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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v nedávných komunálních volbách jste se rozhodli, jakým směrem by se naše
obec měla v následujícím období ubírat a zvolili jste si demokratickým způsobem
své zástupce, kteří budou zastávat Vaše zájmy po celé volební období. V těchto
volbách se opět potvrdilo, že volič přistupuje k volbám zodpovědně a dokáže
rozeznat pravdu od lží a pomluv, o což se někteří jedinci před volbami velmi
snaží. Volič vychází ze skutečně odvedené práce pro obec a ne ze slibů.
Dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za podporu a hlasy, které jsem
od Vás obdržel při volbách do Zastupitelstva obce Švábenice ve dnech 20. – 21.
10. 2006. Zastupitelstvo obce Švábenice mi na veřejném ustavujícím zasedání
dne 3.11.2006 dalo důvěru a znovu zvolilo do funkce starosty obce pro volební
období 2006−2010.
Funkce starosty obce je v dnešní době velmi náročná a zodpovědná a vyžaduje
plně se této funkci věnovat. Zůstává jen mizivé procento času pro vlastní záliby
a rodinu.
Chci Vás vážení spoluobčané ujistit, že tak, jako tomu bylo v uplynulém
volebním období, tak tomu bude i v nastávajícím volebním období, že se budu
řádně a svědomitě starat o majetek obce a nedopustím nic, co by bylo v rozporu
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Chtěl bych Vás touto cestou požádat o
Vaši podporu v nastávajícím období.
Závěrem mi dovolte, abych Vám i Vašim rodinám popřál radostné a veselé
prožití svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody v následujícím
roce 2007.
Josef Kubík – starosta obce Švábenice
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Jak jsme volili do zastupitelstva obce
20.−21. 10. 2006
Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí zvolení
Jméno a příjmení
Věk
Pořadí na HL Počet hlasů
Volební strana č. 1 − Česká strana sociálně demokratická
1. František Bureš
46
3
386
2. Josef Kubík
52
1
374
3. Jiří Orel
51
5
301
4. Josef Polišenský
37
2
284
5. Pavel Pištělka
53
4
242
6. Zdeněk Cupák
57
6
280
7. Pavel Tvrdý
41
7
281
8. Alena Kušková
42
8
282
9. Božena Štolfová
32
9
263
Volební strana č. 2 − Křesťanská a demokratická
unie−Československá strana lidová
1. Libor Pištělka
59
7
199
2. Vladimír Hroza
55
2
180
3. Michal Hladký
39
1
178
4. Petra Jakešová
30
14
159
Volební strana č. 3 − Sdružení občané jednotně pro Švábenice
1. Jarmila Dušková
54
2
144
2. Miroslav Vojáček
59
3
94
Z protokolu volební komise
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Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne
3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.
Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Libor Pištělka přivítal všechny přítomné
na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Švábenice. Konstatoval, že zasedání
bylo svoláno dosavadním starostou na den 3.11.2006 a informace o konání
ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu dne
26.10.2006 tj. nejméně 7 dní před ustavujícím zasedáním a několikrát bylo hlášeno
místním rozhlasem. Všichni nově zvolení zastupitelé obce obdrželi pozvánky na
ustavující zasedání a program zasedání. Ustavující zasedání bylo tedy svoláno
řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Konstatoval, že dle zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce Švábenice
vydaným Českým statistickým úřadem a registračním úřadem Ivanovice na Hané
se voleb zúčastnilo 519 voličů z celkového počtu 736 zapsaných ve výpisu
seznamu voličů, což činilo 70 % účasti ve volbách.
Celkem bylo 6 713 platných hlasů. Počet volených členů zastupitelstva je 15.
Volební strana č. 1 – Česká strana sociálně demokratická obdržela 3.923 hlasů
– 58,43% − 9 mandátů
Volební strana č. 2 − Křesťanská a demokratická unie−Československá strana
lidová obdržela 1.864 hlasů – 27,76% − 4 mandáty
Volební strana č. 3 – Sdružení občané jednotně pro Švábenice obdržela
926 hlasů – 13,79% − 2 mandáty
Osvědčení o zvolení členem (členkou) zastupitelstva obce Švábenice bylo
vydáno registračním úřadem Ivanovice na Hané podle § 21 odst. 3) zákona
č. 491/2001 Sb., a předáno zvoleným zastupitelům před zahájením ustavujícího
zasedání.
Předsedající konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 15 členů
zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo
je tedy usnášeníschopné.
V souladu s ustanovením § 91 zákona č.128/2000 Sb., o obcích byl navržen
následující program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce :
1) Složení slibu zastupitelstva obce ( § 69 odst. 2) Zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů)
2) Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele.
3) Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce
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4) Zřízení výborů zastupitelstva obce, volba předsedů a členů
5) Projednání Jednacího řádu zastupitelstva obce
6) Diskuse
7) Závěr
Usnesení: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e program ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce
Bod č. 1.
Složení slibu členů zastupitelstva obce.
Podle § 69 odst.2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce,
jehož se po svém zvolení zúčastní, slib.
Podle § 69 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, skládá slib člen zastupitelstva do rukou předsedajícího po přečtení slibu
pronesením slova „S L I B U J I“ .
Složení slibu potvrdí svým podpisem.
Před přečtením slibu požádal předsedající zastupitele obce, aby povstali.
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“
Dále vyzval předsedající zastupitele, aby na vyzvání jednotlivě přistoupili
k předsedajícímu a složili slib. Složení slibu zastupitelé potvrdili svým podpisem
pod text slibu.
Předsedající konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva obce složili
zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu.
Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu všech členů
zastupitelstva obce podle § 69, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů.
Bod č. 2.
Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele.
Zapisovatelem byla určena paní Jana Jiříčková .
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Mgr. Zdeněk Cupák a Vladimír Hroza.
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
1. Mgr. Zdeňka Cupáka
2. Vladimíra Hrozu
Bod č. 3
Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce.
Podle § 99 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
počet členů rady obce nesmí být vyšší, než je 1/3 počtu členů zastupitelstva
obce. S ohledem na tuto právní úpravu navrhl předsedající stanovit počet členů
rady obce na 5 členů.
Usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 99 odst.3) zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů počet členů rady obce na 5
členů.
Předsedající konstatoval, že hlasování může být veřejné nebo tajné.
Před přistoupením k volbě dal předsedající návrh, aby hlasování o návrzích na
starostu, místostarostu a ostatní členy rady obce bylo veřejné a hlasování o jedno−
tlivých návrzích bylo v pořadí, v jakém byly předkládány.
Usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje veřejné hlasování o návrzích na
starostu, místostarostu a členy rady.
Předsedající vyzval zastupitele k volbě starosty. Funkce starosty bude podle
§ 84 odst. 2) písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uvolněná po celé volební
období. Na funkci starosty navrhla volební strana č. 1) Česká strana sociálně
demokratická pana Josefa Kubíka. Předsedající požádal členy zastupitelstva
o další návrhy.
Další návrhy nebyly podány.
Usnesení: Zastupitelstvo obce volí v souladu s § 84 odst. 2) písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostou obce pana
Josefa Kubíka.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uvolněnou funkci starosty obce podle
§ 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
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Protože starosta byl řádně zvolen, předsedající předal řízení ustavujícího zasedání
nově zvolenému starostovi obce.
Nově zvolený starosta obce poděkoval panu Liboru Pištělkovi za dosavadní
řízení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
Dále následovala volba místostarosty obce. Funkce místostarosty obce bude po
celé volební období neuvolněná. Na funkci místostarosty obce navrhla volební
strana č. 1) Česká strana sociálně demokratická pana Jiřího Orla.
Starosta požádal členy zastupitelstva obce o další návrhy . Další návrhy nebyly
podány.
Usnesení: Zastupitelstvo obce volí v souladu s § 84 odst. 2) písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, místostarostou obce
pana Jiřího Orla.
Následovala volba rady obce Švábenice. Do rady obce byli navrženi:
Ing. František Bureš
Josef Polišenský
Michal Hladký
Starosta požádal členy zastupitelstva obce o další návrhy. Další návrhy nebyly
podány.
Starosta vyzval zastupitele obce, aby o každém členovi rady obce bylo hlasováno
jednotlivě.
Usnesení: Zastupitelstvo obce volí v souladu s § 84 odst. 2) písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za členy rady.
1. Ing. Františka Bureše
2. Josefa Polišenského
3. Michala Hladkého
Bod č. 4
Zřízení výborů zastupitelstva obce, volba předsedů a členů výborů.
Zastupitelstvo obce zřizuje dle § 117 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., vždy
finanční a kontrolní výbor. Zastupitelstvu obce je vyhrazeno dle § 84 odst.2)
písm.o), zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat
je z funkce.
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Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 84 odst.2) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
I. zřizuje: 1. Finanční výbor
2. Kontrolní výbor
Usnesení: Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 84 odst.2) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
II. volí do funkce
1. Předsedu finančního výboru: Ing. Františka Bureše
2. Členy finančního výboru:

