoci!“
Švábenické
hasičské
naděje:
Standa
„Burda“
Bureš,
Pavel
„Přeciš“
Přecechtěl,
Honza
„Hans“
Trněný,
Pavel Kubík
a Jana
Burešová.

Zdenda z 1.třídy:
„Až vyrostu, budu
hasičem!“
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Spolužák Jirka: „…já taky!“

Kluci si nadšeně vyzkoušeli,
jak jim nefalšované hasičské helmy sluší.

Připravila: Mgr. Jana Zatloukalová
Fotografie: Mgr. Jarmila Dušková
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Tříkrálový volejbalový turnaj – pozvánka
Volejbal Švábenice připravuje druhý ročník volejbalového
turnaje, a to na sobotu 3. ledna 2009. Zájemci (družstva) se
mohou přihlásit přímo u organizačního šéfa Boženky
Štolfové, příp. se mohou přijít domluvit ve středu (17.30–
19.30 hod.) či v sobotu (16.30–18.30 hod.) do místní
tělocvičny.
Pro inspiraci přikládáme foto z letošního prvního ročníku,
kdy se zúčastnila 4 družstva (2 vlastní, 1 nohejbalisté,
1 hosté z Prahy).
Při větším počtu družstev se krátí čekání na hru společným
posezením s malým občerstvením. Vítáni jsou i diváci.
Všem spoluobčanům přejeme kouzelné vánoce a šťastný nový rok.
Za všechny spoluhráče zapsala: Jarmila Dobešová
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3. oddíl YMCA SKAUT Švábenice v Brně
V letošním
roce jsme měli
naplánovaný
puťák na tři dny
do Posázaví.
Pro malý zájem se od tohoto
muselo upustit. Další puťák,
tentokrát na dva dny jsme
plánovali do Moravského krasu.
I tento se musel pro malý zájem
zrušit.
Zorganizovali
jsme
tedy
jednodenní výlet do Brna. 11.
října se nás deset sešlo
s představou, že čas v Brně
strávíme aktivně. Naším cílem
bylo lezecké centrum.
Přes
počáteční
potíže
a
komunikační nedostatky se tato
akce uskutečnila. Nejdříve jsme
se naučili překonávat nízké
lanové překážky. Následovala
instruktáž o práci s lanem,
navazování, jištění a jiné
praktiky včetně bezpečného
pohybu v areálu.
Vyzkoušeli jsme si jištění
a slaňování a po zvládnutí těchto základů jsme mohli přejít na vysoké lanové
překážky. Bylo nutné vyšplhat do výše 12 ti metrů a v této výšce překonat lanové lávky
a skok na hrazdu. Byl to opravdový zážitek a prověřila se důvěra v ty, kteří nás jistili.
Zážitkem bylo samostatné překonání obav a pustit se do volného prostoru pro
možnost slanění.
Pokud bude zájem, v příštím roce v květnu tuto akci zopakujeme. Podmínkou je věk
účastníků a to deset let. Doba zde strávená ale bude delší. Dvě hodiny, které jsme
absolvovali my, byly málo.
Akce, které pořádáme, nejsou jen pro registrované členy oddílu, nýbrž
jsou určeny těm, kdo mají zájem. Všichni jste na našich akcích vítáni.
V měsíci lednu uspořádáme Tříkrálovou sbírku.
Vedoucí 3. oddílu YMCA SKAUT Švábenice
Vladimír Norgay Hroza

23

Z historie skautského hnutí ve Švábenicích
( 3. část – závěr )
17. listopad 1989 změnil politickou situaci nejen v naší vlasti, ale i dění v naší obci.
Po osmnácti letech zákazu činnosti skautingu ( od roku 1971 ) mohl skauting opět
veřejně a svobodně obnovit a to již po třetí svoji činnost.

Slavnostní zahájení činnosti v naší obci bylo stanoveno na 24. dubna 1990 – na svátek
sv. Jiří – patrona všech skautů. Zahájení bylo provedeno na myslivecké chatě.
Při slavnostním nástupu byla bývalým náčelníkem střediska – br. Františkem Hladkým
předána historická vlajka do rukou nového vedení.
Vůdce střediska – Josef Jiříček – Bor
Zástupce vedoucího – Vladimír Hroza – Norgay
Vedoucí chlapeckého oddílu – Pavel Hladký – Bart
Zástupce – Svatopluk Šebesta – Gryzli
Práce s vlčaty – Vlastimil Pospíšil
Zástupce – Stanislav Kaňa
Jako základna pro naši činnost se stala budova staré školy (dnešní museum).
První tábor se uskutečnil ve Švábenicích od 22. 7. do 31. 7. 1990.
V roce 1991 jsme museli opustit budovu staré školy, ale hned jsme se stěhovali do
budovy bývalé školky. V tomto roce chystáme tábor do Buchlovských lesů – Staré
Hutě. Zúčastňujeme se též okresní atletické olympiády ve Vyškově. Z našeho střediska
to jsou : Pavel Derka, Vašek Hladký, Petr Šebesta, Jan Derka, Lukáš Hladký, Stanik
Hroza, Tomáš Koutný.
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V roce 1992 jedeme na závody vlčat a světlušek do Pístovic.
Tábor byl opět ve Švábenicích . Během tábora Lukáš Hladký a Staňa Hroza skládali
zkoušku Tři tesáky. Po tomto táboře se stal vůdcem smečky vlčat Vladimír Hroza a
jeho zástupcem Štěpán Derka.
28. 10. 1992 jedeme do Vyškova na stadion – lehkoatletická olympiáda. Jedou tam
Derka Jan, Tomáš Koutný, Hladký Vašek, Petr Šebesta, Lukáš Hladký, Stanik Hroza.
V roce 1993 pořádáme 29.1. závody na bobech. Trať byla vytyčena na kaplance.
V roce 1996 byl tábor v Otaslavicích na Řezníčkově louce.
V roce 1997 byl tábor opět v Otaslavicích. Tento rok byl tábor společný pro děvčata i
hochy. Doposud byly tábory samostatné. Na dívčí tábory chodili dospělí jako hlídka a
pomáhat s těžší prací.
Od 12. do 22. července 1998 byl tábor též v Otaslavicích a od 3. 7. 1999 opět.
V roce 2000 se rozhodujeme ukončit členství v organizační struktuře Junák a
přecházíme k organizaci YMCA SKAUT. Mění se též vedení oddílu. Vedoucím se
stává Vladimír Hroza, zástupcem Josef Jiříček, hospodářem Jana Jiříčková.
Získáváme též do opatrování tábořiště u obce Milkov. Jezdíme sem na tábory do
dnešních dnů.

Tolik ze zápisků vedených v různých kronikách oddílu.
Vedoucí 3. oddílu YMCA SKAUT Švábenice Vladimír Norgay Hroza
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Máme kamenná srdce ..?
Snadná dostupnost předmětů denní potřeby i produktů pro volné chvíle, rostoucí hlad
po materiálních požitcích vede k tomu, že se stává předmětem komerce. Spirála
poptávky, nabídky a s ní i spotřeby se roztáčí stále rychleji, jak je vlastní konzumní
společnosti. Netýká se to pouze technických vymožeností. Podobné vztahy a vazby se
dostaly i do dalších odvětví včetně sportu i kultury. Všechno se degraduje na „přínosy
civilizace“, které na jedné straně mají sloužit, těšit, bavit, na druhé straně pak přinášet
zisky jejich poskytovatelům. „Civilizací“ se rozumí blahobyt, stále lepší a objemnější
výroba. Naproti tomu „kultura“ znamená „vytvářet“, protože to přináší povznesení
ducha, radost a potěšení. Technika je tu ovšem především pro člověka, má mu sloužit a
on sám by se neměl stát v žádném případě jejím otrokem. Kultura povznáší mysl i
ducha nad obyčejnou každodenní povrchnost. Naučme se kultivovat náš život,
naplňovat naši duši radostí a krásou. Příroda je pro naši obživu, povznesení, jako náš
společný domov, který sdílíme s mnoha tvory.
V těle máme různé orgány, zaměřené ke konkrétnímu úkolu. Žaludek je speciálně
k trávení, stejně jako střeva a orgány kolem trávící trubice. Oko k vidění, ucho
k slyšení, ruce k hmatání…. Který orgán je v nás ke vnímání krásy?
Exupéry říká v Malém princi: „Správně vidíme jen srdcem!“ Máme tedy „orgán“ na
krásu. Nezapomněli jsme na něj v té dnešní „vědecké“ době? Udržujeme ho v činnosti,
aby nezakrnělo? Díváme se srdcem? Nasloucháme jím, vnímáme jím, žijeme touto
sférou? Neztučnělo toto srdce dnešním konzumním zaměřením? Nezakrnělo naší
technickou civilizací? Každý (nebo aspoň většina) si hledí svého, své rodiny, podnikání
... Dát něco ze svého nadání či času ve prospěch druhých upadá. Nezájem je z mého
pohledu stále citelnější. Naučme se vidět srdcem!
Vše krásné přeje
Vedoucí 3. oddílu YMCY SKAUT Švábenice
Vladimír Norgay Hroza
Zdá se Vám to příliš přehnané? Že takoví přece nejsme? Možná ti druzí? A co byste
řekli na tuto povídku:

