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Vážení čtenáři
Vítám Vás, moji milí, v krásném měsíci prosinci. Je to čas adventu a Vánoc,
ale i dlouhých večerů, kdy se připomínají pohádky, proto Vám tentokrát také
jednu přináším:
Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: “ Co pro tebe
znamenají vánoce?”
Veverka odpověděla: “Pro mne vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený
spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda.”
Liška se připojila se svou představou:,,Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá
pečená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly.”
Do řeči se jim vložil medvěd:,,Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou
sladkou vánočku!”
Slyšet se dala také straka:,,Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a
zářící šperky.O Vánocích se má všechno jen třpytit.”
Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: ,,Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já
bych ho vypil klidně i dvě láhve.”
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova:,,Vole, zbláznil ses?
Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíš. Copak jsi na to zapomněl?”
Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: ,,A vědí to vůbec lidé?”
Advent − co znamená a co k němu patří ?
Doba přípravy na Vánoce se nazývá “ADVENT”. Toto označení pochází z
latinského slova “adventus”, což znamená příchod. Myslí se zde na příchod
Vykupitele, Ježíše Krista. Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností Narození
Páně 25. prosince. Začátek adventu je první neděle adventní a má proměnlivé
datum − letos 28. prosince 2004.
Co je adventní věnec
Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví
o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu,
kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel:
Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista,
který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je “Světlo světa” (Jan 8,12). Každému,
kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti,
vítězný věnec života.
Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec života. (srv.Zj 2,10)
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Datum a obsah Vánoc, co vlastně křesťané o Vánocích slaví
Říká se, že: “Vánoce jsou původně pohanské svátky a církev si je jenom
přivlastnila”. Co je na tom pravdy? Toto tvrzení je opravdu dost časté, vyskytovalo
se také ve většině ateistických příruček. Důvod je celkem pochopitelný. Tomu,
kdo nežije v křesťanské víře, téměř, nebo zcela uniká, co vlastně křesťané o
Vánocích slaví. Stromeček, dávání dárků o určitém datu, případně speciální jídlo
(u nás smažený kapr) jsou prvky, které najdeme i v pohanství. Jenže křesťan o
Vánocích neslaví nic z toho (i když si stromeček ozdobí, dárky rozdá a kapra
usmaží, případně se podívá, zda mu rozkvetla barborka), ale slaví dar narození
Ježíše, pravého člověka a pravého Syna Božího, slaví tajemství vtělení.
Jinou věcí je datum, kdy se Vánoce slaví. Ač je Ježíš historickou postavou,
přesné datum jeho narození nemůžeme zjistit. Nicméně Ježíšovo narození, čili
příchod Božího Syna na svět, se začalo slavit poměrně brzy, v prvé čtvrtině 4.
století o tom máme už bezpečné zprávy. Na křesťanském východě se začalo s
oslavou 6. ledna. To bylo datum jednoho pohanského svátku v Alexandrii:
“Narození Božského eonu”. Na křesťanském západě (v Římě) se slavilo 25.
prosince, a to bylo zase datum starého pohanského svátku “Narození věčného
slunce”. Západ i východ se o tato data slavení navzájem “obohatili”, v západní
(latinské) církvi se pak obsahem svátku 25. prosince stalo výrazně slavení Ježíšova
vtělení a 6. ledna jeho zjevení se lidem (Epifanie). Později po řadu století překryla
tento obsah svátku úcta ke svatým třem králům (počet tří byl odvozen od tří
královských darů, které mágové Ježíšovi přinesli). Vánoční zvyky mají původ
pohanský i křesťanský a pro pochopení křesťanského obsahu Vánoc nemají vcelku
význam. Smysl Vánoc je vyjádřen v evangeliích (část Bible) a liturgii (církevní
obřady).
V důvěře, že přijmete čas prosincový v jeho plnosti se s Vámi na viděnou těší
Váš Martin Kopecký − farář CČSH
Z promluvy vybral Mgr. Zdeněk Cupák

Vánoční přání všem lidem dobré vůle
Přeji Vám , abyste hluboce prožili vánoční svátky − svátky narození Ježíše
Krista a aby ve Vašich domovech panovala láska.
Také Vás chci pozvat na pastýřskou mši sv., která bude sloužena
24. prosince 2004 ve 24.00 hod. v chrámu sv. Michaela ve Švábenicích
Všem Vám žehná P. Boguslaw Jonczyk
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři Zpravodaje
Čas neúprosně běží a opět se setkáváme nad stránkami posledního čísla
Zpravodaje obce v roce 2004. I když není ještě ukončen finanční a kalendářní
rok, přesto bych Vás chtěl seznámit alespoň v krátkosti s tím nejdůležitějším, co
se v letošním roce událo v naší obci.
V květnu vstoupila Česká republika do EU a to se samozřejmě promítá do
všech oblastí běžného života obce a tím i zvýšené nároky na zabezpečení všech
úkolů, které musí Obecní úřad i obec zajišťovat. Tyto nároky se budou stupňovat
i v letech následujících.
Záměrně se nebudu zmiňovat o ZŠ Švábenice, kde nás čekají v příštím období
velké úkoly k zabezpečení všech hygienických požadavků, které jsou finančně
velmi náročné, ale bohužel bez těchto změn to už dnes není možné (střecha nad
tělocvičnou a soc. zařízením, výrazná rekonstrukce ve školní jídelně aj.)
Hodnocení činnosti ZŠ za rok 2004 se dočtete na jiném místě tohoto zpravodaje
od ředitelky školy.
V letošním roce byl geodetickou společností v obci zaměřen stávající stav
kanalizace potřebný pro vydání rozhodnutí o povolení provozování kanalizace v
obci a tím naplnění zákona č. 274/2001 Sb.Vypracování tohoto zaměření stálo
60 tis. Kč. V KD byla provedena oprava štítu a jeho oplechování, výměna žlabů,
oprava krytiny nad sálem, dále celková rekonstrukce střechy nad přísálím KD,
včetně žlabů a svodů z materiálu Titan Zinek, bylo upraveno topení s výměnou
rozvodů a radiátorů na jevišti, vymalování přísálí a hlavního sálu v celkové ceně
téměř 300tis. Kč. Během roku byly provedeny opravy místních komunikací na
několika místech v obci, kde byly nejvíce poškozeny, v celkové ceně 146 586,−
Kč. Do 30.10. letošního roku byly provedeny různé opravy, jako jsou schody do
MŠ, opravy v tělocvičně včetně sítí do oken, pokládka PVC v MŠ, oprava
osvětlení, oprava soc. zařízení v ZŠ a jiné práce, v celkové hodnotě 257 970,−
Kč. Na jaře byla provedena demolice budovy č.p. 263 a stodoly s odvozem
stavební sutě za 67 286,− Kč. V příštím roce bude na tomto místě vybudován
parčík. Provedlo se protipovodňové opatření v lokalitě Osakra, kde byl vybudován
poldr pro odtok dešťové vody z cesty a polí a vyčištění potrubí tak, aby se co
nejvíce zamezilo případné možnosti vniknutí vody do místní části Hradisko za
silných dešťů. Jednou z hlavních akcí, která se uskutečnila v letošním roce byla
oprava střechy nad obecními byty a hasičskou zbrojnicí a další práce s tímto
spojené u č.p. 18 Obecní úřad Švábenice. Rozsah prací byl uskutečněn od září
do konce listopadu a závěrečné vyhodnocení akce musí být předloženo nejpozději
do 31. 1. 2005 na Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu z důvodu, že
jsme čerpali z programu PRV 100 tis. Kč dotace. Byla provedena celková výměna
střešní krytiny z materiálů Cembrit s kombinací TI Zn včetně výměny části krovů
a pozednic, dále výstavba komínů, výměna všech žlabů a svodů TI Zn + nové
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štukové omítky z přední i zadní strany budovy. Dále byla provedena celková
výměna oken za plastová včetně dveří z pavlače do bytů, položení nové dlažby
na pavlači, zastřešení pavlače ocelovou konstrukcí s polykarbonátem, nové
vchodové dveře z ulice a na pavlač, nové uzemnění budovy i s budovou hlavní,
částečné opravy el. rozvodů na schodišti a v bytě, v jednom bytě celková výměna
radiátorů a v obou bytech instalace termostatických ventilů s hlavicemi. Celková
cena všech oprav činila 840 687,− Kč.
Na opravách se podílely firmy: Ing. Přidal (okna), stavební a klempířské práce
zajišťovala firma Frgál+Kučerňák, dále se podílelo zámečnictví Petlach+Bimko,
Elektrocentrum, stolařství Látal a Tubus. Výběr firem byl proveden na základě
nabídek více zhotovitelů a upřednostňována byla v kritériích: kvalita, cena a
reference. Je nutné poděkovat všem zainteresovaným firmám za dodržení
stanoveného termínu podle uzavřených smluv a dobře odvedenou práci. Na jaře
byl zakoupen pro potřeby obce Vari−systém s motorem Honda GXV 160 s doplňky
a některé budou dokoupeny ještě do konce roku letošního. Celková cena tohoto
zařízení bude činit asi 115 tis. Kč. Do konce roku budou umístěny na střechu OÚ
zábrany proti sněhu tak, aby byla zajištěna bezpečnost občanů. Během roku se
snaží obec spolupracovat a pomáhat všem společenským organizacím jak po
stránce finanční tak i materiální. Oddíl kopané ve Švábenicích požádal obec o
pomoc s odkoupením pozemků na fotbalovém hřišti, které jsou doposud ve
vlastnictví fyzických osob a není možno za této situace na hřišti nic opravovat
ani budovat z důvodu, že není možno vydat stavební povolení. Zároveň nelze
požádat o čerpání státních dotací. V současné době se s vlastníky jedná a ti jsou
z velké většiny ochotni pozemky prodat. Věříme, že se nám vše v roce 2005
podaří dokončit a tím podpoříme mladé lidi i další věkové kategorie k vyžití na
tomto hřišti. Velmi dobře je využíván i sportovní areál víceúčelového hřiště při
ZŠ jak žáky, tak i veřejností a slouží tomu, k čemu byl budován. Poděkování
patří za správcovství a dobrou organizaci Petře Dvořákové. Během roku byly
zajišťovány veškeré nezbytné úkoly pro zdárný chod Obecního úřadu a obce. Z
prostředků obce je zajišťována pečovatelská služba pro občany. Určitě potěšitelnou
zprávou je, že po dlouhém a usilovném jednání byla přislíbena v příštím roce
oprava státní silnice Švábenice−Medlovice.
Méně potěšitelnou zprávou pro občany je zvýšení poplatků za odvoz směsného
komunálního odpadu na 300,− Kč pro občana na rok 2005. Toto zvýšení schválilo
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3. 12. 2004 vyhláškou. Při současném
poplatku, který hradí občan (240,− Kč ročně) doplácí Obec na jednoho občana
téměř 90,− Kč ročně. Zvýšené DPH z 5% na 19% v roce 2004 se negativně promítá
nejen u stavebních prací a dalších činností, ale i u komunálního odpadu,
nebezpečného odpadu, mobilních sběrů, plastů, papíru, sběrných dvorů aj. Od 1.
ledna 2005 se ze zákona zvyšuje poplatek za jednu tunu uloženého odpadu na
skládku z 200,− Kč na 300,− Kč. Nebude tomu jinak ani v příštích letech. I přesto
bude obec i nadále přispívat v roce 2005 mezi 90ti až 100,− Kč ročně. Můžu Vás

