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Slovo úvodem
To to utíká! Ani jsme se nenadáli a jsme tu zas.
A s námi i roční období, které je přílivem čerstvých sil a
dobou naděje. Hraje si s námi na schovávanou. Sluníčko
má ještě chladné paprsky, občas nás na tvářích zaštípe
mráz, ale ta černá a protivná tma, se kterou jsme vstávali doposud, už konečně zmizela.
Probouzí nás štěbetání ptáčků a i ten největší škarohlíd se smířil se změnou času, která
nám „ukradla“ drahocennou hodinu spánku. Je tu jaro…Jaro je kouzelník, který čaruje
pestrostí barev a všemi těmi zázraky, které se v přírodě dějí. Pomalu si prokousává
cestičku k nám, tak jako se Křemílek s Vochomůrkou pomalu prokousali borůvkovou
tmou, aby nás nakonec všechny jarní sluníčko probudilo ze zimního spánku, jako princ
Šípkovou Růženku.
Jarní čas je obvykle dobou úklidů. Pravda, ne všechno jsme stihli před
velikonočními svátky, které letos byly rekordně brzy. Také patříte mezi ty, kteří pořád
„nestíhají“? Také vás pronásledují ty věčné sliby a přísliby, že to už určitě příští týden
uděláte? Také si vyčítáte před usnutím, že tohle a tohle jste zase nezvládli a tamto
neudělali? Vy si nic nevyčítejte! Tím jediným viníkem je čas, kterého (aspoň já
mám ten pocit!) s přibývajícími léty máme čím dál tím méně. K většině z nás
bývá neúprosný, k někomu dokáže být i milosrdný. Pro někoho je krátký, pro
dalšího je nepředstavitelně dlouhý. Někomu se vleče, jinému utíká. Nicméně je
spravedlivý. Odměřuje každému stejně. A proto je teď důležité, že za okny svítí
sluníčko, stromy rozkvétají a voní (a jak!!!) a ptáci čím dál tím více vřískají
ostošest. A my se radujme, že jsme. Tenhle zázrak – to je to pravé jaro!
Užívejme si ho všemi smysly, nenechejme ho protéct
mezi prsty a mějme na paměti, že tahle krásná a voňavá
věc přichází jen jednou do roka.
Mgr. Jana Zatloukalová

Jarní romance
Ivona Sekaninová
Tisíce barev a tisíce odstínů
tisíce tvarů
sta různých vůní a sta různých nálad
to vše v jedno spojené
v krásný přírodou stvořený
výtečný nápad
Zelená, má mnoho bratrů a sestřiček
tmavých i světlých
a k těm ještě milión žlutavých tetiček
i strýčků okrových
pak ještě na tucet hnědých dědečků
a za tím vším kopa šedých babiček

Mládí se ukrývá v zeleni stromů
stáří v kamenné šedi
však jedni bez druhých by nic nebyli
tak je to přeci i v říši lidí
Nad tím vší červená
slunce západ
závoj jenž zahalil ten skvělý nápad
do plédu něžného i skvostného zároveň
jako by všechny zde přítomné
svou laskavostí konejšit
a k spánku ukládat chtěl

Výpis usnesení přijatých na 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice
konaného dne 14.12. 2007 ve Švábenicích
________________________________________________________________________
Bod č. 1) Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o
průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce 1. Libora Pištělku a 2. Michala Hladkého
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e následující program zasedání
zastupitelstva obce:
1) Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba
ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání ZO)
2) Zpráva o činnosti rady obce, kontrola usnesení
3) Rozpočtové provizorium obce na rok 2008
4) Rozpočtové opatření č. 13/2007 rozpočtu obce
5) a)Předběžný souhlas radě obce k provedení rozpočtového opatření v roce
2007
b)Projednání pravomocí rady obce dle § 102, odst. 2, písmene a)
zákona č. 128/2000 Sb. v roce 2008
6) Obecně závazná vyhláška obce Švábenice č. 2/2007 o místních poplatcích.
7) Pověření zástupce obce na valnou hromadu společnosti VAK Vyškov a.s.
20.12. 2007 a na valné hromady, které se uskuteční v roce 2008
8) Projednání kupní smlouvy prodeje obecní studny na pozemku p.č. 3950/1
v k.ú. Švábenice
9) Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku parc. č. 3950/19 o výměře 24
m2 v k.ú. Švábenice
10) Projednání písemných žádostí k záměru obce o odprodej nemovitého
majetku parc. č. 3950/17 ostatní plocha o výměře 64 m2 v k.ú. Švábenice
11) Projednání geometrického plánu pod číslem 335-310/2007 pro rozdělení
pozemků na stavební parcely
12) Různé
13) Diskuse
14) Závěr
Bod č. 2) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í usnesení rady obce ze
dne 14.11. a 28.11. 2007.
Bod č. 3) Rozpočtové provizorium obce na rok 2008
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e na základě zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 13 Rozpočtové provizorium s tím, že do
schválení rozpočtu obce na rok 2008 se budou hradit pouze běžné provozní výdaje a
závazky vyplývající ze smluv přechodného období.
Bod č. 4) Rozpočtové opatření č. 13/2007 rozpočtu obce
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 13/2007
rozpočtu obce.
Bod č. 5) a) Předběžný souhlas radě obce k provedení rozpočtového opatření v roce
2007
b) Projednání pravomocí rady obce dle § 102, odst. 2, písmene a) zákona č. 128/2000
Sb. v roce 2008

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce d á v á p ř e d b ě ž n ý s o u h l a s radě obce
k provedení případných změn v rozpočtu obce v měsíci prosinci 2007 rozpočtovým
opatřením. S výsledkem bude ZO seznámeno na nejbližším zasedání ZO.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e provádění rozpočtových opatření
radou obce v roce 2008 v tomto rozsahu : a) v rámci položek jednotlivých oddílů,
paragrafů
b) státních dotací z programu rozvoje
venkova a jiných dotací
Bod č. 6) Obecně závazná vyhláška obce Švábenice č. 2/2007 o místních poplatcích
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e obecně závaznou vyhlášku obce
Švábenice č. 2/2007 o místních poplatcích.
Bod č. 7) Pověření zástupce obce na valnou hromadu společnosti VAK Vyškov a.s.
20.12. 2007 a na valné hromady, které se uskuteční v roce 2008
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce d e l e g u j e starostu obce Švábenice Josefa Kubíka
na valnou hromadu společnosti VAK Vyškov, která se uskuteční dne 20.12. 2007.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce d e l e g u j e starostu obce Švábenice Josefa Kubíka
na následující valné hromady, které se uskuteční v roce 2008: - VAK Vyškov, a.s.
- RESPONO Vyškov, a.s.
- JMP, a.s..
Bod č. 8) Projednání kupní smlouvy prodeje obecní studny na pozemku p.č. 3950/1
v k.ú. Švábenice
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e podle § 85, písm. a), zák.č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů odprodej nemovitého majetku obecní studnu
nacházející se na pozemku parcelní číslo 3950/1 ostatní plocha, zapsaném v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj-Katastrální pracoviště
Vyškov na LV 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice za kupní cenu 17.676,- Kč
kupujícím panu Romanu Procházkovi, Švábenice č.p. 163, PSČ 683 23, Miladě
Novákové, Švábenice č.p. 162, PSČ 683 23, Oldřišce Branžovské, Švábenice č.p. 255,
PSČ 683 23, manželům panu Oldřichu Smithovi trvale Přerov 1–město Velká Dlážka
1203/14, PSČ 750 02 a paní Kateřině Smithové, bytem Brno-Maloměřice, Těsná
793/1, PSČ 614 00, majitelé domu č.p. 232 ve Švábenicích.
Bod č. 9) Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku parc. č. 3950/19 o výměře 24
m2 v k.ú. Švábenice
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e podle § 85, písm. a), zák.č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů odprodej nemovitého majetku pozemek p.č.
3950/19 ostatní plocha o výměře 24 m2 , který byl vyčleněn geometrickým plánem číslo
346-419/2007 z parcely PK parc. č. 3950/1 o výměře 45 171 m2 zapsaném v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Vyškov
na LV 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice za kupní cenu 1.440,- Kč
kupujícímu panu Janu Dvořákovi, bytem Švábenice 254.
Bod č. 10) Projednání písemných žádostí k záměru obce o odprodej nemovitého
majetku parc. č. 3950/17 ostatní plocha o výměře 64 m2 v k.ú. Švábenice
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e písemnou žádost paní Kateřiny
Smithové, bytem Těsná 1, 614 00 Brno o odkoupení pozemku p.č. 3950/17 ostatní plocha
o výměře 64 m2, dle záměru obce, schváleného Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne
23.11. 2007.

Bod č. 11) Projednání geometrického plánu pod číslem 335-310/2007 pro rozdělení
pozemků na stavební parcely
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e geometrický plán č. 335-310/2007
s rozdělením parcelních čísel a jejich výměrou za účelem výstavby rodinných domů
v obci Švábenice a výstavby technické infrastruktury.
Parcelní čísla 202/1, 202/2, 203, 147/8, 147/9, 147/10, 147/4, 147/7, 147/5, 172/1, 172/4,
172/5 a 147/1.
Informace starosty :
- byla podepsána smlouva na instalaci radarového měřiče v obci. Měřič bude nainstalován
do konce měsíce února 2008
- byl již zpracován projekt na vybudování chodníku kolem krajské silnice v části obce
Hradisko kolem domu p. Dragouna, rod. Hladkých a Judasových
- na středu 19. prosince 2007 svolal předseda hlavní inventarizační komise jednání
s předsedy dílčích inventarizačních komisí (DIK), na tomto jednání budou předány
inventurní soupis, starosta vyzval předsedy DIK i ostatní členy inv. komisí k řádnému a
důslednému provedení inventarizace za rok 2007
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 18.12.2007
Výpis usnesení přijatých na 8. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice
konaného dne 29.2. 2008 ve Švábenicích
________________________________________________________
Bod č. 1) Složení slibu zastupitele obce ( § 69, odst. 2), zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích ve znění pozdějších předpisů)
Podle § 69, odst.2), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, člen
zastupitelstva obce skládá na začátku svého prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se
účastní, slib. Zastupitel Stanislav Minařík nastupuje dle § 56, odst. 1, zákona č. 491/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů na uvolněný mandát po zemřelém členu zastupitelstva
obce Miroslavu Vojáčkovi.
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu zastupitele obce
Stanislava Minaříka podle § 69, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů.
Bod č. 2: Technický bod
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 8.
zasedání zastupitelstva obce: 1. Ing. Františka Bureše a 2. Pavla Pištělku
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e následující program zasedání
zastupitelstva obce:
1. Složení slibu zastupitele obce ( § 69, odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů)
2. Technický bod ( jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů
zápisu, schválení programu zasedání ZO
3. Zpráva o činnosti rady obce, kontrola usnesení
4. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2008
5. Seznámení s výsledkem změn v rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 14/2007
ze dne 27.12. 2007
6. Projednání navrácení titulu „městys“

7. Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2007
8. Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku parc. č. 3950/17 ostatní plocha o
výměře 64 m2 v k.ú. Švábenice
9. Projednání záměru obce odprodeje nemovitého majetku p.č. 202/1 o výměře
590 m2, p.č. 202/2 o výměře 534 m2 , p.č. 203 o výměře 610 m2, p.č. 147/8
o výměře 643 m2, p.č. 147/9 o výměře 592 m2, p.č. 147/10 o výměře 746 m2,
p.č. 147/4 o výměře 898 m2, p.č. 147/7 o výměře 662 m2, p.č. 147/5 o
výměře 787 m2, p.č. 172/1 o výměře 516 m2, p.č. 172/4 o výměře 521 m2,
p.č. 172/5 o výměře 519 m2 v k.ú. Švábenice za účelem výstavby rodinných
domů
10. Souhlas s členstvím Svazku obcí v MAS Společná cesta
11. Zprávy z finančního a kontrolního výboru
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr
Bod č. 3) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í usnesení rady obce ze
dne 12.12. a 27.12. 2007, 9.1., 23.1., 30.1. a 6.2. 2008.
Bod č. 4) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2008
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočet obce Švábenice na rok 2008.
Bod č. 5) Seznámení s výsledkem změn v rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 14/2007
ze dne 27.12. 2007
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce b e r e na v ě d o m í změny rozpočtu provedené
rozpočtovým opatřením č. 14/2007 schválené radou obce ze dne 27.12. 2007.
Bod č. 6) Projednání navrácení titulu „městys“
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e obnovení statutu městys pro Obec
Švábenice a užívání označení Úřad městyse Švábenice v případech, kdy zvláštním
zákonem není stanoveno užívání označení obec.
Bod č. 7) Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2007
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e výsledky inventarizace majetku za
rok 2007, včetně závěrečné zprávy s návrhem na vyřazení .
Bod č. 8) Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku parc. č. 3950/17 o výměře
64 m2 v k.ú. Švábenice
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e podle § 85, písm. a), zák.č. 128/2000
Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů odprodej nemovitého majetku pozemek p.č.
3950/17, ostatní plocha o výměře 64 m2, vyčleněného z pozemku parc. č. 3950/1
geometrickým plánem č. 344-59/2007, který je zapsán mimo jiné v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Vyškov, na LV 10001
pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice za kupní cenu 3 840,- Kč kupující Kateřině
Smithové, bytem Těsná 1, 614 00 Brno.
Bod č. 9) Projednání záměru obce odprodeje nemovitého majetku p.č. 202/1
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 590 m2, p.č. 202/2 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 534 m2, p.č. 203 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 610 m 2, p.č. 147/8
zahrada o výměře 643 m2, p.č. 147/9 zahrada o výměře 592 m2, p.č. 147/10 zahrada
o výměře 746 m2, p.č. 147/4 zahrada o výměře 898 m2, p.č. 147/7 zahrada o výměře
662 m2, p.č. 147/5 zahrada o výměře 787 m2, p.č. 172/1 zahrada o výměře 516 m2,

p.č. 172/4 zahrada o výměře 521 m2, p.č. 172/5 zahrada o výměře 519 m2 v k.ú.
Švábenice za účelem výstavby rodinných domů
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e záměr obce odprodat nemovitý
majetek pozemek parcelní číslo 202/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 590 m 2, p.č.
202/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 534 m2, p.č. 203 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 610 m2, p.č. 147/8 zahrada o výměře 643 m2, p.č. 147/9 zahrada o výměře 592
m2, p.č. 147/10 zahrada o výměře 746 m2, p.č. 147/4 zahrada o výměře 898 m2, p.č.
147/7 zahrada o výměře 662 m2, p.č. 147/5 zahrada o výměře 787 m2, p.č. 172/1 zahrada
o výměře 516 m2, p.č. 172/4 zahrada o výměře 521 m2, p.č. 172/5 zahrada o výměře 519
m2 v k.ú. Švábenice, který je zapsán mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Vyškov, na LV 10001 pro okres
Vyškov, obec a k.ú. Švábenice.
Bod č. 10) Souhlas s členstvím Svazku obcí v MAS Společná cesta
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Švábenice, která je řádným členem Svazku obcí
Ivanovická brána, s o u h l a s í s členstvím Svazku obcí Ivanovická brána v Místní akční
skupině (MAS) Společná cesta a s o u h l a s í se svým zařazením do územní působnosti
MAS.
Bod č. 11) Zpráva finančního a kontrolního výboru
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í zprávu finančního výboru
ze dne 21.2.2008 a kontrolního výboru ze dne 28.12.2007.
Informace starosty :
- dne 27.2.2008 proběhlo přezkoumání hospodaření obce Švábenice za rok 2007,při
přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 6.3. 2008

