Zpravodaj Městyse Švábenice
č. 1/2019

Milí rodáci a přátelé,
Úřad městyse Švábenice spolu se Sborem pro občanské záležitosti
si Vás a Vaše partnery dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

SJEZD RODÁKŮ
00

který se koná v sobotu 15. června 2019 v 10. hodin
Zvány jsou ročníky:
1939, 1940, 1941, 1944, 1949, 1954, 1959, 1964, 1969

Statistika obyvatel ke dni 31. 5. 2019
celkem

muži

ženy

1019

525

494

narodilo se

3

1

2

zemřelo

3

2

1

přistěhovalo se

7

3

4

odstěhovalo se

6

4

2

průměrný věk

39,58

39,09

40,11

počet obyvatel

Narodili se
Kryštof Hladký
Johana Brachová
Tamara Dvořáková

Dne 30. 3. 2019 byli
v obřadní síni úřadu městyse
do života slavnostně přivítáni
tito malí občánci:
Alžběta Synková
a Kryštof Hladký.
Přejeme dětem i rodičům hodně
zdraví, lásky a radosti.

Opustili nás
10. 1. 2019 pan Ondrej Válek ve věku 69 let
29. 1. 2019 paní Blažena Procházková ve věku 82 let
8. 5. 2019 pan Karel Krupík ve věku 47 let

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, vážení rodáci,
dostává se vám do rukou první číslo Zpravodaje městyse Švábenice v roce
2019, který vychází u příležitosti Setkání rodáků městyse Švábenice a obce
Dětkovice. Setkání se uskuteční v sobotu 15. června 2019 v 10:00 h. v Kulturním
domě ve Švábenicích. Setkání rodáků má ve Švábenicích dlouholetou tradici,
a proto využijte této jedinečné příležitosti a přijděte si zavzpomínat se svými
spolužáky a spolužačkami na krásnou dobu vašeho mládí. Celkem bylo rozesláno
200 kusů pozvánek na akci, která nemá v širokém okolí obdoby, a to i mimo okres
Vyškov. Ti z vás, kdo se tohoto krásného setkání pravidelně zúčastňujete, nejste
nikdy zklamáni, a vždy se při loučení těšíte na další příští setkání. Věřím, že tomu
tak bude i v letošním roce. Organizačně zajistit celou akci není jednoduché. Vždyť
vaše přítomnost je jedinou odměnou pro pořadatele. První velké setkání rodáků
se uskutečnilo v roce 1973 a od roku 1976 se již koná pravidelně každým rokem.
Účast na těchto setkáních však každoročně stále klesá, a proto je nutné se
zamyslet, zda setkání rodáků pořádat každým rokem, anebo za delší časové
období.
Všem rodákům a pořadatelům přeji hodně zdraví, spokojenosti do dalšího
života, dobrou náladu, hodně zážitků a příjemně strávený den v kulturním domě.
Se vším důležitým o městysi Švábenice vás seznámím v průběhu tohoto setkání.
Dále bych vás chtěl informovat, že Vyhláškou ministerstva č. 321/2014 Sb.,
dojde od 1. 1. 2020 k povinnosti všech obcí zajistit pro občany sběr a třídění
jedlých potravinářských olejů a tuků. Důvodem je ulehčení životnímu prostředí
a zejména kanalizacím. Pro občany městyse Švábenice bude tento sběr zajištěn
od 1. 7. 2019. Na separačním místě před pohostinstvím V Bráně bude umístěna
nádoba (240 l speciálně upravený zelený PVC kontejner), která bude označena
specifikací daného odpadu. Nádoba bude sloužit k umisťování opotřebeného
jedlého potravinářského oleje a tuků v použitých řádně uzavřených PET láhvích
nebo jiném obalu z PVC materiálu. Nádoba bude uzavřená s prořízlým okrouhlým
otvorem pro vkládání PET láhví či jiných obalů z PVC. Olej a tuk nesmí být do
kontejneru naléván volně, ale musí být v uzavíratelných PET lahvích. Takto
upravený vhoz pomáhá zamezit kontaminaci např. komunálním odpadem
a protečením vody v případě nepříznivého počasí. Je zakázáno do této nádoby
vhazovat oleje motorové, převodové a další oleje, které nejsou jedlého
potravinářského původu.
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Závěrem bych vás chtěl upozornit, že nádoby o velikosti 240 l a 770 l hnědé
barvy slouží pouze k ukládání bioodpadu. Do těchto nádob není možné ukládat
žádný jiný odpad. Rovněž dbejte, aby nedošlo k přeplňování těchto nádob,
a následnému zničení, jak se tomu stalo v poslední době v Zábraní. Je třeba
především využívat domácích kompostérů, které všechny domácnosti od městyse
obdržely zdarma. Na separačních místech, která máme v městysi na několika
místech rozmístěny, udržujte čistotu a pořádek. Třiďte vše tak, jak je zobrazeno
na každém kontejneru. Není možné vozit na tato místa váš domovní odpad
v plastových pytlích i se zbytky jídel a jiným materiálem. Separační místa budou
střežena kamerami.
Josef Kubík, starosta

