DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Obecní úřad Švábenice:
Úřední hodiny:
Po
7.30 – 16.00 hod
St
7.30 – 18.00 hod

tel/fax.: 517 365 622
e−mail: obec@svabenice.cz

Zpravodaj

web: www.svabenice.cz

obce Švábenice

Matrika Švábenice
Úřední hodiny:
St
15.00 – 18.00 hod

Vydává obecní úřad Švábenice − číslo 2/ 2007

Farní úřad Švábenice:
http://farnost.svabenice.cz/
Pošta Švábenice:
Po−Út−Čt−Pá
8.00 − 10. 30
St
8.00 − 10. 30

tel: 731 402 180

tel.: 517 365 620
13.30 − 15.30 hod
13.30 – 15.30
16.00 – 17.00 hod

Knihovna Švábenice
Pá
16.00 − 18.00 hod

Z obsahu:

Sportovní areál − víceúčelové hřiště k pronájmu.
Objednávky přijímá správce :paní Marie Petřeková
denně od 19.00 − 21.00 hod
tel: 736 441 108
Květinářství a zahradnictví Týna Švábenice:
Po
3.00 − 17.00 hod
Út−Pá 8.00 − 12.00
13.00 – 17.00 hod
So
7.00 − 11.00 hod

tel: 731 471 263

BUREŠ – smíšené zboží Švábenice
Po−Pá 6.30 − 17.30 hod
SO
6.30 − 11.00 hod

tel: 517 365 617

Konzum S+M CRHA
Po−Pá 6.30 − 17.30
So
6.30 − 11.00

tel: 739 027 295

Cukrárna – Skácelová Jitka
Po−Pá 12.00 − 18.00 hod
So
10.00 − 18.00 hod
Ne
10.00 − 12.30
13.30−18.00 hod
Od listopadu do dubna Po−Út zavřeno

tel: 517 365 818

ZOD Haná Švábenice

tel. spoj.: 517 324 241

07−05−011 Zpravodaj Švábenice 1 2007 − Purpurová

Slovo úvodem
Usnesení Zastupitelstva obce
Městys Švábenice
Občanská rubrika
Vzpomínka na zemřelé
Slovo má – P. B. Jonczyk
20 let ČSCH
Cestou necestou…
Je odkud čerpat
TJ Sokol Švábenice
Co se děje v MŠ
Školní akademie očima dětí
Konečně závěr školního roku
Zahájení nového školního roku
Výlet dětí do Rajhradu
Slavnosti a poutě 2007
Puťák − Beskydy
Letní tábor mladých hasičů
Skautský tábor Milkov
Co nového na Sv. Hostýně
Výročí Josefa Lady
Z muzejního koutku
Z českého rozhlasu Brno
Poděkování

Měsíc září – babí léto je tady
Pro kutily a hospodyňky
Jazykové kotrmelce
Výměna občanských průkazů
Výměna řidičských průkazů
Kino Švábenice
Přírodní bakterie
Důležité informace

Slovo úvodem…
Přišel tichounce po špičkách a skropil deštěm traviny a pole, vyprahlé
dechem léta. Ptáte se kdo? No přece podzim! A září? Nejkrásnější měsíc
v roce. To ovšem hovořím za kategorii seniorů, kteří tento měsíc vnímají
jako dokonalou harmonii barev a světla. Ranní mlhy po rozplynutí pročistí
vzduch, v listech stromů se začíná prosazovat žlutá barva, plné zahrady nabízejí plody
léta, které ovšem milují také v tomto měsíci rozhojněné a drzé vosy. Pánové si svlaží
hrdlo burčákem, který považují za boží dar. Dámy mají ovšem zcela jiné starosti!
Vzhledem k blížící se nejdůležitější události roku – hodům – gruntují, smýčí, pečou a
pečou a pečou… No vlastně, jak tak přemýšlím, tak si uvědomuji, že koho se zeptám –
peče u Jitky. Ne že by všichni litovali nějakou Jitku a pekli jí cukroví. Kdepak – místní
moc dobře vědí, koho a co tím myslím.
Je tu však ještě kategorie našich dětí školou povinných a nás, co máme se
školou něco společného. Pro nás září znamená návrat do školních lavic (pro kantory
před lavice) a tím znovuzavedení školního otroctví (oboustranného), hrozivých písemek
(nad kterými učitelům vstávají vlasy na hlavě) a zkoušek (vyučující se marně domáhají
alespoň jedné jediné věty holé) a také neblahých dozvuků rodičovských schůzek
(oboustranně).
Jak už jsem řekla – toto období nemám zrovna v lásce, ale musím uznat, že ten
pravý podzim má něco do sebe a taková malá procházka do přírody s někým, koho
máme rádi…to je na všem nepříjemném to nejhezčí. A těšit se, že určitě bude líp. A
věřte, bude líp!
Mgr. Jana Zatloukalová
______________________________________________________________________
Výpis usnesení přijatých na 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice
konaného dne 25.5. 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 4. zasedání zastupitelstva obce
1. Libora Pištělku
2. Boženu Štolfovou
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 ZO)
2) Zpráva o činnosti rady obce, kontrola usnesení
3) Závěrečný účet obce za rok 2006
4) Rozpočtové opatření č. 2/2007 rozpočtu obce
5) Rozpočtový výhled obce na rok 2008 – 2009
6) Obecně závazná vyhláška obce Švábenice č. 1/2007 O stanovení systému
shromažďování, sběru, přeprav, třídění, využívání a odstraňování
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komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
7) Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku p.č 346/7 o výměře 789 m2
8) Projednání písemných žádostí k záměru obce prodeje pozemku p.č.
3256/49 o výměře 669 m2 a st. parc. č. 523 o výměře 111 m2
9) Určení zastupitele při pořizování ÚPD § 47 odst. 1 a 4 zákona č.
183/2006 Sb.
10) Zpráva kontrolního výboru
11) Různé
12) Diskuse
13) 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
31.1., 28.2., 21.3., 4.4., 18.4. a 2.5. 2007.
Bod č. 3: Závěrečný účet obce za rok 2006
Usnesení č. 4) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e závěrečný účet obce za rok 2006
a to bez výhrad.
Bod č. 4: Rozpočtové opatření č. 2/2007 rozpočtu obce
Usnesení č. 5) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 2/2007
rozpočtu obce.
Usnesení č. 6) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e částku 260 000,- Kč jako spoluúčast
obce na akci v rámci programu 298 220 pod názvem – Obec Švábenice, okr. Vyškov –
Jihomoravský kraj – oprava silnic a pěších komunikací.
Bod č. 5: Rozpočtový výhled obce na rok 2008 – 2009
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í rozpočtový výhled na rok
2008 a 2009.
Bod č. 6: Obecně závazná vyhláška obce Švábenice č. 1/2007 O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Usnesení č. 8) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e obecně závaznou vyhlášku obce
Švábenice č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Bod č. 7: Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku p.č 346/7 o výměře 789 m2
Usnesení č. 9) Zastupitelstvo obce 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. 346/7 orná půda o výměře 789 m2 vzniklé oddělovacím geometrickým
plánem č. 333-2/2007 z parcely PK pod č. 3901/1 o výměře 4 302 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 20.000,- Kč kupujícímu Ing. Františku Burešovi, trvale
bytem Švábenice 117, PSČ 683 23.
Usnesení č. 10) Zastupitelstvo obce u k l á d á starostovi obce uzavřít s kupujícím
pozemku kupní smlouvu.
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Bod č. 8: Projednání písemných žádostí k záměru obce prodeje pozemku p.č.
3256/49 o výměře 669 m2 a st. parc. 523 o výměře 111 m2
Usnesení č. 11) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e písemnou žádost Pavlíny
Kuzdasové a Martina Kuzdase, bytem Švábenice 354 o odkoupení pozemku p.č.
3256/49 v k.ú. Švábenice o výměře 669 m2 a st. parc. 523 o výměře 111 m2, dle záměru
obce, schváleného Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 26.2. 2007.
Bod č. 9: Určení zastupitele při pořizování ÚPD § 47 odst. 1 a 4 zákona č.
183/2006 Sb.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e starostu obce Švábenice Josefa
Kubíka jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování ÚPD
Bod č. 10: Zpráva kontrolního výboru
Usnesení č. 13) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í zprávu kontrolního
výboru ze dne 23.5. 2007.
Bod č. 11: Různé:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo obce s čestným prohlášením Blanky Pištělkové, roz.
Derkové, o studni
před domem č.p. 3 na parc. č. 3950/5 v k. ú. Švábenice.e
Usnesení č. 14) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e bezúplatný převod majetku
studny na pozemku parc. č. 3950/5 ostatní plocha, který je zapsán v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro jihomoravský kraj – Katastrální
pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice mezi obcí
Švábenice, okres Vyškov jako převodkyně a manželé Pavel Pištělka a Věra Pištělková,
oba trvale bytem Švábenice č.p. 3, jako nabyvatelé.
2. Starosta přednesl žádost ředitelky ZŠ a MŠ Švábenice, okres Vyškov, příspěvková
organizace o povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2007/2008.
Usnesení č. 15) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e p o v o l e n í v ý j i m k y z
počtu žáků pro Základní školu a mateřskou školu Švábenice, okres Vyškov,
příspěvková organizace pro školní rok 2007/2008 podle ustanovení § 23, odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb. a dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. na celkový počet 71 žáků.
3. Starosta přednesl žádost ředitelky ZŠ a MŠ Švábenice, okres Vyškov, příspěvková
organizace o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2007/2008.
Usnesení č. 16) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e p o v o l e n í v ý j i m k y z
počtu dětí pro Základní školu a mateřskou školu Švábenice, okres Vyškov, příspěvková
organizace pro školní rok 2007/2008 podle ustanovení § 23, odst. 3 a § 177 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb. a dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. na celkový počet 28 dětí .
4. Starosta informoval zastupitelstvo obce - o přidělené dotaci z JMK na opravu
sociálního zařízení : II.etapa - pohostinství V Bráně ve výši 158.tis. Kč.
- o aktuální situaci při vyřizování náležitostí k územnímu řízení a následnému
stavebnímu povolení technické infrastruktury v lokalitě nové zástavby obce.
Usnesení č. 17) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 1. 6. 2007
Zapsala: Hana Hladká