Zabijačka
Žil jeden dědeček s babičkou v malé chaloupce na konci
vesnice, oba šediví a ohnutí věkem, žili skromně, bez
takových vymožeností, jako je pračka, televize, lednička i
ústřední topení, zato pobíhaly na jejich dvorečku čile
červené slepičky, v rohu stála králíkárna s pravými českými
strakáči a za ní malý chlíveček, kde se rok co rok
zabydloval nový vepřík. Oba staroušci spolu chodili svorně
do lesa na dříví, sušili trávu podél cest, sbírali houby, šípky
i léčivé byliny a občas vypomáhali v družstvu, aby si
vylepšili důchod.
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Čas od času babička oživla a omládla. To připravovala s dědečkem balíčky pro děti.
Pečlivě balila čerstvá vajíčka, oškubané kuřátko, králíky, jindy sušené hříbky nebo
krajkové dečky a vždycky si pečlivě, roztřesenou rukou, zaznamenávala do kalendáře,
co komu poslala, aby nikoho z dětí neošidila. Už se jim rozutekly z domova. Nejstarší
Franta, dělal traktoristu v Kopidlně, prostřední Pepík šoféra ve Velimi a nejmladší
Tonda vedl “Ovoce-zeleninu“ v Kouřimi.
Babička často pozorovala dědu při štípání dříví a zdálo se jí, že se mu někdy
lesknou v koutcích očí slzy.
„Nediv se, dědo,“ domlouvala mu „já vím, že je ti líto, že k
nám děti tolik nejezdí. To víš, jsou samý shon, mají své
starosti, ani svoje děti k nám nedostanou, co by taky měly
s námi za zábavu. Tonda byl letos s embéčkem v Bulharsku,
Pepík s trabantem v Tatrách a Franta s fiatem v Jugoslávii.
Víš, že nám poslali pohlednice a nezapomněli na nás.“
„Ale vždyť já nic, co tě to napadá,“ podíval se dědeček po
babičce a potom dodal: „stejně je uvidíme v zimě o
zabijačce, to přijedou všichni i se ženskými a vnoučaty.“
Na ovar přijel první Franta v bílém Fiatu, s manželkou a
dvěma kluky. Popadl babičku, vyzdvihl ji jako pírko, otočil se s ní, dal dědovi krabičku
doutníků, oba jeho kluci dali babičce povinnou pusu a pak se svorně pustili do ovaru. A
než se dovařily jaterničky, přijel Pepík s paní a třemi holkami, v přecpaném trabantu.
„Vidíte,“ obrátil se k rodince, „přišli jsme včas, budou se tahat z hrnce. Holčičky
odříkaly babičce s citem básničku pro prvňáčky a Pepík jí odevzdal krabičku s kočičími
jazýčky. Jitrnice i jelítka začaly chladnout a v troubě prskaly dozlatova opečení vrabci.
To byla chvíle, kdy se objevil Tonda“Ovoce-zelenina“! s baculatou manželkou,
provázenou klukem a holkou. „Bábrle,“ oslovil babičku, „já ty vrabce cítil už za
Kouřimí.“ „Děti,“ pobídl, „dejte babičce pěknou pusu“ a strčil jí do rukou přesně
odvážené kilo pomerančů.
Nastala blahá pohoda. Synové a jejich
manželky po vydatné stravě odpočívali na
obou otomanech, děti krmily psa i kočku
slupkami od jitrnic, pouštěly dědovy králíky na
sníh a házely slepicím zbytky krup. Dávno
vzaly za své babiččiny kočičí jazýčky i přesně
odvážené kilo pomerančů, které babička
nenápadně podstrčila vnoučatům. Odolávaly
jen dědovy doutníky, dárek od Franty. „Dědo,
není co pít,“ zazíval spokojeně šofér Pepík.“
„Tak si hoši zatím zapalte,“ nabídl děda
doutníky od Franty, „já zatím doběhnu pro pivo do hospody“. Babička pobíhala jako
hostitelka kolem plotny, vařila kávu a grog, obsluhovala syny, jejich manželky i
vnoučata. Zatím na chodbě chladly zatížené tlačenky a řezník porcoval maso.
Dobu zažívání a dobré pohody přerušila babička s dědečkem přinesením dlouhé
lavice do světnice. Synové, jejich manželky i děti zmlkli a s napětím hleděli na
podívanou, která se opakovala každý rok. Na prkně se objevily tři bandasky
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s polévkou, jaterničky, jelítka, tlačenky, škvarky, řemeny sádla a kusy masa a babička
s posunutým cvikrem vytvářela na lavici tři stejné hromádky. Traktorista Franta se
nedočkavě nadzvedl ze židle, protože šofér Pepík to měl k lavici blíže a Tonda „Ovocezelenina“ dokonce nedočkavě vstal.
„Tak si tady, děti moje, vyberte,“ nestačila babička dohovořit. Pepík sáhl na třetí
hromádku v okamžiku, kdy se mezi oba zasunul Tonda. „Ty vyžírko,“ odstrčil Pepík
Frantu. „Vždycky musíš být u všeho první, nebuď tak nenažranej.“
„Mám taky největší děti, ty chytrolíne,“ nedal se Franta.
„Že se nestydíte, vy hulváti,“ vmísil se mezi ně Tonda. „Vždycky mě chcete okrást,“ a
ruka jeho manželky sáhla na třetí hromádku, kde se rýsovaly nejhezčí kotlety.
„Ale děti moje, jen se nehádejte, dyť už jste dospělí, dědovi to ještě přijde líto,“ ozvala
se babička. „Ještě přinesu, přidám.“ Znovu zašli s dědou do chodby a babička doplnila
obě menší hromádky. Tentokráte nastal útok na druhou hromádku, která se vylepšila.
Tonda se nakonec s manželkou urazil a vyhrožoval, že nic nechce a že odjede domů.
Aby si ho babička udobřila, vylepšila ještě první hromádku. Chvíli se hádali, přidaly se
i manželky s dětmi, ale jak to začalo, tak to skončilo. Pepík přinesl kufr, Tonda košík a
Frantova manželka bedýnku. Všichni začali pospíchat a balit, vymlouvali se na děti,
tmu, mlhu i kluzkou silnici.
Náhle bylo v chaloupce ticho a klid. Babička s dědečkem seděli v koutku, hleděli
na sebe i na nepořádek a spoustu nádobí, které tu návštěva zanechala.
„Víš, dědo,“ začala babička, „stejně máme hodný děti, přijeli všichni, nikdy na nás
nezapomenou, hádají se jako malí haranti, uvidíš, že napřesrok přijedou, ale musíš
opatřit nového vepříka. A abych nezapomněla, dědo, zbyla tam jedna nožička a kousek
kůže, já na tebe pamatovala. Vím, že si rád zakousneš pravý domácí sulc.“
Karel Krska – Náš domov

Pochod světlušek
29. listopadu 2008 v 16.00 hodin Volejbal Švábenice společně s Městysem
Švábenice pozval všechny děti, rodiče i prarodiče na „Pochod světlušek“. Sraz byl u
hlavních schodů kostela, odkud se pak všichni společně odebrali průvodem ke
stromečku u úřadu městyse. Děti si s sebou nesly lampičky, lucerničky a lampiony,
prostě to, co pěkně svítilo na cestu. Když přišly ke stromečku, ten se slavnostně
rozsvítil a děti pak u něj přednesly pásmo koled a říkanek. Na každého čekala sladká
odměna a když říkám na každého, tak tím myslím nejen děti ale i dospělé.
Připravil: Libor Pištělka
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Martina Vévodová
– česká juniorská reprezentantka v běhu do vrchu
Pro čtenáře zpravodaje
bych ráda přiblížila svoji
sportovní disciplínu, která mi
umožnila dostat se do
juniorské reprezentace České
republiky.
Jsou dva druhy běhů do
vrchu, které se na
mistrovstvích každý rok
pravidelně střídají. První je
ten, že se vyběhne a běží se
pořád do kopce, cíl je většinou
na vrcholu hory.
Při druhém se běží nahoru,
dolů; to znamená, že se
vyběhne kopec a potom
seběhne – někdy je těch
výběhů a seběhů několik.
Juniorky běhají většinou trať
dlouhou 4 km. Závodníci
v běhu do vrchu mají každý
rok dva vrcholy: oficiální
mistrovství Evropy a
neoficiální mistrovství světa.
Světová atletická federace
totiž ještě nepřijala běhy do
vrchu mezi oficiální atletickou disciplínu, ale od roku 2009 se to má změnit, takže i
mistrovství světa bude snad oficiální. Na ME i MS se každý rok střídá běh do kopce
s během nahoru, dolů.
Nyní se podívám trošku do historie. Pravidelně jsem začala trénovat v roce 1999 –
to mi bylo devět let. Běhy do vrchu běhám pravidelně od roku 2005. V roce 2006, ještě
jako starší žákyně, jsem se zúčastnila svého prvního mistrovství České republiky
v Beskydech v běhu na Lysou horu. Vybojovala jsem pěkné druhé místo a navíc se
kvalifikovala i na MS v Turecku, kam jsem nakonec z finančních důvodů neodjela.
Největší úspěch mé běžecké kariéry je z loňského roku, kdy jsem vyhrála kvalifikaci
na mistrovství Evropy. ME se konalo ve Francii v Pyrenejích, kde jsem obsadila pěkné
10. místo.
O prázdninách proběhla na Šumavě kvalifikace na MS a zde se mi již tak nedařilo.
Běželo se nahoru a dolů, což mi tolik nevyhovuje. Na kvalifikaci jsem jen těsně
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vybojovala třetí - poslední postupové místo a na MS ve Švýcarsku jsem doběhla až na
36. místě.
Letošní sezóna mi vůbec nevyšla podle mých představ. V době, kdy jsem se
dostávala do výborné formy, jsem si na závodě v Lutíně, v běhu na 15 km, asi 4 km
před cílem podvrtla kotník. Zranění si vyžádalo 3 týdny klidu. Bylo to zrovna v době,
kdy se konalo Mistrovství republiky v běhu do vrchu, o které jsem tímto přišla, a blížila
se kvalifikace na mistrovství Evropy. Kvalifikace na ME se konala na Pálavě v Perné u
Mikulova, kde sídlí můj mateřský klub, za který běhám již od roku 2002. Trať závodu
jsem naštěstí dokonale znala ze soustředění, které mi umožnilo vedení klubu. Na start
jsem nastupovala se zavázaným kotníkem a bez pořádného tréninku. S velkým úsilím
se mi podařilo doběhnout na 2. místě a kvalifikovat se na ME.
Mistrovství Evropy se konalo v Německu a běželo se nahoru a dolů. Trať závodu
byla na můj vkus nepříliš náročná. Celý závod jsem marně čekala, kdy se objeví
pořádný kopec. Skončila jsem na průměrném 20. místě.
Po tomto mistrovství jsem se účastnila dalších závodů Českého poháru v běhu do
vrchu a všechny starty jsem proměnila ve své kategorii ve vítězství. V srpnu pak přišla
ta „nešťastná“ kvalifikace na letošní MS, které se konalo opět ve Švýcarsku. Na start
jsem nastupovala jako jasná favoritka, ale jak se to ve sportu stává, zrovna tento závod
se mi nezdařil. V první polovině závodu jsem udávala tempo, ale pak mi došly
z nepochopitelných důvodů síly a skončila jsem v poli poražených.
Po tomto neúspěchu jsem dále vyhrávala na závodech celoročního Českého poháru
v běhu do vrchu a nakonec se mi podařilo, stejně jako loni, v tomto seriálu závodů
zvítězit.
Příští rok je pro mne poslední, kdy mohu startovat v kategorii juniorek. Ráda bych
toho využila a „prodala“ své zkušenosti. Snad budu zdravá a dostaví se dobrá forma.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří mi fandí a pomáhají - moc si toho vážím!
Děkuji také Úřadu městyse ve Švábenicích za podporu, které si velmi cením, protože
účast na závodech po celé republice je finančně velmi náročná.
napsala: Martina Vévodová☺
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Mezinárodní
soutěž
- ze zad na záda,
Pelhřimov 2008
V letošním roce se dvě
družstva přadlen, pletařek a
střihačů České republiky
zapojila do celosvětové
soutěže“ Bade to Back
Challenge“ a hned na poprvé
se podařilo na náměstí
Kabát z ovečky
v Pelhřimově dokončit dva
svetry předepsaného vzoru
z vlny ostříhané na místě
z živých oveček. Naše družstva obsadila v letošním světovém žebříčku 7. a 8. místo a
jsme zatím jediná země z kontinentální Evropy, která se této soutěže zúčastnila.
Každé družstvo tvořilo sedm žen a jeden střihač. Ten musel ručními nůžkami
ostříhat ovci a přadleny musely surovou potní vlnu upříst a potom uplést svetr, kdy je
přesně dán rozměr jehlic, počet ok a řad, způsob pletení i sešití. Družstva toto zvládla
zhruba za 8 hodin 50 minut.
A nás může těšit, že v této soutěži byly zastoupeny i Švábenice, a to paní
Ivetou Zastoupilovou.