Ing. Pavla Tvrdého
Vladimíra Hrozu
Mgr.Jarmilu Duškovou
Ing. Luďka Pištělku

3. Předsedu kontrolního výboru: Michala Hladkého
4. Členy kontrolního výboru:

Mgr. Zdeňka Cupáka
Pavla Pištělku

Ve své činnosti se výbory řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, dalšími zákony a stanovenou náplní činnosti výborů.
Bod č. 5
Projednání Jednacího řádu zastupitelstva obce Švábenice.
Všichni členové zastupitelstva obce byli seznámeni s dosavadním zněním
Jednacího řádu zastupitelstva obce Švábenice, který byl schválen zastupitelstvem
obce dne 20.12.2002. Starosta vyzval zastupitele o přednesení připomínek
k tomuto Jednacímu řádu.
Žádné připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, Jednací řád zastupitelstva obce, který byl schválen zastupitelstvem
obce dne 20.12.2002.
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Bod č. 6: Diskuse: nebyla
Bod č. 7: Závěr
Starosta obce poděkoval občanům za podporu a všem zastupitelům za proje−
venou důvěru při volbě starosty.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 18.40 hod.
Ve Švábenicích 10.11.2006
Zapsala:
Jana Jiříčková
Starosta obce:
Josef Kubík
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Zdeněk Cupák
Vladimír Hroza
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Výpis usnesení z 1. schůze Rady obce Švábenice
konané dne 15.11.2006
v budově Obecního úřadu ve Švábenicích.
Usnesení: Rada obce Švábenice jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2)
zákona č.128/2000 Sb. o bocích ve znění pozdějších předpisů
předsedu kulturní komise:
Josefa Polišenského
členy kulturní komise:
Libora Pištělku
Boženu Štolfovou
Jiřinu Kozákovou
Alenu Dvořákovou
Andreu Kalábovou
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Občanská rubrika
Narodili se do 30. 11. 2006:
Murányi Adéla č.p. 161
Vévoda Pavel č.p. 313
Navrátil Ondřej č.p. 364
Počet obyvatel v obci:
Celkem 928 z toho ženy 459

muži 469

SLAVNOSTNÍHO VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
DO ŽIVOTA SE V ROCE 2006 ZÚČASTNILI:
4. 3. 2006
Jiří a Andrea Brhelovi se synem Ondřejem
Martin a Lenka Frgálovi se synem Lukášem
Michal a Hana Škopkovi se synem Tomášem
Zdeněk a Marie Křížovi se synem Vojtěchem
Zdeněk Zacpálek a Božena Votavová se synem Zdeňkem
Petr a Pavla Křížkovi se synem Filipem
12.8.2006
Jiří a Michaela Novákovi se synem Tomášem
Dušan a Martina Frgálova se synem Janem
Pavel a Romana Veselí se synem Romanem
9.9.2006
Břetislav a Hana Hřebíčkovi s dcerou Jitkou
14.10.2006
Jiří a Petra Cupákovi s dcerou Veronikou
Stanislav a Kateřina Vévodovi se synem Pavlem
Štefan a Monika Murány s dcerou Adélou
Antonín a Ivana Navrátilovi se synem Ondřejem
připravila: Hana Hladká − pracovnice OÚ
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ZA POZNÁNÍM HISTORIE
Je i v dnešní uspěchané době mnoho lidí,
kteří se zajímají o spoustu věcí, které se
udály v dávné minulosti. Chci se jen ve
zkráceném článku zmínit o nejstarší
dochované památce po předcích pánů ze
Švábenic.
V měsíci říjnu jsme se v obecní radě
rozhodli, že se společně důstojně
rozloučíme s blížícím se ukončením
volebního období. Proto jsme se rozjeli
do míst, kde na každém kroku lze spatřit
umění našich předků. A tím místem byla
starobylá Kutná Hora se svým blízkým
okolím. Každý návštěvník nejdříve
navštíví unikát − Chrám sv. Barbory. Je
to dílo vrcholné, pozdně gotické
architektury, jehož stavba byla zahájena
před koncem 14. století. V interiéru se
zachovala jedinečná galerie pozdně
gotických a renesančních maleb.
Pak jsme navštívili kostel sv. Jana Nepomuského, který byl stavěn v pozdním
baroku z let 1734−1754 podle návrhu F. M. Kaňky. Pozoruhodná je nástropní
malba ztvárňující legendu o sv. Janu Nepomuckém.
Velmi nás zajímala Kostnice v Sedlci. Je to hřbitovní kaple z konce 14. století,
barokně přestavěná J.B. Santinim. Výzdoba je tvořena téměř výhradně z lidských
kostí. Unikátem je mohutný lustr, kalichy, monstrance a schwarzenberský erb.
Podle odhadu jsou zde ostatky asi 40 000 lidí.
Kutná Hora není velké město, rozlohou asi jako Vyškov, ale má tolik památek,
že bychom na prohlídku potřebovali aspoň dva dny.
Ale my jsme se ještě potřebovali dostat na místo, kde dodnes stojí – jak jsem se
zmínil zkraje článku – nejstarší a dosti zachovalá památka na pány ze Švábenic,
a tou je kostel sv. Jakuba ve stejnojmenné obci, která leží v blízkosti Kutné Hory.
Paní, která provází návštěvníky, měla přes dvě hodiny s námi tu trpělivost a byla
ráda (a my též), že jsme toto místo navštívili.
Na zapamatování údajů toho bylo velmi moc a tak jen z archivu našeho muzea
vybírám zkráceně, oč vůbec běží:
„Památky archeologické: VIII díl z roku1870, strany 38−46, obsahují článek
Fr. Beneše: „Kamenné obrazy kostela sv. Jakuba blíže Církvice v Čáslavsku“.
Mezi středověkými památkami kamenickými a sochařskými sluší na první místo
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položiti kamenné obrazy, zdobící jižní stranu bývalého farního kostela ve vsi
sv. Jakuba… velevzácné památky umění… O významu jeho píše profesor Wocel
v časopise Česká musea 1847 str. 221−228, kde najdeš vyobrazení pergamenového
lístku z roku 1165.(originál je nyní v Národním muzeu)
Z lístku jde najevo že kostel snad již roku 1150−1160 stavěn byl, (lístek byl
nalezen v oltáři koncem listopadu roku 1846), neboť 1165 světil biskup Daniel,
jehož pečeť zároveň s lístkem k svatým ostatkům jest přiložena, v přítomnosti
krále Vladislava a královny Jitky Durynské oltář P. Marie v empoře sv, Jakuba….
Památky archeologické, díl VI – z roku 1860, obsahují také dlouhý článek
na str. 176 od H. Jirečka, v němž popisuje a vykládá sochy na kostele, který
založila paní Marie se syny Slaviborem a Pavlem, předky pánů ze Švábenic.“
Možná by Vás tato historie docela zajímala, ale je napsána staročeštinou, takže
by se to muselo trochu upravit a snad v příštích zpravodajích vydávat na pokra−
čování. Některé věty v článku jsem nechal původní z r. 1870.
Byli jsem rádi, že jsme věnovali jeden den z dovolené pro tento účel a domů se na−
vraceli plni dojmů.
Myslím, že po čtyři roky jsme byli v obecní radě dobrá parta a pro naše Švábenice
každý podle svých možností a schopností udělal maximum.
Text a foto: Libor Pištělka

Oslavy 110. výročí vzniku SDH Švábenice
V červnu finišovaly přípravy na oslavu vzniku Sboru dobrovolných hasičů
Švábenice. Starosta sboru kmital mezi zbrojnicí a radnicí, která přispěla i na nové
uniformy pro dospělé a trička se znakem obce a SDH pro mladé hasiče. Ti cvičili
nejen požární útok, ale také kulturní vystoupení na slavnostní schůzi, která
se konala 23. června 2006.
Tím byly oslavy odstartovány. Starosta sboru ve svém projevu připomněl
význačné události v historii, ocenění za svou práci pak převzali nejaktivnější a
nejvěrnější členové. Činnost sboru ocenil starosta obce, zástupce OSH a hosté
z okolních sborů. Přítomní si mohli prohlédnout fotodokumentaci a kroniky, jako
dárek dostali upomínkové předměty.
V sobotu, 24. června, proběhl Memoriál Miroslava Šmely v požárním útoku
mladých hasičů na místním hřišti. To však nebyla jediná akce tohoto prosluněného
dne. Po soutěži předvedli svou historickou stříkačku v akci dobrovolní hasiči ze Lhoty,
zásah proti pachatelům zase psovodi Policie ČR z Vyškova, vystoupila skupina
historického šermu s názvem Biskupští manové z Kroměříže. Pak přišli na řadu
hasiči HZS z Vyškova se svou ukázkou. Po celý den byl v provozu paintball.
Ten se stal nezapomenutelným zážitkem členů mladých hasičů ze Švábenic, kteří
jej dostali jako dárek zdarma. Výbor SDH tím prokázal, že si váží dětí, které
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po splnění školních povinností nesedí jen u počítače nebo televize, ale cvičí a učí
se hasičským dovednostem. Však jsme sbor, který má téměř 30 mladých hasičů,
a tím patříme k nejpočetnějším sborům.
Vše vyvrcholilo v neděli, 25. června. Už před 13. hodinou se před zbrojnicí
hemžili mladí hasiči v nových tričkách. Poprvé v historii se zúčastnili vítání sborů.
A že to v tom horku nebylo snadné, to není třeba připomínat. Krojovaná hudba
Voděnka hrála, okolní sbory vítal velitel a hasiči v nových uniformách. Pak
se všichni přítomní seřadili za vlajkami obce, sboru a mladých hasičů vydali se
uctít památku obětí obou světových válek a položit věnec i k soše sv. Floriána.
Odtud se průvod stočil k areálu místních chovatelů a muzikanti zahájili tradiční
hasičský výlet. Počasí přálo, jídla i pití bylo dost, a tak zábava nevázla ani na okamžik.
Mimoto probíhaly soutěže ve střelbě a kuželkách. Na sklonku dne byli vyhlášeni
vítězové v kategorii dětí i dospělých a představitelé sboru vylosovali velké
množství cen v tombole. Nikomu se nechtělo domů. A tak když se začaly sbory
z Dětkovic, Pačlavic, Uhřic, Prasklic, Pornic a Lhoty loučit tradičním pochodem
za potlesku všech přítomných, oddychli si všichni „hasiči ve službě“. Sem tam
sice něco zaskřípalo, něco se bleskurychle muselo vyřešit, ale to by nebyli hasiči,
aby si neuměli v každé situaci poradit. A tak když se snesla tma na celý areál,
udírna vychladla, skleničky byly uklizeny, sesedli se utrmácení organizátoři a
sdělili si své dojmy z toho maratónu.
Poděkování patří všem, kdo se na přípravách a důstojném průběhu oslav podíleli,
zastupitelům obce a sponzorům, bez kterých by se nejen oslavy, ale i další akce
– hodová zábava, ples a dětský karneval – neobešly. A bezesporu i mladým
hasičům, kteří jsou zárukou toho, že oslavy za deset let budou nejméně stejně
vydařené, jako ty letošní.
Miroslav Vojáček−starosta SDH Švábenice

