Zpravodaj Městyse Švábenice
č. 2/2018

Příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví do nového roku 2019
Vám přeje
Městys Švábenice

Společenská rubrika

V letošním roce se narodilo 17 dětí
Nikola Kučerová
Adriana Knapová
Ella Koutná
Emma Koutná
Iveta Kubíková
Amelie Francesca Bernier Látalová
Adéla Tvrdá
Klára Květoňová

Adam Pešava
Zdeněk Čecháček
Filip Kubík
Radek Lejska
Maxmilian Hofr
Matyáš Frgál
Lukáš Kuba
Jan Grošek
Jan Straka

V letošním roce nás opustili tito naši spoluobčané
Paní Ludmila Dvořáková
zemřela dne 20. 3. 2018 ve věku 92 let
Pan Ing. Jaroslav Bajaja
zemřel dne 21. 3. 2018 ve věku 83 let
Paní Marta Kubíková
zemřela dne 31. 3. 2018 ve věku 82 let
Pan Josef Trnečka
zemřel dne 24. 8. 2018 ve věku 62 let
Paní Josefka Hladká
zemřela dne 27. 10. 2018 ve věku 80 let
Paní Alena Menšíková
zemřela dne 8. 12. 2018 ve věku 70 let

Statistika obyvatel ke dni 10. 12. 2018
Celkový počet:
1018 obyvatel z toho 526 mužů a 493 žen
narodilo se:
17 dětí
z toho 9 chlapců a 8 děvčat
zemřelo:
6 obyvatel z toho 2 muži a 4 ženy
přistěhovalo se:
6 obyvatel
odstěhovalo se:
25 obyvatel
průměrný věk obyvatel: 39,46 let

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskutečnily volby do zastupitelstev obcí v celé
České republice. Účast ve volbách v městysi Švábenice byla 64,77%. Počet
volených členů do zastupitelstva byl 15. Vaše hlasy rozhodly o novém složení
zastupitelstva, ve kterém je 9 nových členů. Rada městyse je pětičlenná. Na
ustavujícím zasedání, které se uskutečnilo dne 31. 10. 2018, složili zastupitelé slib
v tomto znění: „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu městyse a jeho občanů, řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ Tento slib je zavazující pro každého zastupitele po celé volební období
2018 – 2022. Zastupitelstvo městyse mi na veřejném ustavujícím zasedání dalo
důvěru a znovu jsem byl zvolen do funkce starosty městyse. Děkuji vám všem,
kteří jste mne ve volbách do zastupitelstva městyse podpořili. Ze zkušeností velmi
dobře vím, jak funkce starosty je zavazující a po všech stránkách náročná. Proto
jsem se do poslední chvíle rozhodoval, zda mám tuto funkci ještě jednou přijmout
a vstoupit do svého pátého volebního období. Doufám, že mé rozhodnutí bylo
správné. Chci vás, vážení spoluobčané, ujistit, že se i nadále budu řádně
a svědomitě starat o majetek městyse a nedopustím nic, co by bylo v rozporu
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Rovněž vás žádám
o podporu a spolupráci v nastávajícím volebním období.

Závěrem mi dovolte, abych Vám i Vašim rodinám popřál
radostné a veselé prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví
a rodinné pohody v roce 2019.
Josef Kubík, starosta
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Kauza rybník
Vážení spoluobčané,
v předchozím měsíci došlo k
vypuštění rybníka, což u mnohých z
vás, ale i nás, vyvolalo rozhořčení.
Protože městysem kolují různé fámy
a dezinformace, dovolíme si položit
několik otázek a zároveň si na ně
odpovědět tak, aby veřejné mínění
získalo ucelené a správné informace.
1) Proč došlo k vypuštění rybníka?
K vypuštění rybníka mělo dojít již v březnu letošního roku. Protože se ale na
rybníce objevil život předčasně (díky dřívějšímu jaru), došlo k vypuštění až
v podzimních měsících. Vypuštění rybníka bylo provedeno proto, že nebyly
naplněny podmínky dané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky
(dále AOPK). Jednou z podmínek je nulová tolerance pro invazivní organizmy.
A právě tato podmínka byla díky tomu, že se v rybníku objevila společně
s ostatními druhy také plevelná ryba Karas stříbřitý, porušena. Z ní to divně, když
slovo rybník bylo odvozeno od slova ryba, ale je tomu tak. Karas stříbřitý, resp.
invazní polyploidní komplex, je v České republice považován za invazivní
organizmus. Tento, spolu s některými ostatními druhy, do našeho rybníka nepatří,
protože na rekonstrukci bylo využito dotace, která jasně vymezuje pravidla hry.
Tyto a i jiné druhy ryb způsobují zakalení vody, protože se pohybují, či žijí při dně
rybníka, a tím způsobují to, co se AOPK nelíbí.
2) Kdo do rybníku tedy ty ryby nasadil?
Na tuto otázku je poměrně lehká odpověď. Příznivec automobilového sportu, ani
vášnivý lyžař to asi nebyli. Ryby, které byly do rybníka nasazeny na žádost
městyse, byly přesně ty, které odsouhlasila AOPK, a byly nasazeny proto, aby
zlikvidovaly nadměrně rozvíjející se vodní makrovegetaci, kterou rybník zarůstal
po rekonstrukci při jeho napuštění. Ostatní ryby do rybníku připluly asi po potoce,
který téměř dva roky již pořádně neteče a dokonce je v jeho horním toku sucho.
Metrový Tolstolobik, nebo dva Sumci většího vzrůstu, se do rybníka museli dostat
jedině tak, že je tam prostě někdo "nasadil". Tak tomu zřejmě bylo i u ostatních
druhů ryb. Samozřejmě, že určité procento se mohlo objevit i přenosem ptáků
apod. Kdo je tam tedy nasadil, když příznivec automobilového sportu a ani vášnivý
lyžař to asi nebyli?? Pozorný čtenář si to jistě sám domyslí.
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3) Kdo rybník vypustil?
Rybník byl vypuštěn na základě požadavku AOPK a byl vypuštěn Moravským
rybářským svazem, který ucvaknul bez našeho vědomí zámek, který byl na
požeráku, a také byly vytáhnuty desky ze stavidla. Jestli oprávněně nebo
neoprávněně je nyní v šetření. Městys nemá s vypuštěním rybníka nic společného!
4) Kdy se rybník zavře?
Dle informací AOPK je třeba, aby rybník vymrznul. Následně máme možnost rybník
na požádání AOPK zavřít. Jsme ale v situaci, kdy v horním toku Švábenického
potoka není žádná voda. Hráz je stále otevřená. Dojde-li ke zlepšení situace na
vodním toku Švábenického potoka, bude se rybník opět napouštět.
5) Kdo je zodpovědný za stávající nepořádek v rybníce?
Vzniklá situace byla řešena na AOPK.
Bylo řečeno, že výlov proběhl podle
platných regulí a to, že některou rybku
se
nepodařilo
odlovit,
byť
neinvazivního druhu, je přirozený
biologický proces. To, že v požeráku
tyto ryby umírají, zahnívají a páchnou,
je údajně přirozené a není nutno tuto
situaci řešit.
O to více je pak
nepochopitelná situace z března, kdy
bylo zakázáno rybník vypustit, protože
se v horní tůni objevil život pulců.
6) Co dělala obec proto, aby se rybník nevypustil?
Městys, jako vlastník vodního díla, nedal ani v jednom případě souhlas
s vypuštěním rybníka. Došlo k porušení Manipulačního a provozního řádu.
Vypouštění nádrže je vždy nutno ohlásit na příslušném Vodoprávním úřadě, což je
v našem případě Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, a
vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s. p., což se v tomto případě
nestalo.
Vážení spoluobčané, současná situace nás nenechává v žádném případě
chladnými. Díky vypuštění jsme přišli o spodní vodu v oblasti Zábraní, přišli jsme
o krásné místo oddechu, sportovní plochu v zimních měsících, ale hlavně
o zásobárnu vody pro případné požáry. V současné době děláme vše proto, aby se
tato situace již neopakovala v následujících letech.
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Na následujících stranách Vám předkládáme k nahlédnutí kopie odborného
posudku – Operační program Životní prostředí 2007 – 2013, který jsme obdrželi
před zahájením výstavby Biocentra v lednu 2010. Tento dokument je pro Městys
Švábenice zavazující jak v současné době, tak i v dalších letech.
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Parkování v městysi
Vážení spoluobčané, množí se stížnosti na způsob parkování v ulicích našeho
Městyse. Dovolte nám tedy, abychom vás touto cestou informovali o základních
pravidlech parkování na veřejných komunikacích. V současné době začíná být
totiž v některých částech obce situace již neúnosná. Vzhledem k nadcházející
zimní údržbě chodníků a komunikací je proto nezbytné, se nad současným stavem
zamyslet. Zastavení a stání na komunikaci upravuje §25 Zákona o provozu na
pozemních komunikacích. V odst. 3 je napsáno: Při stání musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry
jízdy. Když vezmeme v úvahu toto pravidlo, tak je zřejmé, že v tomto případě je
možné stát pouze na úseku dlouhém cca 200 m, tedy přímo na náměstí. V jiných
částech Městyse nejsou komunikace tak široké, aby bylo možné toto pravidlo
dodržet. V situaci, kdy každá rodina v dnešní době vlastní dva či tři osobní
automobily, nebo některý z rodinných příslušníků dojíždí ze zaměstnání
dodávkou, nebo dokonce něčím ještě větším, dochází v různých částech Městyse
k neutěšené situaci a následně pak ke stížnostem.
Nešvary se dají rozdělit do několika kategorií.
1) Stání na travnatých plochách.
Najdou se i takoví, kteří opakovaně
své "plechové miláčky" staví na
místa, kde je travnatá plocha. V
sychravém počasí tak dochází ke
znečišťování komunikace nabaleným
blátem.
2) Stání na jiných komunikacích než k tomu určených
Chodník slouží pro pohyb chodců,
nikoliv pro odstavení automobilu.
Stání na chodnících je nešvarem ve
všech částech obce, kde se chodník
nachází. Vžijte se do situace
maminek, které jezdí s kočárky. Auta
na chodnících jim působí překážku.
Někteří si chodník také ustavičně
pletou se skladištěm stavebního
materiálu.
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3) Stání v rozporu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích
Jak již bylo řečeno v úvodu příspěvku,
téměř 90 % komunikací nesplňuje
podmínku 3 + 3 m pro každý směr
jízdy. Tzn., že všichni provozovatelé
vozidel stojící na komunikacích mimo
zákonnou mez, porušují zákon. Jelikož
nemáme městskou policii, a státní
policie by tuto situaci řešila pouze po
oznámení, dochází k situaci, která je
pro bezpečný provoz neúnosná. Automobily parkují v lepším případě ve směru
jízdy podél jedné strany komunikace. Najdou se ale i tací, kteří odstaví své auto,
sice také ve směru jízdy, ale v tom opačném, což způsobí, že průjezdný koridor se
zmenší na minium pro osobní automobily, natož pak pro nákladní automobily
svozu komunálního odpadu, integrovaného záchranného systému apod.
V některých obcích zavedli nepsané pravidlo o stání podél komunikace vlevo
v lichých týdnech a vpravo v sudých týdnech. Nemyslíme si, že tuto situaci to však
pomůže vyřešit. Přichází období zimního úklidu komunikací. Vžijte se, prosím, do
situace řidiče traktoru kličkujícího mezi různorodě odstavenými auty s obavami,
aby náhodou nedošlo k jejich poškození. Při zimní údržbě bude navíc používán
inertní materiál, který může automobil poškodit.
4) Parkování v prostoru zákazu vjezdu
Další stále se opakující nešvar se objevuje u mateřské a základní školy. Ač je zákaz
vjezdu umístěn před vjezdem k areálu z obou stran již delší dobu, najdou se tací,
kteří tento zákaz soustavně porušují, ba dokonce při upozornění, že se nachází
v prostoru zákazu vjezdu, se chovají arogantně. Tento zákaz vjezdu je tam
umístěn pro bezpečnost našich dětí! Uvědomme si, že se porušováním pravidel
tento ohraničený bezpečný prostor neustále zmenšuje a děti jsou stále více
vystaveny ohrožení oproti minulým dobám. Apelujeme na všechny rozumné
a svědomité rodiče, aby ty méně uvědomělé na jejich nevhodné chování
upozornili. Prostor pro přivážení a vyzvedání děti je vyhrazen před kulturním
domem.
Vážení spoluobčané, prosíme vás, abyste se nad tím zamysleli a parkovali své
automobily tam, kde ostatním řidičům ale i chodcům, dopravní obsluze,
integrovaným složkám apod., nezpůsobíte problémy. Nenacházíme se na
přelidněném sídlišti v Brně, kde své automobily nemáme kam umístit. Většina
domů ve Švábenicích má velký průjezd, velký dvůr, kde je možné automobily
zaparkovat. Nebuďme líní, tyto vrata otevřeme a automobily tam zaparkujme.
Předejdeme tak problémům s úklidem komunikací v zimních měsících, s pohybem
chodců, s pohybem dopravní obsluhy a především integrovaného záchranného
systému.
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POŠTA versus POŠTA PARTNER
Vážení spoluobčané,
jelikož se množí dezinformace okolo zrušení pošty, dovolte nám zodpovědět
několik otázek, které jsme si za vás sami položili, nebo jsme je od vás, občanů,
vyslechli.
1) Kdy ukončí své fungování stávající pošta?
Na základě smlouvy, kterou uzavřela p. Klabalová s Poštou s.p., by měl být provoz
pošty v budově městyse ukončen k 28. 2. 2018. Od 1. 3. 2019 by měla pošta
fungovat pod značkou "Pošta Partner" v prostorách květinářství vedle prodejny
ENAPO.
2) V čem budou služby Pošty partner odlišné od služby stávající pošty?
Dle informace ředitele pobočkové sítě budou služby Pošty partner identické se
službami stávající pošty. Dle příslibu p. Klabalové bude zajištěn bezproblémový
provoz Pošty partner tak, aby nedocházelo k tvoření front díky souběhu Pošty
partner a květinářství. Naopak bude navýšeno množství otevírací doby oproti
stávající poště. Otevírací dobu pošty a její výrazné porušování monitoruje Český
telekomunikační úřad.
3) Slyšeli jsme, že p. Klabalová zachraňuje Švábenice před zrušením pošty?
V současné době nikoliv. Pošta Švábenice patří ke 3 200 pobočkám, které se dle
nařízení vlády musejí zachovat.
4) Co když p. Klabalová bude chtít skončit?
Dle odpovědi 3, je zřejmé že pošta nemůže pobočku ve Švábenicích prozatím
zrušit. Buď se najde další osoba, která bude chtít Poštu partner provozovat, nebo
Česká pošta bude muset najít nové řešení.
5) Co dělala obec pro zachování stávající pošty?
Vnímáme vaše starosti o chod pošty. Víme o uspořádání podpisové akce vás
občanů za zachování staré pošty. V předchozích měsících jsme uskutečnili několik
schůzek, kde jsme nabídli např. i snížení nájmu za stávající prostory, ve kterých se
pošta nachází, byť nájemné je již nyní minimální. Dne 22. 11. 2018 se uskutečnila
schůzka na Úřadě městyse s ředitelem pobočkové sítě Jihomoravského kraje a
zástupcem dozorčí rady České pošty. Starostou městyse byl zaslán dopis senátorce
za náš volební obvod a na Ministerstvo vnitra. O zachování stávající pošty se
snažíme ze všech sil, ale s jakým výsledkem, je zatím nejisté.
V případě, že opravdu dojde k otevření Pošty Partner, budeme doufat, že služby
budou tak kvalitní jako u stávající pošty.
Níže uvádíme článek, který poskytnul ředitel pobočkové sítě Mgr. Tomáš Křepela,
za účelem zmírnění obav občanů ze vzniklé situace.
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Vážení spoluobčané,
zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli byste
být informováni o aktuálním dění v našem městysi?
Připravili jsme pro Vás nový komunikační kanál
Hlášenirozhlasu.cz, díky kterému vás budeme informovat
SMS zprávami, e-mailem, mobilní aplikací nebo přes
webové stránky www.svabenice.hlasenirozhlasu.cz