Oko sem, oko tam
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Paní Zastoupilová
v plném elánu

A svetr je hotov
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Vlněná rukodělná dílna „na cestách“
Jak jste si již někteří všimli, už třetí rok na Hodové výstavě ZOČSCH
Švábenice si vedle tomboly rozložíme svoji ukázku zpracování ovčí vlny. Že jde
o nevšední podívanou svědčí i to, že jsme tuto ukázku nejen předváděli ve
Vyškově na Jihomoravských dožínkách, ale vlastně jsme byli pozváni i na
třídenní Pardubické dožínky, konané na závodišti u příležitosti prestižního
setkání „koňáku“ – Kůň v akci.
Týden nato jsme se předvedli na Hradeckých dožínkách v Hradci Králové
v Šimkových sadech. A 13. 9. 2008 v rámci Olomouckého kraje u příležitosti
Zábřežského kulturního jarmarku jsme opět předváděli zpracování ovčí vlny a
taktéž vaření jehněčího kotlíku.
Nevím jestli mám říct bohužel nebo bohudík, ale akce na příští rok velmi
přibývají a kalendář se plní. Ale na Hodové návštěvě opět na viděnou!

Připravila: Zastoupilová Dana
Ovčácké slavnosti
Každý rok o letních prázdninách probíhají v areálu na Zlobici ovčácké slavnosti
„Ovenálie“. Při letošních slavnostních zahájení Ovenálií byla představena a pokřtěna
nová kuchařka „Opilý beránek v kotlíku“ lahví šampaňského.
Potom návštěvníci mohli sledovat ukázky stříhání ovcí, zpracování vlny, práci
ovčáckých psů. Skupina Goralů z Košářisek na ohni zapáleném tradičním salašnickým
způsobem třením dvou dřev vyráběli hrudkový sýr z kozího mléka.
Každý si mohl zkusit na „vlastní kůži“ zpracovat vlnu nebo vyzkoušet ruční výrobu
provazů. Mezi další soutěže patřilo i vaření kotlíkového guláše a tradiční brynzových
halušek.( Zkuste si dva dny po sobě uvařit 60 kg halušek a potom si k jednomu kilu
sednout a v rámci soutěže ho „spolykat“ za 1 min 55s!)
Odpoledne k tomu
všemu hrála
cimbálovka Drahan,
po ní nastoupil Klub
vojenské historie
Brno, který předvedl
ukázku z období
napoleonských válek.
A do rána kdo
vydržel zpíval,
tancoval a pil
s kapelou Nová
tchyně.
A příští rok znovu
nashledanou

Napoleonovi vojáci
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Gorolové vaří sýr

Před startem
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Chvilka ke stolu
V dnešní době, kdy se čím dál tím více lidí stravuje v rychlém občerstvení a i děti
školkou a školou povinné vyžadují průmyslově vyráběné jídlo unifikované chuti, vůně
a vzhledu, přináší Vám tato kniha trochu jiný pohled na vaření z trochu jiných surovin.
Zdravé, pestré a hravé vaření ze zdravého masa, které vyrostlo ze slunce, mléka a
zelené trávy. Zkuste to a pochutnejte si – to je úvod z nové ovčácké kuchařky „Opilý
beránek v kotlíku“, která obsahuje stovky
receptů. Jen to zkusit, vždyť vaření je hra.
Při tvorbě tohoto díla si autoři během jednoho
víkendu uvařili řadu publikovaných receptů,
které nejdříve vyfotili a potom také snědli.
Recepty vybírala Mirka Marešová, vařil Aleš
Zastoupil, fotil Zdeněk Šiffel.
Roláda z jehněčího boku podle Zastoupila (str.
88)
Blánu na jehněčím boku opatrně nařízneme
a odstraníme žebra, tak aby bok spolu
s břišní stěnou tvořil velký souvislý plát.
Maso naklepeme, osolíme a potřeme
česnekem, srolujeme a necháme odpočinout.
Přichystáme si náplň – mleté ovčí maso
řádně vymíchané se solí a kořením (pepř,
česnek, majoránka), přidáme vejce a podle
potřeby zahustíme strouhankou. Náplň
natřeme na vykostěný bok, podle chuti
naplníme uzeninou, vařenými vejci, zeleninou a pevně zarolujeme. Roládu svážeme
potravinářským provázkem, opečeme na tuku a upečeme v troubě. Nezapomeneme
podlévat. Po upečení do měkka necháme na teple „dojít“ a nakrájíme na plátky.
Výpek zaprášíme moukou, orestujeme, přidáme vodu, dle chuti dokořeníme a
provaříme. Roláda je chutná za tepla i za studena.
Připravil: Aleš Zastoupil

Pozvánka do „ovčího ráje“ Zlobice
Přírodní areál Zlobice je bývalý vojenský prostor asi 15 km od Brna směrem na
Svitavy v blízkosti hlavní silnice č. 43 mezi městem Kuřim a obcí Malhostovice.
Autem se tam dostanete z hlavní silnice Brno-Svitavy, v obci Lipůvka vlevo
směr Tišnov, po asi 1 km stoupání odbočka vlevo ( označeno), po panelové
komunikaci 3 km. Zdatnější na kole po červené značce z Lipůvky.
Pro návštěvníky je prostor zcela otevřen. Auto odstavíte na parkovišti, a když
za sebou zavřete vrátka, můžete se potěšit s ovečkami, zvědavými kozami,
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oslíkem Márinkou, koněm Montym a prasátky Boženkou, Oldou a Žofinkou. Asi
Vás tu přivítá hodně velký, ale hodný pes Anča. Pejska si sebou můžete vzít,
ale pouze na vodítku.
V sezóně od Velikonoc do konce října je pro Vás otevřena Koliba, kde můžete
nabrat síly po vycházce. V Kolibě točí plzeňské pivo, nealko nápoje, vaří se
zde z jehněčího masa a můžete tu ochutnat a koupit si uzeniny a výrobky
z ovčího masa a kozí sýry. Dále je tu možnost ubytování v 6-ti lůžkových
chatkách.
Jsou zde i k prodeji výrobky z chovu ovcí a koz – přikrývky, polštáře, spací
pytle,
dekorační
kožešiny a další.
Zde si můžete i
několikrát do roka
vyzkoušet
svoji
šikovnost ve vlněných
rukodělných dílnách a
vyrobit si dekoraci či
hračku z ovčí vlny.
Připravila: Dana
Zastoupilová