Výdaje - Obec Švábenice
Rozpočet 2008
Sk. Oddíl
Funkční třídění
v tis. Kč
1
10 Zemědělství a lesní hospodářství
7,3
2
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
0,0
22 Doprava
2153,0
2212
Silnice
2127,0
2221
Provoz veřej. sil. dopravy
26,0
23 Vodní hospodářství
2443,0
2310
Pitná voda (vybudování k RD)
869,0
2321
Odpadní vody
1574,0
3
31 Vzdělání
1807,7
3113
Základní škola
1807,7
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
824,1
3313
Kino
73,1
3314
Činnosti knihovnické
15,5
3315
Muzeum
42,0
3316
Vydavatelská činnost
1,5
3319
Záležitosti kultury (kronika)
10,0
3322
Zachování a obnova kulturních památek
30,0
3330
Činnosti registrovaných církví a náboženství
50,0
3341
Rozhlas
16,0
3449
Sdělovací prostředky
45,0
3392
Kulturní dům
354,0
3399
Záležitosti kultury( SPOZ )
187,0
34 Sportovní zař. v majetku obce
191,5
3412
Sportovní zař. v majetku obce
178,0
Využití volného času dětí a mládeže (klubovna)
13,5
3421

4

5

6

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
2049,9
3612
Bytové hospodářství
120,0
3613
Nebytové hospodářství
20,0
3631
Veřejné osvětlení
660,0
3632
Pohřebnictví
94,5
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 536,0
3635
Územní plán obce
58,9
3639
Komunální služby a územní rozvoj
560,5
37 Ochrana životního prostředí
569,5
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
20,0
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
412,5
3745
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň.
137,0
43 Sociální služby a pomoc v sociálním zabezpečení
164,0
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži140,0
4329
4341
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
10,0
4357
Domovy
10,0
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče
4,0
Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana
60,0
52
5212
Civilní obrana - nevojenská část
0,0
55
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
60,0
61 St. moc, st. spr., úz. samospr. a pol. strany
2420,0
6112
Místní zastupitelské orgány (poslanci)
861,0
6171
Činnost místní správy
1559,0
63 Finanční operace
78,0
Výdaje z finančních operací (služby bank)
10,0
6310
5362
Platby daní a poplatků
68,0
64 Ostatní činnosti
0,0
6420
Finanční vypořádání minulých let
0,0

Výdaje celkem

12768,0

Akce zařazené do rozpočtu obce na rok 2008
Lokalita výstavby nových rodinných domů
celkem 4 999 000,Komunikace, vodovodní síť,
dešťová kanalizace,
plynofikace, veřejné osvětlení
ZŠ

výměna oken a vchodových dveří
( zaslána žádost o dotaci )
MŠ
nové schody do budovy
stěny kolem schodů
KD
nové stoly
nákup sekačky pro TJ SOKOL
projekt - kabiny na hřišti TJ SOKOL
měřič měření rychlosti - RADAR
nátěr kolumbária na hřbitově
příspěvek na opravy kostela
územní plán obce - z celkové částky 313 892,- Kč
(dotace na územní plán obce 141 946,- Kč)

450 000,21 000,40 000,110 000,143 000,35 000,90 000,50 000,50 000,zbývá doplatit 59 000,-

Recitátoři ze Švábenic
Dne 18.3.2008 se na základní škole ve Švábenicích konala školní přehlídka v dětské
recitaci. Celkem se zúčastnilo 32 žáků ze všech tříd školy. Odborná porota z řad učitelek a
žákovská porota složená ze zástupců jednotlivých tříd oceňovaly výkony ve dvou
kategoriích (1.až 3.třída, 4.a 5.třída). Nutno dodat, že tato akce má na naší škole již
dlouholetou tradici a setkává se u žáků s nebývalým zájmem. Jsme rádi, že i v této tak
uspěchané době, kdy je pozornost mladé generace upřena většinou k výstřelkům moderní

techniky, mají naše děti rády mluvené slovo a přednes.
Ocenění z II.kategorie - zleva: Pavlína
Vybíralová (získala čestné uznání na
okresní soutěži dětských recitátorů),
Dominik
D
ominnik H
Hanák,
anák
k, S
Simona
imonaa U
Uhlířová
hlíířo
ová
Připravila: Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy

Ocenění z I.kategorie
- zleva: Marika Tkáčová, Jiří Landa,
Blanka Synková,
Lukáš Branžovský.

Občanská rubrika
Pobaví tě, nenudí tě, unaví
tě, přinutí tě. Kdopak je to?
Je to dítě. Vzbudí tě a
rozesměje, uspí tě a
rozechvěje. Překvapí tě,
pochopí tě, zarazí tě, zamrzí
tě. Kdopak je to? Je to dítě.
Nejdřív bere, pak i dává,
první krůček - voláš sláva.
Vše nejlepší k narození
potomka!

Narodili se:
Skutecká Nela
Dobešová Tereza
Němcová Iveta
Vévoda David
Suchánek David

č.p. 184
č.p. 355
č.p. 137
č.p. 313
č.p. 231

Opustili nás:
Vojáček Miroslav
Dobeš František

č.p. 329
č.p. 193

V roce 2007 se v naší obci:

narodilo 17 dětí, zemřelo 7 našich spoluobčanů
odstěhovalo se 24 a přistěhovalo 26 občanů

Počet obyvatel v obci : celkem 933

z toho ženy 461

muži 473

připravila : Hana Hladká - pracovnice OÚ

Svátek matek_
Druhou květnovou neděli oslavíme krásný
svátek - Svátek matek. V tento den každou
maminku potěší kytička, úsměv či políbení,
kterým nejlépe vyjádříme dík za jejich lásku, péči a starostlivost.
Tato kytička, milé maminky, je od nás pro Vás.
Redakce zpravodaje

Modrý kámen
Klenotník seděl u svého stolku a
roztržitě hleděl na ulici výkladem
malého elegantního obchodu, který mu
patřil.
Před výkladem se zastavila holčička a
přitiskla nos na sklo. Oči modré jako
nebe se jí rozzářily, když uviděla jeden z
vystavených šperků. Rozhodně otevřela
dveře a ukázala na nádherný tyrkysový
náhrdelník.
„Chci ho pro sestru jako
dárek. Můžete mi ho pěkně
zabalit?“
Klenotník se
na svou
zákaznici nevěřícně zadíval:
„Kolik máš peněz?“
Děvčátko si bez váhání
stouplo na špičky a vysypalo na pult
plechovou pokladničku. Vypadlo z ní
pár drobných bankovek, několik
mušliček a kovových figurek.
„Bude to stačit?“ zeptala se hrdě.
„Chtěla bych koupit dárek starší sestře.
Co umřela maminka, se o nás stará ona a
nikdy nemá ani chvilku pro sebe.
Dneska má narozeniny a z tohohle dárku
bude jistě mít velkou radost. Ten kámen
má stejnou barvu jako její oči.“
Muž odešel do zadní části obchodu a za
chvilku se vrátil s krásným červeným a
zlatě zdobeným dárkovým papírem, do

kterého pečlivě zabalil
krabičku s
náhrdelníkem.
„Tady ho máš,“ řekl
holčičce. „A dej na něj
pozor.“
Děvčátko hrdě vykročilo, jako by si
neslo poklad.
Hodinu poté vešla do klenotnictví
krásná dívka. Měla nádherné modré oči
a vlasy barvy medu. Položila na pult
před klenotníka balíček, který on
předtím
s
takovou
péči
připravoval.
„Ten náhrdelník byl koupený u
vás?“
„Ano slečno.“
„Kolik stál?“
„Cena je věc dohody mezi zákazníkem a
mnou. Tato informace je důvěrná.“
„Ale moje sestra měla jen pár drobných.
Nikdy by si takový náhrdelník nemohla
dovolit koupit!“
„Vaše sestra ho zaplatila. Dala za něj
víc, než by dal kdokoliv jiný – dala
všechno, co měla.“
V Bibli se píše: „Neboť Bůh tak miloval
svět, že dal svého jediného syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný.“ - a to se naplnilo o
velikonocích.

Milí farníci, jsem rád, že vás mohu pozdravit prostřednictvím zpravodaje.
Co nás čeká….
15.5. 2008 se koná tradiční poť na Jezírko.
Myslím, že velmi významnou události bude oddělení svátosti biřmování otcem
biskupem dne 17.5.2008 v 15.00 hodin, po kterém se přesuneme na Kulturním dům,
kde budeme pokračovat v přátelském posezení celé farnosti.
25. 5.2008 bude průvod Božího Těla vesnicí.
3. 6.2008 se koná výlet dětí na Velehrad a Modré s prohlídkou baziliky a skanzenu.
21.6.2008 ukončíme školní rok táborákem s opékáním.
Čeká nás také oprava stropu kostela, která začne po biřmování.
Všem Vám žehná otec Boguslaw

Co si naši malí školáci myslí o své vesnici
Ve škole proběhla v uplynulých dnech jarní anketa na téma
„Co se mi líbí a nelíbí ve Švábenicích“. Podívejme se na
některé nejčastější odpovědi našich dětí:

Nelíbí se mi:
- ve škole jídelna není ve společné
budově s třídami
- jsou malé šatny
- že je škola na kopci a že není až do
deváté třídy!
- staveniště pod školou – je to tam
rozkopané a zničené a kácejí se
hezké ovocné stromy
- nepořádek na autobusové zastávce
(také rozbitá nástěnka z kina),
sprejeři
- velký provoz na silnici, rychlá
jízda i zápach aut
- nepořádek od psů kolem školy
- zákaz hraní před brankami na
fotbalovém hřišti, dětském hřišti
( tak kde si máme hrát? )
Líbí se mi:
- základní škola, mateřská škola
- hodné a starostlivé paní učitelkyJ
- les
- fotbalové hřiště a tenisové hřiště za
školou

-

pěkný a prostorný obchod
květinářství, kde vážou hezké
kytice
kino, cukrárna, muzeum, kostel,
nová zastávka
hřbitov – jsou tam hezké hroby!
stoletý dub, protože je tak velký
myslivecká chata, protože je tam
ticho a klid
celá vesnice, protože je velká

A teď něco pro zasmání: ( možná i
k zamyšlení )
- nelíbí se mi, že do obce jezdí
policisté
- chtěl bych, aby se u nás nekradlo
- nelíbí se mi kuřáci
- líbí se mi o Vánocích obecní
stromeček
- líbí se mi potok na pravé straně,
protože je víc rozbouřenější

Z celé naší ankety ovšem vyplynulo, že jednoznačně převažují věci, které se dětem líbí!
To udělalo radost nejen nám, ale určitě i Vám.
Za všechny děti pedagogický sbor základní školy

Slohová práce na téma :

Co se mi líbí a co ne ve Švábenicích

Hana Hřebíčková, žákyně 5.třídy
Švábenice jsou vesnička u Vyškova. Bydlím tu od narození.
Chodím do místní školy a nejraději bych do ní chodila i o
prázdninách.
V každé vesnici se nám něco líbí a něco ne.
U nás jsou nově opravené některé chodníky, nové dětské hřiště

s průlezkami a park na křižovatce u kina. To se mi líbí.
Nelíbí se mi však, že jsou v okolí školy psí exkrementy. Když chodíme na
procházku s rodiči, tak musíme dávat pozor, abychom do něčeho nešlápli.
Pak se mi nelíbí, že mládež chodí za školu kouřit, pít alkohol, křičet a pouštět nahlas
hudbu. Chodí tam večer a jsou tam moc dlouho. Rozbíjejí lahve a kolem školy jsou
střepy. A vůbec jim nevadí, že si tam pak hrajeme. Také není pěkné, že lidé odhazují po
vesnici odpadky. A nedělají to jen děti!
Naopak se mi líbí, že se opravují schody ke školce, protože má babička na nich
upadla. Měly by se opravit i schody ke školní jídelně a ke škole. Když je mráz, tak jsou
schody namrzlé, kloužou a nepomůže ani sůl.
Kdybych tak mohla zařídit, aby se všichni chovali tak, jako by ta vesnice byla
jejich... Až my budeme velcí, tak těm malým budeme vzorem, aby se jim ve svém
domově jen a jen líbilo.