Chci odebírat hlášení. Jak na to?
Vyberte si jednu z možností:
Nainstalujte si aplikaci
Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz najdete na Google Play nebo v App Store.
Nebo naskenujte jeden z QR kódů do aplikace ve vašem telefonu a klikněte na
odkaz.
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Přihlaste se přes internet
Přejděte na adresu www.svabenice.hlasenirozhlasu.cz klikněte na tlačítko
ODEBÍRAT HLÁŠENÍ a zaregistrujte se.

Pošlete SMS
- ve tvaru SVABENICE JMENO PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE na číslo 774 724 136
(informace budete dostávat pouze formou SMS)
- ve tvaru SVABENICE JMENO PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE VÁŠEMAIL na číslo
774 724 136 (informace budete dostávat formou SMS a na Váš e-mail)
- chcete-li dostávat jen některé druhy informací, doplňte jejích čísla do SMS (např.
SVABENICE JAN NOVAK SVABENICE 879 JAN.NOVAK@EMAIL.CZ 1 3 5)
1. Oznámení od úřadu městyse
2. Kulturní, sportovní a společenské akce
3. Opravy, odstávky a odečty inženýrských sítí
4. Změny otvíracích hodin a svozu odpadu
5. Ztráty a nálezy
6. Prodej, výkup, sběr

Osobně na úřadu městyse
Navštivte osobně úřad městyse Švábenice.

Přihlášením k odběru hlášení dává registrovaný občan souhlas se zpracováním poskytnutých osobních
údajů za účelem zasílání aktuálních informací z městyse. Více o rozsahu a účelu zpracování a odvolání
souhlasu najdete na adrese www.svabenice.hlasenirozhlasu.cz nebo osobně na úřadu městyse.
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Setkání seniorů
V sobotu 8. 12. 2018 se uskutečnilo v Kulturním domě ve Švábenicích
pravidelné setkání seniorů. Odpolední program byl zahájen vystoupením dětí
z mateřské školy vánočním pásmem koled pod vedení p. uč. Kučerňákové a
Vybíralové. Děti byly odměněny velkým potleskem. Následně starosta městyse
seznámil seniory s aktuálními informacemi o dění v městysi a přítomní byli
podrobně seznámeni se situací kolem České pošty a rybníka. V průběhu celého
odpoledne bylo seniorům zajištěno občerstvení. O dobrou náladu se postarala
kapela Kozlaňáci, která hrála k tanci a poslechu až do večerních hodin. Již nyní se
všichni společně těšíme na další příjemné setkání seniorů městyse Švábenice
v roce 2019.
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Rozsvícení vánočního stromečku
Plamínkový průvod ke společnému švábenickému stromu se v letošním roce
konal za pěkného zimního počasí v sobotu 1. prosince. Plamínková královna
nejdříve v kostele převzala od pana faráře světlo, které děti přenesly ve svých
lucerničkách i pro ostatní, kteří již vyhlíželi průvod pod nazdobeným stromem na
náměstí. Při příjemném společném setkání sousedů se jedlo, pilo, povídalo…
Nechybělo milé vystoupení dětí ze základní školy a ZUŠ, novinkou pak bylo
promítání fotografií z letošních akcí švábenických spolků či předcházejících
ročníků rozsvěcování vánočního stromu. Každý, kdo přišel, si mohl odnést ve
svém oříšku proroctví pro příští rok, především pak strávit sváteční chvíle
začínajícího adventu radostně v kruhu svých blízkých a známých. Poděkování patří
všem, kteří se na akci podíleli.
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Historie staré školy ve Švábenicích
V letošních různých výročích nesmíme také zapomenout na budovu, kde jsme
kdysi čerpali vědomosti. Ano, je to naše švábenická stará škola. Byla postavena
v roce 1838, takže letos jí bylo rovných 180 let.
Kdy byla zřízena první škola ve Švábenicích, není známo. Je však jisté, že to
bylo již před rokem 1670. Z té doby totiž známe prvního písemně doloženého
rektora švábenického Jana Kostřína. Učitel František Slatinský zaznamenal,
že kolem roku 1713 stála škola severozápadně od kostela a měla číslo 81. Byla to
jednotřídka a vyučovalo se zde polodenně. Na žádost děkana a školdozorce
P. Valentina Vaculy byla postavena roku 1838 od patrona chrámu arcibiskupa
olomouckého Sommera Becka nynější stará škola s číslem 190. Původní stará
škola byla rozdělena na tři domky s čísly 81, 188 a 189 a prodána. V nové škole se
učilo ve dvou třídách až do roku 1873, kdy se stala trojtřídkou.
Učitelům švábenické školy slouží ke cti, že od prvního do posledního,
za poměrů a za okolností často velmi svízelných, plnili svůj úkol obětavě a dobře.
Nejlepším svědectvím toho je počet dětí, které přípravili pro studium na vyšších
školách.
Z těchto škol se například dalo 41 jedinců na dráhu kněžskou, 10 bylo učitelů,
4 právníci, 5 státních úředníků, 3 lékaři, 2 inženýři, 1 akademický malíř, 1 virtuos
na housle, 2 vojenské povolání, 1 hospodářský správce. Vesměs všichni se v té
době dobře v životě uplatnili.
Převážná většina studovaných rodáků ze Švábenic v minulosti pocházela
z nezámožných vrstev obyvatelstva. Snaha některých rodin poskytnout dětem
lepší vzdělání i za cenu velkého odříkání je hodna obdivu.
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Stará škola byla již zastaralá a svým účelům nevyhovující. 11. 7. 1971 byl
položen základní kámen na stavbu nové školy.
A dne 1. ledna 1973 došlo k slavnostnímu otevření dlouho očekávané nové
pětitřídní školy. V tento den se sešli všichni žáci, učitelé, funkcionáři i hosté u
staré školy, kde se s touto budovou rozloučili.
Nová škola ve Švábenicích již v tomto roce slouží 45 let a za tu dobu vychovala
spoustu vynikajících lidí, kteří jsou pro společnost nepostradatelní.

Připravil: Libor Pištělka
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Ohlédnutí za kostelním muzeem
Jak jsem se zmiňoval v minulém zpravodaji, tak rozšířené Kostelní muzeum
letos také mělo výročí. Na hody to bylo 35 roků od otevření. Zpřístupněno bylo na
slavnost sv. Michaela 2. října 1983. Jde o ojedinělé kulturní dědictví církevního
charakteru v Jihomoravském kraji.
Muzeum přišlo do povědomí tisícovkám návštěvníkům ze všech koutů
republiky a velkého počtu i ze zahraničí.
Malé muzeum zde bylo sice vytvořeno v 1. patře v roce 1965 z iniciativy pana
Josefa Slámy. Bylo zde několik desítek exponátů a fotografií. Jednalo se o obrazy,
plastiky, tisky a jiné předměty z minulosti kostela a fary. Bylo zde několik desítek
exponátů a fotografií. Jednalo se o obrazy, plastiky, tisky a jiné předměty
z minulosti kostela a fary.
Brzy ale kostel prodělával velké opravy, takže i muzeum bylo narušení pracemi
při výměně oken, elektroinstalací ve věži, nové fasádě aj. Muzeum se ztratilo
a téměř zaniklo.
Až za působení P. Josefa Šenkyříka jsem se rozhodl, že se s tím musí něco
udělat. Začalo se tam tvořit časem skladiště různých věcí a to si památky
rozhodně nezaslouží. Tak jsem nejdříve začal zednickými pracemi v 1. patře, ale
zjistil jsem, že na farní půdě je tolik exponátů, že se musí upravit i další dvě
místnosti ve druhém patře. Pak jsem se dal do malování všech čtyř místností
a schodiště. Bylo to všechno zde zaprášené, odrabané.
Vzpomínám si, že naše maminky si v roce 1958 udělaly velkou brigádu ve věži
a vymalovaly ji od spodu až ke zvonům. A od toho roku nic. Nebylo to moc
příjemné.
Po vymalování přišly na řadu nátěry podlah, dveří, nátěry dřevěných věcí proti
dřevokaznému hmyzu, výroba různých vitrín, stolečků, očištění exponátů
a mnoho jiného.
Podařilo se vše důstojně zvládnout, i když jsem se vracel z práce až večer,
ale byli jsme tehdy ještě mladí, takže spánku jsme tolik nepotřebovali.
Nejhorším jevem byl rok 1985 pro naše muzeum. Naši mocipáni asi neměli
co dělat, tak jsem byl předvolán do Vyškova na zámek k StB. Přes dvě hodiny jsem
musel poslouchat různé otázky a narážky. „To ve Švábenicích nesmí zůstat!“ Když
jsem se zeptal, jestli by bylo lepší to všechno spálit, tak jsem slyšel: „Chraň vás
ruka Páně s tím něco dělat! Všechno tam máme vyfoceno. Do Švábenic přijde na
výstavu několik desítek lidí, my to všechno odvezeme do města a tam na to budou
chodit tisíce!“ Ozval jsem se: „V tak hezkých prostorách vám ty exponáty vadí?
Vždyť naši předkové obětovali finance a práci proto, aby to bylo v našem kostele
pěkné, a vy to chcete Švábenicím sebrat?“ Už si nepamatuji na odpověď.
„A kdo mě dal příkaz, abych to zde dal popořádku a udělal zde muzeum?“ Když
jsem řekl, jestli četli od Františka Pokorného knihu o Švábenicích, slyšel jsem, že
ano. Odpověděl jsem, že asi ne, protože na straně 170 je jasně napsáno, že ve věži
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bylo zřízeno Kostelní muzeum. A ta kniha vyšla hned v roce 1970. Řekli, že MNV
to neměl dovolit, aby to tam bylo. Začali dále: „Kolik jsem si za tu práci bral?“ V té
době běžely akce ZET, ale když se něco dělo v církevní akci, tak si mysleli, že se
člověk obohacuje. Asi to vše bylo nahráváno, protože pod stolem stále na něco
mačkal. Chtěli mě pravděpodobně uvést do nesnází, protože se v rozhovorech
stále opakovali. Proto jsem byl u výslechu tak dlouho. Slyšel jsem jen samé
paragrafy.
Měl jsem za úkol nakonec sepsat dvakrát inventář exponátů, jeden pro ně
a druhý na arcidiecézi do Olomouce. Přišel jsem za nějaký čas za církevním
tajemníkem a chtěl jsem, aby mi dal formulář na soupis exponátů. Nedal, prý pan
farář ví, jak se to zapisuje. Za nějaký čas mi bylo sděleno, abych jich více
nezatěžoval.
Byly to vzpomínky na dobu, kdy nebylo moc lehko. Jedno slovo a mohlo být
pro člověka zle. Ale dobře to nakonec dopadlo. Nyní máme Kostelní muzeum
vedeno na Ministerstvu kultury v Praze a každým rokem zasíláme zprávu o dění
v muzeu. To stejné se děje o Vlastivědném muzeu.
Během posledních dvaceti let muzeum
zakoušelo své. Poprvé to bylo při
stahování kostela v roce 1998, pak při
nové elektroinstalaci po kostele a ve věži,
potom v roce 2012, když se maloval
interiér kostela. Vše jsem uvnitř místností
vymaloval, zároveň i schodiště ponatíral a
opravil, takže návštěvníci mohou být vždy
stále spokojeni s prohlídkou a čistotou.
Muzeum bylo rozšířeno o exponáty na
schodišti, takže v dnešní době v muzeu
důstojně uchováváme o třicetkrát více
exponátů z pozůstalosti našeho kostela a
fary než před rokem 1983.
Velice si vážím ocenění, které jsem
obdržel
z rukou
arcibiskupa
Jana
Graubnera. Jednalo se o medaili sv. Jana
Sarkandra s připsáním:
„Jako projev uznání a vděčnosti za aktivní a nezištnou práci pro církev a věrnou
službu v oblasti křesťanské kultury ve farnosti Švábenice. Kéž tato projevená
pozornost přinese kousek radosti a je také povzbuzením k dalšímu úsilí o budování
krásného společenství Kristovy církve.“
Připravil Libor Pištělka
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Muzejní koutek
Pozvánka na výstavu.

