DŮLEŽITÉ INFORMACE
Obecní úřad Švábenice, Švábenice 18, PSČ 683 23 Ivanovice na Hané
Úřední hodiny OÚ:
Po:
7.30 – 16.00 hod.
St:
7.30 – 18.00 hod.
Matrika:
St:
15.00 – 18.00 hod.
Knihovna:
Pá:
16.00 – 18.00 hod.
Kontakty na OÚ:
tel., fax: 517 365 622
e−mail: obec@svabenice.cz
web: www.svabenice.cz
Farní úřad Švábenice:
tel.: 731 402 180
http://farnost.svabenice.cz/
Smíšené zboží Bureš:
Po – Pá: 6.30 – 17.30 hod.
So:
6.30 – 11.00 hod.
S+M Konzum (S.Crha):
Po – Pá: 6.30 – 17.00 hod.
So:
6.30 – 11.00 hod.
Květinářství
a zahradnictví Týna:
Po:
13.00 – 17.00 hod.
Út – Pá: 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod.
So:
7.00 – 11.00 hod.
AVOS a.s.
Po:
zavřeno
(prodejna textilu)
Út – Pá: 14.00 – 18.00 hod.
So:
zavřeno
Ne:
9.00 – 11.30 hod.
AKRED – chovatelské
Po – Pá: 14.00 – 18.00 hod.
potřeby, úprava srsti psů:
So:
8.00 – 10.00 hod.
CUKRÁRNA:
Po – Pá: 12.00 – 18.00 hod.
So:
10.00 – 18.00 hod.
Ne:
10.00 – 12.30 hod. 13.30 – 18.00 hod.
(od listopadu do dubna Po a Út zavřeno)
HOSTINCE: Na Lapači

V Bráně

Na Trávníku

Holičství a kadeřnictví:

Pošta Švábenice:

Zpravodaj
obce Švábenice
Vydává Obecní úřad Švábenice − číslo 3/ 2007

Po:
Út:
St – So:
Ne:
Po – Čt:
Pá:
So:
Ne:

11.00 – 13.00 hod. a 16.00 – 22.00 hod.
zavřeno
11.00 – 13.00 hod. a 16.00 – 22.00 hod.
10.00 – 20.00 hod.
11.00 – 22.00 hod.
11.00 – 23.00 hod.
11.00 – 23.00 hod.
11.00 – 22.00 hod.
(každý den teplá jídla a menu)
Po – Pá: 15.00 – 22.00 hod.
So:
14.00 – 23.00 hod.
Ne:
16.00 – 21.00 hod.
Po, Út: zavřeno
St, Čt, Pá: od 13.30 dle domluvy
So:
od 7.30 dle domluvy
Po, Út, Čt, Pá: 8 – 10.30 hod. 13.30 – 15.30 hod.
St:
8 – 10.30 hod. 13.30 – 15.30 hod. 16 – 17.00 hod.

Ubytovací zařízení (kontakt): Myslivecká chata Švábenice
Hájenka Švábenice (Stanislav Zlámal)
517 365 045
Muzea, expozice, výstavní síně:
Obecní vlastivědné muzeum a Kostelní muzeum: otevřeno v neděli 14.00 – 17.00 hod.
Správce obou muzeí – p. Libor Pištělka, kontakt OÚ tel. 517 365 622
Sportovní zařízení (možnost pronájmu):
Sportovní areál ZŠ Švábenice – víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tenis, košíková, volejbal,
nohejbal). Objednávky pí. Marie Petřeková, tel. 736 441 108, Po – Pá: 19−21.00 hod.
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Slovo úvodem…
Těšíme se na Vánoce
nejkrásnější svátky v roce.
Už už aby tady byly,
aby se nám nezpozdily.
Než jsme se nadáli, přiblížila se poslední adventní
neděle a s ní čas, k němuž směřuje veškeré dění
těchto dní. Vánoce. Slovo, které pohne srdcem všech dětí, ale i tou částí u všech
dospělých, kterým tato část dětskou zůstala. My odrostlejší vánoční svátky a zejména čas,
který jim předchází, prožíváme úplně jinak, než děti, ale neznám takového skeptika a
bezvěrce, se kterým by vánoční atmosféra v podobě světýlek za okny, vůně pečícího se
cukroví a kouřícího františku, podmanivé vánoční melodie, pohádky v televizi, či
slavnostně nastrojený stromeček nepohnuly. Dítě řeší spíše to, že zlobilo a tak každoročně
hrozí riziko, že nedostane ani žádný dáreček ani se nedostaví Ježíšek s nějakou náhradou.
Dospělí řeší spíše to, jak přežít předvánoční shon a dožít se kýženého klidu alespoň o
Štědrém večeru. Vždyť Vánoce jsou svátky klidu a míru… No, když to tak kolem sebe
pozoruji, mám někdy pocit, že toto pořekadlo vymyslel pěkný cynik. I když si odmyslím
celý ten neskutečný a ubíjející předvánoční shon a mumraj, i když nepočítám finišování
v práci, aby se do Vánoc všechno stihlo, málokdy nalézám na Vánocích něco klidného a
při maximální hladině nervozity i doma těsně před Štědrým dnem, ani nic mírového. Do
poslední chvilky se horečnatě nakupuje, peče, vaří, uklízí a připravuje, balí a chystá,
nalézá, odkládá a ztrácí, jen aby se s příchodem štědrého večera mohlo padnout pomalu
v mdlobách s tím, že se snad na nic nezapomnělo. Nastoupí večeře (a málo platné, můžete
dělat bramborový salát třeba každou neděli, přesto se vzpomíná právě na ten štědrovečerní
a ostatně i kapr 24. prosince chutná jaksi jinak než jindy!), rozdávání dárků (uf, oddechli
jsme si, že jsme si vzpomněli, kam jsme je vlastně všechny ukryli!) a konečně nastává
trocha klidu. A náhle zapomeneme na ty špatné věci, které nás ještě před chvílí trápily,
pojednou cítíme kromě únavy i pocit ohromného odlehčení a – klidu a míru. A je to tady.
Všechny naše problémy a těžkosti se v tuto chvíli zdají být až příliš nicotné ve srovnání
s tím pomyslným tichem, jež nás něžně obejme. A nejde ani tak o to, že máme vše hotovo,
ale o to, že jsme mezi svými, s nimiž je nám dobře. A vzpomeňme si i na ty, kteří třeba i o
Vánocích musí být sami, ať již svou vinou nebo hrou osudu. A to je přesně to, čemu se
mezi lidmi říká láska…
Mgr. Jana Zatloukalová

Slovo starosty
Milí spoluobčané, vážení čtenáři zpravodaje obce. Končí nám jedno z nejkrásnějších
ročních období – podzim, začíná zimní období a s ním blížící se neopakovatelné kouzlo
Vánoc. Ke konci roku budou mnozí hodnotit úspěchy ale i neúspěchy, které Vás
v letošním roce provázely. Chtěl bych Vás touto cestou seznámit s tím, co se nám
podařilo v průběhu roku 2007 v naší obci.
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Nové rodinné domky
V lokalitě nové zástavby rodinných domků jsme se v první polovině roku potýkali
s byrokracií úředníků, která stále více zasahuje do každodenního života obcí. Významně
se na tom podílel i nový stavební zákon platný od 1.1.2007. Stavební parcely pro 12
rodinných domů byly rozděleny geometrickým plánem a mají již svá parcelní čísla. Bylo
vydáno územní rozhodnutí stavebním úřadem a čekáme na vydání tří stavebních povolení
od speciálního stavebního úřadu – odbor dopravy, vodoprávního úřadu a stavebního
úřadu. Tato stavební povolení by měla být vydána ještě do konce tohoto roku. Bylo
provedeno výběrové řízení na zhotovitele plynu, vody a kanalizace. Je připraveno
výběrové řízení na výstavbu komunikace. Je podepsána rámcová smlouva s JMP Net,s.r.o.
a smlouva o připojení k distribuční soustavě s E.ON,a.s. Výstavba technické
infrastruktury bude zahájena na jaře 2008 a má být dokončena do konce května 2008.
Budou vypsány záměry obce na odprodej stavebních pozemků pro zájemce o stavění
v této lokalitě.
Územní plán obce
Velmi důležitý je pro naši obec územní plán, který pokračuje podle harmonogramu a
kolem poloviny příštího roku by obec měla mít čistopis nového územního plánu, který
bude řešit funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově bude
koordinovat výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území.
Kulturní dům
Velkými změnami prošel kulturní dům, na který jsme právem pyšní a jeho prostory
obdivují návštěvníci i z dalekého okolí. V průběhu roku byly vyměněny dvoje vchodové
dveře a okna za plastové v celkové hodnotě 250 000,- Kč. V přísálí KD byly
nainstalovány nové úsporné zářivky v ceně 22 000,- Kč. Do celého KD byly zakoupeny
nové čalouněné židle, které nahradily dosavadní 30 roků staré značně poškozené židle. I
přesto tyto našly využití v pohostinství V Bráně, u chovatelů, u hasičů a částečná rezerva
je uložena pro potřebu kulturního domu. Celkové náklady činily 283 624,- Kč a z toho 50
000,- Kč byla dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje(JMK).
Pohostinství V Bráně
V pohostinství V Bráně byla dokončena II. etapa opravy sociálního zařízení u
společenského salónku. Toto sociální zařízení se proměnilo v krásné a moderní. Během
oprav byla provedena výměna rozvodů vody, topení, odpadů, keramické dlažby a
obkladů, radiátorů, oken, pisoárů, klozetů a dveří. Celkové náklady činily 356 907,- Kč a
z toho byla dotace ve výši 158 000,- Kč z rozpočtu JMK programu rozvoje venkova.
Změny se dotkly i samotného salónku. Bylo odstraněno staré dřevěné obložení, vyměněno
osvětlení, položeno nové PVC a celý salónek byl vymalován včetně nátěrů. Tento salónek
včetně soc. zařízení může naší obci závidět nejedna restaurace v okolí a mohou ho
využívat občané k různým soukromým akcím.
Základní škola a mateřská škola
Kromě běžných udržovacích prací byly v MŠ vyměněny staré boční vchodové dveře
za plastové, nad kterými byl vybudován přístřešek z ocelové konstrukce s výplní
polykarbonátu. Na terase od zahrady MŠ byla odstraněna rozpadlá zídka a nahrazena
novým, pro děti bezpečným, zábradlím.
Finanční podpora organizací
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V průběhu roku byly finančně i materiálně podporovány z rozpočtu obce společenské
organizace, jako jsou TJ Sokol - oddíl kopané, Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz
chovatelů, YMCA-Skaut a Myslivecké sdružení Střela.
Vyčištění potoka
Bylo zajištěno na náklady Zemědělské vodohospodářské správy vyčištění potoka a
pokácení nebezpečných stromů v úseku od mostu přes potok u fotbalového hřiště až po
mostek u domu Jaromíra Punčocháře.
Nelíbí se nám
Nelíbí se nám chování některých občanů, kteří často za své zahrady vyváží různý
materiál včetně stavební suti, např. kolem švábenického potoka a dále směrem k lesu. Při
silných deštích se potok zanáší po celé délce koryta. Velké úsilí bylo vynaloženo na
vyčištění potoka v úseku Vanovské strany v loňském roce a pohled po uplynutí jednoho
roku je na mnohých místech žalostný. Rovněž je tomu tak i v části čištěné v letošním roce
u palírny. Domovní odpad a suť jsou rovněž naváženy za zahrady na Hradisku, kolem
cesty směrem k dubu, kolem silnice do Ivanovic na Hané ve Žlebech a na jiná místa.
Stálým problémem je chování některých občanů, kteří doposud nepochopili, k čemu
jsou určeny kontejnery na plast, sklo barevné, sklo čiré a papír. V kontejnerech a
přilehlém okolí je možno najít vyvezené plné jutové pytle brambor, zbytky jídel
nacpaných do PET lahví a další silně zapáchající domácí odpad. Nepořádku, který se u
těchto kontejnerů stále objevuje, je možno při troše dobré vůle zamezit. Při ukládání PET
lahví do pytlů je nutno tyto důkladně zavázat, čímž zabráníme nepořádku po celém okolí.
Za vandalismus nejvyššího stupně považuji ničení dopravních značek, které někdo
nastříkal barvou na komunikaci od ZOD Haná směrem k fotbalovému hřišti. Je třeba si
uvědomit, že jde o finanční prostředky nás všech. Stále se opakujícím problémem je
rozbité sklo od alkoholických nápojů a pohozené lahve na mnoha místech v obci, nemluvě
o odhazování různých papírů, obalů od cukrovinek, krabiček od cigaret a dalších věcí.
Místa, jako jsou autobusová čekárna, park, prostor u kina, schody u vstupu do muzea,
střídačky na hřišti, okolí tělocvičny, vstup do ZOD Haná a další, jsou často navštěvována
mládeží, po které zůstává značný nepořádek.
Komunikace a chodníky
Významnou a největší akcí letošního roku v obci byla „Oprava místních komunikací a
chodníků“. Jednalo se o komunikace v některých částech obce, které byly značně
poškozené a nikdy v minulosti neměly živičný povrch, ale pouze stříkanou penetrační
vrstvu, která již dožívala. Celkový vzhled komunikací se po opravách výrazně změnil a
přispěly k tomu i úpravy provedené na náměstí. Rovněž nový chodník od mostu přes
potok kolem autobusové čekárny až k hasičské zbrojnici si ve výsledném provedení
občané pochvalují z důvodu bezpečnosti a celkového pohodlí. Najdou se však i kritici
s názorem, že vše je zbytečné a úplně stačilo to, co bylo před opravami. Pokud bychom se
na věci dívali tímto pohledem, je zbytečné úplně všechno, co se v obci buduje.
Komunikace a chodníky, které se podařilo opravit, slouží široké veřejnosti a pohodlí
občanů. Celkové náklady na tuto akci činily 2 890 046,60 Kč včetně DPH a z toho dotace
z prostředků státního rozpočtu registrované Ministerstvem financí činila 2 600 000,- Kč.
Spoluúčast obce na financování celé akce byla pouze 10 % z celkové částky. Finanční
prostředky ze státního rozpočtu na opravy komunikací není vůbec jednoduché zajistit a
když už se to podaří, musí být jako u každé jiné dotace využity výhradně za účelem, na
který byly tyto finance poskytnuty. Využití dotace za jiným účelem by při následných
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velmi přísných kontrolách, které do obce přicházejí, znamenalo dotaci vrátit a zaplatit
značné pokuty.
V průběhu těchto oprav byly na doporučení rady obce provedeny ještě další práce
týkající se komunikací, které nebyly součástí původního položkového rozpočtu ani
smlouvy o dílo v celkové hodnotě 87 260,-Kč. Tato částka byla hrazena z rozpočtu obce.
Oprava památníku padlým
Neméně významnou akcí byla oprava a přemístění památníku padlým z roku 1924 na
náměstí. Se zprávou o celém průběhu opravy včetně textu, který byl uložen do památníku
pro další generace, se můžete seznámit v samostatném článku tohoto zpravodaje.
Poděkování a přání
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří mají zájem o vzhled naší obce
a v průběhu celého roku se starají o sečení trávy a udržování pořádku před svými domy.
Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, abych Vám popřál radostné a veselé prožití
svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, vzájemného porozumění a rodinné pohody
v následujícím roce 2008.
Josef Kubík – starosta obce Švábenice