79 rodáků obce
Ohlédnutí za loňským setkáním
rodáků
79 rodáků obce, kteří v roce 2007
oslavili svá životní jubilea, se sešli se
svými partnery 19. května 2007
v Kulturním domě ve Švábenicích.
Akci zorganizoval SPOZ pod patronací
obce a pozvány byly ročníky 1927,
1931, 1932, 1937, 1942, 1947, 1952,
1957, 1962, 1967.
Celkem se sešlo 115 účastníků.
Všichni si dopoledne při slavnostním obřadu zavzpomínali na své dětství, školní léta i
dobu dospívání prožitou ve svém rodišti. Mnohým se při poslechu krásných písniček a
veršů zaleskla v očích v průběhu obřadu nejedna slzička. Po skončení dopoledního
programu navštívili obecní muzeum, kde jim byl zasvěceným průvodcem pan Libor
Pištělka, který se o muzeum stará. I zde zamířily vzpomínky návštěvníků při prohlídce
expozice a fotografií do minulosti. Mnozí zde na fotografiích starých 30, 50 i více let
poznali rodiče, sousedy a také sebe. Práci pana Pištělky velmi oceňovali.
Po dobrém obědě pro oslavence připravily nejmladší děti se svými učitelkami v mateřské
škole krásné vystoupení, za což jim patří poděkování.
Následovala beseda s představiteli obce, při které se přítomní seznámili s akcemi a
výstavbou v obci. O tom, jak se obec vylepšuje, se mohli přesvědčit při podvečerní
procházce spojené s návštěvou rodiny, bývalých sousedů a známých.
Při večerní zábavě vyzkoušeli mnozí po dlouhodobé přestávce taneční parket v rytmu
polky, valčíku, ale i moderních tanců. Tančili spolu nejen partneři, ale i spolužáci, známí a

také dávné lásky. Koho již bolely nohy, ten si odpočinul při vzpomínkách a hovorech o
tom, jak a kde žijí nyní.
Všichni návštěvníci odjížděli spokojeni, obohaceni o nové zážitky a loučili se
s poděkováním za krásný den a přáním sejít se opět po 5-ti letech při dalším jubileu ve
Švábenicích . Takové rozloučení je i poděkováním nám organizátorům. Chtěla bych ještě
poděkovat kuchařkám - Marii Petřekové a Zlatuši Novákové za chutné jídlo, ředitelce
školy Janě Zatloukalové za možnost prohlídky ZŠ a v neposlední řadě děkuji všem, kteří
se podíleli na důstojném a úspěšném průběhu této akce.
Organizátoři se těší už teď na letošní setkání dalších jubilantů, které se uskuteční
v sobotu 31.5.2008.
Věříme, že přijdou nejen ti, kteří váží cestu ze všech koutů republiky, ale v hojném počtu
se zúčastní i místní .
Udělají tím radost nejen sobě , ale i svým kamarádům . Kdo jiný jim může o rodné obci
říci více, než právě ti, kteří zde stále žijí.
Alena Dvořáková – předsedkyně SPOZ

Ročník 1928
Migota Martin , Hodonín
Navrátil Vladimír, Vsetín
Novotný Josef, Švábenice
Veselý František, Švábenice
Jenáček Květoslav, Krnov
Ing. Vévoda Jan, Brno
Hynšt Jaroslav, Mikulovice
Novotná Jaroslava, ( Kadlecová) Brno
Maráková Ludmila,(Hudcová)Zel.Hora
Štéblová Marie(Vystavělová), Kučerov
Doleželová Ludmila (Plhalová) Hulín
Němcová Marie ( Tvrdá) Otrokovice
Spáčilová Frant.(Harásková)Račice
Pulcová Božena (Robková) Praha
Hráčková Jiřina (Poláchová) Uh. Hrad.

Dětkovice
Krejčíř František, Dětkovice
Kovařík František, Budišov nad Bud.
Hudec Jaroslav, Bezměrov
Doušková Drah.(Tomečková)
Mikulovice
Štěrbová Marie (Pokorná) Hoštice-Her.
Hanáková Anežka (Vránová) Kroměříž
Hanáková Anežka(Hejná)Lhota u Pačl.
Ročník 1933
Darebník Jaroslav, Brno-Kohoutovice
Ing. Tvrdý Alois, Rožnov pod Rad.
Vojáček Josef, Ivanovice na Hané
Balán Miroslav, Druztová
Malý Emil, Brno
Slatinký Jaroslav, Vranov nad Dyjí

Poláková Marie (Plhalová) Vyškov
Poláchová Ludmila (Petřeková)Vyškov
Hrtusová Božena (Navrátilová), Vlčice
Lukšová Eva ( Máčilová), Písečná u J.
Haničincová Ludmila (Kunovská), Zlín
Heimerlová Růžena (Polanská), Šv.
Novotná Svatava (Obhlídalová) Šv.
Vojáčková Marie (Jurčová), Švábenice
Kalábová Pavla (Korčiánová), Šv.
Dobešová Jaroslava (Harásková) Šv.
Havlíček Milan, Švábenice
Kadlík Josef, Švábenice
Dětkovice
Kučerňáková Dagmar (Kaláčková),Dě
Kučerňák Drahoslav, Dětkovice
Turek Jan, Dětkovice
Tichý Josef, Dětkovice
Obruča Vojtěch, Zadní Arnoštov
Kaláčková Věra, Dětkovice
Janoušková Marie (Poláchová),
Brandýs nad Labem
Ročník 1938
Taneček Miroslav,Ústí nad Labem
Doc.MVDr.Josef Derka Csc., Brno
Korčián Jaroslav, Mor. Málkovice
Válek Jan, Ivanovice na Hané
MUDr. Lžičař Zdeněk, Kroměříž
Chaloupka Jan, Medlovice
Dobeš Matouš, Švábenice
Butalová Božena (Slatinská) Švábenice
Hladká Josefka (Kunovská), Švábenice
Sýkorová Jana (Rumplová),Tachov
Štastná Marie (Neckařová), Telč
Skácelová Naděžda, Švábenice
Vrbácká Jarmila ( Zbořilová), Šváb.
Fialová Františka (Plhalová), Drnovice
Dětkovice
Kalová Růžena (Sypěnová), Pustiměř
Novotná Milada (Klvačová), Mohelno
Vránová Ludmila, Dětkovice
Ročník 1943
Cupák Zdeněk, Švábenice
Indrák Pavel, Švábenice
Pavlečka Tomáš, Švábenice

Punčochář Jaromír, Švábenice
Stáňa František, Švábenice
Štancl Jaroslav, Švábenice
Hrnčiříková Jarmila(Neckařová), Šv.
Navrátilová Marie, Švábenice
Poláchová Františka (Slámová),Vyšk.
Cigánková Ludmila
(Mlčáková),Mor.Prusy
Ambrožová Ludmila (Dostálová), Olc
Čajanová Anna, Valašské Meziříčí
Kovaříková Marie (Šnajdrová),
Ondratice
Lejsková Ivanka(Šášková),Bystř. p/H
Šoustková Anna (Rejpalová), Kojetín
Zbořilová Marie(Masaříková),Velké
Opatovice
Pištělka Alois, Střezetice
Tvrdý Jaroslav, Prostějov
Pěnčík Blahoslav, Vyškov
Menšík Jan, Brno
Dětkovice
Francová Eva, Dětkovice
Obendraufová Helena ( Koutná), Dět.
Klimešová Marie (Obručová), Mor. M.
Helclová Ivana (Kalová), Větřní
Koublová Ludmila(Kučerňáková)
Bučovice
Ročník 1948
Klemza Miroslav, Rousínov
Derka Jan, Švábenice
Vévoda Zdeněk, Šv.
Šterba Vladimír, Vyškov
Doleček Vladimír, Švábenice
Kulkus Jan, Šv.
Ing. Pištělka Luděk, Šv.
Pazdera Rudolf, Račice-Pístovice
Cupák Čestmír, Vyškov
Navrátilová Jiřina ( Dobešová), Lhota
u Pačlavic
Kosíková Marie (Vévodová), Přerov
Čechová Božena (Šebestová),Šv.
Karlová Pavlína ( Masaříková ) Šv.
Frgálová Marie (Dragounová) Šv.
Šterbová Marta (Tanečková), Šv.
Donnebergerová Marie (Veselá) Šv.

Judásková Marie (Novotná) Vyškov
Dosedlová Alena ( Gédušová),
Ivan.n/Hané
Zlámalová Jana( Zemánková ) Šv.
Michlíková Marie (Šebestová), Šv.
Brablíková Jitka (Rebhánová) Šv.
Dobešová Dana (Hlobilová),Švábenice
Menšíková Alena, Švábenice
Jiříčková Marie, Švábenice
Mlčáková Vlasta ( Danielová), Šv.
Přikrylová Miluše (Orlová), Praha
Punčochářová Věra , Švábenice
Nováková Magda (Slunská), Švábenice
Aronová Miroslava, Švábenice
Pištělka Luděk, Švábenice
Janáčová Jarmila(Dobešová)Prostějov
Dětkovice
Judasová Ludmila(Sypěnová), Vyškov
Doláková J. (Ulmanová), Lhota
Němcová Libuše, Dětkovice
Chudová M., Kučerov
Judasová Marie, Dětkovice
Kutílek Ladislav, Dětkovice
Michová Vladimíra, Dětkovice
Kaňová Marie, Dětkovice
Ročník 1953
Hanák Pavel, Švábenice
Ing. Cupák Květoslav, Olomouc
Obhlídal Miroslav, Švábenice
Pištělka Pavel, Švábenice
Shromáždil Jan, Švábenice
Šebesta František, Švábenice
Rejpal Alois, Švábenice
Zbořil Vítězslav, Brno
Vrána Jan, Švábenice
Dobeš Josef, Otrokovice
Obruča Oldřich, Švábenice
Hladký František, Kozlany
Slunský František, Vyškov
Pektor Zdeněk, Morkovice
Lakomý Jiří, Lhota u Pačlavic
Havlíček Ivo, Vyškov
Frgálová Jana (Kalábová), Švábenice
Doleželová Miroslava (Šmelová), Šv.
Hlobil Karel, Švábenice

Hanáková Marie(Korčiánová), Šv.
Kadlecová Marie (Drábková), Šv.
Hlobilová Jarmila(Hejná),Švábenice
Štetková Jitka(Gédušová), Vyškov
Zedníčková Anna (Frgálová), Medl.
Čechová Jana (Kalábová), Pačlavice
Zaoralová Ludmila(Dvořáková), Šv.
Procházková Eva(Mikšíková), Lhota
Začalová Lenka(Hráčková), Lipová
Rachačová Hana(Kunovská), Č. Buděj.
Punčochářová Miluše(Bučková), Vy.
Pištělková Hana, Švábenice
Dětkovice
Stratil Jaroslav, Dětkovice
Hanák Ladislav, Dětkovice
Kocourek Milan, Dětkovice
Kovařík Vratislav, Olomouc
Hrnčiříková Radomíra (Malinková), “
Hanáková Eva, Dětkovice
Neckařová Marcela (Tilšerová), Radsl.
Zukalová Antonie (Fialová),Velešovice
Ročník 1958
Michalíková Jana(Stratilová), Havířov
Vyroubalová Olga (Michlíková), Vy.
Bednaříková Olga (Menšíková), Vy.
Raclavská Božena (Navrátilová), Mork
Kubíková Jitka (Gédušová), Olomouc
Hanáková Blanka (Kalábová), Šv.
Hladká Věra (Hanáková), Šv.
Kaláb Pavel, Ivanovice na Hané
Kubík Libor, Olomouc
Mikšík Miroslav, Vyškov
Tvrdý Jiří, Brno
Kadlec Zdeněk, Brno
Hladký Petr, Švábenice
Dragounová Jana, Švábenice
Ing.Spirová Irena, Vyškov
Vránová Marie, Švábenice
Mikulášková Miluše(Fialová),Ivan.n/H
Pokorná Stan. (Dobešová) Ivan. n/H
Dětkovice
Krejčířová Hana, Brno
Voznicová Marie (Knapová), Pačlavice
Vojtková Marie (Kučerňáková), Vyš.
Cigánek Antonín, Brno

Ročník 1963
Hladký Stanislav, Švábenice
Ing.Tvrdý Vladimír, Švábenice
Zavadil Stanislav, Švábenice
Skácel František, Švábenice
Petřek Petr, Švábenice
Tvrdý Zdeněk, Švábenice
Jelen Jaroslav, Švábenice
Ing.Vrbácký Rostislav, Bučovice
Heimerle Oto, Praha
Dobeš Ladislav, Brodek u Prostějova
Krejčová Marie (Kušková), Vyškov
Lukeštíková Marie(Krajčíková),
Ivanovice na Hané
Tobolová Iva ( Němečková),Ostrava
Orlová Věra(Kubíková), Švábenice
Burešová Helena, Švábenice
Gruberová Lenka(Trnečková), Šváben.
Koutná Jitka, Švábenice
Dědková Dana, Švábenice
Hladká Helena, Brno
Klenková Jana (Dobešová), Vyškov
Kadlíková Magdaléna
(Shromáždilová), Vyškov
Hrnčiříková Marcela (Shromáždilová),
Vyškov
Horáčková Helena(Hanáková), Lhota
za Červ.Kost.
Bosáková Marta (Procházková)Kojetín

Dětkovice
Stratil Květoslav, Vyškov
Kocourek Václav, Dětkovice
Tilšer Lubomír, Vyškov
Polách Stanislav, Dětkovice
Ing. Vránová Ludmila, Brno
Skřeková Miroslava (Vybíralová), Vyš.
Vaculíková Marie(Pořízková), Dět.
Georgiadu Dagmar (Kučerňáková),Vy.
Ročník 1968
Pištělka Pavel, Švábenice
Procházka Zbyněk, Švábenice
Rotreklová Božena(Čechová),
Dražovice
Hrnčiříková Pavla(Donneberg.), Šv.
Kadlíková Marie(Dvořáková), Iv. n/H
Filipiová Daniel(Hamerníková), Český
Krumlov
Vránová Jana(Harásková), Osíčany
Hladká Magda, Švábenice
Benešová Jana(Koutná), Švábenice
Matulová Marcela, Praha
Zavadilová Jitka(Trněná), Švábenice
Žourková Jana, Švábenice
Dětkovice
Obendrauf Miroslav, Dětkovice
Sypěna Pavel, Dětkovice
Plšková Alena (Krejčířová), Dětkovice
Trněná Marie, Dětkovice
Hrůzová Jitka, Dětkovice

_______________________________________________________________________

Informace OÚ a jiné…
Na žádost některých vlastníků o
vytyčení pozemků v k.ú. Švábenice
v trati „STRÁNĚ“ nabízí Pozemkový
úřad Vyškov možnost řešit tuto
lokalitu komplexně na základě
písemných
žádostí
jednotlivých
vlastníků.
Formulář žádosti si mohou vlastníci
vyplnit na OÚ ve Švábenicích.