Starosta obce: Josef Kubík
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Ověřovatelé zápisu: Libor Pištělka, Božena Štolfová

Výpis usnesení přijatých na 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice
konaného dne 24.8. 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 5. zasedání zastupitelstva obce 1.Pištělku Pavla
2. Hrozu Vladimíra
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 ZO)
14) Zpráva o činnosti rady obce, kontrola usnesení
15) Rozpočtové opatření č. 6/2007 rozpočtu obce
16) Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku p.č 3256/49 o výměře 669 m2
a parc. č. st. 523 o výměře 111 m2
17) Projednání záměru obce o odprodeji obecní studny na pozemku p.č.
3950/1 v k.ú. Švábenice
18) Vzdání se funkce člena rady obce Švábenice
19) Volba nového člena rady obce Švábenice
20) Zpráva finančního výboru
21) Projednání záměru obce o odprodeji nemovitého majetku parc. č. 3950/19
v k.ú. Švábenice
22) Různé
23) Diskuse
24) 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 16.5., 30.5., 13.6., 27.6.,
11.7., 13.7., 25.7. a 1.8. 2007.
Bod č. 3) Rozpočtové opatření č. 6/2007 rozpočtu obce
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 6/2007
rozpočtu obce.
Bod č. 4) Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku p.č 3256/49 o výměře 669
m2 a parc. č. st. 523 o výměře 111 m2
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce 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. 3256/49 orná půda o výměře 669 m2 a parc.č. st. 523 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 111 m2, které jsou zapsány 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 62.400,- Kč kupujícím
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manželům panu Martinu Kuzdasovi a paní Pavlíně Kuzdasové bytem Švábenice č.p.
354, PSČ 683 23.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce u k l á d á starostovi obce uzavřít s kupujícími
pozemků kupní smlouvu.
Bod č. 5) Projednání záměru obce o odprodeji obecní studny na pozemku p.č.
3950/1 v k.ú. Švábenice
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e záměr obce odprodat studnu ve
vlastnictví obce Švábenice u č.p. 162 v obci Švábenice na parcelním čísle 3950/1
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. Kupní
cena je stanovena ve výši 17.676,- Kč.
Bod č. 6) Vzdání se funkce člena rady obce Švábenice
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í vzdání se funkce člena
rady obce Švábenice pana Josefa Polišenského Švábenice č.p. 331.
Bod č. 7) Volba nového člena rady obce Švábenice
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce v o l í v souladu s § 84 odst. 2) písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za člena rady pana Pavla
Pištělku.
Bod č. 8) Zpráva finančního výboru
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í zprávu finančního
výboru ze dne 13.8. 2007 o provedené kontrole pokladních dokladů VHČ za období
leden – červenec 2007 a zprávu ze dne 10.7.2007 o provedené kontrole pokladních
dokladů za období leden – červen 2007.
Bod č. 9) Projednání záměru obce o odprodeji nemovitého majetku parc. č.
3950/19 v k.ú. Švábenice
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e zveřejnění záměru obce odprodat
nemovitý majetek pozemek parc. č. 3950/19 o výměře 24 m2 zapsaném v katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,
Katastrální pracoviště Vyškov na LV 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice.
Kupní cena je stanovena ve výši 60 Kč/m2. Nabyvatel uhradí náklady spojené
s geometrickým plánem.
Bod č. 10) Různé
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke Směrnici pro
vedení účetnictví ze dne 16.12.2005.
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke Směrnici o
zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
Informace starosty:
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o aktuálním průběhu jednotlivých akcí
v obci, které se již uskutečnily, nebo právně probíhají.
a) V pohostinství V Bráně probíhá II. etapa opravy soc. zařízení, která bude dokončena
do konce srpna. Rovněž se provádí úpravy v salonku. Dotace na tuto akci je 158 tis. Kč
z JmK.
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b) Proběhlo přemístění a komplexní oprava Památníku padlým z roku 1924. Zbývá
dokončit chodník kolem památníku, který bude proveden z pískovcových obrubníků a
pískovcové dlažby, poslední impregnace památníku, osazení mramorovými deskami
s obnovením nápisů a terénní úpravy okolí. Dotace na tuto akci 50 tis. z JmK.
c) Byla dokončena výměna oken a vchodových dveří v KD Švábenice a do 7.10.2007
bude zakoupeno 250 nových židlí, na které jsme obdrželi dotaci 50 tis. z JmK.
d) do 12. října 2007 budou dokončeny opravy částí místních komunikací a chodníků,
které jsou nejvíce poškozené. Dotace z Min. financí činí 2.600 000,-Kč. Spoluúčast
obce bude činit 290 tis. Kč.
e) ÚZEMNÍ PLÁN – NÁVRH ŠVÁBENICE byl předán pořizovateli MěÚ Vyškov,
odbor územního plánování a rozvoje. Dokončení – čistopis bude asi březen-duben
2008.
f) ZVHS provedla čištění potoka od mostu u fotbalového hřiště až po dům č.p. 224
Jaromír Punčochář. Byly vykáceny přestárlé nebezpečné stromy a vytrhány pařezy
z koryta potoka. Zvětšila se průtočnost koryta potoka.
g) Dne 8.9.2007 budou přes naší obec při automobilové soutěži „ Bottcher rally
Vyškov 2007“ projíždět posádky (celkem 3 x) na start rychlostní zkoušky do Litenčic.
Musejí se chovat jako všichni ostatní účastníci silničního provozu.
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 29.8. 2007
Zapsala: Petra Jakešová
Starosta obce: Josef Kubík
Ověřovatelé zápisu: Pavel Pištělka, Vladimír Hroza
______________________________________________________________________
Historické razítko z padesátých let minulého století
Městys Švábenice
V současné době probíhá v naší obci anketa ve které žádáme
Vás, občany, o vyjádření, zda se domníváte, že by obec
Švábenice měla požádat o navrácení titulu městys, který před
rokem 1954 užívala. Švábenice, na základě vyjádření Moravského zemského archívu
v Brně, byly povýšeny na městečko (později městys) již 8. září 1348 a před rokem 1954
byl tento název zrušen.
O navrácení titulu městys bude zastupitelstvo obce hlasovat na veřejném zasedání
zastupitelstva obce. V případě navrácení titulu se změní název Obec Švábenice na
„Městys Švábenice“ a Obecní úřad Švábenice na „ Úřad Městyse Švábenice“.
Z místního rozhlasu
______________________________________________________________________
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Občanská rubrika
do 31.8.2007
„Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali.
Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.“
Konfucius
Narodili se:
Tomáš Krňávek
Nikola Kubíková
Veronika Menšíková
Kristýna Procházková
Jakub Raclavský
Tereza Smutná
Patrik Gabrišák
Richard Novák

č.p. 326
č.p. 333
č.p. 330
č.p. 316
č.p. 148
č.p. 157
č.p. 103
č.p. 269

Zemřeli : ---Počet obyvatel v obci : Celkem 939

z toho ženy 463 muži 476
připravila : Hana Hladká - pracovnice OÚ
______________________________________________________________________

Vzpomínka
12. února 2007 Pán povolal na věčnost paní Marii Shromáždilovou.
Chtěli bychom vzpomenout na tuto dobrou a laskavou ženu, která, i když
nesla těžký kříž svého života, dokázala druhé potěšit a povzbudit. Pokud jsme někdy
finančně i pracovně nezvládali aktivity našeho syna Michala s mládeží, vždycky našel
pochopení u ní. „Mařenka“ nikdy pomoc neodmítla. Pevně věříme, že tam „nahoře“ už
má sečteny všechny ty dobroty, co napekla a také lásku a radost, kterou se celý život
snažila kolem sebe rozdávat. Věříme, že všichni budou na „naši Mařenku“ s láskou a
úctou vzpomínat.
V pondělí 19. února 2007 nás z pozemského putování opustil náš milý soused pan
Radomír Koutný. Všichni jsme ho měli rádi pro jeho kamarádskou povahu a ochotu
vždy a všem pomoci. Nadarmo se neříká, že dobrého souseda nezaplatíš zlatem. A tím
Radek opravdu byl.
Bude nám všem moc chybět. 5. září 2007 by se dožil 70 let. Čest jeho památce.
Připravili: manželé Štěrbovi
______________________________________________________________________
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Slovo má......P.Boguslav Jonczyk
Drazí přátelé, končí prázdniny, končí léto, doba dovolených je pryč a zase
se musíme dostat do nějakého řádu. Tento řád si musíme vytvořit sami pro sebe a pro
své děti. Jak to udělat, aby se to povedlo? Jenom, aby to nebylo tak, jak u jedné ženy,
která přivedla svého malého synka ke Gándhímu a požádala ho: „Řekni mu, ať nejí
sladkosti, tebe poslechne“. „Buď tak hodná a vrať se za tři dny“, odpověděl Gándhí. Tři
dny poté matka s dítětem přišla znovu a Gándhí chlapci řekl: „Přestaň jíst sladkosti.“
Žena se divila: „Proč jsme museli čekat tři dny jenom na tohle?“ Gándhí odpověděl:
„Protože před třemi dny jsem ještě sladkosti jedl taky.“
Kdyby se všichni, kdo rozkazují, kážou, vyhrožují, křičí, vyžadují a nabádají, rozhodli,
že budou sami dělat to, co chtějí od ostatních, svět by se stal rájem.
Také i naše farnost se musí dostat do řádu nového školního roku. Připomínám
všem rodičům, kteří nechali pokřtít své děti, na jejich povinnost dbát o výuku
náboženství. Děti I.-V. třídy budou mít výuku ve škole a třídy VI.-IX na faře. Přihlášky
si můžete vyzvednout pro ZŠ ve škole. Žáci VI.-IX. třídy se přihlašují na faře.
Pravidelná výuka začne po hodech. Během školního roku se budeme pravidelně scházet
na dětských mších sv. každý pátek v 18.00 hod. V adventu budou zase roráty pro děti.
Letos po hodech v naší farnosti začíná příprava k biřmování. Přihlásit se k ní
mohou všichni od 15-100 let, kteří ještě tuto svátost nepřijali. Biřmování bude udělovat
otec biskup příští rok.
Kalendář významných událostí ve farnosti do konce roku 2007:
28.9. – o slavnosti sv. Václava bude sloužena mše sv. za vlast v 9.00 hod.
30.9. – HODY: oslavíme v naší farnosti hody mší sv. v 9.30 hod.
Hodové nešpory se sv. požehnáním budou v 15.30 hod.
2.11. – „dušičky“ - po mši sv. v 18.00 hod. se půjde na hřbitov
4.11. – „myslivecká pouť“ - začátek v 11.00 hod u kostela
25.12. – Hod Boží vánoční. Odpoledne bude vánoční besídka v kostele.
Kromě těchto mimořádných událostí chceme upozornit na pravidelný život naší
farnosti:
Mše sv. se konají:
neděle – 8.00 a 11.00 hod;

pondělí, středa, pátek – 18.00 hod.
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Pobožnosti:
!
!
!
!
!
!
!
!

