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Na nebi létají v podvečer andělé,
pod bílou peřinou spí celá zem.
Šťastné a veselé
Vánoce Vám všem!
Hana Hladká
Jana Zatloukalová

Vánočná kapr pro Jirku

Slovo úvodem…
CO BYLO, BYLO…
NASTAL čAS USMÍřENÍ.
Letošní rok nám pomalu končí a zase nám
klepou (ba přímo buší) na dveře… Kdo? No přece
Vánoce! To jsou ty nejoblíbenější dětské veršíky,
kterými se ohlašuje příchod již zmiňovaných prý
nejkrásnějších svátků v roce.
Což o to – krásné snad samy o sobě jsou!
Ovšem ne vždy musejí být zákonitě svátky klidu,
míru a pokoje. A to, že vám chytne nebo spadne
stromek, nemusí být tím nejhorším. Pro někoho je představa svátků za dveřmi
provázená hlasitým HURÁ – bude pohodička, jídlo, pohádky… Pro někoho slovo
Vánoce představuje blížící se kolaps a peklo v podobě honu za vánočními dárky, směs
povinností a probdělých nocí z nenakoupených věcí na salát, nenapečeného cukroví,
neobstaraných dětí, z příjezdu rádobyhodných tetiček a strýčků. Jako by Vánoce byly
svátkem starostí a přepracovanosti. Jako by se každoročně ve většině rodin konala
„malá“ svatba plná shonu a utrácení.
Ať tak či onak, dřív než se odstěhujete do kuchyně, začnete péct cukroví
(které většinou stejně nikdo nechce), leštit dům (to stejně nikdo nepozná a hlavně
nedocení) nebo vraždit kapry (kolem toho je nejvíc řečí), zkuste uniknout neduhu
moderních českých (i moravských) Vánoc – neurotickému stresu. Zkuste se zastavit (je
jedno kde – ale hlavně sami v sobě!) a zamyslet nad tím, že podstatou Vánoc je
především ticho, ve kterém má člověk nad svým bytím žasnout. A vězte, že bez
hlubokého vnitřního ticha nejde o opravdové Vánoce.
Pokud se nám to podaří, pak pochopíme, že nastal ten pravý čas štěstí, čas být
spolu s pocitem bezpečí, čas na obdarování kouskem lásky, která sídlí v našich srdcích.
Pokud máte snad pocit, že svou lásku už nemáte komu darovat, že nemáte pro koho žít,
nevěřte! Je nás mnoho, kdo vás potřebuje.
Vánoce jsou víc než pohádka. Ježíšek existuje. Přichází se narodit právě
v lidském srdci. Je mu vcelku jedno, jak vyzdobený je stromeček, jestli jsme mu
připravili betlém s pastýři, nezdržuje se s tím, kolik
krabic cukroví jsme napekli, jaký kdo dostal
dárek… To je mu ukradené. Nevnucuje se,
neukrývá se. Zkrátka se narodí. Zbytek je na nás…
Mgr. Jana Zatloukalová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v měsíci říjnu se uskutečnily komunální volby do
zastupitelstva a vy jste se rozhodli, jakým směrem by se
náš městys měl v následujícím volebním období ubírat.
Zvolili jste si své zástupce, kteří na ustavujícím zasedání
složili slib v tomto znění: „ Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu městyse a jejich občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“ Tento slib je zavazující pro každého zastupitele po celé
volební období.
Děkuji všem spoluobčanům, kteří mi dali hlasy a podpořili mě při volbách do
Zastupitelstva městyse Švábenice ve dnech 15.-16. října 2010. Zastupitelstvo městyse
mi na veřejném ustavujícím zasedání dne 12.11.2010 dalo důvěru a znovu zvolilo do
funkce starosty městyse pro velební období 2010-2014.
Funkce starosty je zavazující a náročná na čas. Vyžaduje čestnost, zodpovědnost a
spolehlivost.
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. Rovněž bych vás chtěl požádat o vaši 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 2011.
Josef Kubík – starosta městyse
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ZÁPIS
o průběhu 22. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 1.10. 2010 ve Švábenicích
Bod č. 1) Technický bod
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 22. zasedání
zastupitelstva městyse Pavla Tvrdého a Josefa Polišenského
Usnesení č. 2) Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání
zastupitelstva městyse:
1.Technický bod ( jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání ZM)
2.Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3.Rozpočtové opatření č. 6,7 a 8/2010 rozpočtu městyse
4.Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku pozemku parc. č. 172/4 o
výměře 521 m2 za účelem výstavby rodinného domu
5.Projednání žádosti o revokaci usnesení č. 4 z 21. zasedání zastupitelstva městyse
6.Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc. č. 147/10 o
výměře 746 m2 za účelem výstavby rodinného domu
7.Projednání Dodatku č. 1 ke Směrnice pro vedení účetnictví
8.Zhodnocení volebního období 2006 – 2010
9.Zprávy finančního a kontrolního výboru
10.Různé
11.Diskuse
12.Závěr
Bod č. 2) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady
městyse ze dne 7.7., 11.8. a 1.9. 2010.
Bod č. 3) Rozpočtové opatření č. 6,7 a 8/2010 rozpočtu městyse
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 6,7 a
8/2010 rozpočtu městyse.
Bod č. 4) Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku pozemku
parc. č. 172/4 o výměře 521 m2 za účelem výstavby rodinného domu
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podala
Magdalena Kadlíková Žižkova 691/20, 682 01 Vyškov o odkoupení pozemku p.č.
172/4 zahrada o výměře 521 m2, zaregistrovanou dne 9.8.2010 dle záměru obce,
schváleného Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 29.2. 2008.
Bod č. 5) Projednání žádosti o revokaci usnesení č. 4 z 21. zasedání zastupitelstva
městyse
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse r u š í
usnesení č. 4 z 21. zasedání
zastupitelstva městyse Švábenice ze dne 9.7. 2010, kterým byla schválena kupní
smlouva o koupi pozemku parc. č. 147/10, zahrada v k.ú. Švábenice o výměře 746 m2
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mezi Městysem Švábenice jako prodávající a Bc. Oto Králíkem sídl. Osvobození 2,
682 01 Vyškov a Bc. Zuzanou Zouharovou Podbřežice 86, 683 01 Rousínov.
Bod č. 6) Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc.
č. 147/10 o výměře 746 m2
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse 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
pozemku p.č. 147/10, zahrada o výměře 746 m2, který je zapsán mimo jiné v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj – Katastrální pracoviště
Vyškov na LV č. 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice, za kupní cenu
484.900,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající, kupujícím do jejich
společného jmění manželů Bc. Oto Králíkovi sídl. Osvobození 2, 682 01 Vyškov a
Ing. Zuzaně Králíkové Podbřežice 86, 683 01 Rousínov. Záměr městyse byl zveřejněn
na úřední desce vyvěšením dne 3.3. 2008 a z ní sňat dne 12.5. 2010.
Bod č. 7) Projednání Dodatku č. 1 ke Směrnice pro vedení účetnictví
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Dodatek č.1 ke Směrnici pro
vedení účetnictví ze dne 21.11. 2008.
Bod č. 8) Zhodnocení volebního období 2006 – 2010
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í zhodnocení volebního
období 2006 – 2010 starostou městyse Švábenice.
Bod č. 9) Zprávy finančního a kontrolního výboru
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í zprávu finančního
výboru ze dne 2.9. 2010 a kontrolního výboru ze dne 23.9. 2010.
Bod č. 10) Různé: Informace starosty :
- nemovitost č.p. 134 je již zapsána ze ¾ na Katastrálním úřadě pro Jihomoravský kraj
– Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú.
Švábenice
- dům č.p. 12 pana Františka Pokorného je k prodeji
- starosta seznámil zastupitelstvo městyse s harmonogramem průběhu voleb do
zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 15.- 16.10.2010. Dále seznámil
zastupitelstvo s metodickým doporučením k činnosti územních samosprávných celků,
ke správě obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových
obecních orgánů včetně pravidel pro svolání ustavujících zasedání nově zvoleného
zastupitelstva. Tato metodika byla vydána Ministerstvem vnitra ČR – odborem dozoru
a kontroly veřejné správy.
- na městys Švábenice zaslal pan Ludvík Hess, předseda Občanského sdružení
Babybox pro odložené děti Staim žádost o finanční dar na zřízení babyboxu
v Nemocnici TGM Hodonín. Zastupitelstvo městyse odsouhlasilo finanční dar ve výši
3 000,- Kč
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e finanční dar ve výši 3 000,- Kč
na zřízení babyboxu v Nemocnici TGM Hodonín.
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 6.10. 2010
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Ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice, konané dne
12.11.2010 v 18.00 hod.
v salonku v Pohostinství V Bráně
Bod č. 1) Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Švábenice určuje za ověřovatele
zápisu o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Švábenic Alenu
Kuškov a Ing. Františka Bureše.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod č. 2) Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Švábenice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k)
zákona o obcích schvaluje, že pro výkon funkce starosty městyse Švábenice bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení č. 3 bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Švábenice schvaluje veřejný způsob
hlasování volby starosty, místostarosty, členů rady a členů výborů.
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Švábenice volí starostou městyse Švábenice
Josefa Kubíka.
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Švábenice volí místostarostou městyse
Švábenice Jiřího Orla.
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Švábenice volí za členy Rady městyse
Švábenice Ing. Františka Bureše, Michala Hladkého a Pavla Pištělku.
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Bod č. 3)
Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva, volba předsedů a členů
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Švábenice zřizuje finanční výbor, který bude
5-ti členný a kontrolní výbor, který bude 3 členný.
Usnesení č. 8 bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Švábenice volí předsedkyní finančního
výboru
Bc. Boženu Štolfovu.
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Švábenice volí členy finančního výboru: Ing.
Pavel Tvrdý, Mgr. Jarmila Dušková, Vladimír Hroza, Ing. Luděk Pištělka.
Usnesení č. 10 bylo schváleno

7

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Švábenice volí předsedkyní kontrolního
výboru Mgr. Janu Strakovu.
Usnesení č. 11 bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Švábenice volí členy kontrolního výboru:
Alena Kušková, Libor Pištělka.
Usnesení č. 12 bylo schváleno
Bod č. 4) Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva § 72 zákona
o obcích
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Švábenice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městyse odměnu.
Odměna bude poskytována ode dne 12.11.2010.
Usnesení č. 13 bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse Švábenice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva městyse. Odměna bude poskytována ode dne 12.11.2010.
Usnesení č. 14 bylo schváleno
Ve Švábenicích 15.11.2010

Zastupitelstvo městyse Švábenice

( 15 )
Rada městyse Švábenice : (5)
1. Kubík Josef
č.p. 333
2. Orel Jiří
č.p. 345
3. Pištělka Pavel
č.p. 3
4. Hladký Michal
č.p. 159
5. Ing.Bureš František č.p. 117

1. Kubík Josef
č.p. 333
2. Orel Jiří
č.p.345
3. Hladký Michal
č.p. 159
4. Ing.Bureš František č.p. 117
5. Pištělka Pavel
č.p. 3
6. Pištělka Libor
č.p. 315
7. Hroza Vladimír
č.p. 339
8. Ing.Tvrdý Pavel
č.p. 95
9. Mgr. Jana Straková č.p. 75
10. Josef Polišenský
č.p. 331
11. Bc.Štolfová Božena č.p. 317
12. Kušková Alena
č.p. 203
13. Jakešová Petra
č.p. 305
14. Mgr.Dušková Jarmila č.p. 18
15. Miloš Kubík
č.p. 76