6

ujistit, že toto zvýšení se promítá v některých obcích našeho regionu na občana
daleko výrazněji, než v naší obci. Maximální výše může dle zákona v současné
době dosáhnout až 500,− Kč na občana. Velmi důležité je, aby se občané naučili
třídit komunální odpad. Vždyť třídění skla, PET−lahví a papíru by mělo být už
dnes samozřejmostí. Velká většina občanů k tomu přistupuje zodpovědně a zajímá
se o to, jak obec vypadá a jak by mohla vypadat v budoucnu. Je na každém z nás,
jak se k přírodě a k životnímu prostředí postavíme a jaký příklad budeme dávat
našim dětem. Jsou bohužel i takoví občané, kterým udržování pořádku v obci
nic neříká. Nic nevyřeší popelnice, kontejnery a odpadkové koše, pokud si mládež
a dospělí neuvědomí, že tento odpad patří do těchto nádob. Jako příklad může
sloužit autobusová čekárna a stálý nepořádek kolem ní (zbytky cigaret, krabičky
od cigaret, papíry, sklo aj.) Pokud by se takovým způsobem chovali všichni
občané, bude z naší obce veřejné smetiště a to doufám nechceme. Na hřbitově
jsou rozmístěny odpadkové koše sloužící na zbytky z kahánků a svíček, ale nikoliv
na květiny a věnečky. Žádám Vás proto, ukládejte tento odpad na stanovené
místo. Zároveň bych Vás chtěl požádat o udržování pořádku před svými domy, i
když je to mnohdy veřejné prostranství.
Dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za Vaši celoroční pomoc a
požádal Vás o ni i v následujícím roce 2005. Zároveň Vám chci popřát radostné
a veselé prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a
optimismu v následujícím roce 2005.
Josef Kubík − starosta obce
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USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZO ŠVÁBENICE
konaného dne 3. 12. 2004
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) Schvaluje:
1) Program zasedání Zastupitelstva obce ze dne 3.12. 2004.
2) Návrhovou komisi ve složení: 1) Ing. Gloza Vít
2) Navrátil Vladimír
3) Hanák Petr
3) Ověřovatele zápisu:
1) Hroza Vladimír
2) Kalábová Andrea
4) Zápis z 9. zasedání ZO ze dne 7. 9. 2004.
5) Usnesení rady obce ze schůzí konaných v období od 9. zasedání ZO
6) Rozpočet obce Švábenice pro rok 2005 − rozpočtové provizorium.
7) Rozpočtové opatření č. 12/2004 rozpočtu obce
8) Obecně závaznou vyhlášku obce Švábenice č. 2/2004, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 1/2003 o místních poplatcích ve znění obecně závazné
vyhlášky 1/2004
9) Obecně závaznou vyhlášku obce Švábenice č. 3/2004, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 2/1998 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů mateřské školy.
10) Starostu obce Švábenice Josefa Kubíka k zastupování obce na všech valných
hromadách, které se uskuteční v roce 2005 a to: VAK Vyškov, a.s., Respono
Vyškov, a.s., JmE a.s., JMP, a.s. a dále k vyzvednutí výpisu ze střediska
cenných papírů v roce 2005 v Brně
b) bere na vědomí:
1) Seznámení s protokolem o zkoušce kvality pitné vody v obci Švábenice
zpracovaný Zdravotním ústavem se sídlem v Brně, pobočka Vyškov.
2) Zprávu kontrolního výboru přednesenou předsedou Michalem Hladkým.
3) Informace starosty:
− o provedené opravě střechy nad obecními byty a hasičskou zbrojnicí,
závěrečné vyhodnocení
− o činnosti svazku obcí ” Ivanovická brána”
− o provedené výsadbě ovocných stromů
− oprávnění k provozování kanalizace − Rozhodnutí
− o čištění potoka k Punčochářovému v r. 2005
− informace o opravě silnice Medlovice − Švábenice
− zprávu o přidělení obecních bytů novým nájemníkům
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− informace k odkoupení pozemků na fotbalovém hřišti−současný stav
− o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2004
− o opravě topení v kulturním domě
− nabídnout kulatinu ze Záhumení občanům za úklid
4) Diskusní příspěvky, připomínky a návrhy zde přednesené.
− pozvánka na setkání s občany v měsíci lednu 2005
− vyhlášení termínu uzávěrky “Zpravodaje”
− pozvání na výstavu do Domu mládeže v prosinci 2004
c) ukládá:
1) RO+FV zpracovat a předložit ZO ke schválení rozpočet obce Švábenice na
rok 2005
2) RO sestavení inventarizačních komisí a provedení řádné inventarizace majetku
obce k 31. 12. 2004
3) Komisím a výborům zpracovat plán činnosti na rok 2005
d) zamítá:
1) odkup domu č.p. 42

ZMĚNA NA MATRIČNÍM ÚŘADĚ
Od 1. ledna 2005 vstupuje v platnost změna zákona o občanských průkazech
(dále jen OP) a cestovních dokladech.
Občané, kteří mají vydaný OP do 31. 12. 1994 požádají do 30. 11. 2005 o
výměnu OP.
OP bude vyhotoven do 30 dnů ode dne podání žádosti.
Při vydání prvního OP požádá zákonný zástupce − rodič − 60 dnů před dovršením
15 let dítěte.
Současně je povinen dokladem o státním občanství prokázat státní občanství
občana, jemuž má být vydán první OP. Nemá−li žadatel o vydání prvního OP
takový doklad, ověří obecní úřad − matrika −, u kterého podává žádost, státní
občanství občana u příslušného Krajského úřadu.
Při vydání prvního cestovního pasu pro občana mladšího 15ti let je občan
povinen prokázat státní občanství.
Za občana mladšího 15ti let podává žádost zákonný zástupce − rodič.
Vyřízení cestovního dokladu se prodlouží z 30ti na 60 dnů.
Bližší informace můžete získat vždy ve středu od 15.00 − 18.00 hod na matrice
na Obecním úřadě ve Švábenicích u paní Jiřiny Kozákové.
Josef Kubík−starosta obce
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JAK JSME VOLILI?
Výsledek voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve dnech 5. a 6.
listopadu 2004
Volební okrsek Švábenice
Pořadí Název strany
Počet hlasů
Podíl na počtu hlasů
1
KDU−ČSL
88
40,00 %
2
KSČM
49
22,27 %
3
ČSSD
34
15,45 %
4
ODS
30
13,64 %
5 − 7 Nezávislí
4
1,82 %
5 − 7 Zelení pro Moravu
4
1,82 %
5 − 7 Pravý blok
4
1,82 %
8
Sdružení nezávislých kandidátů 3
1,36 %
9 − 12 Evropští demokraté
1
0,45 %
9 − 12 US−DEU
1
0,45 %
9 − 12 Konzervativní strana
1
0,45 %
9 − 12 Národní sjednocení
1
0,45 %
Platné hlasy celkem
220
100,00 %
Podíl platných hlasů ze zůčastněných
91,67 %
Počet zapsaných voličů
730
Účast ve volbách
240
32,88 %
Výsledek voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5. a 6. listopadu 2004
Volební okrsek Švábenice
Pořadí Název strany
Počet hlasů
Podíl na počet hlasů
1
KDU−ČSL
79
40,51 %
2
KSČM
40
20,51 %
3
ČSSD
22
11,28 %
4
ODS
20
10,26 %
5
Sdružení nezávislých kandidátů 16
8,21 %
6
Nezávislí
12
6,15 %
7
US−DEU
6
3,08 %
Platné hlasy celkem
195
100,00 %
Počet zapsaných voličů
730
Účast ve volbách
239
32,74 %
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Výsledek voleb do Senátu Parlamentu ČR − 2. kolo
ve dnech 12. a 13. listopadu 2004
Volební okrsek Švábenice
Pořadí Kandidát
1
PaeDr. Zdeněk Janalík − ODS
2
Ludmila Štaudnerová − KSČM
Platné hlasy celkem
podíl platných hlasů ze zúčastněných
Počet zapsaných voličů
Účast ve volbách