Kdo z vás chodil ještě do staré školy ?
Ve Švábenicích ještě žije mnoho pamětníků, kteří navštěvovali místní starou školu a
vzpomínají na ni většinou v dobrém. Protože letošního roku již zde stojí dlouhých 170
let, chtěl bych se v krátkosti o ní zmínit. I když zatím není vedená jako kulturní
památka, pro nás, místní občany, zůstane jako kus vzácné historie. Byla postavena
v roce 1838, protože v bývalé, již zchátralé budově, která sloužila za školu, se nedalo
podle zápisů již dobře vyučovat. Škola stála pod kostelem a byla jednotřídkou. Měla
jen jednu místnost, ve které se vyučovalo polodenně. Místní školdozorce děkan
Valentin Vacula usiloval proto o postavení nové a větší školní budovy. Na jeho žádost
a přímluvu k tomu, byla nákladem patrona školy Maxmiliána barona SommerauBeckha, arcibiskupa olomouckého, postavena nová škola o jednom poschodí,
prostorná a na svou dobu vzorná. V přízemí byl byt pro nadučitele, dvě světnice pro
podučitele a jedna pro školní archiv. V prvním patře byly dvě prostorné světlé učebny.
Stará škola byla zbořena, stavební místo rozděleno a prodáno na tři domky. V roce
1875 byla škola rozšířena o další třídu na školu trojtřídní a to v přízemí z dosavadního
bytu učitele a místnosti pro archiv. Stejně si ale v dnešní době nemůžeme představit, že
například ve školním roce 1895 až 1896 měla škola celkem 229 dětí, jež byly
vyučovány ve 3 třídách a rozděleny takto:
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V I. třídě 78 dětí, ve II. třídě 80 dětí a ve III. třídě 71 dětí. I když se v pozdějších letech
tento počet trochu zmenšil, byla v roce 1909 při III. třídě zřízena pobočka, jež byla
umístěna v sále hostince na Lapači. Zároveň se jednalo o postavení nové školní
budovy, která měla být pětitřídní. Měla být postavena na Hradisku směrem na
Dětkovice. V roce 1911 byl tento plán schválen, ale na žádost obce, v té době finančně
zatížené stavbou silnice do Ivanovic, byla postavena jen část budovy s jednou třídou a
byty pro dva učitele. 2. prosince 1911 se v ní začalo vyučovat. Pomýšlelo se i na
postavení měšťanské školy, ale k rozhodnému činu bohužel nedošlo. Stará školní
budova chátrala, vždy byly odstraněny jen nejhorší závady, mezitím došlo k druhé
světové válce a městečko bylo stále bez nové školy. Děti se dočkaly moderní školy,
která je pětitřídní, až v roce 1973. Od té doby sloužila budova k různým účelům, jako
třeba prodejny průmyslového zboží a textilu a také jako klubovna Junáků. Během celé
doby existence této školy prošlo těmito prostorami mnoho významných učitelů a žáků,
kteří se ve svém životě proslavili svým uměním a vzděláním. Z obecní kroniky se
dovídáme, že 67 studovaných rodáků ze Švábenic své první základní vzdělání nabyli
právě v této škole. Jednalo se hlavně o dráhu kněžskou, pak to byli učitelé, právníci,
státní úředníci, lékaři, inženýři, akademický malíř, virtuos na housle, vojenské
povolání, nebo hospodářský správce.
Myšlenka zřídit z této školy obecní muzeum se zrodila koncem 70 let. Byla tedy
tato budova sama předurčena k tomu, aby sloužila k účelům, které budou připomínat
historii školy a našeho městečka. Již 11 roků slouží toto vlastivědné muzeum ve
Švábenicích k plné spokojenosti návštěvníků, kterých bylo již na 30 000. A že se to
zde všem líbí, dokazují i některé zápisy v Pamětní knize, kterou zde pravidelně mám
při každé výstavě. Při této příležitosti je nutno Vám všem vřele poděkovat za každý
darovaný exponát, fotografie, knihy i rady. Bez toho všeho by nebylo možno udělat
muzeum tak přitažlivé.
Je moc dobré, že Vlastivědné muzeum konečně po dlouhých letech nekonečného
projednávání přešlo pod správu městyse Švábenice. V příštím roce by se mělo začít
s výměnou celé konstrukce střechy, která je již skutečně v nevyhovujícím stavu. Bude
to práce náročná, ale bude jistota, že vše, co je zde umístěno, přetrvá bez poškození i
pro další generace. I pro mne zde bude v příštím roce velmi rušno. Letos jsem měl
v úmyslu využít a uspořádat v muzeu mnoho nám darovaných věcí z Vyškova pro
zpestření našeho kulturního stánku, což mi okolnosti nedopřály, tak snad příští rok to
vyjde. Zároveň bych chtěl uvést, že již připravuji 48. výstavu a jen 10 z nich není
z mých sbírek. Jistě každý návštěvník zpozoruje, že každá výstava se průměrně skládá
z dvou tisícovek dokumentů, někdy i více. Byla by jistě velká škoda, že až budu jednou
odpočívat svůj věčný sen, aby to vše přišlo nazmar. Proto všechno nastřádané za ta léta
chci věnovat našemu městečku, muzeu a věřte, je toho ještě mnoho, co nebylo doposud
vystaveno. Mým největším koníčkem nadále zůstává filatelie. To ostatní je jen z lásky
k mým rodným Švábenicím.
I sbírka betlémů to dokazuje. Jsem dlouholetým členem českého sdružení přátel
betlémů, kde je nás asi 750 členů. Má sbírka je druhá největší v republice a
pravděpodobně třetí na světě. I tohle bych chtěl předat jednou do správných rukou.
Možná někdo namítne, že se vychloubám, ale není to přece reklama mé osobnosti, ale
celého našeho městyse Švábenice.
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Proč se Švábenice jmenují Švábenice ?
Jistě každý z nás se z různých pramenů chce dozvědět co nejvíce o místě, kde se
narodil a prožil své dětství, mládí, své životní radosti i starosti. Nejinak je tomu i u nás
ve Švábenicích. Jistě každému přirostly k srdci. Dnes se seznámíme ve zkratce, od čeho
je pravděpodobně tento název odvozen.
Původní osada Švábenice nebyla na Moravě, ale ve východních Čechách u
Litomyšle. Poprvé se připomíná v listině z roku 1167. Měla ale jen krátké trvání, snad
jen 100 let. Na polohu a rozlohu osady ukazují místní názvy, dodnes užívané. _V
sousedství dnešních Heřmanic se připomíná víska Podšvábí, je zde Švábenické údolí,
táhnoucí se od Bohuňovic k jihozápadu, kterým protéká švábenický potok, vlévající se
do Loučné u Cerekvice. Na kopci proti Cerekvici, kde je dnes les Záhořany, se
připomíná háj Na Švábenici a v Cerekvici je celé položení Švábenické a pole Ve
Švábenicích. Ke Švábenicím patřily též lesy Prozné a Proznice, jejichž zbytkem jsou
lesy Hatě a Polekance. Švábenice prý byly u Horky, kde jsou nyní Netřebské rybníky.
Přesná poloha osady nebyla ovšem určena. Co je ale zajímavé, že i v dnešních letech
zde působí Myslivecké sdružení Střela Švábenice.
Název osady Švábenice je odvozen od národního jména Šváb, označujícího
příslušníka jihoněmeckého kmene Švábů a znamená osadu Švabeniců, tj. lidí
Švabenových či Švabínových. Osad podobných jmen je u nás více. V Čechách je to
Švábím u Zbirova, Švabínov u Kutné Hory, Šváby u České Lípy, les Na Švabinách u
Plzně, na Moravě Švábov u Batelova, Švábsko u Pornic a na Slovensku Šváby u
Prešova.
Poněvadž už u starých Čechů se z různých příčin ujaly přezdívky podle jmen
národních (Čech Moravec, Němec, Uher, Bavor apod.), nelze z výše uvedených názvů
osad činit jednoznačné závěry etnografické. V tomto případě, kdy jde o osadu
pocházející z 11. století, byl zakladatelem osady nejspíš někdo s přezdívkou Šváb.
Méně pravděpodobné je pojmenování po kolonistech ze Švábska, leč by sem byli
přivedeni za zcela určitým účelem. Zde a v té době, na poměrně hustě obydlené
královské půdě a živé křižovatce, jistě nešlo o kolonizaci panenské půdy a její přeměnu
na půdu zemědělskou, ale spíše o osadu lidí s nějakým blízkým vztahem k tržišti na
důležité obchodní cestě. A takový vztah mohli mít buď lidé vázáni tu službou, nebo
kupci. Setkávali se tu kupci dovážející zboží ze západu a směňující je za jiné zboží
z východu.
Mohly tedy Švábenice být trhovou osadou švábských kupců, kteří měli v 11. století
spolu s Vlachy a Židy v rukou téměř celý obchod v Čechách a těšili se velké přízni
krále Vratislava II.(1061-1092), s jehož pomocí založili v Praze německou kupeckou
osadu a usazovali se i jinde v zemi na křižovatkách obchodních cest. Král Vratislav II.
přál rozvoji obchodu a průmyslu, který se za jeho vlády velmi rozmohl a byl králi i
vydatným zdrojem příjmů. Správcem peněz a všeho králova majetku byl vladař,
vysoký dvorský hodnostář jménem Zderad, který se těšil velké králově přízni a byl jeho
předním rádcem. Nejspíš proto, že králův majetek dobře spravoval a měl pro stoupající
potřeby dvora opatřit potřebné příjmy. Vlastním iniciátorem průmyslového a
obchodního rozvoje v Čechách byl tedy vladař Zderad a na jehož podnět a radu král
Vratislav udílel výsady cizím kupcům a usnadňoval jejich usídlení v zemi. Kdož ví, zda
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právě tato činnost nevynesla Zderadovi u domácích současníků přezdívku Šváb.
Taková přezdívka mohla vzniknout velmi snadno a zůstat mu už natrvalo. Soudíme
tedy, že za vlastního zakladatele Švábenic smíme právem považovat vladaře Zderada,
jemuž jistě nebylo zatěžko dosáhnout králova souhlasu k založení nového sídliště a
tržiště, jež spadaly pod jeho úřední pravomoc. Jestliže měl Zderad – a to je dosti
pravděpodobné – přezdívku Šváb, pak jeho lidé byli přirozeně Švábenici a jejich sídlo
Švábenice. Tu třeba pouze dodat, že první Švábenice v Čechách, jež Zderad držel jako
královské léno, byly jeho potomkům opět odňaty a to patrně už za vlády Břetislava
II.(1092-1100), z jehož návodu byl Zderad roku 1091 u Brna zabit. Za kruté domácí
války kolem roku 1142, nebo nejpozději v období 1173-1197, vyplněném
bratrovražednými boji o trůn, byla osada zpustošená a nejspíš už koncem 12. století
zcela zanikla. Poblíž míst, kde kdysi stávala, byly založeny Heřmanice, pojmenované
podle litomyšlského opata Heřmana, který se připomíná na listině z roku 1221.
Souvislost s minulostí naznačuje i ta náhodná skutečnost, že počátkem 14. století
náležely Heřmanice s okolím Vítkovi ze Švábenic. Tyto původní Švábenice u
Litomyšle měly tedy krátké trvání. O to pozoruhodnější je a svědčí o jejich někdejším
významu, že se po nich uchovaly místní názvy, dodnes užívané.
A o našich nynějších, nám drahých Švábenicích, které za krátký čas budou slavit již
840 let od první písemné zmínky, si opět přečteme v některém dalším zpravodaji. Snad
budeme vědět více a dozvíme se, jak pokročila náročná příprava historické knihy o
nových poznatcích rodu pánů ze Švábenic.
Vybral: Libor Pištělka