Informace k třídění odpadu z domácností
Pro občany městyse Švábenice je k dispozici Sběrný dvůr Respono, a.s.
v Ivanovicích na Hané, Husova 27, tel.: 739 969 545.
Provozní doba:
Pondělí: 13,00 – 18,00 h.
Středa: 13,00 – 18,00 h.
Sobota: 8,00 – 12,00 h.
Zdarma je možné odevzdat
•biologicky rozložitelný odpad (odpady ze zahrad, odpady ze zeleně atd.)
•elektrozařízení (televize, rádia, DVD přehrávače, počítače, tiskárny, pračky,
ledničky, mrazničky, mikrovlnné trouby, fritézy, zářivky, výbojky, úsporky,
monočlánky atd.)
•nebezpečné odpady (plechovky od barev, barvy, lepidla, rozpouštědla, motorové
a fritovací oleje, olejové filtry, mastné hadry, pesticidy, léky, fytochemikálie)
•objemné odpady (koberce, matrace, nábytek apod.)
•využitelné odpady (sběrový papír, PET láhve, polystyren, folie, sklo, nápojové
kartony, kovové obaly od potravin, hliníkové plechovky, železo apod.)
Za úplatu je možné odevzdat
•pneumatiky
•stavební a demoliční odpady
(cihly, keramika, izolační a stavební materiály s obsahem azbestu, sanitární
zařízení, dveře, zárubně, okna, bytová jádra apod.)
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Bioodpad
Biologicky rozložitelné odpady (zkráceně
bioodpady) jsou takové odpady, které
podléhají rozkladu za přístupu i nepřístupu
kyslíku. Mohou to být rostlinné zbytky, listí,
slupky z ovoce a zeleniny a jiné.
Biologicky rozložitelný odpad, který je
složkou komunálního odpadu, se nazývá
biologicky rozložitelný komunální odpad
(BRKO). Ten pochází z domácností,
zahrádek, údržby městské zeleně apod.
Informace, podle kterých byste se měli při třídění biologicky rozložitelného
odpadu řídit, naleznete přímo na sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou
umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne.
Biologicky rozložitelné odpady je možné odkládat do sběrných nádob
o objemech 140 l, 240 l a 770 l hnědé barvy označených samolepkou s nápisem
BIOODPAD, které má na svých sběrných hnízdech asi 80 % obcí svozové oblasti
RESPONO. V některých obcích je pro občany rovněž k dispozici i velkoobjemový
kontejner o objemu 14 m3. Bioodpady můžete za předpokladu, že má obec
uzavřenou smlouvu o využívání sběrných dvorů provozovaných společností
RESPONO, rovněž zdarma odevzdat (o této skutečnosti se informujte na obecním
úřadě) na sběrných dvorech.
Sběrné nádoby o objemech 140 a 240 l jsou konstruovány tak, aby v nich
bioodpad vydržel na přímém slunci i 14 dnů, aniž by docházelo k zahnívání a ke
vzniku zápachu. Intenzivním provětráváním je totiž do vytříděného bioodpadu
v nádobě přiváděn kyslík, podporující aktivitu mikroorganizmů. Intenzivním
provětráváním vložený bioodpad vysychá a během 14 dnů ztratí přibližně 13 %
své hmotnosti. Nádobu je tedy lepší umístit venku, aby byla zajištěna cirkulace
vzduchu.
Co patří do kontejnerů
Zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, staré pečivo, slupky
a zbytky rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, odpad ze zahrad (posekaná
tráva, nadrcené větve, spadané ovoce, listí) a jiné.
Co nepatří do kontejnerů
Uhelný popel, olej, plasty, sáčky z vysavače, pleny, odpad, který není biologicky
rozložitelný, fritovací olej, uhynulá zvířata apod.
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Jak třídit papír
Co patří do kontejnerů
Noviny, časopisy, lepenkové a kartonové krabice, papírové sáčky,
letáky, knihy a sešity, kancelářský papír.
Co nepatří do kontejnerů
Mokrý, mastný a jinak znečištěný papír, voskový a uhlový papír
(kopírák), obaly od vajíček a roličky od toaletního papíru, použité
plenky, hygienické potřeby.
______________________________________________________________
Jak třídit plasty, nápojové kartony, plechovky a plechové obaly od potravin
Co patří do kontejnerů
PET lahve i s víčky, sáčky, folie, plastové kelímky, polystyren,
plastové obaly a výrobky, hliníkové plechovky od piva a nápojů,
kovové obaly (obaly od potravin např. konzervy), hliník a
nápojové plechovky z něj vyrobené, hliníkové nádobí a další,
krabice od džusů, mléka, vína, a další nápojové kartony.
UPOZORNĚNÍ:
Z nápojových kartonů není potřeba odstraňovat plastové uzávěry, je potřeba obal
sešlápnout, aby nezabíral v kontejneru zbytečně moc prostoru.
Co nepatří do kontejnerů
Linoleum a jiné výrobky z PVC, novodurové potrubí, obaly od nebezpečných látek,
molitan, mastné plastové obaly, kovové obaly od nebezpečných látek, fólie
z hliníku spojené s dalším jiným materiálem (obaly od instantních polévek apod.)
_____________________________________________________________
Jak třídit sklo
Zelený kontejner na barevné sklo a bílý na čiré sklo.
Co patří do kontejnerů
Nevratné lahve od nápojů, sklenice a skleněné nádoby, tabulové sklo, střepy.
Co nepatří do kontejnerů
Linoleum a jiné, keramika, zrcadla, porcelán, autoskla, drátěná skla, víčka od lahví.

Respono, a. s.
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Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?
Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří.
Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat
jako s odpadem. Občané je mohou nalévat do použitých
plastových obalů (PET lahve atd.) a ukládat do určených
separačních nádob. Tuto označenou nádobu (240 l zelená
plastová popelnice) najdete na separačním místě před
pohostinstvím V Bráně. Pokud bude tento odpad končit tím, že
vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je
nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní
kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná. Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci
dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení
odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější případy nastávají v
přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání
čerpadel a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také
částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn
kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se
střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu
(prací prostředky) a splaškové vody vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený
problém. Pokud máte rádi své domy, pak je chraňte. Chraňte je aktivní prevencí,
vždyť i nádherný dům ztrácí na kráse bez správné funkce odpadních systémů.
Správné uložení odpadu v separační nádobě:

Nesprávné uložení odpadu – takto NE!

EKO-PF, s. r. o.
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Proč třídit a recyklovat odpad
2

28 km přírody bylo v loňském roce 2018
zachráněno právě díky třídění odpadu.
Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo
a znovu využilo 74 % celkové produkce
obalových materiálů! Recyklát pak při
výrobě nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které se tak nemusely vytěžit.
Tím se také podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění odpadu
je v atmosféře o bezmála 870 000 tun CO2 ekv. méně.
V loňském roce nebylo zbytečně pokáceno 2 174 322 stromů právě díky tomu,
že se vytřídilo zhruba 542 000 tun papíru! 1 tuna vytříděného papíru dokáže
uspořit až 2 tuny dřeva. Česká domácnost v minulém roce vytřídila skoro
48 kilogramů papíru a celková míra recyklace papírových obalů dosáhla 90 %. Díky
tomu se třeba noviny tisknou na papír, který je až z 98 % recyklovaný.
Stejně se to sype na jednu hromadu…
Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy nemíchají dohromady.
V dnešní době, kdy se za každou uloženou tunu odpadů na skládkách platí, nemá
nikdo zájem sesypávat odpady dohromady. V České republice je dostatek
zpracovatelů, kteří vytříděný odpad nadále zpracovávají ať na druhotnou
surovinu, se kterou se dále obchoduje, nebo na hotové výrobky, se kterými se
v běžném životě setkáváme.
Jen občas se bohužel najdou ti, kteří jsou schopni celý tříděný odpad znehodnotit
nežádoucími příměsemi, jako je například směsný komunální odpad. Pokud se
něco takového stane a obsah kontejneru s tříděným odpadem je natolik
znečištěn, že s ním již nelze nakládat jako s odpadem tříděným, není možné ho
naložit na svozový vůz spolu s ostatním tříděným odpadem. Tím by bylo
znehodnoceno to, co je již na voze naloženo. S takovým znečištěným tříděným
odpadem je třeba nakládat jako s odpadem směsným a odvézt ho na skládku
nebo do spalovny. Ovšem je třeba říct, že tyto excesy nejsou na denním pořádku
a lidé se snaží odpady třídit pečlivě.
Více informací na www.jaktridit.cz

