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Slovo starosty-poděkování
Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo Zpravodaje obce Švábenice
v roce 2007. První číslo, kde již není na zadní straně napsán odpovědný redaktor Mgr. Zdeněk
Cupák, který připravoval všechna čísla Zpravodaje, která vyšla od roku 1996 až do čísla
4/2006. Mgr. Zdeněk Cupák oznámil na veřejném zasedání zastupitelstva obce, že již dále
nehodlá pokračovat jako odpovědný redaktor a předává tuto zodpovědnou funkci novému
nástupci. Chtěl bych mu jménem svým, ale i za všechny čtenáře touto cestou poděkovat za
vše, co pro Zpravodaj v uplynulých 10 letech udělal a zejména za dobu od vydání prvního
čísla Zpravodaje obce Švábenice v roce 2003, kdy začal být vydáván pod obecním úřadem. Je
nutno podotknout, že vše dělal po celou dobu ve svém volném čase a zdarma. Věřím, že
svými příspěvky jako dopisovatel se bude i nadále podílet na stránkách našeho Zpravodaje.
Rada obce Švábenice ustanovila na své schůzi nové odpovědné redaktory a to Mgr. Janu
Zatloukalovou, ředitelku ZŠ a MŠ Švábenice a Hanu Hladkou. Redakční rada byla schválena
ve složení Libor Pištělka, Alena Kušková a Alena Dvořáková.
Jsem přesvědčen, že odpovědní redaktoři, redakční rada a všichni dopisovatelé udělají vše
pro další zkvalitňování Zpravodaje obce. Vždyť velkým povzbuzením do další práce je
především zájem Vás čtenářů o tento Zpravodaj. Všem přeji mnoho úspěchů.
Josef Kubík, starosta

___________________________________________________________________________

Slovo úvodem…
O čem dnes budete číst ve vašem Zpravodaji? Co je nového? Co vás nejvíc zajímá?
S čím jste spokojeni a s čím nesouhlasíte? Těmto a dalším otázkám se věnujeme spolu
s našimi dopisovateli v tomto vydání. Nevěřili byste, kolik práce dá vymyslet úvodník pro
časopis. Dalo by se říci, že je to práce vskutku sisyfovská, neb jak známo, úvodníky čte jen
velmi málo lidí. Úvodník by měl především nadchnout, překvapit, osvěžit a pobavit, prostě se
zachovat tak, aby po jeho přečtení čtenář příslušnou tiskovinu již neodložil a doslova jedním
dechem „spolykal“ její obsah. Proto vás dnes chceme „nalákat“ na žhavé novinky v naší obci,
„na své“ si přijdou kutilové i hospodyňky, luštitelé, milovníci českého jazyka, někam vás
pozveme, dozvíte se něco zajímavého…
My však nejsme žádní opravdoví redaktoři a rozhodně se jimi i nemíníme stát. Každou
knihu, v našem případě „obyčejný“ Zpravodaj, musí napsat nějaký spisovatel, v našem
případě věrní dopisovatelé. Bez nich a jejich příspěvků by tento časopis nikdy nevznikl.
Dovolte mi touto cestou, abych všem, kteří přispěli, poděkovala a věřím, že se i nadále
budeme společně na stránkách našeho švábenského Zpravodaje navštěvovat. Kéž se nám
společné dílo daří!
Mgr. Jana Zatloukalová
__________________________________________________________________________________
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Výpis usnesení přijatých na 2. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice
konaného dne 15.12. 2006 ve Švábenicích
Bod č. 1:
Usnesení č.1) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 2.
zasedání zastupitelstva obce
1. Ing. Pavel Tvrdý
2. Petra Jakešová
Usnesení č.2) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva
obce:
1) Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů
zápisu, schválení programu zasedání zastupitelstva obce)
2) Zpráva o činnosti rady obce, kontrola usnesení
3) Rozpočtové provizorium obce na rok 2007
4) Rozpočtové opatření č. 10/2006 rozpočtu obce
5) Odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva obce
6) a) Předběžný souhlas radě obce k provedení rozpočtového opatření v roce 2006
b) Projednání pravomocí rady obce dle § 102, odst. 2, písmene a) zákona č.
128/2000 Sb. v roce 2007
7) Pověření zástupce obce na valné hromady, které se uskuteční v roce 2007 a
vyzvednutí výpisu ze střediska cenných papírů v roce 2007
8) Projednání návrhu zadání územního plánu obce Švábenice
9) Obecně závazná vyhláška obce Švábenice č. 1/2006 o místních poplatcích
10) Projednání kupní smlouvy o koupi pozemku p.č. 32/2 v k.ú. Švábenice
11) Projednání záměru obce o odprodej části pozemku parc. č. 3901/1 v k.ú. Švábenice
12) Nabídka na odkup akcií České spořitelny, a.s.
13) Různé
14) Diskuse
15) Závěr
Bod č. 2: Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č.3) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í usnesení rady obce ze dne 15.11.
a 29.11. 2006.
Bod č. 3 : Rozpočtové provizorium obce na rok 2007
Usnesení č. 4) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové provizorium obce Švábenice
na rok 2007.
Bod č. 4: Rozpočtové opatření č. 10/2006 rozpočtu obce
Usnesení č.5) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 10/2006 rozpočtu
obce.
Bod č. 5: Odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva obce
Usnesení č.6) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e měsíční odměny a příplatky za výkon
funkce poskytované neuvolněným členům zastupitelstva obce od 3.11. 2006, viz příloha č. 4
tohoto zápisu.
Bod č. 6 : a) Předběžný souhlas radě obce k provedení rozpočtového opatření
b) Projednání pravomocí rady obce dle § 102, odst. 2, písmene a) zákona č.
128/2000 Sb. v roce 2007
Usnesení č.7) Zastupitelstvo obce d á v á p ř e d b ě ž n ý s o u h l a s radě obce k provedení
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případných změn v rozpočtu obce v měsíci prosinci 2006 rozpočtovým opatřením.
Usnesení č.8) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e provádění rozpočtových opatření radou
obce v roce 2007 v tomto rozsahu : a) v rámci položek jednotlivých oddílů, paragrafů
b) státních dotací z programu rozvoje venkova a jiných dotací
Bod č. 7: Pověření zástupce obce na valné hromady, které se uskuteční v roce 2007 a
vyzvednutí výpisu ze střediska cenných papírů v roce 2007
Usnesení č.9) Zastupitelstvo obce d e l e g u j e starostu obce Švábenice Josefa Kubíka na
následující valné hromady, které se uskuteční v roce 2007: - VAK Vyškov, a.s.
- RESPONO Vyškov, a.s.
- JMP, a.s.
- E.ON, a.s.
a dále k vyzvednutí výpisu ze střediska cenných papírů v roce 2007 v Brně.
Bod č. 8: Projednání návrhu zadání územního plánu obce Švábenice
Usnesení č.10) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e návrh zadání územního plánu obce na
základě výsledků projednání zadání s dotčenými orgány státní správy a ostatními známými
účastníky projednání a na základě posouzení nadřízeného orgánu územního plánování
v souladu s ustanovením § 20, § 21, zákona č. 50/1976 Sb.
Bod č. 9: Obecně závazná vyhláška obce Švábenice č. 1/2006 o místních poplatcích
Usnesení č.11) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e obecně závaznou vyhlášku obce
Švábenice č. 1/2006 o místních poplatcích.
Bod č. 10: Projednání kupní smlouvy o koupi pozemku p.č. 32/2 v k.ú. Švábenice
Usnesení č.12) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e kupní smlouvu o převodu nemovitostí
mezi Jednotou, spotřební družstvo Vyškov v likvidaci, IČ:00032328, se sídlem ve Vyškově,
Dobrovského 1, 682 01 zapsaná v ob. Rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl
DrXXXVIII, vložka 303, zastoupenou Mgr. Bohuslavem Kudrnou, nar. 27.3.1966,
likvidátorem jako prodávající a Obcí Švábenice, IČ00292354 se sídlem Švábenice č. p. 18,
683 23 Ivanovice na Hané zastoupenou Josefem Kubíkem, starostou obce jako kupující. Ve
vlastnictví prodávajícího se na základě Rozhodnutí finančního odboru ONV ve Vyškově č.j.
FIN 4-88/59/1960 ze dne 6.12. 1960 a rozhodnutí finanční komise ONV Vyškov č.j. FIN/4134 ONV 1961 ze dne 12.8. 1961 nachází pozemek p.č. st. 32/2 zastavěná plocha a nádvoří
v obci a katastrálním území Švábenice, okres Vyškov. Tato nemovitost je zapsána na LV č.
115 pro obec a katastrální území Švábenice a je označována jen i jako předmětná nemovitost.
Obec Švábenice uvedený pozemek p.č. 32/2 o výměře 228 m2 od prodávající kupuje do svého
výlučného vlastnictví za dohodnutou kupní cenu 5.500,-Kč. Kupující se zavazuje uhradit
náklady na kolkové známky.
Bod č. 11: Projednání záměru obce o odprodání č á s t i pozemku z parc. č. 3901/1 v k.ú.
Švábenice
Usnesení č.13) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e záměr obce o odprodání č á s t i
pozemku z parc.č. 3901/1 o výměře 4 302 m2 zapsaném v katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně Katastrální pracoviště Vyškov
na LV 10 001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice.
Znění záměru obce a snímek z katastrální mapy - viz. příloha č. 5 tohoto zápisu.
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Bod č. 12: Nabídka na odkup akcií České spořitelny, a.s.
Usnesení č.14) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e prodej 700 kusů prioritních akcií České
spořitelny, a.s. (ISIN CZ0008023736) za cenu 400,- Kč za jeden kus (celkem 280 000,- Kč) a
pověřuje starostu obce realizací transakce.
Bod č. 13: Informace starosty :
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o postupu při navrácení titulu Městys
Švábenice, který obec v minulosti užívala. Podmínkou je, aby tento titul městys byl užíván
před 17.květnem 1954 a toto musí potvrdit Státní okresní archiv, kam obec musí zaslat žádost.
Dále zastupitelstvo obce na veřejném zasedání musí schválit obnovu statutu městyse pro obec
Švábenice a užívání označení Úřad městyse Švábenice v případech, kdy zvláštním zákonem
není stanoveno užívání obec. Žádost obce s výpisem ze Státního okresního archivu a
usnesením zastupitelstva obce je následně zasláno na Ministerstvo vnitra České republiky a
Poslaneckou sněmovnu České republiky k posouzení. Starosta obce požádal zastupitelstvo
obce, aby si zastupitelé vše promysleli do příštího zasedání zastupitelstva obce, které se
uskuteční v únoru 2007.
Usnesení č.15) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 18.12.2006
Zapsala: Hana Hladká
Starosta obce: Josef Kubík
Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Tvrdý, Petra Jakešová