I. pátek v měsíci – pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše po mši sv.
III. pátek v měsíci – pobožnost k Božímu Milosrdenství po mši sv.
každý čtvrtek v 18.00 hod. – adorace Nejsvětější Svátosti
každý pátek v 18.00 hod. – dětská mše sv.
advent (prosinec)Po,St.Pá - roráty pro děti v 17.00 hod.
říjen – společná modlitba sv. růžence v kostele – Po,St,Pá- v 17.30 hod
květen – májová pobožnost – Po,St.Pá - po mši sv.
v postní době – křížová cesta – každý pátek v 17.30 hod.

Udělování svátostí:
!
!
!
!
!
!

!

křest – pouze v neděli v 11.00 hod po domluvě s místním
farářem. Dítě je možno přihlásit minimálně 2 týdny před křtem
biřmování – příští rok. Datum bude upřesněno později.
I. sv.přijímání příští rok nebude
svátost smíření – v I. pátek v měsíci 17.00-18.00 hod a také
vždy přede mší sv. kromě neděle
pomazání nemocných při mši sv. 11. února anebo po domluvě, v domě
nemocného. Návštěva kněze u nemocných v jejich domech je každý 1. pátek
v měsíci od 9.00-12.00 hod.
manželství se uděluje po domluvě s místním farářem. Snoubenci by se měli
ohlásit minimálně 3 měsíce před svatbou. Je potřeba u sebe mít občanský
průkaz a výpis z křestní matriky – ten získáte ve farnosti, kde jste byli
pokřtění.
kněžství – za nová povolání se modlíme při mši sv. každé 1. pondělí v měsíci

Ve farnosti fungují také následující společenství:
!
!
!
!
!

ministranti – pro chlapce – náplň: služba u oltáře a společné hry a zábavná
setkání
schóla – pro děvčata – náplň: zpěv při nedělní bohoslužbě, zkoušky mají
v sobotu odpoledne
oáza – společenství pro děti a mládež se schází každou 2. sobotu v 10.00 hod.
na faře
děkanáda – společné setkání dětí a mládeže v rámci děkanátu- jednou za
měsíc v sobotu
universita III. věku – společenství pro seniory se setkává každou středu na
faře po mši sv., náplní setkání je společná modlitba a vzdělávání

Jste všichni zvaní k účasti na životě švábenské farnosti v oblasti, která by vás zajímala.
Přidejte se k nám se svým nadáním a schopnostmi, které máte od Boha, abyste je
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rozmnožovaly. Kéž se farnost ve Švábenicích stane místem setkání pro lidi, kteří chtějí
něco dělat na poli charitní služby, výchovy dětí, či různých kulturních akcí.
Kontaktovat s farností se můžete:
tel. 511110560
mob. 731402180
e-mail: farnost.svabenice@email.cz
www.farnost.svabenice.cz
Farnost nemá žádné pravidelné příjmy a žije pouze z darů věřících a různých
sponzorů. Proto budeme vděčni za každý sponzorský dar pro farnost. Můžete ho vložit
v kostele do sbírky anebo do pokladničky, poslat na účet farnosti 1560861399/800
anebo složit na faře, kde obdržíte potvrzení k daňovému přiznání.
Chtěl bych vás ještě jednou pozvat na všechny akce, které chystáme v nejbližším
období a přeji vám, abyste našli svou životní cestu ke štěstí v tom řádu, který si sami
zvolíte. Přijměte nabídku vstoupit na cestu Evangelia, kterou se snaží jít naše farní
společenství, a tak postoupit k lidské dokonalosti a svatosti. V tom ať nám pomáhá
dobrý Bůh.
P. Boguslaw, farář
______________________________________________________________________
20 let Českého svazu chovatelů ve Švábenicích
Vážení spoluobčané!
V letošním roce oslaví naše organizace dvacetileté výročí založení.
Odstoupením všech švábenských a dětkovských členů z organizace Ivanovice na Hané
jsme založili v roce 1987 organizaci svou, především kvůli problematickému dojíždění.
Mezi nejstarší švábenické členy, kteří působili v Ivanovicích, patří Alois Branžovský,
Jan Dvořák a Tomáš Dobeš.
2. listopadu 1987 se konala první ustavující schůze v pohostinství Na lapači.
25.11.87 organizace obdržela od Okresního výboru (tehdejšího ČSCHDZ) ve Vyškově
dotaci na činnost nové organizace. Na téže ustavující schůzi bylo odsouhlaseno všemi
členy, že každý člen nad 18 let vloží do organizace členský podíl 50 Kčs. Byli to tito
členové:
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Branžovský Alois
Cupák Zdeněk
Derka Jan
Derka Pavel
Damborský Jiří
Dobeš Tomáš
Dobeš Otakar
Doubrava Josef

Dvořák Jan
Doleček Vladimír
Hanák Josef
Jakeš Jaroslav
Judas Ladislav
Judas VI
Lankaš J.
Lankašová Z.

Minařík Stanislav
Navrátil Jan
Otevřel O.
Pastyřík Karel
Procházka František
Skácel Jaromír
Tilšer Zdeněk
Válek Ondřej

Mladí chovatelé byli:
Branžovský Martin
Branžovský Oldřich
Dobeš Ladislav
Doleček Jaromír
Frgál Dušan
Jakešová Petra
Krupík Karel

Kudlička Petr
Lejsek Zdeněk
Novák Jiří
Pospíšil Martin
Pospíšil Vlastimil
Procházka P.
Vojáček P.

Základna činila 8 členů do 15 let, 6 členů do 18 let a 24 členů nad 18 let. Celkem tedy
38 členů.
8. 11. 1987 obdržela místní organizace od ivanovické organizace finanční
částku Kčs 3000,-. Byl to podíl z pokladny Ivanovic, který nám připadl po rozdělení
organizace.
Na ustavující schůzi byl zvolen výbor v tomto složení:
Předseda: Derka Pavel
Garant drůbeže: Jakeš Jaroslav
Místopředseda: Doleček Vladimír
Vedoucí mládeže: Skácel Jaromír
Jednatel: Skácel Jaromír
Revizní komise: Doubrava Josef
Pokladník: Procházka František
Válek Ondrej
Hospodář: Cupák Zdeněk
Tetovatel: Branžovský Alois
Garant králíků: Damborský Jiří
Garant holubů: Tilšer Zdeněk
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V roce 1988 se uskutečnilo první stolní ocenění králíků, celkem 49 kusů
různých plemen. V témže roce jsme uspořádali sběr starého železa s výtěžkem 2 381
Kčs. V říjnu 1988 byla uspořádaná první výstava králíků, slepic, holubů a cizokrajného
ptactva v zahradě u staré mateřské školy. Bylo vystaveno 64 králíků, 60 holubů a 60 ks
drůbeže. První výstava byla velmi zdařilá, chovatelé předvedli zvířata z domácích
chovů a počet návštěvníků byl vysoký. Výtěžek z výstavy byl 2 066 Kčs. Peníze za sběr
a výstavu byly použity na nákup 200 ks krmítek, stojany pod klece a podlážky.
V září 1989 byla sepsána mezi MNV ve Švábenicích a ČSCH smlouva na
dobu neurčitou o pronájmu domku v Hliníku č. p. 37. Již v tomto roce jsme začali
s bouráním starých hospodářských budov ve dvoře. Pro velké nadšení všech členů
práce na domku velmi rychle pokračovaly, brigád se účastnilo 90 % členů. Ještě
v témže roce byla uspořádaná taneční zábava a uskutečnila se druhá výstava.
V roce 1990 čítala členská základna stále 41 členů. Byly prováděny další práce na
domku, nová instalace elektřiny, oplocené celého areálu, které věnovalo JZD, nové
omítky a mnoho různých drobných oprav.
Rokem velkých změn byl rok 1992, kdy najednou odešlo 8 členů. Velmi jsme
litovali ukončení členství pana Tomáše Dobeše, byl to člen výborných chovatelských
kvalit, dobrý organizátor. Byl také velkým pomocníkem při zakládání organizace, za
což mu patří velké poděkování.
Nechci rozepisovat všechno, co organizace za celých dvacet let podnikla.
Velká část našich aktivit patří neustálému vylepšování areálu. Byly opraveny omítky
na přední straně budovy, v roce 2000 se zavedla veřejná voda. V roce 2001 byl zahájen
výkop betonového tanečního parketu. Zúčastnilo se mnoho našich členů i hasičů. Za
velké pomoci obecního úřadu a firmy Hladký byl taneční parket do měsíce hotov.
Vzápětí byl postaven přístřešek pro muzikanty a provedena nová elektroinstalace
celého dvorního prostoru. Slavnostního otevření tanečního parketu se účastnili i
zastupitelé obce.
V roce 2002 byl areál vybaven novými lavičkami. Zakoupily se nové klece pro
králíky za 18 000 Kč, vybudovaly se ekologické záchody za 40 000 Kč, koupila nová
sekačka na trávu, na hlavní budově se vyměnila krytina.
Naše organizace se ale nevěnuje pouze opravám areálu. Členové nás
reprezentují na různých okresních, krajských i celostátních výstavách se zvířaty
různých druhů. Musíme zde připomenout našeho dlouholetého člena a vynikajícího
chovatele Novozélandských bílých králíků pana Jaromíra Skácela, který se mnohokrát
účastnil výstav drobného zvířectva, a to vždy s vysokým bodovým ohodnocením.
Máme velkou radost, že do organizace přicházejí i mladí chovatelé. Např. u
Procházků přechází členství z generace na generaci. Mladý Ondra má svůj chov
králíků a vede si velice dobře i na okresních výstavách. Chovem koz, ovcí a drůbeže
reprezentuje naši organizaci rodina Zastoupilova. K dnešnímu dni čítá organizace 22
chovatelů.
Svůj článek bych ukončil poděkováním všem členům organizace. Starší i
mladší, minulí i současní, ti všichni mají zásluhu na našem chovatelském areálu. Velké
poděkování patří také Obecnímu úřadu, který věnoval materiál na opravu krytiny, nová
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okna, dveře atd. Velký dík také firmě Bureš, které nám poskytuje veškeré služby ve
vozovém parku, příteli p. Minaříkovi, který poskytuje služby se strojním
mechanismem, hasičům za pomoc při budování tanečního parketu, a Vám všem, vážení
čtenáři, kteří chodíte na naše výstavy a zábavy a přispíváte pomocí darovaného sběru
k tomu, aby náš areál byl rok od roku hezčí.
Chtěl bych Vás touto cestou pozvat na Hodovou výstavu králíků, drůbeže a
holubů, která se bude konat 29. září od 13 do 17 h a 30. září od 8 do 15 hodin.
Připravil: Vladimír Doleček
______________________________________________________________________
Cestou necestou …….
Z aktivního volejbalového týmu a dřívějšího cvičení s malými dětmi se ve
Švábenicích postupně vytvořila skupina maminek s dětmi předškolního a mladšího
školního věku, které společně tráví volné chvíle a připravují různé akce pro děti,
podporující zejména poznávání obce a okolí, přírody, také zdravovědy a různých druhů
sportu.
Soutěžemi jsou vždy naplněna také společná setkávání rodičů a dětí na
Myslivecké chatě i na všech společně navštěvovaných místech. Prozatím posledním
opravdu velkým a nezapomenutelným výletem byla návštěva ostravské ZOO, který na
2. července pro 13 dětí a 9 dospělých připravila a (snad i včetně dobrého počasí)
zajistila teta Boženka, velká tvůrčí osobnost a „velitelka“ snad všech zorganizovaných a
již dalších naplánovaných akcí.
„Svoji partu“ si tak ve Švábenicích našli rodiče i děti, a to místní i přespolní,
které sem přivedla chuť sportovat. Zejména ty nejmenší děti se učí zdravě soutěžit,
chovat se v kolektivu, dodržovat daná pravidla, respektovat se i pomáhat si, těšit se
z pohybu a nových poznatků. Radosti a veselí prožité společně jsou několikanásobné.
Starosti, které by člověk sám jen stěží unesl, ty se „v týmu“ stávají zvládnutelnějšími,
což maminky už svojí vzájemnou podporou a pomocí nejednou dokázaly.
Všichni se těšíme na další společné akce. Dětské, dospělácké, nejvíce na ty
společné.
Přejeme všem zdraví, radost a opravdové přátele, malé i velké!
Jedna za všechny - Mgr. Jarmila Dobešová
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______________________________________________________________________
Je odkud čerpat
Sedmdesátá a osmdesátá léta byla jedním z nejbohatších a nejplodnějších
obdobích širokého budovatelského, kulturního a společenského života obce a vytváření
sociálních podmínek pro všechny obyvatele.
Tajemstvím úspěchů, které jezdili studovat jednotlivci a delegace z celé
československé republiky, byl pevný svazek a vzájemná podpora místního národního
výboru, společenských organizací, podniků a závodů v obci tvořící spojené nádoby,
jejich hlavním obsahem, náplní a cílem bylo vytvářet všestranně spokojený život všech
svých obyvatel.
Pro svědectví k pamětníkům a článkům z odkazu kronikáře