EKO-KOM, a.s.
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Má to smysl. Třiďte odpad!
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Rada městyse Švábenice se usnesla na vydávání Občasníku, který bude průběžně
během roku informovat občany o aktuálním dění v městysi. K dispozici je na
internetových stránkách www.svabenice.cz a v aplikaci Hlášení rozhlasu. V tištěné
podobě je Občasník dodáván do obchodu Enapo, nebo a na požádání na Úřadě
městyse Švábenice.
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Ohlédnutí se za první polovinou roku 2019 u SDH Švábenice
Vážení občané Švábenic,
jaro je již v plném proudu, a proto bychom Vás chtěli krátce informovat
o aktivitách Sboru dobrovolných hasičů Švábenice za první pololetí roku 2019.
Každý rok zahajujeme Hasičským plesem. Ten letošní se konal 12. ledna 2019
a smoking se rozhodně nenosil, letošní ples byl karnevalový, a proto se chodilo
v maskách, ta nejhezčí si odnesla cenu. Opět jsme oslovili námi ověřenou hudební
skupinu Melody music z Mostkovic u Prostějova. Byla připravena bohatá tombola
a pestré občerstvení. Oproti minulým ročníkům zavítalo na náš ples více
návštěvníků, za což jsme moc rádi. Po dobré zkušenosti z minulého roku jsme
ihned další den po plesu uspořádali Karneval pro děti, který již tradičně pořádáme
za podpory Městyse Švábenice. Hudební skupina Melody music po plese
nemusela balit své instrumentárium, jelikož se starala i o program pro děti. Bylo
připraveno již tradičně množství cen a zajímavé soutěže, mezi nimiž byla i soutěž
o nejkrásnější masku. Těší nás velký počet zúčastněných dětí i rodičů.
Na jaře, tak jak je již dobrým zvykem, sbíráme po obci staré železo a vysloužilé
elektrospotřebiče. Letos sběr proběhl začátkem dubna a po městysi jsme posbírali
přes 11 tun starého železa a elektrozařízení. Výtěžek z této akce bývá každoročně
věnován na chod sboru a nákup nového vybavení pro mladé hasiče. Dne 27. 4.
jsme zajišťovali řízení dopravy na místních komunikacích při žehnání motorek,
které se konalo u Švábenského kostela. Také jsme organizovali parkování motorek
u kostela a v jeho blízkém okolí. Letošní účast byla cca 230 motorek.
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Hned další den se někteří členové
SDH zúčastnili Hasičské pouti ve
Křtinách, kde poprvé na veřejnosti
ukázali náš nový prapor. Velkému
zájmu ostatních sborů se těšilo naše
výjezdové vozidlo DA Iveco Daily, které
svou koncepcí patří mezi ojedinělá
hasičská vozidla ve své třídě.
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Dne 30. dubna jsme
uspořádali v areálu ČSCH druhé
pálení
čarodějnic.
Bylo
připraveno občerstvení a hry
pro děti, a také čarodějnice,
kterou se nám podařilo upálit.
Počasí nakonec po velkých
obavách vyšlo a účast byla
hojná. Touto cestou děkujeme
členkám Volejbalu Švábenice za
pomoc při organizaci soutěží na
této akci :D
Opět po roce budeme
pořádat dětský tábor. Letos,
stejně jako minulý rok budeme
tábořit na Tučkově hájence v
obci Svratouch v okrese
Chrudim, kde jsme byli minulý
rok velice spokojeni, a taktéž
podle ohlasů byly spokojeny i
děti a jejich rodiče. Vyjíždět
budeme
27.
července
autobusem od hasičské zbrojnice ve Švábenicích, a tamtéž se vrátíme přesně za
týden, v sobotu 3. srpna. Děti se mohou těšit na zajímavou táborovou hru
a spoustu překvapení.
Naše zásahová jednotka se nadále pravidelně schází každý pátek v podvečer,
kde její členové pečují o svěřenou techniku, kterou udržují ve výborném stavu tak,
aby byla vždy připravena pomoct našim spoluobčanům v nouzi. Připravenost
jednotky byla prověřena dvěma ostrými výjezdy, jedním na požár osobního
automobilu u sjezdu z dálnice D1 a dále výjezdem na požár lesa v lokalitě
u Švábenského dubu. Vybraní členové jednotky se zúčastnili cvičení v rámci
jednotek OOB (ochrany obyvatelstva) ve školicím středisku HZS JMK v Tišnově.
Také se jednotka zúčastnila taktického cvičení v areálu letiště ve Vyškově, kde byla
nasimulována nehoda osobních aut, cyklistů a nákladního auta. Na podzim roku
2018 obdržela naše jednotka přívěsný vozík za DA Iveco, který bude sloužit
především k převozu materiálu na výjezdy, a který jsme již využili při výjezdu do
Tišnova a na cvičení na letišti.
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Velice aktivní součástí SDH Švábenice jsou i mladí hasiči, kteří se scházejí každý
pátek, a to buď v klubovně mladých hasičů za hasičskou zbrojnicí, nebo venku
před administrativní budovou ZOD Haná Švábenice. V zimním období,
navštěvujeme tělocvičnu při ZŠ a MŠ Švábenice. Rádi mezi mladými hasiči
přivítáme nové členy. Zájemci se mohou přijít podívat za námi každý pátek od 16
hodin. Mladí hasiči cvičí a připravují se na soutěže v rámci hry Plamen. Děkujeme
všem rodičům, za pomoc při organizaci našich setkání.

V období právě panujícího dlouhodobého sucha hrozí zvýšené nebezpečí
vzniku požárů. Zvláště vysoké riziko je při vypalování suché trávy a jiných
biologických odpadů. Vypalování suché trávy je zakázáno zákonem o požární
ochraně. Při jeho porušení hrozí pokuta až do výše 25 tisíc Kč. Pálení není jediný
způsob, jak se zbavit tohoto odpadu. Ten je možné také zkompostovat, uložit
v kontejnerech na bioodpad nebo ve sběrných dvorech.
Na závěr tohoto článku mi dovolte poděkovat všem. Není na tomto místě
možné vyjmenovat všechny, kteří si poděkování zaslouží. Proto jen krátce.
Poděkování patří všem členům sboru, kteří se aktivně zapojují do pořádaní všech
akcí pod hlavičkou SDH Švábenice. Dík patří také členům jednotky SDH Švábenice,
kteří udržují techniku a všechno vybavení v zásahu schopném stavu. Poděkování
též patří vedoucím mládeže, za práci s našimi mladými hasiči.
Občanům městyse Švábenice a všem, kdo budou číst tento zpravodaj přejeme
krásné jarní a letní dny, dětem hezké prázdniny, vysvědčení se samými jedničkami,
hodně sluníčka, ale taky nějaký ten déšť, protože i voda je potřeba. :-)
Za SDH Švábenice Jan Vrána
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Jaké akce pořádáme v mateřské škole
Karneval
23. ledna 2019 uspořádaly učitelky v mateřské škole karneval ve
2. třídě štěňátek pro všechny děti z mateřské školy. Maminky připravily
dětem krásné masky, děti si je po svačině oblékly a v převlečení za
pohádkové postavy a zvířátka se nejdříve představily, pak tančily při
reprodukované hudbě a také soutěžily jednotlivě, ve skupinách a ve
dvojicích. Společně si děti také zazpívaly, pak se rozloučily a na závěr
dostaly sladkou odměnu.
Návštěva základní školy a planetária
31. ledna 2019 děti ze 2. třídy štěňátek navštívily základní školu,
prohlédly si šatny, chodby s výzdobami, výtvarné práce dětí a hlavně se
mohly podívat do jedné třídy. Po prohlídce šly s učitelkou do tělocvičny,
kde je čekalo překvapení v podobě obrovského planetária. Vstoupily
dovnitř, pohodlně si sedly nebo lehly a pak s údivem sledovaly pořad
s názvem Polaris. Neobyčejné efekty při promítání vtáhly děti do děje
a plni zážitků se vrátily zpět do mateřské školy. Podle jejich vyprávění se
jim návštěva planetária mobilního typu opravdu líbila. Tato akce byla
pořádána ve spolupráci se základní školou.
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Divadelní představení Krteček a prasátko
28. února 2019 jsme uspořádali v mateřské škole vystoupení paní
Horákové s maňáskovou pohádkou Krteček a prasátko. Při sledování děje
se děti nejen pobavily, zazpívaly, ale také poučily.
Děti staví sněhuláky
Naše mateřská škola má velmi pěkně zařízenou školní zahradu. Děti si
sem chodí hrát i v zimě, třeba stavět sněhuláky nebo vyšlapávat cestičky
ve sněhu.
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Hudební pořad Pro radost
Umělecká agentura Belcanto z Brna uspořádala 27. března 2019 velmi
poutavé vystoupení dvou hudebníků pro děti z mateřské školy. Jednalo se
o hudební pořad s názvem Pro radost. Kromě poslechu hraných
a zpívaných písní byly děti přiměřenou formou poučovány i zapojeny do
děje hrou na tělo, pohybovým vyjadřováním i zpěvem. Jednu písničku,
která se dětem nejvíce líbila, se už děti ze 2. třídy naučily zpívat.
Vyrábíme, kreslíme a zdobíme, účastníme se výtvarných soutěží
K oblíbeným činnostem dětí v mateřské škole patří malování, kreslení
a lepení. Jejich výtvarné práce jsou vystaveny v obou šatnách, na chodbě
a ve třídách. Děti se tak podílejí na výzdobě školy, která pak opravdu
prokoukne. Do výtvarné soutěže Příroda kolem nás jsme poslali tři
nejkrásnější práce dětí z naší mateřské školy.