Výpis usnesení přijatých na 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice
konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenicích
Bod č. 1: Usnesení č. 1) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu
3. zasedání zastupitelstva obce
1. Ing. František Bureš
2. Alena Kušková
Usnesení č.2) Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e následující program zasedání
zastupitelstva obce:
1) Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů
zápisu, schválení programu zasedání zastupitelstva obce)
16) Zpráva o činnosti rady obce, kontrola usnesení
17) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2007
18) Seznámení s výsledkem změn v rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 11/2006 ze
dne 29.12. 2006
19) Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2006
20) Projednání písemných žádostí k záměru obce odprodej části pozemku p.č. 3901/1
v k.ú. Švábenice
21) Projednání záměru obce o odprodeji pozemku p.č. 3256/49 o výměře 780 m2 v k.ú.
Švábenice
22) Projednání rozhodnutí dodatku č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace obce
Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace
23) Různé
24) Diskuse
25) Závěr
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Bod č. 2: Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č.3) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í usnesení rady obce ze dne 13.12.
a 29.12. 2006, 3.1., 17.1. a 24.1. 2007.
Bod č. 3: Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2007
Usnesení č.4) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočet obce Švábenice na rok 2007.
Bod č. 4: Seznámení s výsledkem změn v rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 11/2006 ze
dne 29.12. 2006
Usnesení č.5) Zastupitelstvo obce b e r e na v ě d o m í změny rozpočtu provedené
rozpočtovým opatřením č. 11/2006 schválené radou obce ze dne 29.12. 2006
Bod č. 5: Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2006
Usnesení č.6) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e výsledky inventarizace majetku za rok
2006, včetně závěrečné zprávy s návrhem na vyřazení .
Bod č. 6: Projednání písemných žádostí k záměru obce odprodej části pozemku p.č. 3901/1
v k.ú. Švábenice
Usnesení č.7) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e písemnou žádost Ing. Františka Bureše
Švábenice č.p. 117 ze dne 12.2.2006 o odprodej parcely č. 346/7 o výměře 789 m2 vzniklé
oddělovacím geometrickým plánem č. 333-2/2007 z parcely č. 3901/1, dle záměru obce
schváleného Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 15.12. 2006. Žadatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem pozemku, sepsání kupní smlouvy, návrh na vklad vlastnického
práva, daň z převodu nemovitostí.
Bod č. 7: Projednání záměru obce o odprodeji pozemku p.č. 3256/49 o výměře 780 m2 v k.ú.
Švábenice
Usnesení č.8) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e zveřejnění záměru obce odprodat
pozemek p.č. 3256/49 o výměře 780 m2 zapsaném v katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Vyškov
na LV č. 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice manželům Pavlíně Kuzdasové, nar.
29.4. 1979, bytem Švábenice 354 a Martinovi Kuzdasovi, nar. 21.7. 1975, bytem Lhota 139,
okr. Vyškov.
Kupní cena je stanovena ve výši 80,- Kč/m2.
Záměr bude zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce
vyvěšením na úřední desce.
Bod č. 8: Projednání rozhodnutí dodatku č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace obce
Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Usnesení č.9) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové
organizace obce „Základní škola a Mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková
organizace" v navrženém znění. V článku IV. majetek příspěvkové organizace se doplňuje:
„Zřizovatel předává Základní škole a mateřské škole Švábenice, okres Vyškov, příspěvková
organizace, do správy majetek obce Švábenice následně vymezený.“
Bod č. 9: Informace starosty :
1) Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2006 obce Švábenice, okres Vyškov, které se uskutečnilo dne 12.2.2007
odborem kontroly Krajského úřadu JMK na OÚ ve Švábenicích.
2) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zněním dopisu ze Státního okresního archívu
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Vyškov, se sídlem ve Slavkově u Brna, kde nám bylo oznámeno, na základě žádosti obce, že
Švábenice byly povýšeny na městečko již 8. září roku 1348. Z výše uvedeného jasně
vyplývá, že fakt, že Švábenice jsou městečko, je naprosto nezpochybnitelný a je proto možno
požádat předsedu Poslanecké sněmovny parlamentu ČR o navrácení titulu „Městys“, který byl
užíván do r. 1954.
3) Sjezd rodáků naší obce se uskuteční 19. května 2007 v kulturním domě ve Švábenicích
Usnesení č.10) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 6.3.2007
Zapsala: Jana Jiříčková
Starosta obce: Josef Kubík
Ověřovatelé zápisu: Ing. František Bureš, Alena Kušková

TABULKA

- PŘÍJMY OBCE ŠVÁBENICE
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TABULKA

- VÝDAJE OBCE ŠVÁBENICE
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Informační tabule: Ivanovická brána
Kdo prochází ve Švábenicích hezky upraveným parčíkem směrem na Ivanovice na Hané,
jistě nepřehlédne vkusně vyrobenou informační tabuli s texty a fotografiemi, které stručně
seznamují místní obyvatele a návštěvníky naší obce o tomto regionu. Jistě s povděkem
přijmou hlavně naši starší občané opis všech textů z této tabule v tomto zpravodaji.
Ivanovická brána : Co je to Ivanovická brána ?
Ivanovická brána je označení horopisného podcelku České republiky, který tvoří spolu
s Rousínovskou bránou horopisný celek Vyškovská brána. Náleží do Západních
Vněkarpatských sníženin a tvoří přechod mezi Dyjsko-svrateckým úvalem a
Hornomoravským úvalem. Ivanovická brána leží mezi Drahanskou vrchovinou na
severozápadě a Litenčickou pahorkatinou na jihovýchodě. Hranici vůči Drahanské vrchovině
tvoří výrazný a příkrý svah. Sníženina Vyškovské brány má plochu 141 km2 a její povrch má
střední nadmořskou výšku 226,5 m. Odvodňuje ji řeka Haná, která vzniká soutokem Velké a
Malé Hané u Hamilton v 260 m n.m. a ústí do Moravy po 57 km toku ve 192 m n.m.
Ivanovická brána, svazek obcí je právnickou osobou – svazkem obcí ve smyslu § 49 a
násl. Zák. č. 128/2000Sb. O obcích a je založen obcemi a městem na základě rozhodnutí
jejich zastupitelstev.
Sídlem svazku obcí jsou Ivanovice na Hané, Palackého nám. 196, PSČ 683 23.
Svazek obcí má koordinační a poradní funkce a s tím související působnost. Definuje a
realizuje místní strategii regionálního rozvoje. Svazek obcí působí na území mikroregionu,
kterým se rozumí katastrální území členských obcí.
Datum vzniku: 24.3.2004 Počet obyvatel: 7,6 tisíce Rozloha:
96,96 km2
Švábenice
Obec leží 10 km od Vyškova a patří k nejstarším sídlům v regionu. První zmínka je
datována rokem 1170 v souvislosti se starobylým rodem pánů ze Švábenic, z jehož rodového
erbu je odvozen i obecní znak a prapor. Obec se pyšní sedmi kulturními památkami,
evidovanými v Seznamu kulturních památek. Jedná se o kostel, zasvěcený sv. Michaelovi
z roku 1756. První sousoší představuje Krista na modlitbách v Getsemanské zahradě
s andělem a druhá pak znázorňuje Boha Otce s křížem a kalichem. Z roku 1767 pochází velký
kamenný kříž na hřbitově. Na náměstí najdeme sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1711.
Z téhož roku pochází i socha sv. Floriána. Poslední památkou pak je socha sv. Jana
Nepomuckého z roku 1762, stojící u potoka.
Ve Švábenicích můžeme navštívit vlastivědné muzeum v budově staré školy. Rovněž lze
v obci navštívit kostelní muzeum, kde jsou uchovány obrazy, plastiky, tisky a jiné památkové
předměty z historie místního kostela a fary.
Působištěm a místem posledního odpočinku se Švábenice staly pro sestru hudebního
skladatele Leoše Janáčka, dále pak hanáckému spisovateli Janu Vyhlídalovi a v neposlední
řadě i místnímu rodáku akademickému malíři a ilustrátorovi Petru Pištělkovi.
V katastru obce stojí strom – cca 250 let starý dub („Za hájem“ při cestě ze Švábenic do
Zdravé Vody), jenž byl v roce 2005 zvolen stromem mikroregionu a Vyškovska.
Příznivá poloha obce na východních výběžcích Chřibů je předurčena pro pěší turistiku a
cykloturistiku ( možnost ubytování v myslivecké chatě a hájence)
Pro veřejnost slouží v obci víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, tělocvična,
fotbalové hřiště a pro ty nejmenší pak dětské hřiště. V současnosti čítají Švábenice 930
obyvatel.
Pořízeno za podpory Jihomoravského kraje.
Grafické zpracování f.Urbania, s.r.o.
Vyrobeno v roce 2006
Text s informacemi je uveden i v německém a anglickém jazyce.
Připravil: Libor Pištělka
__________________________________________________________________________________________
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Občanská rubrika do 20. 4. 2007
„Život je plamen, který vždy dohoří do konce a rozžehne se
znovu pokaždé, když se narodí dítě.“
Georgie Bernard Shaw
Narodili se:
Alexandra Bábiková
č.p. 242
Denis Regál
č.p. 330
Kateřina Kuzdasová
č.p. 354
Jan Vrána
č.p. 277
„Zemřít je právě tak přirozené jako narodit se,
snad je to dokonce i stejně bolestné.“
Francis Bacon
Zemřeli :
Zdeňka Synková
č.p. 278
Shromáždilová Marie
č.p. 264
Radomír Koutný
č.p. 105
Jiří Tvrdý
č.p. 139
Antonie Gédušová
č.p. 31
Počet obyvatel v obci : Celkem 929

z toho: ženy 458

muži: 471

připravila : Hana Hladká - pracovnice OÚ

__________________________________________________________________________
Konto dobré vůle
Dobrovolný dar na konto dobré vůle v roce 2006 byl pro ženy ze
Švábenic a pro několik žen z Dětkovic zdařilý. 93 žen, které jsou stále
z iniciativy Oldřišky Dobešové zapojeny do této humanitární akce,
uložily do společné pokladny 19.240,- Kč. Tyto peníze byly během roku
odeslány na různé účely:
11. května 2006 - LILA domov pro postižené děti Otnice ……………………….5.000,- Kč
9. června 2006 - na Likvidaci LEPRY Praha 2, Londýnská 44………………….3.000,- Kč
14.července 2006 - pro velmi postižené děti-středisko Betlém, Klobouky u Brna…3.000,-Kč
14.srpna 2006 - pro tělesně postižené Vincentinum ÚPS Sadová, Šternberk……3.000,-Kč
20.listopadu 2006 - na likvidaci LEPRY Praha2, Londýnská 44…………………...2.000,-Kč
29.listopadu 2006 - pro postižené děti středisko Beltém, Klobouky u Brna………..3.000,-Kč
Celkem i s poštovným bylo odesláno 19.120,- Kč.
Opět, Vám ženy, za tento krásný morální postoj patří velký dík!

připravil: Libor Pištělka
__________________________________________________________________________________________

Most
Venkovan se synem se vydali na jarmark do vedlejší vesnice. Cesta vedla přes malý
kamenný most. Pod ním divoce tekla řeka rozvodněná jarním táním. Voda sahala daleko výš
než obvykle, z mostu se drolily kameny, byl starý, neudržovaný a nevypadal zrovna
bezpečně. Syn řekl: „Tati, myslíš, že nás udrží?“ Otec odpověděl: „Synku, budu tě držet za
ruku.“ Chlapec vložil svou dlaň do otcovy a opatrně s ním most přešel. Chvíli poté dorazili do
vesnice, kde se konal jarmark. Domů se vraceli za soumraku. Chlapce napadlo: „Tati, a co ten
polorozpadlý most? Jak se dostaneme přes řeku? Já se bojím.“ Venkovan byl statný chlap.
Vzal synka do náruče a řekl mu: „U mě v náručí jsi v bezpečí.“
Otcova klidná chůze chlapce ukolébala, a tak hluboce usnul. Probudil se až druhý den
ráno – ležel živý a zdravý ve své postýlce. Oknem svítilo slunce. Ani nevěděl, kdy a jak přešli
přes rozbouřenou řeku.
Tak vypadá smrt.
11

Myslete na to, že....
přistanete u břehu a zjistíte, že jste v ráji,
že stisknete nabízenou ruku a bude to ruka Boha,
že budete dýchat čerstvý vzduch a bude to vzduch nebes,
že se budete cítit silnější a zjistíte, že toto je nesmrtelnost,
že přejdete z hřmící bouře do známého klidu,
že se probudíte a zjistíte, že jste DOMA!
Drazí bratři a sestry!
O Velikonocích prožíváme Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání. Myslíme ale také na naši smrt
a zmrtvýchvstání? Tyto svátky nejsou pouhou vzpomínkou na minulost Ježíše Krista. Jsou
také naším pohledem do budoucnosti. Co asi bude s námi? Co bude po smrti? O Velikonocích
nám Ježíš svým zmrtvýchvstáním vlévá do srdce naději. Je to jak vztažená otcova ruka,
kterou můžeme uchopit, když se pod námi ztrácí země. Náš Otec z nebe takto uchopil svého
syna a nám to nabízí také.
Chtěl bych vás seznámit s dalšími akcemi:
! Po Velikonocích jsme prožili ve farnosti duchovní obnovu se zasvěcením Božímu
Milosrdenství. Tato obnova se konala 12.-14. dubna. Bohoslužby byly ve čtvrtek a
pátek v 19.00 hod a v sobotu v 17.00 hod. bylo slavnostní ukončení obnovy.
! Ve spolupráci se ZŠ pojedeme s dětmi na výlet do Rajhradu a okolí dne 7. května.
! Tradiční pouť na Jezírko půjdeme 28. května.
! K prvnímu sv. Přijímání přistoupí 10 dětí z naší farnosti 3. června při mši sv. v 11.00
hod.
! Tradiční průvod Božího Těla prožijeme 10. června. Začátek v 8.30 hod.
! Výuku náboženství ukončíme společným táborákem. Čas bude upřesněn.
S pomocí OÚ byla spuštěna webová stránka farnosti.
http://farnost.svabenice.cz/
Těšíme se na setkání s vámi při všech akcích a na webu.
Všem občanům přeji požehnané a pěkné jarní dny.