Cestovní pasy:
Od 1.3.2008 je možné zapisovat děti
do 10 let do cestovního dokladu rodiče.
Tyto děti pak mohou cestovat bez
vlastního pasu s rodičem, v jehož
cestovním dokladu jsou zapsány.

CZECH POINT
- Český podací ověřovací národní terminál
Obecní úřad ve Švábenicích zřídil pracoviště Czech POINT,
kde můžete získat ověřené výstupy z:
Rejstříku trestů ………………………poplatek 50,- Kč
-

podle OP
podle cestovního dokladu

Katastru nemovitostí – výpis z listu vlastnictví……..poplatek 100,-Kč za první stránku
-

podle čísla listu vlastnictví
podle čísla popisného
podle čísla parcely
částečné výpisy

a 50,-Kč za každou další stránku

Obchodního rejstříku: ……………………………. poplatek 100,-Kč za první stránku
-

úplný výpis
výpis platných údajů k aktuálnímu dni

a 50,-Kč za každou další stránku

Živnostenského rejstříku …………………………. poplatek 100,-Kč za první stránku
a 50,-Kč za každou další stránku
Další informace získáte na OÚ ve Švábenicích nebo na www.svabenice.cz

Co přinesl rok 2008
Daň z příjmu fyzických osob –
jednotná sazba daně 15%.
Daň z příjmu právnických osob –
21%
Nemocenské dávky až od 4.
kalendářního
dne
pracovní
neschopnosti.
Mění se i výpočet
nemocenské
ZDRAVOTNICTVÍ
Za
návštěvu
lékaře
spojenou
s vyšetřením – poplatek 30,- Kč
Za každou položku na receptu 30,- Kč
Za ošetření na pohotovosti 90,- Kč
Za den hospitalizace v nemocnici 60,Kč
Poplatky se nevztahují na pacienty
s chronickým
onemocněním
a
preventivní prohlídky
POŠTA – malá obálka, dlouhá
obálka, středně velká obálka 10,- Kč,
doporučeně 26,-Kč
Velká obálka A4 12,-Kč, doporučeně
30,-Kč

Přídavky na děti
Na přídavky mají nárok jen rodiny
s příjmem do 2,4 násobku životního
minima.
Na sociální příplatek mají nárok jen
rodiny, jejichž příjem za poslední
čtvrtletí
nepřesáhne
dvojnásobek
životního minima.
Podpora v nezaměstnanosti – kdo
bude v evidenci úřadu práce déle než
rok, může od státu dostat jen existenční
minimum, a to 2.020,- Kč měsíčně.
Stát
bude
více
kontrolovat
nezaměstnané.
Pohřebné – zrušeno (kromě částky na
pohřeb nezaopatřeného dítěte nebo
jeho rodiče)
Porodné – sníženo z 17.760,- Kč na
13.000,Více na stránkách www.mpsv.cz

Zápis dětí do 1. třídy

škole úspěšný start a samé jedničky.
Na snímku budoucí školačka Petruška
Tkáčová z Medlovic právě vypravuje
pěknou pohádku.

Oslavy 1.pololetí

Ve středu 30.1. se na základní škole ve
Švábenicích konal zápis dětí do 1.třídy.
Děti předváděly, co všechno umí vázaly tkaničky, stavěly z kostek,
nakupovaly v obchodě, vyprávěly
pohádky, zpívaly, kreslily, recitovaly .
Za každý splněný úkol si ve své
průkazce budoucího školáka odnášely
razítko Šmoulíků. Na závěr si každý
odnesl pěkný dárek na památku.
Touto cestou ještě jednou děkuji všem,
kteří nám se slavnostním a netradičním
zápisem pomohli a budoucím
školáčkům přeji v naší

Oslavy tak významného dne, jakým
bezesporu je rozdávání pololetních
vysvědčení, se ve švábenické škole
nesly dle hesla "ve zdravém těle-zdravý
duch". Všichni žáci školy soutěžili v
mnoha disciplínách, ve kterých podle
úspěšnosti získávali výherní lístky do
bohaté tomboly. Ta na závěr
korunovala jejich snahu a úspěchy. Je
pravdou, že při losování o zajímavé a
lákavé ceny se usmálo štěstí jen na
některé, ale zato vysvědčení si odnášeli
domů skutečně všichni.
Připravila: Mgr. Jana Zatloukalová,
ředitelka školy

Školáci vyrazili za ledem
Letošní paní zima je na pravé zimní radovánky skoupá a proto Švábenští
školáci vyrazili v pátek 7.3.2008 na vyškovský zimní stadión za ledem.
Všichni bruslaři od 1. až do 5.třídy prožili nádherné dopoledne na ledové
ploše. Touto cestou děkujeme za
pronájem ledové plochy a už teď se
těšíme na
příští sezónu.

Děvčata ze 4. a 5.třídy jsou opravdu
zdatné krasobruslařky a jejich
spokojený a rozzářený úsměv je toho
důkazem

Petra Bilíčková z
5.třídy si vzala pod
patronát prvňačku
Markétku Hladkou.

Obětavý tatínek pan Dobeš se
postaral nejen o zavazování bruslí,
ale i o doprovodný program. A jak
je vidět - měl zvláště u děvčat
velký úspěch.

Připravila: Mgr. Jana
Zatloukalová, ředitelka školy

Chcete ZLATÉ TELE nebo
MOC A SLÁVU !
Žít! Dobře žít! Spokojeně žít! Úspěšně
žít! Cílevědomě žít! Smysluplně žít!
Opravdově žít!
Z celé té škály přání si lidé – pokud
vůbec nad tím uvažují a pokud vůbec si
přejí něco na svém existování upravit či
měnit – vybírají podle své povahy a
svého zaměření.
Které životní hodnoty dominují
v pomyslném i reálném žebříčku hodnot
v životě skauta? Především: tyto
„skautské“ hodnoty se nemusí
v podstatě lišit od stupnic uznávaných
hodnot kterékoli správně a smysluplně
žijící ženy či muže, chlapce nebo dívky.
Tedy těch, kteří třeba ani
neslyšeli slovo „skauting“ a
nikdy nebyli organizováni.
Správný styl života, postavený na
správné stupnici zásadních
hodnot je přece univerzální.
Co tedy je na prvních místech
skautské stupnice hodnot? Jsou
to snad peníze, majetek, ono
„zlaté tele“, které se dnes stává
uctívanou modlou pro mnoho lidí? Je to
snad sláva, moc, úspěch v nějakém
podnikání? Jsou to „radosti“, rozkoše,
nějaká osobní „blaha“?
Pravé životní hodnoty………
Na prvním místě jakékoli stupnice
hodnot – svoboda. Hesla „svoboda, plná
svoboda“ bylo a je zneužíváno:
požadavek plné „liberalizace“ skrývá
často svévoli, amoralitu, sobectví,
bezohlednost vůči bližním… Kázeň,
obětavost, pokora: tyto ctnosti vždy
znamenají dobrovolné zřeknutí se té
přespříliš zdůrazňované osobní svobody,
v níž se často skrývá neochota ustoupit
ze svých nároků a požadavků tam, kde
se to týká druhých!

Svoboda musí končit tam, kde by to
poškozovalo, byť sebemíň, zájmy a
svobody ostatních.
Skauting nebyl založen pro bezcitné
zbohatlíky, pro lidi, jdoucí s tvrdými
lokty „vzhůru“ za hmotným úspěchem a
slávou. Skauting znamená cestu
bratrství, šetrnosti vůči všemu živému a
tedy i cestu pokory. K největším
hodnotám patří čas. Čas, v němž mohu
zažít něco, co obohatí mou mysl, mou
duši. Většina mladých lidí dneška klade
– mluví-li o tom upřímně a bez
rozmýšlení- na první místo svých
hodnotových stupnic majetek, peníze.
Nedivme se však: řada politiků
nepokrytě chválí soukromý majetek,
zisk, osobní prospěch atd.
Bezpočet soutěží, hlavně
televizních, klade lákadlo
rychlého, bezpracného zbohatnutí
před oči takto balamutěné
mládeže a vlastně celé
společnosti, a tak z mnoha anket
nám vyplyne přibližně následující
stupnice hodnot:
1/ Peníze, majetek, luxus, bohatství
2/ Moc, prestiž, sláva, popularita,
„jméno“, tituly
3/ Sex: mít krásné nebo silné tělo, být
„sexy“. Vztahy bez citové zátěže.
4/ Cestování, především luxusní, po
celém světě
5/ Zábavy, radosti, luxusní sporty
(tenis, golf, squash apod.)
6/ Oblíbenost, kamarádství, „party“,
výstřední společnost
7/ Vzdělávání, hlavně znalost
angličtiny(kvůli cestování atd.)
Jak ale máme vysvětlit mladým, kteří
jsou zcela pod vlivem nesčetných
zábavných a bulvárních časopisů a
médií (pořady typu „Velký bratr“,

„Vyvolení“, různé show, „party“,
soutěže, volby „Miss“ atd. atd.), že pro
vskutku dobrý, užitečný, druhým
prospěšný život by mohl mít následující
hodnotová kritéria?
1/ Zdraví duševní i fyzické
(včetně potřebné zdatnosti)
2/ Vzdělání a schopnosti(včetně
znalosti cizích jazyků)
3/ Dobrá přátelství a vztahy (v rodině,
škole, společnosti)
4/ Harmonický citový život –
v dospělosti láska a manželství
5/ Dobrý poměr k umění, potřeba žít
s uměním (příp. i vlastní aktivita)
6/ Potřeba častého styku s přírodou,
cestování
7/ Dobré postavení v zaměstnání,
materiální zabezpečení
8/ Seberealizace: v něčem být víc než
dobrý, osobitost

Za zcela demobilizující, zavádějící je
fráze, že „hodnotový pohled je zcela
osobní věcí, svobodnou volbou člověka,
do níž nemáme co mluvit“. Takto
bychom ovšem mohli zpochybnit
veškerou výchovu. Své „já“ kultivuje
skaut bez ješitnosti, bez slávychtivosti,
bez ziskuchtivosti, ale u vědomí
nesmírné ceny Života, daného mu
Stvořitelem jako neopakovatelnou šanci
i úkol. Rad a návodů, jak co nejlépe žít a
prožít život a jaká správná kritéria
hodnot je dobré volit, je velmi mnoho.
Život má své hodnoty. Ty neustále
volíš, vybíráš, přijímáš, nebo odmítáš.
Vol dobře, vol správně. Nedej se
splést, oklamat, svést ze své skautské
Cesty vzhůru, z Cesty k lepšímu,
vznešenějšímu, hodnotnějšímu lidství.
Vzhůru, srdce!
Vedoucí 3.oddílu YMCA Skaut
Švábenice Vladimír Norgay Hroza

Tříkrálová sbírka 2008
V sobotu 5. ledna 2008 se sešlo dvacet dětí na obecním úřadě,
utvořily pět skupinek, převzaly zapečetěné pokladničky charity a
s dospělým vedoucím se vydaly do ulic. Během sbírky děti
zazvonily u každého domu a
zazpívaly známou koledu „ My tři
králové jdeme k Vám“a s
poděkováním přijaly finanční
příspěvek do pokladničky. Někde
dostaly i nějaké dobroty, které jim
za mrazivého počasí jistě přišly
vhod. Když se na obecním úřadě
rozpečetily pokladničky, s úžasem
se zjistilo, že se povedlo pro
potřeby charity shromáždit 27 tisíc
korun.
Poděkování patří všem
koledníkům i těm, kteří přispěli do
sbírky.
Vladimír Norgay Hroza - vedoucí 3. oddílu YMCA Skaut Švábenice

Ostříži, lvi a lišky bojovali o vlajku – část I.
(Vybráno z kroniky oddílu)