Jde již o 77. výstavu.

Každou sobotu, neděli a svátky (24., 25. a 26. prosince 2018 a 1. ledna 2019)
od 24. listopadu 2018 do 17. února 2019 jsou otevřeny výstavy:
Vlastivědné muzeum:
ĆESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY
S OBRÁZKY JOSEFA LADY
Jde o velkou ojedinělou výstavu v ČR.
Muzejní galerie betlémů:
Stálá výstava již 1.601 betlémů vyrobených ze všech dostupných materiálů.
Kostelní muzeum:
Stálá expozice umění z 18. a 19. století z pozůstalosti našeho kostela a fary.
Otevřeno od 13:00 do 17:00 hodin.

Co se připravuje v muzeu
Každou sobotu a neděli od 16. března 2019 do 30. června 2019
bude ve Vlastivědném muzeu výstava s názvem:
VELKÝ PŘÍBĚH BIBLE STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA V OBRAZECH
Na obě výstavy srdečně zve správce Libor Pištělka
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Hanácká nevěsta
Letos tomu bylo 55 let, kdy odešel na věčnost akademický malíř Petr Pištělka,
rodák ze Švábenic. Nejvíce se proslavil hanáckými malbami. V první světové válce
byl v legiích a po pěti letech koncem léta 1920 se vrátil domů do rodné chaloupky
č. p. 130. ležící na svahu nad hlavní silnicí z Kroměříže do Vyškova. Dnes na tom
místě je umístěn památník rudoarmějců, kteří zde padli v bojích při osvobozování
Švábenic dne 30. dubna 1945.
Dal se hned do chaloupky. Ta již volala po opravě, po novém rouchu. Dostala ji
i s drobným žudrem a o pár let později, roku 1926, ji bratři Pištělkové vyzdobili
sgrafitem. Petr velikou nadživotní figurou hanácké nevěsty, mladší Jan, učitel,
bohatým hanáckým ornamentem. A v zahradě za dvorkem na terasách svahu
vytvářeli oba společnou prací ráj květů, které zářily od časného jara do pozdního
podzimu.
V roce 1979 se pro rozšíření silnice na Dětkovice musel tento rodný domek
zbourat kvůli bezpečnosti. Tím vzalo za své i toto krásné sgrafito.
Před několika lety jsme uvažovali, že za pomocí staršího snímku se pokusíme
udělat předlohu hanačky, která pak bude umístěna jako sgrafito na fasádě mezi
okny Vlastivědného muzea v 1. patře. Umělci, kteří se takovou prací zabývali,
již nežijí, nebo zestárli. Ale hanácké dílo, které zdobilo rodný domek, v muzeu od
hodů máme.
Děkuji moc Luďkovi Pištělkovi, že z malé
fotografie postupně za pomocí výpočetní
techniky sestavil obrysy hanáckého děvčete
v životní velikosti (1 m x 2 m) na velký arch
papíru.
Tento arch s obrysy jsem postupně
okopíroval na velkou polystyrenovou plochu
a pak začal výtvarně zpracovávat. Podklad
opět má nažloutlou barvu, jako na sgrafitech
na faře, na kapličce sv. Václava, na hřbitově
pomník rodiny Petra Pištělky či kaplička
Anděla srážného Ve Zmole. Obrysy postavy
jsou fialkové barvy. Dalo nám to vytvoření
mnoho práce, desítky hodin, ale jsme rádi,
že po rodákovi máme v muzeu další
památku. Získali jsme nějaké obrazy, takže
se nám koutek Petra Pištělky a Jana
Vyhlídala zase o něco zvětšil.
Text i foto: Libor Pištělka
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Žehnání motorkářům a Slavnost Božího Těla ve fotografiích
V sobotu 5. 5. 2018 ve 12:30 h. byla ve Švábenicích u kostela tradičně zahájena
sezóna pro motorkáře: „žehnání motorkářům“. Celkem přijelo kolem 300
motorkárů.

14. ročník Slavností Božího Těla ve Švábenicích 3. 6. 2018 ve fotografiích Libora
Pištělky. Letošní slavnost se nesla v duchu 300 let od posvěcení našeho kostela
sv. Michaela.
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Opět je tu Silvestr
Rok uběhnul a opět je tu Silvestr. Je ve Švábenicích ještě mnoho pamětníků,
kteří ví, jak se v tento den v Kulturním domě konávala veselice s více jak
s dvouhodinovým programem. Co to bylo scének, anekdot a pěkných písniček.
Na ty chvíle si člověk rád zavzpomíná. Někteří ochotníci programů již nejsou
mezi námi. Jen vzpomínky zůstaly na ty krásné chvíle, kdy jsme mohli nejen na
Silvestra, ale i v jiných dnech v roce bavit lidi.
Vzpomínám na tyto anekdoty vždy s úsměvem:
* Lékař v nemocnici vyšetřuje pacienta a táže se ho: „Měl někdo z vašeho
příbuzenstva cukrovku?“ „Ano brácha, dva hektary.“
* „Co máme dneska k obědu?“ ptá se manžel po návratu z práce.
„To nevím“, krčí rameny manželka, „protože jsem ztratila tu nálepku
z konzervy.“
* „Pokaždé, když jsem krájela cibuli, plakaly mi oči.“ říká paní Nováčková paní
Horákové. „Ale už jsem našla recept, jak tomu zabránit.“
„Jak?“ zvědavě se ptá paní Horáková.
„Cibuli musí krájet manžel.“
* Manželé šli spolu na silvestrovskou zábavu. Manžel se opil do němoty. Žena
chtěla, aby šel domů, a on si nedal říct. Tak se sebrala a odešla sama. Cestou
domů ji potkal její milenec, a tak ho pozvala do bytu. K ránu se vrátí podnapilý
manžel a vidí svoji ženu s chlapem v posteli a spustí: „Ty darebáku, ty budeš
využívat mé slabosti a budeš mi milovat moji ženu?! Vstaň a plivni si, kde
chceš ležet.“ Milenec v klidu vstal a plivl na jeho ženu.
* „Tohle byla báječná jednohubka, milostivá, ostrá jako meč.“ chválí host
novoročního rána paní domu.
„Bohužel, pane, to byla drátěnka na nádobí.“
* Po bouřlivé silvestrovské noci si to ulicí šněruje auto od chodníku k chodníku.
Zaregistrovala to hlídka policie a snaží se vozidlo zastavit. Řidič se podívá
shovívavě na spolujezdce: „Hele, dnes uděláme výjimku, vezmeme je.“
* Stěžuje si ráno znavený manžel: „Já ti mám po tom Silvestru okno jako hrom!“
„To se nediv, vždyť jsi prošel výkladní skříní.“
V příštím roce ať si nikdo nestěžuje a prochází se jen po chodníku.
To vám přeje Libor Pištělka.
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Horké vánoce
Živý betlém
z knihy V Africe mi říkali Sípho
Zdeněk Čížkovský
Jednou o Vánocích, nedlouho před
půlnoční,
najednou
přiběhl
zpocený
a udýchaný mladý muž, padl přede mnou na
kolena, což není zrovna jejich zvykem,
a prosil mě o pomoc: "Otče, moje žena má
rodit, ale nějak to nejde, musí do nemocnice,
prosím odvezte ji tam. Bude to naše první
dítě."
Nebylo by to sice poprvé, co bych někoho
vezl do nemocnice, vzdálené asi půldruhé
hodiny jízdy od fary, ale za necelou půl
hodinu měla začít slavná mše svatá. Nastala
chvilka horečného uvažování. Na pláni za
kostelem je asi tak dva tisíce lidí čekajících na obřad, vrátit se mohu nejdříve za tři
čtyři hodiny, a když už to nebude půlnoční, počkají na mě? Promluvil jsem s mými
poradci, staršími jednotlivých rodů a vysvětlil jsem jim naléhavost situace.
Jednohlasně řekli: "Ano, otče, jeďte, někdo by mohl zemřít, a to se nesmí stát."
Podíval jsem se po zástupech lidí, všichni už věděli, co se děje a upírali na mě své
oči. Cítil jsem, že si opravdu přejí, abych jel a zachránil ohrožené životy. Bylo
hrobové ticho a do tohoto ticha jsem jen řekl: "Jedu zachránit životy, a Ježíšek se
narodí." Tak jak jsem byl /…/ jsem sedl do džípu v doprovodu mladého muže
a sjeli jsme dolů z kopce, kde už na nás čekala rodička, celá zkroucená bolestí,
s mladou dívenkou, která ji doprovázela.
Jeli jsme nejdříve velmi pomalu, protože cesta byla samý hrbol a výmol, no nic
příjemného pro takové cestující. Auto místy až nesnesitelně kodrcalo a hrkalo, ale
díky tomu se stalo něco, co bych ani v nejmenším nepředpokládal. Asi po půl
hodině jízdy se najednou ozvalo bušení na okénko, křik a dívenka vzadu
gestikulovala. Manžel ženy, která měla rodit, seděl vedle mě.
Položil ruku na volant a řekl, že zjistí, co se vlastně děje. Zastavil jsem a zbledl
v tom okamžiku zároveň, protože zezadu se ozval pláč a křik novorozeněte. Neměl
jsem s porody žádné zkušenosti, myslím, že ani manžel mladé maminky či dívenka
z jejího doprovodu. Mohlo se ještě leccos stát. Ale nestalo, dopadlo to s Boží
pomocí dobře, a když jsme se vydali nazpátek, domorodé osazenstvo už jen
samou radostí pískalo, výskalo, jeden překřikoval druhého. /.../ Její manžel mě
poprosil, abych je zavezl domů, že mi dají kozu. To je na africké poměry velký dar.
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Vystoupil jsem z auta a řekl jsem jim: "Já jsem pomohl vám, vy teď pomůžete
mně." Hleděli na mě s otevřenými ústy, bez představy, co asi tak můžu chtít. Ale
nasedli znovu do džípu a společně jsme vyjeli na kopec mezi jásající a čekající davy
lidí. Maminku s jejím novorozenětem jsem odvedl k dřevěné chýšce, posadil na
slámu a jejího manžela k ní "instaloval" jako Josefa. Začala dítě kojit a v tom
okamžiku jsem si myslel, že zahřmělo, protože stovky a stovky lidí zajásaly a začaly
zpívat "Narodil se Kristus Pán, veselme se..."
Ke skutečným jesličkám jsem si oblékl roucho a začal se mší svatou jednu
hodinu po půlnoci. Děti a dospělí chodili před tuto /…/ rodinu a dávali jí jablíčka,
banány, bonbony. Bylo to dojemné, krásné. Jak se vydařily tyhle Vánoce, na to do
smrti nezapomenu.
Velmi rád bych vám popřál požehnané Vánoce. Těším se, že se setkáme při
vánočních bohoslužbách a také při koledování dětí v našem kostele.
Kéž se umíme radovat z toho, že se do tohoto světa rodí Bůh – Láska.
Váš farář P. Krzysztof