Srdce na pravém místě
Švábenické
ženy
spolu
s dlouholetou
iniciátorkou nadačních darů Oldřiškou Dobešovou
obdržely v září a v říjnu t.r. poděkování od Davida
Oola, Principála AIVETI (Agoro International
Vocational and Enterprise Training Institute)
v Severní Ugandě.
Potvrdil, že tato nestátní organizace obdržela od
MUDr.
Jolany
Zlámalové
peněžní
dary
švábenických žen. Je to velká pomoc při výstavbě
školy pro sirotky a učiliště pro mládež psychicky
poznamenanou předchozí dvaadvacetiletou válkou
v severní Ugandě. Peníze byly použity na
zakoupení pracovních nástrojů pro studenty, kteří se
mohou tímto zaučit v různých pracovních
činnostech a tím vznikne příležitost nové poválečné generaci k místnímu rozvoji a
udržitelnosti společnosti. Další peníze byly použity k zakoupení 10 nákladních vozů
žulového kamene a 5 nákladních vozů termití půdy používané k vytvoření malty na
výstavbu celého bloku školy, určeného pro učebny.
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David Oola na závěr uvedl:
„S Vaší pomocí tak můžeme učit místní mladé lidi ve zručnostech, které jim
pomohou zlepšit kvalitu života a najít si práci. Jedná se zvláště o mladé lidi, kteří
vzhledem k předchozí válce neměli možnost navštěvovat školu. Naše oblast
vyučení zahrnuje stavebnictví (úprava a využití místních zdrojů – kamenů),
zemědělství – plantážnictví a pěstování plodin pro místní a městský trh
představující trvalý zdroj příjmu pro místní rodiny.
Děkujeme Vám za Vaši pomoc, kterou nás podporujete.“
AGORSKÝ PROJEKT – oblast
Severní Ugandy
Agoro je oblast Severní Ugandy,
jejíž obyvatelé byli hluboce zasaženi
22-letou válkou mezi LRA (Armádou
Božího odporu) a ugandskou
armádou. Většina obyvatel Agoro a
okolních oblastí jsou převážně
křesťané katolického vyznání (40%),
dále protestanti 35%, muslimové 5%
a
zbytek
příznivci
tradičního
náboženství.
Agoro leží na hranicích se Súdánem, její obyvatelé představují zhruba 140 tisícovou
populaci. Téměř celá komunita byla v době války nucena opustit své domovy a vesnice
a byla přinucena žít v provizorních táborech, postavených většinou mezinárodními a
nestátními organizacemi, jako např. WHO a podporovaných Word Food Programem
(Světovým Potravinovým Programem) a červeným křížem.
Život v těchto táborech představoval relativně bezpečí vzhledem k soustředění
obyvatel, jejichž vesnice již byly vypáleny. Ale veškeré tyto tábory jsou jen provizorní,
s velice špatnými hygienickými podmínkami a téměř žádným sociálním zabezpečením.
Proto většina obyvatel, po ukončení války, si přeje vrátit se do svých domovů a znovu
obnovit funkčnost vesnic a začít
obdělávat agorskou půdu, která je
nesmírně bohatá.
Agoro, stejně jako jiné oblasti, je
hluboce zasaženo těžkou válkou a
bohužel silným psychickým tlakem
centralizované ugandské vlády, která
potřebovala paralyzovat agorskou a
potažmo acholskou komunitu, jež se
chtěla osamostatnit. Celá oblast je
zaostalá, s žádnou infrastrukturou a
bohužel i s vysokým procentem
nevzdělanosti. Po celou dobu bylo
nefunkční zemědělství, obchod, řemeslnictví a i školství a žádná zdravotní pomoc.
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Tato specifika přinesla s sebou
nutnost získat pomoc a osvětu
zvenku. Myšlenkou znovuobnovení
agorské společnosti se začali zabývat
a silně podporují většinou agorští
rodáci, kteří žijí či žili v exilu a kteří
představují
skupinu vzdělaných
schopných lidí střední generace. Ti
přišli s myšlenkou postavit společnost
na úroveň nejen rozvoje, ale hlavně
udržitelnosti. Celý agorský projekt
tak představuje znovuobnovení vesnic a přesun lidí z táborů zpět do vesnic, naučit
novou generaci jak využívat efektivně a ekologicky zemědělskou půdu, znovuobnovit
farmy, řemeslnictví, naučit základy stavebnictví, postavit novou školu a učební zařízení
a postavit a vybavit kliniku s lůžkovým oddělením.
Z Projektu byl doposud zrealizován z více než poloviny přesun obyvatel zpět do vesnic,
byla započata zemědělská příprava půdy, stavba komunikace a výstavba školy. Právě
stavba školy byla zrealizována a podpořena díky finančnímu daru žen ze Švábenic, za
které Vám jménem celé agorské komunity děkuje MUDr. Jolana Zlámalová.
V horizontu dalších měsíců by se měla uskutečnit intenzivní výuka plantážnictví,
zemědělství, dále farmářství a také výstavba kliniky s lůžkovým oddělením. Na
projektu se účastní i BCCT (Britich Consultancy Charitable Trust – Britská
Konzultační Charitativní Společnost), která se podílela na evaluaci problematiky Agoro
a chronologickém návrhu funkčního projektu a do oblasti posílá odborníky. Právě jeden
z nich -Mr.Richard z Londýna - pomohl s Vaší pomocí ve výstavbě školy, kdy místní
obyvatele učil, jak z místních
zdrojů levně a efektivně stavět.
Tímto jste se Vy, Ženy ze
Švábenic, podílely na pomoci
pro potřebné v Severní Ugandě a
to ve spolupráci s dalšími
mezinárodními
rozvojovými
organizacemi. Všichni si Vaší
pomoci velice váží a upřímně a
z hlubokého srdce Vám děkují.
S úctou Vás všechny zdraví
MUDr. Jolana Zlámalová
A my ostatní ze Švábenic Vám rovněž děkujeme za Váš stálý morální postoj k bližním,
kteří potřebují pomoc a nezbývá, než si přát, aby takových podobných aktivit na světě
stále přibývalo. Libor Pištělka
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Setkání se seniory

Na setkání, které připravil Úřad městyse Švábenice 28. listopadu 2008 v 16.00
hodin v kulturním domě, byli pozváni na přátelské posezení všichni místní senioři.
Bylo pozváno 160 osob a zúčastnilo se přes 90. Nejdříve pan starosta Josef Kubík
hosty vřele přivítal a v krátkosti pohovořil o všem, co se v tomto roce ve Švábenicích
zvládlo a co se plánuje na příští rok. S kulturním pásmem vystoupily pod vedením paní
učitelky Ilony Kučerňákové a Jeny Vybíralové děti z mateřské školy Švábenice.
Zúčastnění obdrželi malé občerstvení, poslechli si pěkné melodie, při kterých si mohli
zazpívat v doprovodu MUDr. Hany Šmírové na elektrické klávesy. Program byl navíc
zpestřen zpěvem a průvodním slovem paní Boženy Pištělákové – vedoucí ochotnického
souboru v Krásenku. V 19 hodin s příjemně prožitým podvečerem se všichni odebrali
do svých domovů.
Připravil: Libor Pištělka
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...PŘÍBĚHŮ NENÍ NIKDY DOST
Potravinové lístky? Fronty na jídlo?
Evangelický pastor a teolog Wilhelm Busch jednou vyprávěl, jak jel se svou matkou
vlakem. Cestou se jí svěřoval: „Víš, mami, už mne netěší číst Bibli. Nalézám v ní
nepochopitelné a těžké věci! Je v ní tolik rozporů a nesrozumitelností, že je pro mne
tato kniha nestravitelná.“
Matka se zasmála a pravila: „To je proto, že čteš Bibli úplně obráceně!“
„Jak obráceně? Co tím myslíš? Čtu ji i v hebrejském i řeckém originále, čtu
komentáře, poslouchám přednášky …“
Matka mu položila konejšivě ruku na rameno a řekla: „Povyprávím ti jeden příklad.
Vzpomínáš si, jak jsi byl dva roky nepřetržitě ve válce? Psala jsem ti pravidelně o
tom, co se děje u nás doma. A jednoho dne přišel od tebe dopis, na který
nezapomenu. Psal jsi: ‚Ve tvých dopisech slyším o jakýchsi potravinových lístcích, o
frontách na jídlo … Nerozumím tomu! To se doma tolik změnilo?‘
A pak následovala věta, která mne velmi dojala: „Jak daleko jsem tedy od vás,
když už ani nerozumím dopisům z domova? “
Wilhelm Busch přitakal: „Ano, na ten dopis si vzpomínám. Ale co to má společného
s Biblí?“
„Podívej se,“ pokračuje matka, „tys tenkrát neřekl: „Dopisy mé matky jsou plné
protikladů a nepochopitelných věcí.“ Řekls jenom: „Jak daleko jsem asi od domova,
když už ani nerozumím vašim dopisům!“ Bible je taky dopis,
můj synu, dopis z věčného domova. Když tomuto dopisu už
nerozumíš, pak si řekni: „Jak hrozně daleko jsem od
nebeského Otce, když už jeho dopisu nerozumím? Musím se
sebou něco udělat, musím svou víru prohloubit a prosit
Ducha Svatého o pomoc, abych mohl dopisu z domova znovu
porozumět. “
Pak se v kupé rozhostilo ticho, které se dalo krájet. Radu své
matky Wilhelm Busch nikdy nezapomněl.
Ukázala mu znovu cestu k Bibli.
Když se nám zdá Boží slovo cizí, ptejme se, jak daleko jsme se Bohu vzdálili, a
vraťme se!
Tímto příběhem chci pozdravit všechny občany do dalšího období roku. Před
námi je adventní a pak vánoční doba. Advent je čas namáhavé přípravy na svátky.
Přípravu si často představujeme jako práci, vyřizování, námahu. Advent je ale
především čekání. Proč vlastně všechno chystáme, proč sháníme dárky, proč takové
vypětí jako nikdy jindy v celém roce?
Čekání na svátky je vidět zvlášť u dětí, ale to čekání prožíváme všichni, nezávisle na
věku. Děti čekají dárky, ten projev lásky, po kterém nejvíce touží. My všichni toužíme
po lásce, proto se Bůh-Láska stává člověkem, abychom již nečekali marně, aby nám
přinesl pokoj a radost. Tohle je kouzlo těchto svátků. Boží slovo nás k tomu provází.
Kéž by se v každém domě zvěstovalo v tyto dny o té velké radosti, kterou hvězda
ohlásila světu před 2000 lety.
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Pak vstoupíme do Nového roku, do kterého 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 bude dáno
jej přežít pokojně a užitečně. Proto je třeba také do budoucna plánovat, aby ten užitek
byl co největší.
Chtěl bych vás seznámit z našimi plány do budoucna,
co všechno v naší římskokatolické farnosti chystáme.

Vánoční doba:
"
"
"
"
"
"

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 děti chystají vánoční besídku v kostele u jesliček.
26.12. – Svátek sv. Štěpána prvomučedníka – mše sv. v 8.00 hod.
31.12.2008 – Děkovná bohoslužba za minulý rok v 17.00 hod.
1.1.2009 – budou slouženy novoroční bohoslužby v 8.00 a v 11.00 hod.
10.1.2009 – nás budou navštěvovat tři králi a prosit o příspěvek do
charitní sbírky pro chudé. Přijměte je prosím vstřícně a laskavě. Za
každý příspěvek na činnost katolické Charity vám srdečně už teď děkuji.

Postní doba, Velikonoce:
"
"
"
"
"

25.2.2009 popeleční středou vstoupíme do postní doby
pobožnost křížové cesty se bude konat každý pátek v 17.30 hod.
12.4.2009 oslavíme Velikonoce
27.9.2009 připomeneme si 150. výročí posvěcení našeho kostela.
Proto příští rok budou hody 4.10.2009
Chtěl bych upozornit zvlášť na akce pro děti:
" v adventu budou pro děti roráty se soutěží o sv. Pavlu apoštolovi. 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. Při těchto bohoslužbách se děti zapojují do SMS soutěže
„Hrdinové Nového Zákona“.
" V postní době budou děti také připravovat pobožnost křížové cesty.
" Po celý rok se mohou děti zapojit do malých společenství: ministrantů,
pěveckého sboru, společenství „oáza“ 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.
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Po Velikonocích chceme začít velké opravy kostela: výměnu elektroinstalace
v celém kostele. Stávající elektroinstalace pochází podle kronik z roku 1928 a
nevyhovuje už dnešním normám. Proto je nutné provést tyto opravy, které následně
budou vést k vymalování interiéru kostela.
Podle rozpočtu kompletní výměna elektroinstalace v našem kostele bude stát
1.300 tis. Kč. Jelikož farnost není schopná ani s pomocí státu zaplatit tyto opravy
vcelku, proto jsme se rozhodli rozdělit tuto akci na 2 etapy:
1)
příští rok - výměna elektroinstalace ve spodní části kostela: loď, sakristie,
chodba a boční kaple, včetně výměny všech 3 rozvaděčů (i ve věži).
2)
další rok - výměna elektroinstalace ve věži a na půdě.
Chci se obrátit na všechny občany a rodáky ze Švábenic s prosbou o finanční podporu
těchto oprav našeho švábenského kostela. Příspěvky můžete posílat přímo na účet
farnosti: 1560861399 /0800, anebo složit na faře. Budeme vděční za každý váš dar.
Potvrzení o daru obdržíte na farním úřadě, jelikož je možné si jej odečíst z daní.