VELKÁ MAPA V MUZEU
Při vstupu do našeho vlastivědného muzea návštěvník spatří hned na chodbě
velkou malovanou mapu Čech a Moravy. Nelze ji přehlédnout. Každý se vyptává,
odkud ji mám, z čeho je vytvořena a proto ve zkratce sděluji:
Tato mapa se datuje od 1. lednového čísla týdeníku Naše rodina v roce 1986 a
jednotlivé mapky, které mají rozměry 18,5 x 13,5 cm vycházely až do roku 1998,
tedy plných třináct let. Seriál měl nejdříve název Putování domovem, pak několik
roků Poznávej svou vlast a pak do třetice znovu Putování domovem.
Autorem mapek byl pan Milan Mysliveček, který pracoval jako vedoucí odborný
redaktor nakladatelství Horizont. O své práci ve zkratce napsal : „Jsem rád, že se
mi podařilo po třinácti letech dokončit seriál vlastivědných mapek, pokrývajících
celou plochu naší republiky. Byl to „běh na dlouhou trať, na jehož konci teď
stojím spolu s vámi. Za tu dobu se ledacos změnilo. Barevné mapy jsem původně
14

připravoval k vydání jako pohlednice, avšak v 80. letech jsem v nakladatelství
narazil na to, že jsou na nich jako hlavní dominanty obcí zobrazeny kostelní věže
nikoli moderní panelová sídliště a že je celá mapa doplněna erby „třídně
nepřátelských“ šlechtických rodů. Chtěl bych proto touto cestou poděkovat
bývalým i nynějším pracovníkům týdeníku Naše rodina, s jejichž pomocí se mohlo
moje dílo realizovat, a to již v době, kdy vše bylo pod totalitní kontrolou. Chtěl
jsem zachytit podobu krajiny s dominantami a charakteristickými stavbami, které
po staletí určovaly její tvář. Když jste si koupili pohlednici z menšího města
nebo obce, tak na ní bylo většinou nákupní středisko nebo panelák. A přece
právě historické stavby, kostely, zámky, hrady a tvrze dotvářely obraz krajiny a
zdůrazňovaly přítomnost člověka a tím krajinu zlidšťovaly. To už se o dnešních
stavbách většinou říct nedá. Chtěl jsem zachytit osídlenou krajinu se stavbami –
symboly, kolem kterých se soustřeďoval život obcí. V našem století se změnila
krajina a změnilo se i cestování. Dnes se každý snaží někam co nejrychleji dorazit
a pak zase nejkratší cestou domů. Komunikace se vyhýbají lidským sídlům a
často vidíme jen náspy dálnice. Když už se lidé rozhodnou cestovat za poznáním,
vyhledávají exkluzivity a pomíjejí zajímavá místa s charakterem a duší. Lidé by
každopádně měli být na svá rodná místa hrdi a posilovat jejich svéráz a identitu.“
Celá mapa je tvořena 339 políčky, jejichž složením vznikla plocha přes 400 cm
dlouhá a 260 cm vysoká. Mapek je na váhu kolem kila a deseti dekagramů.
Textů je 35 dkg, ale ty mám mimo mapu.
Stejně by mne zajímalo, kolik nás vlastně je, kteří máme tuto mapu kompletní
– kolik jich po třináct let dokázalo mapky s popisky schovávat. Zatím vím jen o
dvou místech. Když jsem byl v zámečku Jílové u Prahy, tak ji tam měli
uspořádanou na schodišti a ve druhém případě ji má můj přítel od Hodonína ve
formě kartotéky.
Švábenice jsou zde také zakresleny. Mapa by si zasloužila, aby se ocitla
v Giunessově knize rekordů. Po létech je nutno vzdát díky za barevnou
vlastivědnou mapu celé naší republiky Milanu Myslivečkovi a redakci časopisu
Naše rodina.
Připravil: Libor Pištělka