Počet hlasů
93
51

Podíl na počtu hlasů
64,58 %
35,42 %

144

100,00 %
97,20 %

730
148

20,27 %
připravil: ing. Luděk Pištělka

Občanská rubrika
stav k 15. 12. 2004

Blahopřejeme
Narozené děti
Vránová Karolína
nar. 29. 9. 2004
Sedláček Adam
nar. 30. 9. 2004
Tilšer Tomáš
nar. 10. 10. 2004
Tvrdý Pavel
nar. 29. 10. 2004
Povinností dětí je, dožít se věku svých rodičů

Švábenice 277
Švábenice 286
Švábenice 96
Švábenice 95
Japonské přísloví

Sňatky
Září

− Bohumil Sedláček − Markéta Dragounová
Švábenice 235
− Jana Rutrlová − Michal Frgál
Švábenice 268
Říjen − Michal Škopek − Hana Matulová
Švábenice 245
Manželství je jediné dobrodružství, dostupné i méně odvážným
Voltaire

Vzpomínáme
Poláchová Františka
Švábenice 294
+ 4. 12. 2004
Hladký Stanislav
Švábenice 236
+ 12. 12. 2004
Je lépe rozsvítit slespoň malou svíčku, než prohlédat temnotu
K 15. 12. 2004 žilo v obci Švábenice 924 obyvatel
z toho:458 žen
466 mužů
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Konfucius

Slavnostního vítání nových občánků
do života se v roce 2004 zúčastnili:
Antonín a Ivana Navrátilovi s dcerou Adélou
Karel a Zdeňka Zoufalí se synem Martinem
Petr a Alena Vojáčkovi se synem Markem
Marcel a Eva Procházkovi s dcerou Simonou
Josef a Jiřina Zaoralovi s dcerou Kristýnou
Peter a Lenka Gabrišákovi se synem Jiřím
Jaroslav a Emilie Votavovi se synem Markem a s dcerou Michaelou
Josef a Eva Derkovi se synem Janem
Jaroslav a Zdeňka Edlerovi s dcerou Michaelou
Robert a Magdalena Novákovi se synem Robertem
Jan a Markéta Vránovi s dcerou Karolínou
Josef a Romana Sedlákovi se synem Adamem
Martin a Zdeňka Tilšerovi se synem Tomášem
Pavel a Helena Tvrdí se synem Pavlem
Hana Hladká, pracovnice OÚ

ČINNOST KULTURNÍ, ŠKOLSKÉ
A SOCIÁLNÍ KOMISE
V posledních měsících jsme se nescházeli k poradám, ale všichni členové této
komise svoji aktivitu vydávají doposud po celý rok jak v činnosti kulturní, tak ve
Sboru pro občanské záležitosti a práce s mládeží.
V obecním muzeu byla na jaře otevřena velká národopisná výstava pod názvem:
“Pod hanáckou oblohou”, na podzim životopisná a umělecká výstava pod názvem:
“Z tvorby Alfonse Muchy” a nyní je připravena přírodovědná výstava s názvem:
“Lovy beze zbraně”.
Členové SPOZ, kteří pracují v komisi, připravili i letos spolu s OÚ hezký sjezd
rodáků, ze kterého všichni zúčastnění odcházeli nesmírně spokojeni. Pak zde v
obřadní síni proběhlo několik svatebních obřadů, vítání občánků a dětí, kteří
poprvé zasedli do lavic místní Základní školy. Nesmí se rovněž zapomenout, že
členové sboru přinášejí starším lidem − jubilantům − blahopřání a malý dárek.
Tato pozornost každého staršího člověka potěší.
Práce s mládeží je hlavně spojena s pořádáním schůzek, besídek, výletů,
putováním po naší republice a rovněž s přípravami různých her. Také každým
rokem je připraven skautský tábor, na který se děti velmi těší.
Také děti z MŠ a ze ZŠ pravidelně se svými učitelkami navštěvují uspořádané
výstavy v obecním muzeu, kde zároveň získají estetické cítění a inspiraci pro
výtvarné umění v kroužcích na školách.
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Členové komise rovněž přispívají články do Zpravodaje obce.
Předseda komise zpracoval údaje pro evidenci válečných hrobů a pietních míst
nacházejících se na katastrálním území obce Švábenice. Ing. Hrubou z odboru
kultury a památek jsme byli požádáni o pomoc při zajištění evidence, fotografické
dokumentace a vlastnických vztahů kulturních statků, nacházejících se rovněž
na katastrálním území obce. Tato žádost vyplynula z požadavku ministra kultury
Pavla Dostála.
Také pro informační bulletin “Ivanovická brána” byly vybrány různé zajímavosti
o naší obci.
Rovněž byl dán příspěvek do Hanáckého kalendáře, který vychází každý rok a
jehož vydavatelem je Společnost přátel vesnice a malého města v Olomouci.
Celoročně jsou udržovány oba hroby na místním hřbitově. Jedná se o hrob
Eleonory Janáčkové a dvou Italů z I. světové války.
Připravil: Libor Pištělka − předseda KŠS komise

POZVÁNKA NA NOVU VÝSTAVU
Nejdříve chci touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste navštívili minulou
výstavu: “Z tvorby Alfonse Muchy”. Důstojně jsme si připoměli 65. let od úmrtí
tohoto umělce. Že se výstava líbila dokazují zápisy v Pamětní knize.
Nová výstava má název: “Lovy beze zbraně”. Námětem byl kdysi jedinečný
televizní seriál Jaromíra Tomečka. Celá výstava je zaměřena na krásy zvěře a
ptactva celého světa pořízené očima fotografů. Heslem výstavy je: “Kdo miluje
zvířata, má rád i lidi.”
V obecním muzeu ve Švábenicích je otevřeno vždy: od 14.00 do 17.00 hodin
v sobotu 18. prosince a 25. prosince 2004
v neděli 19. prosince a 26. prosince 2004
v sobotu 1. ledna 2005
a pak následující neděle od 2. ledna do 6. února 2005
Nejen milovníky přírody, ale všechny srdečně zve vystavovatel a správce muzeí
Libor Pištělka
Připravuje se velká cestopisná výstava o zemi, o které se nejvíce mluví, s názvem
“PUTOVÁNÍ PO SVATÉ ZEMI”, která bude otevřena od 20. března do 19.
června 2005 každou neděli.
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Pozvánky na plesy, které se konají
v KD ve Švábenicích
Lesní družstvo Švábenice Vás zve v pátek 14. ledna 2005 na společenský ples.
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Stráňanka.
Sbor dobrovolných hasičů Švábenice Vás zve v sobotu 22. ledna 2005 na
společenský ples. K tanci a poslechu hraje Dorado Morkovice.
Zastupitelstvo obce Švábenice Vás zve v pátek 4. února 2005 na V. Obecní
ples. K tanci a poslechu hraje hudba Classic Kroměříž.

Organizace školního roku 2004/2005
v Základní škole Švábenice
Počet žáků: 82, z toho 43 chlapců a 39 dívek
Spádové obce: Dětkovice – 21 žáků
Medlovice – 22 žáků
Rybníček – 3 žáci
Švábenice – 36 žáků
Vyučující:

1.třída – Mgr. Jana Zatloukalová /18 žáků/
2.třída – Mgr. Jarmila Dušková /15 žáků/
3.třída – Alena Kušková /7 žáků/
4.třída – Zdeňka Grmelová /21 žáků/
5.třída – Mgr. Ivana Florusová /21 žáků/
ŠD – Lenka Gruberová /25 dětí/

Zájmové kroužky při škole:
vedoucí jsou učitelky

tělovýchovný
výpočetní techniky I.,II.
výtvarný
aerobik
hravá angličtina

Škola je detašovaným pracovištěm ZUŠ Ivanovice na Hané:
hudební odd. – Kamil Sedlák
taneční odd. – Helena Suchomelová
Vzdělávací program:

Základní škola
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Od letošního roku se neuvádí jako nepovinný předmět náboženství, neboť toto
je vyučováno na faře.
S blížícím se koncem roku 2004 mi dovolte malé ohlédnutí za uplynulým
školním rokem, který patřil s množstvím mimoškolních akcí a potažmo i úspěchů
k jednomu z nejnáročnějších. Nebudu zde vypisovat veškeré naše aktivity a proto
jen ve stručnosti:
− žáci naší školy se zapojili celkem do 17 soutěží – výtvarné, matematické,
recitační /s účastí na krajské přehlídce v Brně/, pěvecké /čestné uznání/,
sportovní /1.místo v přehazované, 2.místo v malé kopané, 2.místo v atletickém
trojboji/
− navštívili jsme 3 aktuální výstavy v místním muzeu
− 4x jsme zajeli do divadla v Prostějově a ve Vyškově
− ve spolupráci s MŠ jsme úspěšně pokračovali společnými kulturními pořady
− společné besídky, hudební pořad skupiny MARBO, 2 divadelní představení
− absolvovali jsme 2 tématické exkurze – do muzea ve Vyškově, do nově
otevřené knihovny K. Dvořáčka ve Vyškově a do planetária v Brně
− jezdili jsme plavat s Plaveckou školou Vyškov, bruslit na vyškovský zimní
stadión
− nacvičili jsme besídky k Vánocům a na závěr školního roku
− pro rodiče jsme připravili už tradiční Den otevřených dveří s ukázkou výuky
− sbírali jsme poctivě celý rok starý papír
− za odměnu za celoroční snahu a píli jsme jeli na školní výlety – do Lednice a
na hrad Bouzov
Jde opravdu o výčet těch největších akcí, ty malé každodenní nelze spočítat. A
musím také veřejně prohlásit, že máme nejenom šikovné a nadané děti, ale
většinou i velmi hodné a především v Plavecké škole si naše žáky doslova
nemohou vynachválit. Jsem ráda, že naše škola v povědomí široké veřejnosti
“něco” znamená a díky dobrému pedagogickému vedení se naši žáci dokážou
prosadit v těch nejrůznějších oblastech.
Samozřejmě že život školy není jenom učení a výchova žáků. Je to také spousta
jiných starostí – aby nám neteklo na hlavu, abychom žili v pěkném a kulturním
prostředí. V tomto roce se nám podařilo v rámci možností zrekonstruovat sociální
zařízení v obou budovách – výsledná částka za opravy byla větší než 100 000
Kč. Ve stejné výši byla provedena i oprava oken a nátěry veškerého zařízení
v tělocvičně. Ve školní jídelně byla zrekonstruována elektroinstalace a osvětlení.
Výhledově však školní kuchyni čeká celková rekonstrukce, aby mohly být splněny
předepsané hygienické požadavky na toto zařízení. Rovněž je v jednání
rekonstrukce střechy nad tělocvičnou a spojovací chodbou, kde i přes neustálé
drobné opravy vlastními silami nám zatéká. Je ovšem pravdou, že spolupráce
s obecním úřadem je vynikající a opravy školních budov a tím tedy i investice do
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vzdělání v naší obci patří mezi priority.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří se podílejí jakýmkoliv
způsobem na dobrém chodu naší školy a popřála pedagogům, všem ostatním
zaměstnancům, dětem i jejich rodičům, aby se nám vše dařilo , abychom si
vzájemně rozuměli a aby nadcházející nový rok 2005 byl ještě lepší a úspěšnější
než ten minulý!
Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy

Školní družina
Školní družina je nedílnou součástí ZŠ Švábenice. Není divu, vždyť zájem o
tuto mimoškolní činnost je opravdu velký. Zajisté je to dáno i tím, že rodiče jsou
časově i pracovně stále více zaneprázdněni.
V letošním školním roce je opět přihlášen maximálně možný počet zájemců, tj.
25 dětí. Činnost ŠD probíhá dle týdenních, měsíčních a ročních plánů, které jsou
aktualizovány dle ročních období. Do těchto plánů výchovných činností patří
především výtvarná výchova, pracovní a pracovně technická činnost, dále činnost
přírodovědná, společenskovědní, literární, dopravní, sebevzdělávací a
v neposlední řadě také dětmi velmi oblíbená činnost sportovní a hudební hry.
Nezůstává však jen u her – žáci se aktivně připravují v rámci tzv. didaktických
cvičení i na školní vyučování. Všechny tyto výše jmenované činnosti se podílejí
na celkovém rozvoji dětské osobnosti, představivosti, vnímání a myšlení.
Děti docházející do školní družiny mají za sebou již pěknou řádku účastí na
různých soutěžích, a nutno s pýchou dodat, že úspěšných. V současné době i Vy
sami můžete obdivovat práce švábenských dětí v knihovně Karla Dvořáčka ve
Vyškově, kde v těchto dnech probíhá přehlídka výtvarných prací školních družin
celého okresu.
Součástí výchovné práce ŠD je i několik zájmových kroužků – výtvarný, taneční
se zaměřením na aerobik a velmi populární kroužek výpočetní techniky. Velký
zájem o účast v zájmových útvarech je důkazem toho, že děti podobné mimoškolní
aktivity milují a tráví tak svůj volný čas opravdu smysluplně a účelově.
ŠD se rovněž podílí na estetické výzdobě všech školních prostor – počínaje
chodbami, vestibulem, hlavním vchodem a školní jídelnou konče.
Je nabíledni, že školní družina tvoří opravdu nezastupitelný článek v realizaci
výchovně−vzdělávacího programu naší školy. Zcela jistě není mnoho škol, které
by se mohly takto aktivní a úspěšnou činností pochlubit, ale zároveň pochlubit i
stejně aktivními a úspěšnými dětmi.
Lenka Gruberová, vychovatelka ŠD
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Mateřská škola ve školním roce 2004 – 2005
Do mateřské školy je ve školním roce 2004−2005 přijato 25 dětí na pravidelnou
docházku, z toho je 21 dětí ze Švábenic a 4 děti z Dětkovic. Ve třídě je 8
předškolních dětí.
V současné době v MŠ pracují 4 zaměstnankyně. Ilona Kučerňáková je pověřena
ředitelkou školy Mgr. Janou Zatloukalovou vedením mateřské školy, od září
2004 nastoupila nová paní učitelka Jana Vybíralová z Dětkovic za paní učitelku
Danuši Mrňkovou, která odešla do důchodu. Školnici dělá paní Magdalena
Nováková a pracovnici školní jídelny, která zajišťuje výdej stravy v MŠ, paní
Miroslava Vojáčková.
Ve výchovně−vzdělávací práci se vychází z Rámcového programu pro
předškolní vzdělávání. Podle něj máme vypracovaný školní vzdělávací program
na čtyři roky zaměřený na estetickou výchovu. V letošním školním roce plníme
poslední rok a podle ročního plánu školy se zaměřujeme na:
− na prohlubování pedagogické funkce předškolní výchovy
− seznamování dětí s elementárními poznatky o jiných zemích a kulturách, o
naší planetě Zemi, vesmíru
− zdůrazňování významu životního prostředí ( přírody i společnosti ) pro život
člověka
− vytváření zdravých životních návyků a postojů u dětí
− vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení,
podporování zájmu o učení zejména u předškolních dětí.
V průběhu školního roku máme plánované tyto akce školy:
− představení v divadle Radost v Brně
− kulturní pořady agentur pro děti v MŠ
− maňáskové divadlo v MŠ
− filmová představení podle nabídky
− účast dětí na vítání občánků
− koncert ve spolupráci MŠ a ZUŠ Ivanovice n. H.
− zábavné odpoledne s rodiči v mateřské škole
− výstava ovoce a zeleniny na OÚ
− návštěva místního muzea
− pouštění draků s rodiči
− vánoční besídka
− vystoupení pro žáky ZŠ
− karneval v MŠ, ZŠ
− návštěva 1. třídy ZŠ s dětmi před zápisem
− účast učitelky MŠ při zápisu do ZŠ
− oslava Dne Země v MŠ – třídění odpadového materiálu, sběr papíru
− besídka ke Dni matek
− vystoupení pro žáky ZŠ
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− kreslení na chodníku s rodiči
− vystoupení pro rodáky
− výlet do ZOO
− návštěva ZŠ s předškolními dětmi
− rozloučení s předškolními dětmi
− divadlo hrané rodiči
− rozloučení s MŠ u táboráku.
V naší mateřské škole 9 děvčat navštěvuje 1x týdně taneční kroužek, který vede
učitelka ZUŠ Helena Suchomelová. Od září na přání rodičů a po domluvě
s ředitelem ZUŠ Ivanovice n. H. byla zahájena výuka hry na zobcovou flétnu,
jedná se o takový hudební kroužek, který vyučuje pan učitel Kamil Sedlák. Je
přihlášeno 5 dětí. Starší děti se na jaře zúčastní také předplaveckého výcviku ve
Vyškově. Individuální logopedickou péči s předškolními dětmi, které mají špatnou
výslovnost, provádí Ilona Kučerňáková. Dlouhodobě spolupracujeme
s Pedagogickým centrem Brno, pobočkou Vyškov. Jejich pracovnice navštěvují
mateřskou školu 2x za rok. Na jejich doporučení byla v říjnu dětem s vážnějšími
poruchami řeči navržena odborná logopedická péče ve Vyškově nebo v
Ivanovicích na Hané. Stejně důležitá je i spolupráce mateřské školy s
Pedagogicko−psychologickou poradou Vyškov, zejména při řešení odkladů školní
docházky.
V mateřské škole je stále co vylepšovat. Na jaře bylo opraveno venkovní
schodiště, v srpnu položena nová podlahová krytina ve třídě a lehárně v přízemí.
Všechny pracovnice se podílely jak na vystěhování a nastěhování všeho nábytku
v době hlavních prázdnin, tak i na stálé estetické výzdobě mateřské školy , za
což bych jim chtěla upřímně poděkovat. Dále byly provedeny drobné opravy,
potřebné nátěry včetně střechy nad hlavním schodištěm, vymalovány některé
místnosti v přízemí a opravena zídka kolem terasy. Největší radost však měly
děti z nových židliček a stolů, které byly zakoupeny v listopadu. Jsou tím
nejlepším vánočním dárkem. Díky nim a dalším drobným doplňkům se značně
změnil vzhled celé třídy. Ta v přízemí, ve které děti pobývají denně, nyní
odpovídá současným hygienickým požadavkům na vybavení MŠ dle platných
předpisů.
Rádi oceníme snahu a zájem nejen rodičů, ale i veřejnosti. Vždyť naše mateřská
škola je součástí a zároveň i vizitkou vesnice. A co bude i nadále našim hlavním
cílem? Mateřská škola plná pohody, kamarádství i vzájemného respektu
Ilona Kučerňáková, vedoucí učitelka MŠ
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO
To světlo ve tmě svítí
a tma je nepohltila.
(Jan 1,5)
Od roku 1989 se skauti spolu s železničními společnostmi podílejí na rozvážení
světla, které bylo zapáleno vždy několik týdnů před Vánocemi v Betlémě v
bazilice Narození. Již několik let se na této akci podílejí i čeští skauti, proto si
můžete Betlémské světlo přinést domů i Vy.
Letos poprvé se světlo dostává až před sochu sv. Václava v Praze a na hrob A.
B. Svojsíka, zakladatele českého skautingu.
Předáním Betlémského světla svým příbuzným a přátelům i Vy pomůžete šířit
poselství míru, pokoje a lásky, kterého je v dnešní době plné spěchu a honby za
majetkem velmi potřeba.
Naši skauti přivezou Betlémské světlo do Švábenic 22. prosince 2004 v
ranních hodinách z vlakového nádraží z Vyškova a bude roznášeno 23.
prosince 2004 skauty a skautkami po celé obci Švábenice. Ke komu se
Betlémské světlo nedostane, má možnost si ho převzít při vstupu do kostela.