________________________________________________________________________

Výpis usnesení přijatých na 6. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice
konaného dne 23.11. 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 6. zasedání zastupitelstva obce 1. Mgr. Jarmilu Duškovou
2. Mgr. Zdeňka Cupáka
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) Rozpočtové opatření č. 12/2007 rozpočtu obce
4) Projednání záměru obce o odprodeji nemovitého majetku p.č. 3950/17 ostatní plocha
o výměře 64 m2 v k.ú. Švábenice
5) Projednání písemných žádostí k záměru obce odprodej obecní studny na pozemku
p.č. 3950/1 v k.ú. Švábenice
6) Projednání písemných žádostí k záměru obce odprodej nemovitého majetku parc. č.
3950/19 o výměře 24 m2 v k.ú. Švábenice
7) Bezúplatný převod nemovitostí od ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových
8) Různé
9) Diskuse
10) 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 15.8., 29.8., 12.9., 3.10., 17.10., 31.10., a 5.11. 2007.
Bod č. 3) Rozpočtové opatření č. 12/2007 rozpočtu obce
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 12/2007
rozpočtu obce.
Bod č. 4) Projednání záměru obce o odprodeji nemovitého majetku p.č. 3950/17
ostatní plocha o výměře 64 m2 v k.ú. Švábenice
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e
záměr obce odprodat nemovitý
majetek pozemek parcelní číslo 3950/17, ostatní plocha o výměře 64 m2 vyčleněného
z pozemku parc. č. 3950/1 geometrickým plánem č. 344-59/2007, který je zapsán mimo
jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj - Katastrální
pracoviště Vyškov, na LV 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice.
Bod č. 5) Projednání písemných žádostí k záměru obce odprodej obecní studny na
pozemku p.č. 3950/1 v k.ú. Švábenice
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e písemnou žádost pana Romana
Procházky, Švábenice č.p. 163, Milady Novákové, Švábenice č.p. 162, Oldřišky
Branžovské, Švábenice č.p. 255 a Kateřiny Smithové, Brno, Těsná 1
o odkoupení obecní studny nacházející se na pozemku parcelní číslo 3950/1, dle záměru
obce, schváleného Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 24.8. 2007.
Bod č. 6) Projednání písemných žádostí k záměru obce odprodej nemovitého
majetku parc. č. 3950/19 o výměře 24 m2 v k.ú. Švábenice
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e písemnou žádost pana Jana Dvořáka,
bytem Švábenice 254 o odkoupení pozemku p.č. 3950/19 v k.ú. Švábenice o výměře 24
m2, dle záměru obce, schváleného Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 24.8. 2007.
Bod č. 7: Smlouva o výpůjčce nemovitostí od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e smlouvu o výpůjčce nemovitostí mezi
obcí Švábenice a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových budova č.p.
190, způsob využití – obč. vybavenost na parcele č. st. 336 a pozemek parc. č. st. 336 o
výměře 709 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, za těchto podmínek:
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy
řádně pečovat, užívat je pouze k účelům kulturním, nevyužívat je ke komerčním
účelům či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům pronajímat, to vše
podobu 10 let ode dne jejich nabytí.
2. Nabyvatel se dále zavazuje nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy nezcizit ve
prospěch třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od dne jejich nabytí.
3. V případě, že by ze strany nabyvatele došlo k porušení některého ze závazků
uvedených v odst. 1
tohoto článku, případně jejich přetrvávajícímu porušení,
zavazuje se nabyvatel uhradit do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku
odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase
obvyklou v době porušení závazku. Smluvní strany se výslovně dohodly, že
zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a převodce je oprávněn
uplatnit sankci opakovaně při každém porušení závazků, nebude – li přes výzvu
převodce v určené lhůtě ukončen nežádoucí stav.

7

4.

Za porušení závazku uvedeného v odst. 2 tohoto článku, nezcizit předmětné
nemovitosti po stanovenou dobu, zavazuje se nabyvatel uhradit do státního rozpočtu
prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo
k porušení závazku, odpovídající dvojnásobku ceny této nemovitosti v místě a čase
obvyklé v době porušení závazku. Zaplacením této sankce není dotčeno právo
převodce požadovat i úhradu sjednané sankce dle odst. 1 tohoto článku, dojde – li
k souběhu s tímto porušením i k porušení některého závazku sjednaného v odst. 1
tohoto článku.
5 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem
písemně vyzván.
6. Bude – li zjištění sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku,
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto
náklady.
7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v odst. 1 a 2 tohoto článku
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a
nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
8. Nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty stanovené
v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit,
které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě
zavázal.
9. Doložka dle příslušných ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., včetně výčtu převáděných
nemovitostí a souhlasu se zavazujícími a omezujícími podmínkami, je nedílnou
součástí smlouvy.
Informace starosty :
- poslední zasedání ZO v roce 2007 bude v pátek 14.12.2007
- podal informace o výši vodného a stočného a poplatků za komunální odpad v roce 2008
- informoval ZO , že rada obce schválila smlouvu o výpůjčce k bezúplatnému užívání na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců prostory bývalého zdravotního střediska za
účelem klubovny sloužící k výuce a školení mladých hasičů
- starosta oznámil, že 21.11.2007 proběhlo výběrové řízení, kde byla vybrána firma na
vybudování inženýrských sítí (plyn, voda kanalizace) v nové zástavbě rodinných domů
- starosta obce seznámil členy ZO s cenovou nabídkou radarového měřiče a požádal ZO o
vyjádření k možnosti zakoupení tohoto měřiče pro naši obec. Měřič by se nainstaloval do
části obce Hliník na betonový sloup E-ON u č.p. 41 (Tomáš Pavlečka). Celkové náklady
na pořízení a montáž radarového měřiče by činily 81.807,- Kč včetně DPH.
Starosta obce zajistí vyjádření všech dotčených orgánů nutná k nainstalování radarového
měřiče.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce s o u h l a s í se zakoupením radarového měřiče do
obce Švábenice, místní část Hliník.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 26.11.2007
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Občanská rubrika
Narodili se:
Judas Dominik
Edlerová Petra
Švecová Adéla
Švédová Natálie

Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo
ulehčuje břemeno jiným.
Ch. Dickens

č.p. 17
č.p. 186
č.p. 89
č.p. 316

Slavnostního vítání nových občánků do života se v roce 2007 zúčastnili :
Petr a Hana Bábíkovi s dcerou Alexandrou
Michal a Jana Frgálovi se synem Denisem
Martin a Pavlína Kuzdasovi s dcerou Kateřinou
Jan a Markéta Vránovi se synem Janem
Tomáš Krňávek a Ivana Brablíková se synem Tomášem
Petr a Jana Kozákovi s dcerou Adélou
Petr a Romana Bártovi s dcerou Jasmínou
David a Lenka Kubíkovi s dcerou Nikolou
Miroslav a Ludmila Menšíkovi s dcerou Veronikou
Dušan a Petra Smutní s dcerou Terezou
Marcel a Eva Procházkovi s dcerou Kristýnou
Petra Dobešová se synem Jakubem
Peter a Lenka Gabrišákovi se synem Patrikem
Robert a Magdalena Novákovi se synem Richardem
Pavel a Vladimíra Judasovi se synem Dominikem
Zdeňka Edlerová s dcerou Petrou
Jana Švecová s dcerou Adélou
Petra Hladká s dcerou Natálií
Zemřeli :
Orel Konstantin
Šebestová Marie

č.p. 299
č.p. 83

Počet obyvatel v obci : Celkem 939

z toho ženy 465 muži 474
připravila : Hana Hladká - pracovnice OÚ

Vánoční blahopřání
Podzim již vládu svou pomalu předává
Děti se radují, zima už nastává.
Po době adventní Vánoce přijdou
Radost a veselí, dárečky budou
Stromeček zazáří, narodí dítě,
Koledy zaznějí, „Chvála Ti Kriste“
Pak nový rok přijde, tichounce, tiše,
Co asi přinese, 2008 se píše
Snad Boží ochranu a zdraví si přát,
Lásku a přátelství vzájemně si dát.
Ludmila Harásková
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Dárek pro Františka
„Mám ještě něco udělat?“ zeptala se sekretářka. Velmi
zaneprázdněný ředitel mrkl na hodinky a prohlédl si diář. „Už
bychom měli být pryč. Teď už moc práce nenaděláme.“
Sekretářka se usmála: „Ale ještě tu máte seznam dárků pro syna.
Nezapomeňte, že za tři dny jsou Vánoce.“
„Ještě že jste mi to připomněla!“ Ředitel si povzdechl. „Bojím se,
že se na mě bude trochu zlobit. Nejspíš právem, protože mám na
rodinu tak málo času. Když večer přijdu domů, syn už spí. Skoro
nikdy nemáme čas si popovídat. Ale aspoň o Vánocích chci, aby
ode mne dostal pořádný dárek. Jenomže... kde na to vzít čas? Víte
co? Kupte ho vy. Na penězích nezáleží. Přečtěte si ten seznam a kupte všechno, co si syn
přeje.“
Sekretářka otevřela dopis od syna, potřásla hlavou a usmála se: „Víte, že vaše příkazy
vždycky plním, ale tentokrát to vážně nejde.“
„Proč ne? Copak si osmileté dítě může přát věc, kterou mu nemůžu koupit? Ukažte mi ten
seznam!“
Sekretářka mu mlčky podala synův dopis. Ředitel si ho přečetl:
„Milý tatínku, k Vánocům bych si přál,
aby sis celý příští rok pro mne každý den
(nebo skoro každý den) našel půlhodinku času.
Nic jiného nechci. Tvůj František.“
Tak a zase se nám blíží Vánoce, s nimi moc práce a starostí a já bych vás opět chtěl
potěšit a povzbudit k duchovní přípravě na to nejkrásnější období v roce. Na duchovno je
potřeba mít čas a jak ho využijeme, záleží pouze na nás. Potřebujeme mít čas na Boha,
potřebujeme mít čas i na lidi. Vánoční svátky jsou ten pravý čas, kdy se můžeme setkat
s Bohem, který k nám přichází jako malé dítě. Ježíš přišel do lidské rodiny Marie a Josefa,
přichází také do našich rodin se svým pokojem a radostí. Přijměte Ho vstřícně. Kéž se
naše domovy stanou i pro Něho přístřeším, ať zase neklepe marně na naše dveře: Hle,
stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu s ním
večeřet. (Zj 3,20). Děti se budou v naší farnosti připravovat na vánoce na rorátech, které
se budou konat vždy v pondělí, středu a pátek v 17.30 hod.
Rok 2008 – rok BIBLE
Tento nový rok ve farnosti budeme prožívat ve znamení Bible a já bych
vás chtěl také vyzvat k časté četbě Písma sv. Vždyť Boží slovo je světlo na
cestu a v něm je přítomen sám Bůh. My ho známe, ale musíme také podle
něj žít. Proto je třeba se Božím slovem doslova denně krmit.
Vánoční bohoslužby
Boží slovo nám zaznívá při všech bohoslužbách a nebude chybět ani o vánocích. Chtěl
bych vás srdečně pozvat na vánoční bohoslužby:
! 24.12. – půlnoční mše sv. ve 24.00 hod.
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!

25.12. – Slavnost narození Páně – mše sv. v 8.00 a v 11.00 hod.
Odpoledne v 16.30 hod. nám děti chystají vánoční besídku u jesliček.
! 26.12. – Svátek sv. Štěpána prvomučedníka – mše sv. v 8.00 hod.
! 31.12 – Silvestr – děkovná mše sv. za celý minulý rok v 17.00 hod.
Před půlnocí se pomodlíme v kostele a pak již tradičně uvítáme Nový rok u
kaple na Hradě.
! 1.1.2008 – budou slouženy novoroční bohoslužby v 8.00 a v 11.00 hod.
K vánočním svátkům přeji všem občanům Švábenic pokoj a radost v rodinném kruhu a
hodně Božího požehnání při setkání s nově narozeným Kristem.
Váš farář P. Boguslaw
________________________________________________________________________
Návštěva u severních přátel
Ve dnech 7. a 8. září byl pro naši i okolní farnosti připraven naším duchovním
správcem P. Boguslawem Jonczykem poutní zájezd do polského mariánského místa
Kalwaria Zebrzydowska. Vyjeli jsme ze Švábenic v 6.00h. ráno a první zastávkou byly
Wadowice, kde se narodil papež Jan Pavel II. Nejdříve jsme si prohlédli Sanktuárium sv.
Josefa, kde jsme se seznámili se životem karmelitánů, kteří zde působí a ještě
Sanktuarium Matky Boží Ustavičné pomoci.
Na každém kroku je vidět, jakou velkou úctu
Poláci chovají k papeži Janu Pavlu II. Měli jsme
možnost si prohlédnout jeho rodný dům, kde je
životopisné muzeum s mnoha dokumenty a
exponáty. Navečer jsme přijeli do Kalwarie
Zebrzydowské. Je to velké poutní místo s velkou
bazilikou a s rozlehlým upraveným klášterem
Bernardýnů. Zde byla v kapli Panny Marie
v podvečer mše svatá a modlitba sv. růžence.
V tomto překrásném areálu jsme byli ubytováni.
Kolíbka Jana Pavla II.
Ráno byla naplánována křížová cesta v přírodě,
kterou tvoří 41 zděných kapliček a celý okruh měří několik kilometrů. Jelikož však celý
předchozí den
a noc pršelo, křížová cesta se nekonala.
Další zastávkou byl Kraków, kde jsme si prohlédli
katedrálu sv. Stanislava a Václava na Wawelu. Je to
nejdůstojnější kostel v Polsku - místo korunovace
králů. V interiéru katedrály se nachází hrobka sv.
Stanislava, sarkofágy králů, velké množství kaplí s
vytesanými královskými náhrobky. K vidění je toho
opravdu velmi mnoho. Před odjezdem domů jsme
se zastavili v Sanktuariu Božího milosrdenství
v Krakówě – Lagiewnikách a po mši svaté v kapli
sv. Faustyny jsme odjížděli s množstvím pěkných zážitků zpět do Švábenic.
Libor Pištělka
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Czech POINT – realita nebo sen?
Na úvod je nutné si říci, co to vlastně ten Czech POINT je. Český Podací
Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který redukuje
přílišnou byrokracii ve vztahu občan/firma – veřejná správa. Vznikl jako reakce na
současnou situaci při komunikaci občanů s úřady. Každý to zná. Lidé musí běhat od mezi
úřady a jeden úřad mu vydá výpis z obchodního rejstříku, druhý mu vydá výpis z katastru
nemovitostí a třetí výpis z rejstříku trestů.