Z historie Lesního družstva Švábenice
Celých 58 roků je přesně doba, kdy byla uschována původní zakládající kniha
LD Švábenice. Našla se čistě náhodou u Zbořilů č.p. 35. Pan Jan Zbořil byl
v poválečných letech 1946−1948− předsedou MNV, takže s ukončením činnosti
LD vzal knihu domů, kde byla dobře uschována celou dobu. Až při nějakém větším
úklidu manželů Vrbáckých se kniha našla a laskavostí paní Vrbácké nám byla
vrácena. Osobně si jí velmi cením a tímto paní Vrbácké ještě jednou za ni děkuji.
Pro zájemce o historii LD uvádím doslovný opis úvodního zápisu:
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„Švábenský katastr byl kdysi, zvláště na své části jižní, východní a západní,
porostlý jen lesem. Ještě dnešní lesy zaujímají celou jižní část katastru a jsou
severním výběžkem hor Hříběcích neboli Chřibů. Dodnes 39,6 % z výměry 1953.
46 ha Švábenského katastru připadá na lesy. Z toho na les Vanovsko, který vlastní
bavorský šlechtic (bývalý bavorský král) připadá na 613.30 ha a na Švábensko
bývalý les arcibiskupský, nyní družstevní, připadá 160. 790 ha. Dávným
vlastníkem všech lesů katastru Švábenského býval slavný rod pánů ze Švábenic,
později některé části byly v držení zdejších rolníků.
Touha po vlastním lese byla u našich předků odedávna. Již před světovou válkou
hovořívalo se mnoho o lesích Švábenských, zkoumalo se, proč lesy nezůstaly
majetkem zdejších občanů a tak se přenášela různá ústní podání o lesích z pokolení
na pokolení. Po převratu podali zástupcové Republikánské strany zemědělské a
malorol. Lidu ve schůzi obecního zastupitelstva konané 26. října 1919 návrh by
obec jednala o vykoupení Švábenských lesů zejména arcibiskupských.
Ve schůzi 4. března 1920 podali znovu návrh, na tehdy zřízený SPV. Bylo
požádáno o příděl lesního statku, Vanovsko. K jednání však nedošlo a tak usíná
věc o lesích, jen zase někde se vzpomene, pohovoří. Až je vyhlášena lesní reforma,
tu znovu oživuje dávná tužba. Počátkem roku 1928 ujímá se akce důvěrník
Republikánské strany František Pospíšil ve schůzích výboru strany oživuje stále
tuto věc a hledá podmínky. Mezi prvními pomocníky to byl p. poslanec Jar.
Marcha, který vyřizuje naše žádosti.
12. března 1928 podává našimi zástupci ve schůzi ob.Zastupitelstva žádost na
zahájení nového radikálnějšího jednání o výkup lesa arcibiskupského a části
k němu přilehlé tzv. „Prusko“. A od té doby stává se výkup lesa předmětem
jednání v každé schůzi strany Republikánské a hledají se cesty a cestičky, kterými
se má k lesu přijíti. Vyškovské panství, ke kterému správou patří náš les, zabírá
počátkem roku 1928 SPU. Naděje naše však nejsou valné. Jsme odkázáni, že
SPU má jiný záměr s celým panstvím Vyškovským. Již se zdá, že zklamáni
budeme nuceni opustiti naše plány. Ve straně Republikánské však neutuchá zájem,
alespoň ne u jednotlivců. V roce 1930 znovu debatujeme a znovu začínáme.
Cítíme však, že naše záměry někdo kříží a proto počínáme v užším kroužku a
obezřetněji. Zkusíme to prací tajnou, bez rokování, bez obecního zastupitelstva
– sami. Proto výbor strany pověřuje zkušeného již v této činnosti důvěrníka
Františka Pospíšila a jednatele Jos. Kadlčíka. V práci napomáhají přátelé, zejména
František Géduš, Konstantin Horák a radou také Jan Koutný. Píší se žádosti,
prosby a důvěrník, který od počátku velmi obětavě celou akci vede jezdí Brno –
Vyškov − Křižanovice − tam pomáhá okresní důvěrník strany Republikánské
př.Jakub Losman. Nyní práce již neustává a největší její tíž leží na bedrech
důvěrníka Františka Pospíšila, který se plně obětuje, až ke konečným příznivým
výsledkům a tím si také získává největší zásluhu o příděl lesa. Našim zástupcem
u úřadů, jednatelem se stává pan přísedící zem. výboru V. Stoupal. 16.ledna
1933 zdá se že, máme vyhráno. Jsme vybídnuti přes Jakuba Losmana, který osobně
v noci přijel do Švábenic, bychom se dostavili druhého dne ke kupu do Brna.
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17. ledna 1933 odjíždí př. Frant.Géduš a Konstantin Horák do Brna a ujednávají
cenu za1 ha. Následující dny složili za nás dobří přátelé Konstantin Horák a Jan
Koutný obnos 225.000,− Kč do banky v Brně, kde byl deponován pro arc. Správu.
Brzy však přichází nová rána. Pan Petr Pištělka upozorňuje náhodou našeho
důvěrníka, že prý les byl přidělen Kroměřížskému seminárnímu gymnáziu. Rychlé
dotazy na patřičných místech potvrdily pravdivost této zprávy. Ba dovídáme se,
že jednotlivci chtějí les uchvátiti. Tak naše tužby kdosi, cítíme však kdo, znovu
kazí a úspěšně.
Nová práce, prosby, žádosti, ježdění. A ve chvatu této práce, kdy zrušuje se
příděl pro seminárku, vyskytne se nová překážka. Les bude přidělen svazu obcí.
A to my zase nechceme. Znovu vysvětlujeme, podáváme žádosti rozklady. A když
naděje zase trochu svítá a když poučeni mnohými poznáváme, že nepůjde věc
tak hladce a lehce i když les již bude, zda obec bude jednotná v přibírání, nebude
li zase odpor, který může znovu někdo zmařiti práci vykonanou, přemýšlíme
pak o lese družstevním.
V únoru 1933 připravujeme si stanovy a informujeme se všude kde můžeme
co bude nejvhodnější. Nechceme již býti zaskočeni, proto se připravujeme
důkladně. Žádosti, protokoly, stanovy, vše máme připraveno.
14. července 1933 ustavuje se ve Vyškově v sekretariátě Republikánské strany
LESNÍ družstvo ve Švábenicích. Nedošlo však k jeho zveřejnění. Bojíme se něco
předběžného učiniti, nemáme jistotu, že se něco nemilého nestane. 14. listopadu
1934 podává družstvo žádost o příděl lesa znovu. Nyní vyjednává za nás pan
zem. taj. Rep. str. Martin Martinásek. Stále něco nám zavazí, něco není v pořádku.
Nemůžeme dále, máme les slíben, ale nemůžeme jej převzít, koupit. Dosavadní
správa lesní těží dřeva více než jindy, les nešetří málo se oň stará. Stěžujeme si,
prosíme, žádáme, ba i vyhrožujeme.
Chceme už ten les jedenkrát převzít. Až rok 1935 byl konečný. 28. 3. označil
SPU za kupce obec Švábenice s podmínkou, že obec přistoupí kdykoliv to uzná
SPU za vhodné za člena svazu obcí pro lesní hospodářství.
Ted jsme rozhodnuti. Les bude družstevní. Je pro to mnoho důvodů.Udrží jej pro
sebe obec? Nepřejde někdy zase do cizího vlastnictví? Neprodá jej nikdy? Unese
náklady, když má před sebou více nutných investic? Stavba měšťanské i obecní školy,
stavba obecního domu, kanalizace, špatné cesty. Nezatíží poplatnictvo? Bude se les
pro ni vyplácet? A pro toto všechno nastává nový boj, boj s jednou místní stranou a
s některými jedinci. Dvě schůze obecního zastupitelstva − první 20. 4. 1935, z níž
odchází 7 členů zastupitelstva je rozpuštěna. Druhá se koná 28. 4.1935 Republikánská
strana spolu se stranou Soc.− dem. podává obecnímu zastupitelstvu rozklad (opis
uložen v archivu družstva). A žádá o příděl lesa pro družstvo. Většina občanů však
žádá, aby les byl družstevní, jak dokázáno podpisovou akcí, kde pro les družstevní se
podepsalo 185 občanů (většina jako zástupcové rodin za rodinu vždy jeden) Opis
uložen v archivu družstva) Ve schůzi hlasuje pro obec 8 pro družstvo 9 členů. Nová
práce, nové starosti. Pracují nyní proti sobě dva různé směry.
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3. června 1935 podává František Pospíšil, Tomáš Branžovský, a Jos. Kadlčík
jako přípravný výbor „Lesního družstva znovu žádost na ministerstvo zemědělství
o příděl lesa. 14. října koná se ustavující schůze a první valná hromada Lesního
družstva ve Švábenicích. Zase neuskutečňujeme. Již nevěříme. Napřed chceme
mít jistotu. Co když les nedostaneme? Po tolika zklamáních není divu, že jsme
nedůvěřiví.
Až 30. listopadu máme zprávu od p. poslance M. Martináska, že nás ministerstvo
zemědělství označilo jako kupce lesa.
A nyní již doopravdy 1.prosince 1935 ustavujeme již dávno přichystané Lesní
družstvo zaps. Spol. s ruč. Obm. Ve Švábenicích připravujeme se k převzetí
lesního oddělení Švábenice a pak do příprav k předání našim občanům
družstevníkům.
Dále již mluví naše knihy družstevní.
Těžký boj byl vybojován. Les bývalý arcibiskupský a hájenka č. p.173 přechází
do správy našich rukou. Žel, že to není možno říci o lese tzv. Vanovsko, který
vlastně byl již navržen ke koupi. Kéž ten, který jsme získali, prospívá občanům,
obci i vlasti a hlásá, že boj pro půdu je svatým našim příkazem, že ne pro zisky,
ale pro zachování a získávání půdy do rukou našeho českého venkovského lidu
chceme a musíme pracovati vždycky.“
Motto:
DĚDOVÉ ZTRATILI − SYNOVÉ ZÍSKALI − VNUCI UDRŽTE
První členové představenstva:
Předseda, František Pospíšil, rolník č. p. 4
Jednatel Josef Kadlčík, učitel č. p.315
Pokladník Tomáš Branžovský, rolník č. p. 161
První členové dozorčí rady:
Josef Cupák předseda č.p. 62
Jan Pištělka náměstek předsedy č.p. 205
Jan Hejný zapisovatel č.p. 117
František Géduš č.p. 31
František Kadlec č.p. 61
Klement Kaláb č.p. 78
Josef Příborský č.p. 59
Josef Zbořil č.p. 35
Ludvík Mrázek č.p. 256
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První členové přijati valnou hromadou 1. 12. 1935
omáš Branžovský, Cupák Josef, Čech Frant. , Jan Derka , Frant. Géduš, Jan
Hejný, Konstantin Horák, Jos. Kadlčík , Frant. Kadlec, Klement Kaláb, Jan
Koutný, Miloš Lejsal, Jan Mikšík, Ludvík Mrázek, Jos.Navrátil, Jan Pištělka,
Frant. Pospíšil, Jos.Příborský, Alois Zbořil, Jos.Zbořil
Celkem 20 členů se 107 podíly
Počátkem roku 1943 byla na LD uvalena německá nucená správa (WOLFGANG
MÜLLER), která skončila v květnu 1945 jmenováním národního správce hajného
Frant. Tkáče. Národní správa skončila 10.7.1945, kdy bylo valnou hromadou
konanou v hostinci u Kalábů za účasti 133 členů s 210 čl. podíly obnoveno LD.
Ne však nadlouho.
Poslední schůze představenstva LD se konala 18. května 1948. 19.6. t.r. byla
znovu zavedena v LD nár. správa ve složení Jos. Kadlčík, Emanuel Havlíček a
Jan Horák, která trvala do 10.12.1957, kdy LD splynulo do JZD Švábenice,
fakticky však bylo LD součástí JZD už od 17.8.1949 na základě dekretu ONV ve
Vyškově.
To je však již další kapitola.
zpracoval Jaroslav Látal – předseda Lesního družstva

SKAUT RADÍ
Je čas zimy. Nebudeme jen sedět v příjemně vytopené místnosti a dívat se z oka
ven, nebo nečinně sedět u televize. Jsou totiž mezi námi tvorové, kteří si zaslouží
naši pozornost a péči i v tomto zimním čase, zvláště, když je zima obzvlášť tuhá.
Jedná se o zvířata všeho druhu. V prvé řadě je to pomoc ptákům. V blízkosti
našich domů můžeme zbudovat ptačí krmítka a z okna je nerušeně pozorovat.
Abychom jim ale opravdu pomohli a ještě více jim neublížili, musíme vědět, jak
o ně pečovat.
Do krmítek dáváme ptačí zob, krupky, ovesné vločky, plody slunečnice. Čerstvé
pečivo není vhodné. Dáváme vařené nesolené brambory a maso, strouhanou
mrkev, strouhanku z bílého pečiva, mák. Pamlskem jsou jemně mletá jádra ořechů.
Velmi dobrá jsou jádra jablek a dýní. Krmítko umístíme tak, aby do něj nemohly
kočky.
Radost z pozorování vám přeje vedoucí 3. oddílu YMCA Skaut Švábenice
Vladimír Norgay Hroza
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Zápis dětí do mateřské školy
Při přijímání dětí do MŠ musí být respektována ustanovení školského zákona
č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. ve znění novely č.43/2006 Sb. Podle
těchto dokumentů je vypracován ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY, z něhož citujeme:
,,K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Ředitelka
mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Zápis
je veřejně vyhlášen místním rozhlasem, vyvěšen v MŠ, na úřední tabuli OÚ,
v obchodech. Rodiče si v daném termínu vyzvednou v MŠ přihlášky a žádosti,
které po vyplnění vrátí zpět do MŠ. Děti jsou pak přijaty na základě
ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ,
které jim bude doručeno. O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy
s ohledem na kriteria o přijetí dětí do MŠ.“
Kriteria o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:
1) Trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí (Švábenice, Dětkovice)
2) Státní občanství ČR nebo států EU
3) Dosažení věku 5−6 let dítěte
4) Děti na celodenní docházku zaměstnaných matek
5) Děti na celodenní docházku nezaměstnaných matek
6) Děti na polodenní docházku zaměstnaných matek
7) Děti na polodenní docházku nezaměstnaných matek
8) Děti na 4 hodiny denně zaměstnaných matek
9) Děti na 4 hodiny denně nezaměstnaných matek
Vhledem k výše uvedeným skutečnostem není pravdou, že v letošním školním
roce do mateřské školy nebyly umístěny děti rodičů, kteří to nutně potřebovali.
Od září 2006 nebyly zařazeny do mateřské školy pouze děti, jejichž rodiče je
přihlásili jen na 4 hodiny denně. Musíme zdůraznit, že žádná z maminek, jejichž
děti nemohly být přijaty, nepřihlásila a nepožadovala umístění dítěte na
celodenní docházku. I proto je nyní v mateřské škole otevřena jedna třída a v ní
umístěno 28 dětí. Přitom třída MŠ se naplňuje do počtu 24 dětí ( §2 vyhl. Č. 14/
2005 Sb. ve znění novely vyhl. č.43/2006 Sb.). Obec Švábenice povolila výjimku
z vyše počtu dětí ve třídě na 28.
Zápis na příští školní rok
Organizace příštího školního roku 2007 – 2008 bude prováděna po zápise do
mateřské školy, který proběhne v měsíci dubnu v budově mateřské školy. Přesné
datum zveřejníme tak, jak je uvedeno výše. K zápisu se dostaví rodiče, kteří
budou chtít své dítě umístit v mateřské škole během následujícího školního roku.
Jedná o děti, které dosáhnou v příštím školním roce tří let. Zájem mohou projevit
také rodiče dětí starších, které mateřskou školu doposud nenavštěvují.
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Po podání žádostí všech rodičů se podle počtu dětí určí počet tříd v mateřské
škole. Ředitelka školy spolupracuje se zřizovatelem a KÚ Brno. Při přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání musí dodržovat stanovené počty dětí ve třídách.
Vždy záleží na tom, kolik dětí se k zápisu přihlásí a na jakou docházku. Podle
počtu přihlášených dětí jsou totiž přiřazovány finanční prostředky na každé
školské zařízení, tedy i na naši mateřskou školu.
Prosíme rodiče, kteří budou mít zájem o umístění svého dítěte do mateřské
školy, aby si předem promysleli a při zápisu nás informovali, jestli chtějí
dítě zařadit na celodenní docházku, polodenní docházku ( po obědě ) nebo
na 4 hodiny denně ( od 8 do 12 hodin ), jak to umožňuje zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře.
Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Jana Zatloukalová
Zpracovala Ilona Kučerňáková