Na snímku členky Sboru pro občanské záležitosti, členové rady MNV
Švábenice – Dětkovice, zástupci společenských organizací na návštěvě u rodáka obce a
předsedy MNV Havířov, pana Františka Vystavěla.
V bohatém programu návštěv jsme mimo jiné shlédli projížďku městem,
trénink olympijského vítěze ve vzpírání Oty Zaremby, návštěvu těrlické přehrady a
expozici boje proti fašismu. O lásce ke své obci svědčil mimo jiných činů i obraz
Švábenic, namalovaný ředitelem školy Drahomírem Dostalým v jeho kanceláři.
Předseda MNV Havířova a rodák byl přijat s delegací ve Švábenicích a jako malý dárek
přivezl s sebou skupinu havířovských mažoretek. Tyto vystoupily spolu s našimi
spolky, hasiči, TJ Sokol a dalšími na hřišti.
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I v dnešních dnech se z tisku dovídáme o
úsilí obcí vytvářet všestranné podmínky
spokojeného života svých obyvatel. Svědčí
o tom i výsledky celostátní soutěže o titul
„Vesnice roku“. Za rok 2006 byly
vyhodnoceny v Jihomoravském kraji za
budovatelskou práci, rozvoj společenského
života, práci s mládeží, péči o zeleň a
životní prostředí, rozvíjení lidových tradic,
květinovou výzdobu obce – Lomnice,
Lysice, Nikolčice, Otnice, Prušánky, Vážany nad Litavou. Vykročme proto společně
v podpoře a pomozme každý svým dílem
v náročné práci našim hlavním
představitelům - (kdo chce vládnout, nesmí hnát lidi před sebou, ale kráčet před nimi –
Charles Luis Montesguieu - filosof a spisovatel) členům rady pánům Josefu
Kubíkovi(ČSSD), Jiřímu Orlovi(ČSSD), Pavlu Pištělkovi(ČSSD), Ing. Františku
Burešovi(ČSSD), a Michalu Hladkému (KDU-ČSL) a všem dalším zastupitelům, neboť
kdo chce vládnout, nesmí hnát lidi před sebou, ale kráčet před nimi! (Charles Luis
Montesguieu - filosof a spisovatel)
Připravil: Pavel Kudlička
______________________________________________________________________
TJ Sokol Švábenice – oddíl kopané
Do nové sezóny 2007-2008 vstupuje naše mužstvo plné očekávání, zda se podaří
historický postup do okresního přeboru. Současná generace hráčů na to určitě sportovní
výkonnost má.
V přípravných zápasech se to potvrdilo. Porazili jsme Pačlavice, účastníka okresního
přeboru, a vyhráli turnaj v Tištíně. Mužstvo bylo posíleno o výraznou osobnost
Miroslava Boniattiho, který přišel na hostování z Mladé Boleslavi.
Po roční pauze se opět přihlásilo B mužstvo, které bude hrát IV. třídu OS. Mužstvo
vede Radek Punčochář a Ladislav Grmela. B mužstvo bude své domácí utkání hrát
v neděli v 10 hodin dopoledne.
V letní přestávce došlo k zatravnění obou brankovišť. Dodávku provedla
specializovaná firma a finančně tuto akci zaštítil obecní úřad. V rozpočtu obce byly
vyčleněny prostředky na zpracování záměru výstavby nových kabin v areálu
fotbalového hřiště. Studie by měla být hotova do konce tohoto roku.
V této sezóně začaly opět fungovat internetové stránky TJ Sokol Švábenice, jejichž
správcem je Petr Rejpal. Naleznete zde aktuální informace o dění v klubu, výsledky
zápasů a jiné ( http://sokol.svabenice.com/ ).
Velké díky patří panu Josefu Dvořákovi za jeho celoživotní práci s mládeží a pro
klub. Pan Dvořák pomáhá s organizací žákovského mužstva a sám se věnuje práci
s nejmenšími pravidelně každý čtvrtek na hřišti.
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Áčko 19.8. 2007

nahoře zleva: Petr Novotný, Roman Dvořák,Josef Jiříček,Zdeněk Hrda, Martin
Novotný, Martin Jiříček,Tomáš Orel, Miroslav Boniatti, Petr Krejčí
dole z leva: Milan Gruber, Lukáš Hladký, Jan Hladký, Milan Stěnička, Michal Weiss,
Zdeněk Kapounek

1. kolo 12.08.2007
Opatovice-Švábenice 1:6 (0:3), Valouch-Boniatti 3, Gruber, Hladký Jan, Jiříček
2. kolo 19.08.2007
Švábenice-Ivanovice B 1:0 (0:0), Boniatti
3. kolo 26.08.2007
Komořany-Švábenice 1:3 (1:2), Novák-Boniatti, Gruber, Novotný Petr
4. kolo 02.09.2007
Švábenice-Habrovany 2:0 (0:0), Boniatti, Knap
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Pořadí

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

(Prav)

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

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

12
10
10
9
7
7
4
4
4
3
2
2
2
1

( 6)
( 4)
( 1)
( 3)
( 1)
( 1)
( -2)
( -5)
( 1)
( -3)
( -1)
( -4)
( -4)
( -5)

0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
2
2
2
1

0
0
0
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
3

12: 2
11: 0
9: 4
14: 5
8: 4
8: 8
5: 3
4: 6
6: 18
2: 6
4: 7
5: 11
3: 9
5: 13

Béčko 19.8. 2007

nahoře zleva:Petr Kozák,Josef Dvořák,Radomil Punčochář,Petr Kudlička,Ladislav
Grmela,Jiří Čech,Pavel Hlaváček,Josef Pýrek,Milan Pištělka,Martin Frgál
dole z leva: Petr Gabrišák,Tomáš Orel,Pavel Špinar, Martin Jiříček,Miroslav Gibala
leží: Pavel Veselý
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1. kolo 12.08.2007
Opatovice B-Švábenice B 2:3 (1:2), Steiner, Kalla-Grmela 2, Jiříček M.
2. kolo 19.08.2007
Švábenice B-Brankovice B 2:3 (1:1), Jiříček Martin 2-Učeň, Luža, Sekerka
3. kolo 26.08.2007
Lysovice B-Švábenice B 4:3 (3:2), Olejníček Zbyněk 3, Hynšt VladimírKnap Petr 2, Hladký Petr
4. kolo 02.09.2007
Švábenice B-Pustiměř B 3:2 (0:0), Grmela, Jiříček J., Kroutilík-Jelínek, Hůlka

Pořadí

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

(Prav)

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

FKD
Dražovice C
Brankovice B
M.Málkovice B
Lysovice B
Hamiltony
Pustiměř B
Švábenice B
Hoštice B
Milonice
Račice
Bohdalice C
Kroužek B
Opatovice B