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

TJ Sokol Švábenice – oddíl kopané informuje:
Do nové sezóny vstupovalo naše mužstvo plno očekávání a hned první dva zápasy
ukázaly, že nás nečeká nic lehkého.Historicky první výhry v okresním přeboru jsme
dosáhli ve třetím kole, následně se naše výsledky i hra začaly zlepšovat. Zúročila se
tvrdá práce v přípravě a výsledky se dostavily. Myslím, že jsme účinkováním
v okresním přeboru nezklamali. Našim hráčům prospělo angažování nového trenéra
Sedlaříka, který celou podzimní sezónu s hráči poctivě pracoval.
Velkým překvapením podzimu jsou výsledky B- mužstva a našich žáků. Ukazuje se,
že hráči, kteří nejsou plně vytíženi v A-mužstvu velkou měrou pomáhají k lepším
výsledkům v béčku a nemají tak zápasové manko.
Na novou sezónu jsme museli připravit nové kabiny pro rozhodčí. Tato akce
proběhla a myslím si, že velmi zdařile. Vše proběhlo svépomocí. Velké poděkování
patří všem sponzorům, kteří tuto rekonstrukci podporovali: Branžovský Martin, Jiří
Novák, František Judas, Bohuslav Navrátil, Petr Šebesta, Antonín Dragoun, Karel
Pastyřík, Roman Procházka, Josef Mičlo, David Aron, Jaroslav Cigánek, p.Menšík,
Novotný Ivo

Aktuální informace o dění v klubu, výsledky zápasů a jiné na
http://sokol.svabenice.com/.
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Okresní přebor
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Vícemilice
Letonice
Pustiměř
Švábenice
Vážany
Němčany
Brankovice
Křenovice
Pačlavice
Lysovice
Křižanovice
Kobeřice
Nesovice
Bošovice

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

+
8
6
7
7
7
7
6
5
4
5
4
3
2
1

0
4
6
3
3
3
3
4
6
7
2
3
3
2
3

2
2
4
4
4
4
4
3
3
7
7
8
10
10

Skóre
23 : 14
25 : 14
22 : 12
26 : 19
27 : 22
27 : 26
23 : 20
29 : 18
27 : 20
21 : 21
18 : 30
22 : 31
25 : 39
12 : 41

Body
28
24
24
24
24
24
22
21
19
17
15
12
8
6

Prav
( 7)
( 3)
( 3)
( 3)
( 3)
( 3)
( 1)
( 0)
( -2)
( -4)
( -6)
( -9)
(-13)
(-15)

Křenovice-Švábenice 4:1 (1:0), Baják 2, Rozkopal 2-Boniatti
Švábenice-Kobeřice 0:2 (0:1), Karásek Antonín, Jelínek
Křižanovice-Švábenice 0:3 (0:1), Boniatti 2, Jan Hladký
Švábenice-Letonice 2:0 (1:0), Hladký Jan, Hladký Petr
Lysovice-Švábenice 0:3 (0:0), Boniatti 2, Hladký Jan
Pačlavice-Švábenice 5:1 (3:1), Špatina 2, Judas, Kapounek, Handl-Hladký Jan
Švábenice-Nesovice 5:0 (1:0), Boniatti 2, Hladký Jan, Jiříček M., Pokorný
Brankovice-Švábenice 1:1 (0:0), Učeň-Boniatti
Vážany-Švábenice 2:4 (0:2), Uher, Bílek-Hladký Jan, Martin Jiříček
Švábenice-Vícemilice 0:0
Bošovice-Švábenice 4:4 (4:1), Brychta,Urban,Matyáš,Filla-Novotný Petr,
Hrda,Boniatti 2
Švábenice-Pustiměř 1:0 (1:0), Hladký Jan
Švábenice-Křenovice 1:0 (1:0), Petr Knap
Tabulka střelců:
Boniatti
Hladký Jan
Jiříček Martin

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

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

IV. třída skupina A
Záp
+
0
14
10 1
3
14
10 1
3
14
8
2
4
14
6
5
3
14
6
5
3
14
6
3
5
14
6
3
5
14
6
1
7
14
5
3
6
14
4
5
5
14
3
3
8
14
2
5
7
14
3
2
9
14
2
3
9

Skóre
39 : 24
31 : 18
48 : 33
33 : 20
21 : 22
44 : 33
44 : 42
33 : 48
43 : 34
24 : 26
21 : 34
23 : 32
18 : 32
25 : 49

Body
31
31
26
23
23
21
21
19
18
17
12
11
11
9

Prav
( 10)
( 10)
( 5)
( 2)
( 2)
( 0)
( 0)
( -2)
( -3)
( -4)
( -9)
(-10)
(-10)
(-12)

Milonice-Švábenice B 2:4 (0:3), Ulrich 2-Špinar, Punčochář, Gabrišák, Hanák
Švábenice B-Mouchnice 2:0 (0:0), Jiráček Josef, Grmela
Hoštice B-Švábenice 1:3 (1:0), Mrnuštík-Janča, Grmela, M. Novotný
Švábenice B-M.Málkovice B 3:0 (0:0), Novotný Martin, Grmela Ladislav 2
Dědice-Švábenice B 0:1 (0:0), Dvořák Josef
Švábenice B-Kroužek B 3:0 (3:0) Weis, Jiříček M., Dvořák J
Račice-Švábenice B 2:0 (1:0), Jurka 2
Švábenice B-Bohdalice C 3:1 (1:1), Punčochář, Vincenec, Špinar-Surák
Brankovice B-Švábenice B 4:2 (1:1), Majerčák 3, Sekerka-Grmela, Jiříček Martin
Lysovice B-Švábenice B 1:1 (1:0), Lukeštík-Novotný Martin
Švábenice B-Opatovice B 2:1 (1:1), Grmela, Hrnčiřík-Kala
FKD B-Švábenice B 2:0 (0:0), Böhm Oldřich, Zbořil Zbyněk
Švábenice B-Pustiměř B 3:2 (1:2), Grmela 2, Jiříček M. -Adamec, Kudyn
Švábenice B-Milonice 4:2 (3:0), Novotný Martin 2, Jiříček M., Weiss-Doupovec,
Duna
Tabulka střelců:
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Grmela
Novotný Martin
Jiříček Martin

7
5
3

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

Tým
Vyškov C
Švábenice
Rousínov B
Ivanovice n/H
Pustiměř
Hoštice
Bohdalice
Vícemilice
Pačlavice
M.Málkovice
Komořany

Okresní soutěž žáků skupina A
Záp
+
0
Skóre
10
8
0
0
54 : 6
10
8
1
1
72 : 10
10
8
1
1
51 : 12
10
6
0
4
45 : 24
10
5
1
4
36 : 15
10
4
1
5
29 : 25
10
3
1
6
29 : 31
10
3
1
6
21 : 62
10
3
0
7
18 : 37
10
1
0
9
7 : 44
10
0
0
10
2 : 111

Body
30
25
25
18
16
13
10
10
9
3
0

Prav
( 15)
(13)
( 10)
( 3)
( 1)
( -5)
( -2)
( -5)
( -6)
(-12)
(-18)

Vyškov C-Švábenice 4:3 (1:1), Ševčík, Sedláček, Grohmann, Pytela-Kocourek,
Grošek 2
Švábenice-Hoštice 8:0 (3:0), Kuška 3, Navrátil 2, Grošek 2, Sedláček
M. Málkovice-Švábenice 0:8 (0:3), Navrátil 2, Grošek, Kocourek 2, Hladký 3
Pačlavice-Švábenice 0:8 (0:1), Kocourek 2, Navrátil 3, Kuška 2, Branžovský
Švábenice-Bohdalice 6:1 (4:0), Navrátil F. 2, Sedláček 2, Grošek 2 – Novák
Rousínov B - Švábenice 2:2 (0:1)
Ivanovice-Švábenice 1:7 (1:1), Lejsek-Kuška 2, Kocourek 2, Grošek, Šindelka,
Navrátil
Švábenice. –Vícemilice 12:1 (5:0), Kuška 4, Grošek 2, Navrátil F. 4, Hladký,
Branžovský
Pustiměř-Švábenice 1:2 (1:1), Zbořil Michal-Kuška, Navrátil
Švábenice-Komořany 15:0 (7:0), Kocourek 3, Navrátil, Kuška 4, Sedláček 2,
Hladký Marek 2, Grošek
Tabulka střelců:

Navrátil Filip
Kuška
Grošek

18
16
11

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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Občanská rubrika

Narodili se:
Válek Michal
Derková Daniela
Daniel Richard Foltýn
Navrátil Štěpán
Vlčková Lenka
Vlček Ondřej

č.p. 282
č.p. 275
č.p. 226
č.p. 307
č.p. 216
č.p. 216

Vše nejlepší k narození potomka !