Najdete

nás

na

adrese

P. Boguslaw, farář
___________________________________________________________________________
Muzejní koutek
Kdo z vás navštívil v lednu letošního roku naše místní muzeum a výstavu betlémů, mohl si
zakoupit tři nově vydané pohlednice obce Švábenice. První pohlednice má šest snímků
z regionu, druhá představuje část Vlastivědného a Kostelnímu muzea a třetí pohlednice
většího formátu má záběr na osvětlený kostel a nové schodiště k němu. Pohlednice navazují
na výročí – letos je tomu již 10 roků, co bylo slavnostně otevřeno Obecní muzeum a v příštím
roce to bude již 25 let od otevření rozšířeného Kostelního muzea. K tomu byla také vydána
propagační skládačka. A náš kostel sv. Michaela bude slavit v příštím roce 290 let od
postavení.
Od 11.-14. ledna 2007 byl v Brně veletrh cestovního ruchu Regiontour 2007 na brněnském
výstavišti. Jistě se někdo z Vás tohoto veletrhu zúčastnil. Měl jsem tu možnost i já.
V expozici Vyškovsko se společně s Vyškovem představily mikroregiony Větrník, Melicko a
Ivanovická brána, dále vyškovský zoopark, akvapark, pivovar, muzeum Vyškovska a
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olšanská farma Bolka Polívky. Vzájemná spolupráce umožnila provázat strategie cestovního
ruchu jednotlivých partnerů a vytvořit komplexní turistickou nabídku regionu. Velmi mě
těšilo, že v této společné expozici byl mezi návštěvníky mimo jiné také velký zájem o naše
nově vydané pohlednice, propagační skládačku a malé kalendáře.
I já si z veletrhu přivezl spoustu materiálu, které budou postupně ve Švábenicích
obohacovat naše výstavy.
Tento příspěvek není z našeho regionu, ale podle mého mínění si zaslouží, aby se o této
významné památce dozvědělo i více lidí ze Švábenic. Švábenice patří po dlouhá staletí do
olomoucké arcidiecéze, jezdíme do Olomouce na různá setkání do katedrály sv. Václava a
jiných míst v tomto městě. Neměli bychom minout při vhodné příležitosti Arcidiecézní
muzeum, které je prvním muzeem tohoto typu v dějinách naší země. Loni v létě byl
slavnostně zpřístupněn areál tohoto muzea, dokumentující stavební a umělecký vývoj
Olomouckého hradu v průběhu celého tisíciletí, od pozůstatků paláců biskupského a
knížecího přes vrcholné románské, gotické a renesanční etapy až po pozdně barokní a
rokokové interiéry.
Jeho součástí je románský palác moravských biskupů u katedrály sv. Václava na olomouckém
Přemyslovském hradě. Areál olomouckého hradu patří k místům, jehož historie se počítá na
tisíce let. Od roku 1034 zde bylo sídlo moravských přemyslovských knížat. V části hradu
stával dům kapitulního děkana, v němž nalezl 4. srpna 1306 smrt poslední český král
z dynastie Přemyslovců Václav III.
Arcidiecézní muzeum Olomouc vzniklo ve spolupráci olomouckého arcibiskupství,
farností, olomouckého Muzea umění a ministerstva kultury. Myšlenka o jeho vzniku se
zrodila už při přestavbách katedrály sv. Václava v 19.století. Nejvýraznější impuls k jeho
vzniku však dal papež Jan Pavel II. při své návštěvě Olomouce v roce 1995.
Radost z otevření muzea projevil také arcibiskup Jan Graubner: „Dávný sen se stal
skutečností. Myšlenka na zřízení muzea není novou věcí, jeho otevření už připravovali moji
předchůdci, dějiny však zasáhly jinak. Dnes už církev nemá prostředky, ale našlo se dost
nadšených lidí, kteří tuto myšlenku pomohli uskutečnit. Většina exponátů muzea byla
zhotovena pro kostely z toho důvodu, aby se lidé u nich modlili. Dnes tyto vzácné věci není
možné nechat v kostelích, ale můžeme se s nimi setkat v muzeích, kde jsou zabezpečené.
Bude jim chybět chrámový rozměr, ale jsem přesvědčen, že i tam mají lidem co říci. Dotýkají
se kořenů naší kultury, napomáhají k tomu, aby se naše doba nestala barbarskou, abychom
byli schopni najít vyjádření našich duchovních hodnot.“
A když si tyto skvosty prohlédneme (prohlídka trvá více než 1 hodinu), můžeme si zajít
ještě malou procházkou do krásného raně gotického kostela rovněž sv. Michaela. Pak
můžeme vejít po schodišti do kostelní věže, kde je vybudováno malé kostelní muzeum a
vyhlídkové místo, kde máte celé město a široké okolí jako na dlani. Vstup je zde volný. Proto
při návštěvě Olomouce přijďte i sem. Nebudete zklamáni.
Od 16. září do 18. listopadu budete moci v Obecním muzeu shlédnout k výročí 120 let od
narození a 50 let od úmrtí našeho českého lidového malíře Josefa Lady výstavu s názvem : „Z
TVORBY JOSEFA LADY“. Na tuto výstavu jste již nyní všichni opět srdečně zváni.
připravil: Libor Pištělka
__________________________________________________________________________________________
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O našem hanáckém kraji
Protože naše Švábenice také spadají do hanáckého
území, jistě nezaškodí, když hlavně dnešní mladá generace
pozná, jak se dříve žilo na hanácké dědině, tedy i ve
Švábenicích.
Odedávna bývala Haná všude známa jako země úrodná
a bohatá. Všichni známe její rozlehlé lány, které jakoby
neměly konce ani kraje. Tohle je ale Haná posledních
desetiletí. Předtím zde vedle řek, potoků a všelijakých
potůčků bývalo plno tůní, močálů a mokřisek. Vedle luk,
polí a políček také veliká pastviska u každé dědiny pro
koně i pro dobytek. Všude se zelenaly háje a hájky,
vrbiska, březiny a dubiny, zmoly a meze.
Hanácká dědina měla uprostřed návsi své hranty a
v uličkách bývaly chalupy. Chudé domky bez zahrad a
někde i bez dvorků se obyčejně krčily na konci každé
dědiny jako pastouška pro ty nejchudší. A jedlo se kdysi skromně nejen u domkářů a
chalupníků, ale i na gruntech. To nebylo skrblictví – ale nutnost. Co se na poli a na statku
urodilo navíc, to se prodalo, aby byly peníze na daně a na zaplacení dluhů, na přikoupení pole
nebo louky, na věno dcerám a jiné. Něco se také schovávalo na zlé časy a něco odložilo na
dobu, až půjdou staří hospodáři na výměnek.
Už v sedmnáctém století se o Hané psalo, že je sádelným a máselným dolem Moravy. Ale
ve starých kronikách se dočteme o každoročních záplavách, o krupobití a vichřicích, o
hrozném suchu, kdy zem pukala a tráva usychala a nebylo čím nakrmit dobytek. Sem patřily
také požáry, které ničily celé dědiny, nebo opakované vojny a drancování, na které se
vzpomíná v písních.
O hodech a o svatbách bývalo však vždycky napečeno plno vdolků a buchet a všelijaké
drobotiny, naděláno šišek (knedlí), navařeno polévek a omáček, připraveno maso, kolik jen
hospodyně stačila pro hosty i domácí udělat. Ve všední den bývaly k snídani tvarůžky
s chlebem nebo polévka. Později i na vesnici se začala pít káva, většinou se ale pilo v létě
mléko nebo kyška a k tomu byl kus chleba.
Ještě začátkem druhé světové války jste pecen chleba našli v zásuvce starodávného stolu,
za kterým sedával hospodář s rodinou a čeládkou. Vedle chleba tam byla miska soli a nůž,
někdy také talíř se škvarky. Kdo měl z domácích hlad, mohl si kdykoliv ukrojit krajíc chleba.
Nikde ale nesměly zůstat skrojky a drobečky. Chléb byl uctíván jako Boží dar.
K obědu se vařila polévka, šišky s omáčkou, brambory a mrkev, zelí nebo jiná zelenina. O
žních bývaly vdolky. Nejčastěji se ale jedl hrách s kroupami, čočka na kyselo, prosná a
krupicová kaše a moučná jídla.
K večeři bývaly obyčejně tvarůžky (kdysi je uměla dělat každá hospodyně), tvaroh nebo
sýr s chlebem a kyškou. Někdy se uvařily křížalky, nebo se jedlo, hlavně v zimě, kyselé zelí
s chlebem.
Hanácká lidová strava byla rozmanitá. Oblíbené bylo obřadní pečivo a svatební koláče,
které dodnes udivují svou velikostí.
V dnešní době se život na Hané velmi změnil. Žije již jen málo pamětníků, kteří by mohli
vyprávět o době, ve které žili. Jen kroniky vydávají svědectví, že život lidí v té době nebyl
lehký, ale i přesto se dovedli dobře bavit a ze všeho radovat, což nám v dnešní uspěchané
době velmi schází.
připravil: Libor Pištělka
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Obecní kronika
Před nedávnem odvysílala česká televize pořad o
obecních kronikářích a možná si občas o nich
můžete přečíst v denním tisku. A z obou těchto
médií zjistíme, že celostátně o tuto prospěšnou
činnost pro obce vést kroniku mezi lidmi je
minimální zájem. Starostové stojí před nesnadným
úkolem, jak tento problém v dnešní době vyřešit.
Nikomu se do této akce nechce. Ze svých zkušeností
vím, že starost o kroniku není snadná. K tomu musí
být velká láska k obci i k její historii. Když jsem byl
v roce 1990 Radou obce požádán, zda bych tuto
funkci nevzal, zkusil jsem to. Postupně se člověk do
toho zabere a již to dělám 17 roků. K tomu jsem
dostal za úkol vést i Farní kroniku. Sesbírat každý
rok materiál o dění v obci a sepsat vše do kroniky
znamená přes 300 hodin práce ročně. Snad to někdo
v budoucnu ocení.
Kronika vždy byla a je i dnes považována za
určité svědectví o dobách minulých a lze ji bez
nadsázky označit za svědomí doby. Každá obec se v minulosti vždy starala o řádné vedení
obecní kroniky. Kronikář býval vybírán velmi pečlivě z místních občanů a jeho povinností
bylo pravdivě zaznamenat všechny události, které významně ovlivňovaly život v obci a osudy
jejích občanů. Ne vždy se však kroniky a materiály s nimi související zachovaly budoucím
generacím. Jak vyplývá z dalších mých řádků, byla takto postižena i obecní kronika Švábenic.
I.díl Obecní kroniky městečka Švábenic je nejdříve veden chronologicky od nejstarších dob
do roku 1896. Pak přehledně od tohoto data do roku 1933 a obsahuje 633 popsaných stránek.
Prvním kronikářem byl Alois Valenta, řídící učitel a řádný občan švábenický. Kroniku vedl až
do roku 1925, kdy v témže roce 1. července odchází na odpočinek do Brna. Pokračovatelem
kroniky byl Miloš Lejsal, učitel – prozatímní správce školy.
Tato kronika má v úvodu hezkou reprodukci od Petra Pištělky z roku 1924 a na zadní straně
napsáno: „Tato kniha založena nákladem obce Švábenic. Ozdobena a upravena z lásky
k rodnému místu od Petra Pištělky, akad. malíře a svázána od Fr. Kunovského, knihaře L.P.
1924.“
II. díl Obecní kroniky obsahuje 136 tištěných stran. V knize jsou zaznamenány události v obci
v letech 1934 až 1937. Tento díl nebyl vázán, listy byly vloženy volně do pořadače. Vazbu
knihy jsem nechal provést v roce 1991.
III. díl Obecní kroniky a to původní, již bohužel nemáme. Zde je nutno podotknout, že ve
zmíněné době vedl kroniku již bývalý řídící učitel Miloš Lejsal a to až do své smrti v roce
1962. Kronika však nebyla dále předána a pravděpodobně došlo k její ztrátě či znehodnocení
včetně doprovodných materiálů.
V roce 1991 jsme zakoupili novou kroniku, která v dnešní době obnáší 286 rukou psaných
stran s několika mými barevnými ilustracemi a stručně jsem do ní zaznamenal události, které
se v obci staly v letech 1938 až 1970 s použitím různých dosažitelných zdrojů od místních
občanů. Kronika se nadále doplňuje.
IV. díl Obecní kroniky, který má 400 psaných stran začal psát na doporučení školské a
kulturní komise MNV další, již třetí učitel Drahomír Dostalý až v roce 1970. Kroniku vedl do
roku 1977 a události o životě v obci sepsal na 165 stránkách. Dalším kronikářem, který
pokračoval v tomto díle kroniky byl v roce 1978 pan Jaromír Skácel a uvedený díl ukončil
posledním zápisem v roce 1979.
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V. díl Obecní kroniky byl založen rokem 1980 a obsahuje 462 stran. Protože tato kronika je
většího formátu než ty předchozí, obsahuje i více zapsaných ročníků. Je ukončena rokem
1994. Pro budoucí pokolení sepsal pan Jaromír Skácel obsáhle život v obci v tomto díle na
202 stranách. Svou kronikářskou práci ukončil v roce 1989. Pátým kronikářem se stal v roce
1990 pan Libor Pištělka, který na 255 stranách sepsal a ilustracemi doplnil dění v obci za
posledních pět roků.
VI. díl Obecní kroniky je od roku 1995 až do roku 2003 sepsán na 440 stranách velkého
formátu opět s několika ilustracemi.
VII. díl Obecní kroniky je veden od roku 2004 a do dnešního dne je již popsáno o dění ve
Švábenicích 258 stran.
Švábenice měly slavnou minulost a lze si jen přát, aby měly i slavnou přítomnost, aby bylo
stále o čem psát a tak podat příštím generacím zajímavé informace o životě v naší obci dnes.
připravil: Libor Pištělka