Dne 28. září 1945 byla svolána
schůze rodičů, ohledně založení
„Junáka“ ve Švábenicích. Schůzi
předsedal
bratr
Zajíček
z Olomouce. Toho dne byly
založeny základy našeho oddílu
v čele s bratrem vedoucím
Františkem Hladkým. Oddíl čítal
30 členů a byl rozdělen na družiny
„ Ostřížů“, „ Lvů“ a „Lišek“. Jako
první
výprava byla noční
vycházka do„ Zmoly“ spojená
s noční hrou „Boj o vlajku“. Další akce je uvedena „Junácká besídka“, která se konala 16.
prosince 1945. Jako hlavní účinkující jsou uvedeni František Hladký, Milan Nemela,
Horák Karel, F. Jiříček, T. Hladký, M. Pospíšil, Z. Pospíšil. Na Štědrý den roku 1945 byla
sešlost v klubovně, zpívaly se koledy, bratr M. Nemela přednášel báseň u stromečku a
jako občerstvení byly vánočky a vařené křížaly.
Ze dne 29. na 30. prosince 1945 se konal v klubovně Junácký den. V klubovně se sešli
všichni s předepsanou výstrojí a to: šálkem, lžící, dekou, krajíčkem chleba, nožem a
cukrem. Bratři Zdeněk Pospíšil, Tomáš Hladký a Miroslav Pospíšil uvařili guláš, který byl
k večeři. Na snídani byla černá káva a vánočka. Ve dnech 9. a 10. února 1946 byl II.řádný
sněm Junáka, kterého se zúčastnil i bratr vedoucí František Hladký.
6. a 7. dubna 1946 sehrál oddíl představení „Král Svatopluk“. Jako účinkující jsou
uvedeni: Jiří Tvrdý, Zd. Navrátil, Vl. Till, Zd. Pospíšil, M. Dvořáková, P. Kunovská, Fr.
Jiříček, Fr. Hladký, Fr. Heinrich, O. Dvořák.
27. dubna 1946 byl slavnostně představen oddílový prapor, který je v klubovně do
dnešních dnů.
5. až 7. července 1946 družina „Lvů“ konala výpravu do Moravského krasu.
4. až 6. července 1946 družina „Ostřížů“ uskutečnila výpravu na Velehrad.
V měsíci červenci byl oddíl ve Vyškově vítat presidenta dr. Edvarda Beneše.
6. ledna 1947 zahráli Junáci „Štědrovečerní pohádku“. Na této akci se podíleli F. Hladký,
J.Tvrdý a nácvik tanců M. Šášková.
V červenci 1947 je putovní tábor na Buchlov. Začal 30. června a skončil 4. července
1947.
Jako poslední zápis v kronice je zpráva o zákazu činnosti a zrušení oddílu, datovaná jaro
1948. Na poslední straně jsou fotografie a jména Junáků v oddíle, celkem 36 jmen.
Tolik ze začátků činnosti oddílu. Příště se podíváme na léta 1969 až 1970.
Vedoucí 3. oddílu YMCA Skaut Švábenice Vladimír Norgay Hroza

Slavili jsme 100 let
Po dva víkendy v měsíci únoru a to
od 16. do 24. 2. 2008, byla ve skautské
klubovně uspořádána výstava „ 100 let
skautingu“. Návštěvníci mohli vidět
dokumenty, fotografie a kroniky od roku
1945 až do dnešních dnů. Součástí byly
i informace o vzniku světového
skautingu.
Vystavené
exponáty
dokumentovaly skautské hnutí v naší
obci od roku 1945, kdy skautský oddíl
v naší obci vznikl, léta 1969 až 1970,
kdy byl skauting na chvíli opět povolen
a činnost od roku 1990, kdy mohl
skauting znovu po dlouhých letech
zákazu obnovit svoji činnost. Na
výstavě se sešli i pamětníci vzniku naší
organizace a mohlo se zavzpomínat na
dávná léta činnosti.

Pokud někdo z občanů vlastní a může
postrádat materiály o průběhu
a
vzniku naší organizace v obci, budu
rád a vděčný za jejich poskytnutí pro
náš archiv.
Co nás ještě v tomto roce čeká ?
Pokud bude dostatek zájemců, tak
v měsíci dubnu, a to v sobotu 19.4.2008
Skautská pouť do Rajhradu.
- V květnu od čtvrtka do neděle (8.5. –
11.5.) puťák po Středním Posázaví.
V červenci od 1. do 13.7.2008
skautský tábor.
- V září putování na dva dny po
Moravském krasu.
V případě vhodného počasí vybudujeme
v přilehlé zahradě u klubovny prostor
ke hře petanque a první dráhu pro
zahradní minigolf.
Na setkání při našich akcích
se těší vedoucí 3. oddílu YMCA Skaut
Švábenice
Vladimír Norgay Hroza

Dominanta obce slaví 290.
narozeniny
Úvodem se chci ve stručnosti zmínit,
co předcházelo stavbě tohoto
mohutného a krásného kostela sv.
Michaela ve Švábenicích, který zde již
v tomto roce stojí 290 let.
První kostel, spíše kaplička, byl prý
ve Švábenicích postaven za misijní cesty
svatých Cyrila a Metoděje, kteří se dle
Dr. Přikryla ubírali tudy na Brno. Jak se

tehdy Švábenice jmenovaly, nikdo však
neví. Kostel byl zasvěcen svatému Janu
Křtiteli a bohoslužby se v něm konaly
slovanským obřadem. Co je na tom ale
pravdy, se již nedozvíme.
Podloženější už je zpráva, že
v hradní kapli, která stála asi na místě
dnešní mariánské kaple Na Hradě,
konali ve 12. století pro pány ze

Švábenic obřady latinským ritem
augustiniáni z kláštera na Zderaze. Rod
ze Švábenic byl patronem tohoto
kláštera. Kdy byl postaven kostel na
místě, kde stojí dnes, se přesně neví.

Hanibala Schrattenbacha a byl zasvěcen
sv. Michaelovi. Protože průčelí a věž

Bylo to patrně těsně před úpadkem rodu
Pánů ze Švábenic po roce 1300. Byl asi
dřevěný, otočený k západu. Byl to kostel
farní, pod který patřilo i několik
sousedních obcí a který poslední mocí
Švábenští opatřili značným jměním. Od
doby kolem roku 1580 až do roku 1633
patřily Švábenice pod farní úřad ve
Hvězdlicích. V té době zde asi byli již
zmínění Moravští bratři.
Od roku 1653 byl švábenský kostel opět
farním, později děkanským. Roku asi
1704 úplně vyhořel. Neví se přesně,
komu byla zasvěcena hradní kaple
(kostel) ani vyhořelý farní kostel.
Někteří se domnívají, že oba dva sv.
Janu Křtiteli, jiní že sv. Michaelovi.
Nedivme se, že v docela krátkém
časovém údobí několika stovek let,
neznáme vše přesněji. Jak jsem již
uváděl v dřívějších zpravodajích,
městečko švábenice v 19. století
zachvátily velké požáry i budovu, ve
které byly uloženy všechny dokumenty,
týkající se minulosti Švábenic. Je to
velká škoda, ale na různé živelné
katastrofy doplatilo více měst a obcí.
Dnešní kostel postavený v barokním
slohu byl budován v letech 1716-1718,
nákladem patrona, kardinála Wolfganga

stále ujížděla a dílčí opravy
nepomáhaly, byla věž i průčelí
rozebráno a postaveno v dnešní podobě.
Opravu a stavbu věže provedl nákladem,
jakož i znovuvysvěcení vykonal kníže –
arcibiskup olomoucký Bedřich
Fürstenberk dne 2. října 1859.
Důkladnou a nákladnou přestavbou
kostela se velmi zasloužil o uchování
této cenné kulturní památky – siluety
naší krásné Hané.
Jistě se vám jistě bude líbit básnička,
kterou napsala naše občanka paní
Ludmila Harásková.

Švábenský kostelíček
Náš švábenský kostelíček
Na kopečku stojí
Do krajiny rozhlíží se
Štíhlou věží svojí.

Sv. Michael Archanděl
Nám jej léta střeží
Na mši svatou, když zvony zvoní
Mladí, staří běží.

Nedaleko kostelíčka
stojí také kaplička
Z ní nám také jistě žehná
Pána Krista Matička.

K úctě k Bohu, k jeho matce,
Modlíme se, prosíme
Opatruj nás, mladé, starce
Díky Tobě, že tu jsme.

Všechny svoje prosby, díky
Kladem Bohu na oltář
Abychom pak na věčnosti
Uzřeli tu Božskou tvář
Kostelíček na kopečku
Naši obec chrání
Lásku, svornost, víru v Krista
Ať si každý brání.

Masajové
Další dobrodružství Jaroslava Látala a Josefa Derky ze Švábenic
16. 10. – 6. 11. 2007

Těm z Vás, co jste četli náš první příspěvek o naší výpravě do Afriky, do země u
rovníku, do země nejvyšší hory Afriky Mt. Uhuru ( Kilimanjara 5 895,-m) Tanzanie,
chceme představit zajímavý národ (kmen), který žije na hranicích Keni a Tanzanie. Tento
kmen se jmenuje Masajové. Tito lidé díky svému stylu života si zaslouží tuto
samostatnou kapitolu.
Po příletu do hlavního
města Keni - Nairobi jsme zamířili
autobusem do města Arusha
v Tanzanii. Cesta je dlouhá cca
280km a kromě vyprahlé savany,
obrovských děr na silnici zde není
co k vidění, až na pár sem tam se
vyskytujících domorodců, kteří
pěšky ( někdy dokonce na kole)
křižovali hlavní cestu. Od řidiče
autobusu se nám dostalo odpovědi,
že se jedná o domorodce z kmene
Masajů. Všichni vypadali podobně.
Krátké vlasy, přes tělo přehozené
něco jako kostkovaný červený ubrus našich babiček (Jarek jeden vlastní). V jedné ruce
dlouhou dřevěnou tyč a v druhé kopí. Povětšinou chodí bosi, jen poslední dobou si vyrábí
něco jako sandály, a to ze starých pneumatik, které tvoří jakousi podešev, kterou přiváží
k chodidlu provázkem.

Masajové žijí kočovným způsobem.
Jejich obyčeje, zvyky a oblečení jsou
velice zajímavé. Bydlí ve vesnicích,
které však často mění a opouštějí je se
svými stády dobytka, se kterým putují
po státech Keňa a Tanzanie. Masajové
vůbec neuznávají hranice těchto států
a proto pokud se dočtete, že v Keni či
Tanzanii žije tolik a tolik lidí – berte
to s rezervou plus mínus. Nedají se
spočítat. Nevlastní občanské průkazy
ani rodné listy.
Jejich vesnice jsou tvořeny
do kruhu postavených chatrčí, které jsou olepené blátem a kravskými lejny. Taková nová
chatrč se musí nechat minimálně týden „vyzrát“, aby bylo se možné do ní nastěhovat. Do
čerstvě omítnuté chatrče je proto potřeba vstupovat s ucpaným nosem. Kolem celé vesnice
je plot spletený z větví. Je to obrana proti šelmám ( lvům), které si vybírají dobytek jako
svou kořist. Večer se dobytek vždy zažene do bezpečí této ohrady.
Jídelníček Masajů není moc pestrý. I přesto, že pěstují spoustu dobytka, tak maso
jí jen sporadicky. Nicméně jejich důležitým zdrojem bílkovin je pití krve zvířat. Zajímavé
je, že pijí krev ze živých krav. Propíchnou otvor, krev vypustí, otvor zacpou kolíkem či
zátkou. Krev potom smíchají s mlékem a tento nápoj s chutí pijí. Musím podotknout, že
tento nápoj je pro Evropana smrtící z důvodů množství nebezpečných bakterií. On je
vlastně chuťově nepitný.
Vyfotit si Masaje je dobrodružný zážitek
a poznali jsme mnohokrát, jak vypadá rozhněvaný
Masaj. Masajové zastávají názor, že fotografie
zbavuje jejich tělo duše. A to samé, že se děje i
s jejich zvířaty, když je fotíte. Případně narazíte
již na tzv. turisty zhýčkané Masaje a ti pro změnu
požadují za každou fotografii dolar. Vždycky jsem
zastával názor, že focení lidí není pro mě. Lidé se
pořád hýbou, nějak tváří, nebavilo mě to. Musím
však říct, že Masajové mě uchvátili svým
vzhledem tak, že jsem propadl focení těchto
zajímavých lidí. Nicméně jsem je fotil tajně,
protože bych se nedoplatil J. Každý Masaj byl
originál. Hodně si potrpí na ozdoby svého těla.
Nosí spoustu náušnic, cetky, svazky klíčů na krku,
korálky. Jejich uši jsou proděravěny různými
ozdobami. Když říkám proděravěny, tak skutečně
myslím díry, kterými by jste provlekli krabičku od
sirek.

Život Masaje – muže je zajímavý i tím,
že pokud se chce stát mužem ( období mezi 13.
a 18. rokem), tak dle zvyklostí (zkouška
dospělosti) je potřeba, aby skolil lva. Tím se
stane dospělým, stane se mužem. Na tom by až
tak nic zajímavého nebylo, kdyby to nemusel
udělat tím klackem, který nosí v ruce ( myslím
tím kopí). Nicméně úspěšnost je tak 50% na
50% pro Masaje a pro lva. Od toho se ustupuje –
není dost lvů . Tito chlapci odchází na tři měsíce
do buše, kde musí dokázat umění přežít v divoké
krajině, hemžící se nebezpečnými šelmami. Živí
se pouze tím, co najdou nebo uloví. Spí volně
mimo vesnici. Není se tedy divu, že je zde méně
mužů jak žen. Tak asi i z tohoto důvodu je zde
zavedeno mnohoženství. Muž žije zvlášť
v chatrči a ženy taky zvlášť. A funguje to J.