DUCHNOVÁ STUDÁNKA ZVÍTĚZILA
Občanské sdružení Drnka Drnovice, občanské sdružení Barvínek Podomí a
Český svaz ochránců přírody Rousínov, vyhlásily ve spolupráci s Muzeem
Vyškovska na jaře první ročník ankety Studánky Vyškovska roku 2006.
Cílem ankety bylo upozornit veřejnost na existenci zajímavých studánek a pra−
menů tohoto regionu. Studánky patřily vždy neodmyslitelně k naší kulturní
krajině. Vlivem necitlivých lidských zásahů v minulosti některé úplně z krajiny
zmizely. V posledním desetiletí bylo mnoho studánek péčí bezejmenných
dobrovolníků a spolků obnoveno a udržováno.
Před uzávěrkou prvního kola ankety na konci září se ve vyškovském muzeu
sešlo třiadvacet navržených studánek v okrese. Tým porotců nakonec vybral do užší
nominace šest studánek, ve kterých byla i ta naše Duchnová.
Úkolem veřejnosti bylo, aby z nich vybrala vítěze do 16. listopadu 2006. Svůj
hlas bylo možno zaslat elektronicky nebo poštou na Muzeum Vyškovska.
Po velkém úspěchu v loňském roce, kdy jsme se radovali z prvenství dubu za
Hájem, máme radost i letos, neboť vítězem prvního ročníku ankety Studánky
Vyškovska se stala Duchnová studánky u Švábenic. Veřejného hlasování se zúčastnilo
celkem 1.554 hlasujících z celého okresu.
Největší počet 450 hlasů dostala právě Duchnová studánka. V těsném závěsu
pak následovala studánka Koretinka u Olšan s 411 hlasy, třetí skončila studánka
U Chaloupky nedaleko Odrůvek a Studnic, kterou volilo 383 hlasujících.
Všechny tři nejlépe umístěné studánky získaly vysoký počet hlasů především
díky obětavému úsilí tamních starostů: Josefa Kubíka ze Švábenic, Dany Křížové
z Olšan a Vladimíra Koutného ze Studnic.
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Na dalších místech se umístily studánky:
U Dudka ve Vítkovickém Žlebu (147 hlasů)
Budovická studánka u Drnovic (115 hlasů)
Studánka v lokalitě Mejlice u Pustiměře (48 hlasů)
Slavnostní ocenění navrhovatelů nejlépe umístěných studánek a vylosovaných
hlasujících proběhlo při příležitosti Předvánočního setkání 16. prosince 2006
v Kulturním domě v Drnovicích.
Vybral: Libor Pištělka

Dar na konto Dobré vůle
Jistě nemusím rozebírat tento článek na dlouhé pasáže, každý za ta léta už ví,
oč se jedná. Od roku 1992 do téměř ukončeného roku 2006 je z iniciativy Oldřišky
Dobešové zapojeno přes 80 místních žen a několik žen z Dětkovic do akce
podpořit finančním příspěvkem hlavně zdravotně postižené děti.
Celkem mezi sebou ženy vybraly za 15 let 256.112,− Kč.
Peníze byly odeslány hlavně na tyto účely:
Konto Míša na zakoupení Gama nože – nemocnice Praha
Srdce nadace našim dětem − nemocnice Brno
Na fond postižené děti – Mendlova nadace Brno
Pro tělesně postižené děti − Brno Kociánka
Ústav sociální péče pro postižené děti, o které se staraly řádové sestry
Stojanov−Velehrad
Nemocnice Vyškov na neurolog. oddělení rehabilitace
Likvidace Lepry – nákup léků do Afriky
Domov LILA Otnice pro tělesně postižené děti
Na výstavbu charitního domu pro tělesně postižené – Ludgveřovice
Na pomoc postiženým obcím povodněmi v roce 1997, 1998, 2002
Na tříkrálovou sbírku
Pro tělesně postižené − Hrabyně – Ostrava
Pro tělesně postižené − Vincentinum ÚSP Šternberk
Charita Ostrava− zdravotní potřeby, multifunkční vozíky pro 2 postižené,
kteří žádali o pomoc
Pro tělesně postižené děti − Diakonie CČE středisko Betlém Klobouky u Brna
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V roce bylo vybráno:
1992
12.970.−
2000
17.745,−
2001
16.000,−
1993
14.638,−
2002
23.765,−
1994
16.230,−
2003
17.900,−
1995
15.290,−
2004
18.114,−
1996
14.575,−
2005
17.645,−
1997
15.800,−
2006
19.240,−
1998
18.305,−
1999
17.895,−
Opět si tento krásný morální postoj k bližnímu zaslouží naše poděkování!
Připravil: Libor Pištělka

Přichází Bůh
Jednou se jeden člověk dozvěděl, že se Bůh chystá zavítat do jeho domu. „Ke
mně?“ dělal si starosti. „Do mého domu?“ Celý utrápený začal pobíhat po všech
místnostech. Běhal nahoru a dolů po schodech, vyšplhal se až pod střechu, seběhl
do sklepa. Teď, když měl přijít Bůh, uviděl svůj dům jinýma očima. „To není
možné! Já ubožák!“ naříkal si. „Nemůžu přijímat hosty v tomhle nedůstojném
prostředí. Všechno je špinavé! Všude jen samé haraburdí. Není tu jediné místečko
vhodné k odpočinku. Není tady dokonce ani vzduch, který by se dal dýchat.“
Otevřel dokořán okna i dveře. „Bratři! Přátelé!“ volal. „Pomozte mi někdo udělat
pořádek! Ale rychle!“
A začal energicky zametat svůj dům. Skrz mračna prachu, která se zvedla, kohosi
zahlédl. Ten člověk přišel, aby mu pomohl. Ve dvou to bylo snazší. Vyhodili
ven neužitečné harampádí, navršili ho na hromadu a spálili. Klekli si a vytrvale
drhli schody a podlahy. Bylo třeba mnoho věder vody, než vyčistili všechna
okna. Vymetli i špínu, která se skrývala v zastrčených koutech.
„Nikdy to nedoděláme!“ supěl muž. „Doděláme!“ odpověděl ten druhý klidně.
Pokračovali v práci bok po boku celý den. Až konečně dům vypadal jako nový,
zářil a voněl čistotou. Když se setmělo, šli do kuchyně a prostřeli stůl.
„Teď“, řekl muž, „může můj host přijít! Teď může přijít Bůh. Kde na něj
počkáme?“
„Už jsem tady!“ řekl druhý a posadil se za stůl. „Posaď se a najez se se mnou!“
Drazí přátelé, tímto slůvkem bych vás chtěl pozdravit a povzbudit při chystání
na Vánoce. Dovoluji si vás pozvat na setkání s Bohem, který k nám přichází.
Každoroční Vánoce nám připomínají příchod Ježíše na zem, ale On k nám přichází
každý den. O těchto svátcích si to chceme opět uvědomit.
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V našem kostele budou vánoční bohoslužby:
! Na Štědrý den, protože je to neděle, bude pouze ranní mše svatá v 8.00
hodin, a pak bude půlnoční ve 24.00 hodin.
! Na Boží hod vánoční budou slavnostní bohoslužby v 8.00 hodin a v 11.00
hodin. Odpoledne se setkáme u Ježíškových jeslí na vánoční besídce dětí
v 17.00 hodin.
! Druhý den vánočních svátků bude bohoslužba v 8.00 hodin.
! Na Silvestra bych vás také chtěl pozvat na děkovnou bohoslužbu na závěr
kalendářního roku. Mše svaté budou v 8.00 hodin a v 17.00 hodin –
poděkujeme za celý minulý rok.
! Nový rok 2007 uvítáme novoroční bohoslužbou v 8.00 hodin a v 11.00 hodin.
! Slavnost Tří králů oslavíme 6. ledna a také bude v obci probíhat „Tříkrálová
sbírka“ na podporu charity. Chtěl bych vás vybídnout ke štědrosti při této
sbírce.
Všem občanům přeji pravý Boží pokoj ve vašich rodinách a Boží požehnání pro
vaše snažení v celém příštím roce.
P. Bogusław Jonczyk
váš farář