Jak to všechno vzniklo
Na jaře 1986 vstoupila jedna posluchačka rakouského rozhlasu do studia v
Linci, odkud se již několikátý rok o Vánocích organizuje charitativní akce Licht
ins Dunkel. Chválila úsilí pomoci postiženým dětem a zároveň přednesla návrh,
aby byl každý návštěvník lineckého vánočního studia nějak obdarován, aby se v
budově rozhlasu umístilo hořící světlo, z něhož si kažký může zapálit svíci a tu si
přenést ke svému vánočnímu stromku.
Později o tomto návrhu oné posluchačky přemýšlel i rozhlasový redaktor
Helmut Obermayer. V souvislosti se setkáním představitelů různých náboženství
k modlitbě za mír, které papež Jan Pavel II. svolal do Assisi, vznikla myšlenka
“betlémského světla míru”. V prosinci rakouské aerolinie nabídly pro tuto akci
zdarma let do Betléma. Hrstka nadšených pracovníků rozhlasu a televize se dala
do práce. Bylo potřeba zkonstruovat speciální kontejner s přívodem kyslíku,
protože na palubě letadla není dovoleno přepravovat otevřený oheň.
Na Štědrý den 1986 se poprvé v přímém televizním přenosu předávalo v
lineckém studiu ORF Betlémské světlo. Z nádraží se pak rozváželo v kabinách
strojvůdců po celém Rakousku.
O rok později nikoho ani nenapadlo, že by se to nemělo opakovat. V roce 1988
zapálení Betlémského světla vysílala rakouská televize přes satelit do celého
světa.
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V roce 1989 se Betlémské světlo skokem rozšířilo i za hranice Rakouska. Na
rozvážení se podílejí s železničními společnostmi i skauti, kteří rozšířili tento
vánoční zvyk již do všech zemí Evropy. Nejdále se zatím dostalo v roce 1993.
Do Moskvy světlo dovezli z Rakouska osobně Bertl Grünvald a Ing. Edwin
Querasser, hlavní koordinátoři celé akce. Dále se pak po Transsibiřské magistrále
dostalo až do Vladivostoku na břehu Tichého oceánu.

Tříkrálová sbírka
Sdružení Česká katolická charita (SČKCH) je pořadatelem veřejné sbírky, která
je povolena Ministerstvem vnitra.
SČKCH pomáhá lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo
národnost. Charita provozuje desítky středisek ošetřovatelské a pečovatelské
služby, domovy pokojného stáří, azylové domy pro bezdomovce, domovy pro
matky v tísni, stacionáře a chráněné dílny pro zdravotně postižené.
Až u Vás zazvoní tři králové a prokáží se pověřením České katolické charity,
otevřete jin nejen dveře, ale také svá srdce. Jsou totiž lidé, jejichž jediným
proviněním je, že zestárli. Jsou matky, které nemohou svým dětem dát, co je
zapotřebí. Jsou těžce nemocní, kteří potřebují účinnou pomoc. Jsou lidé, kteří
radostnou zvěst vánoční vyslechnou na lavičce v parku, neboť nemají domov,
který by provoněli purpurou.
Přispějte i Vy do Tříkrálové sbírky, která se ve Švábenicích bude konat
začátkem ledna 2005. Přesné datum bude vyhlášeno místním rozhlasem.

YMCA− SKAUT Švábenice slaví
15 let od pádu komunismu,přimělo náš oddíl uspořádat výstavu z naší činnosti.
Na výstavě, která byla ve dnech 10.,11.a 12.prosince 2004 jste si měli možnost
prohlédnout dokumenty od roku1945, to je ode dne 25. září 1945, kdy byl
P.Tabáčkem skautský oddíl ve Švábenicích založen.
V roce 1948 byla činnost skautů rozhodnutím komunistů zakázána.Více
dokumentů se již nalézalo z let 69 – 70, kdy oddíl vedl br.Fr.Hladký. V roce
1970 však byla činnost komunisty opět zakázána.
V roce 1989 se po pádu komunistického režimu naše činnost opět rozjela a trvá
až do dnešních dnů. Z této doby byla také největší část výstavy. Jednalo se o
řadu fotografií , kronik, výrobků a nedělního promítání videa.
V pamětní knize jsou zapsány některé dojmy návštěvníků. Jedna návštěvnice
řekla: “Vaše trvání bylo vždy velmi krátké, po třech letech Vás vždy zakázali,
nyní trváte patnáct let, snad Vás již nikdo zakazovat nebude”. Někteří návštěvníci
přišli na výstavu i dvakrát, aby zavzpomínali na chvíle strávené ve
skautském oddíle. Nad některými fotografiemi zavládl i smích, že děti na snímcích
již mají vlastní potomky.
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Snad se nám výstava zdařila, náš záměr byl, připomenout si, co se dělo a
“nezapomínat”. Přejeme si , aby skauting ve Švábenicích měl další pokračovatele.
Srdečný dík patří všem, kteří se podíleli na této výstavě jak dokumenty, tak její
instalací nebo pořadatelskou službou.
Poděkování patří i těm,kteří se podíleli na zednických a jiných pracech při opravě
interiéru budovy a úklidu po této činnosti, při níž se obětovalo několik pracovních
dní a sobot. Ještě jednou těmto nadšeným děkuji. Bez jejich přispění by se tato
akce jen těžko pořádala.
Těšíme se na další setkání na některé námi pořádané akci.
Vedoucí oddílu YMCA−SKAUT Švábenice
Vladimír Nrgay Hroza

ÚVAHA K 17. LISTOPADU
Zaujal mě článek ve Zpravodaji č.3/2004
Nedivila jsem se, když články tohoto typu byly zveřejňovány ve Zpravodaji,
vydávaném Sdružením hlavně proto, aby byla zesměšňována a znehodnocována
práce OÚ. Každý soudný a nezaujatý člověk ví, jak probíhaly volby do roku
1989 a jak po roce 1989, jakým způsobem se na budování obce, které bylo opravdu
velkolepé, podílelo místní JZD VŘSR. S úctou vzpomínám, co pro Švábenice
přes družstvo dokázal zařídit pan Jaroslav Kaláb, který i po roce 1989 v Radě
obce vykonal kus poctivé práce.
Právě po roce 1989 se ukázalo, jak si kdo představuje demokracii, kdo pracuje
poctivě a nepotřebuje nad sebou karabáč, aby se k práci donutil. Nikdo z poctivých
a pracovitých lidí se nedostal k rozkrádání a tunelování. To všechno dělali a stále
dělají lidé, kteří měli ke všemu přístup za minulého režimu a mají ho bohužel
dodnes. 17. listopadu Radiožurnál vysílal celý den názory občanů při
vzpomínkových shromážděních. Nejvíce mě zaujal názor politického vězně, který
řekl: “Prosím Vás, lidé, vzpamatujte se! Nenechte tu hyenu nažrat, oni mají tváře
plné úsměvů a demokracie jako v roce 1948 a zase by Vám za zády postavili
šibenice.”
Naši bráškové z řádu sv. Františka nám vyprávěli, jak byli týráni, zesměšňováni
a mučeni nejen proto, že měli víru, ale i proto, že byli vzdělaní.
Mám radost, že dnešní mladé rodiny se nemusí bát, kdo u nich zazvoní a bude
upozorňovat, aby nedávali děti do náboženství. Ve škole jim nikdo nevyhrožuje,
že se jejich děti nikam nedostanou. Když naše děti byly malé, nikdo se nás neptal,
jestli máme životní minimum, musela jsem ráno o půl třetí vstát a jít do kravína,
abychom se uživili. Vzpomínám také na fronty na maso od čtyř hodin ráno, na
mandarinky, chléb... atd.
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Dnes lidé jenom nadávají a zapomínají, že jsou na tomto světě jako když zavane
vítr. Na věčnost si vezmou jen to, co dobrého na zemi vykonali. Kriminalita by
taková nebyla, kdyby místo hororů a krváků v televizi si mladí lidé otevřeli knihu
knih, kde najdou: “ Kdo nechce pracovat, ať nejí, nepokradeš, nebudeš lhát a
podvádět ....atd”. Nepochopím, jak může mít někdo radost z věci, kterou ukradne
z hrobu. To už je opravdu hyenismus.
Každý, kdo to zkusil ví, že práce ve vedení obce je náročná a zodpovědná,
pokud se jí člověk věnuje. V Radě obce jsem neustále apelovala, aby Obec
zaměstnávala nezaměstnané. Vždy mi bylo řečeno, že není stálý pracovník OÚ,
který by na ně dohlížel. Dnes ho máme, ale je to pořád stejné. Je to neštěstí, když
člověk ztratí práci a nemůže sehnat jinou. Ale znám spoustu lidí, kteří ji vůbec
nehledají a neuvědomují si, že státní pokladna je ve velmi špatném stavu. Děti se
nám nerodí, ale psy a kočičky jsme povýšili nad úroveň lidí...
Měla bych toho hodně na srdci. Při práci v Radě jsem poznala, že nejvíce kritizují
a rozumují Ti, co ze svého volného času neobětují ani chvíli pro blaho obce.
Celému Zastupitelstvu a Radě obce přeji hodně úspěchů v práci, hlavně velkou
účast občanů na jednáních. Buďme k sobě ohleduplní, ať si neztrpčujeme život v
obci. Všichni děláme chyby a nikdo není dokonalý. Ať jsme jakéhokoliv názoru
a vyznání, buďme především lidé respektující názor druhého.
Všem občanům přeji krásné vánoční svátky, plné pohody, lásky a klidu v duši.
V novém roce hodně štěstí, zdraví a tolerance přeje
Marta Štěrbová, slovo čtenáře