Finanční výbor : ( 5 )
1. Bc.Božena Štolfová – předsedkyně
2. Ing.Tvrdý Pavel
- člen
3. Ing. Pištělka Luděk - člen
- člen
4. Hroza Vladimír
5. Mgr. Dušková Jarmila – člen
Kontrolní výbor : (3)
1. Mgr. Jana Straková - předsedkyně
2. Kušková Alena
- člen
3. Pištělka Libor
- člen
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Akce MŠ od začátku školního roku
V naší mateřské škole vedeme děti k samostatnosti, schopnosti organizovat různé
činnosti, chránit své zdraví, ale i zdraví jiných jako to nejcennější, co máme. Řešit
situace, přiměřeně komunikovat se svým okolím. Proto denně u dětí upevňujeme nejen
kulturní návyky jako je zdravení, požádání o hračku nebo pomoc, ale vedeme je
k tomu, aby se měly rády, pomáhaly si, dokázaly se domluvit a navazovat vzájemné
vztahy. Vítáme podporu rodičů, kteří chtějí spolupracovat. Zaměřujeme se na základy
sebeobsluhy dětí, připravujeme pro ně zajímavé hry a snažíme se pomocí nejrůznějších
činností přibližovat dětem přírodní a společenské prostředí. Nenásilně je tak
připravujeme na školu.
Součástí výchovné práce jsou i mimořádné akce, které se pořádají v budově
mateřské školy nejen pro naše děti, ale někdy i pro žáky základní školy. V některých
vystupují herci, jiné organizují učitelky.
Od září proběhly na mateřské škole tyto akce:
Pohádka Červená karkulka
Duhová pohádka
Loutkové pohádky Budka, Když jsem já sloužil
Pohádka Psí princezna
Loutková pohádka O myšce Hrdopyšce
Poznej svého psa
Fotografování dětí
Návštěva Mikuláše

Po pohádce se děti vyfotily s herci
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V listopadu děti přednášely na vítání občánků a potom se pustily do práce. Každý
si namaloval a vyrobil zvoneček, se kterými všechny děti před úřadem městyse
ozdobily vánoční strom.

Nazdobený
stromek

V prosinci
měly
předškolní
děti
vystoupení
pro
důchodce
v kulturním
domě a
další
na vánoční
besídce pro
rodiče
v mateřské
škole. Svůj
program
předvedly
také žákům
základní
školy.

Výchova a vzdělávání na naší škole je realizována aktuálním prožíváním života, proto
je naší snahou co nejvíce přiblížit interiér školy rodinnému prostředí. Učitelky
obměňují nábytek, zřizují dětem hrací koutky a do výzdoby školy zapojují také děti.
Jen se podívejte se, jak se snaží a jak je u nás krásně.
¨
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Děti malují zvířátka z pohádky Budka

Podzimní výzdoba třídy

Ilona Kučerňáková - vedoucí učitelka MŠ

Pečení perníčků 2010
Dne 17.11. 2010
proběhlo další
společné pečení ve
švábenické cukrárně. Akce se
zúčastnilo 18 dětí,
které napekly
perníčky
rozdávané u
stromečku.
Děkujeme Jitce
Skácelové za
ochotu, odvahu a
trpělivost.
Volejbal
Švábenice
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Rozsvěcování vánočního stromečku
Před první adventní nedělí se ve
Švábenicích již třetím rokem
konal plamínkový průvod k
vánočnímu
stromečku.
Akci
zahájila plamínková královna se
svou družinou, která rozsvítila
dětem lampiony a odvedla svůj
průvod k úřadu městyse, kde
čekal vánoční stromeček krásně
ozdobený zvonečky dětí z místní
mateřské a základní školy.
Po slavnostním přivítání
starostou městyse nastoupily děti
v dobových oděvech na Ladovsky
vyzdobené podium. Svou básničkou pomohly rozsvítit stromeček a poté v krátkém, na
míru tvořeném pásmu představily české předvánoční a vánoční zvyky – Barborku,
Mikuláše, Lucky i samotné vánoční přípravy. Na podiu vystoupilo 27 dětí ve věku 2-11
let.
K slavnostní atmosféře přispělo i podávané občerstvení – dětmi pečené
perníčky, čaj, svařené víno i něco masového na zub. Každý z návštěvníků byl
odměněn. Děti balíčkem, dospělí oříškem s překvapením, které skrývalo věštbu, co jej
čeká v příštím roce.
Na plamínkový průvod přišlo letos asi 200 dětí a přibližně stejný počet
dospělých. Poděkování za tuto akci tak patří nejen sponzorům, organizačnímu týmu,
vystupujícím dětem, úřadu městyse a jednotlivcům, kteří s přípravou tohoto
podvečerního
setkání
pomohli, ale také všem
návštěvníkům,
kteří
akci podpořili.
Přejeme vám,
abyste lili olovo do
tvaru srdíček, jablíčko
mělo hvězdičku jako
malovanou,
kapří
šupiny přinesly, co
přinést mají a aby vám
bylo
milo.
Krásné
Vánoce!
Volejbal Švábenice
Foto z akcí na

www.volejbalsvabenice.rajce.net
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Mikulášská nadílka
Děti, žáci a paní učitelky obou našich škol přivítali velmi vzácnou a dlouho
očekávanou návštěvu, která k nám chodí každý rok ve stejnou dobu – Mikuláše
s andělem a partou rozdováděných čertů. Někde dokonce ukápla i slzička a ozvalo se
špatné svědomí, ale slibovalo se ostošest, takže nakonec přece jen byli všichni
obdarováni sladkou odměnou.
učitelky MŠ a ZŠ
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Nejedno přání aneb o Chadině a její rodině
Kamarádky ze čtvrté třídy ZŠ Švábenice se zajímají o koně, rády je malují,
sbírají obrázky či samolepky s koňmi, při každé příležitosti se s nadšením povozí
v sedle. Snad většina dětí by chtěla mít doma kromě plyšového i toho opravdového
koně.
Přání
Klára Dobešová
Chtěla bych koníka.
Nejradši poníka.
A ten můj poník
jmenoval by se Toník.
A kdybych ho
dostala,
tak bych s ním šla
ven.
To by se mi splnil
nejkrásnější sen.
Marika Tkáčová z Medlovic
svého koně má a takto jej nakreslila.
Žákyně Klára Dobešová se zeptala paní Daniely Zouharové, jaké to je mít doma koně. Členem rodiny Zouharových ze Švábenic je totiž i kobylka Chadina,
která ochotně a trpělivě vozila děti na bryčce (vozíku) v září na akci Rozloučení
s prázdninami; již tradičně také doprovází Plamínkovou královnu v průvodu při
rozsvěcování vánočního stromečku.
Kdy a proč jste si pořídili koně?
Naši kobylku Chadinu máme již 2 roky. Ke koním máme vztah, také obdiv k jejich
kráse a využití. Zatoužili jsme mít koně vlastního.
Měli jste rozmyšlené, kam ho dáte?
Jistě, místo u nás měla Chadina přichystané předem.
Jak jste přišli na jméno?
Kobylku jsme si koupili dospělou, jméno má od původního majitele.
Chtěli jste koně na práci nebo jen pro radost?
Pro obojí. Vždyť už samotná práce s koňmi tu radost přináší.
Jak je Chadina stará a kolika let se může dožít?
Chadině je 13 let. Je to trojnásobná maminka. Pokud slouží koni zdravíčko a má
vše, co potřebuje, může se dožít 25 i více let.
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Co všechno kůň každý den potřebuje?
Hlavně spolehlivého člověka, který se o něj bude s láskou a dobře starat. Koník
denně potřebuje pravidelné krmení, čištění srsti, kopyt. Také vyvezení hnoje, čistou
podestýlku a každodenní pohyb.
Kde bývá kůň v létě a kam ho dáváte v zimě?
Chadina je ustájená u nás ve dvoře. Ve chlévě má volné stání. Na zimu se připraví
sama. V podzimních
měsících jí naroste pěkný
teplý kožíšek.
Jezdíte s Chadinou i v zimě?
Ano, vozí nás stále, ať je
teplo nebo zima. Když
napadne sníh, daly by se
zapřáhnout i velké sáně.
9. Pomáhají vaši kluci starat
se o Chadinu?
Tomášek a Štěpánek mají
Chadinu moc rádi. Vědí, že
mít zvířátko znamená mít
také povinnosti. Jsou to naši
velcí pomocníci.
Máte pro Chadinu nějaký
dárek nebo nějakou dobrotu
k Vánocům?
Jistě, patří do rodiny. Dobroty budou. Také letos dostane rolničky, které budou
pohádkově zvonit při našich zimních vyjížďkách.
Za odpovědi poděkovala a na další setkání se těší Klára Dobešová.
Zapsáno s pomocí rodičů.
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„Poznej svého psa“
S obrovským zájmem dětí obou našich
škol se setkal výukový program s názvem
„Poznej svého psa“. V něm se děti zábavnou
formou učily, jak se chovat ke psům ve
všech situacích či jak s nimi správně
manipulovat. Hlavním „učitelem“ byl velice
milý a hravý pejsek s ještě zajímavějším
jménem Mordor. Moc se mu u nás líbilo a
také všem slíbil, že se k nám určitě ještě
někdy podívá.
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11. místní hodová výstava ČSCH ve Švábenicích
Základní organizace českého svazu chovatelů ve Švábenicích uspořádala ve svém
chovatelském areálu ve dnech 25. a 26. září 2010 již tradičně 11. místní hodovou
propagační výstavu drobného zvířectva, doplněnou o ukázku exotického ptactva.
Tato výstava sice svým termínem konkurovala větší okresní výstavě pořádané
nedaleko ve Vážanech nad Litavou, ale naše výstava byla výstavou místní a určitě ne
obyčejnou. Obeslalo ji 38 vystavovatelů a k vidění bylo 78 králíků ze 17 plemen, 80
holubů z 11 plemen, 89 kusů drůbeže z 24 plemen, 28 kusů exotů z 8 druhů, 14 kusů
zakrslých králíčků a dvě morčata.
Výstavní plocha byla doplněna o prodejní stánek s různými druhy pletených košíků
a toto všechno zhlédlo 210 platících návštěvníků. Ve velmi vkusném a upraveném
chovatelském areálu, kterým se naše organizace může chlubit. Pro děti zde bylo
opravdovým tahákem prohlédnout si expozice zakrslých teddy králíčků, morčat a
exotického ptactva.