Smrt farnosti
V novinách i po zdech jednoho města se objevila zvláštní smuteční zpráva:
"S hlubokým zarmoucením sdělujeme, že zemřela farnost sv. Eufrosia. Pohřeb se
bude konat v neděli v 11 hodin."
V neděli byl kostel sv. Eufrosia samozřejmě nacpaný jako nikdy předtím.
Nenašlo by se místečko k sezení, ale ani k stání. Před oltářem stál katafalk a máry
z tmavého dřeva. Kněz pronesl jednoduchou řeč: "Nevěřím, že by naše farnost
mohla znovu ožít a vstát z mrtvých, ale v tuto chvíli, kdy jsme tady všichni, chtěl
bych udělat jeden zvláštní pokus. Chtěl bych, abyste všichni, kdo jste tu, obešli
máry a naposledy se podívali na nebožtíka. Utvořte, prosím, řadu, jeden
za druhým, a až se podíváte na mrtvého, vycházejte dveřmi sakristie. Potom,
kdo bude chtít, může znovu vstoupit do kostela a zúčastnit se mše svaté."
Kněz otevřel rakev. Všichni byli zvědaví: "Kdo může být uvnitř? Kdo ve
skutečnosti zemřel?"
Pomalu začali v řadě postupovat k rakvi. Každý k ní přistoupil a podíval
se dovnitř. Pak vyšel z kostela. Vycházeli beze slova a trochu se zahanbením.
Protože všichni, kdo se chtěli podívat na nebožtíka z farnosti sv. Eufrosia
a podívali se do rakve, uviděli v zrcadle, které bylo opřeno o dno, vlastní tvář.
Děkuji všem, kteří se starají, by naše farnost byla pořad živá!
P. Krzysztof Jonczyk

25

Vítání občánků
V obřadní místnosti Úřadu městyse Švábenice bylo v letošním roce přivítáno do
života celkem 20 dětí.
K prvnímu slavnostnímu vítání občánků, které se konalo 17. 2. 2018, byly pozvány
Terezie Látalová a Sofie Novotná.

K druhému slavnostnímu vítání občánků, které se konalo 2. 6. 2018, byli pozváni:
Adam Pešava, Nikola Kučerová a Oliver Polák.
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Téhož dne, tj. 2. 6. 2018 byly do života slavnostně přivítány:
Ella Koutná, Emma Koutná a Adriana Knapová.

Čtvrté vítání občánků se konalo 22. 9. 2018 a do života byly slavnostně přivítány
tyto děti: Amelie Francesca Bernier Látalová, Maxmilian Hofr a Matyáš Frgál.
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Téhož dne, tedy 22. 9. 2018 byly slavnostně přivítány do života i další děti, a to:
Zdeněk Čecháček, Filip Kubík a Iveta Kubíková.

V předvánočním čase, dne 8. 12. 2018, se konalo již šesté a sedmé vítání občánků.
Slavnostně byli přivítáni do života: Radek Lejska, Lukáš Kuba a Adéla Tvrdá….
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…a Jan Straka, Klára Květoňová a Jan Grošek.

„Nejkrásnější ze všech dárků
dává život do kočárku.
A i když bude zlobit maličko,
pamatujte, že je to vaše štěstíčko.“
Všem rodičům blahopřejeme
a přejeme jim hodně radosti z jejich dětí
a všem narozeným dětem přejeme
hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky…
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Zaměření práce ve školním roce 2018 – 2019
Oslava státního svátku
V novém školním roce 2018 - 2019 se podle
pracovního plánu školy zaměřujeme na seznamování
dětí s krásami naší země, s životem lidí, kulturou
a uměním, vytváříme aktivní postoj k životu, odpovědný
vztah k životnímu prostředí. Posilujeme u dětí přirozené
poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování)
a vytváříme základy pro práci s informacemi. Zároveň
prohlubujeme poznatky získané v minulých letech při
akcích
pořádaných
policií
v mateřské
škole,
zdůrazňujeme bezpečnost v dopravě a při hrách dětí
venku.
Téma na tento školní rok máme: ,,Po cestičce z města ven, celé Česko
projedem“ a mottem jsou slova naší hymny: ,,A to je ta krásná země, země česká
– domov můj“. Vzhledem k tématu, které jsme si zvolili, je jasné, že oslava 100.
výročí založení Československé republiky nezůstala stranou. Učitelky připomenuly
přiměřenou formou toto významné výročí, využily tematický obraz Moje vlast –
Česká republika.
Nejmenší děti z 1. třídy se nejdříve seznamovaly se Švábenicemi, místem kde
žijí. Učitelky také navazovaly na jejich poznatky, které měly z cestování s rodiči po
místech naší krásné vlasti. Po veřejném zasazení lípy republiky u kaple Na Hradě
se šly děti z celé mateřské školy podívat na místo, kde byla zasazena. Všechny pak
s pomocí učitelek vytvořily výtvarné práce – v 1. třídě skupinovou práci lípu s listy,
některé děti také samy vyzdobily mapu České republiky tupováním.
Ve 2. třídě děti kreslily velký a malý státní znak, prezidentskou standartu,
malovaly temperovými barvami státní vlajku a obrázky z přírody. Z hotových prací
byla zhotovena výstava v šatně 1. třídy, na chodbě, i schodišti u 2. třídy.
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Děti z obou tříd také navštívily muzeum
s výstavou PANOVNÍCI ZEMĚ KORUNY ČESKÉ, 100
LET ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. Nenásilnou
formou tak učitelky vedly děti k lásce k místu, kde
bydlí, naší krásné zemi. Ve 2. třídě učitelky
seznámily starší děti i s hlavním městem Prahou,
některými horami, řekami a městy, popisovaly
fotografie a obrázky z kalendářů. Navíc toto
seznamování se stalo součástí celoroční hry
z časopisu Pastelka s názvem: ,,Ahoj, Česko“.

Při poznávání je bude celý rok provázet písnička, kterou se již naučily a hrají si
při ní na vlak. Ta začíná: ,,Jede, jede mašina, naše jízda začíná, projedem se po
krajích, východ, západ, sever, jih….“ a končí: ,,Že zpívají koleje, jak to Česko krásné
je“. Ve 2. třídě děti také poslouchaly před spaním četbu z knihy Příběhy z dějin
a pověstí. Ví, jak vypadá naše vlajka, znají její barvy, poznají českou hymnu i státní
znak, znají některá města, hory… a co si dál přát? Aby se na základy získané
v mateřské škole navazovalo i doma, aby učitelky společně s rodiči probudili
v dětech zájem i další vědomosti získávat. My učitelky budeme mít radost, když se
děti naučí kolem sebe dívat s otevřenýma očima a snad až vyrostou, aby nikdy
nezapomněly, v jaké krásné zemi se narodily.

Chráníme životní prostředí a pečujeme o své okolí
V rámci vedení dětí k péči o okolí se děti seznámily nejen se správným
tříděním odpadového materiálu do kontejnerů, ale také s využitím a recyklací.
Zkoušely si sešlapávání PET lahví v MŠ, hrály si na popeláře a třídily do barevných
tašek. Nasbíraný materiál odnášely do kontejnerů v obci. Vyzkoušely si také, jak
se hrabe listí na školní zahradě, do kterého se zapojily v listopadu v době pobytu
venku.
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Podzimní setkání s rodiči v Mateřské škole
V září na zahajovací schůzce jsme
rodičům předložili plán akcí na školní rok
2018 - 2019.
Jako
každoročně
jsme
nezapomněli na akci, která se jmenuje
„Výroba podzimníčku.“ Rodiče přijdou do
MŠ a společně s dětmi si vyrobí podle
vlastního nápadu a pomocí přírodnin,
kterých je na podzim opravdu hodně, nějaký
výrobek. Tento rok jsme stanovili pouze
jedno téma „DRACI.“ Týden před akcí jsme
vyvěsili pozvánku s pokyny k jejich výrobě.
Ve čtvrtek 8. 11. 2018 před 15. hodinou
začaly chodit maminky, které si přinesly
nejen představu, ale i potřeby pro výrobu a
zdobení. I my v MŠ jsme připravili třídu
„štěňátek“ ke klidnému tvoření. Paní
učitelky nachystaly papíry různé velikosti,
barvy, tloušťky, přírodniny i zdobící
materiál, který mohl být využit k výrobě či
ozdobě.
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Maminek nebylo mnoho, ale děti byly nadšené, že mohou být společně
s rodičem v mateřské škole. Nálada byla příjemná. Děti byly veselé. Jak maminky,
tak i děti využívaly svou fantazii opravdu naplno. Draci se tvořili z papíru,
gumových podložek, využíval se textil, sušené plody, koření, ořechové skořápky,
knoflíky apod. Děti byly prací zaujaty. Všichni vzájemně společně komunikovali.
Po skončení prací si po sobě uklidili a s dobrým pocitem odcházeli domů. Všechny
draky jsme vystavili na chodbě MŠ, aby si je mohli ostatní prohlédnout. Děkujeme
všem maminkám za jejich účast a příště u další akce na viděnou.
Yvona Lexmaulová

Přání do nového roku 2019

Z mateřské školy posíláme všem lidem přání:

Až zvoneček tiše zazvoní,
ať u vás doma všechno provoní
a přijdou zas po roce
nejkrásnější vánoce!
V novém roce si každý den řekněte,
jak je krásně na světě.

Hodně zdraví, ať se můžete radovat z každého pěkného dne.
To vám přeje za všechny z mateřské školy Ilona Kučerňáková.
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Žáci naší školy popřáli naší krásné republice
k jejímu stoletému výročí
„Přeji ti, abys byla svobodná.“
„Ať je na světě hodně lásky.“
„Aby byli lidé šťastní, hodní a navzájem si pomáhali.“
„Ať žije Česko!“
„Přeji ti, abys byla největší stát!“
„Hodně štěstí, Česká republiko!“
„Přeji ti, aby měl každý svou rodinu a kamarády.“
„Přeji ti, aby pravda vždy zvítězila.“
„Ať si neničíme přírodu, neznečišťujeme ovzduší a nekácíme lesy.“
„Ať se ti vyhnou všechny pohromy!“
„Ať mohou všechny děti chodit do školy!“
„Přeji naší republice klid, mír a život v ní bez válek.“
„Ať jsi krásnější a krásnější.“
„Česká republiko, měj se dobře dalších sto let! Všechno nejlepší.“
„Ať máme dostatek dobrého jídla a čistou vodu.“
„Přeji ti, abys byla pěkná, čistá, bez plastů a bez odpadků.“
„Ať naše Česko vydrží dalších 100 let!“
„Přeji ti hodně hodných prezidentů.“
zpracovala Jana Nadymáčková, učitelka
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Oslavy dne laskavosti
Třináctý listopad je v kalendáři označován
jako Světový den laskavosti, tedy svátek, jenž
nám připomíná uskutečňování dobrých
skutků. Ano, správně řečeno „připomíná“,
neboť tento svátek by se měl oslavovat všech
365 dní v roce.
Konat dobro není vůbec obtížné. Naopak
– dělat dobré věci je neuvěřitelně
jednoduché. Důležité je začít a vytrvat. Vždyť
jen takový „obyčejný“ úsměv na tváři
věnovaný druhému nás nestojí žádné peníze
a spoustu času nám také nezabere.
Dnešní den jsme v naší škole zasvětili
všemu dobrému, čeho jsme sami schopni
poskytnout. Pomoci nám měli skřítci
„laskavníčci“, kteří nás vítali hned při vstupu
ve dveřích školy. Během vyučování jim žáci
všech tříd vymýšleli vhodná jména, která
symbolizovala jejich poslání – např. Hodníček, Srdinka, Láskomílek, Ochotníček
nebo třeba Pomáháček.
Prvňáčci si spolu s paní učitelkou přečetli v příběhu Smutná princezna
o holčičce Karolínce, která neměla žádné kamarády a společně přemýšleli o tom,
jak by jí mohly děti pomoci. Mimo jiné si prvňáčci také slíbili, že se budou hezky
oslovovat, že si nebudou nadávat a že si navzájem pomůžou třeba při ořezávání
pastelek nebo při mytí tabule. Také se učili, jak se máme omluvit, když někomu
třeba nechtěně ublížíme.
Ve druhé třídě se kluci i holky zamysleli nad tím, že slovo laskavý se dá říci
i jinak – vlídný, přátelský, milý, ohleduplný, dobrosrdečný… Zahráli si také hru
„Hvězdička – pavučinka přátelství“, kde si v kruhu na koberci posílali klubíčko vlny
se slovem nebo větou o přátelství. Toto téma si druháci připomněli i v příběhu
„Listnáči, ven“, kde diskutovali o chování oživlých stromů, které připomínalo
správné i nesprávné chování některých lidí. Zážitky z celého dne pak využili při
kresbě stromu „Laskavce“.
Třeťáci si nejdříve vyluštili křížovku, kde tajenkou bylo slovo „laskavý“. Poté si
spolu povídali o tom, co vlastně znamená „být laskavý“ a jestli něco laskavého
v poslední době pro někoho udělali. Po poslechu textu o krásné louce, kytičkách
a o zpočátku trochu urážlivém a nesnášenlivém srnečkovi se žáci snažili vymýšlet,
jak by se měl tento srneček správně zachovat. Při hře „Přetlačovaná“ se pak
snažili dodržovat pravidla slušné hry tak, aby si navzájem s protihráči neublížili.
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Také se ve skupince zamýšleli nad tím, co nám někdy brání být laskavým a co
udělat pro to, aby se tak více nedělo.
Pro čtvrťáky se tento den stalo heslo „Přátelství je jako zlatá brána, v nás jen
v nás je od té brány klíč“ hlavním tématem. Spolu s Petrem Rezkem si zazpívali
píseň „Přátelství“, zahráli si např. dotykovou hru „Tichá pošta“, četli si krátké
povídky k zamyšlení s poučením na závěr. Ale hlavně – navzájem si povídali,
usmívali se, pomáhali jeden druhému, a co je důležité – vůbec na sebe nebyli
oškliví. Snad jim to vydrží co nejdéle.
S páťáky jsme se pustili do diskuze o tom, jaký význam mají pro člověka dobré
skutky. Shodli jsme se na tom, že nám každopádně přinášejí radost a dobrou
náladu a tím mají také blahodárný vliv na naše zdraví. V televizních zprávičkách
pro děti jsme se inspirovali počiny jiných škol – návštěva domu seniorů, útulku
pro opuštěná zvířata či pořádání sbírky pro děti s pohnutými osudy v Klokánku aj.
Zhlédli jsme příběh maminky bez rukou, jak zvládla péči o svou malou dcerku.
Všem se draly slzy do očí při představě, že lidská obětavost a láska nezná mezí
a doslova „hory přenáší“. Při poslechu příběhu o lvu Kazimírovi jsme si dokázali,
že přátelství mezi sebou je to nejcennější, co si můžeme navzájem nabídnout.
V hodině informatiky žáci využili moderní techniku k zasílání pozdravů a milých
přání. Na závěr se všichni zamýšleli nad tím, co všechno lze označit za dobrý
skutek a své nápady pak vlepovali do připravených papírových srdcí.
Závěrem lze říci, že během tohoto dne jsme se přesvědčili a utvrdili v tom,
že v každém z nás je veliký kus dobrého a že naše laskavé skutky udělají vždy
radost jak těm, ke kterým směřují, tak hlavně a především nám samotným.
Jana Zatloukalová
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Básníci z 5. třídy
Zimní okouzlení
Adam Tilšer
Když k nám paní Zima přichází
a na okna nám tak trochu zakouzlí,
to se na dětských tvářích probouzí
ten krásný úsměv kouzelný.