Po tom, jak jsem se setkával s domorodci, mi utkvělo v hlavě si zjistit, jaký že je
průměrný věk ženy a muže v Tanzánii. Vedl mě k tomu fakt, že za celou dobu ( skoro 1
měsíc) jsme v Tanzánii potkali lidí starších 60let, které bychom spočítali na prstech jedné
ruky. Skutečně průměrný věk díky nevyléčitelným nemocem a životnímu stylu je u muže
v Tanzánii 43 let a u ženy 45 let. Tanzanie je na 5. místě na světě v počtu lidí nakažených
HIV.
Závěrem bych chtěl jen říct, že život
Masaje je drsný, žije ve skromných podmínkách.
Musím ale dodat, že tito lidé jsou přátelští,
usměvaví a přivádí mě to ke zjištění, že jsou
šťastní. Jenom my běloši jsme jim v tom životě
udělali trošku nepořádek. Ukázali jsem jim
peníze, závist, televizi, auta, jiný život. A
většina Masajů nás chce napodobit. Vzdávají se
svých tradic a utíkají do měst a snaží se žít „náš“
život.
Pepa Derka a Jaroslav Látal 16.10.
– 6.11.2007 Afrika – Tanzanie

Dvě akce, které si zaslouží uznání
Humanitární sbírky Občanského
sdružení Diakonie Broumov ve
spolupráci s Obecním úřadem ve
Švábenicích. Diakonie Broumov je
nestátní nezisková organizace.
Obyvatelé Švábenic každý rok věnují na
tuto akci velké množství ošacení,
záclon, povlečení a jiného textilu. Tímto
způsobem je svážen materiál z celé
České republiky a dále zpracován
v provozovně v Broumově zaměstnanci
Diakonie.
Tato činnost přinesla mimo jiné i vznik
nových pracovních míst lidem, kteří se
jen stěží mohou zapojit do pracovního
procesu. Oděvy využijí osoby
v krizových situacích apod. Průměrně je
každý rok svezeno do Diakonie
Broumov 6.400 tun textilu. 60 tun je
vydáno na bezprostřední pomoc v ČR,
3.700 tun přetříděno a zpracováno přímo
nebo připraveno k dalšímu
průmyslovému využití, 1.800 tun
přetříděného textilu zůstane ve skladech
pro krizovou humanitární pomoc a 800
tun je ekologicky zlikvidováno.
Švábenským i jiným občanům, kteří
podporují tuto humanitární akci a
vynaloží na ni své úsilí i čas , patří
velký
dík.

Dobrovolný dar na konto Dobré vůle,
kterou vedou ženy ze Švábenic a
Dětkovic.
V roce 2007 bylo vybráno 21.220,- Kč a
tyto peníze byly postupně během roku
zaslány na tyto účely:
-

-

-

-

-

-

-

29.1.2007 pro tělesně postižené
děti DIAKONIE – středisko
Betlém Klobouky u Brna:
3.000,- Kč
29.1.2007 - Charita OstravaVítkovice – centrum Hrabině
pro tělesně postižené : 3.000,Kč
2.3.2007 - Likvidace LEPRY
Praha, Londýnská 44, na léky
pro těžce nemocné: 3.500,- Kč
8.8.2007 - Likvidace LEPRY
Praha, Londýnská 44, na léky
pro těžce nemocné v Africe:
2.500,- Kč
29.8.2007 – paní MUDr.
Zlámalová Jolana – do
nemocnice v Africe na léky pro
těžce nemocné děti: 5.000,-Kč
17.9.2007 - Charita OstravaVítkovice – centrum Hrabině
pro tělesně postižené : 2.200,Kč
17.12.2007 - Likvidace LEPRY
Praha, Londýnská 44, pro těžce
nemocné : 1.900,- Kč

Za tuto humanitární pomoc si od nás
všech zasloužíte velký dík !
Připravil: Libor Pištělka

VÝROČÍ KAPLIČKY VE ZMOLE
Protože se do Švábenic přistěhovalo již mnoho nových obyvatel, jistě není na škodu
připomenout ve zkratce historii této kapličky, která sahá již do roku 1888. Tato původně
dřevěná kaplička byla zasvěcena Panně Marii Lurdské právě před 120 lety. V pondělí
svatodušní 21 května 1888 byla v kostele posvěcena socha Panny Marie Lurdské a pak
přenesena do této kapličky, kde je doposud.
V dubnu 1934 na návrh zdejšího rodáka Petra Pištělky bylo započato s úpravou kaple i
okolí a 8. července 1934 byla předána v té podobě, jak jsme ji znali donedávna. Byla
opravena celá střecha, vyměněny uhnilé trámy a vybudován betonový schod. Postupně se
z kamenů postavilo celé schodiště, udělaly chodníky, přírodní skalky a kaplička dostala
během dalších dvaceti let čtyři nové nátěry. Další větší úpravy kolem byly provedeny
v letech 1981-1982.
V sobotu 4. srpna 2001 se navečer přes Švábenice přehnala velká větrná smršť a skolila
dvě vzrostlé lípy, které kapličku zcela zdemolovaly. Za finančního přispění OÚ a místních
podnikatelů se v roce 2002 několik místních pustilo do znovuvybudování úplně od
základů a 9. října 2004 byla obnovená
kaplička slavnostně posvěcena a předána
veřejnosti.
Připravil: Libor Pištělka

Pozvánka na výstavu
V Obecním vlastivědném muzeu ve
Švábenicích se můžete každou neděli
od 23. března 2008 do 22. června
2008 seznámit s novou výstavou
s názvem:
SV. TEREZIE Z LISIEUX
Výstava je vytvořena u příležitosti
výročí 135 let od narození a 120 let
od vstupu na Karmel této světově
známé světice z nepřeberného
množství fotodokumentace, obrázků,
pohlednic, knih a jiných dokumentů z jejího života
Otevřeno je vždy od 14.00 do 17.00 hodin
Tato výstava má především oslavit tuto světici a seznámit s ní širší okruh veřejnosti, ať
už věřících či nevěřících. Musím poděkovat manželům Milanu a Heleně Havlíčkovým,
žijícím ve Francii, kteří obětavě rozšířili moji sbírku a z francouzštiny přeložili rozsáhlé
dokumenty. Dále děkuji sestře Monigue-Marii na Karmelu v Lisieux za zapůjčení CD o
cestě ostatků sv. Terezičky po celém světě a také děkuji ing. Pavlu Mléčkovi, vedoucímu
Centra laických aktivit olomoucké arcidiecéze za provedení snímků z tohoto CD.

Co se připravuje v muzeu
Před nedávnem jsme obdrželi darem
z Vyškova velké množství vitrín, stolků a jiných
drobností pro účely muzejnictví, které bych rád
využil v našem muzeu. Díky tomu by byla
spousta exponátů pod sklem, takže by byla
chráněna před „povětrnostními vlivy“. Exponátů
stále přibývá, že již ani nejsou pro ně prostory.
Protože další zpravodaj připravíme až na
konec září k našim hodům, chtěl bych Vás
seznámit s novou, v pořadí již 47., a bude mít
název: „Praha a Brno ve staletích.“ Tato dvě
města budete mít před sebou jako na dlani.
Jejich historie je velmi bohatá a jistě si každý
návštěvník odnese z výstavy mnoho krásných
dojmů.
Na výstavu a do stálých expozic obou muzeí vás
srdečně zve Libor Pištělka

Nad skončenou výstavou
O Marii Fischerové – Kvěchové

Každého vystavovatele exponátů potěší a
dodá sílu k další práci, když návštěvníci
projeví zájem o výstavy a ptají se na různé
věci. Při poslední výstavě „Malířka
dětských srdcí“, se mne několik
obdivovatelů jejich kreseb ptalo, jak to, že
má dvě příjmení.
I když zde bylo několik životopisů této
malířky, nikde to nebylo vysvětleno.
V roce 1915 se Marie Kvěchová provdala
za lékaře Jana Fischera a vychovali spolu
tři děti : Manču, Jéňu a Jelenku. V Praze
je Fischerů několik a tak, aby se rozlišila,
nechala si i druhé příjmení. A že to bylo správné, jsem zjistil před nedávnem na výstavě
ve Zlíně, kde probíhala o této malířce, ilustrátorce a sběratelce velká výstava s názvem :
„Ilustrovala jsem Babičku i Broučky.“ Jistě se někdo z Vás této výstavy zúčastnil a
nelitoval.

Obrázky této malířky každého
nadchnou, jen velká škoda, že
dělnické vládě v poúnorovém
Československu 1948 nevyhovoval
autorčin příklon k tradičním
hodnotám křesťanské společnosti a
tak byla opomíjena. Až v posledních
letech jsou opět vydávány knižně její
díla a jsou znovu ve velké oblibě.
To uvádím na vysvětlenou pro ty,
kteří se o dílo malířky zajímají a
možná i těm ostatním to přijde vhod.
Připravil: Libor Pištělka

Sibylina proroctví

Jako malé dítě jsem slýchávala ve svém
okolí při reakci na různé události větu
“Však to Sibyla prorokovala…“ Později
jsem měla možnost díky jedné dobré
ženě, která mně knihu zapůjčila, do
těchto proroctví nahlédnout. Vzhledem
k tomu, že Sibyla žila v letech 970 až
870 před narozením Krista,
nevycházela jsem z údivu…
Hned na začátku mě zaujal citát,
který řekla mužům, když odjížděla za
králem Šalamounem: „Každý
jednotlivec i národy uhájí svých práv
jenom poctivou spravedlností a pilnou
prací. Postrádá-li národ jednu z těchto
vlastností, dříve nebo později zajde.“

Jak se to hodí na dnešní dobu plnou
korupce, lhaní a hledání čehokoliv,
jenom aby se nemuselo pracovat!
Nepohltí nás za chvíli cizinci, kteří u nás
zkoupí kde co, kdy naše vláda to
podporuje, místo aby upřednostňovala
naše lidi…?
Dále budu citovat proroctví, jak je
napsáno v knize, které Sibyla přednášela
králi Šalamounovi:
„V každé době, kdy člověk bude chtíti
překonat dílo Boží, přijdou pohromy,
bouře, války a zemětřesení, které úplně
dílo člověka znemožní. Lenost matkou
všech hříchů jest. Víru nikomu
nevnutíš násilím, neboť tato je pak
semenem, které sice vzklíčí, ale plodu
nedá. Síla každého národa spočívá
v mravnosti a poctivosti.“
A já pravím tobě: Přijde doba, kdy
člověk úplně ovládne celý svět a bude
se snažiti proniknout do tajů díla
Hospodinova, aby i chod země ovládl a
předešel tak pokutě, kterou Hospodin
všem po hříchu prvotním určil – smrti.
A vidím jak podmaní si všechna
zvířata, aby člověku sloužila a jak
zachytí vzduch, vodu i slunce. Ale
v tomto čase nespokojí se člověk ani
s tím, že zneužije díla Hospodinova pro
sebe, ale vytvoří umělá zvířata, aby i
tato jemu podmaněna byla. Ve snu
jsem viděla, že člověk se bude snažiti
svět z původního místa přenésti. To
znamená : Člověk vytvoří něco, co
předčí svět i člověka. A já vidím ono
divné zvíře, z různých kovů člověkem
vytvořené. Místo nohou obruče divné,
místo těla kus lesklého kovu a místo
hlavy křídla. Toto člověkem vytvořené
zvíře utíká rychle po zemi, že síla větru
mu nestačí, pluje po mořích, že i před
dopadem vln se zachraňuje a letí
v oblacích rychlostí supa. Člověk pak

tvorbu svoji, jíž silou svou a rozumem
k výkonu donutil, říditi bude celý svět a
všechno, co na tomto světě jest. Nebude
mu však stačiti tento svět a proto i
nářadím mi dnes velmi podivným, bude
se snažiti odletěti z tohoto světa, aby
tam někde, kde pouze vůle
Hospodinova jest, zkoumal zda cesty
lidstva, světa i hvězd pozměniti by
nemohl. Divné, že nebude člověku
stačiti země, která mu Hospodinem
k obývání určena byla a smutné, že
nespokojí se třpytem hvězd a
přitažlivostí měsíce. Tam rovněž bude
člověk chtíti se svým nářadím
vniknouti, aby tento dobyl a sobě
podmanil. Leč tomuto přání člověka,
nebude vyhověno nikdy.
Dlouho bude Hospodin trpěti
rozpínavost člověka, ba v mnohém mu i
pomoc svoji dá, dlouho dívati se bude
na zpupnost jeho s jakou ve světě
vládne, ale přijde den, kdy i
Hospodinova milost přestane a donutí
člověka, aby tento, chtěje zachrániti
jenom sama sebe, odvrátil se ode všech
kovových tvorů a vrátil se tam, odkud
byl vyšel, kde původní místo jeho: do
hor a lesů, do polí a hájů olivových,
k řekám a jezerům, k tomu všemu, co
na počátku stvořeno bylo –
k Hospodinu. Jen Bůh a láska, jen
příroda a upřímnost je slučitelná
s člověkem, jako tvorem Božím. To
všechno ostatní, co i dnes kolem sebe
vidíme, příčí se Hospodinovu přikázání
a deskám Mojžíšovým. Nebudeš chtíti,
chceš-li mne uzříti, býti více, nežli já,
Tvůrce tvůj.“
Dále Sibyla prosí Šalamouna, aby jeho
písař Raul zaznamenal pro budoucí
lidské pokolení její proroctví do devíti
knih, které nazvala Královské.