Vážení přátelé !
S velkou radostí beru do ruky každé číslo Zpravodaje ze Švábenic. Těším se na
chvilky, které trávím při jeho čtení. S nevšedním zájmem čtu o celkovém dění ve
Švábenicích.
V posledním čísle Zpravodaje č. 3/2004 jsem četla vzpomínku legionáře a malíře
Petra Pištělky: “ Jak jsme tiskli Bezručovy Slezské písně v Rusku”. Při přečtení
jsem si potvrdila domněnku, kterou jsem měla po přečtení knih o Legiích v Rusku
v letech první světové války. Například: Zdeněk Štěpánek − “Za divadlem kolem
světa” vynikajícím způsobem popisuje své zážitky ve službách c. k. rakousko−
uherské armády, přechod do ruského zajetí a působení v Rusku. Všude tam se
hrálo divadlo a slovem bojovalo i posilovalo.
Poznali to v zajetí i legionáři.
V této knize píše mimo jiné : “Získal jsem ke spolupráci spisovatele a
překladatele R. Kautského, který byl zvolen dramaturgem. Za výtvarnou část
odpovídal malíř Petr Pištělka. Jaroslav Hašek se ujal kritické rubriky v našich
českých novinách. Psal se rok 1916 − jaro Kyjev.”
Přečetla jsem několik knih o našich legiích v Rusku. Jak prožívali pochod na
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Sibiř až po nalodění ve Vladivostoku. Josef Hašek se ve svých vzpomínkách
několikrát zmínil: “Výtvarnou část měl na starost malíř Petr Pištělka”. Nebo v
jiné knize: “Vzpomínky na legie” je věta: “Kulisy maloval Petr Pištělka”.
V žádné knize není napsáno − “ze Švábenic”.
Po přečtení jeho vlastního vzpomínání ze dne 16. 3. 1937 mohu však téměř
s určitostí konstatovat, že se jedná o malíře Petra Pištělku ze Švábenic. Prošel
s legionáři od Kyjeva přes Jekatěrinburg až do Vladivostoku.

HISTORIE JEDNOHO HROBU
Hrob, o kterém chci napsat pár osobních vzpomínek, se nachází v horní části
nového hřbitova ve Švábenicích. Nový hřbitov byl zřízen v roce 1940. V létě
byla vysvěcena v horní části hřbitova obdélníková plocha. Původně měli být
zemřelí občané římskokatolického vyznání pohřbíváni jen na této ploše a občané
jiných náboženství kolem zídky. Brzy se upustilo od toho záměru.
První pohřeb na novém hřbitově se konal v lednu 1941. Pohřben byl Jan
Svobodník, narozen v roce 1873 v Dětkovicích. Byl to otec mé matky. Vzpomínám,
že bylo nařízeno položit rakev s mrtvým tak, aby se díval na kostel − hlavou
k chodníku. Pomník měl být postaven u hlavy mrtvého, čelem ke kostelu. Rok
trvalo, než se od tohoto nařízení upustilo a pomník byl postaven jak stojí dosud. Je
to asi jediná mrtvola na novém hřbitově, která má pomník postavený u nohou.
Vedle byla pohřbena manželka − Anežka Svobodníková, nar. roku 1876 ve
Lhotě u Pačlavic. Zemřela v prosinci 1946. Ta je již pohřbena hlavou u pomníku.
Další mrtvá, pohřbena do hrobu Jana Svobodníka, byla jejich dcera Františka,
provdána Tvrdá, moje matka. Kosti Jana Svobodníka nebyly nikdy vykopány,
protože byl pohřben do hloubky 2 m. Vedle, v hrobě Anežky, leží Alena Tvrdá.
Obě mají hlavu u pomníku. Urna s popelem patří mému otci Josefu Tvrdému.
To je historie prvního hrobu na novém hřbitově ve Švábenicích: dvojhrob č. 37−38
Mé přání všem ve Švábenicích:

Štěstí ať se na Vás snese
jako vločka sněhu,
příští rok ať Vám přinese
zdraví, lásku, něhu!
Zdena Kyasová
(roz. Tvrdá)
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Czenstochova − Jasná Hora a Kraków
Ve dnech 27. a 28. října 2004 byla naše farnost Švábenice−Dětkovice, Hoštice
a Moravské Prusy na jednom z nejvýznamnějším, proslulém poutním místě
křesťanské Evropy v Czenstochové, Jasné Hoře v Polsku. Tuto pouť pro nás zajistil
náš duchovní správce farnosti P. Boguslaw Jonczyk.
Vyjeli jsme 27. října v 15.00 hodin odpoledne zájezdovým autobusem a před
devátou hodinou večer jsme byli v Czenstochové v kapli, kde se po staletí uctívá
ikona černé Matky Boží Czenstochovské.
V tuto večerní dobu se zde pravidelně za velké účasti mariánských ctitelů konají
pobožnosti. Této jsme se rovněž zúčastnili a pak se byli v budově tohoto rozlehlého
areálu ubytovat.
28. října ráno v 8.45 hod byla v kapli mše svatá v češtině sloužena za nás
P. Boguslawem.
Lidé v Polsku chodí více do kostela, než je zvykem u nás. Od rána až do večera
jsou v bazilice bohoslužby a přes celý den asi pět kněží zpovídá. Také jsme
vylezli na věž baziliky, která je 107 m vysoká. Dostali jsme se až do výšky 75 metrů,
dále byl vstup pro návštěvníky uzavřen. Nahoru vedlo celkem 295 schodů.
Tento den bylo nádherné slunečné počasí a skvělá viditelnost. Po prohlídce
celého poutního areálu jsme se občerstvili v samoobslužné restauraci a po
zakoupení upomínkových předmětů vyjeli do Krakówa, kde působila, nyní již
svatá, sestra Faustina. Tam, v novém moderním kostele, jsme se zúčastnili
bohoslužby a absolvovali prohlídku kláštera, při níž nás provázela sestra
pocházející ze Slovenska. Vyprávěla nám zážitky z působení tohoto místa a
protože se již začalo stmívat, bylo načase vyrazit pomalu domů.
P. Boguslaw nás celou cestu tam i zpět zábavnou formou informoval o histo−
rických údajích míst, kudy jsme projížděli a zároveň jsme se naučili polsky “Otče
náš” a “Zdrávas” a jiné
modlitby. No, docela
nám to šlo. Byli jsme
pochváleni.
Dojeli jsme vpořád−
ku plni nádherných
zážitků a s touhou po−
dívat se s naším du−
chovním na další
zajímavá místa našich
severních sousedů.
Zpracoval:
Libor Pištělka
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Z činnosti Českého zahrádkářského svazu
ve Švábenicích
Organizace ČZS ve Švábenicích čítá kolem 60ti členů. Při pravidelných
schůzích, které se konají vždy první neděli v měsíci v předsálí pohostinství “Na
Lapači”, jsou členové seznamováni s nejnovějšími poznatky z praxe i z odborných
časopisů ze zahradnického oboru. Tyto schůze hodnotí členové velmi kladně.
Větší odborné znalosti získávají rovněž školením a odběrem různých
zahrádkářských časopisů a zpravodajů.
Ve výboru spolupracují tito členové:
Předseda:
Jiří Punčochář
Jednatel:
Zdeněk Kadlec
Pokladník:
Božena Štolfová
Revizní komise:
Jiří Damborský
Předseda stranářského výboru: Jan Heroudek
Letošní úroda byla dobrá a kvalitní. V moštárně, které jsou jen dvě na okrese a
jejímž místním vedoucím je Jiří Damborský, bylo zpracováno na mošt kolem 53,5
metráku ovoce. Této služby využívají nejen místní, ale i lidé z blízkého okolí.
Rovněž vedlejší objekt palírny, který je také majetkem zahrádkářského svazu a
vnitřní zařízení firmy ETAS a.s. je plně využíván. Soukromými podnikately
provozujícími palírnu jsou: paní Marie Kalábová a Miloslav Skácel.
Průměrně se zde ročně vypálí kolem 9tis. litrů výborné švábenické pálenky.
Bylo potěšitelné, že na podzim přijela Česká televize, která zde natočila krátký
film a mohla s kvalitními službami těchto objektů seznámit širokou veřejnost.
Tradičně byla uspořádána výstava ovoce a zahrádkářských výpěstků v hodovou
neděli v zasedací místnosti OÚ. Ovoce bylo letos hezky vybarveno. Jen škoda,
že se na výstavě
podílelo v letošním roce
méně vystavovatelů než
v minulých letech.
Lze si jen přát, aby
členové ČZS ve
Švábenicích
mezi
sebou spolupracovali a
jejich řady oživila
mladá generace.
zpracoval:
Jiří Punčochář
předseda ČZS