Účast na vítání občánků
Děti z mateřské a základní školy přednášejí na Městyse Švábenice na
každém vítání nových občánků do života při obřadu. Poslední vítání bylo
30. března 2019. Děkujeme maminkám a babičkám, které děti na
přednášení přivádějí.
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Akce pro rodiče předškolních dětí
28. března 2019 proběhla v mateřské škole akce „Táto, mámo, podívej
se, co už umím“. Odpoledne přišla většina rodičů předškolních dětí, které
mají v září 2019 nastoupit do základní školy. Učitelka s dětmi předvedla
činnosti důležité pro připravenost do 1. třídy:
- určování geometrických tvarů, barev, prostorových představ při
pokládání do mřížky, rozlišování ovoce a zeleniny, při poznávání květin
určování 1. hlásky ve slovech, vyhledávání písmen, vytleskávání slov
a určování počtu slabik. Děti se také představily a řekly, kolik mají let a kde
bydlí. Rodiče si mohli prohlédnout složky s pracovními listy a informovat
se, v čem se mohou jejich děti ještě zlepšit.

Koncert ZUŠ Ivanovice na Hané
4. dubna 2019 proběhlo v kulturním domě ve Švábenicích vystoupení
žáků hudebního a tanečního oboru ze Základní umělecké školy
v Ivanovicích na Hané. Kromě poslechu skladeb na hudební nástroje
a vystoupení žákyň tanečního oboru nejvíce děti upoutala hudební
pohádka O dvanácti měsíčkách, ve které vystoupili kromě žáků základní
umělecké školy také jejich učitelé. Velké poděkování patří všem, kteří
tento krásný koncert připravili.
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Návštěva u Hladkých
9. dubna 2019 byly děti z obou tříd mateřské školy na zahradě u Hladkých,
kde si prohlédly papoušky, bažanta, pejska, pohrály si v domečku a odpočinuly
v malých křesílkách. Děkujeme manželům Hladkým za pozvání, přivítání
i za sladkosti, které dětem dali. Děti z 2. třídy štěňátek se šly ještě podívat
k rybníku, prohlédly si okolí, poseděly na lavičkách, zazpívaly písničky a pak
se radostně vrátily do mateřské školy.

Ilona Kučerňáková
vedoucí učitelka MŠ
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Přehlídka v recitaci
Čtvrtek 21. března byl na naší škole opravdu výjimečným dnem. Nejenže jsme
přivítali první jarní den, ale tento den byl vyhlášen organizací UNESCO jako
Světový den poezie. Světový den poezie si mimo jiné klade za cíl návrat k tradici
ústního přednesu básní, chce zlepšit výuku poezie a obnovit dialog mezi
představiteli básnického umění a ostatních uměleckých směrů jako je divadlo,
tanec, hudba a malířství. UNESCO uznává poezii jako cenný symbol kreativity
lidského ducha.
Také my ve škole jsme vzdali hold královně literatury a v tento den proběhla
již tradiční přehlídka v recitaci žáků. I letos se zúčastnil velký počet dobrovolníků,
kteří se nominovali z třídních kol. Děti samy se aktivně účastnily závěrečného
hodnocení a podílely se na rozhodování o nejlepších z nejlepších.

Výsledková listina školní přehlídky v recitaci žáků:
I. kategorie (1. až 3.tř) Celkem: 26 žáků
1. místo – divácká porota:
Monika Dvořáková (3. tř.)
1. místo – odborná porota:
Sebastian Bubeníček (1. tř.)
Čestná uznání:
Jindřich Novotný (1. tř.)
Anna Stěničková (1. tř.)
Michaela Dědková (2. tř.)
Lea Kalábová (3. tř.)
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II. kategorie (4. a 5.tř) Celkem: 20 žáků
1. místo – divácká porota:
Tereza Dobešová (5. tř.)
1. místo – odborná porota:
Michaela Zedníčková (4. tř.)
Čestná uznání:
Filip Glogar (4. tř.)
Dominik Hýzl (4. tř.)
Martina Punčochářová (4. tř.)
Aneta Procházková (5. tř.)
Jana Zatloukalová, ředitelka školy