4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0

9
9
9
9
7
6
6
6
6
6
4
3
0
0

( 0)
( 6)
( 3)
( 0)
( 4)
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
( -2)
( -3)
( -3)
( -6)
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0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0

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

29: 7
12: 7
13: 10
16: 15
8: 6
9: 5
10: 9
11: 11
6: 6
9: 20
9: 11
2: 10
4: 10
4: 15

Žáci
1. kolo 25.08.2007
Švábenice-Bohdalice 7:1 (1:0), Grošek 2, Hladký Štěpán 4, Kuška-Hoňka
2. kolo 01.09.2007
Hoštice-Švábenice 11:1 (5:1), Kotouček 10, Suchánek-Hladký Štepán

Pořadí

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

(Prav)

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

Ivanovice na Hané
Hoštice
Vyškov C
Pačlavice
Švábenice
Pustiměř
M.Málkovice
Bohdalice

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
0
0
0

6
6
6
3
3
0
0
0

( 3)
( 0)
( 3)
( 0)
( 0)
( 0)
( -3)
( -3)

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
2
2
2

14: 0
14: 3
8: 1
4: 4
8: 12
1: 6
1: 12
1: 13

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/
Připravil: Ing. Petr KOZÁK jednatel
______________________________________________________________________
Co se děje v mateřské škole
V průběhu minulého školního roku 2006 – 2007 stále více rodičů projevilo
zájem o činnost naší mateřské školy ve Švábenicích. Zdařilou akcí se mimo jiné stalo
např. rozloučení u táboráku a hraní pohádky rodiči ,, Jak včelička zachránila králíčka“.
Svoji spokojenost s činností školy vyjádřili v červnu v anonymní anketě. Výsledek byl
pozitivní a pro učitelky motivující. Jejich soustavná snaha tak byla rodiči oceněna,
navíc se někteří z rodičů chtějí stále aktivně zapojovat do dění v MŠ, což učitelky vítají.
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Do naši mateřské školy je letos přihlášeno 36 dětí ve věku od 3 do 6 let. Dvacet
dětí zůstalo v MŠ z minulého roku a 16 dětí je nových. Vzhledem k celkovému počtu
přihlášených je otevřena další třída a mateřská škola je dvoutřídní (1 třída
s celodenním a 1 třída s polodenním provozem).
Od září posílila pedagogický sbor v naší školce začínající paní učitelka Lucie
Vybíralová z Dětkovic.
Náš program je velmi bohatý a pro letošek jsme si kromě již tradičních
osvědčených a úspěšných činností naplánovali např. tyto akce:
- návštěva divadelního představení v Brně a v Ivanovicích na Hané
- maňáskové divadlo v MŠ
- beseda s některým z rodičů v MŠ nebo exkurze - využití jejich profesních znalostí
- soutěž o nejkrásnější Slunce – ve spolupráci s rodiči
- zábavné odpoledne s rodiči v mateřské škole - ,,Táto, mámo, pojď si hrát“
- pouštění draků s rodiči
- karneval v MŠ i v ZŠ
- výtvarná soutěž o nejkrásnější pohádkovou postavu
- oslava Dne Země v MŠ – třídění odpadového materiálu, sběr papíru
- kreslení na chodníku s rodiči
- výlet do ZOO
- divadlo hrané rodiči
- rozloučení s MŠ u táboráku
Stejně jako v předchozích letech děti navštěvují zájmové kroužky – taneční, hudební.
Individuální péče je věnována předškolním dětem a starším dětem se špatnou výslovností.
V průběhu roku se předškolní děti zúčastní také plavání. Důležitou součástí práce s dětmi jsou
oslavy narozenin dětí, významných svátků, využívání aktuálních zážitků a momentálních situací.
Učitelky chtějí ve spolupráci s rodiči zlepšovat celkový vývoj dětí. Svým osobním
přístupem a tvořivostí se denně snaží, aby se dětem pobyt v naší mateřské škole líbil a co nejvíce
je obohatil.
Připravila: Ilona Kučerňáková - vedoucí učitelka MŠ

Školní akademie očima dětí
V červnu naše škola pořádala akademii. Akademie je něco podobného jako
besídka ve školce. Děti zde tančí, zpívají, hrají na různé hudební nástroje a hlavně
přednášejí básničky. Každá třída měla připravený nějaký program.
Ze všech nejvíc se mi líbilo vystoupení 1.třídy. Děti říkaly různé básničky o
hračkách. Byly velice šikovné a roztomilé. Druháci nás ve svém vystoupení poučili o
správném chování v silničním provozu a třeťáci nás všechny postrašili a zavedli nás na
strašidelnou paseku do strašidelného lesa. Úplně nejvíc mě ale zaujalo tancování dětí ze
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4. třídy. Jejich písnička Budliky, budliky, my jsme čerti z pekla byla tak veselá a
strhující, že všichni dostali chuť se k jejich čertovskému dovádění přidat.
My páťáci jsme se v pásmu básniček loučili s paní učitelkou i se všemi
ostatními ve škole. Bylo to naše poslední vystoupení jako žáci švábenské školy. Možná
i proto nám bylo nějak smutno, protože máme z nové školy trochu obavy. Nakonec to
vše vystihuje i závěr našeho vystoupení:
Sbohem, paní učitelko, sbohem pane školníku,
odcházíme s bázní velkou, budem v 6.ročníku!
Kristýna Štěrbová, bývalá žákyně 5.třídy

Konečně závěr školního roku
Každý konec školního roku nás čekají tradiční soutěže. Možná
proto, aby nám to k těm prázdninám rychleji utíkalo.
Mně se nejvíc líbí PEXESIÁDA. Jak už název napovídá, jsou to utkání
v hraní pexesa. Myslel jsem si, že hrát tak jednoduchou hru, jako je
pexeso, zvládnu hravě. Trochu jsem sice trénoval, ale nemyslil jsem si, že bych to moc
potřeboval. Jaké bylo ale mé překvapení, když jsem vypadl hned v prvním kole a
porazila mě mladší holka. No co, řekl jsem si, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A
těšil jsem se na další soutěže, které nás na konci roku ještě čekaly.
Úplně poslední týden nám paní učitelky připravily školní olympiádu. Soutěžilo
se v netradičních disciplínách, např. to byl hod míčkem na petlahve naplněné vodou,
kroužení obručí na čas, hod starou bačkorou na cíl, slalom s míčkem a jiné. Zde jsem
konečně mohl jako kapitán slavit úspěch. Mé družstvo získalo 3.místo a jako odměnu
jsme dostali medaile a barevné tužky.
Konec školního roku jsme tedy oslavili hravě a soutěživě. Škoda, že to byl můj
poslední rok ve švábenské škole. Možná bych příští rok vybojoval první místo ve hře
s pexesem!
Filip Šindelka, bývalý žák 5.třídy
Zahájení nového školního roku
Budoucí prvňáčci ve Švábenicích zahájili svůj první školní rok s velkou slávou
v obřadní síni obecního úřadu ve Švábenicích. Slavnostního programu pod taktovkou
SPOZ ve Švábenicích a vynikajícího hudebního doprovodu pana učitele Kamila
Sedláka se zúčastnil kromě rodičů a jejich dětí starosta obce Josef Kubík, ředitelka
školy Jana Zatloukalová a třídní učitelka Alena Kušková. Na závěr dostali všichni malí
školáci upomínkový list s malým dárečkem a poté již spěchali honem do školy, aby si
mohli konečně vyzkoušet tu „svou“ školní lavici. Jsem přesvědčena, že tento výjimečný
den si děti i jejich rodiče, budou dlouho pamatovat. Chtěla bych touto cestou ještě
jednou všem organizátorům poděkovat.
Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy
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1. F O T O – Slavnostní projev přednesl starosta obce Josef Kubík a veselou básničkou
potěšili Filip Veselý a Pavlína Vybíralová
2. F O T O – V očích budoucích prvňáčků se odráží zvědavost: “Co jenom v té škole na
nás čeká?“

__________________________________________________________
Výlet dětí do Rajhradu
7. května 2007 uskutečnilo vyškovské děkanství ve spolupráci se Základní
školou ve Švábenicích výlet do opatství v Rajhradu. Naším cílem bylo nejen seznámit
se s historií tohoto benediktinského kláštera, ale také poznat, jak v současnosti žijí
mniši v klášteře. Samozřejmě, že bychom všechny děti, kterých bylo mimochodem 155,
nemohli pouze vzdělávat, ale bylo třeba pro ně připravit také zábavný program, který se
díky pomoci kněží, učitelů, katechetů a dobrovolníků podařilo zorganizovat a
domnívám se, že jsme domů dovezli děti spokojené. Chci touto cestou poděkovat všem
za pomoc organizační i finanční.
P. Boguslaw