1. kniha Královská – proroctví o něm, o
lidu izraelském, o příchodu Mesiáše a
pronásledování jeho, proroctví o ženách,
hříchu a pokání.
2. kniha Královská – v této knize vyjeví
proroctví o mužích, poddanství a lásce
3. „ pojedná o světě novém
4. „ pojedná o lidech v tomto novém
světě
5. „ pojedná o zemích námi
obývaných (Sibylině a
Šalamounově)
6. „ pojedná o zemi Evropě
7. „ pojedná o válkách Evropských a
světových
8. „ pojedná o dnu posledním
9. „ je vzkazem Sibyly všemu lidstvu
V těchto knihách Sibyla vypráví, jak nás
Bůh miluje a to, co ho vede k tomu, aby
zapomněl na vše zlé, co člověk koná, že
je láska. Jak potom člověk lásku
promění v nenávist, kdy ženy budou svá
těla za zlato prodávat a přestanou mít
cenu, pokud zlato a obilí mít nebudou. A
tato doba, kdy žena jenom zlatem
vyvážená u mužů zalíbení najde, bude
jedna z nejhorších na tomto světě. A
prosí krále Šalamouna, aby vychovával
svůj lid, aby mužové hledali u žen
pracovitost a ctnost. Žena a hrouda jsou
dvě lásky muže k nimž se vždy vrací a
bude-li muž dbalým toho, aby těmto
dvěma láskám věrný byl, nebude nikdy
bídy ani hladu, ani nouze o chléb a
práci. Jakmile odvrátí pracovité ruce od
hroudy a půjde loupit, aby zlata nabyl,
pak bude na světě opravdu zle.
Předpovídá války, jak lidé opustí práci
na polích a pastvinách a půjdou chránit
zemi ukrutného vládce. Později, když
pochopí nesmyslnost těchto bojů,
povstanou, aby setřásli ze sebe jeho
oddanství. Dále vypráví králi, jak přijde
doba, kdy lidé se budou všemi
prostředky snažiti zmařiti sílu lásky

vesmíru k člověku a budou chtíti
prodloužiti život člověka. Tak jako proti
vůli Hospodinově lidé budou vždy
bezmocnými, tak budou bezmocní proti
síle a lásce hvězd. Budou si sice myslet,
že se jim to podařilo. Ne nepodařilo a
také nikdy nepodaří. Bude to jenom
jejich mylná domněnka. Dále řekla, ať
nikdy nikdo nepochybuje o tom, zda
duše bude po smrti žíti, nebo ne. Bude
žíti, ale jiným životem, který jí předurčil
Hospodin, Nehloubejme nikdy o
tajemství Pána. Věřme v lásku
Hospodina, že jest velikou i po smrti
naší.“

nakloní k pokladům a penězům. Bratr
zapře bratra, syn prokleje otce, matka
vyžene dceru za lehkým výdělkem.
Rodina přestane být přitažlivou a ztratí
své tajemné kouzlo, které ji předurčil
Hospodin.

A pak v té době mravnost dětí tak
upadne, že matek svých poslušnými
nebudou. Dítě nezná falše, nezná
přetvářky a je-li nuceno těmto neřestem
tváří v tvář se dívati, odvrací se od nich
a nenávidí je. Nečiní pak rozdílů, zda
faleš u své matky vidí a stejně tuto
nenávidí.
Mnoho mužů manželky své, které
jménem Hospodinovým do ložnic svých
vedli, vyženou a pojmou manželky jiné

Povstanou války z krvelačnosti, ne
obranou, ale útokem. A vidím, že
v zemi Evropě mravnost nebude. Proto
v té době rozhněvá se Hospodin. Tak
jako slovo Hospodinovo jest pro
člověka životem duše jeho, tak pro
člověka bude základní potravou vždy a
v každé době – voda. Řeky budou
vysychati a stáda prašti. A tak jako
v Evropě lidé nedostatkem vody zmírati
budou, tak v zemích Africe a Asii pod
vodou zase umírati budou. Voda jest
milostí Hospodinovou, ale také velkým
trestem. Přijdou po staletích lidé a
řeknou: Hle dno moře. Nebude to
moře, ale pozůstatky po hněvu
Hospodinově. Přijdou také zemětřesení,
tak hroznými tresty potrestá Hospodin
lidi na celém světě. Ale myslíš-li, že lid
se v této době polepší, špatně myslíš.
Pro hřešícího není Hospodina,
Hospodin je pro mnohé lidi jen
tenkráte, když trpí, když nemohou dále,
když jejich síly jsou úplně vyčerpány.
V těch dobách pak vidí, že něco musí
býti, co jejich cesty řídí, tenkrát vidí, že
jest zde Tvůrce, který nad nimi vládne a
obracejí se k němu….

Člověk nebude hledat nic než sebe...
Lidé budou provozovat velké obchody,
což se zvrhne v úplné okrádání a člověk
bude chtít člověka připravit o jmění.
Obchodování bude založeno na
podvodu a to jen proto, že člověk bude
chtít rychle zbohatnout. Ale druhé
uvede do bídy.Faleš bude hořet jako
rozžatá svíce, láska zhyne, lidé budou
milovat lež více než pravdu a svá srdce

Kolem roku 2000 po narození
Mesiáše, bude člověk vymírati a jenom
ty národy, kde smilnosti nebude a které
budou žíti podle přikázání
Hospodinova, ty národy nejdéle se
udrží. V této době nebudou ženy chtít
děti a budou si lecjakými prostředky
pomáhati, ne proto, že by se bály
porodních bolestí, ale proto, že budou
chtít vést pohodlný a rozmařilý život.

O Evropě mimo jiné řekla: „Původ
všeho zla, bídy a hladu, původ otroctví
a lidských záští, jest nutno hledati
v zemi Evropě. Dávno zapomenou lidé,
že žil Mesiáš. Budou to věděti, neboť
mnohá matka dá synu jméno jeho
pěstouna a dceří jméno matky jeho.

Násilím odstraněný plod působí více
na ženu než porod a t předčasné stárne
a umírá. Nejenom slast objetí, ale i
bolesti přisoudil Hospodin ženě a
postaví-li se tato proti nařízení jeho,
zahubí sebe – člověka. Čím více lidé
propadnou hříchu, tím méně let se
dožijí a tak v letech 1500 do roku 2100
po narození Mesiáše jen málo lidí
dožije se sta let a nejvíce v roce
šedesátém umírati budou…(jak krutá
pravda)
Konec všelikého těla přichází přede
mně, neboť naplněna země je
nepravostí jejich….Z té příčiny, hle
zházím je se zemí….
Přišla potopa, která mimo rod Noémův
zhladila všechno z povrchu
zemského….
Tatáž slova opakovati bude Hospodin
přede dnem soudným a zemětřesením
zničí všechno :člověka, hovado, les,
řeku i moře, aby všechno v jedno se
spojilo a ohněm věčným hořelo a bude
blouditi potom země ve vesmíru a
všechny hvězdy budou se jí vyhýbati.
Čtyři tisíce let hořeti bude země a
proměňovati se v popel, jehož déšť
roznese vesmírem.
Stane se tak po letech 2000 po narození
Mesiáše, avšak před 3000 lety, neboť
tento svět nesmí trvati déle nežli 3000
let před i po jeho narození.
Meč v ruce člověka zvířetem ho činí a
bude-li chtít být člověk člověkem, pak
jenom bez meče a se slovem Božím na
rtech. Ta doba přijde až po 2000 letech
po narození Mesiáše, kdy člověk místo
meče slova laskavého, slova Božího
použije. Neboť pravím Vám, Laskavostí
přibližuje se člověk k Hospodinu a
mečem krvavým k ďáblu. Kdo laskavě
mluví a jedná, Hospodina na zemi
zastupuje, kdo mečem spory urovnává,

ďáblu slouží. Vidím rovněž dobu, v níž
jistý národ na západě Evropy bude
nucen, aby úplně nevymřel povolati do
svého středu národy jiné, plodné muže
a ženy atak se stane národem zcela
jiným. Hlavní důvod úpadku musí
každý národ hledat v neplnění příkazů
Hospodinových…Na závěr cituji:
Pozorujte nebesa, neboť jak jsem Vám
již řekla, nebesa vždycky mluví pravdu!
Pozorujte hvězdy, slunce a měsíc!
Každá doba přináší s sebou dobré i zlé!
Každá doba je však přesně zvěstována
nebesy!
Nikdo neobelstí hvězdy!
Nikdo neobelstí slunce!
Nikdo neobelstí měsíc!
Vždy před dobami zlými dají nebesa svá
znamení, aby lidstvo varovala. Objeví-li
se však znamení, tu již bývá pozdě.
Bude lépe žíti tak, aby ke znamení
nedošlo. Též doby velkých zim a veder
jsou vždy nebesy oznamovány. Bude-li
však člověk míti tři základní vlastnosti
a sice: pracovitost mravence, sílu slona
a trpělivost osla – nemusí se ničeho
obávati. Pracovitý člověk nehřeší, sílu
nabývá prací a trpělivost je výslednicící
pracovitosti a síly. Na tyto lidi sestupuje
jako déšť naučení našeho Pána, neboť
jsou přístupní, aby naučení
Hospodinovo přijali…
Vybrala jsem úryvky z proroctví,
které mě zaujaly. Ještě mnoho
důležitých událostí je popsáno v této
knize. Člověka až zamrazí, když zjistí,
že co je uvedeno do dnešní doby,
všechno se splnilo….
Proto předkládám tato proroctví
k zamyšlení v původním znění tak, jak
jsou zapsána v knize.
Připravila: Marta Štěrbová

Zahrádkáři, chovatelé, kutilové, hospodyňky….
(nejen) „Sousedovic Toníček (ale i my!)
už má zase koníček (my také!)
ruce kopou celý den (nám také!)
zahradu má za týden…“ (nám to trvá podstatně déle!)
Přátelé, doufám, že když se
jaro zeptalo, co jste dělali
v zimě, nemuseli jste se stydět!
Všichni jste si vystáli poctivě
fronty na semena, rašelinu,
hlízy,
cibule,
hnojiva,
stimulátory a já nevím, co
ještě takový probudivší se
zahrádkář po zaslouženém
zimním spánku pro svůj
milovaný
kousek
země
potřebuje. A kdo projíždí
vesnicí, nestačí se divit, jak zahrady a
zahrádky ožívají jako tržiště o matějské
pouti. Hrábě a motyky, rýče a lopaty,
vozíky se shrabaným listím a starou
trávou, to je prostě zahrádkářská idyla.
A ty nejroztodivnější zahrádkářské
nástroje! Rýč, který sám obrací půdu,
výsevné zařízení na elektroniku, vesta
s deseti kapsami na nejrůznější nářadí či
speciální spona na přivěšení čutorky se
slivovicí
na
pravý
bok
hned
po ruce…Málo platné, jaro je jaro. Je
také nejvyšší čas na průklest stromů a
keřů. Meruňky, broskve a ořešáky
neřežte, to byste udělali více škody než
užitku. Ba ani třešním, švestkám,
duranciím a špendlíkům jarní řez
nesvědčí. A víte vy vůbec, jak
nato? No to se postavíme ke
koruně tak, aby nám nesvítilo
sluníčko do očí a řežeme a
řežeme. Tak, aby architektura
stromu byla pravidelná na
všechny světové strany a
větve

od sebe nejméně 60 až 80 cm.
Prostě koruna musí být v době
plného olistění volná, tak jak to
na začátku minulého století řekl
moudrý
francouzský
sadař:
„Koruna stromu musí být tak
řídká, aby jí mohl proskočit sadař
i s putýnkou na zádech“. To je
hlavní poučka a nám už nezbývá
nic jiného, než jít na to.
A aby nám práce šla od ruky,
nabídneme vám něco úsměvného:
Díváte se také na ten Receptář od
Podlahy? Co byste chtěl teď na jaře
pěstovat?
Jedině blahobyt.
Pane sousede, prý jste v civilu holič.
Ano, potřebovala byste trvalou?
Ne, ostříhat trávník.
Jak se vám osvědčilo to otrávené zrní,
které jsem vám doporučil proti myším?
Báječně. Od té doby, co ochutnaly, už
nic jiného žrát nechtějí.
Na chirurgii:
Pane doktore, máte na svoji chalupu
daleko?
Ani ne, jen coby ledvinovým
kamenem dohodil.
Ovšem po dobře vykonané
práci vytráví a přijde vhod něco dobrého
na zub. Hospodyňky, už jste se dostaly
při úklidu i do spíže, sklepa či do
komory? Pak jste určitě narazily na

poslední bedničku uvadajících jablek. A
co s nimi? No přece rychlovku –
jablkový koláč, který se povede
vždycky:
V 0,25 l mléka
rozšleháme 2 vejce,
přidáme 100 g cukru,
80 g rozpuštěné hery,
300 g hladké mouky, 1
prášek do pečiva, citrónovou kůru a
špetku soli.
Těsto vlijeme na vymazaný a
vysypaný plech a hustě pokryjeme
nahrubo
nastrouhanými
jablky
(nebojte se, dejte opravdu pořádnou
vrstvu!), cukrem, skořicí a navrch
drobenkou z hery, polohrubé mouky
a cukru (pokud se vám nechce plácat
drobenku, stačí posypat např.
kokosem).
Pokud už vám ve spižírně zbyly
jen kompoty, nevadí. Další rychlovka je
k mání. Jde opravdu o osvědčený a
rychlý recept s příznačným názvem
„Likvidátor“ (až upečete, zjistíte, že
bude vaší rodinou
okamžitě
zlikvidován!):
350 g polohrubé
mouky
1 prášek do pečiva
1 sklenice kompotu i se šťávou
(meruňky, švestky)
100 g pískového cukru