Jóga ve škole
Naše škola se opět letos zapojila do projektu EU – Šablony II., tentokrát pod
názvem „Moderní formy výuky“.
V rámci plnění tohoto projektu byl měsíc duben věnován cvičení jógy.
Navštívila nás zkušená cvičitelka Andrea Pacejková, která nás seznámila se vším,
co bylo pro malé začátečníky podstatné a zajímavé. Snažila se dětem co nejlépe
jógu přiblížit a vzbudit jejich zájem o toto cvičení. Podle reakcí dětí si myslím, že
se jí to podařilo. Děti cvičily ochotně a s nadšením, pozorně poslouchaly a snažily
se všechny typy cviků provádět správně. Radost ze cvičení tedy neměly jen děti,
ale i paní cvičitelka, která se k nám v budoucnu prý určitě ráda vrátí.
Alena Kušková,
koordinátorka projektu
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Matematický klokan 2019
V pátek 22. března 2019 se naše škola opět zapojila do mezinárodní
matematické soutěže Matematický KLOKAN 2019. Této tradiční soutěže se
zúčastnili všichni přítomní žáci školy a každý z nich obdržel osvědčení o účasti.
Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle
obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána
v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí
Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo
přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci
Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž
Matematický klokan konala poprvé v roce 1995.
Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve
spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP
v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen
mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.
Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ),
Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior
(1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší
republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže
žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo
ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve
stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy
jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává
soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby
soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů
(v kategorii Cvrček 18 bodů), takže lze tedy získat maximálně 120 bodů
(v kategorii Cvrček 72 bodů). V kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamin a Kadet je
na řešení vymezeno 60 minut čistého času, v kategoriích Junior a Student je doba
řešení 75 minut.
Nejúspěšnější řešitelé:
2. a 3. třída – kategorie Cvrček:
1. Dvořáková Alena
(3. třída)
61 bodů
2. Pištělková Eliška
(3. třída)
55 bodů
3. Pýrek Patrik
(2. třída)
53 bodů
4. a 5. třída – kategorie Klokánek:
1. Nováková Amálie
(5. třída)
85 bodů
2. Tilšer Adam
(5. třída)
77 bodů
Pientaková Patricie
(5. třída)
Vévoda David
(4. třída)
3. Vlček Ondřej
(4. třída)
76 bodů
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Hádej, hádej, hadači!
Žáci 5. třídy si pro vás připravili v hodinách přírodovědy pár hádanek na téma
„Lesní živočichové“. Poznáte, o které živočichy se jedná?
*Malinká a čiperná, zrzavá či hnědá, rukama se chytit nedá.
*Jsem malé zvířátko, mám zrzavý kožíšek, spořádám zakrátko lískový oříšek.
*Jsem lesní zvíře, používám ocas jako kormidlo, skáču z větve na větev.
*Maličké zvířátko je tahle čiperka, větvičku přeskočí, i když je nevelká.
(veverka)
*Krejčí na lesní pasece s sebou tisíc jehel nese.
*Pořád nosí jehelníček, ale nikdy nešije.
*Má bodliny. Když přichází zima, schová se do listí a na jaře zase rád vychází.
(ježek)
*Říká se o mně, že jsem doktor. Mám černou barvu a snažím se lovit brouky
v kmenech stromů.
*Do stromu to tluče a nic nevytluče.
(datel)
*Roztahuje sítě jenom na suchu, chytá všechno malé, co létá ve vzduchu.
(pavouk)
*Pyšný král chodí v lese, na hlavě si strom nese.

(jelen)

*Šedé zvířátko ve vzduchu lítá, za strop se drží a hmyz chytá.

(netopýr)

*Nosí kabát huňatý, tančí po dvou jako ty.

(medvěd)

*Přes zimu má dlouhé spaní, na hlavě nosí černobílé pruhování.

(jezevec)

*Budulínku, dej mi hrášku. Tohle přece každý zná, jak unesla neposluchu falešnice
falešná.
(liška)
*Lezu, lezu, žádný spěch, domeček mám na zádech.

(hlemýžď)

*Má dlouhé uši, rychle běží, skáče sem a tam, do nory skočí.

(zajíc)

*Má čtyři dlouhé nožky, někdy i dva krátké parůžky. Má i krátký chvost, naběhá se
v lese dost.
(srnka)
*Létám až v noci, jsem moc moudrý přeci. Jsem i vyjmenované slovo po V.
(výr)

Zpracovala Jana Nadymáčková
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Jaro přišlo k nám
Krásy jara Tereza Dobešová
Jaro klepe na dveře,
každý mu rád otevře
a přivítá sluníčko,
co už hřeje maličko.
Zelená se les i tráva,
to mám vždycky nejvíc ráda.
Můžeme si venku hrát
a přitom se pořád smát.

Vítání jara Dominik Judas, Jan Vrána
Říkal první petrklíč:
„Konečně je zima pryč!“
Sněženka se přidala,
aby jaro přiznala.
Ptáčci se už radují,
„Jaro je tu!“ zpívají.
Děti venku běhají,
ze sluníčka se radují.
Studený vítr ještě někdy fouká,
ale zelenat se začíná i louka.
Všichni jaro přivítáme,
protože ho rádi máme!

Jarní kvítí Denis Frgál
Tulipán
Tuli, tuli, tulipán,
tulí se a není sám.
Na rozkvetlém záhonku
kývá hlavou na stonku.
Listy mu v tom pomáhají,
dětem pěkně zamávají.

Pampeliška
Pampeliška – maminka
létavého semínka.
Semínko se země chytí,
roste z něho nové kvítí.
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Petrklíč
Se sluníčkem přicházím,
jaro vám všem ohlásím.
Mám od něho zlatý klíč.
Jmenuji se petrklíč!

Už je to tu! Kristýna Procházková
Tralala tralala,
jara jsem se dočkala!
První roste sněženka,
ta nám z trávy mává.
Druhý roste petrklíč,
nese s sebou zlatý klíč.
Vyjdeme si na procházku,
na hřišti si budem hrát.
Z písku hrad si postavíme,
to má přece každý rád!
Jaro je tady Karolína Dušátková

Vítej! Nikola Šilerová

Vstávat, už je jaro!
Sluneční paprsky se smějí,
sněhové závěje tají.
Pokvetou kytičky –
z nich mají radost kluci i holčičky.
Na velikonoční svátky
jaro už je zpátky.
Mrskačky kluci splétají,
holky je s vajíčky vítají.

Se zimou se jaro pere,
zpod hlíny se klíček dere.
Ještě si moc nedovolí,
přece se jen trochu bojí.
Bílý kvítek skrývá něhu,
nevadí mu trochu sněhu.

Probouzení jara Amálie Nováková
Jaro – to má každý rád,
slunce je náš kamarád.
Ptáčci pěkně prozpěvují,
hnízdečka si připravují.
Motýlci a včeličky
opylují kytičky.
Narcisky a tulipány
vykukují z nové trávy.
Stromy pěkně vykvétají,
čmeláčci si pochutnají.
Tráva se nám zazelená,
vyroste až po kolena.
Děti venku pobíhají
a jaro si užívají.
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Velikonoční Daniela Derková, Aneta Procházková
Na jaře svítí hodně sluníčka,
z ptačích hnízd se ozývá písnička.
Na zahrádce rozkvétají sněženky,
vypadají jako bílé panenky.
Velikonoce jsou velký svátek,
brzy přijde svátek matek.
Kluci chodí k nám,
my je pustíme dál.
Koledu zpívali,
vajíčko dostali.
Hola hola, jaro volá! Adam Tilšer
Přichází zas ten krásný čas,
kdy svátky jara jsou tu zas!
Velikonoce nás všechny vítají,
venku už ptáčci krásně zpívají.
Tráva má barvu jasně zelenou,
záhony zase žlutou.
Stromy omamně kvetou,
až se nám hlavy pletou.
Barevné tulipány září,
před okny se jim daří.
Nálada se po zimě zlepšuje,
každý doma něco pěstuje.
Sluníčko nám k tomu svítí,
školní rok se ke konci řítí.
Děti venku běhají, skáčou, kopou,
jedou všichni stejnou notou.
To protože je jaro tady!
Směješ se a to nás hladí
a my tě za to máme rádi!