Zimní radovánky
Amálie Nováková
Zimu přece rádi máme,
proto takhle pospícháme.
Sáňkujeme, bobujeme,
společně se radujeme.

Ten léčí všechny neduhy
na těle i na duši,
teplo domova a vánoční nálada také potěší.
Láska a radost z obdarování zahřejí,
také vánoční chorály když se zapějí.

Domů nikdo nespěcháme,
koulování rádi máme.
Po venku si běháme,
na sváču se vrháme.
I když je nám velká zima,
venku je nám vždycky prima.
Nosy máme červené,
domů brzy půjdeme.

Děkujeme za tento čas,
kdy se vše pohne v nás,
že můžeme být všichni spolu,
večeřet u vánočního stolu.

Já a sněhulák
Tereza Dobešová
Co nás v zimě nejvíc láká?
Postavit si sněhuláka!
Pokud bude velká zima,
bude mu u nás určitě prima.
Když z mraků voda poteče,
to nám radši uteče.
Když zasvítí sluníčko,
zmenší se nám maličko.
Já však budu vždycky ráda,
že mám nového kamaráda!

Zima je tu!
Natálie Švédová
Zima je, zima je,
každý se raduje.
Pepík už si chystá sáňky,
Táňa kreslí zimní malovánky.
Někdy je nám velká zima,
ohrozí nás třeba rýma.
Není to však ničí vina,
na sněhu je velká psina!
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Zima
Patricie Pientaková
My když máme zimu,
nesnášíme rýmu!
Moje rýma spát mi nedá,
maminka kapesník hledá.
Tatínek nás venku nahání
při našem zimním koulování.
Po sněhu se klouzáme,
domů ale nespěcháme,
zimu přece jenom rádi máme.
Venku je nám zkrátka prima,
i když je nám velká zima!
Zima čaruje
Kristýna Procházková
Zima zase čaruje,
bílé vločky maluje.
Namaluje bílé vločky,
půjdou tiše jako kočky.

Těším se na Vánoce
Denis Frgál
Sníh padá,
vítr fouká.
Za chvíli jsou Vánoce,
vždycky jednou po roce.
Už se všichni těšíme,
u večeře si hovíme.

Vločka padá z nebe,
když ji chytíš, tak tě zebe.
Na dlaních je chviličku,
hned se změní v kapičku.
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Skautský rok 2018
Skautský rok 2018 byl
pro náš oddíl opět plný
práce. V klubovně na
staré školce se v 5
celoročně
pracujících
skupinách schází přes
50
dětí
našeho
městyse
a také
z
Dětkovic. K činnosti
dále využíváme srub v lese u Švábenic – Junáckou chatu a tábořiště u obce Milkov.
Nový rok jsme začali Tříkrálovou sbírkou pro potřeby charity. V předvečer
výročí osvobození našeho městyse od nacistické okupace jsme se zúčastnili
pietního aktu u památníků obětem I. a II. světové války. V květnu proběhl
na junácké chatě zálesácký camp. Roveři podnikali putování po Jizerských horách.
V červnu jsme na tábořišti u Milkova strávili pracovní víkend na přípravě
tábořiště pro letní tábor. Mimo běžnou údržbu areálu jsme dokončili dřevěný
obklad venkovní jídelny. Zahájením letních prázdnin jsme i my vyrazili na letní
tábor, který přenesl děti na vojenský výcvikový tábor. Tematické hry a večery
strávené u ohně zanechaly táborníkům spoustu krásných vzpomínek na tento
pobyt v přírodě.
V předvečer Sv. Václava jsme na zahradě u klubovny zapálili 73. výroční oheň.
V den založení našeho oddílu jsme zavítali na Svatováclavskou mši. V říjnu
proběhla brigáda na junácké chatě, kde došlo k výměně základních trámů chaty.
28. října, v den výročí 100. založení československého státu jsme se zúčastnili
výsadby lípy republiky u kapličky na hradě.
Nedlouho poté jsme se naposledy rozloučili s naší drahou sestrou Jožinkou
Hladkou, která byla dlouhá léta členkou švábenického skautského oddílu a aktivně
se věnovala práci s mládeží, čest její památce.
V prosinci se již tradičně připojíme k celorepublikové skautské akci, a do
našeho městyse přivezeme betlémské světlo, abychom obohatili sváteční domovy
našich rodin, sousedů a přátel.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem vedoucím celoročně pracujících
skupin za jejich práci, dále všem kamarádům, rodičům, kteří nám svou prací
a časem ochotně pomáhají při brigádách na táborové základně a Junácké chatě,
také Úřadu městyse Švábenice za hrazení veškerých nákladů spojených s chodem
a údržbou klubovny, a také za finanční podporu na celoroční činnost a táborové
vybavení.
Vše nejlepší v novém roce přejí skauti Švábenice.
Pavel Brown Derka, vedoucí oddílu
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Místní lidová knihovna
Během letošního roku jsme postupně připsali 200 nových knih. Nyní si můžete
vybrat ze 3251 titulů. Přetrvává největší zájem o historické romány Vlastimila
Vondrušky, Jana Bauera, Františka Niedla nebo Ludmily Vaňkové. Čtenářkám se
líbí romány současných spisovatelek např. Táni Keleové – Vasilkové, Hany
Mornštajnové, Marcely Mlynářové. Od světových autorů přibyly detektivky,
thrillery a dobrodružné romány. V našem katalogu jsou navíc zařazeny knížky
výměnného fondu Knihovny Karla Dvořáčka, které po dvou letech obměňujeme.
Zdá se, že mírně stoupl počet zaregistrovaných čtenářů i počet vypůjčených
knih. Na přesné údaje si musíme počkat do konce kalendářního roku.
Pochvalu si zaslouží žáci a žákyně ze 2. stupně základní školy, kteří poctivě čtou
knížky doporučené v hodinách českého jazyka. Snažíme se, aby bylo z čeho
vybírat.
Blíží se krásné svátky vánoční. Snad se najde i
chvíle klidu na přečtení dobré knihy. Nemusíte si ji
vždycky kupovat v obchodě, využijte možnosti
knížku si vypůjčit v naší knihovně.

Máme otevřeno každý pátek od 16 do 18 hodin.
Hana Pištělková - knihovnice

Betlémské světlo
I letos Vám skauti a skautky přinesou Betlémské světlo.
„Lid, který chodí v temnotách,
uvidí velké světlo...” (Iz 9, 1)
Malý plamínek, tento symbol Vánoc,
jenž svou silou spojuje mnohá srdce,
bude uložen k odpálení denně v kostele sv. Michaela Archanděla ve Švábenicích.

Tříkrálová sbírka
Městys Švábenice, YMCA Skaut Švábenice a Charita ČR pořádají
T Ř Í K R Á L O V O U S B Í R K U v sobotu 5. ledna 2019
Až se u vás zastaví koledníci s pověřením Charity ČR, otevřete
jim, prosím, dveře a přispějte na dobrou věc. Děkujeme nejen
za Váš příspěvek, ale také za vlídné přijetí koledníků.
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Volejbal Švábenice – aktivity 2018
Pálení čarodějnice

Společná dubnová akce dětí a dospělých „Pálení čarodějnice“ se zpíváním a plněním úkolů

Divadelní premiéra ve Švábenicích
Kulturní dům je oblíbeným místem nejen diváků, ale i účinkujících. Nejinak je tom
i v případě patnáctičlenného amatérského divadelního souboru APOLLO Tučapy,
který zde každoročně vystupuje. V listopadu letošního roku si režisérka vybrala
právě Švábenice pro premiéru divadelního ztvárnění oblíbené televizní hudební
pohádky z roku 1980 Princové jsou na draka. Podle jejích slov je u nás vždy
výborné publikum a velmi pěkná a příjemná atmosféra. Pohádkový příběh
o půvabné princezně Lence, o lásce a moudrosti, z něhož vyplývá, že nad drakem
mohou zvítězit nejen princové, je nadčasový, laskavý a vtipný. Zejména velké
diváky (pamětníky) jistě potěšila i možnost společně si zazpívat známé pohádkové
písničky.
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Ahoj prázdniny!
Tradiční soutěžní odpoledne pro děti se letos konalo v neděli 9. září v areálu
chovatelů, který poskytl pohodlný a bezpečný prostor pro osvědčené i nové
soutěžní disciplíny a pestřejší a bohatší možnosti občerstvení. Návštěvníci z řad
dětí, rodičů i prarodičů, kteří se dostavili v hojném počtu, tak mohli za pěkného
letního počasí naplno využít všech výhod areálu k setkání a společnému posezení.
Všechny děti, které soutěžní úkoly splnily, nebo se o ně alespoň pokusily, obdržely
zaslouženou odměnu, kterých se podle jedné z organizátorek R. Hanákové vydalo
téměř sedmdesát. Nezbývá než doplnit, že některé z disciplín stále častěji vybírají
a zajišťují junioři a starší děti - ještě nedávní aktivní účastníci. Poděkování tak
patří nejen jim a všem na straně organizátorské, ale i všem účastníkům, kteří svojí
účastí akci podpořili.
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Švábeničtí bruslaři na novém zimním stadionu
Stavba vyškovského zimního stadionu byla dokončena v průběhu minulé zimy.
Švábeničtí bruslaři si mohli užívat nového kluziště a jeho moderního zázemí nejen
v rámci hodin veřejného bruslení, ale i při dvou společných návštěvách, kdy byla
celá ledová plocha rezervována právě pro obyvatele Švábenic. Část kluziště patří
vždy hokeji, na druhé polovině se bruslí a hraje na honěnou, uprostřed se pomocí
hrazdiček pohybují bruslaři-začátečníci. „Nejvíce si cením nadšení a hojné účasti,“
hodnotí jedna z organizátorek A. Kalábová. Akcí se zúčastnila vždy téměř stovka
bruslařů a jejich doprovodu. Přiložené fotografie jsou zároveň pozvánkou na další
společná bruslení, naplánovaná vždy na sobotu:
27. prosince 2018
26. ledna 2019
23. února 2019
16. března 2019

od 13:00 do 14:30 h,
od 13:00 do 14:30 h,
od 17:45 do 18:45 h
od 13:00 do 14:30 h.