___________________________________________________________________________
„Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět
a stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.
K. Čapek
Setkání rodáků ve Švábenicích 19. 5. 2007
19. května se sejdou v kulturním domě ve Švábenicích ročníky 1927, 1932, 1937,
1942, 1947, 1952, 1957, 1962 a 1967.
Schází se zde v této roční době občané, kteří v daném roce oslavují významné životní
jubileum a ve Švábenicích se narodili nebo zde žijí. Všem účastníkům bychom přáli, aby se
setkali se všemi, kteří se mohou přijet podívat na rodnou obec a mohli si tak zavzpomínat na
roky zde prožité. Myslíme si, že těch vzpomínek je opravdu hodně a tak bude jistě o čem
hovořit. Věříme, že se v hojném počtu zúčastní také místní oslavenci, aby si ti přespolní po
létech měli s kým popovídat. Na večerní taneční zábavu zveme všechny občany. Jistě i Vy
zde budete mít své bývalé sousedy či kamarády, se kterými se rádi uvidíte.
Přejeme Vám všem příjemnou sobotu s nevšedními zážitky!
připravila: Alena Dvořáková

Ročník 1927
„Stáří je břemeno,
které se každý snaží nést co nejdéle.“
(O. Fišer)

Dětkovice
Kalábová Jarmila(Turková), Švábenice
Obručová Antonie, Dětkovice
Pastyříková Zdeňka(Kovaříková),
Dětkovice

Géduš Ladislav, Švábenice
Tvrdý Jiří, Švábenice
Cupáková Vladimíra(Skácelová),
Švábenice
Gédušová Anna(Vymazalová), Švábenice
Hanáková Marie(Šášková), Švábenice
Buriánová Jiřina(Čechová), Přibyslavice
Kučerová Ludmila(Slámová), Šternberk
Šebestová Marie, Švábenice
Till Vladimír, Zábřeh na Moravě
Obhlídal Vlastimil, Jaroměř
Matějková Jiřina(Shromáždilová), Kyjov
Smékal František, Velká Kraš
Drábek Miloslav, Vyškov
Krejčířová Božena(Veselá), Dětkovice

Ročník 1932
„Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody,
ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.“
(J. W. Goethe)
Dobeš Tomáš, Švábenice
Čech Miroslav, Brno
Čech František, Mor. Málkovice
Shromáždil Jaromír, Brno
Kronek Jaroslav, Zastávka u Brna
Veselá Helena(Pektorová), Švábenice
Slavíková Drahomíra(Obhlídalová),
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Navrátil Jan, Švábenice
Navrátil Miloslav, Švábenice
Glozová Marie(Derková), Švábenice
Kunovská Miroslava(Frgálová), Švábenice
Navrátilová Věra(Zbořilová), Švábenice
Pištělková Jiřina, Švábenice
Trnečka Josef, Praha
Ježková Jarmila (Navrátilová), Vlčice u
Jes.
Kopková Vladimíra(Vymazalová),
Mohelnice
Kozáková Marta(Vévodová), Velký Týnec
Haničincová Marie(Punčochářová), Uh.
Hradiště
Václavíčková Jitka(Možná), Přerov
Navrátilová Marie(Pektorová), Pačlavice
Derka Antonín, Jablonec nad Nisou
Matoušková Jaroslava(Dvořáková), Brno
Šášek Vít, Vyškov
Masařík Antonín. Mor. Málkovice
Lejsek Jan, Pačlavice
Bernard Milan, Kroměříž
Procházka Ladislav, Písečná
Hudcová Marta(Cupáková), Žďár nad Sáz.
Šrámková Libuše(Plhalová), Vlčice u Jes.
Kozáková Vladislava(Chaloupková),
Ivanovice na H.
Dětkovice
Judas Vladimír, Dětkovice
Krug Walter, Dětkovice
Obendrauf Miroslav, Dětkovice
Obruča František, Dětkovice
Sypěna Josef, Dětkovice
Kaláček Jiří, Vyškov

Švábenice
Tvrdá Marie, Švábenice
Trávníčková Miroslava, Přerov
Doupovcová Františka, Zlín
Vilimovská Marie(Veselá), Ivanovice na
Hané
Horáková Marie(Welerová), Vyškov
Pilná Ludmila(Máčilová), Písečná u
Jeseníku
Dětkovice
Krejčířová Oldřiška(Koutná), Dětkovice
Přikrylová Jarmila(Dvořáková), Dětkovice
Kaláčková Marie, Dětkovice
Zbraňková Vlasta(Svobodová), Dětkovice
Kyasová Zdeňka(Tvrdá), Kojetín
Ročník 1937
„Zestárnout není umění,
umění je to snést.“
(J. W. Goethe)
Kunovský Jiří, Švábenice
Heroudek Milan, Hodonín
Jiříček Pavel, Orlovice
Vašina Josef, Ivanovice na Hané
Kadlíková Jindřiška(Vymazalová),
Švábenice
Tvrdá Božena, Ivanovice na Hané
Kučerová Marie(Navrátilová), Jeseník
Kaštilová Marie(Jiříčková), Křižanovice
Vyhňáková Květa(Pazderová), Vyškov
Nečacká Mila(Dvořáková), Praha
Harásková Jar.(Čechová), Šlapanice
Havlíček Květoslav, Hradec Králové
Dětkovice
Sedláček Stanislav, Dětkovice
Tilšer Zdeněk, Dětkovice
Svobodník Jan, Osičany
Knapová Ludmila(Slámová), Dětkovice
Křetinská Marie(Vránová), Drnovice

Ročník 1947
„Člověk není k stáru moudřejší,
je jen opatrnější.“
(E. Hemingway)
Smutný Zdeněk, Švábenice
Šášek Jiří, Švábenice
Štěrba Jaromír, Švábenice
Pospíšil Vlastimil, Ivanovice na Hané
Vojáček Miroslav, Švábenice
Aron Karel, Švábenice
Votava Jaroslav, Švábenice
Branžovská Oldřiška, Švábenice
Dvořáková Alena, Švábenice
Jindráková Marie, Švábenice

Ročník 1942
„A přece je to krásné,
když člověk vzpomíná,
jak byl hloupý v mládí.“
(R. Rolland)
Gloza Vít, Švábenice
Jiříček Jan, Švábenice
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Zlámal František, Lhota u Pačlavic
Skřivánek Antonín, Mořice
Vymazal Miroslav, Morkovice
Frgálová Marie(Hanáková), Švábenice
Kozáková Jiřina(Navrátilová), Švábenice
Kadlecová Marie(Drábková), Švábenice
Pavezková Zdeňka(Dobešová), Švábenice
Vojáčková Anežka, Švábenice
Dušková Jarmila, Švábenice
Bednářová Jarmila(Slavíková), Rybníček
Látalová Eva(Hanáková), Švábenice
Hegrová Jarmila(Synková), Rousínov
Bednářová Milena(Pokorná), Ivanovice na
H.
Čačová Marie(Horáková), Vyškov
Kaprálová Jarmila(Kalábová), Uničov
Rejpalová Věra(Smutná), Švábenice
Navrátil František, Vyškov
Pelcová Marie, Švábenice
Doleželová Miroslava(Šmelová),
Švábenice
Zaoralová Ludmila(Dvořáková),
Švábenice
Dětkovice
Zukalová Františka, Velešovice
Girglová Božena(Krejčířová), Vyškov
Krmíčková Františka(Šargonová), Vyškov
Marková Dana(Svobodníková), Vyškov
Kratochvílová Bětka(Červeňáková),
Pustiměř
Navrátilová Marie(Koutná), Lhota u
Pačlavic

Procházková Františka(Poláchová),
Švábenice
Rejpalová Alena(Zlámalová), Švábenice
Pospíšilová Pavla(Štětinová), Švábenice
Lejsková Emilie, Švábenice
Heroudek Jan, Vyškov
Punčochář Jan, Vyškov
Chlupová Jana(Masaříková), Vyškov
Cveková Jitka(Navrátilová), Rybníček
Pištělka Libor, Švábenice
Švecová Marie(Dvořáková), Vyškov
Gloza Josef, Vrchoslavice
Pazdera Jan, Čechy pod Kosířem
Kintlová Jarmila(Kunovská), Brno
Zezulová Jiřina(Vránová), Vyškov
Kadlčáková Marie(Heroudková), Vyškov
Nolerová Ivana(Glozová), Pustiměř
Doleželová Pavla(Chaloupková),Ivanovice
na H.
Maršíková Ludmila(Štětinová), Rakovník
Vránová Marie(Mlčáková), Němčice
Judásková Marie(Novotná), Vyškov
Dětkovice
Mich Josef, Dětkovice
Mich Zdeněk, Kroměříž
Obruča Jan, Dětkovice
Kutílková Marta, Dětkovice
Němcová Libuše(Tomečková), Dětkovice
Adámková Ludmila(Judasová), Vyškov
Ivičičová Anna(Kalová), Hovorany
Králíková Draha(Svobodníková), Vyškov
Blešová Marie(Svobodníková), Morkovice
Zouharová Marie(Chudová), Vyškov
Minářová Marie(Pastyříková), Bratiškov

Ročník 1957
„Když nemůžeme svůj věk skrývat,
musíme s ním koketovat.“
(O. Blumenthal)

Ročník 1952
„Skutečného mládí
dosahujeme ve zralých letech.“
(J. Cocteau)

Kadlík Jiří, Švábenice
Mikšík Miroslav, Vyškov
Štěrba Pavel, Orlovice
Tvrdý Miroslav, Vyškov
Menšík Břetislav, Troubky
Olšanský Pavel, Švábenice
Slavík Pavel, Brno
Spira Karel, Švábenice
Kadlíková Helena(Cupáková), Švábenice
Dvořáková Marie(Štěrbová), Švábenice
Kubíková Marie(Kalábová), Švábenice
Novotná Lenka(Kalábová), Švábenice