V současnosti lze na pracovišti Czech POINT získat ověřené výstupy
z centrálních registrů. Perspektivně bude Czech POINT sloužit jako asistované místo
výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa
tak, aby „obíhala data ne občan“.

Proto je nutné v rámci projektu Czech POINT vytvořit širokou síť míst pro komunikaci s
veřejnou správou. Projekt se snaží soustředit na jedno místo agendy, které vyžadují práci s
písemnými dokumenty – ať už převodem elektronického dokumentu do papírové podoby
(ověřené výpisy), tak i do budoucna převodem písemného dokumentu do podoby
elektronické (elektronizace dokumentů). Projekt Czech POINT přináší občanovi značné
ulehčení komunikace se státem. V některých situacích mu bude stačit dojít na jeden úřad.
V konečné podobě projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova
prostřednictvím Internetu.
V rámci pilotního provozu projektu Czech POINT, který probíhal na 37 obcích
od 28.3. do 31. 8. 2007, bylo potvrzeno, že zájem veřejnosti o tuto službu je zřetelný – za
tuto dobu bylo vydáno přes 17 000 ověřených výstupů se stoupající tendencí.
V letošním roce lze na pracovištích Czech POINT získat ověřené výstupy
z veřejných informačních systémů veřejné zprávy z těchto centrálních registrů:
1. Katastru nemovitostí – úplný výpis Listu vlastnictví:
- podle čísla listu vlastnictví
- podle čísla popisného
- podle čísla parcely
- částečné výpisy
2. Obchodního rejstříku - úplný výpis z obchodního rejstříku:
- podle identifikačního čísla organizace.
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3. Živnostenského rejstříku - Úplný výpis ze Živnostenského rejstříku:
- podle identifikačního čísla organizace.
V roce 2008 na základě novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy bude možnost:
- získat na pracovištích Czech POINT výpis z Rejstříku trestů,
- rozšířit počet pracovišť na 1300 matričních úřadů,
- rozšířit pracoviště i na zastupitelské úřady.
Kromě toho budou pracoviště Czech POINT rozšířena i v rámci České pošty na dalších
800 míst po celé republice. V roce 2008 bude probíhat příprava projektu Czech POINT na
další služby:
autorizovaná konverze písemností, obecné podání, získání informací z dalších agend.
A kdo se může zapojit do tohoto projektu? Jsou to především všechny matriční
úřady, kterým to ukládá zákon č. 269/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000Sb., o
informačních systémech veřejné správy, tedy i matrika obecního úřadu ve Švábenicích.
Účinnost tohoto zákona je od 1.1. 2008.
Jaký bude postup vydání ověřeného výpisu?
Předtím, než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu
(např. číslo parcel, IČ organizace atd.), ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato
služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z
příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Úředník zadá
požadavky na vyhotovení výpisu. Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran
výpisu a jeho cenou. Cena je stanovena zákonem č. 269/2007 a to:
- 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku.
Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí
veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti na pokladně
obecního či MěÚ.
Jaká se předpokládá budoucnost služeb Czech POINT?
Občané na Czech POINTech v budoucnu získají veškeré údaje, opisy a výpisy,
které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku
a právech. Czech POINTy by také měly umožňovat úředně ověřit dokumenty, listiny a
podpisy a převést dokumenty do elektronické formy, učinit jakákoliv podání k úřadům
veřejné správy a získat informace o průběhu řízení. Služby CZECH POINTŮ budou moci
využívat i firmy.
Czech POINTy umožní lidem získávat veškeré potřebné dokumenty pouze na jediném
místě: nejbližším krajském, městském či obecním úřadě. Je to jednoduché. Fungující síť
úřadů v obcích, městech a krajích mají nejen kvalifikované úředníky, ale i potřebné
technické vybavení, aby mohly tyto informace jednotně poskytovat.
Zpracoval: Jiří Orel
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Památník padlým z roku 1924 ve Švábenicích komplexní oprava
Památník padlým z roku 1924 se nachází
na parc.č. 3950/5, vedeném na LV 1001
v k.ú. Švábenice. Památník je významnou
součástí historie obce. Jména padlých osob
připomíná památník provedený v roce 1924
sochařem O. Veselým z Ivanovic na Hané
podle návrhu akad. sochaře Jul. Pelikána.
Počet padlých osob, který je uveden v knize
Rod pánů ze Švábenic, je 48 osob, ale
v kronice obce a na žulových deskách
upevněných na památníku
je uváděn počet padlých osob 49.

Foto z knihy Rod pánů ze Švábenice

Památník během své historie 83 roků neprošel žádnou významnější opravou ani
rekonstrukcí. Stav památníku celkovou opravu nutně vyžadoval. Obnovu památníku
doporučil i Národní památkový ústav v Brně i MěÚ Vyškov, odbor školství, kultury a
sportu. V minulosti se již několikrát uvažovalo o přemístění památníku na jiné místo.
Jedním z důvodů byl vjezd k rodinnému domu č.p. 5, který byl při výstavbě navržen tak,
že zasahoval z velké části do prostoru památníku. Proto se zastupitelstvo obce při
sestavování rozpočtu pro rok 2007 rozhodlo pro uvolnění financí na opravu a přemístění
památníku. Z oslovených firem se rada obce rozhodla po dobrých zkušenostech při
budování centrálního schodiště ke kostelu v loňském roce
pro Kamenictví Vítězslav Váradi z Olomučan, se kterým
byla uzavřena smlouva o dílo. K památníku byl zpracován
projekt a geometrem zaměřeno nové místo. Byl vykopán
základ pod památník o rozměrech 3x3 metry, provedena
armatura z oceli a celý základ zabetonován. Výkop byl
sledován i pracovníky z ústavu Archeologické památkové
péče. Obava z demontáže památníku spočívala v tom, že se
počítalo, že socha bude upevněna na čepech, což se
nepotvrdilo.
Během demontáže byla radost sledovat přístup
kameníků, jejich zkušenosti a rutinu při uvazování a
přemísťování jednotlivých dílů památníků.
Očekávali jsme, že bude někde uvnitř uložena písemná zmínka o budování tohoto
památníků, ale bohužel nic nebylo nalezeno. Proto byl sepsán dokument o historii a
opravě památníku a uložen při montáži do podstavce pro další generace.
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Celkové náklady na komplexní
opravu a přemístění památníku
činily:
- 225 981,- Kč komplexní
oprava a z této částky
činila dotace 50 000,- Kč
z rozpočtu JMK, oblasti
památkové péče
- 39 970,- Kč výkopové
a betonářské práce

Znění textu, který je uložen v památníku

Před dokončením prací rozhodla rada obce, že bude kolem celého památníku položena
dlažba z pískovce včetně pískovcových obrubníků a vyměněny žulové desky se jmény
padlých, které byly značně zvětralé a nedaly se již opravit.
Na nové žulové desky byla u všech padlých osob dopsána i celá křestní jména.
Náklady na pískovcovou dlažbu :
51 120,- Kč
Náklady na žulové desky včetně písma : 34 000,- Kč

Jsem přesvědčen, že tento památník byl přemístěn
na důstojné místo v obci a kvalitně provedenou opravou
bude zachován pro další generace.
Josef Kubík - starosta
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O historickém názvu

Městys Švábenice

Jak nejlépe začít tento rozbor, než větou: „Chceš-li dobře porozumět přítomnosti své
obce, musíš nejdříve pochopit její minulost.“ Ano, naši dávní otcové to rozhodně neměli
v minulosti lehké. Když se řekne „dědictví otců“, většinou se nám vybaví refrén
kancionálové písně, v níž prosíme Boha, aby nám je zachoval. Máme při tom na mysli
víru v Krista a život podle evangelia, jemuž nás učili Cyril a Metoděj a jejich
následovníci. V písni však nejde o pouhé předávání víry, ale také o vědomí sounáležitosti
s generacemi, které žily před námi a v mnohém nám prošlapaly cestu. Otevřeme-li se
bohatství staleté zkušenosti našich předků, zachováme si úctu k jejich hledání, můžeme ve
svém životě méně bloudit.
Naše doba a kultura s sebou sice nese odvahu odbourávat vše přežité a zkostnatělé,
odvahu vyřezávat suché větve, zároveň však i riziko, že se ve svém hledání autentického
odtrhne od vlastních kořenů, od mohutného kmene, jímž pod ztvrdlou věkovitou kůrou po
staletí proudí životodárná míza.
Švábenice budou brzy oslavovat 840 let od první písemné zmínky. Když jsme byli
malí, tak jsme se někdy za ten název Švábenice styděli. Ale postupem času jsme byli na
svou obec hrdi, zvláště když nám v roce 1970 náš rodák František Pokorný předával
v Kulturním domě vlastnoručně sepsanou knihu: Švábenice-Rod pánů ze Švábenic. Vidím
v jeho očích lesklé slzičky, když nám říkal: „Važte si svého městečka. Sepsal jsem to vše
s láskou ke Švábenicím. Jsou města a nemají nic takového.“
Ve 12 letech se s rodiči odstěhoval do Prahy, ale přece na svoje rodiště tam v dáli
nikdy nezapomněl. „Můj pravý domov byl vždy ve Švábenicích, kde už po staletí žije rod,
jehož jsem příslušníkem. Tak vzdálen a přece hlubokými kořeny poután ke svému
rodišti“, tak napsal svůj úvodník ke knize. Nikdy neuváděl Švábenice bez přídavku
městečko. Jistě tuto knihu všichni máte, a jistě se k ní často vracíte k četbě a poučení. Tak
zjistíte, že Švábenice byly trhovou vsí už v druhé polovině 13. století, kdy byly rodovým
sídlem pánů ze Švábenic, toho času jednoho z nejbohatších a nejvlivnějších moravských
rodů. V roce 1348 se jmenují Švábenice městečkem a to nasvědčuje tomu, že byly
střediskem řemeslné výroby a měly tedy i právo konat výroční trhy, neboť lidnatostí a
významem stály hned za Vyškovem. A naši předkové tato privilegia nedostali bez
přičinění.
Švábenice titul městečko (v pozdější době městys) užívaly plných 606 let a byly
jednou z prvních vsí na Moravě, které tento titul získaly. Z blízkých vsí, jako třeba
Brankovice nebo Hvězdlice tento titul získaly mnohem později, ale o to je více těší, že již
přes rok titul Městys mají nazpět. Po celé republice obce, které bývaly městysem, jsou
znovu, jen Švábenice, které měly být mezi prvními, poněkud otálejí. A je to na škodu.
Tím by se více zviditelnily. Možná tím, že mám více kontaktů v muzeu s lidmi i zdaleka,
mohu dosvědčit, že jsou překvapeni krásou Švábenic, úpravou, přírodou i památkami.
Dost lidí si myslelo, že jsme zastrčená obec někde na Moravě. Nám, kteří zde bydlíme, to
přijde všechno tak samozřejmé, ale máme být na co hrdi. Slavná minulost a slavná
přítomnost – to záleží jen na nás. Jeden občan mi řekl: „Ve Švábenicích nic není“ - ten se
pravděpodobně na vše dívá jiným zrakem, jinak by viděl krásnou školu, mateřskou
školku, tělocvičnu, sportovní hřiště, muzeum, moderní kulturní dům, obchody, vzácné
památky a mnoho jiných věcí. Mají to tak všude?
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Dělal se v obci průzkum, jak se lidé dívají na navrácení titulu městys. Mnoho lidí, i
když se nepodepsali, by tento titul bralo, jiní jsou proti. Myslí si, že potom se budou platit
za všechno větší poplatky jako ve městě. Další skupinka se nevyjádřila. Historie, ta je
vůbec nezajímá. Ta je pro ně tabu. Znovu se ještě vrátím k muzeu. Tam ta procenta také
nejvíc poznám. Za dobu 10 let od otevření muzea, ještě více než 30% švábenických
občanů se nebylo podívat ani na výstavu, rovněž ne na stálé expozice. Ze Švábenic chodí
stále stejní návštěvníci, za což jim děkuji. Podle sociologů ale brzy přijde doba, kdy
lidstvo bude nabaženo technikou a vrátí se k jinému způsobu života. Lidé přestanou
vysedávat jen u televizorů či počítačů a budou se více věnovat pohybu, historii a umění.
Již nyní v mnoha obcích se nacvičují divadla, zpěvy, tance, dokonce i v krojích.
Ivanovice na Hané jsou 100 roků městem. V dnešní době by tento titul nezískaly,
protože nemají 3 000 obyvatel. Ale jsou tam lidé hrdí na to, že jejich předkové u vrchnosti
ve Vídni tohoto cíle dosáhli.
Nebude to žádné přetahování s obcemi. A myslím si (a to nejen já), že Švábenice
historický titul městys opět budou mít a budoucí generace bude hrdá na nás i na své
Švábenice. Jinak erb i prapor by byly také věci pro nás zbytečnými.
Čím tento rozbor ukončit? Snad básní J.V.Sládka:
„ Domove, domove, drahý a jediný,
nejdražší, nejsladší nad světa končiny.
A kdybych ve světě bůhvíkam zašel,
tu cestu k domovu vždycky bych našel“
připravil: Libor Pištělka
____________________________________________________________________________