Vánoční a novoroční zastavení
Dovoluji si Vás osobně a všechny Vám blízké pozvat na klidná adventní a
vánoční zastavení. Nabízí se Vám vzácný čas načerpání duševních sil a
povzbuzení. Kéž s radostí, vlídností a pochopením přijmete toto pozvání.
Kdy a kam?
V obřadní místnosti obecního úřadu ve Švábenicích
V neděli 24.12. 2006 v 11.00 hod – štědrodenní vánoční slavnost s koledami
V pondělí 1.1.2007 ve 13.00 hod – novoroční požehnání s koledami
Na viděnou se těší a krásný prosinec vyprošující Váš bratr Martin, duchovní
správce náboženské obce Církve Československé Husitské.
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HODY VE ŠVÁBENICÍCH
Jako již tradičně i letos měli švábeničtí občané i přespolní velký výběr kulturních
akcí při hodech ve Švábenicích, které se slavily v neděli 1. října 2006. Každý si
mohl přijít zatancovat do kulturního domu, navštívit chovatelskou výstavu
v místním areálu, nebo výstavu ovoce a jiných výpěstků na obecním úřadě. Zde
bych se chtěl ale trochu pozastavit. Je mi líto snahy pořadatelů výstavy. Ještě
před několika lety zasedací místnost OÚ skoro nestačila pojmout úrodu, kterou
zahrádkáři přinesli na výstavu a dnes jakoby se ve Švábenicích nic neurodilo.
Pravděpodobně nikdo nepotřebuje udělat radost sobě ani jiným. Škoda!
Hosté mohli též navštívit Obecní muzeum, ve kterém byla otevřena nová
expozice: Řemesla a jejich cechy ve Švábenicích a mohli si prohlédnout novou
výstavu s názvem: Česká republika – země hradů a zámků. Návštěvníci shlédli
370 těchto uměleckých skvostů a seznámili se s historií, s jejich architekturou,
interiéry a též s interiéry hradních a zámeckých kaplí. Celkem bylo k dispozici
2.500 ks dokumentačního materiálu.
Příznivci fotbalu si mohli přijít zafandit při utkáních mužů nebo žáků.
Děti se pobavily v Lunaparku, který byl opět postaven u administrativní budovy
ZOD Haná.
A jaké by to byly hody bez slavnostní mše svaté ! Ta byla pouze jedna v 9.30 hod,
aby se všichni najednou sešli u oltáře. Tuto mši sv. celebroval náš rodák P. Martin
Vévoda. Ještě přede mší bylo slavnostně otevřeno a požehnáno nové schodiště
u kostela. Přestřižením pásky starostou obce Josefem Kubíkem a duchovním správcem
P. Boguslawem Jonczykem bylo předáno veřejnosti. Na ní teď záleží, jak se k velkému
dílu budou chovat, aby bylo zachováno i příštím generacím.
Hody se vydařily, počasí nám přálo a tak si jistě každý užil tohoto svátečního dne.
Připravil: Libor Pištělka

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ VE ZLÍNĚ
V sobotu 23. září 2006 vyvrcholil ve Zlíně Rok olomoucké arcidiecéze velkým
diecézním setkáním. Tato mimořádná kulturně duchovní akce se konala v místní
sportovní hale Novesta a zúčastnilo se jí okolo 5 000 lidí, z nichž tisícovku tvořili
ministranti z celé olomoucké arcidiecéze.
My, z vyškovského děkanátu, jsme jeli dvěma autobusy. Bohatý program začal
slavnou mší svatou, kterou sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Spolu
s ním koncelebrovali : pomocný biskup Josef Hrdlička, generální vikář Milán
Kouba, rektor arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci Vojtěch Šíma a
kancléř Arcibiskupství olomouckého P. Antonín Basler za přítomnosti dalších
140 kněží a více než jedné desítky trvalých jáhnů. Na závěr hodinu a půl trvající
25

bohoslužby otec arcibiskup požehnal nový prapor olomoucké arcidiecéze.
Odpoledního programu se zúčastnil také senátor Jiří Stodůlka a hejtman Zlínského
kraje Libor Lukáš.
Co bylo cílem setkání?
Cílem této mimořádné akce bylo osobní prožití příslušnosti každého věřícího
k jeho diecézi – olomoucké arcidiecézi. Celý program byl zaměřen na vzájemné
představení toho nejlepšího, co v naší arcidiecézi oblasti kulturní či duchovní
existuje, co nás navzájem spojuje, čím žijeme a čím se můžeme navzájem obohatit.
Byla to jakási přehlídka života olomoucké arcidiecéze, festival souborů, skupin
i jednotlivců. Na setkání byli pozváni kromě kněží členové pastoračních a
ekonomických rad, jáhni, katecheti a pastorační asistenti s rodinami.
Celková koncepce a program odpoledního setkání se nesl v duchu Plavba na
jedné lodi – jeden den na lodi. Setkání zahájil arcibiskup Jan Graubner. Následoval
nástup děkanů nebo jejich zástupců na palubu lodi, každý se představil a přinesl
vlajku. Pokračovala živá vystoupení několika souborů a divadel z farností,
informace o kulturních, společenských a duchovních aktivitách v jednotlivých
regionech, zkušenosti z farností a různých společenství v arcidiecézi.
Vše bylo doprovázeno videoprojekcemi, obrazem a hudbou. Taneční studio
dětí ze ZUŠ v Uherském Hradišti vystoupilo s pásmem Genesis−Stvoření. Jak se
dříve chodilo na poutě jsme se dozvěděli od poutníka z Nezamyslic, který nám
vše vylíčil v hanáckém nářečí.
Mnohé zaujal zpívaný růženec, který přednesli muži ze Šternberka spolu se
svým duchovním správcem P. Josefem Červenkou. Následovala další vystoupení,
např. Loupání cibule a pletení fáčů pro misie z kyjovské farnosti, Rytířské ctnosti
předvedli studenti a Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, Miss uklízečka
přijela ze Šumperka, Farářské divadlo z Valašských Klobouk, dětský soubor
Hradišťánek a spousta jiných.
Setkání se vydařilo a lidé odcházeli spokojeni. Lze si jen přát, aby takovýchto
setkání a v tak přátelském duchu bylo co nejvíce.
Připravil: Libor Pištělka
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Pozvánka na výstavu
V obecním vlastivědném muzeu ve Švábenicích
je od 9. prosince do 31. prosince 2006 každou sobotu a svátky
a pak od 1. ledna do 28. ledna 2007 jen v neděli
otevřena výstava betlémů českých, moravských
a evropských národů s názvem:

Veselé vánoční hody

Shlédnete 380 betlémů ze sbírky člena „Českého sdružení přátel betlémů „
pana Libora Pištělky ze Švábenic.
Premiéru zde bude mít Valašský betlém téměř čtyři metry dlouhý.
Otevřeno je vždy od 14.00 do 17.00 hodin. Jste srdečně zváni.
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Skautský rok 2006
Náš 3. oddíl YMCA Skaut Švábenice má v letošním roce registrováno 35 členů,
z toho je převážná většina dětí do 15 ti let.
Tradiční akcí začátkem roku je Tříkrálová sbírka po obci, jejíž výtěžek je
věnovaný charitě. Další akcí je letní skautský tábor. Mimo těchto větších akcí
děláme i řadu menších, které jsou pořádány pro všechny, kdo mají o naši činnost
zájem. O jejich konání jste informováni ve vývěsní skříňce, která je umístěna
v prostoru autobusové zastávky.

V letošním roce to bylo např. setkání v klubovně na Den sesterství, oslava svátku
Sv. Jiří – patrona skautů v místním kostele, puťák po Jižních Čechách, oslava
v klubovně na Den matek, účast na přehlídce farních pěveckých sborů
v Broumově, dýňová párty pro naše nejmenší aj. Děti se schází v klubovně nebo
venku podle počasí. Provoz klubovny hradí Obec Švábenice. Za tento vstřícný
přístup jí patří velký dík. Řada oddílů, hlavně městských, si musí provoz hradit
z vlastních zdrojů včetně nemalého nájmu. Obec nám též přispívá na dopravu
dětí na tábor. Díky tomu můžeme cenu tábora stanovit v co nejpřijatelnější výši
i pro rodiče s větším počtem dětí. Vedoucí jsou na táboře bez nároku na jakoukoliv
finanční odměnu a to ještě ve dnech své vlastní dovolené. Vydatně nám pomáhá
stavební firma Hladký Švábenice, bez jejichž pomoci si zabezpečení tábora
nedovedeme představit. Co nejsrdečněji všem děkuji za vstřícný postoj k naší
organizaci.
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Je škoda, že o zájem aktivně využívat volný čas a hledat svoji životní cestu má
jen málo dětí. Je sice pravda, že v dnešní době je veliký tlak ze všech stran na
mládež, která těmto svodům lehko podléhá. Pohodlnému způsobu života jen
málokdo odolá. Je také skutečností, že i střední generace nemá zájem, zvláště
pokud je to zadarmo, svůj volný čas věnovat cizím dětem. Dnešní doba počítá
vše na zisk a peníze. Každý z nás má však nějaké nadání, v něčem je zručný,
každý máme nějaký „Dar“, o který se můžeme s druhým podělit.
Je totiž zajímavý stav: „Rozdělené radosti neubude, ale se zdvojnásobí!“
Požitek z radostných dnů všem přeje vedoucí 3. oddílu YMCA Skaut Švábenice
Vladimír Norgay Hroza