Látal Jaroslav, Švábenice
Obruča Oldřich, Švábenice
Vojáček Vladimír, Švábenice
Hlobil Zdeněk, Švábenice
Fater Vlastislav, Švábenice
Dostál Rudolf, Švábenice
Dvořák Zdeněk, Švábenice
Šebesta Jaromír, Švábenice
Punčochář Jiří, Švábenice
Hudeček Vladimír, Kroměříž
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Machálková Helena(Kadlecová)
Kučerňáková Ilona(Válková), Švábenice
Matoušková Ludmila(Harásková), Vyškov
Dětkovice
Sedláček Stanislav, Dětkovice
Kyjovská Helena(Turková), Hodějice
Jonášová Marie(Kaláčková), Prasklice
Tilšerová Alena, Vyškov
Medková Milena(Přikrylová), Morkovice
Fialová Lenka, Dětkovice
Vaculíková Marie(Pořízková), Dětkovice

Punčochářová Jarmila(Harásková),
Švábenice
Pokorná Anna, Švábenice
Pekaříková Eva, Želeč
Gregušová Helena(Rýpalová), Vyškov
Štolfová Vladimíra(Vránová), Morkovice
Coufalíková Jana(Mrázková), Kojetín
Stěničková Květoslava(Máčelová),
Rostěnice
Skácel Jaromír, Morkovice
Maierová Jarmila(Šťastná), Brno
Galatíková Eva(Rejpalová), Brno
Balán Jan, Kutná Hora
Pešková Marie(Shromáždilová), Brno
Švecová Jarmila, Ostrava
Kozáková Eliška(Kvíčalová), Ivanovice na
Hané
Pokorný Květoslav, Ivanovice na Hané
Beková Jaromíra(Krejčířová), Vyškov
Raclavská Marta(Tilšerová), Vyškov
Knap Jan, Dětkovice

Ročník 1967
„Stařec je,
kdo má o deset víc než ty.“
(O’Henry)
Skřejpková Jana(Dobešová), Švábenice
Střížová Hana(Navrátilová), Švábenice
Vránová Alena(Lejsková), Ivanovice na
Hané
Hanáková Jitka(Hladká), Švábenice
Procházková Dana(Tvrdá), Lhota u
Pačlavic
Sochorová Jarmila, Švábenice
Tvrdý Milan, Česká Lípa
Indrák Pavel, Zelená Hora
Chalupník Roman, Žampach
Hrnčiřík František, Švábenice
Cupák Otakar, Moravské Málkovice
Latinský František, Nezamyslice
Skácel Vladislav, Švábenice
Dobeš Zdeněk, Koválovice-Osíčany
Hladký Michal, Švábenice
Dětkovice
Kozáková Zdeňka (Obručová),
Morkovice-Slížany
Sekaninová Jitka(Obručová), Dětkovice
Grošková Renata(Hanáková), Vyškov
Přikryl František , Dětkovice
Sedláček Lubomír, Dětkovice

Ročník 1962
„Mladý může být každý.
Dlouho ale trvá,
než se do toho vpravíme.“
(W. Churchill)
Dědek Stanislav, Švábenice
Cupák Vladimír, Pravčice
Hanák Petr, Švábenice
Synek Zdeněk, Švábenice
Skácel František, Švábenice
Skřejpek Ivan, Švábenice
Přecechtěl Karel, Švábenice
Skácelová Jitka(Butalová), Švábenice
Čápová Marie(Hladká),Švábenice
Cigánková Blanka(Mrázková),Švábenice
Krausová Eva(Mrázková), Ivanovice na
Hané
Přibylíková Jarmila(Koutná), Pačlavice
Moučková Jana(Máčelová), Rostěnice
Svozílková Marta(Dobešová), Ostrava
Karásková Marie(Shromáždilová),
Morkovice

„Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky
na duši,
když je dělá na tváři.“ (K. Světlá)

___________________________________________________________________________
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VII. OBECNÍ PLES
V letošní plesové sezóně si
ve Švábenicích nikdo nemohl
naříkat, že se málo vytancoval.
Velkou měrou k tomu přispěly
místní
organizace,
které
uspořádaly plesy, jež byly u
veřejnosti vysoce hodnocené.
Rovněž VII. Obecní ples měl
mezi občany i v tomto roce
2007 velkou odezvu. Ples
uspořádalo Zastupitelstvo obce
Švábenice v pátek 2. února ve
20.00 hodin v sále Kulturního
domu ve Švábenicích. K tanci a
poslechu hrála stále oblíbená
hudba CLASSIC Kroměříž.
I letos se uskutečnil předprodej místenek na OÚ a znovu několik dní před plesem byly
místenky vyprodány. Všechny židle, kterých bylo pro ples přichystáno celkem 280, byly
obsazeny. Za bohatou tombolu je nutno poděkovat nejen OÚ, firmám, ale i jednotlivcům.
Poděkování zaslouží i pan Josef Trnečka z pohostinství V Bráně, který zajistil pestré a
kvalitní občerstvení. Výzdoba sálu a předsálí byla také hezká a za to organizátorům rovněž
patří dík.
V průběhu plesu vystoupil ve dvou vstupech mladý taneční pár - Kristian Pekar a Lucie
Dřevikovská, kteří tancují za TK Orel Telnice. V prvním předvedli výstavní standardní, ve
druhém latinsko-americké tance . Trénují 4x týdně v Brně, Kristian tancuje od 12 let, Lucie
od 8 let a společně tancují 2 roky. Účastnili se Mistrovství ČR ve standardních tancích,
latinsko-amerických i v tzv. DESÍTCE(tzn. všech 10 soutěžních tanců v rámci jedné
soutěže). Zúčastňují se i mezinárodních soutěží. V roce 2006 byli na soutěži v Bosně a
Hercegovině a v italském Turíně se umístili na krásném 5. místě. Tancují na výkonnostní třídě
„A“ a chybí jim jen několik bodů k získání nejvyšší třídy „M“ tzn. mezinárodní (nejvyšší).
Oba trénuje Jaroslav Kuneš, který se účastnil soutěže STAR DANCE a jeho partnerkou byla
Mahulena Bočanová.
Kristian bydlí v Moravských Prusích. Trénuje mladší děti a do jeho kurzu se může
přihlásit kdokoliv– informace můžete získat přímo u něj. Dále rád zpívá a studuje gymnázium
ve Vyškově. Je mu 17 let.
Lucie je z Brna a letos se připravuje k maturitě. Má 18 let.
Všem se líbili a sklidili velký potlesk. Úspěch měli i muzikanti, kteří vyhrávali až téměř do
rána žánry všeho druhu. V příštím roce se na ně opět můžeme těšit. Ať tedy žije VIII. Obecní
ples v roce 2008 !
připravil: Libor Pištělka

30 let od otevření mateřské školy
K dominantám naší obce Švábenice patří nejen kostel, stará škola nebo obecní úřad,
ale také nová budova školy a mateřské školy. Pod názvem stará mateřská škola si každý rodák
vybaví poslední budovu vlevo u silnice směrem na Dětkovice. V současné době slouží starším
dětem. Za novou mateřskou školu každý považuje budovu nad kulturním domem - a přece
tato stavba není zase tak nová… Vždyť v červenci už uplyne třicet let od jejího slavnostního
otevření. První děti zde začaly chodit v září 1977.
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My jsme školka barevná jako šňůrka kuliček, školka plná dětí - kluků a holčiček.
V kronice mateřské školy hned v úvodu vedoucí odboru školství a další představitelé
obce napsali:,, Přejeme upřímně všem, kteří v tomto krásném zařízení budou pracovat, aby se
jim podařilo co nejlépe vychovat příští budovatele naší krásné vlasti.“ (24.7.1977)
Dále je uvedeno: ,,Mateřská škola byla postavena v akci ,,Z“ za velké pomoci MNV, JZD
a všech občanů.“
V příštích letech postupně napsali do kroniky další představitelé a rodáci:
,,Upřímný dík občanům Švábenic za péči o výchovu mladých občánků. Krásný stánek mateřská škola - je toho důkazem.“ (29.8.1980)
,,My, účastníci sjezdu rodáků ročníků 1926-31-36-46 jsme návštěvou v mateřské škole
překvapeni krásou, účelností a zařízením tohoto objektu. Také pracovnice- zdejší pedagogové
jsou plně na výši , svou práci konají s láskou a vychovávají další generaci pro rozkvět naší
krásné vlasti – domovu.“ (10.5.1986)
Takto ohodnotili prostředí i práci učitelek někteří z těch, kteří mateřskou školu
v minulosti navštívili.
Od září 1977 do současnosti se svěřeným dětem věnovalo 34 učitelek:
Ředitelka Alena Dvořáková, Dagmar Kadlecová (Skácelová), Stanislava Pokorná, Ludmila
Derková, Alena Palásková, Marie Svobodníková, Eva Ježová, Františka Bednářová, Dana
Borovičková, Vlasta Rybnikářová, Hana Kupčíková, Soňa Janečková, Táňa Vrzalová, Helena
Kolbábková, Jindra Málková, Vlasta Provazníčková, Ilona Válková (Kučerňáková), Pavlína
Tesařová, Hana Růžičková, Simona Hollerová, Jaroslava Daňková, Zuzana Trávníčková,
Marie Zikmundová, Milena Zedníková, Božena Kalousová, Pavla Hanáková, Romana
Míková, Gabriela Klvačová, Dana Hořavová, Naděžda Ševčíková, Mária Nováková, Lenka
Ondáková, Danuše Mrňková a Jena Vybíralová.
V mateřské škole pracovalo celkem 7 provozních pracovnic:
Věra Skácelová, Věra Navrátilová, Lenka Novotná, Jitka Skácelová, Věra Olšanská,
Magdalena Nováková a Miroslava Vojáčková.
Ve školním roce 2002-2003 došlo ke změně právní subjektivity na organizační složku
obce a od 1.prosince 2002 došlo k vyřazení předškolního zařízení s názvem Mateřská škola
Švábenice. Od tohoto dne se stala bývalá mateřská škola součástí základní školy. Dnes má
název Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace.
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Při otevření mateřské školy v roce 1977 zde byly tři oddělení, jedno bylo umístěno
v Dětkovicích. Po uzavření MŠ v Dětkovicích byly od září 1980 v provozu dvě třídy. Od roku
2000 je mateřská škola jednotřídní, pouze ve školním roce 2005-2006 zde byly opět dvě třídy
– jedna s celodenním provozem, druhá s polodenním provozem. Ve školním roce 2006-2007
je v MŠ otevřena jedna třída, do které dochází 28 dětí.
Tak jak se měnil počet dětí ve třídách, stejně tak se i snižoval počet pracovnic.
Od roku 1977 do roku 2000 přímo v budově ve Švábenicích pracovaly vždy čtyři učitelky
a dvě provozní pracovnice. Od září 2000 dvě učitelky a dvě provozní pracovnice. V minulém
školním roce tři učitelky a dvě provozní pracovnice a od září 2006 pouze dvě učitelky a jedna
provozní pracovnice. V současné době zde učí vedoucí učitelka Ilona Kučerňáková a Jena
Vybíralová, čistotu prostředí a výdej stravy zajišťuje paní Miroslava Vojáčková. Kolektiv
jsme malý, ale sehraný. Pro nás je práce s dětmi zajímavá, přínosná a naplňující. My,
učitelky, máme tu výhodu, že malé děti sice často dají svou živostí ,,zabrat“, ale také mají
jeden dar od přírody – svou přirozeností, upřímností a hlavně dětskou radostí nás stále nabíjejí
nekonečnou energií. Je totiž velmi důležitý vnitřní pocit každého z nás, jak dalece se cítíme
mladí i v pokročilejším věku a kolik máme v sobě ještě energie pro další tvořivou práci.
Přejme si tedy spoustu elánu a síly do další práce, spokojený kolektiv všech pracovnic
mateřské školy a hlavně dětem aby zůstal bezprostřední přístup ke kráse poezie, písním,
prostě k lidskému umění, lásce k blízkým a domovu. Že se o to už dlouho snažíme mohou
posoudit mimo jiné i rodiče, kteří do mateřské školy kdysi chodili a dnes už sem vodí své
děti…
Ilona Kučerňáková - vedoucí učitelka MŠ