Mikulášský šachový turnaj na
základní škole
Návštěva Mikuláše se svými čertovskými a
andělskými pomocníky odstartovala ve švábenské škole
Mikulášský šachový turnaj, který proběhl v prostorách
školní družiny. Pod vedením paní vychovatelky Lenky
Gruberové se utkali žáci od těch nejmenších odvážných
prvňáčků až po ostřílené páťáky.
Vítězové tohoto klání budou naši školu reprezentovat 12.
prosince na okresním šachovém přeboru ve Vyškově.
K favoritům naší reprezentace patří
sourozenci Jan a Jiří Bednářovi
z Medlovic
(na snímku).
Mgr. Jana Zatloukalová
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Existuje zkažená mládež ?
I skauti jsou součástí společnosti a společenské problémy jsou nepochybně i jejich
problémy. Hlavní problémy, kterým dnes musíme čelit, jsou přímo či nepřímo spojeny
s technologickým, vědeckým a ekonomickým pokrokem. Co naše doba hlavně potřebuje,
je najít směr, který jsme ztratili nebo opustili a znovu objevit - v zájmu každého
jednotlivce - hodnoty, jež jsme zavrhli v honbě za egoistickými cíli. Žádné dítě jakékoli
barvy či náboženství nepřichází na tento svět s vrozenou oddaností k určité zemi či národu
nebo přirozeným nepřátelstvím vůči ostatním. A žádné nemluvně také nemá
nepřekonatelné nutkání něco vlastnit, shromažďovat spousty věcí, zneužívat
neobnovitelné světové zdroje nebo ovládat ostatní. Dítě samo od sebe neupřednostňuje
dobro ani zlo. Pokud zde opravdu
existuje něco jako zkažená mládež,
jsme za to odpovědni pouze my.
Skauti si jsou dobře vědomi, že
představují pouze zlomek mládeže
celého světa a nedělají si žádné
iluze o své schopnosti poskytnout
všelék na nemoci světa. Zdá se, že
skauting pluje proti proudu.
Skauting podporuje pořádek a kázeň
ve svobodné společnosti a také
veškerý technický pokrok, který
přináší lidskou svobodu. Je to hnutí
zaměřené na službu ostatním, usilující o štěstí a ne bohatství. Usiluje o osobní růst a úctu
k ostatním lidem. V našich oddílech samozřejmě nemůžeme suplovat úkoly rodiny a
školy, můžeme však s těmito institucemi spolupracovat a především můžeme v našich
svěřencích podporovat zdravou zvídavost a touhu po poznání, vědění a širším rozhledu.
Nevedeme skauty k primitivismu, ale ke skromnosti. Ani A. B. Svojsík se nevyhýbal
tomu, co doba přinášela – učilo se schopnostem používat telefon, orientovat se v jízdním
řádu. Soudobá společnost je ke skautingu lhostejná.
Pro návrat k dobrému nemůže být nikdy pozdě. Nemůžeme zůstat uzavřeni sami
v sobě, naší povinností je působit i vně, působit na veřejnost. Slova, jejichž platnost a
moudrost prověřila dvě tisíciletí, k nám hovoří jasnou řečí: „ Vy jste světlo světa. Nemůže
zůstat skryto…tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky..“ (Mt 5, 14
– 16).
Vše nejlepší a slunce v duši přeje vedoucí 3 .oddílu YMCA Skaut Švábenice
Vladimír Norgay Hroza
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Vize 3. oddílu YMCA Skaut Švábenice do května roku 2008
5. ledna 2008 provedeme po obci tradiční Tříkrálovou sbírku. Výtěžek z této sbírky
bude věnován potřebám Charity.
Od 16. do 24. února 2008 bude v naší klubovně výstava 100 let skautingu. Uvidíte
dokumenty a fotografie o skautingu v naší obci od jeho založení až do dnešních dnů.
Během výstavy bude možnost zahrát si různé hry (stolní fotbálek, šipky, stolní tenis,
deskové hry) a dát si kávu nebo čaj.
V měsíci květnu uskutečníme puťák do oblasti Středního Posázaví. Navštívíme místa
jako je Český Šternberk, Stvořidla, Sluneční zátoka a jiné zajímavosti.
Na Vaši přízeň a účast se
těší členové 3. oddílu YMCA
Skaut Švábenice

____________________________________________________________________________

Další osudy Švábenského lesa
Jak ten čas rychle běží. Je tomu právě rok, co jsem zveřejnil
první část historie lesního družstva (dále jen LD). Po tomto vydání
jsem byl nabádán čtenáři Zpravodaje, abych tuto věc dotáhl do
konce. Bylo to pěkné počtení o vánočních svátcích. Plním slib,
sháním dostupné podklady a informace.
Splynutím LD do JZD Švábenice 17. 8. 1949 se JZD stává vlastníkem lesa na
celých 28 roků. Hajným zůstává pan Stanislav Zlámal, který je zaměstnancem JZD.
V roce 1977 předává JZD Pokrok Švábenice na základě zákona č. 122/75 Sb., O
socializaci, lesní pozemky včetně porostů na 99 let do užívání a správy JM státních lesů –
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Lesní správy Bučovice. Rovněž byl přijat do pracovního poměru i stávající hajný pan
Stanislav Zlámal. Stojí za zmínku, že v tuto dobu na hájence Vanovsko působil od
1.7.1972 mladý hajný pan Jaroslav Jakeš, který po odchodu do důchodu pana Zlámala
v roce 1980 přebírá jeho úsek, tedy švábenský les, a svědomitě se o něj stará až do roku
1994.
Změna opět nastává účinností zákona č. 229/91 Sb. ze dne 21. 5. 1991 a novely
18.2.1992. Právo přihlásit se o vydání majetku do 31.12.1992, později prodlouženo do
31.1.1993. V tomto období starosta obce pan Stanislav Zlámal svolává na obecní úřad
první setkání potomků bývalých vlastníků švábenského lesa. V závěru tohoto setkání byl
navržen první přípravný výbor ve složení Kadlec Zdeněk, Zbořil Radomír, Kuška
Vladislav, Látal Jaroslav a Pištělka Konstantin. S odstupem času mohu říci, bylo jen ke
škodě věci, že se do této skupiny nedostal Mgr. Zdeněk Cupák. Následovalo další
vyjednávání na pozemkovém úřadě ve Vyškově a shánění dalších vlastníků lesních
podílů. K převzetí lesa od JM státních lesů dochází v červnu 1994 za přítomnosti: za
závod Bučovice pan Šimoník a pan Hála, za ZOD Mgr. Cupák Zdeněk a za LD Látal
Jaroslav a Kadlec Zdeněk . Završením této snahy bylo svolání ustavující schůze
11.7.1993 v budově kina ve Švábenicích. Ustavující schůzi zahájil svolavatel Zdeněk
Kadlec, který byl zároveň schválen předsedajícím. Zapisovatelem byl určen Radomír
Zbořil. Ověřovateli zápisu byli Jiří Novotný a Marie Hanáková. Bylo konstatováno, že
přihlášených členů lesního družstva bylo 113 a jejich seznam tvoří nedílnou součást
tohoto zápisu. Základní jmění družstva bude činit 50 tisíc korun a základní členský
vklad byl stanoven na 300 korun. Ustavující členská schůze schválila stanovy družstva.
Na to byli zvoleni noví členové představenstva družstva:
Zdeněk Kadlec, Radomír Zbořil, Jaroslav Látal, Josef Novotný, Vladimír Kuška a jako
náhradník Miloslav Minařík. Pan Zdeněk Kadlec se stává prvním předsedou LD až do
roku 2002, kdy byl zvolen na další období pan Jaroslav Látal. Za členy kontrolní komise
byli zvoleni Ing. Vít Gloza, Jaroslav Kaláb, Konstantin Pištělka, Jarmila Hlobilová, Mirko
Šášek a jako náhradník Želimír Obhlídal.
Zaprotokoloval JUDr. Přemysl Kalous, notář v Brně.
Největší zásluhu o navrácení lesa do rukou našich občanů – vlastníků, má bezesporu pan
Zdeněk Kadlec. Za toto úsilí mu jménem svým i všech členů družstva a představenstva
srdečně děkuji.
Současné představenstvo LD:
Místopředseda: Mgr. Zbořil Radomír
Předseda a statutární zástupce: Látal Jaroslav
Členové: Orel Jiří
Dvořák Jan
Minařík Stanislav

Dozorčí rada:
Ing. Gloza Vít
Novotný Jiří
Hlobilová Hana
Hlobilová Jarmila
Šášek Mirko

Děkuji panu Mgr. Zdeňku Cupákovi za poskytnutí informací a podkladů pro tento
příspěvek. Látal Jaroslav předseda LD
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Vnuk Josefa Lady ve Švábenicích
Jak jste se mohli informovat
v denním tisku, případně při
osobním setkání, o víkendu 6. října
2007 navštívil vnuk výtvarníka
Josefa Lady spolu s manželkou
výstavu prací svého dědečka
s názvem „Z tvorby Josefa Lady“,
která byla ve vlastivědném muzeu
ve Švábenicích připravena
vystavovatelem k uctění památky
k výročím narození i úmrtí tohoto
vskutku lidového umělce. Josefa
Ladu mladšího pozvala švábenská
občanka paní Oldřiška Dobešová, která s Ladovými udržuje čilou korespondenci už
přesně padesát let. Poslední psaní obdržela v říjnu tohoto roku. Cituji:
Vážená paní Dobešová,
velice bych chtěl spolu
s manželkou poděkovat Vám všem
za nádherné, v podstatě rodinné
přijetí v krásných Švábenicích.
Odvezli jsme si spoustu krásných
zážitků jak z návštěvy u Vás doma,
tak z pečlivě a s láskou připravené
výstavy JOSEFA LADY. Vřelé díky
panu Pištělkovi a všem, kteří se na
tomto podíleli a nás tak krásně
přijali. Nutno zde poznamenat, že
Vámi přibalené laskominy byly naší
rodinou snědeny v rekordním čase
a slivovice také mile ubývá.
Ještě jednou velice děkujeme a srdečně zdravíme celou Vaši rodinu.
Váš Josef Lada.
Jsem rád, že se všem návštěvníkům výstava líbila, že nebyla připravena zbytečně a že i
v dnešní uspěchané době si lidé najdou čas i na takovéto kulturní vyžití.
Libor Pištělka
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Pozvánka na novou výstavu
Jak jsem již v minulém čísle uváděl, je připravena druhá výroční výstava s názvem:
Marie Fischerová-Kvěchová – MALÍŘKA DĚTSKÝCH SRDCÍ
která je otevřena od 9. prosince 2007 do 2. března 2008 každou
neděli a svátky vždy od 14.00-17.00 hod. Výstava je otevřena u
příležitosti výročí 115 let od narození této lidové malířky. Jistě se
všem budou líbit kouzelné obrázky, které s velkou láskou malovala.
Luděk Munzar o tom napsal: „Na vaše obrázky, které mám doma,
denně padá světlo a stín, střídání dne a noci a já tu pořád jsem, ještě
tu pořád jsem….a vím, že až umřu, tak moje děti, které vás milovaly,
budou ty obrázky chránit pro své děti a tak pořád dál a dál, pokud
svět nezešílí a nevybere si ďábelskou cestu sebezničení - no - a tak
nikdy neumřeme díky vašemu kumštu, a to je dobře.“
A další výstava bude otevřena na velikonoce 23. března 2008 s názvem :
Sv. Terezie z Lisieux
Tato významná světice se narodila před 135 lety a její ostatky putovaly téměř po celé
Evropě a všech diecézích, jen v České republice dosud ne. Touto obsáhlou životopisnou
výstavou s množstvím barevných dokumentů budete mít možnost se s touto
karmelitánkou blíže seznámit.
Na obě výstavy Vás srdečně všechny zve vystavovatel Libor Pištělka
________________________________________________________________________

Krásná Damaris i
Kráska ze Šumavy

Divadlo u Jenáčků v přírodě asi 1936-1937

Je zajímavé zjišťovat v kronikách, jaká
byla v roce 1937 – tedy před sedmdesáti
lety kulturní činnost v naší obci. Kromě
tanečních zábav a plesů pořádaly spolky
divadelní představení a přednášky.
Tělovýchovná jednota Sokol sehrála
divadelní hru
„Kudy, kudy
cestička“ a „Bílou nemoc“, kterou musela pro velký zájem
opakovat.
Katolická beseda měla na programu „Koflíček Marie
Terezie“, hru „To už je v krvi“ a rovněž dvakrát členové
sehráli hru „Krásná Damaris“.
Jednota Čs.Orla sehrála v přírodě divadelní představení
„Kráska ze Šumavy“.
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal Župní sjezd a Místní
jednota Republikánského dorostu uspořádala Kabaretní
večer.
Jednota Čsl.o.Legionářů připravila oslavu 20. výročí bitvy u Zborova.
V každé době se lidé dovedli stmelit, obětovat se pro druhé a proto se za jeden rok
uskutečnilo tolik činnosti v oblasti kulturní. Myslíte, že bychom toho byli schopni i dnes?
Libor Pištělka
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První Svatohubertské dny ve Švábenicích
Myslivecké sdružení Střela Švábenice pořádalo oslavy svátku sv.
Huberta, patrona všech myslivců. V sobotu 3. 11. 2007 patřil
kulturní dům po letech odmlky opět myslivcům a všem příznivcům
Hubertova cechu. Pořádala se Hubertská zábava. K tanci a poslechu
hrála krojovaná kapela Voděnka a po ní nastoupila na podium
místní kapela Perpetuum mobile. V kuchyni nesměl chybět srnčí
guláš a pečený divočák. Bohatá tombola včetně zvěřinové byla
samozřejmostí .Velmi dobrá účast a spokojenost všech přítomných
byla velmi potěšující.
Po probdělé noci přišlo nedělní
ráno s ryze podzimním počasím napřed slunce, pak vítr spolu
s deštěm. Ani takovéto počasí však
neodradilo zájemce z okolních
vesnic účastnit se první
Svatohubertské bohoslužby
v chrámu sv. Michaela ve
Švábenicích. Celou mši
koncelebroval vyškovský kaplan P.
Ing. Mgr. Vratislav Kozub za
doprovodu loveckých rohů v podání trubačů z Mendlovy univerzity v Brně pod vedením
ing. Hromádky. Během mše byl posvěcen obrázek sv. Huberta. Bohoslužbu zakončil náš
kněz P. Mgr. Boguslaw Jonczyk slavnostním Thé Deum.
Slavnostním obědem, na který byly pozvány i manželky zemřelých myslivců, oba
kněží a trubači,byly zakončeny dva dny oslav sv. Huberta, patrona všech myslivců.
Zrodila se krásná myšlenka, která nás zavazuje v této činnosti pokračovat.
Za MS Střela Jaroslav Látal
_______________________________________________________________________