25

Z činnosti mladých hasičů
Naši mladí hasiči zahájili svůj výcvikový rok opět v září 2003. Podle Směrnic
pro činnost mladých hasičů začíná a končí výcvikové období stejně jako školní
rok. Děti se scházejí každý pátek ve zbrojnici, protože tam mají veškerý materiál,
se kterým se učí pracovat. Jsou to např. hadice, savice, sací koš, pojízdná stříkačka
a další části techniky. Jistě jste je viděli, jak přecházejí do areálu chovatelů, kde
trénují střelbu ze vzduchovky a v okolí areálu i běh. Pokud počasí dovolí a je
k dispozici strojník a řidič v jedné osobě − bratr J. Polišenský, cvičí děti požární
útok v prostoru u ZOD. Na jaře a začátkem prosince sbírali v obci starý papír.
Před Vánocemi proběhne tradiční diskotéka s různými hrami, zpěvem koled a
dárky, které si děti mezi sebou rozdají. Na jaře jsme zaslali do soutěže “Požární
ochrana očima dětí” 3 nejlepší práce. S jarem začíná příprava na závody branné
všestrannosti. V dubnu závodily 2 hlídky v Pístovicích. 1. května jsme se zúčastnili
soutěže v požárním útoku v Ivanovicích na Hané. Zážitkem nejen pro mladé
hasiče, ale i pro děti místní základní školy, byla návštěva výstavy PYROS 2004
v Brně. Díky pochopení paní ředitelky, která uvolnila nejen žáky, ale také paní
učitelku Mgr. J. Duškovou, mohlo do Brna odjet více než 50 dětí. Firmy, které se
na výstavě prezentovaly, měly připraveny propagační předměty. A tak si děti
kromě zážitku ze soutěže dospělých hasičů odvezly také propisovací tužky,
bločky, kalendáře, hodiny, plakáty, balónky a sladkosti. Děti viděly, co dokáže
voda při záplavách a jak jsou profesionální hasiči připraveni s ní bojovat.
V květnu proběhlo okresní kolo hry Plamen v Hostěrádkách−Rešově. Naše hlídky
se umístily v první polovině startovního pole. To je důkazem toho, že mají rezervy
ve svých dovednostech a znalostech. Co se týká požárního útoku, tam velmi
záleží na “mašině”. Ta naše už má opravdu doslouženo a jen díky neustálému
opravování a vyrábění náhradních dílů doslova na koleně je ještě v provozu.
Nebýt bratra Polišenského, který opravám věnuje hodně volného času, už by
stříkačka byla mimo provoz.
Děti se každoročně nejvíc těší na tábor. Letos odjelo 33 dětí a 10 dospělých na
Skavsko. Vedoucí měli strach z dětí 1. a 2. třídy, kterých bylo na letošním táboře
12. Ale obavy byly zbytečné. Táborová hra měla název MASH 2004, byla
motivována televizním seriálem. A tak se z dětí i dospělých stali na 10 dní vojáci.
Vycházkovou uniformou byla trička a čepice s nápisem MASH 2004. Ke
každodennímu vybavení patřily vojenské lodičky, visačky s osobním číslem a
píšťalka jako osobní zbraň.
Kromě výcviku ve střelbě, uzlování, práce s mapou a buzolou, absolvovali
účastníci výlet na Dřínov. Tam zhlédli ukázku příletu vrtulníků, seskok výsadkářů,
ukázku bojového umění MUSADO, skupinu mušketýrů a pikenyrů. Ti odvážnější
stříleli z mušket. Další výlet byl na Velehrad a do archeoskanzenu v Modré.
Další akcí byla ukázka kuličkových zbraní. Nechyběl ani tradiční turnaj v kopané
mezi rotami a veliteli, orientační a postřehové závody, bojové hry “Boj o penicilín”
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a hledání a vysvobození zajatců. Děti sehrály fotbalové utkání s mladšími hasiči
z Počenic.
Nesmíme zapomenout ani na návštěvu jak vedení SDH, tak zástupce Obce
Švábenice. A tak je na místě poděkovat výboru SDH i Obecnímu úřadu ve
Švábenicích za podporu naší mládeže. A samozřejmě také dospělým : hlavnímu
vedoucímu J. Polišenskému, Jarmile a Jitce Duškovým, M. Vlčkové,
M. Polišenské, B. Votavové, P. Dvořákové, D. Aronovi, M. Novotnému a
J. Synkovi. Všechny děti i dospělí dostali letos fotografie z digitálního fotoaparátu
na CD. A jak se dětem na táboře líbilo, o tom nás informovali rodiče hned po
skončení tábora, když rezervovali místa pro své děti na příští tábor.
V září se naši mladí hasiči připravovali na okresní kolo soutěže v branné
všestrannosti, které proběhlo 9. 10. v Dražovicích. Zde startovali i naši nejmladší,
kteří se přihlásili začátkem školního roku. Přestože ve startovacím poli byli
nejmladší, vedli si výborně.
Věřme, že dětem vydrží chuť se ve volném čase něčemu učit, vedoucím že
nebude chybět čas a chuť do dobrovolné práce s dětmi.
Závěrem bych chtěl Vám všem popřát k blížícím se Vánocům hodně pohody a
spokojenosti a do roku 2005 hlavně zdraví, štěstí a pohodu.
Miroslav Vojáček − starosta SDH Švábenice

ZACHRÁNĚNÁ PAMÁTKA
Jistě není nikoho v naší obci, kdo by si malou podzimní procházkou nezašel na
místo ve Zmole k obnovené kapličce Panny Marie Lurdské, která byla naším
duchovním správcem Boguslawem 9. října 2004 slavnostně posvěcena.
Kaplička byla v minulých dvou letech brigádnicky místními obětavci za
finančního přispění několika podnikatelů, obecního úřadu a fondu švábenického
muzea znovu postavena. Celkem to činilo 85tis. Kč a celému areálu kolem bylo
věnováno přes 800 hodin.
Všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na obnově
této kapličky a celého
prostranství a zároveň kulturní
památky, která se neodmy−
slitelně stala součástí našich
Švábenic, patří upřímné podě−
kování.
Připravil a fotem doplnil:
Libor Pištělka
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PO TURISTICKÉ ZNAČCE
− Dokončení z minulého čísla Zpravodaje
Vydáme−li se po červené turistické značce ze Švábenic, nemůžeme minout krásné
místo zvané: “Jezírko”. Pokračujeme−li dále, dojdeme k další kapličce − Zdravá
voda u sv. Anny.
Původ Zdravé vody v pověsti:
Ve Lhotě žil před mnoha lety uhlíř. Denně chodil do lesa, kde skládal do milíře
polena, zapaloval a teplem při omezeném přístupu vzduchu se dřevo měnilo
v dřevěné uhlí. Bylo to v těch místech pod lesem, kde se dodnes říká “Uhliska”.
Denně před večerem přicházel uhlíř po práci domů, až jednou nepřišel. Přivezli
ho na voze mrtvého. Větev padajícího stromu ho zasáhla a usmrtila. Zlé časy
nastaly vdově se třemi dětmi. Chodila pracovat na panské, vlastní políčko
u chaloupky obdělávala s dětmi až večer. Pokud jí sloužilo zdraví, bylo dobře.

Ale začala chřadnout. Ztratila sílu a trápil ji kašel. Matka tušila, co jí je, měla jen
přání, aby žila a pracovala, než děti dorostou. V létě chodila vyžínat do lesa
trávu a usušenou nosila domů, aby měla na zimu pro kozu, živitelku dětí. Nůše jí
byly čím dál těžší a musela často odpočívat.
Když jednou tak odpočívala, usnula. Děti sbíraly v lese jahody. Zdálo se jí, že
kráčí po zelené louce, kolem stojí vysoké stromy a v pozadí se tyčí příkrá skála.
A hle ! Pod skálou vytéká pramen křišťálové vody. Žena poklekla u studánky a
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dychtivě pila. V té chvíli necítila tíži choroby, voda ze studánky ji uzdravila −
škoda, že jen ve snu.
Matka se probudila, zavolala děti, zvedla nůši a zamířila k domovu. Cesta vedla
kolem myslivny. Žena se rozhlédla a najednou si uvědomila, že co viděla ve snu,
je před ní. Jako by neznámou rukou vedena zamířila k prameni, který vytékal z
protější skály a plynul dále do údolí. Žena poklekla a tak, jako ve snu, pila čistou
vodu z pramene. I děti pily. Žena se zvedá a zdá se jí, že je jí nějak lehce. Bez
obtíží zvedá nůši se senem a kráčí domů. Ale ještě zcela nevěřila, zda nemoc
opravdu ustupuje. Druhého, třetího dne, celý týden chodí k prameni a pije vodu.
Denně si uvědomovala, že sen se stává skutečností, že se jí rychle vrací zdraví.
Jen ten, kdo se sám vyléčil z těžké nemoci pochopí její radost a vděčnost za
zázračné uzdravení. Zpráva o studánce, jejíž voda uzdravuje, se brzy rožšířila po
blízkém i vzdáleném okolí. Lidé sem přicházeli, pili čistou vodu z nevysychajícího
pramene a dali tomuto místu název Zdravá voda.
Na strom zavěsili obrázek Panny Marie a později tu postavili kapličku. Nad
kapličkou je socha sv. Anny. Ke Zdravé vodě přicházela procesí, lidé různí −
jedni, aby se modlili, druzí, aby se pobavili. Však všichni se osvěží čistou
pramenitou vodou, která teče až do bývalého pačlavského kláštera.
Všem se tu líbí, a Vám, co sem zavítáte, se jistě také zalíbí. Zde si můžete
v tichu posedět a popřemýšlet o své další životní cestě.
Text i foto: Libor Pištělka