1. F O T O Interiér kostela sv. Petra a Pavla v Rajhradě
2. F O T O

Stezka odvahy ve sklepeních kláštera
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Slavnosti a poutě 2007
Boží Tělo ve Švábenicích
Slavnost Božího Těla se konala v neděli 10. června 2007 průvodem po
Švábenicích za slunečného dne. Letos na jaře proběhla ve Švábenicích duchovní
obnova k Božímu milosrdenství – k svátku, který začíná ve světě sílit, proto měly oltáře
symbolické zastoupení. První oltář u Jiříčků se nesl v tomto duchu, druhý oltář u
obecního úřadu byl k poctě sv. Vojtěcha, kde bylo vzpomenuto 1010 let od jeho úmrtí.
Třetí oltář u paní Ludmily Haráskové měl za patronku sv. Faustynu a čtvrtý oltář byl u
sv. Václava ve farní zídce.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zorganizování slavnosti,
výzdobě a svou účastí patří upřímný dík.
Pouť do Křtin
Dne 4. srpna 2007 jsme jeli na pouť
do Křtin. Ptáte se proč? Protože: „Roku
1717 byla velká neúroda a okolí se
podobalo spíše pustině. Aby Bůh od
pohrom Švábenice uchrániti ráčil,
zavázalo se tehdejší občanstvo švábenské
konati každoročně záslibnou pouť do
Křtin.“ Letos tomu bylo tedy 290 let, co
se tento závazek plnil a stále plní. I zdejší
zvonohra dostala nové zvony a je zážitek
vidět všech 29 zvonů postupně v pohybu.
______________________________________________________________________
Pouť na Velehrad
Dne 5. července 2007 - na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje - se zde
konala celostátní pouť. V předvečer 4. července se několik občanů zúčastnilo Koncertu
lidí dobré vůle na Velehradě.
______________________________________________________________________
Pouť na Jezírko byla letos 28. května 2007 u kapličky Panny Marie a májové
pobožnosti ve Zmole a u kapličky na Hradě.
Připravil: Libor Pištělka
______________________________________________________________________
Puťák - Beskydy 2007
Členové 3. oddílu YMCA Skaut Švábenice již několik roků pořádají v období
květnových svátků několikadenní putování po naší vlasti, kterého se mohou zúčastnit i
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neregistrovaní členové našeho oddílu. Letošní rok jsme se z několika návrhů rozhodli
pro oblast Moravskoslezských Beskyd, protože na vrcholu Ivančeny je kamenná
mohyla, vybudovaná na památku popravených skautů za II. světové války. Tímto
výstupem jsme si chtěli připomenout letošních 100 let světového skautingu.
Z původního velkého zájmu o tuto akci se nás v čas odjezdu sešla jen hrstka
šesti odvážných, kteří tento puťák uskutečnili. Naše putování začalo v sobotu 5. 5. 2007
na autobusové zastávce ve Švábenicích a ukončili jsme jej v úterý 8. 5. 2007 na
vlakovém nádraží v Ivanovicích na Hané.
Jak vše probíhalo:
V sobotu v pět hodin ráno se scházíme a vyrážíme autobusem do Vyškova, kde
přesedáme na vlak – směr Štramberk. Máme v úmyslu navštívit muzeum Zdeňka
Buriana, známého ilustrátora knih o pravěku, indiánech a jiných dobrodružných
publikací. Pro nemoc je však muzeum zavřeno. Jdeme tedy na radu místních k místu
Šipka (stará jeskyně), kde byly nalezeny pozůstatky pravěkých zvířat a lidí. Je zde
krásný výhled na město Štramberk. I když prší, vydáváme se do města. Je to náročné,
protože se město rozkládá v dosti kopcovitém terénu. Konečně se dostáváme na hrad.
Máme štěstí. Dnes se totiž koná slavnostní zahájení otevírací sezóny a hrad je plný
aktivit. Jsou zde šermíři, tanečníci a jiní příznivci středověku. Po zhlédnutí několika
vystoupení postupujeme na známou věž Trůba, z které je krásný rozhled po okolí.
Odtud jdeme pěšky do města Kopřivnice. Cestou obdivujeme krásnou přírodu a vůbec
nám nevadí, že chvíli svítí sluníčko a chvíli prší.
V Kopřivnici navštěvujeme muzeum Tatry, které je velmi rozsáhlé. Má
několik podlaží a značné množství exponátů. Zvláště nás zaujaly motorové sněžné sáně
a motory do letadel, které Tatra taktéž vyráběla. Po této prohlídce navštěvujeme síň
známých olympioniků Dany a Emila Zátopkových. Současně zde probíhá mezinárodní
výstava plastikových modelů a před budovou je i setkání historických vojenských
vozidel. Vlakem jedeme do Frýdlantu nad Ostravicí, kde budeme dvě noci spát.
Ochotně se nás ujímá rodina Kovalova, která nás odváží osobním autem do svého
domu, který nám
dali celý k dispozici.

Na skautské mohyle „Ivančena“ v Beskydech

26

Druhý
den
je
neděle.
Chceme
navštívit
mši
svatou v Borové.
Jemně
prší
a
domácí a sousedé
nás i přes naše
odmítání odvážejí
auty do místního
kostela. Právě dnes
se zde slaví první

svaté přijímání a naše radost je o to větší. Po slavnosti nás domácí ještě kousek odvážejí
autem směrem k nástupu na Ivančenu, našemu hlavnímu cíli dnešního dne. Stále jemně
mrholí a tak oblečeni do pláštěnek stoupáme na vrcholy Beskyd. Cestou potkáváme jen
málo lidí a pozorujeme vzácné živočichy – mloky. V mlze jsme konečně na Ivančeně.
Na mohyle nacházíme i kámen od skautů z Vyškova s datem 1972. Naším dalším
cílem je Lysá hora – 1323 m.n.m. Cestou míjíme množství křížů a památníků
zahynulých turistů s uvedením příčiny jejich smrti. Jsme na vrcholu, stále je mlha a tak
navštěvujeme místní boudu, abychom se trochu usušili a dali si dobrou polévku, každý
podle své chuti. Když jsme dostatečně oschli, vydáváme se zpět do Borové, tentokrát
ale jinou cestou.
V pondělí ráno se loučíme s domácími. Děkujeme za jejich pohostinnost a
když chceme platit za náš pobyt, je snaha marná. S takovým vstřícným a srdečným
přijetím se v dnešní době člověk setkává vzácně. Loučíme se a odjíždíme vlakem do
Frenštátu pod Radhoštěm. Čeká nás dlouhý pochod po hřebeni a tak hledáme autobus
směr Ráztoka, kde je stanice lanovky na Pustevny. Míjíme lezecké centrum „Tarzanie“
a chvíli sledujeme odvážlivce, jak překonávají vysoké lanové překážky. Lanovkou
jedeme na jeden z vrcholů Beskyd – Pustevny. Je krásné počasí. Potkáváme skupinu
polských turistů a jeden starší z nich se k nám hlásí, že je také skaut a vypráví
s dojetím, jak se zúčastňuje srazů polských skautů. Co vše dokáže skautský kroj. Skaut
všude bratry má. Bereme na záda svá břemena a vyrážíme směr Radhošť – 1129 m.n.m.
Zastavujeme u sochy Radegasta, pak pokračujeme po cestě ke kapli svatého Cyrila a
Metoděje. Je nádherný výhled. Začínáme scházet z hřebenu do Rožnova pod
Radhoštěm, cíle dnešního dne. V Rožnově
hledáme místní faru, kde máme
domluvený poslední nocleh. Místní kněz
prý dobře ví, kde jsou Švábenice. Byl prý
u nás za P.Vlastimila Vaňka, když u nás
bylo biřmování. Inu, jak je ten svět malý.
Rozhodli jsme se, že dnešní večeři si dáme
v restauraci. Těch konzerv už máme dost.
Po dobrém jídle jdeme na pastorační
centrum spát.
V úterý procházíme valašské
muzeum v přírodě „Valašská dědina“ a
pak jdeme na vlak směr Švábenice.
Během
těchto
dnů
máme
v nohách asi 40 km a spoustu krásných
zážitků.

Kostelík sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti
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Ptáte se, co nás to stálo? Členy 500 a neregistrované 700Kč, ale hlavně vzdát se
domácího pohodlí a vydat se na neznámou cestu, i když počasí mělo být podle
předpovědi deštivé.
Vždyť skautské heslo zní „Buď připraven“ a to znamená na vše.
Již nyní připravujeme další ročník putování. Kam? To se ještě ukáže. Včas
dáme všem vědět.
Na společné toulky po naší vlasti se těší vedoucí 3. oddílu YMCA skaut Švábenice
Vladimír Norgay Hroza
______________________________________________________________________
Letní tábor mladých hasičů – 4. - 8. 7. 2007
Letos bylo konání tábora ohroženo, protože dosavadní hlavní vedoucí oznámil, že letos
nebude v této funkci pracovat. Děti se však nechtěly smířit s tím, že tábor nebude a žadonily tak
dlouho, až se M. Novotný a Mgr. J. Dušková rozhodli, že tábor bude. Shánění vedoucích nebylo
těžké – k osvědčeným J. Synkovi, D. a K. Dědkovým a J. Vévodové přibyl P. Kubík. Zdravotnicí
byla J. Dušková, Dis., roli kuchařky výborně zvládla J. Hladká, pomáhala jí A. Vojáčková,
nočním hlídačem D. Doležel - byl už na táboře loni. Zásobovačem se stal starosta sboru M.
Vojáček.
Děti už poněkolikáté chtěly táborovou hru MASH na motivy stejnojmenného
televizního seriálu a samozřejmě jsme museli zařadit hry jako Únos zajatců, Penicilín, Kufr a
Nejslabší, máte panáka. Ne, to není překlep – družstvo, které je vyloučeno, si naleje „panáka“ –
samozřejmě kofoly. Do tradičního fotbalového turnaje pak opět nastoupila 4. rota – vedoucí –
v maskách: muži v sukních či zástěře, ženy v maskách klaunů, prasátka či slušivých
„bombarďákách“ značky Prekon. Ale nebyly to jen hry – nácvik uzlování, práce se džberovkami
a střelba, mapové značky či znalost technických prostředků – to už byly tradiční každodenní
činnosti. K tradici patří také pohádky před spaním pro ty nejmenší a stezka odvahy. Novinkou
byla návštěva příslušníků Policie ČR z Morkovic
Že nikdo z dětí neměl čas zlobit nebo být smutný, že mu chybí rodiče, snad ani není
třeba připomínat. A rodiče? Pro ně jsme letos připravili novinku: na konci tábora se uskutečnil
závod hlídek ve složení dítě – rodič. A tak se všichni postupně vydali shazovat plechovky
džberovkou, střílet ze vzduchovky, v lese pak poznávat rostliny nebo zvířata (namátkou
jmenujme Burešovy, Dobešovy, Novákovy).
Všichni dospělí pracovali jako obvykle v době své dovolené či prázdninového
volna a bez nároku na odměnu. Provozní náklady hradil zčásti Obecní úřad Švábenice a
část sponzoři. Jim všem patří poděkování.
Jídlo bylo výborné, program pestrý, děti hodné a počasí – to snad ani nikdo nevnímal.
Takže závěrem zbývá jen opakovat slova dětí: „ Děkujeme a za rok na shledanou!“
Připravil: Starosta SDH Miroslav Vojáček

28

To jsme frajeři, co?