Kaplička Na hradě
Při procházce po našem regionu pozoroval jistě každý, jak se mění tato kaplička
do krásy. Obětavostí několika nadšenců byla opatřena plechová střecha a věžička
novými nátěry, vyspravena omítka na fasádě a rovněž natřena vkusnou barvou.
Příští rok bude mít kaplička již 130. výročí od postavení a posvěcení. Je nutno
poděkovat všem, kteří se postarali o to, aby tato památka nechátrala, ale plnila
svůj účel.
Rovněž chci poděkovat za květinovou výzdobu u druhé kapličky ve Zmole.
Moc jsem si vždy přál, aby tomu tak bylo. Ani se mi nechce věřit, že je to 25 let,
co jsem slíbil, že se o toto místo budu starat. Když se v roce 1981 udělala oprava
střechy, vyměnily uhnilé trámy a udělaly venkovní i vnitřní nátěry, tak jsem se
ujal správcovství. Vybudovaly se kamenné schody, velká přírodní skalka, upravil
se 250 metrů buldozerem stržený chodník, který měl být cestou vedoucí ke
střelnici. A tato cesta pravděpodobně způsobila, že se břehy pod kapličkou, kde
vytékala ze studánky pramenitá voda, začaly rozpadávat a tím i studánka vzala
za své. Nová cesta se přemístila nad kapličku.
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Po celý rok je zde spousta práce. Je to v přírodě, takže je třeba požít trávu,
ostříhat kolem chodníku větve z keřů, postarat se o skalku, vyhrabat listí, uklidit
uvnitř i kolem kapličky, upravit oltář, vyplet z chodníků plevel a tak to jde stále
dokola. Již pět let je tomu, co v roce 2001 dostala kaplička velký smršťový zásah.
Ale s pomocí obětavých lidí je zde opět milo. Jsem rád, že se tu uskutečňují
mariánské pobožnosti, jako to bývalo v minulosti. Prostě je to „naše poutní místo“.
Děkuji dětkovských občanům, kteří u kapličky vysadili okrasnou vrbu. Ujala
se, takže i oni zde mají kus svého srdíčka.
Kulturní památky se stávají ozdobou každé obce i pohlazením krásy pro ty,
kteří v uchvátané době spěchají kolem nich. Jsou však i svědectvím toho, že
dokud v našem světě bude žít smysl pro obětavost a záchranu byť i drobných
stavebních skvostů, bez nichž si nedovedeme přestavit tvář našeho domova, bude
mezi lidmi i úcta k duchovnímu odkazu minulých generací.
Kéž Bůh odmění všechny ochotné lidi, kteří kdykoliv a kdekoliv dovedou přiložit
ruku k dílu k záchraně našeho kulturního dědictví, častokrát jenom za to pouhé a
vděčné „Pán Bůh zaplať“.
Připravil: Libor Pištělka

Z činnosti Myslivecké společnosti
Střela Švábenice
I když stavy zvěře drobné nejsou v posledních letech na úrovni stavů
normovaných, přesto vždy meziroční pokles je znatelný. Zejména jsme velmi
závislí na plodinách našich zemědělců. Velké lány kukuřice nesvědčí zajícům,
kdežto divočáci tyto vyhledávají a škody zde bývají obrovské. Srážkové počasí,
zejména v jarních měsících, se vždy negativně projeví na stavu bažantí populace
a druhá snůška tzv. podnesky to již zpravidla nedožene.
Nicméně že činnost naší společnosti je velmi bohatá, o tom svědčí již třetí
ročník specielní vodní práce pořádaný 8.−9. července 2006, kterou zabezpečovalo
naše MS pro lovecké psy. Celá akce byla dokonale připravena do posledního
detailu. Poněkud slabší však byla připravenost zúčastněných psů. Na těchto
zkouškách pět psů neuspělo. Neděle patřila ke svátku švábenických myslivců.
Konaly se totiž Klubové lesní zkoušky se zadáním titulu CACT, což je nejvyšší
ocenění pro šampióna v lovecké práci. Snahou každého účastníka zkoušek je
získat tento titul alespoň jednou za svůj myslivecký život. Vítěz však může být
vždy pouze jeden.
9. až 10. září proběhly další zkoušky na úrovni okresního mysliveckého spolku
bez zadání titulu a to zkoušky barvářské a lesní, které byly opět velmi dobře
zajištěny celým týmem dětkovických a švábenických myslivců. Všem patří
upřímný dik za práci, kterou obětovali pro zdárný průběh letošních zkoušek.
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Cílem všech typů zkoušek však není soutěžení vůdců psů, ale praktická
připravenost psa na jeho další myslivecký život. Pes se stává lovecky
upotřebitelným v okamžiku úspěšného složení dané zkoušky. Lovecký pes nám
zachraňuje 10 − 15 % zvěřiny a to jak zvěře spárkaté, tak drobné.
Bohaté výřady vždy přispívají k dobré náladě při posledních lečích, na nichž
se troubí lovecké halali. Co znamená toto slovo? Původní „Ha la lit“ k nám přišlo
ze starofrancouzštiny s rozmachem parfousních honů v 18. století, které u nás
zavedl František hrabě Špork. V českém překladu by vyznělo spíše mírně potupně
pro ulovenou zvěř − Ha zde leží! Jinak ovšem zní slovní text: „Halali, halali,
poslyšte naši milí kamarádi, jak pocta poslední ulovené zvěři se koná, to náš
zvyk prastarý, jenž zvěř i lovce ctí.“
Dodržování mysliveckých tradic je překrásný zvyk, který nás nevrací do
minulosti, ale povznáší nad přítomností.
Za MS Střela Švábenice
Látal Jaroslav − myslivecký hospodář

Ještě jednou Švábenický dub
Jak jsem uváděl v minulém zpravodaji, Švábenický dub se probojoval mezi
dvanáct stromů, které postoupily do finále celostátní ankety Strom roku 2006,
kterou pořádala Nadace Partnerství Brno. Hlasování probíhalo od 1. srpna
do 11. října 2006.
Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo v předvečer Dne stromů 19. října
na koncertě Dana Bárty pro stromy v brněnské Wanieck Gallery.
Oceněný strom získal odborné ošetření.
Nejsympatičtějším stromem se nakonec stala lípa na hradu Sádek u Třebíče,
pro kterou hlasovalo téměř 12.000 lidí.
Švábenický dub se v silné konkurenci neztratil. Umístil se na skvělém sedmém
místě s počtem hlasů 2.522.
Je nutno poděkovat Vám všem, kteří jste se této ankety zúčastnili a doufáme, že až
příště bude vyhlášena nová soutěž, opět podpoříte dobrou věc.
Připravil: Libor Pištělka

Osud jedné písně
Jistě je málo lidí u nás, kteří by aspoň jednou v životě neslyšeli píseň, která se
s velkou úctou zpívá i v našem švábenickém kostele. Jde o mariánskou píseň
s názvem: „Ó, Matko páně“, jednu z nejkrásnějších, která oslavuje Pannu Marii.
Slova i melodii složil ředitel kůru v Uherském Ostrohu Josef Julínek (1899−1991),
který působil mimo jiné i v Dražovicích u Vyškova.
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Tuto píseň skládal ve velké bolesti, kdy mu umírala dcera. Bylo to v době druhé
světové války roku 1943. Tehdy se vypravil na pouť do Křtin a prosil Matku
Boží o pomoc. To vše vyjádřil ve slovech, která k nám zaznívají z jeho písně. Po
návratu domů, posílen velkou nadějí, usedl za varhany a přes noc složil nápěv i
slova. Matka Boží ho vyslyšela a jeho dcera se uzdravila.
Později, v roce 1952, slova upravil, takže existují dvě verze Julínkem napsané.
Píseň je to procítěná a jistě její tóny nepřestanou znít.
A to, že se melodie zalíbila i v Praze, dokazuje vznik světské milostné písně
„Maria“.
Slova k této písni napsal Josef Laufer a za doprovodu orchestru Karla Duby ji
sám nazpíval v roce 1967 na gramofonovou desku, kterou vydal Supraphon.
Text na ukázku:
Znám starý chrám, kde zvony tiše bdí,
nocí když k bráně přijdou.
já zůstal sám za opuštěnou zdí,
jsou na ní jména křídou.
Jen jedno vím, že ze všech jmen co znám,
jak starý zvon už nikdy nezvolám:
Maria…

V klínu té zdi, tam, co je stínu víc,
dlouho jsem píseň zpíval,
hřál v dlani své tvou rozpálenou líc,
tvůj dech do mého splýval.
Jen jedno vím, že ze všech jmen co znám,
Jak starý zvon už nikdy nezvolám:
Maria…

MUZEJNÍ KOUTEK
V příštím roce tomu bude již 10 let, co se slavnostně otevřelo švábenické obecní
vlastivědné muzeum, které pomalu a jistě vstupuje do podvědomí nejen v našem
regionu, ale prakticky zásluhou reklam a internetu po celé republice.
Když jsem v roce 1995 začal pomalounku připravovat nashromážděné exponáty,
upravovat a konzervovat, zdálo se, že některá místnost nebude vůbec zaplněna.
Během doby, jak už jsem se nedávno zmínil, mi přišlo dvojnásob těchto exponátů,
že jsem musel v přízemí rozšířit expozice o další dvě místnosti a byly by potřeba
nové, ale více budovu nenafoukneme. Děkuji Vám všem za spolupráci.
Velkou radost mi udělal dar pro muzeum od paní Květoslavy Štursové, kterým
je tkalcovský stav na koberce, na kterém pracoval její tatínek. Stav je po ošetření
a úpravě umístěn v Selské jizbě, takže tato jizba již obsahuje vše, jak to v takových
domácnostech v minulosti bývalo. Jako správce za tento dar moc děkuji.
V říjnu t.r. jsem byl na pozvání Klubu přátel historie obce Němčany na prohlídce
jejich místního muzea na expozici s názvem „Historický obraz Němčan od
pravěku do konce 20. století“.
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Byli pozváni i ředitelé z muzea Vyškov, Bučovice a Slavkov u Brna. Ale musím
s nadsázkou říci, že z těchto muzeí, které jsou na Vyškovském okrese, je ve
Švábenicích největší sbírka exponátů. V Němčanech nemají prostory. Exponáty
mají umístěné v patře v jedné místnosti a na schodišti. V přízemí je ještě jedna
místnost, ale tam je zatím dílna. Doufají však, že jim bude přidělena. Ale za
prohlídku to stojí. Byli jsme pohoštěni a na památku jsme dostali Pamětní list při
příležitosti otevření této expozice.