Opustili nás:
Dvořák Josef, č.p. 160
Šťastná Jarmila, č.p. 144
Adamcová Anežka, č.p. 224
Navrátil Přemysl, č. p. 172

ve věku nedožitých 68 let
ve věku 79 let
ve věku 90 let
ve věku 88 let

Slavnostního vítání občánků do života se v roce 2008 zúčastnili :
Věra a Michal Skutečtí s dcerou Nelou, č.p. 84
Radka a Pavel Němcovi s dcerou Ivetou, č.p. 137
Jarmila a Ladislav Dobešovi s dcerou Terezou, č.p. 355
Kateřina a Stanislav Vévodovi se synem Davidem , č.p. 313
Dáša Navrátilová a Marek Suchánek se synem Davidem, č.p. 231
Zdeňka a Martin Tilšerovi se synem Adamem, č.p.96
Hana Čechová a Petr Novák s dcerou Amálií, č.p.358
Žaneta Grísová se synem Filipem, č.p.21
Lenka a Martin Punčochářovi s dcerou Martinou, č.p.224
Ivana a Roman Procházkovi s dcerou Anetou, č.p.163
Dana a Pavel Derkovi s dcerou Danielou, č.p.275
Jana a Zdeněk Válkovi se synem Michalem, č.p.282
Barbora Behanovská a Richard Foltýn se synem Danielem Richardem, č.p.226
Leona Šindelková a Jaroslav Navrátil se synem Štěpánem, č.p.307

V roce 2008 se v naší obci narodilo 16 dětí, zemřelo 9 spoluobčanů
přistěhovalo se 15 a odstěhovalo 17 občanů
Počet obyvatel v obci : celkem 945
z toho: ženy -465
muži- 480
připravila : Hana Hladká – pracovnice městyse
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Akce ve Švábenicích
v roce 2009
Tříkrálová sbírka – 10. ledna 2009 pod záštitou Charity Vyškov

Plesy v kulturní domě ve Švábenicích
16. ledna 2009 ples - ZOD Haná Švábenice
- hraje Voděnka
24. ledna 2009 ples - Sbor dobrovolných hasičů - hraje Dorado
6. února 2009 ples - Městys Švábenice - hraje Classic Kroměříž
8. února 2009 Dětský maškarní karneval - SDH Švábenice
14. února sportovní ples - TJ Sokol Švábenice – hraje Pohoda
Ostatky - 21. února 2009 TJ Sokol Švábenice - oddíl kopané -průvod masek obcí
Humanitární sbírka – v březnu a v září – Úřad městyse Švábenice ve spolupráci
s Diakonií Broumov provádí sběr oblečení, lůžkovin, domácích potřeb, dek,
přikrývek….atd. pro charitativní účely
Boží Tělo - květen 2009 - průvod po obci - farní úřad Švábenice
Sjezd rodáků obce Švábenice - květen- červen 2009 - ročníky: 1969, 1964, 1959,
1954, 1949, 1944, 1939, 1934
Speciální celostátní klubové zkoušky psů –- organizuje Myslivecké sdružení Střela
Švábenice.– lesní zkoušky loveckých psů
– speciální vodní práce o pohár starosty městyse Švábenice
Bližší informace: – Jan Derka, tel 517 365 713
Všestranné zkoušky malých plemen ( bližší informace podá Českomoravská
myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Vyškov, pobočka VyškovPředměstí a MS Střela Švábenice nebo: Jan Derka, tel 517 365 713
Půlnoční mše sv. - 24.12. 2009 ve 24.00 hod. v kostele sv. Michaela Archanděla
Vánoční besídka – 25.12.2009 –Slavnost narození Páně - v 16.30 hod. - děti
chystají vánoční besídku u jesliček v místním kostele
Hody na svátek sv. Michaela Archanděla – 4. 10. 2009
- slavnostní mše sv. v 9.30 hod v kostele sv. Michaela Archanděla
- výstava ovoce na Úřadu městyse Švábenice - Český zahrádkářský svaz
- výstava drobného zvířectva v areálu chovatelů - Český svaz chovatelů
- výstava květin – Květinářství Týna
- výstava stálých expozic jak ve vlastivědném, tak i v kostelním muzeu.
- fotbalové utkání
- Lunapark u AB Zemědělského družstva
Taneční zábavy :
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Hodová zábava - 3. října 2009 – Kulturní dům, pořádá SDH Švábenice
Hubertská zábava - 7. listopadu 2009 –Myslivecké sdružení Střela Švábenice
Vlastivědné muzeum ve Švábenicích 2009
výstavy jsou otevřeny vždy v neděli odpoledne od 14.00 - 17.00 hodin
s příležitostnou prohlídkou stálých expozic jak ve vlastivědném, tak i v kostelním
muzeu. Na požádání prohlídky v muzeích v kterýkoliv den.
Kontakt : pan Pištělka Libor –tel:732 446 286
„Kláštery a řeholní řády v Čechách a na Moravě“ od 4. ledna - 19. dubna 2009
„Švábenice očima dětí“
od 3.května – 26.července 2009
„Praha a Brno staletími“
od 6.září – 22. listopadu 2009
„Betlémy a pohlednice akad. malíře Jiřího Škopka z Jaroměře“ od 6. prosince 2009
– výstava bude pokračovat několik neděl v roce 2010

Chcete být informováni i Vy o krizových situacích?

Jihomoravský kraj připravil pro občany nový způsob informování v krizových situacích
– posílání tzv. SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Jedná se o informace např. o
hrozících povětrnostních vlivech jako např. vichřice, přívalové deště, povodně atd.,
dále o havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody a plánovaných
přerušeních jejich dodávek, ale i o dalších důležitých informacích. Nepůjde však jen o
krizové situace, ale i o informace z běžného života městyse Švábenice. Pokud se i Vy
přihlásíte, budete zdarma dostávat tyto informační SMS zprávy. Veškeré další
informace, včetně postupu a formy přihlášení najdete na webových stránkách
www.svabenice.cz a www.krizoveinfo.cz nebo Vás budou ochotně informovat na
Úřadu městyse Švábenice.
Samé dobré SMS zprávy Vám přeje Jiří Orel

Jazykové kotrmelce aneb „abychom si rozuměli“ – pokračování
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Konec roku bývá většinou provázen myšlenkami na to, co jsme za celý rok
dokázali, co se nám nepovedlo, o co jsme přišli, co jsme nestihli… Jsme však zároveň
zvědaví, co nás čeká a nemine v tom dalším novém roce! A tak doslova hltáme různé
zaručené prognózy, věštby a v neposlední řadě i horoskopy, které nám zvěstují naši
zářnou budoucnost. Proto se teď společně zamyslíme nad významem slova horoskop.
H - HOROSKOP
Horoskopy mají mnoho příznivců a také mnoho odpůrců. Ti
druzí říkají, že astrologie, která se zabývá vypracováváním horoskopů,
tedy předpovědí osudů lidí z postavení hvězd, není žádná věda, že
astrologové nikdy nepodali sebemenší důkaz pro své tvrzení, že
postavení hvězd má vliv na osudy lidí. Přesto téměř všechny noviny a
časopisy tisknou horoskopy – zkrátka astrologie je dnes u nás v módě. Kdo by nechtěl
znát dopředu svůj osud, kdo by netoužil vědět, jak to všechno dopadne…
Astrologie dělí lidi na dvanáct skupin podle takzvaných znamení, v nichž se
narodili.Pro astrologickou předpověď je velmi důležitý čas, v němž jsme se narodili.
To, že jsme se narodili třeba ve znamení Vah je jen orientační údaj, astrolog chce znát
přesnou minutu porodu. Jak je čas pro astrologii důležitý, je vidět ze samotného slova
horoskop. První část tohoto výrazu pochází z řeckého podstatného jména hora, které
znamená čas. Druhou část má horoskop společnou s teleskopy, mikroskopy,
kaleidoskopy a periskopy. Toto –skop pochází z řeckého skopeo = pozoruji. Takže
horoskop je v doslovném překladu vlastně pozorování, zkoumání času. Času, v němž
jsme se narodili a v té souvislosti časů, které nás čekají.
V tomto období se rovněž roztrhl pytel s různými dobročinnými akcemi –
sbírky, koncerty, výzvy apod. Proto se blíže podíváme i na slovo charita, charitativní.
CH - CHARITATIVNÍ
Přídavné jméno charitativní slýcháváme ve spojení se slovy činnost,
organizace, účely. A slýcháváme ho dnes mnohem častěji, než před pár lety. Jednoduše
řečeno: charitativní rovná se dobročinný, charita je dobročinnost. Původ mají tato slova
v řečtině, kde charis znamená radost. Dělá-li někdo charitativní činnost, chce tím
způsobit radost, tedy dobro.
V současné době existuje řada dobročinných organizací, na jejichž konta se
soustřeďují finanční prostředky, za které se pak nakupují věci potřebné pro postižené
lidi, nemocné, ohrožené děti a tak dále.
Naše doba je ve znamení peněz. Skoro všichni se snaží
vydělat, být bohatší. Možná že dobročinnost, charitativní činnost
vypadá tak trochu v rozporu se snahou zbohatnout. Vždyť ti, kteří
dobročinným organizacím přispívají, se vzdávají svých peněz a nic za
ně nedostanou… V normální společnosti ale lidé vědí, že kromě peněz
existuje ještě něco vyššího – láska k lidem, potřeba pomáhat.
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MVDr. František Bednář
Švábenice 25
683 23 Ivanovice na Hané
tel: 603 537 129
e-mail: frantisekbednar@email.cz
Nabízí tyto služby:
- vakcinace
- základní ošetření a poradenství
- léčba malých a velkých zvířat
- výjezdy k chovatelům
- prodej krmiv

Rozloučení se starým rokem 2008
Už starý rok Novému vládu předává
a místo 8 se devítka píše...
co nového nám připraví, se každý ptá
bude nám líp, nebo hůř spíše ?
Štěstí a zdraví, lásky víc
to spolu si všichni přejme,
pak spokojenost, mír a klid
k nám do srdcí vejde.
Ať Bůh nám k tomu požehná
a také dodá sílu
vždyť kde láska přebývá,
tam dává mír a víru
Tak všichni Nový rok
radostně vítejme,
hodně zdraví a lásky
si vzájemně přejme.
Ludmila Harásková