________________________________________________________________
Úspěch dětských recitátorů
Současná přetechnizovaná doba se
vyznačuje mimo jiné tím, že klesá zájem
dětí o četbu knih a poezii. Výklady našich
knihkupectví jsou plné krásných titulů, ale
většina našich školáků je míjí bez
povšimnutí. Občas sice děti od rodičů
knihu dostanou, ale většinou ji ani
nepřečtou. Dávají raději přednost televizi
nebo počítačovým hrám. Takový je,
bohužel, trend moderní doby. O to více
mě těší, že mezi švábenskými školáky se
najdou příznivci poezie, kteří svým
uměleckým přednesem okouzlili všechny
přítomné na regionální přehlídce dětských
recitátorů „Dětská scéna 2007“ v Brně a
úspěšně tak navázali na tradici našich
vynikajících recitátorů z let předchozích.
Vzpomeňme např. Valérii Csókovou,
Lucii a Kateřinu Hladkých, Janu
Benešovou a dalších.
Začněme však od začátku. Jakže to
vlastně bylo? V jedné škole žili byli… Ale
ne, tato pohádka to není, tahle je jiná,
lepší, protože je opravdová! Takže:
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okresního kola dětských recitátorů se svým dobrovolně zvoleným pohádkovým textem se
zúčastnili dva žáci 3. třídy – Dominik Hanák a Pavlína Vybíralová. A v nemalé konkurenci 20
dětí ve své kategorii se jim podařilo obsadit obě dvě postupová místa na regionální přehlídku
v Brně. Jedním slovem – senzace!
V těchto dnech se také aktuálně konala u nás ve škole již tradiční školní přehlídka
recitátorů všech tříd. Zde rozhodovala odborná porota z řad učitelů a formou anonymního
hlasování volil nejlepšího z nejlepších také každý žák. A že to bylo pěkně těžké a napínavé.
Zájem o přednes básniček předčil očekávání všech přítomných. A kdo tedy stál na
pomyslném stupni vítězů? Dominik Hanák ze 3. třídy a Kristýna Štěrbová z 5. třídy. Ten den
ovšem byli vítězové všichni – vždyť především prvňáčci stáli před tak početným publikem
úplně poprvé. A celé to samozřejmě byla výborná generálka na dobývání brněnských prken,
která znamenají svět, pro naše dvě vycházející hvězdičky.
Konečně nastal den D a 12. dubna brzy ráno jsme v početné sestavě včetně
pedagogického dozoru a rodinných příslušníků vyrazili ke krajskému městu. Regionální
přehlídka dětských recitátorů „Dětská scéna 2007“ se konala ve Studiu dramatické výchovy
Labyrint v Brně-Bohunicích. Tady se v naší kategorii sešlo 15 nejlepších z celého
jihomoravského regionu a nastal doslova recitační boj na život a na smrt. Našim dvěma
želízkům v ohni se dařilo skvěle. Předvedli svůj životní výkon, který zkušená odborná porota
u Pavlínky odměnila oceněním vskutku nečekaným – za nejlepší přednes! Jediným mráčkem
na naší rozjasněné obloze byla skutečnost, že v této kategorii se nepostupovalo do
celostátního kola. Ale co, za rok nám to určitě vyjde a v Třebíči se už dnes všichni třeste!
Švábenští školáci dokáží ještě víc a flintu do žita nikdy neházejí!
Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy

Základní škola - fotogalerie
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Každoroční bruslení na zimním stadionu ve Vyškově.
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„Ahoj školo !“ Loučení
s loňskými páťáky.
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Využití volného času dětí ve školní družině
Školní družina je součástí Základní školy a mateřské školy ve
Švábenicích. Je zde 1 smíšené oddělení, což znamená, že sem chodí všechny
děti od 1. do 5. třídy. Kapacita ŠD je naplněna – v našem případě 25 dětí na 1
oddělení.
Školní družina má v životě školy zvláštní postavení, je její součástí, ale
děti se v ní neučí tak jako ve škole. Dá se říci, že se svým způsobem také učí, ale tak, aby to
nepoznaly. Aby si myslely, že si jen hrají. O to náročnější je práce vychovatelky, která pro ně
připravuje denní program, aby byl zajímavý, přitažlivý a nenucený.
Činnost ŠD je zaměřena na všechny esteticko výchovné činnosti, které se u dětí
rozvíjí, jejich osobnost, tvořivost, návyky sebeobsluhy, osvojují si své vědomosti, dovednosti
a návyky. Patří sem výtvarné, pracovní, hudební, přírodovědné, společensko- vědní,
společensko- prospěšné, literární, dopravní, rekreační činnosti a další, které jsou zařazeny do
týdenních plánů ŠD.
Pořádáme různé soutěže a turnaje, např. proběhl šachový turnaj, turnaj v „dámě“ a
plánujeme turnaj ve společenské hře Farmář (účast i v okresním kole ve Vyškově). Jinak se
děti ŠD věnují výzdobě celého areálu školy, obnovujeme výzdobu pavilonů (chodby, ŠJ,
vstupních dveří apod.)
Do programu ŠD jsou zařazeny i zájmové kroužky, o které děti mají zájem. Hlavě u
děvčat je velmi oblíbený kroužek se zaměřením na výtvarnou výchovu.Děti zde pracují
s různou malířskou technikou a seznamují se s různými malířskými materiály. Účastníme se
výtvarných soutěží, které vyhlašují DDM a různá školská zařízení. Máme velké úspěchy např.
ve výtvarné soutěži BESIP, kde jsme se umístili na předních místech, dále soutěže Příroda a
já, Kniha a já, Požární ochrana očima dětí, Černá kočička a jiné. Musím pochválit obětavou
práci dětí, která je velmi pečlivá a svědomitá. Dále máme kroužek aerobiku, kde většinu
přihlášených dětí tvoří děvčata. Učíme se základní kroky, názvosloví cviků, lehčí i složitější
taneční kombinace. Jsou zařazena i strečinková cvičení, prvky jógy. V tomto období se
zaměřujeme na nácvik tanečního vystoupení pro školní akademii, která proběhne v tomto
školním roce v Kulturním domě ve Švábenicích. Jsem velmi ráda, že děti baví pohyb, tanec a
vše, co je spojeno s touto činností. Dalším velmi populárním kroužkem, který probíhá v rámci
ŠD, je kroužek informatiky. Chlapci a děvčata se seznamují s různou počítačovou
problematikou, s programy na počítačích a internetem. Činnost je rozmanitá, zábavná a děti
k tomu mají svůj individuální přístup.
Doufám, že i nadále bude Školní družina a její zájmové kroužky pro děti stále
oblíbená, zajímavá a poučná.
Lenka Gruberová -vychovatelka ŠD a vedoucí zájmových kroužků

___________________________________________________________________________

Přípravná taneční výchova v základní umělecké škole
Většina dětí, které přicházejí do základní umělecké školy se zájmem o taneční obor,
nemá žádnou předchozí pohybovou ani hudební průpravu. Výjimkou tvoří děti, které
navštěvují mateřskou školu, neboť v jejich programu je i pohybová a hudební výchova.
Hlavním cílem přípravné taneční výchovy je kultivovat přirozený dětský projev a dát
mu formou pohybových her a hravých pohybových cvičení určitý řád. Konkrétní úkoly, jimiž
se tohoto cíle dosahuje, se v přípravné výchově člení do tří hlavních složek vyučování :
pohybové průpravy, hudební průpravy, pohybových a tanečních her.
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Cílem pohybové průpravy je probuzení
tělesných
pocitů
a
formování
elementárních pohybových dovedností a
návyků potřebných pro získání správného
držení těla, orientaci v prostoru a celkové
obratnosti dítěte.
Cílem hudební průpravy je
probuzení a rozvíjení hudebního vnímání
dětí, jejich rytmického cítění a všeobecné
muzikálnosti, které jsou nezbytnou
podmínkou vnitřní citlivosti-tanečnosti.
Pro dítě je nutné poznání a zvládnutí
základních principů hudební řeči
v pohybu tempo, hudební zvuk, dynamika, melodie, takt, pomlka, závěr, předtaktí. V hravých
cvičeních spojujeme hudební a pohybové činnosti a využíváme v nich elementární pohyby
vydávající zvuk (tleskání, podupy), i dětské rytmické nástroje (rolničky, činelky, ozvučná
dřívka, triangly, bubínky atd.) Taneční a pohybové hry volíme zpravidla podle ročního
období, neboť příroda je bohatým zdrojem motivací a můžeme se přitom opřít o konkrétní
zážitky dětí z jejich každodenních zkušeností a pozorování. Při výběru se obracíme k lidovým
hrám, říkadlům a písním jako k nejpřirozenějšímu inspiračnímu zdroji. Rozvíjením smyslu
pro krásu tance, pro harmonický řád této krásy, prohlubuje taneční výchova duševní život
člověka, což má významný vliv na utváření jeho vztahů k životu, světu a lidem. Včasná a raná
taneční výchova hluboce ovlivňuje pohyb v denním životě, nenásilně vnáší do pohybového
projevu dítěte harmonický řád a podchycuje děti tanečně nadané.
připravila: Suchomelová Helena-učitelka tanečního oboru ZUŠ
___________________________________________________________________________

TJ Sokol Švábenice – oddíl kopané informuje:
Do jarní části vstoupilo naše mužstvo pod vedením trenérů Petra Krejčího a
Ivoše Novotného velmi dobře s cílem odehrát co nejlepší zápasy a potěšit tak oko
fanouška. Mladý a perspektivní tým má ty nejvyšší ambice. Podařilo se nám udržet všechny
hráče, kteří v minulosti hostovali ve vyšších soutěžích. Tým byl doplněn o dorostence, kteří
se vrátili z hostování z Morkovic.
Muži: III. třída skupina A
16.kolo: Komořany-Švábenice 2:3 (0:2), Szeliga,Knapil-Hladký Lukáš 3,
17.kolo: M.Málkovice B-Švábenice 1:7 (1:3), vlastní-Hladký Jan 3, Knap Petr 2, Gruber
Milan 2.
18.kolo: Švábenice-Chvalkovice u Bučovic 5:0 (2:0), Hladký Jan 2, Hladký Lukáš,
Novotný M., Gruber
19.kolo: Opatovice-Švábenice 1:1 (1:0), Fürst Tomáš-Gruber,
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Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Lysovice
Opatovice
Kroužek
Švábenice
Bohdalice B
Ivanovice B
Rychtářov
Chvalkovice nH
Ježkovice
Chvalkovice u B
Komořany
Habrovany
Mouchnice
M.Málkovice B

Záp
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

+
14
13
13
12
12
8
7
6
5
5
4
4
2
2

Žáci:

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

2
3
4
2
4
7
6
10
9
10
11
12
12
15

Skóre
68 : 22
56 : 15
72 : 24
61 : 24
44 : 24
47 : 38
36 : 39
31 : 32
26 : 38
13 : 44
26 : 49
19 : 55
25 : 72
17 : 65

Body
44
41
40
40
38
27
26
20
19
18
15
14
10
7

Prav
( 17)
( 14)
( 13)
( 16)
( 11)
( 0)
( -4)
( -7)
(-11)
( -9)
(-12)
(-13)
(-17)
(-17)

Okresní soutěž žáků skupina A

9.kolo: M.Málkovice-Švábenice 2:4 (1:0), Hanáček, Vojtek-Novotný 2, Navrátil, Hladký.
10.kolo: Švábenice-Pustiměř 2:1 (1:0), Hladký Štěpán 2-Maděra Martin,
11.kolo: Bohdalice-Švábenice 5:6 (3:4), Kummer 3, Šimeček-Navrátil 3, Novotný, Grošek,
Hladký,
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
Pustiměř
Hoštice
Pačlavice
Švábenice
Ivanovice
M.Málkovice
Bohdalice
Rychtářov

Záp
10
10
10
10
10
10
10
10

+
8
8
8
7
3
2
2
1

0
0
0
0
0
1
1
0
0

2
2
2
3
6
7
8
9

Skóre
46 : 6
62 : 24
47 : 9
32 : 18
30 : 29
16 : 37
23 : 50
8 : 91

Body
24
24
24
21
10
7
6
3

Prav Odebráno
( 6)
( 9)
( 12)
( 6)
( -2)
( -8)
(-12)
(-12)