Co se připravuje na příští rok 2007
Všechny tři výstavy v muzeu by měly být výtvarné. Na jaře, jak jste se dozvěděli
na plakátech či z obecního rozhlasu, bych chtěl připravit výstavu z Vašich ručních
prací.
Jedná se o výšivky, háčkování, malby, řezbářství či jiné umění podle Vašeho
uvážení.
Budete−li se chtít této akce zúčastnit, čemu bychom byli velmi rádi, ozvěte se
mi nebo na obecním úřadě do konce ledna 2007, aby se vše mohlo včas připravit.
Výstava bude otevřena týden před velikonočními svátky 1. dubna, a potrvá až
do prázdnin.
Proto žádáme, přineste své výrobky, aby se jimi mohli potěšit nejen všichni
občané naší obce, ale i široká veřejnost. Již předem velmi děkuji.
Na podzim připravuji další výtvarnou výstavu prací k výročí 120. let od narození
a 50 let od úmrtí lidového malíře Josefa Lady.
A na Vánoce do třetice to bude výstava ilustrací známé lidové malířky Marie
Fischerové Kvěchové, která se před 115 lety narodila v Kutné Hoře. Velkým
inspiračním zdrojem byl pro ji život dítěte a lidová kultury.
Muzejní koutek připravil: Libor Pištělka

VÁNOČNÍ ZVYKY A KOUZLA
Půst
Na štědrý den se zachovává až do večera přísný půst. Dětem, které se nemohou
dočkat se slibuje, že vydrží−li nejíst, uvidí zlaté prasátko. Ke společné večeři se
zasedá až když vyjde první hvězda.

U štědrovečerní večeře…
−
−

chystá se o jeden talíř navíc pro náhodného hosta
pod talíř se sková zlatý penízek nebo šupiny z kapra pro štěstí a aby se nás
držely penízky
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−

od slavnostní večeře se nesmí vstát, ani kdyby někdo bušil na dveře, protože
ten, kdo vstane, do roka zemře.

Stíny
Když se rozsvítí, dívají se všichni po stěnách. Čí stín nemá hlavu, ten do roka zemře

Peníze
Držet při večeři drobnou minci v levé ruce, pojídání luštěnin, zejména čočky a
hrachu má vliv na schopnost hromadit peníze.
Z vánočního kapra do peněženky schovat šupiny, aby se v ní držely peníze.

Třesení bezem
Po večeři se dívčina tajně a nepozorovaně vykrade ven a zatřese předem
vyhlídnutým bezem velmi silně a nedočkavě. Při tom musí bez chyby říkat: „Třesu,
třesu bez, ozvi se mi pes, kde můj milý dnes.“ Bude−li mít štěstí a nějaký pes
zakňučí či zaštěká, z té strany může očekávat milého. Z povahy štěkotu, případně
rasy a velikosti psa lze usuzovat charakter či fyzické vlastnosti ženichovy. Fantazii
se meze nekladou.

Házení pantoflem
Začátečnice hází pantoflíček za hlavu rukou a dívky, které měly už více známostí,
musí pantoflíček házet nohou. Dívka musí stát zády ke dveřím. Dopadne−li střevíc
špičkou ke dveřím, do roka jsou vdavky jisté. Otočí−li se však ke dveřím
podpadkem, z vdávání nebude nic.

Pouštění skořápek
Obyčej má řadu krajových variant. Jednou z nich je starodávný způsob – plavba
milenecká. Mísu či vědro naplníme vodou. Do skořápek ořechů připevníme
svíčku, zapálíme a opatrně spustíme na vodu. Chlapec levou rukou, dívka
pravou(oba současně) a při tom se drží za ruce. Pokud se lodičky setkají, láska
vydrží, vzdalují−li se, ojojoj….

Lití olova
Na vědro s vodou položíme dvě vařečky či dřívka a přes ně velký klíč s velkým
uchem. Tím uchem kapeme na lžíci roztavené olovo. To ve vodě ztuhne a my
pak podle tvaru hádáme, čemu se kapka podobá a tudíž, jaký bude zjev, profese,
charakter milého. Pokud nepřipomíná nic, je třeba odlitek osvítit a zkoušet věštit
podle stínu na zdi.

Kouzla zdraví
Po štědrovečerní večeři rozkrojíme napříč jablko. Objeví−li se hvězdička, budeme
dlouho živi a zdrávi. Plíseň, červ, hniloba věští chorobu. Jádřinec ve tvaru kříže
věští smrt.
Rozlouskneme−li po večeři čtyři oříšky a jsou−li všechna jádra zdravá, budeme
zdraví i my. Načernalé jádro věští nemoc a všechna čtyři jádra černá věští smrt.
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Novoroční
Jak na Nový rok, tak po celý rok! Co děláš tento den, to budeš dělat celý rok(proto
neflámujte)

Na Nový rok musíš:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

mít na sobě něco nového, abys celý rok chodil jako ze škatulky
Nepohádat se – celý rok by byl jeden velký konflikt
Nic nerozbít – celý rok by byl rozkřápaný
Vstoupí−li jako první host žena, budeš mít smůlu
Vstoupí−li jako první host muž, celý rok bude úspěšný
Neměj rozvěšené prádlo – jinak se usoužíš
Pojez hrachu nebo čočky− budeš mít dostatek peněz
Pojez ovaru – prasátko nosí štěstí
Nepřekroč ležící koště – zvedni ho o ulož, jinak zlenivíš

Co přináší smůlu
−
−
−
−

před půlnoční mší se nesmí šít nebo plést, myši by pak dílo zničily
na Štědrý den čistit chlévy a stáje, dobytek bude kulhati
na Štědrý den práti, smůlu a neštěstí míti
na Štědrý dopis milému psáti, toť rozchod věštiti

Nakonec
Podle starého obyčeje se má vánoční stromek den po Třech králích odstrojit,
dřevo rozřezat, přiložit do kamen a uvařit na něm dobrá silná káva.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Pošta informuje:
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o vzoru psaní Vaší poštovní
adresy:
Označení adresáta (jméno, příjmení, název firmy, úřadu..)
Švábenice číslo domu
683 23 Ivanovice na Hané
Na poště ve Švábenicích budou ukládány poštovní zásilky, k jejichž vyzvednutí
Vás pošta vyzve v případě neúspěšného pokusu o jejich dodání v místě uvedeném
v adrese.
Jestliže Vám ukládání poštovních zásilek na této poště nevyhovuje, na Vaši
žádost připravíme zásilky na jiné ukládací poště stanovené pro vydávání daného
druhu zásilek.
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Pošta Švábenice: tel.: 517 365 620
Otevírací doba:
Po−Út 8.00 − 10. 30 13.30 − 15.30
St 8.00 − 10.30 13.30 – 15.30 16.00 – 17.00
Čt−Pá 8.00 − 10. 30 13.30 − 15.30

Obecní úřad Švábenice: tel/fax.: 517 365 622
Úřední hodiny: e−mail: obec@svabenice.cz
Po 7.30 – 16.00
St 7.30 – 18.00 web: www.svabenice.cz
Matrika Švábenice
Úřední hodiny:
St 15.00 – 18.00 hod
Knihovna Švábenice
Pá 16.00 – 18.00 hod

Kino Švábenice:
5. ledna 2007 10.00 hod Doba ledová
19.00 hod Piráti z Karibiku „ Truhla mrtvého muže“
16. února 2007 19.00 hod Kráska v nesnázích
16. března 2007 10.00 hod Asterix a Obelix
19.00 hod Rok podvraťáků
20. dubna 2007 19.00 hod Obsluhoval jsem anglického krále

Sportovní areál u ZŠ − víceúčelové hřiště k pronájmu. Objednávky přijímá
správce: paní Marie Petřeková, tel: 736 441 108
denně od 19.00−21.00 hod
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Plesová sezóna 2007
13.1.2007 ples − Lesní družstvo Švábenice
19.1.2007 ples − ZOD Haná Švábenice
27.1.2007 ples − Sbor dobrovolných hasičů
2. 2.2007 ples – Obecní úřad Švábenice
24.2.2007 ples − TJ Sokol Švábenice
Dětský karneval − termín bude upřesněn

ZASTUPITELSTVO OBCE ŠVÁBENICE
Vás srdečně zve na

VII. OBECNÍ PLES
Který se koná v pátek 2. února 2007 ve 20.00 hodin
V sále Kulturního domu ve Švábenicích
K tanci a poslechu Vám bude hrát hudba

CLASSIC Kroměříž
Předprodej vstupenek na OÚ − bohatá tombola
– občerstvení zajištěno
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Zpravodaj obce Švábenice
Obec Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané
tel./fax: 517 365 622, e−mail: obec@svabenice.cz
http//www.svabenice.cz
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