...opět tradice, jen obrázek je jiný…

______________________________________________________________________
Skautský tábor Milkov 2007
Náš 3. oddíl YMCA Skaut Švábenice pořádá pravidelně každý rok desetidenní tábor
na své základně u obce Milkov v okrese Prostějov pro všechny děti, které mají zájem
strávit část prázdnin v přírodě. Letošní rok jsme tábor uskutečnili od úterý 10. července
do soboty 21. července 2007. tábora se zúčastnilo 13 dětí do 18-ti let a 7 vedoucích.
Tématem letošního tábora bylo hledání pokladu řádu Templářů. Proti sobě soutěžily
dva oddíly. Jeden s názvem Humulus Lupulus a druzí Ichani. Ve vzájemném měření sil,
znalostí a odvahy zvítězil oddíl Humulus Lupulus. Několikrát byla i stezka odvahy. Při
jedné opravdu strašidelné dobrovolné stezce se zúčastnily jen tři děti. Během tábora
byla také možnost překonávání lanových překážek a jiného sportovního vyžití.
Uskutečnili jsme i výpravy po okolí a to do obce Kadeřín a Vojtěchov. Při delší
výpravě jsme navštívili přírodní útvar Zkamenělý zámek a Javoříčské jeskyně. V neděli
nás navštívil P. Jan Hurník, který s námi slavil táborovou mši svatou. Navštívil nás též
otec Boguslaw. Pobyt na táboře nám znepříjemňovaly pouze dotěrné vosy. Děti
nejenom soutěžily, ale i batikovaly několika způsoby, vyráběly přáníčka, malovaly na
hedvábí, a učily se plést z pedigu. Ty nejšikovnější si upletly malé košíčky. Hlavní jídlo
nám zajišťovala kuchyně ZD Ludmírov. I přes možnost spaní v chatkách, chtěly děti
spát hlavně ve stanech. Některé noci spaly i pod širákem. V průběhu tábora jsme zažili i
pořádné bouřky a po nich i dvě nádherné duhy nad sebou. Věřím, že děti byly s táborem
spokojeny a že se za rok, nebo i dřív, na Puťáku zase sejdeme.
Za hladký průběh tábora děkuji všem, kteří se na jeho organizování a průběhu
podíleli. Obecnímu úřadu Švábenice za finanční pomoc na zakoupení lanových aktivit a
sportovního vybavení. Stavební firmě Hladký Švábenice za bezplatnou dopravu
materiálu na stavbu a likvidaci tábora. Lesnímu družstvu Švábenice za poskytnutí
řeziva na opravu táborové jídelny. Poděkování patří i organizačnímu týmu (vedoucí,
kuchařky, zdravotnice) a dětem, které se vzdaly domácího pohodlí, televize, počítačů a
byly ochotny tato lákadla vyměnit za pobyt v přírodě. Škoda, že dětí bylo letos málo. Je
to malým počtem dětí nebo jejich pohodlností?
Na příští tábor se těší vedoucí tábora a 3. oddílu Ymca Skaut Švábenice
Vladimír Norgay Hroza.
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Co nás v letošním roce ještě čeká????
V říjnu lezecká stěna v Pustiměři.
V listopadu výstava v klubovně „100 let světového skautingu“
Kluci od 1. třídy, kteří máte zájem o skauting - naše schůzky jsou v klubovně každou
sobotu 15 – 16:30 hod.

Výlet do Vojtěchova do hospůdky „U posledního mohykána“

Výroba košíků z pedigu
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Toulky po Moravě – Svatý Hostýn
Skončila hlavní sezóna dovolených a jistě většina z Vás si zaslouženě užívala volné
dny také cestováním a turistikou. Místem, kam lidé putují pro duchovní i tělesné
občerstvení je i Svatý Hostýn. Zde bylo v květnu letošního roku slavnostně otevřeno
Svatohostýnské muzeum, kde se dozvíme o prvním osídlení Hostýna, uvidíme mamutí
kost, bronzovou sekyrku a ukázky keramiky, nerosty, motýly a netopýry, ba dokonce i
medvěda, který se zde dříve vyskytoval. Na požádání můžete shlédnout hodinový
záznam o místní fauně a flóře, o slavnostních mších a různých setkáních.
Až bude jasné počasí a uvidíte ze Švábenic v dáli Hostýnské vrchy, vzpomeňte si, že
je zde stále otevřeno a čekají tam třeba právě na Vás.
Připravil: Libor Pištělka
______________________________________________________________________
Z tvorby Josefa Lady
Obrázky Josefa Lady, malíře skutečně
národního, na nás dýchají neopakovatelným
kouzlem zvláště v adventní a vánoční době –
v knihách i na pohlednicích. Většinu námětů pro
své kresby čerpal Lada v rodných Hrusicích.
Narodil se právě před 120 lety 17. prosince 1887 a
rád tam jezdil až do své smrti. Zemřel v Praze před
50 lety 14. prosince 1957, tři dny před svými
sedmdesátinami. Má tedy letos hned dvojí výročí.
K těmto výročím je otevřena v Obecním
vlastivědném muzeu ve Švábenicích od 9. září
2007 do 18. listopadu výstava s názvem Z tvorby
Josefa Lady.
Shlédnete množství kreseb, ilustrací, pohlednic,
pohádkových knížek a mnoho dalších dokumentů
z jeho života. Při této příležitosti děkuji paní
Oldřišce Dobešové ze Švábenic, která mi pro tuto výstavu zapůjčila část své
korespondence s rodinou tohoto umělce, dnes už vnuka velikána českého malířství,
Mgr. Josefa Lady, editora díla svého děda a jeho dcery Aleny Ladové. Vnuk Mgr. Josef
Lada přislíbil účast na této výstavě. Přesný termín bude oznámen v místním rozhlase.
Výstava bude tradičně otevřena vždy v neděli od 14.00 – 17.00 hodin. Ve stálých
expozicích budete moci shlédnout v muzeích opět mnoho nových exponátů.
Na Vaši návštěvu se těší vystavovatel Libor Pištělka
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______________________________________________________________________
Z muzejního koutku
Nejdříve Vám všem chci vzdát díky za hezké exponáty, kterými jste obohatili
výstavu s názvem: Ukázka dovednosti našich občanů. Celkem bylo 33 vystavovatelů a
jednotlivých exponátů bylo k vidění 920 kusů.
……………………………………………………………………………………………
Co se připravuje
Od 10. prosince 2007 se otevírá nová výstava s názvem: „Malířka dětských
srdcí“. Bude to výroční výstava malířky Marie Fischerové – Kvěchové, která se
narodila před 115 lety. Kdo by neznal ilustrovanou knihu Babička od Boženy
Němcové, Karafiátovy Broučky, Perníkovou chaloupku, O Koblížkovi, spoustu
kalendářů a pohlednic, betlémy a mnoho dalších jejích kreseb.
Výstava k 10. výročí otevření našeho švábenického muzea nemohla mít krásnější
námět. Bude to 45 výstava jdoucí po sobě.
V muzeu si můžete zakoupit malované vánoční Švábenice od Jiřího Škopka z Jaroměře.
Ty běžně k prodeji nejsou, jen v muzeích a galeriích.
Výstava Betlémů z mých sbírek bude otevřena letos v muzeu ve Vyškově a na
vánoce 2008 v muzeu v Žarošicích.
Připravil: Libor Pištělka
______________________________________________________________________
Z českého rozhlasu Brno
Český rozhlas Brno pravidelně každou středu odpoledne ve 13.30
hodin uvádí pozvánky z měst a obcí našeho jihomoravského kraje.
Tomuto pořadu předchází ranní soutěž, v níž posluchači volají do rádia své tipy, o jaké
místo se jedná. V červnu nás navštívil redaktor ČR Brno Vladan Dokoupil a spolu se
starostou obce Josefem Kubíkem a správcem muzea Liborem Pištělkou natočil
pozvánku do našeho vlastivědného muzea. Pořad o Švábenickém muzeu byl vysílán 1.
srpna 2007.
Připravil: Libor Pištělka
Poděkování za sjezd rodáků
Možná toho děkování z mé strany je mnoho, ale nemohu jako účastník setkání být
lhostejný. Samo se nic neudělá, vždy se musí najít nějaký, či nějací iniciátoři. Mladší
ročníky zatím nemají potřebu se zúčastňovat, ale my, kteří jsme dovršili šedesáti a více
let, při vzpomínání na doby minulé uroníme i tu malou slzičku. Za to se stydět
nemusíme, to patří k životu.
Chtěl bych za všechny ročníky poděkovat Obecnímu úřadu, že sjezdy podporuje a
také všem členům Sboru pro občanské záležitosti, že po celý den vše klapalo na
jedničku. Ozvaly se i hlasy, že sjezdy jsou každým rokem hezčí. Při této příležitosti
bych rád poděkoval paní ředitelce Janě Zatloukalové, Zdeně Pavezkové, Aleně
Dvořákové a Emilu Veselému, že jsme společnými silami připravili estrádní program
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plný písniček, scének a vyprávění, který trval téměř hodinu a půl. Velký dík patři Ivo
Klenkovi, který nás doprovázel a měl s námi trpělivost.
Odezva na sjezd mezi účastníky byla dobrá a po půlnoci se všichni rozcházeli do svých
domovů s nevšedními zážitky.
Připravil: Libor Pištělka