Všichni jsou srdečně zváni.
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Na závěr příspěvku si dovoluji vyslovit poděkování B. Štolfové za trvalou
a každodenní záštitu nad aktivitami ku prospěchu všech a na závěr roku
připojuji i za ostatní srdečné přání pohádkových Vánoc a pevného zdraví
v novém roce všem spoluobčanům!

Cvičenky ze Švábenic na sokolském sletu v Praze
Červencový všesokolský slet byl letos
vrcholem oslav stého výročí vzniku
československé republiky organizovaných
Českou obcí sokolskou, tradiční tělovýchovnou organizací, která pořádá slety již
136 let. V současnosti je Sokol největší organizací u nás umožňující sportovat
všem, přičemž roste podíl dětí a mladých lidí, kteří do sokolských aktivit zapojují.
Vyškovská župa Dr. Bukovského vyslala do Prahy na 120 cvičenců, mezi nimiž
měly své zastoupení i Švábenice. Ve skladbě Princezna republika (cvičení „věrné
gardy“ na hudbu a písně Karla Hašlera) vystupovala paní Jarmila Kolářová, členka
Sokola Vyškov. Skladbu Siluety (moderní a choreograficky zajímavé cvičení
s obručí na hudbu skupiny Mandrage určené pro dorostenky a mladší ženy)
nacvičila v rámci svého oddílu moderní gymnastiky Rhythmickgym Terezka
Dobešová, jako členka Sokola Ivanovice na Hané. Obě cvičenky se setkaly již při
červnových vystoupeních na župním sletu ve Vyškově a krajském sletu v Brně
(v největším sokolském areálu v republice).
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Pražský slet začal v neděli 1. července velkolepým slavnostním průvodem,
vyvrcholil ve čtvrtek a v pátek hromadnými cvičeními v moderním prostředí
vršovické Eden Arény. Cvičenci a cvičenky zvládali nácvik skladeb v letním vedru,
stíhali i pestrý program připravený pořadateli (společný večerní výlet na Petřín,
exhibiční vystoupení sportovců v O2 aréně, workshopy atp.). Mnoho
nezapomenutelných zážitků z celého sletového týdne bylo jistě odměnou za
vynakládaný čas a úsilí již od podzimu loňského roku všem přibližně patnácti
tisícům vystupujících. A jak vše hodnotí samy cvičenky?
Paní Jarmila Kolářová: „Pokud bych měla něco říci,
pak kromě fantastické atmosféry jsem měla
mimořádnou radost ze zapojení našich nejmenších a
mládeže. Bylo z nich cítit obrovské nadšení a
nasazení a vzbuzovali důvěru v dobrou budoucnost
Sokola. Zároveň bych ráda zmínila i účast
švábenické rodačky, paní Jarmily Hanákové, která
také jako členka Sokola Vyškov cvičila ve skladbě
pro ženy s názvem Cesta.“
Terezka Dobešová: „Nejvíce se mi líbilo, když nám
fandil a tleskal celý stadion, diváci na nás mávali a
my na ně. S obručí cvičím ráda, také jsem se mohla
učit street dance a parkour s dánskou taneční
skupinou.“
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Z pozice diváka a zároveň rodiče-doprovodu mladých siluet, který mohl sledovat
vše i uvnitř dění, vyjadřuji touto cestou velké uznání, obdiv a úžas nade vším, co
se odehrálo, co všechno cvičenci a cvičenky zvládali, navíc s jakou opravdovostí,
pílí, houževnatostí, vytrvalostí, pokorou a zároveň viditelnou radostí a nadšením,
přítomnou národní hrdostí. Velikost a výjimečnost celé události včetně
doprovodných akcí mohly zažít spolu s dalšími téměř dvaceti tisíci aktivních
účastníků sletového týdne i ostatní členky výpravy, které cesty ze Švábenic do
Prahy jistě nelitovaly.

S poděkováním za rozhovor a přáním, aby se vyzařující pozitivní energie přenesla
i na všechny kolem, Jarmila Dobešová.
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Ohlédnutí se za rokem 2018 u SDH Švábenice
Vážení občané Švábenic, rok se s rokem sešel, uteklo to jako voda, a proto
bychom Vás rádi informovali v tomto čísle Zpravodaje o aktivitách Sboru
dobrovolných hasičů Švábenice za rok 2018.
Jakožto každý rok, tak i letos jsme rok zahájili Hasičským plesem konaným
20. ledna, na kterém nám po dobrých zkušenostech zahrála hudební skupina
Melody music z Mostkovic u Prostějova. Byla připravena bohatá tombola a pestré
občerstvení. Poprvé jsme letos po hasičském plese navázali další kulturní akcí,
a to pro ty nejmenší tedy Dětským karnevalem, který jsme uspořádali s Městysem
Švábenice 21. ledna. I pro děti zahrála hudební skupina Melody music, tentokrát
se svým programem pro malé děti, pro které bylo připraveno veliké množství cen
a zajímavé soutěže, při kterých se děti mohly vyřádit. Dětí bylo opět hodně,
a takřka všechny si odnesly z karnevalu nějakou cenu a hezké zážitky.
Na jaře, kdy bývá v plném proudu
úklid po zimě, sbíráme po obci staré
železo a vysloužilé elektrospotřebiče.
Letos sběr proběhl začátkem dubna a
posbírali jsme opět několik tun
starého železa a elektrozařízení.
Všem, kdo nám darovali staré železo
a elektrozařízení, velmi děkujeme.
Výtěžek z této akce bývá každoročně
věnován na chod sboru a nákup
nového vybavení. V dubnu jsme opět
po roce řídili dopravu při svěcení
motorek, které se konalo u
Švábenského kostela. Při této akci
zajišťujeme bezpečnost na hlavní
silnici a místních komunikacích při průjezdu motorek, tak aby se nikomu nic
nestalo. Dále organizujeme ustavení motorek u kostela a v jeho okolí.
Dne 30. dubna jsme poprvé uspořádali v areálu ČSCH pálení čarodějnic. Naše
čarodějnice shořela bez větších problémů, přišlo hodně dětí i s rodinnými
příslušníky a celá akce se vydařila, tímto děkujeme členkám Volejbalu Švábenice
za pomoc při organizaci této akce. V areálu chovatelů jsme pak ještě pomáhali při
organizaci dětského dne, kdy naši členové připravili pro děti různé hry a ukázku
vybrané techniky, kterou jednotka disponuje.
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Po roční pauze jsme se vrátili k pořádání dětského tábora. Po několikaletém
letním táboření na Skavsku u Morkovic, jsme se rozhodli pro změnu. Dějištěm
letošního tábora s názvem Cesta do pravěku byla Tučkova hájenka v obci
Svratouch v okrese Chrudim. Vyjížděli jsme 28. července autobusem od hasičské
zbrojnice ve Švábenicích, a tamtéž jsme se vrátili přesně za týden, v sobotu
4. srpna. Zúčastnilo se 39 dětí, které byly rozděleny do tří družstev, a ve kterých
plnily disciplíny, a hrály hry s pravěkou tématikou. Vyrazili jsme také na společný
táborový výlet do Pekla Čertovina, kde jsme navštívili místní peklo, plné čertů
a absolvovali jsme i audienci u samotného Lucifera. Poté jsme se pěšky vydali zpět
do tábora. Celý tábor provázely vysoké letní teploty, se kterými jsme bojovali
dostatečným pitným režimem i vodními hrátkami. Podle ohlasů se dětem tábor
moc líbil a za to jsme rádi. Těšíme se na příští rok, a to v termínu 27. 7. 2019 –
3. 8. 2019 opět na Tučkově hájence.
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V září se naše jednotka opět po roce zúčastnila soutěže zásahových jednotek
s názvem „O hanáckó sekyrko“. Na jednotlivých stanovištích jsme řešili různé
situace, simulující reálné zásahy, mezi které patří např. dopravní nehoda, likvidace
požáru, evakuace osob, atd. Opět jsme se přiučili něčemu novému a zdokonalili se
ve zvládání různých krizových situací. Naše jednotka se již stala v silné konkurenci
jednotek z Olomouckého a Jihomoravského kraje tradičním účastníkem.

Naše zásahová jednotka se nadále pravidelně schází každý pátek, kde její
členové pečují o svěřenou techniku, kterou udržují ve výborném stavu, tak aby
byla vždy připravena pomoct při zásahu. Naši připravenost prověřil dne 8. dubna
požár lesa v okolí dubu u Švábenic, kde hořela hrabanka v lese na více místech.
Po uhašení zůstala na místě naše jednotka, která hlídala celou noc spáleniště proti
opětovnému rozhoření. Letos jsme byli povoláni v rámci OOB (jednotek ochrany
obyvatelstva) dne 21. června do Bzence, k likvidaci velkého lesního požáru podél
železniční trati, kde jsme prováděli týlové zabezpečení místa zásahu. Druhým
výjezdem pod hlavičkou OOB byl dne 21. září požár kulturního domu v Drnovicích,
kde jsme taktéž prováděli zabezpečení týlu při zásahu.
Důležitou součástí sboru jsou i mladí hasiči, kteří se scházejí každý pátek, a to
buď v klubovně mladých hasičů, nebo před administrativní budovou ZOD Haná
Švábenice. Když už je chladno, tak se naše setkání přesouvají do tělocvičny ZŠ
Švábenice. V současné době se řady mladých hasičů značně rozrostly, z čehož
máme velkou radost. I tak jsme rádi za každého nového člena. Zájemci se mohou
přijít podívat za námi každý pátek na výše uvedená místa. Mladí hasiči cvičí
a připravují se na soutěže v rámci hry Plamen. Děkujeme všem rodičům, kteří nám
pomáhají, kdykoliv je třeba, ale hlavně děkujeme všem dětem, že dobře
reprezentují náš sbor a Městys Švábenice.

50

Do konce roku 2018 nás ještě čeká 15. prosince v 17 hodin Valná hromada pro
všechny členy sboru v Pohostinství U Tří koček ve Švábenicích. Zveme všechny
členy.
Na závěr tohoto článku mi dovolte vyjádřit poděkování. Poděkování všem
členům sboru, kteří se aktivně zapojují do pořádání kulturních akcí. Dále dík patří
všem členům jednotky SDH Švábenice, za jejich celoroční nasazení a práce na
údržbě techniky. Poděkování též patří vedoucím mládeže, za práci s mládeží.
Všichni, kteří pomáhají vytvářet náš sbor takový jaký je, to dělají ve svém volném
čase na úkor svých rodin a za to jim patří DÍK největší.
Poděkování patří i městysu Švábenice za zodpovědný přístup k zajištění požární
ochrany tedy udržování akceschopnosti jednotky SDH Švábenice. Dále taky za
podporu našeho spolku tedy SDH Švábenice. Děkujeme také všem sponzorům,
kteří nás po celý rok podporují.
Občanům městyse Švábenice a všem, kdo budou číst tento zpravodaj,
přejeme, aby Vánoční svátky pro vás byly časem odpočinku a pohody. Do nového
roku přejeme hodně úspěchů, plno důvodů k radostem, a hlavně všem pevné
zdraví.