Poč.body

Touto formou bych chtěl jménem oddílu kopané poděkovat vše sponzorům, obecnímu
úřadu a starostovy obce za podporu.
Podrobné informace o dění na fotbalových trávnicích najdete na stránkách OFS Vyškov.
http://www.ofsvyskov.estranky.cz/
Ing. Petr Kozák- jednatel
__________________________________________________________________________________

Měsíc máj – lásky čas
Přestože zima letos byla opravdu hodně zakřiknutá, jaro je jaro. To se
nedá nic dělat. Sálavé sluníčko již od březnových dnů vytáhlo ven do přírody i
ty největší škarohlídy. Máj mám z celého roku nejraději. Krásný, romantický
měsíc. Zase jsou tu vlaštovky, peckoviny se obalily zářivými kvítky a
s rozkvetlým šeříkem, pampeliškami a sedmikráskami tvoří tu pravou jarní kulisu
probouzející se přírody. My, ženy, jsme zjistily, že po odhození milosrdných volných zimních
kabátů a bund máme opět nějaké to kilíčko navíc… Zkrátka, idylka!
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Snad od pradávna ctili naši předkové květen jako měsíc plný rozpuku životodárné síly.
Stal se nejen měsícem rašení, ale také „harašení“, které velmi poeticky a překrásně Karel
Hynek Mácha nazval „lásky čas“. Věřme, že alespoň na čas zapomeneme na každodenní
strasti a že v tom letošním máji si budou podávat ruku navzájem radost, láska, milování a
plodnost. Láska je solí života a člověk ji potřebuje, aby poznal, jak chutná svět. Buďte ve
střehu a nezapomeňte, že láska přichází nepozorovaně, vidíme ji až odcházet. A že nebýt
milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.
Zrnka moudrosti:
„Milovat bez naděje, to je také štěstí!“
(Balzac)
„Láska je nemoc, která se nedá vyléčit.“
(B. Němcová)
„Láska je druh války.“
(Ovidius)
„Manželství je památka na lásku.“
(Rowlandová)
„V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje.“
(Eduard)
„Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné
propasti.“
(Stendhal)
„Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní.“
(španělské přísloví)
Květnové pranostiky
Lidé se odedávna zajímali o počasí, které nejen určovalo rytmus zemědělských prací,
ale také výrazně ovlivňovalo i samotnou lidskou existenci, Informace, předávané z pokolení
na pokolení mnohdy celá staletí, se tak staly základem pranostik, tj. předpovědí počasí. I když
se dnešní zemědělci, sadaři, vinaři, zahradníci a zahrádkáři jistě pranostikami neřídí, neboť
mají k dispozici každodenní i dlouhodobé předpovědi počasí, zůstávají pranostiky perličkami
lidové poezie. Jejich rýmy jsou leckdy kostrbaté a někdy si svým významem dokonce
odporují, mohou však úsměvně obohatit každodenní život.
Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Když se květen deštěm vlní, srpen sýpky zrnem plní.
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Když se v máji blýská, to si sedlák výská.
Májový deštíček, dej nám ho Pánbíček, aby se vydařil na poli chlebíček.
Většina pranostik se váže k jednotlivým světcům. Jedněmi z nejznámějších
„květnových“ světců jsou dobře známí a obávaní tzv. ledoví muži. Jsou to Pankrác, Servác a
Bonifác. K nim lidová pranostika říká:
Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži.
Pankrácova nepohoda – vinohradům výhoda.
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Po Bonifáci žádný sníh.
A víte vy vůbec, kdo vlastně byli tito světci?
Sv. Pankrác – mučedník (nar. kolem r. 290 v maloasijské Frýgii, zemřel 12. 5. 304 v Římě).
Pocházel z rodiny Římana, byl však vychován jako křesťan. Po smrti rodičů odešel do Říma,
a protože se nedal odradit od víry, byl v době Diokleciánova pronásledování křesťanů sťat.K
jeho atributům patří meč a palmová ratolest.
Sv. Servác – biskup (nar. ve 4. st. v Arménii, zemřel 13. 5. 384 v holandském Maastrichtu).
O jeho životě se dochovalo velmi málo zpráv. Bezpečně je známo pouze to, že zemřel
v holandském Maastrichtu, kde předtím působil jako biskup. Většinou bývá zobrazován jako
biskup s knihou a brýlemi.
S. Bonifác – mučedník (nar. ve 3.st. snad v Římě, zemřel kolem r. 306 v tureckém Tarsu).
Byl původně pohan, přestoupil však ke křesťanství a protože se svým vyznáním nijak netajil,
byl prý usmrcen ve vařící smůle. Motiv jeho smrti je také nejčastěji zobrazován.
___________________________________________________________________________

Kutil v domě aneb to by bylo, abychom si nevěděli rady
„Sousedovic Toníček
nemá žádný koníček
ruce jdou mu dozadu
on je zkrátka pozadu…“
Je zajímavé, kolik lidí nachází uspokojení a naplnění v činnosti, jež nijak nesouvisí
s jejich povoláním. Mám na mysli lidi, které těší objevovat šikovnost svých rukou, potvrzovat
si svou nápaditost a technické nadání. Nenechají se odradit tím, že je většinou nikdo doma
(především manželky!) nepochválí, že je s jejich zálibou odstrkují (především manželky!) do
tmavých koutů a že jim vyčítají (především manželky!) popálený či barvou pocákaný stůl.
Ale i tak pro ně bude kutění radostí, touhou vynalézat, objevovat, zkoušet nepoznané, něco
krásného tvořit.
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Jak zalévat rajčata
Jaro je období sázení všeho druhu a proto využijte tento „osvědčený recept“. Ke
každému keříku si před sázením připravte plastikovou láhev od minerálky, které odstraníte
víčko a odstřihnete dno. Láhev se zasadí ke keříku hrdlem dolů ke kořenovým balům a nechá
se přibližně polovinou vyčnívat nad povrch. Do otvoru po odstřiženém dnu se může přidat
podle potřeby hnojivo a naplní se vodou. O zalévání se pak přihlásí rostlina sama a vezme si,
co potřebuje. Průběžně se pouze doplňuje voda v lahvích a vyhneme se tak nepříjemnému
ztvrdlému „škraloupu“ u rostliny.

Hospodyňky, pro vás také něco!
Jaro je obdobím velkých úklidů a my vám nabídneme nápad, jak využít solamyl při čištění
oken:
1)
Nejdříve se okna zhruba umyjí a poté se ještě jednou umyjí připraveným roztokem –
do tří litrů vody se přidají dvě lžíce solamylu. Přeleští se starými novinami a z lesku nás bude
přecházet zrak!
2)
Do vody s jarem se přidá lžíce solamylu a tímto roztokem okna rovnou myjeme.
Otřeme suchým hadrem, popř. novinami a práce je hotova!
Při kutění a úklidu samozřejmě parádně vyhládne a tak na tomto místě nesmí chybět
recept na přípravu nějaké „mňamky“. Už se vám sbíhají sliny? Tak jdeme na to!
Celer se šunkou jako řízek – na jaře začneme dietněji:
1 větší celer, 100 g šunky nebo šunkového salámu, mouka, vejce, strouhanka, sůl
Očištěný a omytý celer nakrájíme na plátky (asi 1 cm), vložíme do vařící osolené vody a
necháme 3 minuty povařit. Plátky odkapaného celeru proložíme šunkou (salámem), obalíme
v trojobalu a osmažíme. Podáváme s novými bramborami a hlávkovým salátem.
Jarní pudink - ještě stále myslíme na linii!
1 sáček kakaového pudinku, 250 g netučného tvarohu, vejce, lžíce moučkového cukru (popř.
náhradního sladidla), lžíce kakaa
Pudink se uvaří dle návodu, po vychladnutí se umixuje s tvarohem, celým vejcem,
moučkovým cukrem a kakaem. Naplníme poháry a zdobíme ovocem. Pro ty, kteří nepatří do
skupiny neustále marně bojujících s nadváhou, můžeme vylepšit poháry šlehačkou.
Nepečený piškotový dort – pouze pro štíhlé!
celé máslo, 3 žloutky, 130 g moučkového cukru, 80 g kakaa, ¼ l vody, 2 balíčky dětských
piškotů, lískové oříšky, šlehačka
Z másla, žloutků a cukru utřeme krém, přidáme uvařenou a vychladlou kaši z kakaa a vody a
dobře promícháme. Do mísy vsypeme piškoty a promícháme je s krémem. Tuto směs vlijeme
do dortové formy vymazané máslem a vysypané lískovými oříšky. Dort necháme uležet
alespoň 24 hodin v ledničce. Při podávání zdobíme šlehačkou.
Dobrou chuť!