Podpisová akce: „Chcete, aby ve Švábenicích bylo kino?“
Začátek o zřízení státního kina ve Švábenicích se datuje přesně před
šedesáti lety 12. prosince 1947. Tehdy spolek Katolická beseda žádala pro
Besední dům státní kino. Přijela komise z Brna, ta to schválila a nařídila, aby
se za jevištěm postavila místnost pro promítací stroj.
Z toho ale byl ohromný poprask v organizaci Sokol, který také o kino žádal. Na druhý den
ráno proběhla velká podpisová akce i v okolních obcích „Chcete, aby ve Švábenicích bylo
kino?“ Následovala deputace v Brně, ale nepomohlo to. Sál v besedním domě nejlépe
vyhovuje.
2. března 1949 bylo v Besedním domě zahajovací filmové představení státního kina „Bílá
tma“. Provoz kina zde byl do roku 1975.
Promítání Na Lapači bylo zahájeno po rekonstrukci původní tělocvičny na kino se
širokoúhlým promítáním 1. května 1975.
Libor Pištělka
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Co se děje u hasičů
V září začal výcvikový rok a nový ročník
hry Plamen, která má dvě kola. V tom
podzimním absolvují 5členné hlídky závod
požárnické všestrannosti.
V něm jsou obsaženy střelba ze vzduchovky,
základy topografie, uzlování,
základy první pomoci, požární ochranu a
překonání překážky po vodorovném laně. Letos
závod proběhl 6. 10. 2007 v Hlubočanech.
Velmi pěkných úspěchů dosáhlo družstvo
mladších ve složení A. Sedláčková, L. Navrátil, O. Kupka, M. Kocourek a F. Veselý, kteří
se umístili na 3. místě z 23 hlídek. Hlídka dívek v kategorii starších získala 12. místo z 23
družstev.
Největšího úspěchu dosáhl Jan Trněný v kategorii dorostenců. Nejen proto, že obsadil
2. příčku. Jeho umístění je o to cennější, že coby dorostenec soutěžil poprvé a ve velmi
silné konkurenci uspěl.
Našich mladých hasičů přibývá, proto jsme už dvakrát žádali o přidělení větší místnosti
pro schůzky. Letos se nám podařilo přesvědčit vedení obce a získali jsme prostory bývalé
ordinace, které dřív hasičům patřily. Poděkování všech dětí, vedoucích i vedení SDH patří
představitelům obce.
Oslavenec má 60
Dalším významným dnem byla sobota 13. 10., kdy slavil svoje 60. narozeniny starosta
SDH pan Miroslav Vojáček. A tak se kulturním domem nesla písnička „Náš šéf má
narozeniny“ a hned nato veršované přání. Nakonec mu každé dítě předalo kytičku a dva
nejmenší dárek. Po mladých hasičích přišli s gratulací a dárkem také dospělí. Tak, pane
starosto, za všechny hasiče přeji ještě jednou tak, jak to přednesly děti na konci
vinšování:
My Vám chceme poděkovat
a růžičku předat hned,
popřát zdraví, štěstí, lásku
a dalších šedesát let!

Nejdřív sbírat, potom mlsat
Další týden byl ve znamení sběru starého papíru, na který se děti vždycky těší, protože
po vynaložené námaze je čeká sladká odměna v cukrárně. Sbírat papír po vesnici se
v době podzimních prázdnin vydalo 14 dětí a 4 dospělí. Opět udělali kus dobré práce a
přispěli k ochraně životního prostředí.
Uzlování
Začátkem listopadu odjelo 20 dětí a 5 dospělých na štafetu v uzlování do Drnovic. A
výsledek? 6. místo mladších z 25 a 12. místo starších z 28 hlídek, což je velmi pěkný
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úspěch, protože velké sbory mají specialisty na uzlování, kdežto naši mladí hasiči ovládají
dobře všechny disciplíny.
Hodová zábava
SDH uspořádal hodovou zábavu, na kterou se přišlo bavit nebývalé množství
návštěvníků, a tak se službu konající hasiči po celý večer nezastavili. Nálada byla výborná
– takže cíl hasičů byl splněn.
Hasič v roli zdravotníka
Od června do září absolvovali v rámci projektu MOST kurz první pomoci s názvem
Hasič v roli zdravotníka Mgr. Jarmila Dušková, Jitka Dušková, Pavel Kubík a bc. Jiří
Kaláb. Získali nejen tolik potřebné vědomosti, ale i praktické dovednosti a jsou oprávněni
seznámit s poskytováním první pomoci děti i dospělé.
Získaná kvalifikace II. a III. stupně
Dalším školením prošli vedoucí mládeže. Kvalifikaci III. stupně získali v říjnu
v třídenním běhu bc. J. Kaláb a P. Kubík a II. stupeň po dvou letech obhájila Mgr. Jarmila
Dušková.
Plány do konce roku
A jaké jsou další plány? Připravit na jednání výroční valné hromady, na kterém děti
přednesou své kulturní vystoupení a připraví vánoční přáníčka. Proběhne oprava PPS 12 a
samozřejmě úpravy nové klubovny, na kterou se těší hlavně děti.
Za celý sbor dobrovolných hasičů si Vám dovolím popřát krásné a spokojené Vánoce,
v nadcházejícím roce hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody.
Mgr. Jarmila Dušková
________________________________________________________________________

Ve Zmole se tancovalo
Snímek tanečního pavilonu

Před sedmdesáti lety dne 16. května 1937 bylo
je z padesátých let minulého století
na žádost místní jednoty Republikánského dorostu
povoleno zřídit ve Zmole taneční pavilon. Pavilon
měl rozměry 12x6 metrů a byl postaven v zadní
části Zmoly. Konstrukce byla dřevěná na nízké
podezdívce. Střecha byla pokryta taškami. Stavbu
provedl stavitel Oskar Puntíček z Ivanovic na
Hané nákladem tehdejších 8 000,-Kč. Lesní
družstvo darovalo desky na stoly a lavice. Veškeré
pomocné práce a úpravy ve Zmole provedl dorost
sám.
Pavilon byl hojně navštěvován mládeží z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Poslední taneční zábava zde
byla v roce 1957. Pavilon začal chátrat, ale 14. července 1967 byl předán MS ve
Švábenicích k demontáži na stavbu myslivecké chaty. 15. října 1967 bylo stavební řízení
ve věci výstavby chaty MS na p.č. 1346 ve švábenickém lese.
22. července 1973 bylo uskutečněno slavnostní otevření Myslivecké chaty za účasti 200
osob.
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Tož už nebude adresa:
Švábenice u větřáka
Druhou vzpomínkovou událostí byl větrný mlýn, který
stával nad Švábenicemi v prostorách tzv. Boříčí. O tomto
„větřáku“, jak se ve Švábenicích říkalo, nejsou ale
v kronikách zprávy, jen dva řádky ve farní kronice, které
zaznamenal P. Eduard Tabáček:
Dne 5. prosince 1932 počal bourati Jan Ambrož svůj
„větřák“ …..tož už nebude naše adresa : Švábenice u
větřáka.
Několik starších fotografií, jak tento mlýn tehdy
vypadal, máme ve vlastivědném muzeu.
Libor Pištělka
________________________________________________________________________

Kdo bude šampión
Série zkoušek, které jsme pořádali v letošním roce, byla opět na velmi
dobré úrovni. Hlavním dějištěm byla myslivecká chata a Švábenický les
spolu s rybníkem.
V sobotu 7.července 2007 to byly v pořadí již čtvrté Lesní zkoušky
klubu chovatelů loveckých slídičů se zadáním titulu šampión práce.
Druhý den, neděle, patřila opět chovatelskému klubu slídičů. Pořádaly se speciální
vodní práce. Dějištěm byl Švábenický rybník opět se zadáním titulu. Zájem o tyto akce
je velký a zájemci jezdí téměř ze všech koutů naší vlasti.
Sjížděli se k nám jezevčíci i křepeláci
V sobotu 8. září bylo na myslivecké chatě opět velmi živo. Pořádaly se zde Lesní
zkoušky pro malá plemena loveckých psů. Od samého rána se k nám sjížděli jezevčíci,
foxteriéři, kokršpanělé a němečtí křepeláci se svými vůdci a jejich rodinní příslušníci.
Všechny přítomné uvítal nápis v průčelí Myslivecké chaty: „Vítáme účastníky
zkoušek.“
Tyto zkoušky byly o to zajímavější, že tu své miláčky vedli i tři naši členové Michal Frgál svou hrubosrstou jezevčici Báru, Josef Shromáždil vedl fenu německého
křepeláka Doru z Ilfova a Lukáš Látal rovněž fenu německého křepeláka Olu
z Čerchovky.
Zkoušky jsou velmi náročné jak pro vůdce, tak i pro samotné psy. Přesto všichni naši
členové uspěli a získali tak loveckou upotřebitelnost pro své čtyřnohé kamarády.
Druhý den byly na programu zkoušky barvářské. Bylo sice méně disciplín, ale nakapaná
krev byla starší o 12 hodin. Napětí mezi vůdci psů bylo veliké a všichni opojeni dobrými
výsledky z předchozího dne tajně snili o vítězství. Největší ambice měla Dorka NK
vedená Josefem Shromáždilem, dalo by se říci v dané situaci nejstarším a
nejzkušenějším vůdcem.
Jenže poměrně mladá a temperamentní fena pojala nedělní zkoušky spíše jako hru již
při první disciplíně šoulačce, neboť projevila takovou radost z volného pohybu, že
vůdce předběhla, což se ovšem nelíbilo pánům rozhodčím a hned jí byla snížena známka
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o jeden stupeň. A tak to s Dorkou pokračovalo celý den, jako by si říkala: „ Vždytÿ
zkoušky jsem dělala včera.“ Nakonec se Dorka i její vůdce museli spokojit s druhým
místem.
Naopak velmi dobře si vedli naši dva mladí vůdci. Michal Frgál téměř
profesionálně dovedl svou hrubosrstou jezevčici Báru na post nejvyšší a stal se
vítězem zkoušek ve skupině jezevčíků a teriérů. Vítězství ve skupině slídičů s plným
počtem bodů získala Ola z Čerchovky vedená Lukášem Látalem. Překvapení to bylo
veliké a oslavovalo se dlouho do noci.
O žaludky všech soutěžících se po všechny dny zkoušek starali: František Zlámal
s manželkou Jiřinou, Eva Hanáková, Alena Rejpalová a Stanislav Zlámal - správce
chaty. Všechny čtyři dny zkoušek nesl na svých bedrech předseda MS, ředitel zkoušek
a poslední dva dny i vrchní rozhodčí - to vše v jedné osobě - Jan Derka. Nápomocni
mu byli členové našeho MS. Všem patří velký dík za kus dobře vykonané práce.
Za MS Střela Švábenice - mysl. hospodář Jaroslav Látal
________________________________________________________________________