A o co se soutěžilo?
Nejlepším
chovatelům
v jednotlivých
kategoriích bylo předáno celkem 14 pohárů a 16
čestných cen. Dále návštěvníci naší výstavy
vyhodnocovali nejlepší dětské výkresy, které děti
namalovaly ve škole po zhlédnutí naší chovatelské
akce k mezinárodnímu dni dětí.
Nejvíce se líbil návštěvníkům výkres našeho
mladého chovatele Lukáše Branžovského. Na druhém místě se umístila Aneta
Němcová a na třetím místě se umístil Jiří Landa. Všichni tři jmenovaní byli
odměněni dárkovým balíčkem v hodnotě 200,- Kč, který darovala naše základní
organizace.
Po oba výstavní dny byla pro návštěvníky připravena tradičně bohatá tombola,
pohoštění v podobě guláše nebo klobásy z udírny. Na zapití těchto výborných pochutin
bylo čepováno Vyškovské pivo.
Pořadatelé děkují Městysi Švábenice, všem sponzorům za podporu, kterou věnovali
naší akci a věříme v další úspěšnou spolupráci a přejeme jim hodně podnikatelských
úspěchů. Také děkujeme vystavovatelům, kteří tuto výstavu svými zvířaty podpořili a
přejeme jim hodně chovatelských úspěchů. V neposlední řadě také děkujeme našim
členům, kteří svou prací podpořili zdárný průběh výstavy.
Závěrem doufám, že se tato výstava zdařila ke všeobecné maximální spokojenosti
jak vystavovatelů, tak i veřejnosti. Měli jsme přece možnost strávit dva dny
v přítomnosti chovatelů z okolí a našich přátel chovatelů.
Za výstavní výbor Lejsek Zdeněk, jednatel
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SDH Švábenice se činil
SDH Švábenice se opravdu činí a tímto Vás chceme seznámit s akcemi, které jsme v
roce 2010 uspořádali.

V lednu jsme
uspořádali
PLES, k tanci
hrála skupina
GALAXY
z Olomouce.

V únoru se
uskutečnil
DĚTSKÝ
KARNEVAL.
Pro velký
úspěch jsme
opět pozvali
KLAUNY, kteří se postarali o program, připravili hry pro děti, ale i dospělé.
V programu vystoupil také KOUZELNÍK. Každoročně pro děti je připravena velká
tombola, cukroví, každé malé dítě dostalo limonádu a párek v rohlíku.
V březnu jsme si do naší zbrojnice pořídili nové skříně za staré, které byly
nevyhovující. Skříně byly zaplaceny z peněz SDH. Za zhotovení děkujeme panu
Martinu Branžovskému. Během měsíce března také proběhla školení pro zásahovou
jednotku a to školení - velitelů 2 členové, strojníků 3 členové a školení na dýchací
techniku 8 členů.
V dubnu náš sbor uspořádal VELIKONOČNÍ ZÁBAVU, hrála skupina GALAXY.
Ve skladu jsme udělali generální úklid a pořídili nový regál. Již podeváté se ve
Křtinách uskutečnila HASIČSKÁ POUŤ, které se zúčastnilo i několik našich členů
sboru. Jako každý rok je připraven bohatý
doprovodný program s ukázkami hasičské
techniky.
V květnu uspořádal SDH Švábenice zájezd
pro děti a dospělé do Šatova a Valtic. V Šatově
se nachází pěchotní srub, interiér objektu je
vybaven do podoby,v jakém se tento objekt
nacházel za dob minulého režimu. Státní
zámek Valtice je rozsáhlý a monumentální
areál. Jelikož jsme měli do návratu trochu
času, tak jsme se zajeli podívat ještě na
BŘECLAVSKÉHO DRAKA. Zájezd se
vydařil a proto příští rok opět někam znovu
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pojedeme.
Také
proběhl
SBĚR
ŽELEZA.
Bylo
posbíráno celkem
20 metráků.
V červnu
zásahová jednotka
měla vyhlášenou
pohotovost
pro
rozsáhlé
deště.
Uklidili v potoce
vše, co by mohlo
stát v cestě velké
vodě, ale i pytlovali
písek pro případ,že
by se vylil potok.
Ještě několik dní
potom
jednotka
jezdila čistit studny a čerpala vodu ze sklepů. Jako každoročně jsme uspořádali
HASIČSKÝ VÝLET pro hasiče a přátele, hrála skupina DORÁDO z Morkovic, byla
připravena tombola, občerstvení, kuželky a střelba. Na oplátku jsme jeli na výlety do
okolních sborů - Lhoty, Pačlavic, Prasklic, Morkovic, Koválovic-Osičan a Uhřic.
V červenci byl vyhlášen cvičný poplach pro zásahovou jednotku - místo zásahu byl
dům u Aronů. Mrzí nás, že letos se neuskutečnil letní tábor pro malý počet dětí. Snad
příští rok se nám to podaří.
V září jsme se
zúčastnili noční
soutěže hasičské
všestrannosti
v Kostelci
na
Hané
O
HANÁCKÓ
SEKYRKU. Dvě
družstva si ověřila
své
zkušenosti
v různých
disciplínách, zda
je zvládnou bez
chyb a nebo jestli
si musí doplnit
znalosti
a
zkušenosti.
Všichni si sáhli na
dno svých sil. Soutěžilo se v disciplínách: rychlost ustrojení, základní uzly - zásah na
objekt s vyproštěním osoby - testy, dle funkčního zařazení - nález nebezpečné látky -
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dopravní nehoda, poskytnutí první pomoci dvěma zraněným osobám - rozmotání a
smotání hadic na čas - požár, hořící les s nalezením osoby. Napoprvé 5. a10. místo bylo
velice hezké. Také proběhl podzimní sběr starého železa a celkem bylo posbíráno 71
metráků. Zásahová jednotka přivezla novou požární stříkačku - TOHACU VC 85 BS,
kterou si pořídila z dotací od Jihomoravského kraje a za přispění městyse Švábenice.
Cena je 240 tisíc. Jako tradičně jsme pořádali HODOVOU ZÁBAVU, kde hrála
skupina AUDIO. V neděli byl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v hasičské zbrojnici,
nachystali jsme ukázku naší techniky a připravili malé pohoštění pro ty, kteří se přišli
podívat.
V říjnu byla ZÁBAVA, na které hrála skupina GALAXY. Již podruhé jsme
uspořádali pochod Švábenice-Lhota. Ve Lhotě byly pro děti připravené soutěže,
odměny, v udírně jsme si udělali klobásy. Program: střelba-kuželky-hlavolam, spojení
hasičské techniky-rozmotání a smotání hadic-lano-hod polenem-topografické značky –
hledání granátu-skládání pyramidy se špalíků-zapojení proudnic do správných hadic,
které byly různě propletené. V tomto měsíci byl vyhlášen poplach. U pana Grísy se
vzňaly saze v komíně. Také proběhlo NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ OKRSKU
v M.Málkovicích.
V listopadu
se
naši hasiči účastnili
čerpání
vody
z rybníka, který se
vypouštěl
pro
následné
odbahnění.