zpracovala z různých pramenů
Mgr. Jana Zatloukalová
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Jazykové kotrmelce aneb „abychom si rozuměli“
Poslední dobou se v tisku a především v televizi s oblibou užívají výrazy a množství
cizích slov, jejichž pravému významu my „obyčejní“ občané s obtížemi rozumíme a mnohdy
málo chápeme. Proto vám nabízíme malý slovníček dnes mimořádně frekventovaných slov:
C – CAUSA
Se slovem causa, psaným buď causa, nebo kausa případně kauza, se setkáváme,
především v souvislosti s naší politickou scénou, v novinách skoro denně. Najdeme ho ve
slovníku cizích slov a také ve slovnících latinských.Takže se do nich podíváme i my:
Ve slovníku cizích slov se uvádějí tři významy výrazu causa: Právní důvod ke vzniku
závazku, věc, která je předmětem soudního jednání, a příčina něčeho. Latinský slovník uvádí
ještě mnohem víc významů: podklad, podnět, příčina, důvod, také výmluva, námitka, dále
záležitost, sporná věc, soud… Sloveso causare pak znamená mluvit před soudem.
Když se podíváme do našich novin a přečteme si tam titulky jako třeba Causa Mošnov
nebo Causa Mečiar případně Causa lustrace, musíme říci, že ani jeden z významů slova causa,
jak se dnes u nás používá, se nehodí docela přesně. Nejde tu o předměty soudního jednání ani
o příčiny, a už vůbec ne o výmluvy… snad by se nejvíc hodily významy záležitost či sporná
věc. Ale dodejme, že nejde o záležitosti a sporné věci jaksi obyčejné, že jejich podstatným
znakem je všeobecná zajímavost a vývoj. Jeden napíše o zásahu na mošnovském letišti to,
druhý něco jiného, třetí to všechno vyvrátí, ten první ještě připojí, co dosud neřekl, a je tu
causa. Naši předkové takovým záležitostem říkali aféry a měli jich také hodně.
Různé spletité aféry a jak my teď říkáme causy do veřejného života ve svobodné
společnosti, kde působí necenzurovaný tisk, myslím patří. Jsou součástí hledání pravdy, a to
nebývá nikdy jednoduché.
D – DEMAGOGIE
Před volbami bývá tohle slovo slyšet velmi často. Politici a politické strany se
navzájem obviňují z demagogie. A už ze způsobu, jakým to slovo vysloví, tušíte, že tu jde o
něco jako nadávku. Ano, označíme-li nějakého politika nebo třeba také novináře za
demagoga, povíme-li, že to, co říká, je demagogie, vůbec ho tím nechválíme.
Ve slovníku se totiž můžeme dočíst: „Demagogie – způsob klamání lživými sliby,
překrucováním skutečnosti a působením na nízké city, užívání tohoto způsobu v politice pro
získání mas klamem“. Takový demagog třeba řekne: za socialismu měli všichni práci, a to
bylo lepší, než je to dnes. Zapůsobí tím na zmíněné nízké city, protože ví, že mít práci je pro
většinu lidí příjemnější než být nezaměstnaný, a spolehne se při tom na to, že jeho posluchači
si neuvědomí, že slyšeli vlastně lež. Práci sice opravdu všichni v minulém režimu měli, ale
většina z nich pracovala jen málo a mnozí na úplně nesmyslných úkolech, které nikomu
k ničemu nebyly. Takže ve skutečnosti nebylo lepší, že všichni měli práci.
Demagogové ovšem nejsou jen mezi zastánci komunistického režimu, jsou skoro ve
všech politických stranách a obrana proti nim je jediná: přemýšlet nad tím, co říkají.
A odkud pochází slovo demagogie? Je to velmi zajímavé. Tohle slovo původně vůbec
nadávkou nebylo. Bylo to jen označení politiků, kteří si ve starověkých Aténách – už dávno,
před dvěma a půl tisícem let – říkali vůdcové lidu. Demos je řecky lid, jak víme třeba ze slova
demokracie, a agogos znamená vedoucí. Tito vůdcové, demagogové, nemívali státní funkce,
obvykle jen vystupovali na lidových shromážděních, tlumočili lidové požadavky. To, že se u
jejich normálního pojmenování stala nadávka, způsobili dva z nich. Jmenovali se Kleon a
Hyperbolos a v knihách se o nich můžeme dočíst, že „svého vlivu zneužívali k osobním
zájmům a k uspokojování své ctižádosti“.
Příště: ekologie, firma
Připravila Mgr. Jana Zatloukalová
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Od bubínku ke zpravodaji
10.výročí založení zpravodaje
O potřebě informací a jejich významu pro rozšiřování vědomostí
z historie, současnosti, se přesvědčujeme v každodenním životě.
Například prvním předchůdcem hlášení v obcích a tedy i naší, byli
obecní policajti. Na historickém snímku z roku 1926 (zapůjčeném
panem Gottwaldem – majitelem antikvariátu ve Vyškově, největším
sběratelem pohledů) a podle sdělení pamětníka pana Josefa Novotného,
jde o pana Jana Řezníčka, narozeného 20.6.1854 Velká Bystřice, strojní
zámečník, obchodní zástupce strojírenské firmy v Přerově, bytem
Švábenice 251, Obecní policajt Švábenice. V roce 1934 se přestěhoval
na Horní Bečvu k synovi, Bohuši Řezníčkovi, řediteli školy.
Poté v průběhu dalších let se tehdejší obecní úřad i místní národní
výbor snažili své občany informovat dalšími různými formami.
Po revoluci 1989, po příkladu okolních obcí a měst, které si uvědomovaly význam
vzájemné informovanosti obecního úřadu a občana, rozhodlo se Sdružení občanů pro
Švábenice napomoci k této významné oblasti.
Vydáním nultého čísla v roce 1996 zahájilo Sdružení jeho pouť. Díky podpoře ZOD Haná
Švábenice, firem ing. František Bureš, Jan Dvořák a řadě dalších, úspěšně zpravodaj
překonával první kroky. Rovněž zkvalitňující úrovní obsahů článků, postupném rozšiřováním
dopisovatelů získával stále větší okruh čtenářů, občanů, rodáků. Proto od roku 2000 spojili
své síly a prostředky Sdružení a obecní úřad. Zpravodaj byl vydáván v úzké spolupráci, jak je
uvádí přiložené jednotlivé fáze vývoje zpravodaje. Zárukou, že zpravodaj bude dále
pokračovat, je shodné konstatování ve volebních programech politických stran ČSSD a KDUČSL Švábenice v roce 2006: „O hospodaření obce a činnosti zastupitelstva budeme i nadále
informovat občany ve zpravodaji obce Švábenice….“
Pro jeho další přitažlivost a aktuálnost je proto nutné, aby do zpravodaje přispíval stále
větší počet dopisovatelů, zejména pak z oblasti historie. Vzhledem k tomu, že zpravodaje jsou
archivovány v místních, okresních a národních archivech a muzeích, zachovat tak co největší
okruh sdělení a poselství příštím generacím o životě své obce – o Švábenicích.
připravil: Pavel Kudlička
„Historii může dělat každý hlupák. Ale psát o ní musí genius“
Oscar Wildee-anglický spisovatel
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Tříkrálová sbírka 2007
I v letošním roce se rozhodli členové 3. odddílu YMCA Skaut Švábenice udělat něco
ve prospěch druhých a zúčastnili se již tradiční Tříkrálové sbírky, organizované Charitou.
V sobotu 6. ledna 2007 se sešlo pět vedoucích a patnáct dětí na obecním úřadě.
Rozdělily si obec podle ulic místních částí, aby mohly obejít všechny domy ve vesnici a včas
se všichni zase sejít na obecním úřadě. Se zapečetěnými pokladničkami jsme se rozešli po
obci. Když se všichni vrátili, začalo rozpečetění pokladniček a sčítání jejich obsahu. K údivu
všech jsme zjistili, že jsme pro potřeby Charity v naší obci získali 27.140.- Kč. Děti z toho
měly velkou radost a ke spokojenosti jim přispělo i to, že řada občanů, a to i nově
přistěhovaných, malým koledníčkům mimo peněz do pokladničky dávala i různé sladkosti a
ovoce. Máme radost, že i za našeho přispění může Charita pomoci lidem v nouzi.
Co nejsrdečněji děkuji všem , kteří nám finančně přispěli, i těm , kteří se této sbírky
Vedoucí 3. oddílu YMCA Skaut Švábenice
osobně zúčastnili.
Vladimír Norgay Hroza

__________________________________________________________________________________

100 let skautingu – aneb – jak to všechno začalo
Robert Baden – Powell se narodil 22. února 1857. Otec mu zemřel, když mu byly tři
roky. Ve škole byl jedním z nejnadanějších žáků. Matematika a řečtina byly jediné dva
předměty, které mu dělaly potíže. Po škole žil sedm let životem důstojníka v Indii. Potom byl
přeložen do Afganistanu. Roku 1884 byl přemístěn do jižního cípu Afriky, do Natalu. Zde se
zapsal taktikou v Búrské válce při obraně Mafekingu. Bylo tu asi 800 mužů pravidelné
armády a policie a dalších 300 mužů z řad obyvatel. Jako spojky a poslíčci pracovali chlapci
ve věku 12 – 15 let, organizováni v jednotkách kadetů. Proti přesile 8000 búrských vojáků
obránci vydrželi 217 dní až do osvobození vyloděnými posilami 17. května 1900. Úspěšná
obrana Mafekingu byla po dlouhou dobu jediným pro Brity příznivým vývojem ve válce, a
tak poutala značnou pozornost domácí veřejnosti. Baden – Powell se stal národním hrdinou a
nejmladším brigádním generálem. Velký zájem chlapců o vojenské příručky, jichž byl
autorem a zkušenost ze spolupráce s poslíčky v Mafekingu mu vnukla myšlenku na sepsání
metodicko – výchovné knihy pro kluky. Na své vojenské dráze poznal hrůzy války a chtěl
v mladých lidech vypěstovat touhu po míru, po vzájemném porozumění a lásce. Ale to vše
bylo zatím ještě příliš daleko. To byl ovšem teprve počátek, impuls, z něhož se zrodil záměr
velkolepého projektu, který měl v krátké době obsáhnout celý svět. Bylo toho potřeba ještě
hodně udělat. Prvním počinem se zcela zákonitě muselo ovšem stát přepracování vojenské
učebnice pro civilní potřebu a také pro výchovu mládeže. Současně si uvědomoval, že to
samo o sobě nebude stačit. Věděl, že bude třeba doplnit hravý program o pevný mravní
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základ. Ten byl pro něj, jako hluboce věřícího člověka samozřejmostí. V roce 1906 se setkal
s mladým nakladatelem A. C. Pearsonem, kterému se svěřil. Dohodli se, že kniha vyjde na
jaře 1908 pod názvem „Scouting for boys“. Baden – Powell chtěl napsat příručku takovou,
aby byla vhodná pro chlapce a nebyla psaná pro vojáky. Chtěl si též v praxi prověřit, co
napsal. Nedaleko ostrova Wight v Lamanškém průlivu je na anglickém pobřeží přístav Poole.
V jeho zálivu je ostrůvek nazvaný Browensea. Je památný tím, že si jej Baden – Powell
zvolil za místo, kde vybudoval první skautský tábor na světě. Od 15. července do 9. srpna
1907 zde tábořilo prvních dvacet chlapců ze všech končin Anglie.
A jaký byl denní režim táborníků na Brownsea ? V záznamech čteme :
6.00 – budíček, vyvětrání lůžkovin, zajištění mléka a pečiva
6.30 – cvičení
7.00 – seznámení s denním programem s ukázkami
7.30 – úklid tábora
7.55 – nástup, vzdání cti vlajce, modlitba, snídaně
9.00 – dopolední program
12.00 – koupání
12.30 – oběd
13.00 – odpočinek
14.30 – odpolední činnost
17.00 – čaj, svačina
18.00 – táborové hry
19.15 – mytí a převlečení
20.00 – večeře
20.15 – posezení u ohně, krátké cvičení
21.15 – modlitby
21.30 – večerka, zhasnutí světla
Dne 8. ledna 1941 Sir Baden – Powell zemřel. Prostý kámen se skautským znakem je
položen na jeho hrobě na úpatí hory Kenya.
Hroby a desky ovšem mohou být zničeny, zneuctěny, ze základů vyrvány. Ale dobrá
myšlenka nikdy. A tak je to i s dílem Baden – Powella. Přetrvá věky, neboť dobro, krása,
bratrství, jsou věcmi, které nemohou nikdy ztratit svoji cenu.
Vedoucí 3. oddílu YMCA Skaut Švábenice
Vladimír Norgay Hroza
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___________________________________________________________________________

Pozvánky
Školní akademie
Žáci a učitelé ze Základní školy ve Švábenicích a Základní umělecké školy
v Ivanovicích na Hané zvou všechny na tradiční školní akademii, která se koná dne 13. června
2007 ve 14.30 hodin v kulturním domě ve Švábenicích. Uvidíte, co jste ještě neviděli,
uslyšíte, co jste ještě neslyšeli.
Na vaši návštěvu se těší všechny děti!

……………………………………………………………………………………

Nová výstava
V obecním vlastivědném muzeu ve Švábenicích můžete navštívit novou výstavu
s názvem: UKÁZKA DOVEDNOSTI NAŠICH OBČANŮ. K této akci mi věnovala naše
švábenická občanka (která nechce být jmenována), hezkou básničku, která dokazuje, že i
v naší obci jsou lidé velmi nadaní a zaslouží si poděkování.
Výstava ručních prací
Jen skončila krásná výstava beltémů,
už pan Libor novou chystá.
Bude o Vašich ručních pracích
a věc je to už jistá.
Uvidíme lidičky,
jak šikovné jsou „české ručičky“.
Proto každý, kdo „dar“ má –
ať jej na výstavě lidem shlédnout dá.
Práce, která lidi těší, inspiruje okolí,
proto ať to každý vidí –
za pochvalu to stojí.
Přijďte všichni podívat se
na ty pěkné věcičky,
vemte s sebou známé, blízké,
ba i vaše dětičky.

…………………………………………………………………………………….
Kino Švábenice
8. června 2007 v 10.00 hod - Strašpytlík (toto školní představení mohou navštívit také
rodiče nebo prarodiče s dětmi, kteří jsou doma)
8. června 2007 v 19.00 hod – Prázdniny pana Beana (Mr.Beańs Holiday)
LETNÍ FILMOVÁ PŘEHLÍDKA
10. srpna 2007 v 19.00 hod – Vratné lahve
11. srpna 2007 v 19.00 hod – Piráti z Karibiku III. ( Piráti z Karibiku na konci světa)
12. srpna 2007 v 19.00 hod – Spider-Man III.
Vstupné: 50,- Kč
Všichni jste srdečně zváni!
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…………………………………………………………………………………….
WÜSTENROT - životní pojišťovna
Od dubna 2007 otevírá paní Marie Švecová(rozená Dvořáková)
kancelář Wüstenrot, která se nachází ve Švábenicích č.p. 135
(Trávník) a nabízí:
- Povinné ručení a havarijní pojištění motorových vozidel zvýhodněné pro vozy Škoda a
naftové vozy
- Úvěry a hypotéky, nyní akce ZDARMA
- Stavební spoření v současné době pro děti do 18-ti let ZDARMA
- Pojištění rodinných domů, bytů a domácností
- Životní pojištění, úrazové pojistky od 6-ti týdnů věku dítěte do 85-ti let, pro pojistnou částku
100 000,- Kč pouze za 49,- Kč měsíčně.
Přijďte se poradit každou středu od 9.00 do 18.00 hod nebo volejte 732 643 276
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