FOXTERIÉR
Kdo by neznal tohoto vzrůstem sice malého, ale srdcem velkého bojovníka. Do vínku
mu byla dána ostrost a vrozená nenávist vůči liškám, jezevcům, kunám, zkrátka veškeré
škodné zvěři, která myslivosti neprospívá. S ní to také občas odnese i domácí drůbež.
Země původu jsou britské ostrovy
v době konce18. století, kdy se parfosní hony a
štvanice na lišku těšily velké oblibě šlechty. Při
těchto štvanicích smečka foxhondů
(vysokonohých psů) pronásledovala lišku, která
častokrát našla záchranu v noře hluboko pod
zemí a tím štvanice často předčasně končila. A
tak snahou tehdejších chovatelů psů bylo
vyšlechtit psíka, který by byl dostatečně ostrý a dokázal lišku z nory vyhnat, aby štvanice
mohla pokračovat. Musel svým zbarvením zapadnout do smečky foxhondů, být
dostatečně rychlý, aby jí stačil.
A tak na přelomu 18 století vznikl hladkosrstý foxteriér,
jakého známe již v dnešní podobě. Jakých plemen bylo přesně použito pro vznik foxlů
není přesně známo.
Za zmínku snad stojí samotný název foxteriérů. Fox v anglickém jazyce znamená
liška, Tera je odvozeno z latiny, což v překladu znamená země.
Ve zbarvení je vždy základní barva bílá a musí převládat. Na ní jsou černé nebo hnědé
fleky různě po těle. Pokud je foxl tříbarevný, mluvíme o bikoloru.
Mutací dochází časem k hrubosrstému foxlu. Dnes máme tedy dva druhy, které se mezi
sebou nekříží.
Na evropský kontinent se foxli dostali zhruba v polovině třicátých let minulého
století, kdy vytlačil z českých hájoven doposud oblíbené, avšak paličaté jezevčíky.
V tuto dobu se foxli těšili velké oblibě pro svou nenáročnost jak na umístění, tak na
potravní spotřebu. Tento trend v oblíbenosti si foxli udrželi až do téměř sedmdesátých
let min. století, kdy k nám byla dovážena již opět nová plemena teriérů. Zásluhou pana
Františka Horáka z Klánovic u Prahy, kterého jsem znal osobně, vzniklo naše národní
plemeno Český teriér, ale o tom snad někdy příště.
Jaroslav Látal
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Skupina BABYBOYS v Praze
Každý týden se v Ivanovicích na
Hané v Základní umělecké škole scházejí
dívky
a ženy z okolních vesnic, aby si zatančily
v rytmu country. Ani se nechce zdát, že
skupina BABYBOYS oslavila již 10 let od
založení. Účastní se předtančení na
společenských akcích jako například
plesy, country bály, festivaly, oslavy
narozenin, pochody a další. Jednou
z posledních byla účast na tanečním
festivalu v Praze.
Členky
taneční
skupiny
BABYBOYS se totiž v sobotu 13. října
2007 vydaly do našeho hlavního města
na ,,COUNTRY DANCE FESTIVAL
Jasana Bonuše“, který se letos konal
v SOKOLE
PRAŽSKÉM.
Třídenní
seminář country tanců, mexických,
irských,
historických
a
základní
cloggingivou techniku vyučovali čeští i
zahraniční lektoři. Přehlídka byla letos
otevřena i pro cloggery. Vyvrcholením
celé akce, kterou pořádala taneční škola ,,DVORANA“, byla sobotní přehlídka několika
tanečních souborů z Čech a Moravy. Naše country skupina se divákům představila ve
dvou vystoupeních. Jednak v klasickém country, ale také v choreografii skotských tanců.
Po přehlídce následoval country bál, kde k tanci
a poslechu hrála pražská skupina ,,Stará almara“.
V současné době připravujeme setkání s našimi známými z BAD ISCHLU
z Rakouska, se kterými jsme se v minulosti seznámili právě na festivalu v Praze.
Zúčastníme se s nimi 14. country bálu v Němčicích nad
Hanou, připravíme jim překvapení v podobě výletu.
Také se těšíme, co nového pro nás naše vedoucí, paní
učitelka Helena Suchomelová, přichystá, vždyť plesová
sezóna a country bály se kvapem blíží. Děkujeme tímto
naší Helence, že drží pohromadě tak početnou skupinu a
za organizaci podobných akcí, jakou byla i účast na
festivalu v Praze.
Za všechny členky skupiny BABYBOYS
Ilona Kučerňáková
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...jedem do Afriky
Jednoho chladného zimního večera jsme se sešli s Pepou
v pohostinství v Bráně, kde jsme se bavili o všem možném i
nemožném a padla zde i myšlenka o výstupu na nejvyšší horu Afriky
Kilimanjaro. Musíme podotknout, že se na tuto horu dá vystoupit bez
horolezeckého vybavení. Slovo dalo slovo a 16. 10. 2007 jsme stáli
s plnými bágly na letišti, naočkovaní veškerými vakcínami proti
různým nemocem, které nás mohly v tomto koutě světa potkat.
Odlet
Odlétáme se společností Egyptair z Vídně, kde potkáváme
spolucestující z Čech, kteří letí do Etiopie a probíráme naše
plány pro nastávající tři týdny v Africe. S mezipřistáním
v Káhiře a vyřízením nezbytných formalit nastupujeme do
letadla, u kterého je znát, že už má svoje odlétáno a s jistou
dávkou nejistoty pokračujeme směr Keňa (co naplat, cena
upřednostňuje kvalitu).
Na letišti v Nairobi vyplňujeme imigrační formulář a
vstupní vízum 20 USD, vše jde rychle. U východu se na nás
vrhnou místní vlezlí taxikáři a různí dopravci, kteří nám
zajistí odvoz v podstatě kamkoliv. Zjistili jsme, že slušnost
tu opravdu není na místě a klid najdeme až v místním
bufetu jménem Karibu, kam se za námi neodváží. V bufetu čekáme na přílet kluků ze
Zlína, je to Leo, Leoš, Zdeněk a Jirka – organizátor celé akce. Po pěti hodinách čekání
společně opouštíme letiště domluveným schutlebusem s malou okružní jízdou centrem
Nairobi, kde si se semafory nikdo hlavu neláme a právo silnějšího je zde na místě. Místní
policisté stáli na křižovatkách spíše pro okrasu. S masožravými čápy marabu nad hlavou
pokračujeme směr Mombasa, což je nejnebezpečnější cesta světa, kde se přepadává se
zbraní v ruce i za bílého dne. Z této cesty po několika kilometrech v pořádku
odbočujeme na hlavní tah do města Arusha v Tanzánii.
Cesta je ve špatném stavu, chybí krajnice, uprostřed jsou díry a každou chvíli se otáčíme
se strachem, co jsme z našeho schutlebusu ztratili. Jedeme náhorní plošinou (cca 1 500 m
n.m.), kde okolí je suché, pusté a nudné.
Nezbytná zastávka na hranicích, pro dotankování paliva, vyplnění formulářů pro opuštění
Keni a vstup do Tanzanie a vízová povinnost 50 USD.
Tanzánie
Pokračujeme rovnou savanou, půda je zbarvená do červena, díky vysokému obsahu železa
a uprostřed ničeho vidíme tu a tam zahalené v barevných dekách Masaje (místní
obyvatele) pasoucí dobytek a kozy. S přibývající zelení bylo znát, že se přibližujeme
k pohoří Kilimanjaro (co naplat, kde je voda, je i život). Do Arusha se dostáváme po 260
km za 6 hodin, kde se ubytujeme a řádně zapíjíme příjezd jak jinak než slivovicí, která
byla naprosto nezbytná pro dezinfekci před i po konzumaci místních potravin, což nám
velké potíže nedělalo. Ráno vyrážíme se společností Sunny Safari ke vstupní bráně
Kilimanjaro, která je ve výšce 1 800 metrů, kde se všichni členové výpravy musí zapsat.
Cestou nakupujeme potraviny na 5 dní, což je délka treku.
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Na parkovišti nás čekají poters-nosiči, kteří si rozebírají naše batohy a požadují nezbytný
„tip“ (odměnu), na místo čeho rozdávám lovecký salám, který zmizel během pár vteřin.
Začátek výstupu
Konečně vyrážíme, spolu s průvodcem Dismasem,
asistentem průvodce Emanuelem, kuchařem a
deseti nosiči. Vystupujeme pozvolna deštným
pralesem, který doslova bere dech. Džungle je tu
nechaná napospas sama sobě, kmeny stromů jsou
porostlé mechem, koruny se uzavírají do sebe a
slunce tu prostupuje jen zřídka. Občas se vynoří
z korun stromů opice. Překračujeme jeden kořen za
druhým a i když stoupání je pozvolné, tak nám
průvodce Dismas neustále opakuje „Pole Pole“, což
ve svahilštině (oficiální jazyk v Tanzánii ) znamená
„pomalu pomalu“.
Do základního tábora 2.700 metrů dorážíme po 6 hodinách řádně promočení. Leoš cestou
zjistil, že nemá pláštěnku, ale naštěstí je teplo.
Ubytování na chatě v místnosti pro 10 lidí je na místní podmínky více než dostačující a na
jídlo jsme si stěžovat také nemohli, chutnalo a bylo ho dostatek. Ve vedlejší místnosti se
ubytovala skupinka Němců, kterým nebylo moc do řeči. Marně jsme se snažili usnout,
každý však chrápal jiným tónem a k tomu jedna německá turistka zvracela přímo před
vchodem dobré půl hodiny. Co naplat, nadmořská výška dělá problémy. My jsme to vše
řádně zapili slivovicí a bylo nám dobře.
Budíček v sedm hodin, o patnáct minut později
snídaně a v 8:00 vyrážíme. Je krásný slunný den.
Prales pomalu ustupuje a přechází v křoviny a
keře. Neustále potkáváme skupiny turistů s
průvodci s pozdravem Jumbo. Na můj vkus je tu
trochu přelidněno, co naděláme - nejvyšší hora
Afriky je opravdu velkým lákadlem. Už od rána
se pohybujeme nad úrovní mraků a je krásný
rozhled do krajiny.
Zdoláváme dalších 1 000 výškových metrů, což
je optimální pro aklimatizaci, dostáváme se do
druhého tábora s názvem Horombo hut 3 700 m,
odkud je vidět vrcholek hory. Unaveni hned po večeři a nezbytné partičce karet se
pokoušíme usnout, ale nadmořská výška to všem neumožňuje.
Ráno opět v osm hodin vyrážíme, tentokrát fádním terénem, kde jsou pouze kameny, ale
zato nepopsatelný výhled do okolí. Čistota vzduchu je výborná, tudíž i viditelnost.
Tempem „pole pole“ stoupáme krok za krokem vzhůru, což je čím dál obtížnější a při
každém prudším pohybu se projevuje nadmořská výška bolestí hlavy. Zastávky jsou
častější a chůze pomalejší.
Na Kibo hut (třetí tábor) ležící ve výšce 4 700 metrů začíná být opravdu veselo. Dorážíme
postupně kolem třetí hodiny odpoledne. Nejprve Leo (což se mu později stalo osudným),
za ním Pepa s Leošem, za dvacet minut jsem se doplazil já i s horečkou a v těsném závěsu
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i Zdeněk. Všichni okamžitě uleháme do postele, abychom si odpočinuli na finální výstup,
kromě Pepy a Leoše. Ti si udělali ještě 200 výškových metrů pro lepší aklimatizaci.
Jak už jsem zmínil, Leo vystoupal nejrychleji, což se u něj projevilo nevolností, která se
při pobytu na Kibo hut stupňovala. O pár hodin později si naměřil 180 tepů za vteřinu a
musel s neuvěřitelnou bolestí hlavy sestoupat se dvěma nosiči zpět na Horombo hut.
Tuhle noční výpravu, kterou nám později popisoval, jsme mu opravdu nezáviděli.
Finální výstup
Vstáváme o půlnoci, pokud se dá mluvit o nějakém
vstávání, protože nikdo z nás pořádně nespal.
Snažíme do sebe natlačit snídani, nějaký ten acylpirin
a v jednu hodinu vyrážíme, už jen ve čtyřech,
s Dismasem a Emanuelem, abychom stihli východ
slunce na Uhuru peak 5 895 m (vrchol svobody).
Traverzujeme ve světlech čelovek šotolinou a
kamením, což je namáhavé samo o sobě, nehledě na
nadmořskou výšku. Krok od kroku je horší a horší.
Vyčerpání svalů je maximální a nasazená antibiotika
na horečku z předešlého dne nezabírají. Při každé zastávce mi Dismas kontroluje
zorničky, aby zjistil, jestli jsem v pořádku. Nad hranicí 5 000 m se rozhoduji
nepokračovat dál. Za toto rozhodnutí jsem rád,
neboť při cestě na vrchol by mi nezůstala síla na
zpáteční cestu do tábora. Asistent průvodce
Emanuel jde se mnou. Kluci pokračují sami
s Dismasem a je jasné, že rozdělit už se nemohou.
Zůstal pouze jeden průvodce a bez něho je velké
riziko jít dál. V tu chvíli si Pepa neuvědomil, jakou
jsem mu udělal službu. V 5 500 m postihla
výšková nemoc se vší parádou i Pepu, která se
projevovala bolestí hlavy a nevolností. Pokud by se
Pepa rozhodl pro sestup, tak by museli jít všichni členové výpravy s ním, protože by
nebylo průvodce, který by šel s nimi dále nahoru. To Pepa nechtěl dopustit a tak
pokračoval dále i s vyprázdněným žaludkem a bolestí hlavy, která se metr po metru
stupňovala. Jediným potěšením byla noční obloha, která byla bez mráčku a doslova posetá
tisíci zářivými hvězdami. Bohužel to netrvalo
dlouho a obloha se zahalila do mraků a citelně se
ochladilo, začal padat zmrzlý déšť se sněhem. Bylo
něco kolem -10°C a k tomu foukal nesnesitelný
studený vítr. Na to, že jsme byli 3 stupně od
rovníku, to byl velice studený zážitek. Pepovi začala
být hrozná zima na ruce. Když si sundal rukavice,
tak měl konce prstů do modra, což nevěstilo nic
dobrého. S pocitem, že si z Afriky doveze omrzliny
se nechtěl smířit, strčil si ruce pod bundu na holé
tělo, což bylo bez výraznějšího efektu a tak pomohl černošský průvodce Dismas a půjčil
mu své rukavice. Ve výšce 5 681 m se nachází tzv. stříbrný vrchol - Gilman’s Point. Tady
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už bylo Pepovi opravdu zle. Nemohl se napít ani vody, aniž by ji udržel v žaludku.
Nicméně se po odpočinku rozhodl pokračovat k vysněnému vrcholu pohoří Kilimanjaro
Uhuru Peak, který byl vzdálený už jen nějakých 30 minut. S podporou Leoše a s vypětím
všech sil se Pepa, Leoš, Zdeněk a průvodce Dismas doškrábali k vrcholu Uhuru Peak
5895 m. Počasí na vrcholu bylo depresivní. Zdeněk zjistil, že bez brýlí, které měl zamrzlé,
vidí lépe, což mu nebylo nic platné, viditelnost byla asi na 10 metrů a o východu slunce si
mohli nechat jen zdát. Nezbytné fotky odbyli během pár minut a rychle se museli vrátit
zpátky, aby jim převýšení nezpůsobilo ještě větší potíže. Sestup trval velice krátkou dobu,
protože se šlo jinou cestou, která vedla přímo a šotolinou. Bylo to jako na lyžích. Na Kibo
Hut se vracíme po deseti hodinách. Společně se najíme, odpočineme a ještě ten den
sestupujeme na Horombo Hut, kde je i Leo. Zde zůstáváme přes noc a pátý den se vracíme
ke vstupní bráně národního parku Kilimanjaro.
Závěr
Pro všechny byl tento výlet
nezapomenutelným zážitkem, při kterém si
každý z nás sáhl na své dno.
Jaroslav Látal a Josef Derka
16. 10. – 6. 11. 2007 AFRIKA

Fotka ze 4.000 m n.m.
_______________________________________________________________

O létajícím zedníkovi aneb jak práce škodí
Před námi jsou poslední svátky roku, které mnohdy zaměňujeme za horečné shánění
dárků, hromadění pochutin a šílené gruntování. Aby se letošní Vánoce a příchod Nového
roku obešel ve vaší domácnosti bez stresu, máme pro vás návrh: klidně se posaďte,
položte (jak je libo) a přečtěte si třeba o tom, jak práce škodí.
Vážená pojišťovno,
odepisuji na Váš dopis, kde jste mne žádali o upřesnění mého úrazu.
Do oznámení úrazu jsem uvedl, že jsem si úraz způsobil sám. Jsem zaměstnán
jako zedník a zmíněný den jsem pracoval zcela sám na stavbě domu. Po dokončení
mi zbylo asi 250 kg cihel na střeše. Sešel jsem tedy dolů, tam jsem přes kladku
vytáhl nahoru po laně prázdný sud, do něhož jsem hodlal uložit zbývající cihly. Lano
jsem dole pevně zabezpečil a šel jsem na střechu naložit cihly do sudu. Po naložení
všech cihel jsem sešel opět dolů, abych spustil sud s cihlami. Ve smlouvě máte
uvedeno, že vážím pouze 75 kg. V momentě, kdy jsem lano odvázal a držel jen
v ruce, jsem se ujistil o působení gravitace. Výše jsem napsal, že sud, který sám o
sobě váží 25 kg, byl naložen 250 kg cihel. Jak si jistě domýšlíte, moje váha 75 kg
nemohla udržet tak těžký sud, a než jsem si to uvědomil, byl jsem v prudkém pohybu
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vzhůru a sud, který byl na úrovni střechy, naopak v prudkém pohybu dolů, Zhruba na
úrovni třetího patra jsem se setkal s protipohybujícím se sudem, což vysvětluje to
naražení hlavy, zlomeniny krku a lícní kosti. Dále jsem pokračoval směrem vzhůru,
až jsem se zastavil s prsty v kladce. I přes velkou bolest jsem se však držel lana.
V tom samém momentě sud s cihlami dopadl na zem a rozbilo se mu dno. Výše
jsem napsal, že sud sám o sobě váží 25 kg a já, jak máte uvedeno ve smlouvě, 75
kg. Působení gravitace pokračovalo dále, a jak si jistě domýšlíte, situace, kdy já se
75 kg jsem nahoře a sud vážící pouze 25 kg dole, nemohla setrvat. A tak jsem se
v mžiku ocitl v prudkém pohybu dolů a prázdný sud v prudkém pohybu vzhůru.
Zhruba na úrovni třetího patra jsem se opět setkal se sudem, tentokrát prázdným, To
vysvětluje zlomeniny obou kotníků. Dále jsem pokračoval směrem dolů, kde jsem
prudce narazil na zem, což vysvětluje ta rozdrcená kolena a sedací kloub.
V bolestech a bez vůle jsem pustil lano, na jehož druhém konci přes kladku visel
prázdný sud beze dna. Působením gravitace se ocitl v prudkém pohybu dolů, přesně
v místech, kde jsem bezvládně ležel. To vysvětluje ta tři zlomená žebra. Doufám, že
jsem vám poskytl všechny vámi požadované informace.
S úctou ....
Veselé a krásné,
radostné a šťastné,
příjemné a milé
ty vánoční chvíle.
Na Silvestra bez pohára ani krok, přeji Vám
šťastný nový rok 2008.
Váš obchodní zástupce Marie Švecová