básně žáků 5. třídy zpracovala Jana Zatloukalová
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Mezinárodní den dětské knihy
Před 214 lety se 2. dubna narodil významný
dánský spisovatel a pohádkář Hans Christian
Andersen.
Tento den se slaví jako Mezinárodní den
dětské knihy.
V naší místní lidové knihovně nás u této
příležitosti navštívili žáci 4. a 5. třídy švábenské
školy. Seznámili se s jejími prostorami, povídali si
o knížkách a poslechli si známou Andersenovu
pohádku Ošklivé kachňátko. Děti se mohly
zapojit do anonymní ankety pro knihovnu a nově
se přihlásit do knižní výzvy pro rok 2019.
Akce se zúčastnilo 28 žáků a my jsme nyní
zvědavé, kolika z nich se otevřou dveře do světa překrásných dětských knížek.
Hana Pištělková, Zuzana Švábová
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YMCA Skaut
Silvestrovské véšlap
V poslední den letošního roku jsme uspořádali Silvestrovské véšlap. Sraz byl
v 10 hodin u Švábenického rybníka. Trasa byla vybrána tak, aby ji zvládli
i nejmladší účastníci. V cíli nám poskytla útočiště Junácká chata, na které bylo pro
všechny odvážlivce připraveno posezení s ohništěm na opékání a také teplý punč
a čaj. Počasí nám přálo vskutku výtečně. Mezi účastníky, kterých se sešlo na
sedmdesát, panovala výborná nálada a věřím, že i příští rok se na společném
Silvestrovském vyšlápnutí opět sejdeme.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. ledna 2019 jsme se sešli v zasedací místnosti městyse, abychom
pro potřeby charity vykonali již tradiční „Tříkrálovou sbírku“. Po několika
vyčerpávajících hodinách koledování jsme se opět sešli na radnici a po rozpečetění
pokladniček a sečtení jejich obsahů jsme měli radost z vybrané částky 31 798,-Kč.
Poděkování patří všem koledníkům, kteří svůj čas věnovali této sbírce, i těm, kteří
do sbírky přispěli.
Pavel Brown Derka
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Sokol Švábenice
Vážení příznivci Švábenského fotbalu,
čas nám letí jako voda a sezóna 2018/2019 se nám
pomalu, ale jistě blíží do svého finále. U mužů i u žáků zbývá
odehrát už jen pár posledních zápasů a opět nám začne letní
přestávka. A možná je právě ideální čas si aktuální sezónu
trošku zrekapitulovat a začněme nejdříve našim mladším
mužstvem, které si přes počáteční obavy, zda-li jich bude
dostatečný počet, drželo celou sezónu víceméně konstantní výkony a aktuálně se
drží v polovině tabulky, což berme jako dobrý výsledek už jen vzhledem k tomu,
že se jedná o první sezónu, kterou hrají na celé hřiště, tedy v počtu 10+1 a také
u žáků má velký vliv věkový rozdíl v jednotlivých mužstvech, protože rozdíly bývají
občas veliké a zákonitě to má vliv na výsledky zápasů. Našim žákům přeji do
konce sezony co nejvíce výher a radosti ze hry a do sezony nové minimálně stejné
kvalitní výsledky.
Naše druhé mužstvo, tedy mužstvo dospělých je v průběžné tabulce na
4. místě, což považuji za pěkné umístění, protože několik jarních zápasů se nám ať
už herně, tak i výsledkově moc nepodařilo. Z celkově 9 na jaře odehraných
zápasů se nám plný počet bodů podařilo získat pouze ve 4 utkáních, což není
úplně dle našich představ, protože do každého utkání jdeme s cílem vyhrát a tudíž
skončit v tabulce co nejvýše, ale ne vždy se nám to podaří, ale i přesto si prozatím
držíme hezké umístění. Věřím, že v posledních zápasech ještě několik bodů
získáme a skončíme v tabulce co nejvýše. Letošní ročník Okresního přeboru může
být hodně specifický, a to z důvodu počtu sestupujících z této soutěže, protože
mužstva na sestupových místech, hrající krajskou soutěž 1. B, jsou většinou
z okresu Vyškov, a tudíž to bude ovlivňovat počet sestupujících z naší soutěže.
Po posledním domácím utkání, které je na programu v sobotu 8. 6. 2019,
proběhne na našem hřišti rekultivace trávníku spočívající v prvotním vyčesání,
které bude následovat další úkony související s údržbou hřiště – jedná se hlavně
o pozvednutí trávníku, rozvoz a zapracování písku, dosev trávníku a s tím
související hnojení. Po provedení této údržby bude absolutní zákaz vstupu na
hrací plochu, proto bych Vás chtěl tímto požádat o dodržování zákazu do
odvolání.
Všem našim fanouškům bych chtěl poděkovat za podporu a přízeň při našich
utkáních a věřím, že tomu tak bude i nadále a budeme si společně užívat
švábenské kopané.
Tomáš Orel, předseda Sokol Švábenice
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Informace místní skupiny ČČK ve Švábenicích
Dne 6. února 2019 se uskutečnila ve Vyškově ve Velkém sále Knihovny
K. Dvořáčka velká vernisáž k 100. výročí založení Československého Červeného
kříže. Zúčastnili se jí všichni vedoucí představitelé Okresní organizace ČČK a také
zástupci Města Vyškova. Nechyběly ani naše členky místní skupiny ČČK a široká
veřejnost. Při této výstavě proběhlo ocenění zasloužilých pracovníků ČČK z celého
okresu za jejich obětavou a dlouholetou činnost.
Historie ČSČK ve zkratce:
Datum vzniku Československého
Červeného kříže je ustanoven na 6.
únor 1919. Již 1. února 1919 se
v Obecním domě v Praze sešla
přípravná
schůzka
sociálních
pracovníků, zvolila užší výbor a
vyslala
delegaci
k prezidentu
republiky T. G. Masarykovi s žádostí
o vyslovení souhlasu se vznikem
nové organizace. Prezident republiky svým podpisem dne 6. února 1919 této
žádosti vyhověl. Toto datum je považováno za oficiální datum založení
Československého červeného kříže a navázal tak svoji činnost na Mezinárodní
hnutí Červeného kříže, které vzniklo už v roce 1863. Funkci předsedkyně ČSČK
vždy vykonávaly první dámy.
V roce 1993 se ČSČK rozdělil a dne 5. 6. 1993 se jeho část na území ČR
transformovala na Český červený kříž a byla uznána Mezinárodním výborem
Červeného kříže.
Český červený kříž je nestátní nezisková organizace.
Organizační náplň Červeného kříže:
1. bezpříspěvkové dárcovství krve
2. výuka a poskytování první pomoci
3. školení obyvatelstva o první pomoci
4. letní dětské tábory pro zdravotně slabé děti
5. organizuje Vodní záchrannou službu
6. zdravotně výchovné hry pro děti MŠ a ZŠ
7. poskytuje humanitární pomoc do zahraničí
Místní skupina ČČK ve Švábenicích děkuje všem svým členkám za jejich
členství a činnost v místní skupině.
Za ČČK jednatelka Eva Látalová
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Když se běhá srdcem
Lidé běhají pro radost z pohybu i soutěžení,
dobrou kondici, aktivní odpočinek. Když se navíc
připojí běh za tým, solidarita, empatie,
dobrosrdečnost a štědrost, může se touto
pozitivní
aktivitou
podařit
i
naplnění
charitativních cílů.
Je velmi potěšitelné, že i žáky a studenty
základních a středních škol pocházející ze
Švábenic bylo možné v pátek 10. května 2019
potkat na vyškovském stadionu na charitativním
běhu pro onkologicky nemocné děti - projektu
ve spolupráci Gymnázia a SOŠZE Vyškov s Lessing Gymnasium Döbeln a města
Vyškov s partnerským městem Döbeln.
Letošní již 6. ročník proběhl podle organizátorů v radostném duchu
a sportovní atmosféře, přibližně 500 účastníků akce (z toho 360 běžců ve 120
běžeckých týmech) „oslavilo zdraví pohybem a zároveň finančně pomohlo
Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní dětské nemocnici Brno Černá Pole v péči o onkologicky nemocné děti částkou 130 203 Kč.“
Jako jeden z aktivních účastníků mohu potvrdit, že hřálo nejen slunce nad
hlavou, ale i dobrý pocit z prospěšného konání a panující přátelské nálady, včetně
vzájemného povzbuzování. Nutno poznamenat, že převažovala mládež plná
energie a běžci trénovaní (profesionálové), bylo však možné potkat i běžce
amatéry, u nichž více než solidní běžecký výkon byla převažující vůle a chuť se
aktivně připojit. Jedná se tedy o akci přístupnou všem: školám, firmám, spolkům,
rodinám či skupinám přátel.
Štafetový běh pro tříčlenná družstva trvá po dobu jedné hodiny. Každý běžec
má svého sponzora (kterým může být rodič, prarodič, přítel, známý či zástupce
firmy), jenž daruje libovolnou finanční částku (nejméně 50 Kč) v hotovosti na
stadionu v době konání akce nebo podpisem sponzorské smlouvy a následným
převodem na účet (do 30 dnů). Počet uběhnutých kol na atletickém oválu se sice
každému týmu počítá a družstva s nejvyšším počtem jsou na závěr symbolicky
odměněna, není to však rozhodující či významné. Postačí jen vytrvat. Více
informací naleznete na internetových stránkách, které vyzývají:
„Udělej dobrou věc a poběž s námi pomoci.“
Fotografie z letošního ročníku a náhled do statistiky akce budiž pozvánkou do
ročníku příštího.
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1. ročník: 16. 5. 2014, 69 štafet, vybráno pro Nadační fond Krtek 41 520 Kč
2. ročník: 24. 4. 2015, 75 štafet, vybráno pro Nadační fond Krtek 46 750 Kč
3. ročník: 29. 4. 2016, 84 štafet, vybráno pro Nadační fond Krtek 60 300 Kč
4. ročník: 5. 5. 2017, 81 štafet, vybráno pro Nadační fond Krtek 92 150 Kč
5. ročník: 4. 5. 2018, 93 štafet, vybráno pro Nadační fond Krtek 112 070 Kč
6. ročník: 10. 5. 2019, 120 štafet, vybráno pro Nadační fond Krtek 130 203 Kč