Prosinec poslední
letošní
akcí byla VALNÁ
HROMADA, kde
jsme zhodnotili celý
letošní rok, rozdali
diplomy a čestná
uznání, dvěma členkám dali věrnostní medaile za 60 roků. Členská základna
má143členů. Naše mládež se zúčastnila soutěží: v Ivanovicích na Hané, okresní kolo
v Hlubočanech, kde získali pohár za klasický útok – Pístovice, jarní kolo – Dražovice,
podzimní kolo všestrannosti 9. místo z 27 družstev –a Drnovice - uzlovačka.
Chceme všem sponzorům poděkovat za věcné i peněžní
dary, rodinám hasičů za podporu a trpělivost. Do nového
roku 2011 Vám všem občanům Švábenic přeje SDH Švábenice
hodně štěstí, zdraví, žádné živelné pohromy a hodně pohody
s pozdravem - OHNI ZMAR –
Polišenský Josef - starosta
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TJ Sokol Švábenice – oddíl kopané informuje
Je velká škoda, že se předehrávalo jenom jedno jarní utkání.
Kdo by asi zastavil rozjeté švábenické fotbalisty? Nepovedlo se to
ani Nesovicím, které si odvezly v posledním utkání předčasnou
vánoční nadílku. Co dodat? 14 soutěžních utkání bez ztráty bodu,
24 zápasů bez porážky v řadě, neskutečných 13 bodů náskoku na
druhou Pustiměř. Úžasné skóre 65:6. Nejlepší střelec okresu Bary s
28 brankami na svém kontě. Jenom 6 obdržených gólů Milana
Stěničky. Suverénní obrana Petr Knap, Míša Jičínský, Jirka Judas a Milan Gruber.
Motor mužstva záloha Jirka Stříž, Lukáš Hladký, Petr Novotný, Jirka Pokorný a Honza
Stříž a konečně ozdoba mužstva útočná řada Bary, Honza Hladký, Štěpán Hladký a
Mira Boniatti. To je podzimní bilance našich hráčů v podzimní sezóně okresního
přeboru 2010-2011 – napsal na webu TJ Sokol Švábenice o působení svého mužstva
trenér Miroslav Boniatti.
Výsledky, kterých mužstvo dosáhlo jsou zavazující pro jarní sezonu a pro následné
období. Způsob, jakým toho dosáhli, nemá v historii okresního přeboru obdoby. Rýsuje
se zde velká možnost stát se přeborníky okresu a postoupit do I.B. třídy JmKFS.
Švábenice-Otnice 4:2 (3:1) Sestava: M. Stěnička – P. Knap, M. Jičínský, J. Judas, M.
Gruber – J. Stříž, L. Hladký, M. Boniatti, J. Pokorný – H. Hladký, R. Jičínský. Střídali:
79. min. P. Novotný – J. Stříže. 84. min. Š. Hladký – H. Hladkého. 89. min. H. Stříž –
M. Grubera. Branky: H. Hladký 2x. R Jičínský 1x. M. Boniatti 1x. Přihrávky: R.
Jičínský 1x. H. Hladký 1x. J. Stříž 1x. L. Hladký 1x. Střely na bránu: 10x. Centry: 19x.
Rohy: 8 : 5. Žluté karty: 2. min. M. Stěnička, 41. min. P. Knap, 42. min. L. Hladký, 54.
min. J. Pokorný.
Lysovice-Švábenice 1:2 (0:1) Sestava: M. Stěnička – P. Knap, M. Jičínský, J. Judas,
M. Gruber – J. Stříž, L. Hladký, M. Boniatti, J. Pokorný – H. Hladký, R. Jičínský.
Střídání: 63. min. H. Stříž za J. Stříže, 89. min. Š. Hladký za H. Hladkého. Branky: R.
Jičínský 2x. Přihrávky: J. Pokorný, J. Stříž. Střela na bránu: 12 x. Centry: 16x. Rohy:
1:4. Žluté karty: J. Judas, P. Knap, L. Hladký, J. Pokorný.
Švábenice-Pustiměř 3:0 (2:0) Sestava: M.Stěnička - P. Knap, J. Judas, M. Jičínský,
M. Gruber - P. Novotný, L. Hladký, M. Boniatti, J. Stříž - H. Hladký, R. Jičínský.
Branky: R. Jičínský 2 x, H. Hladký 1x. Přihrávky: L. Hladký 2 x, P. Knap 1x. Střídali:
67. min. H. Stříž za J. Stříže, 80. min. Š. Hladký za H. Hladkého. Střely na bránu: 11 x.
Centry: 25 x. Rohy: 12:3. Žlutá karta: J. Judas.
Letonice-Švábenice 1:5 (0:3) Sestava: Stěnička – P. Knap, J. Judas, M. Jičínský, M.
Gruber – P. Novotný, L. Hladký, M. Boniatti, J. Stříž – H. Hladký, R. Jičínský.
Střídání: 66. min. H. Stříž za J. Stříže, 70. min. Š. Hladký za H. Hladkého. Branky: R.
Jičínský 3x, H. Hladký 2x. Přihrávky: M. Boniatti 3x, M. Jičínský 1x, H. Hladký 1x.
Střely na bránu: 14x. Centry: 11x. Rohy: 5:8.
Švábenice - Vícemilice 2:1 (1:0) Sestava: M. Stěnička – P. Knap, M. Jičínský, J.
Judas, M. Gruber – J. Stříž, L. Hladký, P. Novotný, J. Pokorný – H. Hladký, R.
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Jičínský. Střídali: H. Stříž za J. Stříže, Š. Hladký za H. Hladkého. Branky: R. Jičínský
2x. Přihrávky: J. Pokorný 2x. Střela na bránu: 8x. Centry: 16x. Rohy: 8:1.
Švábenice-Křižanovice 7:0 (2:0). Sestava: M. Stěnička – P. Knap, M. Jičínský, J.
Judas, M. Gruber – J. Stříž, L. Hladký, P. Novotný, J. Pokorný – H. Hladký, R.
Jičínský. Branky: J. Pokorný 4x, R. Jičínský 1x, H. Hladký 1x, Š. Hladký 1x.
Přihrávky: J. Judas 2x, J. Stříž 2x, R. Jičínský 1x, L. Hladký 1x, H. Stříž 1x. Střídání:
65. min. Š. Hladký za R. Jičínského, 71. min. H. Stříž za P. Novotného. Střely na
bránu: 20x. Centry: 35x. Rohy: 10:4.
Švábenice - Dražovice "B" 10:0 (5:0) Sestava: M. Stěnička – P. Knap, M. Jičínský,
J. Judas, M. Gruber – J. Stříž, L. Hladký, P. Novotný, J. Pokorný – H. Hladký, R.
Jičínský. Střídal: 46. min. H. Stříž za J. Stříže, 84. min. T. Orel za P. Knapa. Branky:
R. Jičínský 5x, H. Hladký 2x, P. Novotný 2x, J. Pokorný 1x. Přihrávky: L. Hladký 3x,
J. Pokorný 3x, R. Jičínský 2x, H. Hladký 1x, J. Stříž 1x. Střely na bránu: 27x.
Centry: 29x. Rohy: 11 - 1.
Pačlavice - Švábenice 2:5 (1:3) Sestava: Milan Stěnička - Petr Knap, Michael
Jičínský, Jiří Judas, Milan Gruber - Jiří Stříž, Lukáš Hladký, Petr Novotný, Jiří
Pokorný - Richard Jičínský, Honza Hladký. Branky: Jiří Pokorný 2x, Honza Hladký
1x, Petr Novotný 1x, Richard Jičínský 1x. Přihrávky: Richard Jičínský 2x, Lukáš
Hladký 1x, Jiří Stříž 1x, Jiří Judas 1x. Střely na bránu: 16x. Centry: 20x. Rohy: 5x.
Střídání: 86. minuta Honza Stříž za Jirku Stříže, 88. minuta Štěpán Hladký za Honzu
Hladkého.
Švábenice-Vážany n/L 2:0 (1:0) Sestava: Milan Stěnička - Petr Knap, Michael
Jičínský, Jiří Judas, Milan Gruber - Jiří Stříž, Lukáš Hladký, Petr Novotný, Jiří
Pokorný - Richard Jičínský, Honza Hladký. Střídal: 89. min. Štěpán Hladký za Honzu
Hladkého. Branky: Petr Knap 1x, Lukáš Hladký 1x. Přihrávky: Honza Hladký 1x,
Štěpán Hladký 1x. Střely na bránu: 14x. Centry: 25x. Rohy: 8x.
Radslavice - Švábenice 0:4 (0:2) Sestava: Milan Stěnička - Petr Knap, Jiří Judas,
Michael Jičínský, Milan Gruber - Jiří Stříž, Lukáš Hladký, Petr Novotný, Jiří Pokorný Richard Jičínský, Honza Hladký. Branky: Richard Jičínský 4x. Přihrávky: Honza
Hladký 2x, Lukáš Hladký 1x, Honza Stříž 1x. Střídání: 72. minuta Honza Stříž za
Jiřího Stříže a 83. minuta Štěpán Hladký za Richarda Jičínského. Střely na bránu:
21x. Centry: 21x. Rohy: 10x.
Velešovice - Švábenice 0:4 (0:1) Sestava: Milan Stěnička - Petr Knap, Jiří Judas,
Michael Jičínský, Milan Gruber - Jiří Stříž, Lukáš Hladký, Petr Novotný, Jiří Pokorný Richard Jičínský, Honza Hladký. Branky: Honza Hladký 3x, Jiří Judas 1x. Přihrávky:
Richard Jičínský 2x, Honza Hladký 1x, Lukáš Hladký 1x. Střídání: 76. minuta
Honza Stříž za Petra Novotného a v 84. minutě Štěpán Hladký za Richarda
Jičínského. Střely: 11x. Centry: 23x. Rohy: 8x.
Švábenice - Brankovice 4:0 (3:0) Sestava: Milan Stěnička - Petr Knap, Jiří Judas,
Michael Jičínský, Milan Gruber - Jiří Stříž, Lukáš Hladký, Petr Novotný, Jiří Pokorný Richard Jičínský, Honza Hladký. Branky: Richard Jičínský 3x, Honza Hladký 1x.
Přihrávky: Richard Jičínský 1x, Honza Hladký 1x, Jiří Stříž 1x, Petr Novotný 1x.
Střídání: 72. minuta Honza Stříž za Milana Grubera a v 81. minutě Štěpán Hladký za
Richarda Jičínského. Střely: 15x. Centry: 18x. Rohy: 7x.
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Nesovice - Švábenice 0:7 (0:4) Sestava: Milan Stěnička - Petr Knap, Jiří Judas,
Michael Jičínský, Milan Gruber - Jiří Stříž, Lukáš Hladký, Petr Novotný, Jiří Pokorný Richard Jičínský, Honza Hladký. Branky: Jiří Pokorný 3x, Richard Jičínský 2x, Štěpán
Hladký 1x, Jiří Judas 1x. Přihrávky: Lukáš Hladký 2x, Jiří Judas 1x, Honza Hladký
1x, Jiří Stříž 1x, Petr Novotný 1x, Milan Gruber 1x. Střídání: 55. minuta Honza Stříž
za Petra Knapa a v 67. minutě Štěpán Hladký za Honzu Hladkého. Střely: 14x.
Centry: 22x. Rohy: 6x.
Švábenice-Nesovice 7:1 (2:1). Sestava: Milan Stěnička - Petr Knap, Jiří Judas,
Michael Jičínský, Milan Gruber - Jiří Stříž, Lukáš Hladký, Petr Novotný, Jiří Pokorný Richard Jičínský, Honza Hladký. Branky: Richard Jičínský 2x, Honza Hladký 2x, Petr
Novotný 1x, Lukáš Hladký 1x, Milan Gruber 1x. Přihrávky: Lukáš Hladký 2x, Petr
Novotný 1x, Milan Gruber 1x, Štěpán Hladký 1x, Milan Stěnička 1x, Petr Knap 1x.
Střídání: 30. minuta Honza Stříž za Jirku Judase a v 72. minutě Štěpán Hladký za
Jirku Stříže. Střely: 22x. Centry: 25x. Rohy: 11x.
TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Švábenice

14

14

0

0

65: 6

42

( 18)

2.

Pustiměř

14

9

2

3

33: 16

29

( 11)

3.

Vážany

14

8

3

3

46: 27

27

( 6)

4.

Otnice

14

8

2

4

42: 22

26

( 5)

5.

Pačlavice

14

7

4

3

35: 25

25

( 4)

6.

Vícemilice

14

8

1

5

30: 21

25

( 4)

7.

Brankovice

14

7

1

6

36: 24

22

( 1)

8.

Lysovice

14

5

4

5

29: 16

19

( -2)

9.

Křižanovice

14

5

4

5

24: 30

19

( 1)

10.

Letonice

14

3

4

7

21: 33

13

(-11)

11.

Radslavice

14

3

3

8

23: 43

12

( -9)

12.

Nesovice

14

3

2

9

13: 43

11

(-10)

13.

Velešovice

14

1

2

11

13: 44

5

(-16)

14.

Dražovice B

14

0

2

12

12: 72

2

(-19)

Střelci:
Jičínský Richard
Hladký Jan
Pokorný Jiří (C)
Novotný Petr
Judas Jiří
Hladký Štěpán
Hladký Lukáš

28
15
10
4
2
2
2

Asistence:
Hladký Lukáš
Hladký Jan
Jičínský Richard
Stříž Jiří
Pokorný Jiří (C)
Judas Jiří
Boniatti Miroslav
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14
9
9
8
6
4
3

Rozlosování zimního turnaje na umělé trávě v Morkovicích:
Zimní turnaj skupina A
29.1.2011
9.00
05.2.2011
11.00
12.2.2011
13.00
19.2.2011
9.00
26.2.2011
13.00

Zborovice – Švábenice
Švábenice – Zdounky
Morkovice B – Švábenice
Švábenice – Drnovice
Švábenice – Bohdalice

B-mužstvo:
Švábenice B – Bohdalice C 7:2 (2:1) Jiří Čech, Stanislav Janča, Patrik Navrátil,
Ladislav Grmela 2x, Petr Novotný, Martin Novotný
M.Málkovice B – Švábenice B 2:2 (0:2) Martin Novotný, Patrik Navrátil
Chválkovice u Bučovic – Švábenice B 0:0
Opatovice B – Švábenice B 2:7 (1:4) Martin Novotný 3x, Michal Weiss, Stanislav
Janča 2x, Jan Stříž
Ivanovice n/H B – Švábenice B 2:4 (0:3) Stříž Jan 3x, Hladký Štěpán
Švábenice B – Račice 3:0 (1:0) Jiří Čech, Novotný Martin 2x
Švábenice B – Hoštice B 3:1 (1:0) Jiří Čech, Novotný Martin, Josef Pýrek
Švábenice B – Milonice 2:1 (1:1) Navrátil Patrik 2x
Pačlavice B – Švábenice B 4:3 (3:1) Weiss Michal, Navrátil Patrik, Grmela Ladislav
Švábenice B – Dědice B 4:0 (1:0) Novotný Martin 2x, Stříž Jan, Kolmačka Radek
Kroužek B – Švábenice B 1:1 (0:0) Jiříček Martin
Švábenice B – Brankovice B 3:1 (1:0) Stříž Jan 2x, Hladký Štěpán
Nesovice C – Švábenice B 4:2 (3:1) Novotný Martin, Jiříček Martin
Švábenice B – Nesovice C 4:0 (2:0) Kolmačka Radek, Novotný Martin, Grmela
Ladislav, Orel Tomáš
TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Pačlavice B

14

12

1

1

54: 19

37

( 16)

2.

Ivanovice B

14

11

2

1

55: 16

35

( 14)

3.

Račice

14

10

1

3

44: 23

31

( 10)

4.

Švábenice B

14

9

3

2

45: 20

30

( 6)

5.