______________________________________________________________

Ptáci v zimě
Zima představuje pro stálé ptačí druhy nejtěžší roční období. Snížená potravní nabídka
v kombinaci s nízkými teplotami mnohdy vykonají své. Příroda tak ve stylu správné
evoluce vybere ty nejschopnější. My, lidé, můžeme ptákům pomoci. Snadno
realizovatelné je zimní přikrmování či instalace hnízdních budek. Zimní přikrmování
ptáků má smysl v době od listopadu do března. Při stavbě krmítka je třeba držet se
několika pravidel: dostatečně přesahující stříška (zachování suchého krmiva), podložka
pro krmivo po stranách opatřena lištami (ptáci a vítr udělají své). Krmítko umisťujeme na
přehledné místo, vzdálené přibližně 3 m od nejbližších křovin. Ptáci před příletem na
krmítko nejdříve monitorují terén. Nejčastějším krmivem jsou energeticky bohatá semínka
slunečnice. Jsou oblíbená u hmyzožravých ptáků (sýkory, brhlík) i semenožravých
(zvonek). Je dobré přidat drobné krmivo (proso, mák, řepka, lněné semínko a ovesné
vločky). Chceme-li přilákat strakapoudy a různé druhy sýkor, zavěsíme kus hovězího loje.
Je možné lůj roztavit a nalít do květináče, případně obalit v něm šišku. Kosi či kvíčaly
ocení v krmítku jablko a různé sušené plody (jeřabiny, hloh, rakytník). Do krmítka
zásadně nedáváme těstoviny, slané, kořeněné, uzené, smažené či zkažené potraviny
(včetně žluklého pečiva).
Radost z pozorování Vám přeje vedoucí 3. oddílu YMCA Skaut Švábenice
Vladimír Norgay Hroza

TJ Sokol Švábenice – oddíl kopané informuje:
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Po podzimní části obsadil tým Švábenic první místo a učinil tak první krok k postupu
do okresního přeboru. V jarní části nás čeká ještě spousta práce a těžkých zápasů.
Poděkování patří všem hráčům i trenérům, kteří se dokázali semknou i ve chvílích kdy se
příliš nedařilo.
Aktuální informace o dění v klubu, výsledky zápasů a jiné na
http://sokol.svabenice.com/.
9. kolo 07.10.2007
Bohdalice B-Švábenice 2:2 (2:1), Podaný, Doušíček-Boniatti, Jiříček
10. kolo 14.10.2007
Ježkovice-Švábenice 1:5 (0:3), Nejezchleb-Boniatti, Jiříček Josef, Knap,
Hladký Lukáš, Gruber
11. kolo 21.10.2007
Švábenice-Chvalkovice nH 5:0 (4:0), Knap 2, Gruber, Hladký L.,
Boniatti
12. kolo 28.10.2007
Rychtářov-Švábenice 1:2 (1:1), Vojtek-Knap, Jiříček
13. kolo 04.11.2007
Švábenice-M.Málkovice 0:0

TABULKA STŘELCŮ ke dni 20.11.2007
Oddíl

Jméno

Počet

1. Boniatti Miroslav

Švábenice

12

2. Knap Petr

Švábenice

6

3. Gruber Milan

Švábenice

5

4. Hladký Lukáš

Švábenice

5

5. Jiříček Josef

Švábenice

5

Pořadí

Tým

Záp

+ 0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Švábenice

13

10 2

1

37:10

32

(14)

2.

M.Málkovice

13

8

4

1

31:14

28

(7)

3.

Kroužek

13

8

3

2

43:13

27

(6)

4.

Radslavice

13

8

2

3

34:17

26

(5)

5.

Ivanovice B

13

7

1

5

32:16

22

(1)

34

6.

Opatovice

13

6

4

3

26:19

22

(1)

7.

Bohdalice B

13

6

2

5

37:21

20

(2)

8.

Rychtářov

13

5

2

6

20:24

17

(-4)

9.

Ježkovice

13

5

1

6

25:41

17

(2)

10.

Komořany

13

4

2

7

19:38

14

(-7)

11.

Mouchnice

13

2

3

8

15:38

9

(-9)

12.

Habrovany

13

2

2

9

12:23

8

(-13)

13.

Chvalkovice nH

13

1

4

8

12:33

7

(-11)

14.

Chvalkovice u B

13

1

2 10

13:49

7

(-11)

9. kolo 07.10.2007
Račice-Švábenice B 3:1 (0:1), Raška, Kala, Trnka-Orel
10. kolo 14.10.2007
Milonice-Švábenice B 1:5 (0:1), Ulrich-Knap 2, Grmela, Orel, Jiříček
11. kolo 21.10.2007
Švábenice B-Hoštice B 2:0 (0:0), Orel, Gabrišák
12. kolo 28.10.2007
FKD-Švábenice B 4:1 (3:0), Zbořil Zbyněk 3, Lecián-Grmela
13. kolo 04.11.2007
Švábenice B-M.Málkovice B 1:2 (1:1), Hladký Petr-Špičák, Kavečka

TABULKA STŘELCŮ ke dni 20.11.2007

Jméno
1. Grmela Ladislav
2. Jiříček Martin
3. Knap Petr

Oddíl

4. Orel Tomáš
5. Hladký Petr
6. Jiříček Josef
7. Špinar Pavel

Pořadí

Tým

Počet
Švábenice B
Švábenice B
Švábenice B

8
5
5

Švábenice B
Švábenice B
Švábenice B
Švábenice B

3
2
2
2

Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

35

1.

FKD

13 12 0 1

95:13

36

(12)

2.

M.Málkovice B

13 10 1 2

48:26

31

(10)

3.

Brankovice B

13

9 2 2

41:25

29

(8)

4.

Dražovice C

13

8 0 5

34:20

24

(6)

5.

Milonice

13

7 3 3

37:44

24

(6)

6.

Švábenice B

13

7 1 5

30:23

22

(4)

7.

Pustiměř B

13

5 3 5

37:40

18

(-3)

8.

Lysovice B

13

4 4 5

44:31

16

(-5)

9.

Hoštice B

13

5 1 7

25:38

16

(-2)

10.

Hamiltony

13

4 0 9

24:56

12

(-6)

11.

Kroužek B

13

3 2 8

22:39

11

(-7)

12.

Račice

13

3 2 8

24:44

11

(-7)

13.

Bohdalice C

13

2 3 8

15:33

9

(-9)

14.

Opatovice B

13

0 2 11 16:60

2

(-19)

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 Štefan
3. kolo 08.09.2007
Švábenice-Pačlavice 1:4 (0:2), Navrátil Filip-Navrátil Luděk 2, Doležel Pavel 2
4. kolo 15.09.2007
Švábenice-Ivanovice 0:0
5. kolo 22.09.2007
Ivanovice-Pačlavice 0:0 (0:0)
6. kolo 29.09.2007
Švábenice-Pustiměř 2:1 (0:0), Navrátil, Hladký Š.-Raus
7. kolo 06.10.2007
M.Málkovice-Švábenice 1:4 (0:1) 2x Grošek, Štěpán Hladký, Kuška

TABULKA STŘELCŮ ke dni 20.11.2007
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Jméno

Oddíl

Počet

1. Hladký Štěpán

Švábenice

7

2. Navrátil Filip

Švábenice

4

3. Grošek Jiří

Švábenice

3

4. Kuška Vladimír

Švábenice

3

Pořadí

Tým

Záp

+

0 - Skóre Body (Prav)

1.

Hoštice

7

7

0 0 55:7

21

(9)

2.

Pačlavice

7

4

2 1 26:11

14

(5)

3.

Ivanovice na
Hané

7

4

2 1 20:6

14

(2)

4.

Švábenice

7

4

1 2 17:19

10

(1)

5.

Vyškov C

7

2

1 4 17:22

7

(-5)

6.

Pustiměř

7

2

0 5 12:18

6

(-3)

7.

Bohdalice

7

2

0 5 13:36

6

(-3)

8.

M.Málkovice

7

0

0 7 6:47

0

(-9)

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

Tři přání
Je zima. Na okap dopadají veliké sněhové vločky, všechno je pokryté hustou
sněhovou peřinou a černé nebe je poseté zlatými hvězdami. Kéž bych se mohla jednou
podívat do vesmíru… Jak asi vypadají všechny planety, všechny ty hvězdy, které se zdají
být blízko a přitom jsou tolik vzdálené od naší Země?
Z přemýšlení mě vytrhne volání: „Jani, máš návštěvu!“ „Už jdu, mami!“
zavolám. Kdo to asi může být tak pozdě večer? Naposledy se zasněně podívám oknem na
nebe a utíkám otevřít. Na chodbě se zarazím. Ve dveřích stojí vysoký postarší muž
v tmavém obleku, s bílou šálou kolem krku, šedivým knírem, malými brýlemi na nose a
příjemně se na mě usmívá. „Dobrý večer!“pozdravím. „Dobrý večer, mladá
slečno!“odpoví jaksi tajemně a podává mi ruku. „Mám pro tebe příjemnou zprávu. Jsi
vítězkou soutěže Splň si svůj sen. Za odměnu si můžeš přát jakákoli tři přání, která rádi
splníme. Podotýkám, že mohou být jakákoli!“ Hlavou mi proběhne vzpomínka na
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vyplněný korespondenční lístek s odpovědí na soutěžní otázku, který jsem zhruba před
dvěma měsíci vhodila do schránky. „Opravdu si mohu přát cokoliv?“ „Ano, opravdu
cokoliv. Ale dobře se rozmysli, abys potom nelitovala. Víš co, nech si to projít hlavou. Já
zítra opět přijedu a povíš mi, jaká přání to budou.“ Usměje se na mě, rozloučí se a
odchází. „Nashledanou!“ opětuji pozdrav a zavírám dveře. Na mysl se mi vkrádá důležitá
otázka: „Co si mám přát?“ No, musím přiznat, že těch přání by bylo hodně, například
takový výlet do vesmíru…Ne, musím si to pořádně rozmyslet!
Ležím v posteli, převracím se z jedné strany na druhou a nemůžu usnout. Myslím
totiž na to, že bych ta přání neměla využít jen pro sebe. Na světě je přece tolik špatných
věcí a já je můžu změnit!
Tak třeba lidé. Zabíjí zvířata, ničí přírodu, vedou nesmyslné války, ve kterých
umírají nevinní. Vůbec netuším kde a proč se v nich bere tolik zla. Už znám své první
přání. Budu si asi přát, aby lidé byli hodní a ohleduplní, aby přestali ničit přírodu a
neválčili.
Také často myslím na zvířata. Mnoho z nich strašlivě trpí a většinou také díky
lidem. Zachází se s nimi krutě. A proto mým dalším přáním bude, aby lidé přestali týrat
zvířata, aby už nikdy nemusela trpět.
A naposledy bych si přála, aby nikdo nebyl sám. Je totiž tolik opuštěných lidí a
také dětí, které nikoho nemají a jsou samy. Vždyť za chvíli tu jsou Vánoce, doba, kdy by
měl být každý šťastný a obklopený lidmi, které má rád a kteří mají rádi jeho.
Před naším domem zastavilo velké červené auto a z něj vystoupil povědomý
muž. Rozběhnu se otevřít. Už vím, co si budu přát. A určitě nebudu litovat…
Jana Zatloukalová ml.
________________________________________________________________________