Z činnosti MS − Střela Švábenice za rok 2004
Myslivcův rok je bohatý ve všech čtyřech ročních
obdobích na zážitky spojené s pobytem v přírodě, či
s lovem samotným.
Aktivní myslivec si v naší společnosti nemůže
stěžovat na nedostatek mysliveckého vyžití.
V roce 2004 jsme byli pověřeni uspořádáním hned
několika zkoušek loveckkých psů. První zkoušky
probíhaly na Švábenickém rybníku, tzv. Speciální
vodní práce. Po nich následovaly Lesní zkoušky a
Barvářské zkoušky malých plemen. Všechny tyto
zkoušky byly hodnoceny velmi kladně, a to jak samotnými vůdci psů, tak
i nadřízenými orgány ČMMJ.
Za zmínku též stojí lovecké úspěchy našich členů: 17. července ulovil svého
prvního divočáka pan Jan Sekanina z Dětkovic. Dalším šťastným lovcem byl pan
Josef Vojáček z Ivanovic na Hané, který 2. srpna ulovil rovněž kňoura a to ve
spodním poli. Těmito úspěšnými lovy se oba zapsali mezi Lovce černé zvěře a byli
slavnostně pasováni na Poslední leči na Myslivecké chatě dne 18. prosince 2004
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V průběhu roku jsme zbudovali několik nových mysliveckých zařízení a koupili
dvě umělé nory pro odchyt lišek, kterých je v naší honitbě stále vysoký počet.
Spolu s Káněmi lesními a Krkavci nám likvidují přírůstky drobné zvěře.
Co nás však nejvíce trápí je poměrně vysoký počet pytlačících psů a toulavých
koček zejména v jarních měsících, kdy je zvěř mladá, nedorostlá a není schopná
se sama ubránit.
Každý aktivní člen naší myslivecké společnosti, pokud má zájem na zvelebení
honitby, odpracuje v průměru ročně asi kolem 36 hodin, avšak někteří jedinci
dokonce až 80−100 hodin a to bez nároku na jakoukoliv odměnu.
Potěšitelná je skutečnost, že se mezi nás hlásí další mladí adepti z rodin myslivců,
ve kterých vidíme budoucnost naší krásné české myslivosti.
Všem našim členům a především těm, kteří obětují svůj volný čas práci v honitbě
děkuji a přeji hodně loveckých úspěchů v nastávající lovecké sezóně.
Zároveň všem čtenářům Zpravodaje
šťastné a veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2005 přeje
za MS Střela Švábenice Jaroslav Látal

AEROBIK VE ŠVÁBENICÍCH
Již čtvrtým rokem má možnost každý potrápit své tělo v tělocvičně místní
Základní školy pod dohledem cvičitelky Lenky Gruberové. Probíhá zde cvičení
aerobiku a to dokonce dvakrát týdně.
Cvičenci zde za výrazného hudebního doprovodu stráví příjemnou hodinku.
A ještě při tom uberou nějaké to kilo na váze. Cvičení probíhá každé pondělí a
čtvrtek od 19.30 do 20.30 hod..
Hodina se skládá ze tří částí : taneční aerobik, posilovací cviky a stretchink
(uvolňovací a protahovací cviky). Dámy jistě ocení, že aerobik je taneční a úzce
spolupracuje s hudbou. Nejedná se tedy o žádnou “hekárnu”, při níž popadnete
dech až doma. Pány asi naopak zaujme posilovací pasáž, kterou samozřejmě
zvládají i ženy. Relaxační stretchinková část hodiny je pak zaměřena na celkové
uvolnění těla.
Aerobik ve Švábenicích tak tvoří zpestření kulturního života v obci, kde je
jakákoliv sportovní aktivita vřele vítána. Tím spíše, že cestou pěšky do obchodu
či restaurace a zpět, nelze považovat za opravdový sportovní výkon. A navíc,
toto cvičení je určeno pro zájemce každého věku i pohlaví.
Takže už víte, kde budete trávit pondělní a čtvrteční večery???
Lenka Gruberová (cvičitelka)
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Výstavy ze soukromých sbírek
O krásách ale i o nebezpečích našich největších hor se mohli v měsíci říjnu a
listopadu letošního roku dozvědět více návštěvníci Muzea Vyškovska ve Vyškově.
Stačilo, když si zašli na výstavu s názvem: “Krkonoše, jak je možná neznáte”,
kterou ze svých soukromých sbírek připravil pan Jaroslav Štancl ze Švábenic,
bývalý člen Záchranné horské služby v Krkonoších.
Druhá výstava ze soukromé sbírky byla ve dnech 3. 12. − 5. 12. 2004 v Lipovci
u Blanska. Občanské sdružení Vápeníček Lipovec uspořádalo výstavu betlémů
a vánočních doplňků v prostorách místní sokolovny. Hlavním námětem výstavy
byla kolekce 320 betlémů pana Libora Pištělky za Švábenic, člena Českého
sdružení a přátel betlémů.
Na této akci měl premiéru nový betlém z Valašska dlouhý téměř 4 metry. Obě
výstavy měly mezi návštěvníky velký ohlas.
Připravil: Mgr. Zdeněk Cupák

Zajímavosti z historie
Rakouská korunová měna
Císařským nařízením ze dne 21. září 1899 ř. z. č. 176 a naříz. fin. min. ze dne
29. února 1900 ř. z. č. 24 zavedeno všeobecné závazné počítání korunovou měnou.
Zákony ze dne 2. srpna 1892, ř. z. č. 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, a 133
určena v Rakousko−Uhersku korunová měna jako jednotná měna. Prvním lednem
1900 počínaje nastoupila jako výlučná zákonná zemská měna na místo rakouské
měny. Jednotkou početní je koruna, pozůstávající ze 100 haléřů. Základní váhou
jest kilogram s desetinnými částicemi, jak to zákonem ze dne 28. července 1871,
ř. z. č. 16 z 1872 určeno bylo.
Úřední zkratkou pro korunu je K, pro halíř je h.

O závaznosti přijímati stříbrné, niklové a bronzové peníze
Koruny a pětikoruny, jakož i peníze niklové a bronzové rakouského a uherského
ražení, přijímají se ve všech státních a ostatních veřejných pokladnách dle udané
na nich ceny. Koruny a pětikoruny ve množství neomezeném, niklové a bronzové
peníze do 10 K. Kromě toho vyměňuje hlavní ústav rak.−uh. banky ve Vídni,
jakož i jeho filiálky a zemská pokladna v Zadru tyto peníze v libovolném množství
za peníze jiného druhu. Soukromě není nikdo povinen korun a pětikorun přijati
více než za 50 příp. 250 K, peněz niklových za 10 K, bronzových za 1 K jako
platu. Povinnost tato nevztahuje se však na peníze poškozené neb falešné (ř. z. č.
126 z r. 1892, č. 48, 72 a 80 z r. 1893 a č. 42 z r. 1900)
Kalendář slezský z roku 1902, vybral: Mgr. Zdeněk Cupák
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Vzkaz čtenářům
Čtenářům Zpravodaje obce tímto sdělujeme, že uzávěrka pro přijímání příspěvků
do prvního čísla Zpravodaje v roce 2005 bude 5. března 2005. Své příspěvky
můžete předat na Obecním úřadě kdykoliv před tímto datem. Pro dokonalejší
zpracování jsou vítány příspěvky stažené z počítače na disketu, to však není
podmínkou.
Těšíme se na spolupráci
Redakce Zpravodaje

Čalounictví
Jaromír Štěrba
Švábenice 106
683 23 Ivanovice na Hané
tel: 517 365 836
Nabízí tyto služby:
− výroba a opravy starších i nových sedacích souprav
− zhotovení matrací na míru
− oprava potahů starožitného nábytku, židlí, křesel atd.
− výroba taburetů a polštářků různých velikostí
Na přání Vám zhotovíme v různých barvách polštářky těchto druhů:
− podkova, srdíčko, Pepík, ryba, obláček, Cibuláček, hříbek, Křemílek,
Vochomůrka, kolečko, polštář velký kulatý nebo šestihran, dále polštáře
ve tvaru: čtverec, obdélník ... atd.

Na Vaši návštěvu se těší Čalounictví Štěrba Jaromír
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VÁS ZVE K PROHLÍDCE STÁLÉ EXPOZICE
HISTORICKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH
STROJŮ A NÁŘADÍ V HOŠTICÍCH − HEROLTICÍCH
ZOD Haná, družstvo
se sídlem ve Švábenicích
závod Hoštice

INFORMACE: J. Cupák − 604 451 476 − M. Řezníčková − 517 324 241

ROZŠÍŘENÁ EXPOZICE V HOŠTICÍCH
Stávající sbírka strojů a nářadí ze zemědělských usedlostí 19. a 20. sto−
letí byla doplněna o další exponáty. Zajímavou je nově instalovaná svět−
nička vybavená předměty časově odpovídající charakteru celé expozice.
K hojné návštěvě zve širokou veřejnost správce muzea pan Jiří Cupák,
vedoucí mechanizace v Hošticích.
Zájemce o prohlídku však prosí o předběžnou domluvu termínu.
Marta Řezníčková
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