Milonice

14

9

1

4

52: 17

28

( 7)

6.

Chvalkovice u B

14

7

3

4

22: 20

24

( 3)

7.

Brankovice B

14

6

2

6

23: 33

20

( -1)

8.

Kroužek B

14

6

1

7

26: 40

19

( -2)

9.

Nesovice C

14

6

0

8

21: 24

18

( -3)

10.

Hoštice B

14

4

0

10

21: 37

12

( -6)

11.

Opatovice B

14

4

0

10

22: 48

12

( -9)

12.

M.Málkovice B

14

2

2

10

24: 48

8

(-13)

13.

Dědice B

14

2

0

12

17: 46

6

(-15)

14.

Bohdalice C

14

2

0

12

25: 60

6

(-15)
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Střelci:
Novotný Martin
Stříž Jan
Navrátil Patrik
Grmela Ladislav
Janča Stanislav

12
7
5
4
3

Žáci:
TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Hoštice

11

10

0

1

73: 9

30

( 15)

2.

Pustiměř

11

9

0

2

76: 21

27

( 12)

3.

M.Málkovice

11

8

2

1

49: 8

26

( 8)

4.

Brankovice

11

7

1

3

60: 12

22

( 4)

5.

Pačlavice

11

7

1

3

56: 22

22

( 7)

6.

Slavíkovice

11

7

0

4

45: 22

21

( 6)

7.

Ivanovice

11

5

0

6

48: 36

15

( -3)

8.

Bohdalice

11

3

1

7

27: 55

10

( -8)

9.

Slavkov B

11

3

0

8

27: 58

9

( -3)

10.

Komořany

11

2

1

8

17: 72

7

(-11)

11.

Nesovice

11

2

0

9

29: 67

6

(-12)

12.

Švábenice

11

0

0

11

4:129

0

(-18)

Aktuální informace o dění v klubu, výsledky zápasů a jiné na
http://sokol.svabenice.com/.

Touto formou bych chtěl jménem oddílu
kopané poděkovat všem sponzorům, úřadu
městyse, starostovi městyse a fanouškům za
podporu.
Podrobné informace o dění na fotbalových
trávnících najdete na stránkách OFS Vyškov.
http://www.ofsvyskov.estranky.cz/,
Ing. Petr KOZÁK jednatel
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S k a u t s k ý rok 2 0 1 0
3. oddíl YMCA Skaut Švábenice má v letošním roce registrováno 28 členů a od
měsíce října je novým vedoucím oddílu Pavel Derka. Pravidlem naší činnosti je
lednová Tříkrálová sbírka pro potřeby Charity. Následují puťáky. V tomto roce si
starší kluci udělali několikadenní putování po Beskydech.
Je škoda, že mladší se
nemohou domluvit aspoň na
dvou
nebo
třídenním
putování. Možná je to tím, že
v dnešní době má každá
rodina auto a na nabízená
místa si zajedou jako rodina,
nač se někam plahočit pěšky a
ještě si nést vše na zádech.
Tím se ale ztrácí duch party či
družiny, ve skautu známý
družinový systém.

O letních prázdninách je již
všem známý skautský tábor.
Tábor je vždy pro všechny
zájemce. Není to uzavřená
společnost jen pro registrované. Nečekejte proto s přihláškami až na poslední chvíli.
Komplikuje se tím celkové zabezpečení průběhu tábora od zajištění dopravy, přes
potraviny až po materiál na rukodělné práce. Letošní tábor měl 22 účastníků.
V říjnu se uskutečnilo vzpomínkové posezení na zahradě u klubovny u příležitosti 65
let od založení junáka ve Švábenicích a 20 let od obnovení zakázané činnosti skautů.
Vzpomněli jsme na ty, kteří v tomto hnutí byli a již zemřeli. V průběhu večera bylo
k dispozici občerstvení a
celou
strávenou
dobu
zpříjemnila živá hudba našich
bratrů Hladkých. Tato akce
byla pro všechny, koho
zajímá skautské hnutí.
Je pravda, že v dnešní době
čeká na děti řada lákadel jako
je internet, počítače, mobilní
telefony, televize. Nedivme
se, že děti jsou méně
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pohyblivé a manuálně zručné. Skauting pomáhá rozvíjet, aniž by si to děti
uvědomovaly, jejich tělesnou, duchovní i duševní aktivitu a rozhled. Toto je zakotveno
v principech skautingu: povinnost a úcta k Bohu, k druhým a k sobě. Český skauting je
specifický tím, že má v sobě zakotveny prvky anglické (vojenské) i americké (život
indiánů).

Zimní období, zvláště když je dostatek sněhu, nám pomůže v pozorování
zvěře
i hlubšího zamyšlení nad jejich životem.
Liška je na tom dobře. Využívá hlubokých nor, ve kterých se ukrývá po celý rok. A na
rozdíl od býložravců hlady netrpí, snadno si uloví vysílenou zvěř.
Zajíc ve své jamce sedí sám. Podle myslivců je to říkanka pravdivá. Přes den si
skutečně hoví ve sněhu
v oranici či
houštinách v jamce, kterou si vyhrabal. A
nedostane-li se kvůli sněhu k trávě, okusuje
kůru mladých stromků a keřů.
Koroptve a bažanti si na noc vyletí na
strom. Po rozednění slétají k zemi, kde
hledají na polích něco k sezobnutí. Je-li
sněhu příliš, přikrmují je myslivci
ječmenem, jinak by nepřežili. V zimě jsou
snadnou kořistí lišek a dravců.
Radost z pozorování a objevování krásna
Vám přeje Vladimír Norgay Hroza

27

Konec roku pod vysokou sítí
Švábeničtí volejbalisté zaznamenali letos na podzim několik úspěchů na
volejbalových turnajích. V září obsadili na tradičním „Orelském turnaji“ ve Vyškově
třetí, o týden později dokonce druhé místo. Souběžně s volejbalovým turnajem
probíhaly tehdy ve Vyškově i všestranné sportovní soutěže pro děti, v různých
atletických disciplínách závodili za Švábenice Pavel a Filip Křížkovi, Martin a Kateřina
Kuzdasovi a Adam a Emma Kalábovi.

Zatímco
na
vyškovských
turnajích doplnili švábenický tým
hráči z Vyškova a Bučovic,
nastupují naši hráči například ve
smíšeném družstvu mužů a žen TJ
Sokol Orlovice. Díky tomuto
sportovnímu přátelství jsme se
mohli zúčastnit turnajů v Otaslavicích či
Nezamyslicích se ziskem prvního a třetího
místa. Společné družstvo Švábenic, Orlovic a
Otaslavic se také účastní celoročního
postupového turnaje, a to II. Hanácké
volejbalové ligy v Prostějově.
Pod záštitou Volejbalu Švábenice se na
přelomu září a října zúčastnilo přibližně 50
dětí a dospělých víkendového pobytu
v Kramolíně u Náměště nad Oslavou, který
připravili Petr a Pavla Křížkovi. Kromě
sportovního vyžití (nohejbal, minigolf) si
všichni mohli společně prohlédnout vodní
elektrárnu Dalešice, známý pivovar i vojenské
letiště. Nechyběly také zábavné soutěže,
tradiční olympiáda či stezka odvahy pro děti,
opékání špekáčků či maškarní karneval pro
malé i velké.
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Co se týče pravidelného hraní rekreačního volejbalu, je místní tělocvična vyhrazena
pro všechny zájemce každou středu a sobotu, vždy od 17. 30 hod. Vítanou posilou se
stali noví mladí hráči a hráčky ze Švábenic i Dětkovic; všichni další jsou zváni.
Pořadatelé již připravují také další ročník lednového Tříkrálového turnaje.
Zapsala: Jarmila Dobešová

Vánoční a novoroční Murphyho zrnka
·
·
·
·
·
·
·

Když si věci mohou vybrat čas, kdy se pokazí, tak si vyberou Štědrý večer.
Když se něco nestihlo pokazit v roce, určitě se to pokazí na Silvestra.
Vánoční stromeček spadne vždy až poté, co na něj připevníme poslední
ozdobu.
Posledního pořádného kapra prodají tomu, kdo stojí v řadě před vámi.
Novoroční předsevzetí jsou stejně špatná jako všechna ostatní.
I nový rok bude jednou starý.
Co začalo dobře, skončí zle. Co začalo zle, skončí ještě hůře.
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Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně
V Písmu Svátém nacházíme nádhernou velepíseň lásky: Kdybych mluvil
jazyky lidskými i andělskými, ale lásku neměl..... najděte si 1.Kor 13. Někdo
napsal parafrázi tohoto textu k příležitosti předvánočních příprav a nazval ji

Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně:
·

·

·

·

·

Kdybych svůj dům perfektně ozdobila světelnými řetězy, jedlovými
větvičkami a cinkajícími zvonečky, ale neměla lásku ke své rodině,
nejsem nic víc, než dekoratérka.
Kdybych se lopotila v kuchyni, napekla kila vánočního cukroví,
navařila labužnické pokrmy a připravila vzorově prostřený stůl, ale
neměla lásku ke své rodině, nejsem nic víc, než kuchařka.
Kdybych pomáhala vařit polévku pro bezdomovce, zpívala koledy v
domově pro seniory a všechen svůj majetek darovala pro
dobročinnost, ale neměla lásku ke své rodině, nic by mi to
neprospělo.
Kdybych ověšela vánoční stromeček třpytivými baňkami a vánočními
hvězdami, zúčastnila se úchvatných slavností, zpívala sóla v
kostelním sboru, ale zapomněla na Ježíše, potom jsem nepochopila,
oč o Vánocích běží.

Láska přeruší pečení, aby mohla vzít dítě do náručí.
Láska zanechá zdobení a políbí manžela.
Láska je přátelská a trpělivá navzdory chvatu a stresu.
Láska druhým nezávidí jejich dům s vzácnými vánočními
porcelánovými servisy a nádhernými ubrusy.
Láska neokřikuje děti, ale je za ně vděčná, že jsou.
Láska nedává jen těm, od kterých může něco očekávat, ale ráda
obdarovává právě ty, kteří to nemohou oplácet.
Láska všechno vydrží,všemu věří, všechno doufá, všechno snáší.
Láska nikdy nepřestává.
Mobilní telefony špičkové kvality se rozbijí, perlové náhrdelníky se
ztratí, golfové hole zrezaví.
Ale darovaná láska zůstane.
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Myslím si, že tento text není jenom k zasmání, ale i k zamyšlení, abychom neztratili to,
co je o Vánocích nejdůležitější a nejcennější.
Vánoce jsou tak krásný čas rodinného štěstí a radosti. Na to
nezapomeňme.