Zapsala: Jarmila Dobešová
Obrázek nakreslila: Tereza Dobešová
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Co napovídají číslice 12. 2. 1919?
Na tuto otázku by již ve Švábenicích asi těžko
kdo odpověděl. Pamětníci již dávno nejsou mezi
námi, ale když uvedu jméno Eleonora Janáčková,
tak možná podle ústního vyprávění svých rodičů si
vzpomenou někteří, že 12. 2. 1919 zemřela ve
Švábenicích ve věku 79 let. Tedy před 100 lety.
Narodila se v Hukvaldech v roce 1840 a na zdejší
školu nastoupila v roce 1875 za působení řídícího
učitele Jana Gromese jako první učitelka ručních
prací. Je třeba dodat, že pod tímto pojmem si
musíme představit mnohem širší působnost, než
jen ženské ruční a domácí práce jako pletení,
vyšívání, popřípadě hygienu, zdravovědu a
podobně. Znamenalo to především výchovu dětí
k modernímu životnímu způsobu ve smyslu průmyslové revoluce 19. století. Na
škole působila do roku 1903, kdy byla přeložena do Dědic.
Možná pro mladší generaci a pro úplnost je nutno dodat, že Eleonora byla
sestra našeho slavného hudebního skladatele Leoše Janáčka, který ji ve
Švábenicích často navštěvoval.
Během svého působení ve Švábenicích
si v roce 1892 postavila vedle školy domek.
Žila sama, neboť tehdejší školské předpisy
vylučovaly, aby se učitelka provdala. Pokud
ale některá zvolila manželství a rodinu,
musela tuto službu opustit.
Po odchodu do penze se z Dědic vrátila
opět do Švábenic a ve zmíněném roce 1919
zemřela a na místním hřbitově je
pochována. Hrob s původním litinovým
křížem řadu let ošetřovali učitelé místní
školy, kteří to vždy považovali za svou
čestnou povinnost.
Ale pak po několik desetiletí se hrob
nacházel v dezolátním stavu, litinový kříž
spadený a polámaný a celý hrob
zapomenutý. Z iniciativy několika farníků
byl v roce 1982 hrob o 1 metr posunut na
úroveň vedlejších hrobů, opraven kříž
a upraveno místo kolem. Litinový kříž je
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nejenom bohatě umělecky formován, ale je ojedinělý mezi ostatními kříži na
tehdejší dobu. Na kříži není zpodobněn Kristus přibitý – umírající, ale vzkříšený,
oslavený! Evangelní postavy pod křížem stojících – Panny Marie a sv. Jana jsou
zpodobněny ve stavu již oslavném – jako andělé s křídly.
Tímto počinem se dostalo nejen vyjádření úcty a vděčnosti našich občanů
k svým kulturním činitelům, ale též zachována neobvyklá umělecká hodnota.
Text i foto: Libor Pištělka

Jak vznikly Švábenice, proč se tak jmenují - pověst
Je to pravda – není to pravda? Možná na tom něco je.
Když chodil Pán Ježíš se sv. Petrem po Moravě, potkali u Znojma čerta, jak nesl
cosi v měchu. Sv. Petr byl zvědav, co to asi nese. Pán Ježíš mu poradil, aby mu
nepozorovaně natrhl měch… Stalo se. Čert pořád cosi černého utrusoval. Šli
pomalu za ním, až přišli na Hanou v místa, kde nyní Švábenice stojí. Tam roztáhnul
čert měch a dívá se – jak hloupý. Povídá: „Švábe! – Nic“! – on chtěl totiž šváby
roztrousit po Hané, ale nedonesl jich až tam – po cestě je roztratil. – Však později
přilezli tam sami – a u Vyškova i ve Vyškově ještě se drží…
Připravil Libor Pištělka