Za SDH Švábenice Jan Vrána
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Sokol Švábenice
Vážení příznivci Švábenského fotbalu,
čas nám utíká jako voda, Vánoce pomalu klepou na dveře,
krásné teplé počasí, kterého jsme si letos užili plnými doušky,
vystřídalo chmurné podzimní počasí a i to předznamenává, že
fotbalová sezona 2018/2019 se dostala do své poloviny a čeká
ji nyní dlouhá zimní přestávka.
Po dlouhých letech nebyla do sezony 2018/2019 přihlášena naše přípravka,
protože našich nejmenších hráčů nebyl dostatečný počet, který by stačil na
přihlášení buďto mladší anebo starší přípravky. Ale i to naše nejmenší členy, jejich
rodiče a také trenéry neodradilo a i přesto, že nehrají soutěžní zápasy, tak se
pravidelně po celou dobu podzimní části scházeli k tréninkům, které jim alespoň
částečně vynahrazovaly zápasové vytížení a měli nadále možnost se učit
a zlepšovat. Stejným způsobem budou takto pokračovat se svým trenérem
Lukášem Hladkým i celou zimu v místní tělocvičně a také od začátku jara opět na
našem hřišti. Věřím ovšem, že tato absence bude jen sezónního rázu a od nového
soutěžního ročníku uvidíme opět naše malé fotbalisty při soutěžním zápase, při
kterém nás budou opět bavit svou šikovností.
Velká změna se od nového soutěžního ročníku týkala také našeho žákovského
oddílu. Minulou sezonu 2017/2018 hrála ještě ve složení 7+1 a sezonu ukončila na
krásném stříbrném místě, za což jim ještě teď zpětně moc gratuluji, protože to byl
jak pro ně samotné tak i pro veškeré fanoušky našeho fotbalu krásný výsledek
a všem nám udělal velkou radost. Vzhledem k tomu, že od sezony 2018/2019 již
nebyla soutěž 7+1 založena, tak jsme byli nuceni přihlásit naše žáky do klasického
složení 10+1, tedy již nehrají pouze po vápna na střední brány, ale už na celé
hřiště. I s touto změnou se kluci pod vedením trenéra Martina Frgála vypořádali
velmi dobře a podzimní část sezony ukončili na průběžném 4. místě. Kdo měl
možnost navštívit alespoň některé z podzimních utkání našich žáků, z nichž určitě
stojí za zmínku domácí vítězství nad Velešovicemi - Křenovicemi 10:2, nad
Slavkovem u Brna v poměru 12:2 a také vítězství v Křižanovicích 0:19, tak měl
možnost vidět, že jsou šikovní a hlavně je to baví, což je dle mého základní
předpoklad k dalšímu růstu. Věřím, že v tomto trendu budou nadále pokračovat
a budou dělat nejen svým trenérům, fanouškům, rodičům ale hlavně sobě radost
ze svých výkonů.
Nakonec se dostávám i k hodnocení našeho A mužstva. Tak jak jsme sezonu
2017/2018 končili ve velmi dobré formě tak i stejným způsobem jsme odehráli
většinu podzimních zápasů v sezoně nové a v průběžném pořadí jsme na 4. místě.
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Dle mého předváděli kluci na podzim výkony, se kterými jsme museli být ve
většině případů spokojeni, protože tak pohledný fotbal se tu nehrál dlouho
a věřím, že ve stejném duchu budou pokračovat nejen na jaře, ale i dlouhodoběji.
Vidím za tím hlavně to, že se mezi kluky, kteří jsou výbornými fotbalisty, vytvořila
dobrá, fungující parta a to se pak následně odráží na předváděných výkonech na
hřišti. Ale pozor, vše není dokonalé a je nadále na čem pracovat, ale rozhodně je
na čem stavět. Dále se stabilizoval kádr, který o jednoho hráče přišel, ale také se
doplnil o 17-ti letého Patrika Hladkého, který přišel z Moravských Málkovic
a postupně se začíná začleňovat do mužstva. Tím hráčem, který se rozhodl
skončit, je Zdena Hrda. Chtěl bych mu tímto za vše srdečně poděkovat. Ale
i v jeho případě platí, že pokud bychom potřebovali pomoci, což platilo v zápase
s Velešovicemi, tak je vždy ochotný nám pomoci.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem jménem Sokola Švábenice popřál radostné
a veselé prožití svátků vánočních, do nového roku 2019 Vám přeji hodně štěstí,
zdraví a rodinné pohody a v březnu 2019 se na Vás opět budeme těšit při utkáních
našich mužstev.
Tomáš Orel, předseda Sokol Švábenice
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Kde ti fotbalisti jsou?
Vážení čtenáři vánočního zpravodaje Městyse Švábenice. Byl jsem požádán,
abych napsal pár řádků o podzimním účinkování žákovského fotbalového týmu.
Ale když jsem si sedl k počítači a jak se říká, že něco vypotím, nezačali se mi
v hlavě představovat naše podzimní zápasy, ale úplně jiné myšlenky.
Začnu tím, že OFS (Okresní fotbalový svaz) Vyškov si dal podmínku o sestavě
žákovských týmů v sezoně 2018/2019. V předešlých ročnících jsme hráli tak zvaně
7 + 1. Ale na letošní ročník je to 10 + 1, to jest plnohodnotný tým jako muži. To,
co na OFS vymysleli, po jedné stránce chápu. Jenže, nejsou schopni na zápasy
delegovat rozhodčího. I to si musíme zajistit sami. Podívejte se na stránky našeho
klubu, v kolika zápasech byl u nás rozhodčí z OFS?
Dobře si to pamatuji ten telefonát o této změně. Bylo krásné léto, seděl jsem
pod pergolou a odpověděl jsem: „no myslím si, že to dáme dohromady.“ Vzal
jsem propisku, napsal jsem si všechna jména našich hráčů a vyšlo patnáct. Takže
v pohodě... Potvrdil jsem přihlášení žáků do soutěže 10+1.
Ale do týdne nastal zlom, který jsem nečekal a Vážení čtenáři, kromě jednoho
docela čekaného přestupu, jsem nevěděl o odchodu dalších hráčů. Dále odešel
Mara Vojáček k dorostům Morkovic a Anetka Cupáková ukončila činnost. Celkem
tedy, mimo počítané odchody, navíc odešli do jiných klubů další čtyři hráči.
A to už je poznat.
Co teď? Podařilo se mi navrátit do týmu kluky, které jsem dříve trénoval
v přípravce, a více méně z rodinných důvodů přestali fotbal hrát. Dnes, jsou
plnohodnotnými hráči našeho mužstva. Dále máme v týmu jednoho hráče
z Orlovic a jednoho z Málkovic.
Před osmi roky, jsme ve Švábenicích spolu s dalšími rodiči založili fotbalovou
přípravku. Na začátku, jsme to brali jako „ať se děcka zabaví“. Ale najednou se to
začalo nabalovat. Přípravka se přihlásila do soutěže a kluci, kteří dnes hrají za
žáky, jsou pilířem našeho týmu. Tímto chci rodičům, kteří jsou stále aktivní jako
fanoušci nebo opravdový pomocníci žáků, poděkovat.
Ale proč tyto myšlenky píši. V posledním zápase v Dědicích jsme hráli v deseti.
A to ještě první poločas hrál Ondra Vidlář se zánětem slepého střeva. Dále hráli
za nás dva kluci ze zrušené přípravky (nejsou hráči). Tento zápas jsme prohráli 4 2. Ale musím říci, že se ctí, i když jsme dohrávali v devíti. Ale musím se zeptat,
kde jsou ti naši malí fotbalisti? Že se musela zrušit i výše zmiňovaná přípravka?
Kde jsou bývalí či aktivní fotbalisti, dědečci, tátové - Vaši vnuci, synové? Kdo bude
hrát za Švábenice za pět, deset let? Nezaroste nám to hřiště lebedou? Fotbal není
jen o tom, přijít jednou za čas na zápas, nadávat jak hrají špatně a jen kritizovat.
Za žáky musím říct, že dávají do toho vše, a jak se říká, celé srdce. Když hrajeme
v jedenácti, proti týmu, který má pět kluků na střídání, my žádného, a dokážeme
vyhrát. Tak to jsou praví Švábeňáci.....
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Tímto bych chtěl vyzvat všechny rodiče, prarodiče, známé. Přiveďte kluky, holky
na hřiště, vždyť - zelená je tráva, fotbal to je hra...
Přejeme všem pohodu, příjemné prožití svátků vánočních a krásný nový rok.
Frgál Martin, trenér žáků Sokol Švábenice

Okresní přebor OFS Vyškov MUŽI
Rk.

Tým

Záp

+ 0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.

Bohdalice

13

9 2 2

44: 25

29

( 19)

2.

Křižanovice

13

8 4 1

32: 15

28

( 17)

3.

Slavkov u Brna

13

9 0 4

31: 22

27

( 9)

4.

Švábenice

13

6 5 2

36: 26

23

( 10)

5.

Pustiměř

13

6 4 3

28: 23

22

( 5)

6.

Otnice

13

7 1 5

37: 37

22

( 0)

7.

Vážany n/L

13

6 2 5

26: 29

20

( -3)

8.

Brankovice

13

5 3 5

26: 27

18

( -1)

9.

Ivanovice n/H

13

4 4 5

33: 31

16

( 2)

10.

Radslavice

13

2 6 5

25: 29

12

( -4)

11.

Velešovice

13

3 3 7

23: 40

12

( -17)

12.

Hodějice

13

2 3 8

32: 41

9

( -9)

13.

Letonice

13

2 2 9

32: 35

8

( -3)

14.

Rousínov B

13

2 1 10

30: 55

7

( -25)

Okresní přebor OFS Vyškov ŽÁCI
Rk.

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

(Prav)

1.

Vyškov B

8

8 0 0 42: 7

24

( 35)

2.

Rousínov

8

6 1 1 53: 15

19

( 38)

3.

Bučovice

8

6 0 2 53: 12

18

( 41)

4.

Švábenice

8

4 1 3 53: 18

13

( 35)

5.

Komořany

8

4 0 4 37: 24

12

( 13)

6.

Dědice

8

3 0 5 33: 35

9

( -2)

7.

Slavkov u Brna

8

2 0 6 22: 42

6

( -20)

8.

Velešovice-Křenovice

8

2 0 6 15: 51

6

( -36)

9.

Křižanovice

8

0 0 8 2: 106

0

( -104)
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Myslivecký spolek Střela Švábenice
Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více, jak tisíc
let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí
z pokolení na pokolení. Právě toto dědictví vytvořilo kulturní základ myslivosti
a dává myslivecké činnosti smysl i v současné době.
Myslivecký rok našeho spolku zahajujeme vždy výroční členskou schůzí, kde
hodnotíme a bilancujeme rok předchozí. Na sklonku března provádíme sčítání
kmenových stavů jarní zvěře, které slouží jako podklady k vypracování
mysliveckého hospodaření pro celý rok.
Začátkem dubna se v Medlovicích konala chovatelská přehlídka trofejí, zvěře
ulovené v honitbách okresu Vyškov. Veřejnost se tak může seznámit s tím, jak
myslivci daného regionu hospodaří se zvěří. V jarních dnech jsme přispěli
k obnově švábenického lesa a zúčastnili jsme se brigády výsadby nových stromků.
Proběhla brigáda na údržbě myslivecké chaty a na vyčištění studny. S blížícím se
červnem, který je měsícem myslivosti, naši členové na příjezdových cestách do
lesa v katastrech obce Dětkovice a městyse Švábenice, vyrobily a rozmístily
informační cedule o ochraně přírody a mláďat, která se v tomto měsíci v honitbě
rodí. Tabule měli sloužit jako nápověda, jak se správně chovat v přírodě a při
náhodném nalezení například malého kolouška či zajíčka. Bohužel z devíti cedulí
nám do konce června vydrželi pouze dvě. Ostatní byly buď zničeny či odcizeny.
V roce 2018 jsme uspořádali 4 kynologické akce. V dubnu to byly pro klub
chovatelů loveckých slídičů lesní zkoušky o pohár starosty honebního
společenstva.
Druhý den následovaly speciální vodní práce na švábenickém rybníku o pohár
starosty městyse. V měsíci září pro beagle klub barvářské zkoušky honičů, a druhý
den pro OMS Vyškov barvářské zkoušky všech plemen. Tyto zkoušky pořádané
naším spolkem jsou vyhledávány nejen vůdci z České republiky, ale i ze Slovenska
či Rakouska. Dělají dobré jméno nejenom české myslivosti, ale i našemu městysi.
V letních měsících probíhaly brigády na výstavbě centrálního krmelce pro
zásoby krmiva na zimu. S příchodem podzimu jsme uspořádali ke cti patrona
všech myslivců a lesníků Svatohubertské slavnosti. Pátek jsme zahájili Hubertskou
zábavou. Příjemná živá hudba a myslivecké speciality z naší kuchyně přilákaly
mnoho mladých lidí. Taneční zábava vyvrcholila tombolou, ve které nechyběla
i zvěřinová tombola.
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V neděli jsme pokračovali v kostele Sv. Michaela Svatohubertskou mší, na níž
účinkovali trubači Zábřeh a chrámový sbor Švábenice. Slavnostní mše byla
ukončena před kostelem, kde každý mohl ochutnat výborné vdolečky a zahřát se
teplým svařeným vínem. Tento svátek Svatého Huberta vyvrcholil společným
obědem, na který byly pozvání zástupci Švábenic a Dětkovic a dále zástupci
Honebního společenstva Švábenice. V odpoledních hodinách se zástupci spolku
zúčastnili výsadby lípy k výročí 100 založení Československa.
S příchodem listopadu přichází pro náš spolek vrchol lovecké sezóny. Při
společných honech zhodnotíme dosavadní celoroční práci v honitbě.
Poděkování patří všem členům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se podílí
na chodu spolku a během celého roku nechají v honitbě stovky brigádnických
hodin.
S přáním všeho nejlepšího do nového roku členové MS Střela Švábenice.