Drazí občané Švábenic,
v naší katolické farnosti o Vánocích myslíme také na tu širší rodinu,
kterou nazýváme církev. Jako církev se také společně scházíme,
abychom oslavili ten nádherný čas. Vždyť to církev nám dává ten
hlavní důvod k slavení Vánoc. Bůh se tak moc zamiloval do člověka,
že se s ním chtěl podílet na jeho lidském životě, ale také ten život udělat božským. Tato
pravda se skrývá v té krátké větě, kterou několikrát budeme v tyto dny opakovat
nejenom v kostele: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Všechny vás, přátelé, chci pozvat na půlnoční mši sv. k uvítání Ježíška

24.12. ve 24.00 hod.
Na Boží hod vánoční bude slavnostní Bohoslužba v 9.30 hod. Ještě tento den jsme
zváni mládeží na setkání u jesliček s koledou v 18.00 hod. Uvidíme vánoční pásmo

Pomeranč pro sirotky.
V neděli 26.12. v 9.30 hod. oslavíme svátek Sv. Rodiny a také všech rodin.
V pátek 31.12. 2010 bude v 17.00 hod. děkovná bohoslužba na konci starého roku.
V sobotu 1.1.2011 bude novoroční mše sv. v 9.30 hod.
Ve čtvrtek 6.1.2011 oslavíme slavnost Tří králů, při bohoslužbě v 18.00 hod. bude
žehnání pro koledníky na tříkrálovou sbírku.
V sobotu 8.1.2011 nás navštíví domy tři králové.
Vánoční doba končí nedělí Křtu Páně 9.1.2011. Už tradičně bude Betlém v kostele
otevřen ke klanění až do 2.2.2011.
Popeleční středa bude příští rok až 9.3.2011.
Velikonoce budou 24.4.2011.
Takto vypadá liturgický kalendář blížící se doby.
Advent je vždy začátkem nového náboženského roku – na rozdíl od kalendářního.
Tento nový liturgický rok dostal jméno „Rok křtu“, proto zvlášť zdravím všechny
bratry a sestry, kteří jsme spojeni jedním křtem. V roce 2001 se hlásilo k víře 531
občanů. Možná se některým z vás cesty s Bohem rozešly, nicméně křesťanem je člověk
navždy a vůbec nic to nemůže zrušit. Možná bude tento nový „Rok křtu“ dobrou
příležitostí si znova tu cestu k Bohu vyhledat. U Boha není nic nemožného. Zvláštní
chvílí obnovy křestních slibů jsou pro všechny křesťany Velikonoce. Co tak se vrátit do
vlastních kořenů? Rád vám v tom pomůžu. Kdyby si někdo chtěl o tom popovídat,
jsem k dispozici, najdete mě kdykoli na faře.
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Vánoční doba vždy tak okouzlovala naše předky, že vznikaly různé lidové tradice.
Ještě stále se zachovává zvyk odřezávat na svatou Barboru třešňové větvičky, které na
Vánoce rozkvetou. Je to krásný symbol. Zatímco ještě přituhuje a zima upevňuje svou
vládu, v té větvičce už se připravuje jaro, už tam je! Jinak by nemohla rozkvést.
Ale to je jen symbol toho, co se připravuje v naší duši. Jako se postupně rozvíjí pupeny
na odříznuté větvičce a otevírají se půvabné květy, tak by se mělo něco nového
připravovat i v našem srdci. Něco nového, co má svůj pramen v tom, co do lidských
dějin přineslo božské Dítě, narozené v Betlémě.
S tímto božským dítětem může přijít každý rok o Vánocích do naší duše nové jaro.
Prožijeme-li dobře celý Advent, budeme moci o Vánocích zpívat se srdcem plným
radosti: „Z růže kvítek vykvet nám…“ Ale to je zase jen příslib a předchuť toho, co se
připravuje, rozkvétá a zraje v našem životě: Věčné Vánoce!

Krásné, požehnané, radostné a ve zdraví prožité
Vánoce všem občanům Švábenic přeje
P. Boguslaw, váš farář

Předvánoční úvaha důchodkyně
Jsem v důchodu a každý den ráno děkuji Bohu za probuzení. Velmi si vážím a
užívám toho, že nemusím ráno vstávat. Dnešní mladí si ani neumí představit, jak naše
generace musela pracovat. Chtěli by, aby se jim o všechno postaral stát. Když se nám
narodil první syn, byla jsem ráda, že jsem mohla pracovat v družstvu, což znamenalo
ve 3 hodiny jít do kravína, nakojit před odchodem a pak až po návratu domů. Mateřská
byla ½ roku, přídavky 70,- Kč. Dnes slyším mladé maminky naříkat, co mají práce,
neperou ani plenky a jsou velmi unavené od vysedávání u počítačů a televizí. Ženy
dnes si chtějí užívat, děti jsou dnes v žebříčku hodnot úplně dole. Stát by měl
podporovat úplné rodiny a ne aby se finančně vyplatilo žít „na hromádce“. Jaká je
rodina, takový je stát. Muž, který neváhá opustit manželku se čtyřmi dětmi a najít si
mladší, je prostě bezcharakterní nezodpovědný lajdák. Děti potřebují oba rodiče.
Všichni nadáváme a naříkáme, že je krize. Pokud se chceme z této zlé situace dostat,
nezbývá než poctivě začít pracovat. Nemrhat silami ve fit centrech, ale začít obdělávat
zahrady. Je hrozný pohled na zpustlé sady, školní zahrady atd. Nevyvyšovat psy a
ostatní „miláčky“ nad děti, aby náš národ nevymřel.
Moc dobře si vzpomínám, jak vláda Vladimíra Špidly zlikvidovala spousty
živnostníků tím, že zavedla daň z průměrné celostátní mzdy, ve které jsou započítávány
i platy bankéřů a manažerů, které jsou nehorázné.
Nechápu, jak mohou naši politici zastávat tolik funkcí. Poslanec by měl být jen
poslancem a pokud se jednání neúčastní, neměl by dostat zaplaceno. Při jejich
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výdělcích se nemohou vžít do problémů rodin, které mají jen příjem za vykonanou
práci. Často slyším v televizi, jaké nehorázné odměny dostávají různí vedoucí
pracovníci a ředitelé, vždyť jejich den má také jenom 24 hodin a jsou také jen lidé!
Když se má šetřit, musí se začít tady, jinak se budou konat stávky, které naše
hospodářství uvedou ještě do většího zadlužení. Pořád se chceme srovnávat se
západem. Naši mladí ze všech stran slyší o vzdělávání. Po ukončení školy na západě
musí mladý člověk napřed ukázat něco ve výrobě, aby mohl na vedoucí funkci. U nás
všichni chtějí být manažeři a pracovat se mnoha lidem nechce. Já vím, že je to velmi
zlé, když nemůže člověk práci sehnat, ale je moc lidí, kteří ji nehledají. (Něco o tom
vím, pracovala jsem jako předsedkyně kulturní a sociální komise). To samé lékaři, kteří
neberou povolání lékaře jako poslání. Kolik by v Německu nebo v Americe zaplatili za
studia, vždyť vystudovali z daní pracujících lidí. Když jsem byla malá holka, musela
jsem ráno vstát v 5.00 hod. a jít stát frontu na maso, abychom vůbec něco dostali.
Pomeranče, mandarinky aj. byly jenom na Vánoce a stálo se na ně ve frontě. Fronta se
musela stát i na chléb, do obchodu nás pouštěli po dvou. Ze zabíjačky se muselo
odevzdat sádlo úplně za minimální cenu a nic se proti tomu nedalo udělat, i když jsme
ho moc potřebovali doma. I moje vnoučata říkají „babi, kde žiješ, je jiná doba“. Ale já
si myslím, že je potřeba to připomínat, ať si lidé uvědomí, že nebylo vždycky tak dobře
jako dnes. Hlavně abychom si začali vážit toho, co máme a nezapomínali děkovat.
Pokud z naší společnosti nezmizí pohodlnost, chamtivost a lenost a nevrátíme se
k hodnotám poctivé práce, lásky k bližnímu, zodpovědnosti a ohleduplnosti, dobře
nebude.
Přeji všem požehnané Vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání do
nového roku.
Zvolenému zastupitelstvu přeji pevné nervy a hodně úspěchů v práci pro náš městys.
Marta Štěrbová
Snažme se zamyslet nad těmito slovy:
Povinnost bez lásky činí člověka mrzutým
Zodpovědnost bez lásky činí člověka bezohledným
Spravedlnost bez lásky činí člověka tvrdým
Pravda bez lásky činí člověka kritickým
Moudrost bez lásky činí člověka prohnaným
Přívětivost bez lásky činí člověka pokryteckým
Pořádek bez lásky činí člověka malicherným
Důslednost bez lásky činí člověka domýšlivým
Majetek bez lásky činí člověka lakomým
Víra bez lásky činí člověka fanatickým
Život bez lásky je nesmysl.
Život v lásce je štěstí a radost!
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Poděkování
Při opravě fary v roce 1940 nechal tehdejší děkan P. Eduard Tabáček udělat mezi
okna v prvním patře dva sgrafitové obrazy, které provedl akademický malíř Petr
Pištělka, rodák ze Švábenic. Na prvním je hanácký motiv s nápisem: Zde o hanácích
psal Jan Vyhlídal 1911-1926. Druhý motiv jsou sluneční hodiny s nápisem:
Která poslední?
Po dlouhé době, co se s nimi nic nedělo, v roce
1983 „moje maličkost“ tato obě sgrafita
v příslušných barvách obnovila. Předcházející
barevnost byla již velmi špatná.
V roce 1995 brzy zjara spadlo celé sgrafito
s hanáckým motivem. Bylo vidět, že mělo velmi
špatný a nekvalitní podklad. Nové sgrafito se
stejnými prvky vytvořil pan Jan Pavézka ze
Švábenic a barevně jsem jej pak vymaloval. Aby
byla sgrafita stejně barevná, obnovil jsem i
sluneční hodiny. Jenže v roce 2009 se na nich
začaly objevovat trhlinky. Zjistili jsme, že i zde je
sgrafito se špatným podkladem. Bylo dohodnuto,
že i tahle památka na Petra Pištělku se udělá znovu.
Úkolu se ujali farníci Jan Pavézka, Zdeněk Dvořák
a Jaroslav Šebesta. Práci vykonali odborně a kvalitně, za což jim patří velký dík.
Po zaschnutí podkladu celé sgrafito dostalo nový nátěr a stejnou barvou bylo
obnoveno i vedlejší.
Na naši slavnost sv. Michaela oba obrazy
zářily do ulice jako sluníčko.
Další opravenou památkou byla kaplička
sv. Václava ve farní zídce, která byla
postavena v roce 1929 na památku 1000-letého
výročí mučednické smrti tohoto světce.
Obnovena byla v roce 1981. Po téměř třiceti
letech dostala nové nátěry, takže i toto dílo
může několik desetiletí zkrášlovat toto
místečko v regionu.
Je ještě v plánu obnovit zde novou střechu a
udělat nový chodník a snad i novou výsadbu.
Připravil Libor Pištělka
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Betlémy šly do světa….
Tak jako v minulém roce, tak i v roce letošním
jsem připravil několik mých betlémů pro výstavy,
které by měly navodit vánoční atmosféru ve dvou
okresních městech. Již na devátou celostátní výstavu
betlémů, která se konala v Hodoníně od 21. listopadu
do 5. prosince jsem zapůjčil 37 druhů figurkových
betlémů, které mezi návštěvníky měly také úspěch.
Tyto figurkové betlémy z mé sbírky, s mnoha
dalšími vystavovateli, zhlédnou návštěvníci od 13.
prosince 2010 do 9. ledna 2011 ve Vyškovském
muzeu. V tomto termínu zde bude také v 1. patře
otevřena rozšířená výstava samostatná z mé sbírky
s názvem: Betlémy, pohlednice a ilustrace
akademického malíře Jiřího Škopka z Jaroměře. Jsem
velmi rád, že k této přežitosti namaloval tento umělec
pohlednici Vyškova, kterou si v našem zpravodaji
můžete prohlédnout či zakoupit přímo na výstavě.
Připravil: Libor Pištělka

Plesová sezóna ve Švábenicích v roce 2011

15. ledna 2011 - ples

- Sbor dobrovolných hasičů

21. ledna 2011 - ples

- ZOD Haná Švábenice

4. února 2011 - ples

- Městys Švábenice

6. února 2011 - Dětský maškarní karneval
19. února 2011 - ples TJ Sokol Švábenice
19. března 2011- zábava ČSCH
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Vánoční silvestrovská všehochuť
Je to již velmi dávno, co se ve Švábenicích konaly Silvestrovské veselice, při
kterých o legraci nebylo nikdy nouze. Na prknech, která znamenají svět, se vystřídalo
mnoho komiků, kteří dokázali rozesmát nejednoho škarohlída. A z těchto večerů jsem
vybral několik fórů, které snad i u Vás vytvoří dobrou náladu.