Měsíc září – „babí léto“ je tady
Jak už jsem zmínila v úvodu, toto období milují převážně senioři. Domnívám
se ovšem, že pojmenování senior, které má slovně zjemnit nepříjemnou realitu stáří,
není zvoleno příliš vhodně. Podle statistiky převažují v důchodovém věku ženy. A toto
slovo je rodu mužského. Tak se mi zdá, že to krásné sousloví „babí léto“ může mít i
jiný význam, než se mu obecně přikládá.
Zářijové pranostiky
Jaké počasí v září, tak i v březnu se vydaří.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Teplé září – dobře se ovoci a vínu daří.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Jak již víme, většina pranostik je spojena se světci. Jedním z nejznámějších
světců tady ve Švábenicích je sv. Michael. Vždyť každé malé dítě tady ví, komu je
zasvěcen místní kostel. Tak si připomeňme:
Sv. Michael – archanděl. Vedle Gabriela a Rafaela je dalším z archandělů.
Byl vůdcem nebeského vojska proti padlým andělům a ochráncem proti zlu.
Bývá zobrazován jako okřídlený rytíř ve zbroji, který sráží kopím ďábla
nebo váží duše při Posledním soudu. Protože jeho svátek připadá na konec
čtvrtletí, stal se významným dnem i pro pranostiky.
Jasný den na Michala – urodí se obilí a dobrý masopust.
Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc.
Michal, v den-li jeho pršívá, teplo před Vánoci věštívá.
Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.
Na kutily a hospodyňky jsme nezapomněli!
Co s nedozrálými rajčaty?
V minulém čísle zpravodaje jsme se naučili dobře a prakticky zalévat rajčata a
nyní je čas, kdy naši tvrdě vypiplanou úrodu sklízíme. Abychom předešli zmrznutí ještě
zelených plodů, které by již na záhonu neuzrály, mám tu řešení. Celé rostliny i s kořeny
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a nedozrálými rajčaty opatrně vyryjeme a zavěsíme kořeny vzhůru ve sklepě. Dokonce
prý rajčátka nejlépe dozrají a zčervenají, pokud jsou zavěšena ve studni. Já volnou
studnu navíc nemám, tedy je tato informace bez záruky. Ale znáte to – na každém
šprochu …
Vynikající kečup
2 kg rajčat, 250 g cibule, 250 g jablek, 2 polévkové lžíce soli, 200 g cukru krystal, 2 dl
octa, 15 ks hřebíčku, 15 ks nového koření, 5 ks bobkového listu, 1 lžíce hořčice, 1
kávová lžička sladké papriky, 2 kávové lžičky pálivé papriky, 1 feferonka (papriku dle
chuti!)
Vše nakrájíme na čtvrtky a s přísadami povaříme 60-75 minut. Rozmixujeme, přes síto
přecedíme a šťávu povaříme ještě 15 minut. Horký kečup dáme do sklenic a kdo chce,
může sterilovat (není potřeba!).
Jablkový moučník
Určitě je vám líto likvidovat krásná, ale padaná jablka, která by stejně dlouho
nevydržela. Pak je tu jeden skvělý recept na jablkovou rychlovku (zvládnou i méně
zdatné a začínající hospodyňky):
Nastrouháme nahrubo na okurkovém struhadle do větší mísy ½ kg jablek i se slupkou,
přidáme 3 celá vejce, 200-300 g cukru (krystal nebo moučka), sklenku mléka, sklenku
oleje a ½ kg polohrubé mouky se lžičkou jedlé sody. Můžeme přidat i hrst rozinek (já
ještě vylepšuji skořicí). Vše dohromady zamícháme, vylejeme na velký vymazaný a
moukou vysypaný plech. Pečeme ve středně vyhřáté troubě asi 50 minut. Pro návštěvy
můžeme vychladlý moučník ozdobit šlehačkou (nebo také třeba narychlo pocákat
střídavě bílou a tmavou polevou v sáčku – velmi efektní a rychlé!).
Bonus – pomazánka z cukety pro rychlé pohoštění
Nahrubo nastrouhat cuketu, posolit, nechat chvíli stát a přebytečnou vodu
slít. Osmažit cibuli, papriku a česnek, opepřit, zalít kečupem a lehce
ochutit masonem. Směs smíchat s cuketou, podusit do zhoustnutí a mazat
na chléb, tousty, topinky, zkrátka na co chcete. A ptáte se, kolik čeho? Přiměřeně,
přiměřeně, přiměřeně…
Dobré chutnání!
Z různých pramenů zpracovala Jana Zatloukalová
______________________________________________________________________
Jazykové kotrmelce aneb „abychom si rozuměli“ – pokračování
V minulém čísle našeho Zpravodaje jsme si slíbili, že budeme společně
objevovat tajemství těch nejfrekventovanějších slov z našich médií. Abychom byli zase
o trochu moudřejší, neváhejme a pojďme na to :
E – EKOLOGIE
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Prostředí, v němž žijeme – životní prostředí, je něco jako dům. Dům, v němž
žijí lidé, jejich kočky a kanárci, také myši a mravenci, různí malí broučci a také
neviditelné baktérie, pěstované rostliny, nepěstované plísně, v tom domě teče voda,
proudí vzduch, jsou tam odpadkové nádoby, splachovací zařízení, vedení plynu,
elektřiny a telefonu, a to všechno – a samozřejmě mnoho jiného – je pospojované
viditelnými i neviditelnými nitkami různých vztahů. Jsou-li vztahy normální, dům žije,
v opačném případě – když se třeba příliš rozbují plíseň, začne unikat plyn či přestane
fungovat splachovací zařízení
– se v domě začne žít špatně, nepohodlně,
a když se s tím něco neudělá,
dům může spadnout nebo i vybuchnout.
Ten obraz životního
prostředí jako domu mě nenapadl
náhodou a vlastně vůbec
nenapadl mě. Já jen vím, jak vzniklo
slovo ekologie. V druhé
polovině 19. století se německý biolog
Ernst Haeckel zabýval
zkoumáním
vztahů
živočichů
k prostředí, v němž žijí, a
také jejich vztahů k jiným živočichům a
cítil potřebu tento nový obor nějak nazvat. Přitom ho napadlo, že prostředí je vlastně
něco jako dům, a tak za základ pojmenování svého oboru vzal řecké slovo oikos, které
znamená dům. O něco později, roku 1901, dánský botanik Johanes Warming význam
slova ekologie ještě rozšířil na zkoumání vztahů všech organismů, nejen živočichů, a
obklopujícího je prostředí. Roku 1910 pak botanický kongres v Bruselu uznal takto
definovanou ekologii za vědu.
V poslední době je výraz ekologie ze všech pojmenování vědeckých oborů
nejčastěji používaný. Proč, to myslím nemusím vysvětlovat. Vztahy mezi organismy
jsou narušeny do té míry, že dům, o kterém byla řeč na začátku, hrozí zřícením. Možná
dokonce výbuchem. Snad s tím budeme umět něco udělat!
F – FIRMA
Slovo firma se za socialismu vlastně oficiálně neužívalo. Říkalo se podnik či
závod a výraz firma žil jen v hovorové řeči. Bůhví proč – snad ten výraz zněl příliš
kapitalisticky, snad se chtělo zdůraznit, že socialistické podniky jsou něco úplně jiného
než kapitalistické firmy. No – vlastně to byla pravda. Dnes tento výraz můžeme slýchat
především ve spojeních „soukromá firma“ či „zahraniční firma“.
Ano, podstatné jméno italského původu firma znamená podnik, závod, výrobní
či obchodní jednotka. Stejné slovo ale můžeme slyšet i ve významech vývěsní štít či
název podniku ( Nad krámem mají pěkně barevnou firmu. Dělal to pod cizí firmou.).
A jak je to tedy s původem slova firma? Dědečkem nebo spíš pradědečkem
tohoto výrazu je latinské přídavné jméno firmus, které znamená pevný, silný, mocný,
otužilý a také jistý, spolehlivý a ujednaný. A právě z posledního významu slova firmus,
tedy ujednaný, vzniklo italské sloveso firmare - ujednat, stvrdit podpisem. Z něj pak
pošlo podstatné jméno firma, které původně znamenalo podpis. Podpis a podnik – to
spolu souvisí. Firmy vznikaly, vznikají a budou vznikat tím, že se podepíše nějaké
ujednání, že se podpisem vznik závodu, podniku, firmy stvrdí.
Příště: fond, hit

Připravila Mgr. Jana Zatloukalová
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______________________________________________________________________
Výměna občanských průkazů
Upozorňujeme občany, že v letošním roce probíhá výměna občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998, a to i těch , ve kterých je
uveden údaj: platnost občanského průkazu „bez omezení“, s výjimkou občanských
průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto
občanských průkazech vyznačena doba platnosti konkrétním datem. Žádost o vydání
občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2007.
Bližší informace k výměně občanských průkazů Vám podají Zdeňka Ševčíková
nebo Jana Babyrádová, úřednice Městského úřadu Vyškov, odbor správní a vnitřních
věcí, tel. č. 517 301 507 nebo 517 301 505.

Výměna řidičských průkazů
Řidičský průkaz vydán:
od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 - vyměnit -

do 31. prosince 2007

od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000

- vyměnit -

do 31. prosince 2010.

od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004

- vyměnit -

do 31. prosince 2013

Výměnu řidičských průkazů provádí příslušná pracoviště městského úřadu podle
místa trvalého pobytu.
K vydání nového řidičského průkazu je třeba:
# vyplnění jednoduchého formuláře
# předložení občanského průkazu
# předložení stávajícího řidičského průkazu
# jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
Výměna bude provedena zdarma bez správního poplatku.
______________________________________________________________________
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KINO Švábenice
21. září 2007 v 10.00 hod.
– Shrek III (toto školní představení mohou navštívit
také rodiče nebo prarodiče, kteří jsou s dětmi doma )
21. září 2007 v 19.00 hod.
– Shrek III
5. října 2007 v 10.00 hod.
– Šarlotina pavučinka -pohádka (toto školní
představení mohou navštívit také rodiče nebo prarodiče, kteří jsou s dětmi doma )
5. října 2007 v 19.00 hod.
– Roaming (komicko-katastrofický příběh s Bolkem
Polívkou a Marianem Labudou v hlavních rolích
7. prosince 2007 v 10.00 hod. – pohádka pro děti -(toto školní představení
mohou navštívit také rodiče nebo prarodiče, kteří jsou s dětmi doma )
7. prosince 2007 v 19.00 hod. – Medvídek - hořká komedie Jana Hřebejka
Vstupné: 50,- Kč. Všichni jste srdečně zváni!
______________________________________________________________________

Biologické a ekologické čištění odpadů a odpadních vod
- přírodní BAKTERIE do septiků, jímek, žump,
suchých WC – schváleno hygienou
- obsah rozloží na kalovou vodu
- zprůchodní ucpané kanalizační odpadní potrubí
- odstraní zápach
- k balení jsou přiloženy důležité informace ministerstva životního prostředí pro
domácnosti k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních
- katalog speciálních tinktur z pupenů rostlin, tinktury z rostlin, masti a oleje
GEMMOTERAPIE – Naděje, schválených ministerstvem zdravotnictví,
spolufinancované z prostředků strukturálních fondů Evropské unie.
Prodej denně 13.00 – 17.00 hod, Kudlička Pavel, Švábenice 93
______________________________________________________________________
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