Za MS Pavel Derka
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Julky 2018
Naše parta horalů KBS (klub busola
Švábenice) zvažovala, do kterých hor
letos vyrazit. Padla volba na Julské Alpy.
V době komunistické diktatury to byl
vytoužený cíl všech horalů. Potřebovalo
to jen splnit dva požadavky. Dostat
devizový příslib a získat výjezdní
doložku. Já jsem dostal vysvědčení:
výjezd k opuštění republiky nežádoucí.
O to víc jsem se těšil na letošní výjezd.
Ujasnili jsme si cíle našeho výletu. Vše
budeme absolvovat v pohodě, žádná
hurá akce. Vystoupíme na nejvyšší vrchol Triglav, 2864m.n. Projdeme nějaké feraty,
kterých je tam požehnaně. Navštívíme místa velké války, kde bojovali naši dědové.
Nadešel den, středa 19. září 2018. Ve 20.00 vyráží naše čtveřice ze Švábenic směr
Slovinsko, Mojstrana, Dovje, kemp Kamne. Ve 3.00 jsme na místě. Nocleh nalézáme
pod zastřešeným altánem a rychle spát. Okolo deváté vstáváme a vyrážíme autem
k Aljaževu domu. Na parkovišti necháváme auto, balíme nejnutnější věci pro výstup na
dva dny a vyrážíme po svých. Průvodce uvádí dobu výstupu až na vrchol 6 hodin. My
nespěcháme a počítáme s přespáním na chatě Na Kredarici. Výstup začínáme ve výšce
1015 m. Chata je ve 2515 m. Představa 1500 m převýšení budí respekt. Cestou se
otevírají nádherné výhledy. Někdy je lepší se pod sebe nedívat. Při přechodu jednoho
zářezu na nás začínají padat kameny. Rychle se schováváme a pozorujeme, odkud to
padá. Nad námi se objeví stádo kozorožců. Musíme počkat, až přejdou. Kameny padají
takovou rychlostí, že žádný z nás nechce nějakým dostat. Po tomto dobrodružství
pokračujeme až na chatu. Naše doba výstupu 7 hodin nás nutí přespat na chatě dnes
a ve výstupu pokračovat další den. Potkáváme zde partičku horalů z Klatov. Ti jsou zde
již po třetí. Vždy je zahnalo špatné počasí. Až nyní je počasí krásné pro výstup.
Zažíváme tedy malý zázrak. Datum jsme si dali již v únoru a vyšlo to. Pro výstup jsme si
zvolili tzv. Tominškovu cestu. Nocleh máme ve stropní místnosti pro 12 osob na
pryčnách, které vzdáleně připomínají Terezín. Každý si dokáže představit vzduch, kde
je 12 osob zpocených a vydávajících ty nejrůznější zvuky. Jednu noc ale nějak musíme
vydržet. Ráno okolo osmé po snídani vyrážíme na posledních tři sta metrů převýšení.
Hodina výstupu se shoduje s průvodcem. Na vrcholu je již značné množství lidí.
Rozhled je fantastický. Po malém občerstvení volíme cestu sestupu přes Triglavskou
škrtinu na chatu Na Doliču. Zde si dopřáváme pauzu, guláš s poentou a pivo. Sešli jsme
700 metrů. Kupujeme si každý petku vody na cestu. Dále jdeme přes sedlo Luknja. Než
tam dojdeme, je to dalších tři sta metrů dolů a zase nahoru. Ze sedla scházíme
kamenitou sutí podél obrovské severní stěny Triglavu k našemu autu. Odjíždíme zpět
do kempu Kamne. Recepční nám doporučuje spát v našem altánu a upozorňuje nás,
že zítra má celý den pršet. Užíváme si teplou sprchu a plánujeme mokrý program.
Ráno vstáváme do mlhy a mrholení. Vyrážíme směr sedlo Predel. Prohlížíme si zde
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zbytky italského pevnostního fortu.
Pokračujeme dál směr Bovec. Cestou se
zastavujeme a prohlížíme si pevnost
Kluže. Sídlilo zde velitelství a záložní
jednotky rakousko-uherské armády. Ve
vesnici Bovec hledáme ubytování
v apartmánu. Pro déšť jsme kemp a
stany zamítli. Našli jsme apartmán za
65 éček. Po ubytování vyrážíme
k vodopádům Glijuna, Virje a Boka.
Další den vyrážíme směr Kobarid.
Plánovali jsme výstup na Krn (2244m) a
návštěvu hřbitova československých vojáků. Stále ale prší, a tak navštěvujeme místní
muzeum. Zde si uvědujeme hrůzy válek a jejich nesmyslnost. Jdeme se též podívat na
největší italský památník. Je zde kostnice věnována více než 7000 padlých italských
vojáků. Cestu na vrchol ke kostelu sv. Antonína z Padovy lemuje křížová cesta odlitá ze
zvonoviny. Poblíž je muzeum, kde je jedno poschodí věnováno roku 1991, kdy se
slovinsko osamostatnilo. V potyčkách padlo 40 slovinců. Odjíždíme do vesnice
Drežnica, odkud je nástup na Krn. Je sychravo a mlha. Jdeme tedy jen k místnímu
vodopádu. Při odjezdu zpět do Bovce se zastavujeme u památníku padlých nad údolím
a kocháme se neuvěřitelnou scenérií.
Údolí i s vesnicí zahaluje mlha a vidět je
jen krásně nasvícený kostel. Pohled jak
v pohádce. Čekáme až tato hra mlhy a
světla skončí a pokračujeme zpět.
Poslední den našeho putování si
chceme ještě užít, začíná být totiž
krásné počasí. Zvažujeme, zda si
užijeme zipline nebo raftingu. Konečná
volba padla na rafting po řece Soči. Ti,
co to absolvovali, si užili správný
adrenalinový zážitek. Než jedeme
domů, jdeme na oběd do restaurace ochutnat místní speciality. Pstruh na různé
způsoby, polévka juha, mleté skopové se zapečeným sýrem a jiné dobroty. Odjíždíme
směr sedlo Vršič. Nekonečné množství zatáček do sedla a zase ze sedla směr Kranjska
Gora. V sedle se ještě kocháme pohledem na vrchol Prisojniku, který byl také naším
plánovaným cílem. Někdy příště. Loučíme se slovinským „chvala“ – díky za počasí
a Dobro došli. Sjíždíme do Kranjske Gory. Fotíme se u sochy kozorožce, symbolu
Triglavského národního parku. Loučíme se s pocitem, že se musíme zase někdy vrátit.
Slovinsko je krásná země, s výbornou kuchyní a příjemnými lidmi.
Horám zdar

Vladimír Norgay Hroza
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Úřad městyse Švábenice oznamuje, že bude naposled v tomto roce
otevřen ve středu 19. 12. 2018 od 7:30 h do 18:00 h.

V době od 20. 12. 2018 do 1. 1. 2019 bude úřad uzavřen.
Otevřeno bude od středy 2. 1. 2019.

Vývoz směsného komunálního odpadu v době svátků
bude ve Švábenicích probíhat v sobotu 28. 12. 2018.
Sběrný dvůr bude pro veřejnost uzavřen v těchto dnech:
24. 12. 2018
25. 12. 2018
26. 12. 2018
31. 12. 2018
1. 1. 2019
Otevřeno bude:
22. 12. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018
29. 12. 2018
Více informací získáte na webových stránkách RESPONO, a. s.

Informace o výši místních poplatků na rok 2019
Komunální odpad:
poplatek za stočné:
poplatek za psa:

500,- Kč na osobu
105,- Kč na osobu
80,- Kč za 1 psa,
150,- Kč za každého dalšího psa
O termínu vybírání místních poplatků vás budeme předem informovat.

Městys Švábenice a Volejbal Švábenice
Vás zve na první
silvestrovský ohňostroj,
který se koná

31. 12. 2018 v 17:15 h.
na fotbalovém hřišti.
Občerstvení zajištěno.
Pozvánky na společenské akce v roce 2019
so
ne
pá
pá
so

12. 1. 2019
13. 1. 2019
18. 1. 2019
25. 1. 2019
16. 2. 2019

Ples SDH
Karneval pro děti
Ples ZOD Haná
Ples Městyse Švábenice
Ples Sokol Švábenice

60

Informace
Kadeřnictví - Petra Novotná, Švábenice 366. Objednávky na tel. čísle: 737 429 274
Holičství, kadeřnictví – Aneta Hrozová, Osmek 63, Švábenice, tel. číslo: 608 431 985
otevírací doba:
st
15:00 – 17:30 h.
čt
15:00 – 17:30 h.
pá + so
na objednání
Pohostinství Na Lapači, Švábenice 200, Michal Skácel, tel: 517 365 016
otevírací doba:
po- čt:
11:30 – 14.30 h. 16:00 – 22:00 h
pá, so:
11:30 – 14.30 h. 16:00 – 24:00 h.
ne:
11:00 - 20:00 h.
Pohostinství U Tří koček, Švábenice 50, Zlata Dušátková, tel: 774 950 707, 608 880 330,
poskytujeme denní menu, rozvoz obědů, oslavy, svatby, trachty, catering a ostatní akce.
Otevírací doba:
po – pá:
11:00 – 22:00 h. (v pá do 24:00 h.)
so:
13:00 – 24:00 h.
ne:
13:00 – 22:00 h.
AKRED - úprava srsti psů: tel. 517 365 820, otevírací doba po-so (dle domluvy)
MAXIMUS Chovatelské potřeby, Švábenice 185, tel: 604 244 186, mob: 777 215 569
nabízíme velký výběr chovatelských potřeb, punčochové zboží české firmy DARREN a široký
sortiment ponožek od českého výrobce NEPON, s.r.o. Nemochovice., prodej italské drogerie.
otevírací doba:
po – ne:
9:00 – 17:00 h.
Ubytovací zařízení:
Myslivecká chata: p. Lukáš Látal, tel: 721 631 456
Hájenka:
p. Stanislav Zlámal, tel: 774 674 999
Salaš:
p. Jaroslav Látal, tel: 736 636 137
ZOD Haná družstvo se sídlem ve Švábenicích, tel: 517 324 241
Pálení ovocných kvasů:

Miloslav Skácel, tel: 608 531 611

Pálení ovocných kvasů:

Hana Hlobilová, tel: 517 365 651, 737 050 988
Petr Hlobil, tel: 777 333 323

Lešení – lešenáři, s.r.o, Švábenice 380, Jednatel Petr Hlobil tel: 777 333 323
e-mail: info@leseni-lesenari.cz

Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky do zpravodaje.
Zpravodaj městyse Švábenice
Obecní zpravodaj, vychází 2 – 3 x ročně, náklad 400 ks. Určeno občanům Švábenic zdarma.
Vydává Městys Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané. Připravila: Petra Smutná.
Tisk: Moraviatisk Vyškov, spol. s r.o. Tisk povolen: MK ČR E 14253.
Neprošlo jazykovou úpravou. Vyhrazujeme si právo příspěvky stylisticky upravovat, zestručňovat, případně i neuveřejnit.

Informace
Městys Švábenice:
tel, fax: 517 365 622, mob: 733 642 423, www.svabenice.cz, e-mail: mestys@svabenice.cz
úřední hodiny: po 7.30 - 16.00 h.
Matrika: st
15:00 - 18:00 h.
st 7.30 - 18.00 h.
Knihovna: pá 16:00 - 18:00 h.
Základní škola: tel. 517 365 629, 733 722 696, www.svabeniceskola.webnode.cz
Mateřská škola: tel. 517 365 647, www.svabeniceskola.webnode.cz
Školní jídelna: tel. 517 365 712
Kulturní dům – pronájem – informace na Úřadu městyse Švábenice: tel: 517 365 622

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
- možnost pronájmu - tenis, košíková, volejbal, nohejbal
- objednávky:
p. Petřeková, tel: 736 441 108

po – pá:

19:00 – 21:00 h.

Lezecká stěna boulderového typu v tělocvičně ZŠ, provozní doba: neděle 15:00 – 17:00 h.,
vstupné 10,- Kč, plocha stěny 37 m2, výška 4 m, 296 chytů.
Kontakt na správce: Pavel Přecechtěl, e-mail: precechtelpavel@gmail.cz
Farní úřad:

tel: 731 402 180, http://farnost.svabenice.cz

Muzeum vlastivědné a kostelní a expozice Betlémů, správce p. Libor Pištělka,
tel: 732 446 286,
otevírací doba:
ne: 13:00 – 17:00 h.
Pošta:
otevírací doba:

tel: 517 365 620
po, út, čt, pá:
st

8.00 – 10.30 h.
8.00 – 10.30 h.

13.30 – 15.30 h.
13.30 - 15.30 h., 16.00 – 17.00 h.

Cukrářská výroba, prodej zdravé výživy a stáčení vín - Jitka Skácelová, tel: 608 634 548
otevírací doba:
po - ne:
10:00 – 18:00 h.
ENAPO:
otevírací doba:

tel: 517 332 813
po - pá:
so:
ne:

6:30 - 17:30 h.
6:30 - 10:30 h.
7:00 - 10:30 h.

Květinářství a zahradnictví Jana Klabalová, Švábenice 49, tel: 733 510 293, jklabalova@seznam.cz
otevírací doba:
po:
zavřeno
13:00 – 16:30
út, st, čt, pá:
8:00 – 11:30
13:00 – 16:30
so:
7:30 – 10:30

Sedlářství – Jaroslav Navrátil, zakázková výroba vozatajských a jezdeckých postrojů
Švábenice 331, tel.: 731 027 673
e-mail: sedlarstviJN@seznam.cz, www.sedlarstviJN.websnadno.cz
Svařování Moler, svařovací a zámečnické práce, Švábenice 89, tel: 723 987 770,
po – pá 9:00 – 17:00 h.