Přijde paní v jedenáct večer do jednoho
baru a ptá se: Pane vrchní, není tu někde
můj starej? Prasklo nám doma potrubí od
topení…“ Vrchní se lhostejně otočí, ukáže
rukou pod stoly a praví: „Vyberte si!“

Tři zedníci přijdou ráno do hospody,
zavolají vrchního a ptají se: „Pane vrchní,
máte něco k snídani?“
„Ano, čaj, mléko, kakao, kávu, salám,
tlačenku, míchaná vejce … a to je
všechno.“ „To nevadí, dejte nám šest piv.“

Strašně opilý manžel se vrací po
silvestrovském flámu k ránu domů.
Manželka ho očekává za dveřmi ve značně
bojovném stavu. „Pst, miláčku, tiše“,
uklidňuje ji manžel, „já jsem objevil něco
úžasného. Ráno ti řeknu co.“

Povídá paní Kulajdová: „ Táto, už jsi
koupil té naší holce něco k vánocům?“
„Jo, gramofonovou desku.“
„A není to trochu málo?“
„Prosím tě, vždyť tam hraje šedesát
muzikantů!“

„ Já ti jsem Božka na Štědrý den
vždycky tak naměkko“, povzdychl si
pan Čalaba u rozsvíceného stromku.
„Já vím,“ říká jeho žena. „Zato na
Silvestra jsi vždycky úplně tvrdej!“

Lékař povídá pacientovi: „Žel, není
jiné možnosti, jak vám zachránit
život. Musíme vám amputovat nohu.“
„Chválabohu! Už jsem se polekal, že
mi zakážete chlastat.“

Paní Rozálie celý večer povídá a povídá.
Manžel dlouho poslouchá a nakonec
praví: „Stará, hrozně bych si přál, aby ses
stala alkoholičkou.“
„A to proč?“ ptá se překvapeně žena.“
„Aby ses opila do němoty.“

Dva opilci jdou ze silvestra domů.Jeden
spadne a prosí toho druhého, aby ho
zvednul. „Zvednout tě nezvládnu, ale
abych ti dokázal, že jsem kamarád, tak si
lehnu vedle tebe.“
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Je už jedenáct hodin a pan Eduard není ještě doma ze silvestrovského flámu. Manželka
tedy telefonuje do kavárny. Vrchnímu vysvětluje, jak manžel vypadá a on jí po chvíli
povídá: „Ano, je tu jeden takový podobný, ale toho byste už nepoznala, ba ani on vás.“

Po prohlídce praví doktor pacientovi:
„Jste hodně nemocný a zavinil to
všechno alkohol.“
„To je dobře. Já myslel, že jsem si to
zavinil sám.“

Řve roba na svojeho chlapa: „ Ty
netvore, ty jenom čekáš, kdy zavřu
oči!“ „Ále coby, mně by stačilo,
kdybys zavřela na chvíli hubu!“

„Pane doktore, je zle. Moje žena si
zlomila nohu,“ lamentuje u doktora strýc.
„No to je zlé. A na kterém místě?“ „No
přece tři metry od hnoja a deset metrů od
stodoly!“

Na silvestrovské zábavě: „Podívej se tam
na tu krasavici! Před chvílí jsem s ní
tančil valčík.“
„Ale vždyť to byla polka!“
„Polka? A představ si, že mluvila úplně
perfektně česky!“

„Sousedko, proč to dítě tak mlátíte?“ „Ale
včera jsem mu vykládala pohádku o třech
kůzlátkách.“ „A co to má společného
s tím výpraskem?“ „Ani se neptejte. Šla
jsem do obchodu, zapomněla jsem doma
klíče a než mi otevřel, tak jsem musela
desetkrát na celou dědinu řvát: „Otevři
dítě moje, to jsem já, tvoje stará koza!“

Viktor Macků si pověsil v kavárně na
věšák kabát a aby mu ho náhodou
někdo neukradl, přišpendlil si na něj
cedulku: Tento kabát patří boxerovi,
kterého nikdy nikdo neporazil.
Když si později pro kabát přišel, našel
tam jenom cedulku: Kabát si vzal
běžec, kterého ještě nikdo nedohonil.

V novém roce 2011 hodně zdraví, trochu štěstí
a rozesmátou líc přeje Libor Pištělka
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Muzejní koutek
Když se před patnácti lety zastupitelstvo Švábenic rozhodlo zahájit rekonstrukci
budovy staré školy s cílem dokončit zde dávno plánované místní muzeum, možná ani
nikdo netušil, kolik starostí a práce dá taková budova pro uchování všech historických
památek pro další generace. Ne nadarmo se říká: „Památky – naše chlouba, ale i
starost.“ Jsem rád, že o naše Vlastivědné muzeum je nadále zájem, takže vynaložené
úsilí o chod tohoto kulturního stánku není zbytečné. Pro všechny, kteří se do Švábenic
nedávno přistěhovali, či kteří si doposud nenašli cestičku do muzea, chci uvést, co zde
mohou spatřit, s čím se seznámit. Snad i ten nejnáročnější občan bude odcházet
spokojen.
Každá místnost, kterých je
zde 10, a nyní i použité chodby,
mají svoje specifika. Jsou zde
místnosti utvořené na způsob
„selských jizeb“, hospodářské a
zemědělské nářadí, cechy a
řemesla, minerály, sportovní
exponáty,
hanácké
kroje,
vykopávky z našeho regionu,
části třídy, ukázky z tradic
Švábenic, makety různých
staveb vztahujících se k obci,
řemeslnické umění našich občanů, koutky učitele Konráda Kryla, rodáka Františka
Pokorného a Křesťanský koutek. Jsem rád, že se zvládla dokončit celková úprava
koutku s historickými doplňky akademického malíře Petra Pištělky a hanáckého
spisovatele Jana Vyhlídala.
Se životem švábenických občanů v minulosti se může
seznámit s téměř na třítisících fotografiích nejeden návštěvník.
Ve dvou místnostech je možnost zhlédnout výstavy různého
zaměření, které se obměňují třikrát do roka a to na jaře, na
podzim a kolem Vánoc.
A pro koho by bylo těchto památek na prohlídku málo, má možnost příležitostně
navštívit druhé muzeum a to Kostelní, kde ve čtyřech místnostech zhlédne obrazy,
plastiky, tisky a jiné předměty z minulosti kostela a fary.
Že se to v našich muzeích lidem líbí, dokazují zápisy v Pamětních knihách, které
jsou zde k dispozici. Muzea se neustále upravují, udržují v čistotě, doplňují novými
exponáty, za což všem dárcům upřímně děkuji.
Připravil Libor Pištělka
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Pozvánka na výstavu
Ve vlastivědném muzeu ve Švábenicích je každou neděli a
svátky od 19. prosince 2010 do 3. dubna 2011 otevřena nová
výstava s názvem:

IKONY – krása a kouzlo těchto památek
Možná někdo neví, oč jde, ale řekne-li se „IKONA“, vybaví
se někomu v mysli starobylá Byzanc, kolébka ikony. Svět
slovanského pravoslaví rozvinul ikonu do měkkých a něžných
poloh. A ruská ikona pak nabízí zvláštní podobu, neopakovatelnou působivost. Jak
bylo uvedeno v jednom článku: Že ikona je zjevení duchovní skutečnosti, že je energií,
světlem, přesněji řečeno Boží milostí, něčím víc, než nám může poskytnout cokoliv
lidského z oblasti myšlení.
Ikona proto nedovoluje, abychom se opájeli přemírou krásných tvarů, tělesností.
Nabízí spíše „půst pro oči“, náznak bez zbytečných detailů.
Tomáš Špidlík k tomu uvedl: „Vše směřuje k povznesení srdce k Bohu.“ Ikona je
tedy liturgickou potřebou. Vede nás od obrazu k předobrazu, je průvodcem na cestě
duchovní zkušenosti.

Výstava je vytvořena opět z velkého množství dokumentů, menších obrazů,
obrázků, pohlednic aj. Jistě milovníci krásných věcí si na výstavě přijdou na
své.
Otevřeno je vždy v neděli odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin.

Co se připravuje jako první výstava na jaře příštího roku:
Bude to opět výstava z přírody a to o rybářství.
Takže milovníci přírody se mají opět na co těšit.
Připravil Libor Pištělka
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Vychytávky
do vánoční kuchyně
Je notoricky známé, že svátky jsou také o jídle. Dobroty,
kam se podíváte, a k tomu ta skvělá večeře, kde hlavní roli
hrají ryby. V tradičním vánočním českém menu by ryba
rozhodně chybět neměla. A to ryba ryze česká, tedy kapr. Je
však docela možné, že v souvislosti s vypouštěním
švábenského rybníka se na místní vánoční tabuli objeví i ryba
zcela netradiční. Ovšem dobře zpracovat a připravit rybu pro
hospodyňku není tak jednoduchá záležitost. Proto uvádíme
pár dobrých rad pro nováčky:
Vraždění ryb
Bez komentáře.
Kuchání ryb
Rybu podložíme čistým hadříkem a položíme břichem na
pravou stranu (jsme-li praváci). Přes hadřík ji držíme za
ocas a pomocí ostrého špičatého nože opatrně nařízneme
břicho od řitního otvoru až k hlavě. Pak rukou uvolníme
vnitřnosti a opatrně vyjmeme. Dáváme pozor, abychom
nepoškodili žlučník. Mlíčí, jikry a tuk ponecháme
hospodyňce pro další zpracování v kuchyni. Pokud se
stane, že žlučník praskne, rybu ihned pečlivě opláchneme
silným proudem studené vody. Zůstane-li maso i přesto
zažloutlé a hořké, je nepoživatelné!
Rybí šupiny
Šupiny odstraníme nejlépe škrabáním nožem nebo speciální škrabkou. Rybu položíme
na prkénko a přes utěrku přidržíme za ocas. Pokud jsou šupiny lehce odstranitelné (u
tresky, kapra, cejna, plotice), seškrábeme je nožem (škrabkou) směrem od ocasu
k hlavě. Stůl si preventivně obložte novinami, ušetříte si práci s úklidem.
Šupiny dobře létají!
Pořadí při přípravě ryb
Při jakékoliv přípravě ryb bychom měli dodržet toto pořadí: Nejprve rybu
očistíme pod studenou vodou. Pak ji osušíme a pokapeme
citronovou šťávou, která na sebe váže pachuť rybiny.
Teprve až na konec přichází na řadu koření a sůl.
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Snadné obalování
Při obalování ryb si můžeme práci usnadnit tím, že do mikrotenového
dáme hladkou mouku a jen protřepeme. Kousky vsypeme do misky
s vejci a pak přeložíme do druhého pytlíku se strouhankou. Ušetříme
mytí nádobí a neumažeme se.

sáčku
čas,

Tak to bychom měli maso a se salátem si už jistě poradíte sami. Cukroví máme
napečeno, popř. již hotové zakoupeno (dle mého ta nejjednodušší varianta pečení
vánočního cukroví!), kafíčko je čerstvě namleto a my můžeme začít hodovat.
Dobré pochutnání!