Vánoce – nejkrásnější svátky v celém roce
Prosinec – poslední měsíc v roce. Bývá nevlídný, deštivý,
jen někdy (a to hlavně děti) rozveselí sněhová nadílka. V tomto
měsíci je od nás sluníčko nejdále, ale současně se k nám začíná pomalu vracet a den se
začíná opět prodlužovat – je to den zimního slunovratu (21.12.). Přinášel lidem vždy
naději, že jim slunce v příštím roce zajistí bohatou úrodu a tím i obživu pro celou rodinu.
Jen krok za zimním slunovratem přicházejí Vánoce. Příprava na ně trvá 4 týdny,
je to období adventu. Slovo advent přeloženo z latiny znamená „příchod“ - očekávání
příchodu Mesiáše (Spasitele, Ježíše) na svět.
Prosincové pranostiky
Je-li studený prosinec, hodně práce bude mít žnec.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mléčná dráha v prosinci jasná – bude v příštím roce úroda krásná.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Prosinec proměnlivý a vlahý – nadělá nám zima těžké hlavy.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
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Přestože je prosinec období postní, vztahuje se k němu
hodně významných dní a tradic:
4. prosinec – Barbora
Je-li Barborka na ledě, budou Vánoce na blátě.
Je-li na den sv. Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude
hodně ovoce.
Sv. Barbora – mučednice ( nar. ve 3.stol.v turecké
Nikomedii, zemřela v r. 306 tamtéž). Ve středověku patřila
k nejuctívanějším světicím. Podle legendy ji její otec –
pohan uvěznil ve věži, ale přesto se víry nevzdala a dokonce
dala ve věži vybourat třetí okno, aby jí připomínalo
Nejsvětější Trojici. Otec ji proto udal, ale z vězení se jí
podařilo uprchnout a skrýt se ve skále, která se před ní
rozevřela (proto je patronkou horníků). Byla uvězněna
podruhé a po mučení sťata vlastním otcem, kterého poté
zabil blesk (proto je i patronkou dělostřelců).
6. prosinec – Mikuláš
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
Prší-li o Mikuláši nebo padá sníh, bude hojně hrachu.
Sv. Mikuláš – biskup (nar. r. 280 nebo 286 v řeckém Patrasu, zemřel 6. 12. 345 - 351
v turecké Myře). Po smrti rodičů rozdal majetek chudým a potřebným. Traduje se o něm
několik historek – např. prý zachránil před jistou smrtí tři nevinně odsouzené muže, tři
chudé sousedovy dcery před mravní zkázou, vzkřísil tři zabité chlapce. Jeho hlavními
atributy jsou tři zlaté koule (jablka) nebo tři váčky s penězi. Je patronem dětí, námořníků,
obchodníků, lékárníků, majitelů zastaváren, notářů a advokátů.
13. prosinec – Lucie
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Na svatou Lucii jasný den – urodí se konopí i len.
Sv. Lucie – mučednice (nar. r. 286 v Syrakusách na Sicílii,
zemřela r. 304 v Římě). Byla zasnoubena s bohatým mužem, ale
rozhodla se zasvětit život Bohu. Její snoubenec ji proto udal jako
křesťanku a po krutém mučení jí bylo probodeno hrdlo mečem.
Podle pozdější legendy jí byly vyloupnuty i obě oči. Jejími
atributy jsou proto meč, dýka nebo miska s očima. Je patronkou
slepců a pomocnicí při očních onemocněních.
24. prosinec – Adam a Eva (Štědrý den)
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se obilí.
Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
Adam a Eva. Podle bible stvořil Bůh Adama z hlíny a Evu z jeho žebra. Jsou považováni
za patrony snoubenců, krejčích (zakryli svou nahotu) a zahradníků (před vyhnáním žili
v rajské zahradě).
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Štědrý den - z liturgického hlediska se označuje jako vigilie, tj. v překladu „bdělost“ a
očekávání slavného dne. S tímto dnem je již od 14. století spojena večerní nadílka.
25. prosinec – 1. svátek vánoční (Boží hod vánoční)
Když na Boží hod prší, sucho úrodu naruší.
Mráz na Boží narození – zima se udrží bez prodlení.
Padá-li na Boží narození sníh, hodně obilí bude na polích.
Boží hod vánoční – připomínáme si narození Ježíše v Betlémě. Slaví se Půlnoční mší.
26. prosinec – 2. svátek vánoční (Štěpán)
Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
Svítí-li na Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
Sv. Štěpán – mučedník ( nar. kolem Kristova narození snad v Jeruzalémě, zemřel r. 40
zřejmě tamtéž). Stal se jáhnem a proslul jako horlivý kazatel. Byl však obviněn
z hanobení Boha a ukamenován. Je patronem zedníků, kameníků, tesařů, kočích a koní.
31. prosinec – Silvestr
Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
Sv. Silvestr I. – papež ( nar. ve 3. stol v Římě, zemřel 31. 12. 335 tamtéž). S jeho
jménem je spojena tzv. Konstantinova donace, tj. listina, kterou mu údajně vydal císař
Konstantin I. a která vyhlašovala nadřazenost církevní moci nad mocí světskou. Již
v polovině 15. století byla tato listina odhalena jako falzum. I když se Silvestr nestal
mučedníkem, začal být brzy uctíván jako světec.
Silvestr patří ke dnům, kdy hodnotíme a rekapitulujeme uplynulých 364 dnů, kdy
se zamýšlíme nad tím, co jsme udělali dobře a co se nám nepovedlo, kdy si připravujeme
předsevzetí na rok následující.
Mgr.Jana Zatloukalová
_________________________________________________________

Haló, kutilové a hospodyňky, myslíme na vás!
„Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého
neseš na památku…“ – tak nějak zní klasikovy verše. „Něco hospodáři
něco hospodyni…“ a tak dále. Jak je tomu dnes? Hospodáři i hospodyně
zůstali dodneška, jen jejich role se jaksi trochu pozměnily. Budeme-li
brát hospodyni jako moderní ženu, tak na té visí až do poslední chvíle největší břímě
vánoční pohody a pohoštění. Hospodáři práce ubylo, takže vyjma obvyklé přípravy
vánočního stromku a přípravy kapra nic moc.
Jak jsem již tedy naznačila – naši kutilové (hospodáři) přemýšlejí, jak nejlépe
upevnit vánoční stromeček, aby nám v tu nejnevhodnější chvíli nezalehl štědrovečerní
večeři popř. našeho malého potomka. Pro vás mám malou radu na výrobu levné a účinné
škrabky na vánočního kapra. To na malé prkénko přitlučete do tvaru čtverce čtyři uzávěry
od piva (toť materiál snadno dostupný!) a hurá na to. Jde to jak po másle. A ještě můžete
své drahé polovičky překvapit dobrou radou na malý fígl při štědrovečerní přípravě této
lahůdky: do strouhanky na obalování se přidají nasekané mandle – výsledek stojí za to! Jo
a maso nenasákne tukem, jestliže se jednotlivé kousky po obalení v trojobalu ještě namočí
v rozšlehaném bílku. V podstatě tím máte svou povinnost splněnou a můžete si jít v klidu
oddychnout. I přesto apeluji na všechny výše zmiňované hospodáře – nenechávejte
všechno jen na něžném pohlaví.
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Vždyť my hospodyňky nevíme, kde nám doslova hlava stojí. To je snad ještě
horší než ty hody, viďte? Znova uklízet, shánět dárky (kdy opět netušíme, komu co
koupit a samozřejmě jsme to nechaly na poslední chvíli!), chystat hory dobrot… Nebo že
by to bylo letos jinak? Třeba už máte vše hotovo a s „rukama v klíně“ čekáte na ten
nejkrásnější den v roce… Že ne? Já vím, to by se musel stát zázrak a při nejlepší naší vůli
a předsevzetí se přece jenom zázraky dějí jen v pohádkách. Nicméně, zapojte všechny
členy domácnosti a děti třeba pošlete, aby se postaraly o naše ptáčky. Můžeme je
přikrmovat neslaným tukem, slunečnicovými semeny, mákem nebo drcenými ořechy – ale
pozor, moc rozmazlovat by se neměli, aby jim v bříšku zbylo místo na různé kukly a
vajíčka škodlivého hmyzu. No a až to doma všechno bude klapat, pak si možná, milé
dámy, najdete čas pro výrobu dobrot „na poslední chvíli“:
Sušenky z vloček (rychlé, jednoduché a hlavně budí zdání pietnosti)
1 Stella (Hera)
1 sáček vloček
1 hrozinky (kokos)
240 g mletého cukru
120 g polohrubé mouky
½ prášku do pečiva a 4 vejce
Tuk rozpustíme a přelijeme vločky. Až se tuk pěkně vstřebá, vmícháme vše ostatní. Lžičkou
tvoříme malé hromádky, které klademe na plech (využíváme pečící papír!). Po upečení
můžeme ještě pocákat střídavě bílou a tmavou polevou (polotovar v sáčku).
Krabí salát pro sváteční pohoštění
6-8 (popř. celé balení) krabích tyčinek
3 stroužky česneku (lze i více)
1 cibule, 2 rajčata, čerstvá okurka
1-2 čerstvé papriky (různé barvy)
1-2 kelímky bílého jogurtu
½-1 pomazánkové máslo
1 majolka na zjemnění (kvůli linii být nemusí!)
Vše nakrájíme, osolíme a vychladíme!

PS: Fakt mňamka!

Silvestrovská pomazánka (na chlebíčky, jednohubky)
250 g tvrdšího salámu (třeba turistického)
4-6 natvrdo uvařených vajec
1 sklenice Moravanky (bez nálevu)
1 sklenice tatarky
Vše umeleme a nakonec vmícháme tatarku.
1 nastrouhaná kyselá okurka
Dia tatarka (pro zmenšení výčitek svědomí
1 lžíce oleje
z vánočního přejídání)
sůl
1 kysaná smetana (i nízkotučná)
lák z okurek na ředění
1 jemně nastrouhaná cibulka
Vše našleháme ve šlehači.
1 lžíce koření vedeta,
1 lžíce plnotučné hořčice

41

Dobrotám a lákadlům se jistě nevyhneme. Přiznejme si však, že vánoční čas s
vanilkovou chutí z rohlíčků v ústech a kokos zalezlý mezi zuby, či lahvinka vaječného
koňaku otevřená v tu pravou chvíli má něco do sebe. Můžeme se proto na svědomí
chvilku vykašlat a užívat si. Ale přesto si troufám říci, že by Vánoce neměly být za
každou cenu bohaté, štědré a s plnými břichy. Především by to měly být svátky klidu a
pohody a když už akční – pak jen a jen veselé!
Mgr. Jana Zatloukalová
________________________________________________________________________

Plesová sezóna ve Švábenicích v roce 2008

12. ledna 2008 ples - Sbor dobrovolných hasičů - hraje skupina MARBO
19. ledna 2008 ples - Lesní družstvo Švábenice – hraje Stráňanka
25. ledna 2008 ples - ZOD Haná Švábenice – hraje Voděnka
1. února 2008 ples
- Obec Švábenice - hraje Classic
3. února 2008 Dětský maškarní karneval - SDH Švábenice – hraje Dorado
9. února 2008 - Zábava - hraje Perpetuum mobile
16. února 2008 ples - TJ Sokol Švábenice – hraje Pohoda
_______________________________________________________________________
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem Švábenice
VYHLAŠUJE
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
!
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
!
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
!
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
jen funkční
!
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Z ekologických důvodů NEMŮŽEME VZÍT:
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.
Sbírka se uskuteční ve Švábenicích
dne:
v březnu 2008 – datum bude blíže upřesněn
čas:
Středa
8.00-18.00 hod
Čtvrtek
8.00-14.00 hod
Pátek
8.00-16.00 hod
místo: bývalé zdravotní středisko za obecním úřadem
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem. Bližší informace na tel: 517 365 622

42

VÍTE, JAK STARÝ JE BETLÉM?
Betlém v místním kostele ve Švábenicích slaví
již 80. výročí svého vzniku. Za působení
Děkana Eduarda Tabáčka ve Švábenicích byl
vyroben v roce 1927 panem Proseckým z Brna.
Foto: Karel Hladký

07−12−000 Zpravodaj Švábenice 3 − 2007 Rub − Černá

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Obecní úřad Švábenice, Švábenice 18, PSČ 683 23 Ivanovice na Hané
Úřední hodiny OÚ:
Po:
7.30 – 16.00 hod.
St:
7.30 – 18.00 hod.
Matrika:
St:
15.00 – 18.00 hod.
Knihovna:
Pá:
16.00 – 18.00 hod.
Kontakty na OÚ:
tel., fax: 517 365 622
e−mail: obec@svabenice.cz
web: www.svabenice.cz
Farní úřad Švábenice:
tel.: 731 402 180
http://farnost.svabenice.cz/
Smíšené zboží Bureš:
Po – Pá: 6.30 – 17.30 hod.
So:
6.30 – 11.00 hod.
S+M Konzum (S.Crha):
Po – Pá: 6.30 – 17.00 hod.
So:
6.30 – 11.00 hod.
Květinářství
a zahradnictví Týna:
Po:
13.00 – 17.00 hod.
Út – Pá: 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod.
So:
7.00 – 11.00 hod.
AVOS a.s.
Po:
zavřeno
(prodejna textilu)
Út – Pá: 14.00 – 18.00 hod.
So:
zavřeno
Ne:
9.00 – 11.30 hod.
AKRED – chovatelské
Po – Pá: 14.00 – 18.00 hod.
potřeby, úprava srsti psů:
So:
8.00 – 10.00 hod.
CUKRÁRNA:
Po – Pá: 12.00 – 18.00 hod.
So:
10.00 – 18.00 hod.
Ne:
10.00 – 12.30 hod. 13.30 – 18.00 hod.
(od listopadu do dubna Po a Út zavřeno)
HOSTINCE: Na Lapači

V Bráně

Na Trávníku

Holičství a kadeřnictví:

Pošta Švábenice:

Zpravodaj
obce Švábenice
Vydává Obecní úřad Švábenice − číslo 3/ 2007

Po:
Út:
St – So:
Ne:
Po – Čt:
Pá:
So:
Ne:

11.00 – 13.00 hod. a 16.00 – 22.00 hod.
zavřeno
11.00 – 13.00 hod. a 16.00 – 22.00 hod.
10.00 – 20.00 hod.
11.00 – 22.00 hod.
11.00 – 23.00 hod.
11.00 – 23.00 hod.
11.00 – 22.00 hod.
(každý den teplá jídla a menu)
Po – Pá: 15.00 – 22.00 hod.
So:
14.00 – 23.00 hod.
Ne:
16.00 – 21.00 hod.
Po, Út: zavřeno
St, Čt, Pá: od 13.30 dle domluvy
So:
od 7.30 dle domluvy
Po, Út, Čt, Pá: 8 – 10.30 hod. 13.30 – 15.30 hod.
St:
8 – 10.30 hod. 13.30 – 15.30 hod. 16 – 17.00 hod.

Ubytovací zařízení (kontakt): Myslivecká chata Švábenice
Hájenka Švábenice (Stanislav Zlámal)
517 365 045
Muzea, expozice, výstavní síně:
Obecní vlastivědné muzeum a Kostelní muzeum: otevřeno v neděli 14.00 – 17.00 hod.
Správce obou muzeí – p. Libor Pištělka, kontakt OÚ tel. 517 365 622
Sportovní zařízení (možnost pronájmu):
Sportovní areál ZŠ Švábenice – víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tenis, košíková, volejbal,
nohejbal). Objednávky pí. Marie Petřeková, tel. 736 441 108, Po – Pá: 19−21.00 hod.
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Z obsahu:
Slovo úvodem
Slovo starosty
Usnesení Zastupitelstva obce
Občanská rubrika
Vánoční blahopřání
Dárek pro Františka
Návštěva u severních přátel
Czech POINT−realita nebo sen?
Oprava a stěhování památníku
O historickém názvu Městys
Mikulášský šachový turnaj ZŠ
Existuje zkažená mládež?

Vize roku 2008
Další osudy švábenského lesa
Vnuk Josefa Lady ve Švábenicích
Pozvánka na novou výstavu
Svatohubertské dny ve Švábenicích
Podpisová akce: Chcete kino?
Co se děje u hasičů
Ve Zmole se tancovalo
Kdo bude šampión ?
Foxteriér
Babyboys v Praze
…jedem do Afriky

O létajícím zedníkovi
Ptáci v zimě
Czech POINT
TJ Sokol Švábenice
Tři přání
Nejkrásnější svátky v roce
Haló, kutilové a hospodyňky
Plesová sozóna 2008
Humanitární sbírka
Křížovka
Důležité informace
Víte, jak starý je betlém?