Silvestr je za námi
Sešel se rok s rokem a Vánoce již opět klepou na dveře. V loňském vánočním
vydání našeho Zpravodaje jsme prošli krůček po krůčku adventem, dobou vánoční a
naše putování jsme završili posledním dnem v roce – Silvestrem. Bujaré veselice, zpěv
a tanec, přemíru jídla a pití máme tedy obrazně řečeno tímto dnem za sebou a neméně
bouřlivě můžeme přivítat Nový rok ohňostroji, petardami, přípitky a předsevzetími.
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Stojí možná za zmínku, že nový rok nezačínal vždy a všude 1. lednem. Pro velkou
část Evropy se 1. leden začal považovat za začátek nového roku až v 15. století. Také
v minulosti existovalo a ještě i dnes existuje mnoho druhů kalendářů (juliánský,
gregoriánský, čínský, egyptský, muslimský, kalendář Mayů, Inků aj.), kde se ve většině
z nich měřil čas podle pohybu Měsíce a Slunce, ale začátek roku byl v každém z nich
jindy.
Rozesílání novoročních přání (novoročenky) je zvyk rozšířený téměř po celém
světě. Na novoročenkách často nacházíme dvě písmena – P. F. a číslo následujícího
roku. Málokdo asi ví, co to znamená. Je to francouzsky řečeno:
Pro štěstí (Pour féliciter).
Zvyky a pověry na Nový rok
Na Nový rok o slepičí krok.
Říkalo se: „Jak na Nový rok, tak po celý rok.“ Nehádat se, nerozčilovat, nezlobit –
jinak to tak bude po celý rok.
Na Nový rok se nesmělo jíst nic, co mělo původ od drůbeže, to aby štěstí neulétlo.
Na novoroční stůl nepatřil ani zajíc, to aby štěstí neuteklo (má dlouhé nohy).
Bylo zakázáno v tento den prát prádlo, mlátit obilí – jinak by byla špatná úroda.
Kdo sušil prádlo, do roka se usoužil.
Lednové pranostiky
Novoroční noc světlá a tichá, bez deště a větru – dobrý rok.
Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
Na Nový rok déšť, o Velikonocích sníh.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději.
Když v lednu včely vyletují, nedobrý rok ohlašují.
Leden studený – duben zelený.
V lednu silný led, v květnu bujný med.
6. leden – Tři králové
Na Tři krále o krok dále.
Na Tři krále mnoho hvězd – mnoho bramborů.
Je-li před Třemi králi noc hvězdnatá, narodí se beránci, býčci, kozlíci a kluci.
Svátkem Zjevení Páně končí období Vánoc. Tehdy vyčetli tři mudrci z východu
z hvězd, že se mají poklonit novému židovskému králi. Proto následovali zářící
(betlémskou) hvězdu a putovali do Betléma za Ježíšem. Předali mu zlato, kadidlo a
myrhu a aby unikli hněvu krále Heroda, na zpáteční cestě se vyhnuli Jeruzalému a do
své země se vrátili jinou cestou. Pohanskému světu tímto způsobem oznámili Ježíšovu
existenci. Později se kolem nich vytvořilo množství legend, podle nichž byli vysvěceni
na biskupy a po mnoha letech, když v rozmezí několika dnů po sobě zemřeli, byli snad
pochováni ve společném hrobě. Jsou patrony cestujících a poutníků. I u nás je rozšířen
zvyk psát v podvečer svátku na veřeje letopočet a jejich iniciály (K + M + B – Kašpar,
Melichar a Baltazar).
Zpracovala: Jana Zatloukalová
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Recept na vánoční cukroví
Ještě máme v živé paměti , jaká byla ta minuloroční štědrá večeře, kdo
pobryndal sváteční ubrus, kdo skončil s rybí kostí v krku a jak se děti nezřízeně hnaly
od stolu ke stromečku s dárky. To máme v živé paměti, jako by se to stalo včera. A za
pár chvil si stejné okamžiky se stejným scénářem prožijeme nanovo. Jenom
nezapomeňte, že na Štědrý den se máme postít! Jinak přece neuvidíme zlaté prasátko!
No – neuvidíme… Umím si živě představit, jak takový pán domu po celodenním
hladovění svlaží hrdlo štamprličkou slivovičky před veřečí, pak ještě do druhé nohy a
nakonec bude vidět zlatá prasátka všude, kam se podívá. Zkrátka je třeba si dobře
pamatovat, že vše, co někdy uvidíme, pravda být ani nemusí. Ale jinak je to krásná
pověra. A navíc nám trocha půstu ze zdravotního hlediska vůbec neuškodí, ba naopak.
A já mám pro vás, milé dámy, navíc takový malý recept na to, aby vás ta předvánoční
horečka nesemlela doslova jako jelito a aby ty nadcházející svátky i pro vás byly svátky
klidu, pohody a dobré nálady. Tady je:
Pusť troubu.
Ukliď z linky umatlané skleničky, špinavé talířky a papírky od bonbonů.
Připrav mísu a suroviny – vylouskej ořechy, odměř mouku a cukr.
Vyndej z mouky autíčko.
Odežeň děti a umyj z nich mouku.
Vezmi vejce.
Podej manželovi pivo.
Vrať se, odežeň děti, vezmi hadr a utři rozbitá vejce. Vezmi jiná vejce a vyklepni
je do mísy.
Zvedni telefon.
Odežeň děti, zameť střepy z mísy, vytři podlahu.
Vezmi jinou mísu. Zadělej nové těsto.
Najdi rum. Odejmi rum manželovi.
Odežeň děti a umyj z nich rozpatlané kousky těsta.
Plech vytři tukem.
Podej manželovi tlačenku.
Vrať se, sundej z plechu ořechové skořápky.
Podej manželovi noviny.
Vrať se, odežeň kočku dojídající zbytky těsta. Zavolej veterináři.
Vezmi si prášek.
Umyj podlahu, stůl, židle, nádobí, ledničku, sporák, zdi, děti a kočku.
Vypni troubu.
Jdi do cukrárny.
Přines cukroví.
Šťastné a veselé!
Redakce
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Před 120 lety
(Výpis z kroniky obce Švábenice a knihy Rod pánů ze Švábenic)
1852 - K uhrazení výloh vzniklých z vystavění a zakrytí vyhořelé obecní hospody
na rynku vedle radnice usneseno prodat pole Loučky.
1873 - Vznik čtenářského spolku Cyril a Metoděj (později zanikl)
1885 – Za užívání studny u Lapače mají okolní domkáři platit 10 zlatých
1885 – Zapsán Lapač v pozemkové knize u soudu ve Vyškově jako hostinec –
majitel Obec Švábenice
1885 – Hostinskému Kocourkovi dáno za škodu na polnostech náhradou 10
zlatých (hostinský na rynku)
1887 – Bylo nařízeno, že nikdo nesmí sázet stromy před domem (bylo hodně
požárů)
1889 – Vznik členářsko-pěveckého spolku Svatopluk – č.19
1890 – Lékař Horák měl ve svém bytě i ve chlévě velký nepořádek
1893 – a při vaření léků Lapač málem vyhořel. Ke konci roku se vzdal služby
lékaře
1890 – První podnět k dělání cesty do Ivanovic na Hané
1889-1891 – Velká průtrž mračen – zátopa Vanovská, Kout 3x. Zničení větrného
mlýna.
1893 – Synková - jednonohá žebračka - žádala obecní výbor o novou nohu.
Usneseno, aby se jí noha dala zhotovit.
1893 – Má býti každý člen výboru, jenž prozradí, o čem bylo v sezení jednáno a
jaké návrhy kdo podal, pokutován 5 zlatými.
1893 – Na stížnost lékaře Horáka u okresního hejtmanství ohledně bytu usneseno
vyjednávati s lékařem, zač by si sám byt obstaral (bydlel na Lapači). Má
jemu býti dán seznam chudých, jež je povinen léčit zdarma. Mimo to se
jemu má připomenouti, že musí každou krávu osobně prohlédnout než
vydá certifikát.
1893 – Založena Katolická beseda
– Při odchodu hostinský Kvapil si nesměl vzít plot (na rynku), který udělal
okolo zahrádky
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Přání redakce

Na setkání, které připravil Úřad městyse Švábenice 28. listopadu 2008 v 16.00 hodin
v kulturním domě, byli pozváni na přátelské posezení všichni místní senioři. Bylo
pozváno 160 osob a zúčastnilo se přes 90. Nejdříve pan starosta Josef Kubík hosty
vřele přivítal a v krátkosti pohovořil o všem, co se v tomto roce ve Švábenicích zvládlo
a co se plánuje na příští rok. S kulturním pásmem vystoupily pod vedením paní učitelky
Ilony Kučerňákové a Jeny Vybíralové děti z mateřské školy Švábenice. Zúčastnění
obdrželi malé občerstvení, poslechli si pěkné melodie, při kterých si mohli zazpívat v
doprovodu MUDr. Hany Šmírové na elektrické klávesy. Program byl navíc zpestřen
zpěvem a průvodním slovem paní Boženy Pištělákové – vedoucí ochotnického souboru
v Krásenku. V 19 hodin s příjemně prožitým podvečerem se všichni odebrali do
svých domovů.
Připravil: Libor Pištělka

Purpura večerem zavoní,
zvoneček tichounce zazvoní.
A jeho stříbrný hlas probudí vzpomínky v nás.
Srdcem jsme stále dětmi,
čekáme, až se setmí.
Až vánoční stromek tu bude stát
a varhany Tichou noc hrát,
chceme vám v tu chvíli přát,
ať každý má každého rád.
Do roku 2009 hodně pohody,
šťastné náhody, žádné nehody,
významné dohody, legrační příhody
a další života výhody.
To vše a ještě něco navíc vám všem přejí
Mgr. Jana Zatloukalová
Hana Hladká

•

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

Zpravodaj městyse Švábenice
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Odpovědný redaktor : Mgr. Jana Zatloukalová, Hana Hladká
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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

http://farnost.svabenice.cz

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

tel: 731 402 180

Základní škola

tel: 517 365 629

Mateřská škola

tel: 517 365 647

Školní jídelna

tel. 517 365 712

Pošta
Smíšené zboží
BUREŠ

Po,Út,Čt,Pá

8.00 - 10.30 hod

13.30 - 15.30 hod

St

8.00 - 10.30 hod

13.30 - 15.30 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

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. (prodejna

Út-Pá

14.00 - 18.00 hod

S+M Konzum (CRHA)

použit. textilu)

tel: 517 365 620
16.00 - 17-00 hod
tel: 517 365 617

13.30 - 17.00 hod
tel: 739 027 295
13.00 - 17.00 hod
tel: 517 365 617

Ne

9.00 - 11.30 hod

tel: 517 365 628

Sýrárna

Út - Pá

14.30 - 17.00 hod

tel: 517 331 492

Cukrárna

Po-Pá

12.00 - 18.00 hod

So
Ne

10.00 - 18.00 hod (od listopadu do dubna Po a Út zavřeno)
10.00 - 12.30 hod 13.30 - 18.00
hod
tel: 517 365 818

Po - So

11.00-13.00 hod

16.00 - 22.00 hod

Ne

10.00 - 20.00 hod

(Út - zavřeno)

Po - Ne

11.00 - 22.00 hod ( v Pá a So do 01.00 hod )

Pohostinství: Na
Lapači
V Bráně

tel: 517 365 016

( oslavy, hostiny, večírky, jednání...)
Na
Trávníku
Kadeřnictví

v současné době mimo provoz
ST-Čt-Pá

od 13.30

So: od 7.30 hod

Budova ZOD Haná

dle domluvy
tel: 517 324 241

Ubytovací zařízení

Myslivecká chata

Zlámal Stanislav

tel: 517 365 045

Hájenka

Zlámal Stanislav

tel: 517 365 045

Muzea, expozice

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

Kulturní dům - možnost pronájmu na úřadu městyse

mob: 736 441 108
tel: 517 365 622