Poznámka s dobrou radou na konec:
Jeden z nejčastějších projevů, kterými nás tělo trestá za nestřídmost v jídle, je pálení
žáhy, odborně pyróza. Je způsobeno zpětným návratem kyselého obsahu žaludku do
jícnu, který je pak kyselinami nepříjemně a bolestivě drážděn. Spouštěčem bývá
alkohol (zejména bílé víno), káva, cigarety nebo tučná jídla. Pyrózu vyvolávají také
sladká pečená jídla s vysokým obsahem tuku a cukru (buchty, cukroví, koláče), tedy
přesně to, pod čím se u nás vánoční stoly prohýbají.
V případě, že si nedokážete odříct sváteční jídla,
zásobte se léky, které dovedou neutralizovat kyselinu solnou
obsaženou v žaludeční šťávě – tzv.antacida.
Ze všeho nejlepší by ovšem bylo doplnit (či zcela
nahradit!) sváteční menu vhodnou zeleninou a ovocem –
rajčata, okurky, jablka, hrušky, případně čerstvou šťávou
z nich. V nejnutnějším případě pomáhá také voda s citronem.
Nezapomeňme také na dostatek pohybu – běžte do
lesa na procházku. Bude jistě krásnější než kterákoliv pohádka
o krásných princeznách v televizi!

Víte, že… (vánoční zajímavosti)
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Zvyky a tradice, které v tomto čase s láskou dodržujeme a ctíme, mají různý
původ a smysl, o kterém už ani nepřemýšlíme. Některé jsou staré několik století,
například betlémy, jiné docela mladé. Bez vánočního stromečku si zimní svátky už ani
nedokážeme představit. Stal se již pro nás samozřejmostí, ale nebylo tomu tak vždy.

Víte, že za stromeček vděčíme
Němcům?

První zmínky pocházejí z 16.
století z německého města Brémy.
Krásně nazdobená jedlička nebo smrk
se postupně zabydlovaly v německých
domácnostech,
ale
cesta
těchto
nazdobených stromků k nám byla ještě
dlouhá. Až teprve v polovině 19. století
se zabydloval ve šlechtických rodinách
na zámcích, na farách a v měšťanských
rodinách.
Zpočátku byl stromek bez
ozdob a někdy se dokonce zavěšoval od
stropu špičkou dolů. Až později se začal krášlit skleněnými ozdobami a kladly se pod
něj dárky. Teprve na začátku 20. století se stromeček zabydlel i na venkově. Lidé na
něj dávali ořechy, jablíčka, sušené ovoce a posléze i slámové ozdoby a stužky.
Tradičním vánočním stromkem byla jedlička, v současnosti ji doplňuje borovice či
smrček.

Nezapomeňte si společně pod vaším vánočním stromkem zazpívat některou
z českých a moravských vánočních koled, ať už máte tradiční jedličku či krasavce
z umělé hmoty. A jestli namítnete, že zpívat neumíte, nevadí. Kouzlo Vánoc tím
nezmizí a co je důležité – hlavně, že budeme spolu se všemi, které máme na světě
nejraději. A jestli je už někteří z nás nemáme, zapějme jim do vánočního nebíčka něco
pěkného!

Vánoční zpívání – kvíz
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Teď si vás vyzkoušíme, jestli byste vůbec nějakou tu koledu zvládli. Ze zpěvu to,
bohužel, z technických důvodů nepůjde, tak se alespoň ukažte, jak ovládáte texty:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chtíc, aby spal, tak…
a) zívala b) zpívala c) předla
Rolničky, rolničky, kdopak vám dal…
a) hlas b) klíč c) čas
Narodil se Kristus Pán…
a) posaďme se b) veselme se c) modleme se
Veselé vánoční hody, zpívejte…
a) holky b) všichni c) dítky
Jak jsi krásné…
a) neviňátko b) holátko c) drobátko
Tiše a ochotně purpura na plotně…
a) stojí b) voní c) hoří
Pásli ovce…
a) Maďaři b) Tataři c) Valaši
Správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4c, 5a, 6b, 7c
Zpracovala: Jana Zatloukalová

Před 120 lety
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(Výpis z kroniky obce Švábenice a knihy Rod pánů ze Švábenic

1930 – Udělena koncese Jakubu Kolaříkovi č. 156 Trávník
1930- Ludmila Slatinská povede na účet vdovy živnost
hostinskou č.d. 63 Osmek
1930 – Koní 135, skot 656, vep řové 849, drůbež 7147
1931 – Živnost hostinská Františku Slatinskému č. 63 Osmek
1931 – Autobusová doprava- koncese Fridrich Antonín:
Ivanovice – Švábenice- lístek nesmí být dražší než 2,50 K
1931 – 8.2. – Tomáš Slatinský se koncese vzdává č. 141
1932 - Výměrem okresního úřadu nebylo povoleno Františku
Latinskému hostinskému č. 63, aby živnost hostinskou
mohl v tomto domě provozovati pachtýř Jan Rumpl,
jelikož šetřením bylo zjištěno, že nevržená pachtýř je
oddán opilství
1932 - Sokolu bylo dovoleno postavit desku Miroslava Tyrše
(na náměstí)
1932 - Koncese hostinská Janu Kalábovi č. 19
1933 - Dům č. 141 rozdělen na 141 Josef Slatinský
317 Tomáš Slatinský
1936 – (1931-1936) Výroba Loštických – Olomouckých
tvarůžků paní Marií Šáškovou č.p. 287,
suroviny brala ze Švábenské mlékárky (hanácký
kalendář)
1939 - Světnička vedle hospody (kulečník)

Občanská rubrika
Narodili se:
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Skutecký Šimon
č.p. 184
Vlčková Michaela č.p. 324
Švéda
Matěj
č.p. 336
Hladká Barbora
č.p. 184
Zoufalý Vojtěch
č.p. 93
Blahopřejeme !

Zemřeli:
Pokorný František č.p.12
Vančura Martin
č.p. 343
„Bolest druhých nám pomáhá nést naši vlastní“ J.W. Goethe

Slavnostního vítání nových občánků do života
se v roce 2010 zúčastnili :
* Martin a Lenka Punčochářovi se synem Patrikem
* Lucie Skopalová a Josef Dvořák s dcerou Alenou
* Martina Dopitová a Jiří Tilšer se synem Jáchymem
* Petra a Tomáš Pištělkovi s dcerou Eliškou
* Petra Frkalová a Petr Novotný s dcerou Emou
* Daniela Plhalová a Radim Dvořák s dcerou Monikou
* Kateřina a Petr Müllerovi se synem Jiřím
* Kateřina a Oldřich Smithovi s dcerou Emily
* Magdalena a Robert Novákovi se synem Gabrielem
* Lucie a Zdeněk Hlobilovi s dcerou Stelou
* Petra a Dušan Smutní s dcerou Irenou
* Zuzana a Lukáš Hladcí se synem Zachariášem
* Kristýna a Jaromír Burešovi se synem Františkem
* Dagmar a Pavel Indrákovi se synem Matyášem
* Věra a Michal Skutečtí se synem Šimonem

V současné době mají Švábenice 992 obyvatel ( 507 muži /485 ženy)
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Děkujeme dopisovatelům za příspěvky do zpravodaje, které vždy
obohatí a zpestří každé vydání.
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INFORMACE
Úřad městyse Švábenice
Úřední hodiny :

tel,fax: 517 365 622

Po

7.30 - 16.00 hod

St

7.30 - 18.00 hod

Matrika

St

15.00 - 18.00 hod

Knihovna

Pá

16.00 - 18.00 hod

Farní úřad

mob: 733 642 423
e-mail: mestys@svabenice.cz

http://farnost.svabenice.cz

tel: 731 402 180

Základní škola

tel: 517 365 629

Mateřská škola

tel: 517 365 647

Školní jídelna

tel. 517 365 712

Pošta

Po,Út,Čt,Pá

8.00 - 10.30 hod

13.30 - 15.30 hod

tel: 517 365 620

St

8.00 - 10.30 hod

13.30 - 15.30 hod

16.00 - 17-00 hod

Po-Pá

6.30 - 17.30 hod

BUREŠ

So

6.30 - 11.00 hod

Květinářství

Po

13.00 - 17.00 hod

a zahradnictví

Út-Pá

8.00 - 12.00 hod

Týna

So

7.00 - 11.00 hod

tel: 517 365 617

AKRED – úprava
srsti psů

Po - So

Dle domluvy

tel: 517 365 820

Kulturní dům -

Možnost pronájmu

Na Úřadu městyse Švábenice

tel: 517 365 622

Cukrárna

Po-Pá

12.00 - 18.00 hod

So

10.00 - 18.00 hod (od listopadu do dubna Po a Út zavřeno)

Ne

10.00 - 12.30 hod

13.30 - 18.00 hod

Po - So

11.00-13.00 hod

16.00 - 22.00 hod

Ne

10.00 - 20.00 hod

(Út - zavřeno)

Po - Čt

10.00 - 22.00 hod

Pá - So

10.00 – 24.00 hod

Ne

10.00 – 21.00 hod

Smíšené zboží

Pohostinství:
Na Lapači
V Bráně

Kadeřnictví

ST-Čt-Pá

od 13.30

dle domluvy

tel: 517 365 617
13.00 - 17.00 hod

Muzea, expozice

tel: 517 365 016
tel: 774 950 707

So: od 7.30 hod

Budova ZOD Haná
Ubytovací zařízení

tel: 517 365 818

dle domluvy
tel: 517 324 241

Myslivecká chata

Zlámal Stanislav

tel: 517 365 045

Hájenka

Zlámal Stanislav

tel: 517 365 045

Vlastivědné muzeum : otevřeno: Ne: 14.00-17.00 hod
Kostelní muzeum:

správce Libor Pištělka

mob: 732 446 286

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem - možnost pronájmu - tenis, košíková, volejbal, nohejbal
Objednávky: p. Petřeková Po-Pá 19.00 - 21.00 hod
Lezecká stěna boulderového typu – Út a Pá 19.00-20.00
v tělocvičně ZŠ.
Bližší informace: Vladimír Hroza

mob: 736 441 108
Tel: 720 384 890

Šťastné a veselé křížovky přeje
redakční rada Zpravodaje městyse Švábenice