Co možná ještě nevíte o
Velikonocích
Velikonoce jsou tradiční
oslavou jara, současným jazykem
nazývané Svátky jara. Tyto svátky
bývaly v minulosti významnější než
Vánoce. V některých zemích je tomu tak
i dnes (např. Francie, Německo). V naší

2 dl oleje
3 vejce
1 vanilkový cukr
citrónová kůra
Vše smícháme dohromady a upečeme!
A něco pro zasmání i našim
kuchařinkám:
Moje žena strašně ráda vaří.
Šťastný to muži. Ta moje jenom strašně.
Pane režisére, jakou sledovanost má
váš pořad „Vařím, vaříš, vaříme?“
Dobrou. Ale to víte, lidi dnes nejvíc
zajímá kdo s kým peče.
Helena Růžičková:
Ranní ptáče dál doskáče, ale víc sežere.
Co myslíte, paní, pomůže to cvičení
s Olgou Šípkovou na linii?
Ale kdepak, paní, já se na to dívám už
druhý rok a přibrala jsem patnáct
kilo.
Závěrem této kapitoly bychom
vám chtěli popřát co nejúrodnější rok
s bramborami a rajčaty velikými
přinejmenším jak koňská hlava, aby se
tradiční hodová výstava vašich výpěstků
mohla zapsat do Guinnessovy knihy
rekordů.
Mgr. Jana Zatloukalová

zemi stejná důležitost zůstala jen
v některých oblastech, např. na
Moravském Slovácku. Ale i v současné
době se tento svátek v rodinách traduje
aspoň v minimální míře, tj. v podobě
„obchůzky s pomlázkou
(tatarem, mrskačkou…)“
po příbuzných či
známých.
Evropská kultura
se vyvíjela ze společných
duchovních a sociálních
základů, ale přesto si
každý národ vytvářel
jakousi vlastní variantu
svátků, v nichž se
zrcadlily specifické
tradice, obyčeje a zvyky.
Slovensko, Polsko, Maďarsko, Česko
V těchto zemích se vyskytují
podobné zvyklosti. Muži a chlapci
polévají či stříkají dívky a ženy vodou
(což je velmi starý rituál plodnosti),
v Česku a na západním Slovensku
šlehají chlapci své vyvolené
pomlázkami z mladého jarního proutí
přes nihy, což jim má přinést požehnání
v podobě zdravých dětí. Děvčata jim za
to dávají vajíčka, která jsou již od
dávných dob ctěna jako
prostředek plodnosti a
posílení.
Švédsko, Finsko
Na Zelený
čtvrtek nebo
Velikonoční neděli je
zvykem, že se děti
převlékají za staré ženy,
které pokládají za
domovní dveře
vlastnoručně zhotovené dopisy a za to
dostávají různé sladkosti. Vznik tohoto
poněkud podivného zvyku se traduje od
středověku, kdy lidi obcházela hrůza ze
starých čarodějnic a jejich ničivé moci.
Nizozemí, Belgie, Německo

symbolem Velikonoc v těchto
zemích je zajíček, který nosí
velikonoční vajíčka. Původ tohoto
zvyku je v řecké mytologii. Zajíc však
nenosil vajíčka od počátku, v různých
oblastech Německa to byl
kocour, čáp, liška, oslátko
nebo také kukačka či tetřev.
Anglie
Na Zelený čtvrtek se
zde rozdávají almužny.
Chudí a staří lidé si vzájemně
myjí nohy. Tradičním
občerstvením jsou sladké
chlebíčky se skořicí a
rozinkami, na povrchu je
z cukrové polevy bílý kříž –
symbol utrpení Krista.
Portugalsko
Zde se tradičně peče koláč
z kynutého těsta, uvnitř je vajíčko ve
skořápce uvařené natvrdo.
Španělsko
Konají se zde křížová procesí.
Jedná se asi o 30 zastavení znázorňující
utrpení Krista.
Řecko
Po slavnostní mši Vzkříšení
Krista si lidé odnášejí z neosvětleného
kostela zapálené svíce.
Doma je zvykem pak jíst
mazanec, placičky a
červená vajíčka.

Velikonoční pranostiky
Je-li Zelený čtvrtek bílý,
tak je léto teplé.
Velký pátek deštivý –
dělá rok žíznivý.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude
v létě nouze o vodu.
Na Boží-li hody prší, sucho úrodu
vysuší.

Jazykové kotrmelce aneb „abychom si rozuměli“ - pokračování

Držte si klobouky - jedeme dál! Nebojte se, že jsme na vás s výukou zapomněli, ale
nechtěli jsme vás zbytečně zatěžovat během vánočních svátků. Dnes nás čeká další dávka
užitečných informací k nejčastěji užívaným slovům z našich sdělovacích prostředků. Pro
tentokrát si objasníme pojmy fond a hit.
F – FOND
Když

u nás
začala
kupónová
privatizace, slovo fond
H – HIT
se
stalo
jedním
Anglické slovo hit se u nás
z nejpoužívanějších
používá řadu let, ale dnes můžeme
výrazů,
které
bylo
pozorovat jeho ještě větší rozšíření.
možné slyšet nebo číst. Investiční
Souvisí to s rozvojem reklamy, kde se
privatizační fondy útočily na všechny,
slovo hit používá s velkou oblibou. To a
kteří si koupili kupónové knížky a chtěli
to je módní hit. Tohle je zase hit
se tímto způsobem podílet na přeměně
posledních měsíců. A tamto je hit na
naší ekonomiky.
vánočním trhu.
Významů má toto slovo
Hit je ovšem především úspěšná
několik. Ve slovnících se dočteme, že
populární písnička, kterou slyšíte z
fond je například souhrn materiálových
rozhlasu a z televizních hudebních
či finančních prostředků sloužící jako
hitparád několikrát denně.
základ něčeho nebo určený k nějakému
V tomto významu toto
účelu. Fondy v tomto významu jsou
slovo vytlačilo jiné cizí
kromě
jmenovaných
investičních
slovo
původem
privatizačních také třeba Mezinárodní
z němčiny – šlágr.
měnový fond, určený k pomoci
V angličtině je
členským zemím, nebo třeba Literární
však
hit
sloveso
fond určený k podpoře spisovatelů.
znamenající
uhodit,
Slovo fond se ale také používá místo
zasadit ránu, zasáhnout a
slova základ, pramen či zdroj (např.
také třeba uhodnout. Podstatné jméno
jazykový fond, tedy souhrn základních
hit pak znamená rána, náraz, trefa. Ještě
slov v příslušném jazyce. A pak také
nechápete souvislost rány a úspěšné
můžeme slovo fond slyšet ve významu
věci? Je ve slově trefa, tedy úspěšná
zdatnost, schopnost či nadání (fyzický
rána. Kdo napíše nebo vyrobí hit, trefil
fond, hlasový fond).
se do vkusu doby, povedla se mu
Jazykovým základem všech
úspěšná rána.
fondů je latinské slovo fundus, které
znamená základ, ale také pozemek a
dno.
Příště: horoskop, charitativní

KINO ŠVÁBENICE

10.000 př.n.l.
23. května 2008 v 19.00 hod.
Kolem roku 10 tisíc před naším
letopočtem ubývá
mamutů, ale spásou je udatný
lovec a modrooká
Než se ale proroctví stihne
naplnit, do vesnice
vtrhnou „čtyřnozí démoni“, kteří
odvlečou
do
otroctví polovinu kmene i s
Evolet. To se D’Leh
nenechá líbit, a vydá se po
stopách Egypťanů.
Přelezou
zasněžené
hory,
projdou
džunglí,
kde je napadnou krvežíznivé několikametrové pštrosokrůty, D’Leh se
spřátelí se šavlozubým tygrem....

Pan Včelka
13. června 2008 v 10.00 hod.
Včela, která studuje na vysoké škole, se řídí
jediným heslem: med je to nejdůležitější. Jednoho
dne se však rozhodne utéct . Netuší však, že svět je
velice nebezpečný a na poslední chvíli je zachráněn včelou Vanessou ,
květinářkou v New York City. Jak jejich vztah kvete, tak se dozvídají,
proč vlastně jedí lidé med a rozhodnou se nás žalovat

Bobule
13. června 2008 v 19.00 hod.
Letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je
příběhem dvou kamarádů Honzy a Jirky. Honza (Kryštof
Hádek) je typický městský floutek. Jeho kámoš Jirka (Lukáš
Langmajer) je podvodníček, který moc rozumu nepobral, ale
umí geniálně oblbnout ženský. Právě toho oba využívají při
svých podvodech. Kšeftují s byty, auty a vůbec se vším, co se právě namane...

Představení v 10.00 hod. mohou navštívit také rodiče nebo prarodiče,
kteří jsou s dětmi doma. (dospělý+dítě … 50,- Kč)
Všichni jste srdečně zváni!

Na obecní úřad do Švábenic přišel dopis, s jehož obsahem
se s Vámi rádi podělíme:

Životní pojišťovna a stavební spořitelna
Ráda bych Vám připomenula největší výhody stavebního spoření
Wüstenrot. Všem našim klientům nabízíme:
- nejvyšší garantovaný úrok z úspor 2,1% p.a.
- státní podpora až 3.000,- Kč ročně
- zaručený výnos
- osvobození získaných úroků a státní podpory od daní z příjmu
Po 6 letech můžete své úspory ze stavebního spoření včetně státní podpory použít na
cokoliv !
Uzavřením následné smlouvy o stavebním spoření ušetříte 50 % za uzavření smlouvy a
můžete získat prémii 1.000,- Kč.
Dále Vám nabízíme:
- povinné ručení a havarijní pojištění motorových vozidel
- pojištění rodinných domů, rekreačních objektů a domácností
- životní pojištění, úrazové pojištění a investiční pojištění
- penzijní fondy se státní podporou až 150,- Kč měsíčně s možností odpočtu z daní
až 12.000,-Kč ročně.
Kdo neví, kde mne najde – no přece každou středu od 9.00 hod. ve Švábenicích na
Trávníku č.p. 135 nebo kdykoliv na tel.: 732 643 276.
Švecová Marie – obchodní poradce Wüstenrot

Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky do zpravodaje, které vždy obohatí a zpestří
každé vydání.
Redakční rada
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
Obecní úřad Švábenice, Švábenice 18, PSČ 683 23 Ivanovice na Hané, tel., fax: 517 365 622
web: www.svabenice.cz
e-mail: obec@svabenice.cz
Úřední hodiny OÚ:
Po:
7.30 – 16.00 hod.
St:
7.30 – 18.00 hod.
Matrika:
St:
15.00 – 18.00 hod.
tel., fax: 517 365 622
Knihovna:
Pá:
16.00 – 18.00 hod.
tel., fax: 517 365 622
Farní úřad Švábenice:

http://farnost.svabenice.cz

Smíšené zboží Bureš:
S+M Konzum (S.Crha):

Květinářství a zahradnictví:
Týna
AVOS a.s.
(prodejna použ. textilu)

SÝRÁRNA Švábenice
CUKRÁRNA:

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

6.30 – 17.30 hod.
6.30 – 11.00 hod.
6.30 – 11.00 hod
13.30-17.00 hod.
6.30 - 17.00 hod
6.30 – 11.00 hod
13.00 – 17.00 hod.
8.00 – 12.00 hod 13.00 – 17.00 hod.
7.00 – 11.00 hod.
zavřeno
14.00 – 18.00 hod.
zavřeno
9.00 – 11.30 hod.
14.30 – 17.00 hod.

Po – Pá:
12.00 – 18.00 hod.
So:
10.00 – 18.00 hod.
Ne:
10.00 – 12.30 hod. 13.30 – 18.00 hod.
(od listopadu do dubna Po a Út zavřeno)

tel.: 731 402 180
tel: 517 365 617
tel: 739 027 295

tel: 517 365 617

tel: 517 365 628

tel: 517 331 492
tel: 517 365 818

11.00 – 13.00 hod. a 16.00 – 22.00 hod.
zavřeno
tel: 517 365 016
11.00 – 13.00 hod. a 16.00 – 22.00 hod.
10.00 – 20.00 hod.
V současné době
11.00 – 22.00 hod.
mimo provoz
11.00 – 23.00 hod.
11.00 – 23.00 hod.
11.00 – 22.00 hod.
(každý den teplá jídla a menu)
Na Trávníku
Po – Pá:
15.00 – 22.00 hod.
So:
14.00 – 23.00 hod.
Ne:
16.00 – 21.00 hod.
Holičství a kadeřnictví
Po, Út:
zavřeno
St, Čt, Pá:
od 13.30 dle domluvy
So:
od 7.30 dle domluvy
Pošta Švábenice:
Po, Út, Čt, Pá 8 – 10.30 hod.
13.30 – 15.30 hod.
tel: 517 365 620
St:
8 – 10.30 hod.
13.30 – 15.30 hod. 16 – 17.00 hod.
Ubytovací zařízení (kontakt):
Myslivecká chata - Švábenice
tel: 517 365 045
Hájenka - Švábenice (Stanislav Zlámal)
tel: 517 365 045
Muzea, expozice, výstavní síně:
Obecní vlastivědné muzeum
a Kostelní muzeum: otevřeno v neděli 14.00 – 17.00 hod.
Správce obou muzeií – p. Libor Pištělka, kontakt OÚ
tel. 517 365 622
HOSTINCE:

Na Lapači

Po:
Út:
St - So:
Ne:
V Bráně
Po - Čt:
Pá:
So:
Ne:

Sportovní zařízení (možnost pronájmu):
Sportovní areál ZŠ Švábenice – víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tenis, košíková, volejbal, nohejbal).
Objednávky pí. Marie Petřeková, Po – Pá: 19-21.00 hod.
tel. 736 441 108