Dobrovolný dar na konto Dobré vůle – rok 2018
Opět se sešel rok s rokem a opět je nutno poděkovat ženám za humanitární
činnost v roce 2018. Na konto Dobré vůle přispělo 47 žen ze Švábenic a Dětkovic
částkou 10.000,- Kč.
Tyto peníze byly určeny:
Likvidace Lepry Praha
Papežská misijní díla Hradec Králové
MISIE KEŇA

3.000,- Kč
3.000,- Kč
4.000,- Kč

Opět Vám, ženy, patří dík za dary.
V jednom Lukášově evangeliu (31,3.4) je popsán příběh, jak do pokladnice se
dávaly dobrovolné dary chrámu. Rozbor tohoto evangelia končí těmito větami:
„Nejcennější nejsou, jak tušíme, velké dary, okázalé podniky, ale dar, třebas
nepatrný, provázený hlubokou lidskou dobrotou. Ježíš prostě nehledí do hloubky
měšců, ale přihlíží k lidskému srdci.“
Zpracovala: Jana Jiříčková
Připravil: Libor Pištělka
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Opětovné zviditelnění Švábenic v televizi
Úvodem: Vánoční
Bez betlému, onoho půvabného
souboru postaviček, který zobrazuje
klanění tří králů a pastýřů po narození
Ježíška, si vánoční atmosféru už asi
nedokážeme představit.

Jak ale vůbec vzniklo stavění betlémů?
Bylo to těsně před vánočními svátky 2018, kdy si celý betlemářský svět
připomínal 795 let od prvně postavených jesliček ve smyslu betlému. U tohoto
zrodu stál sv. František z Assisi. V roce 1223 dal před Vánocemi postavit
v jeskyňce nedaleko Assisi u vsi Greccio jesle vystlané senem, k nim přivedl oslíka
a volka a v tomto prostředí sloužil kněz slavnostní mši, při níž sv. František zpíval
evangelium o narození Páně. Tato mystická lesní slavnost se všem lidem z okolí
natolik zalíbila, že i v následujících letech se jí lidé dožadovali. Od té doby šířili
především členové františkánského řádu jesle v celé Evropě. Po staletích se tato
úcta přenesla po celém světě. Největší rozmach stavění betlémů se datuje v 16.
století a pokračuje v některých zemích jako je Itálie, Rakousko, Německo, Česká
republika, nepřetržitě do dnešních dní.
A tak televize má možnost navštívit muzea, která jsou vedena u Ministerstva
kultury, kde jsou vystaveny stálé expozice betlémů, tak jako je tomu i ve
Švábenicích, nebo natáčejí pořady u soukromých vystavovatelů. Do Švábenic
přijela opět ČR Brno začátkem prosince, udělala několik hovorů a snímků
z výstavy a pak po sestřihu odvysílala 19. prosince 2018 v pořadu Dobré ráno
z Brna.
To byla první reklama. Druhá byla v programu „Aktivní dítě – ať se vaše dítě
nenudí“. Program byl uveden na Štědrý den 24. 12. 2018. Spolu s autorem Janem
Smékalem jsme snad udělali zajímavý pořad.
*Švábenice jsou malým městysem na Vyškovsku. Pokud ale chcete vidět
největší světovou sbírku betlémů, musíte se vydat právě tady, do
místního Vlastivědného muzea. To spravuje zdejší patriot Libor Pištělka,
který je také majitelem nejpočetnější sbírky betlémů na celém světě.
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„Dnes jich mám přes 1600, přitom ještě před pěti lety jsem jich měl
zhruba polovinu. Vzpomínám si, že první jsem dostal v roce 1957 a do
revoluce v roce 1989 jsem jich měl pouhých osmnáct, protože do té
doby se prakticky vůbec nevyráběly.“ uvedl Libor Pištělka s tím, že už
jako malý chtěl mít svůj betlém. „Tehdy by mě však nikdy nenapadlo, že
jednou budu mít nejpočetnější sbírku na světě.“ usmál se.
*Sběratel ze Švábenic má betlémy ze všech možných materiálů. Nejvíce
papírových, ale může se pochlubit i čokoládovým, z perníku, plíškovým,
skleněným, ze včelího vosku, kamínků, drátků či kukuřičného šustí.
*Sběratel má i několik atypických betlémů. „Chybí mi snad

jen

pohyblivé, ale ty bych si nemohl dovolit. Vždycky s nadsázkou říkám, že
až vyhraju nějaký milion, tak pak se dočkám.“ zažertoval s tím, že si
váží všech betlémů, které má. „Některé se sice některým lidem nelíbí,
ale z toho si nic nedělám. Beru to tak, že každý autor do nich vložil své
srdíčko a udělal je z lásky, aby pro někoho něco vytvořil. A právě toho
bychom si měli cenit.“ podotkl člen Českého sdružení přátel betlémů.
*Libor Pištělka má kromě klasických betlémů i takové, které by se daly
označit jako rarity. Patří mezi ně i dva betlémy, které namaloval pan
Jícha z Plzně. „Oba jsou z vlakového prostředí. Na prvním tři králové
nesou lokomotivu a také Ježíšek si hraje s lokomotivou“, popsal. „Na
druhém je zase svatá rodina v čepicích a betlém tvoří všelijaké postavy
z nádražního prostředí. Výpravčí, průvodčí či strojvedoucí“, poodhalil
Pištělka. „Za zmínku pak určitě stojí také betlém od Langhause z České
Třebové. Vyzval, ať se mu přihlásí lidé, které by mohl zakomponovat do
betlému. A tak vzniklo dílo, kde je 150 řemeslníků, plavčíci, učitelé,
prodavači.

Je

to

skutečně

unikátní

kousek“,

poznamenal.

„Mezi

netypické betlémy patří i reklamní. Jsou to betlémy, prostřednictvím
kterých prodavači ukazovali, jaké zboží nabízejí. Postavičky v betlému
tak nesou nebo vezou například mýdla, kávu, cukrovinky aj.“ nastínil
sběratel.
*Poklonu Pištělkově sbírce vysekl i viceprezident betlemářské asociace
v Itálii, který byl ve Švábenicích dvakrát na návštěvě. „Řekl mi, že
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v tvorbě betlémů nemáme jako Češi konkurenci. Ani v Itálii to není tak
rozšířené jako u nás. Navíc podle něj máme nejkrásnější betlém na světě,
a sice ten v Třebechovicích a největší na světě v Jindřichově Hradci.“
vylíčil Pištělka. „Vedle Itálie, Německa a Rakouska patříme k zemím, kde
jsou betlémy nejvíce rozšířené. U nás existuje sedm muzeí, kde jsou stálé
expozice betlémů. Jen českých malířů betlémů jsem napočítal v mé
sbírce 225. Znám i mnoho lidí, kteří tvoří betlémy, přitom však do
kostela nechodí,“ upozornil.
*Libor Pištělka je nesmírně vděčný za galerii, která vznikla před pěti
lety ve druhém patře Vlastivědného muzea ve Švábenicích. „Díky ní
nemám betlémy schované někde na půdách, jak je tomu u mnohých
jiných sběratelů. V tomto mám velikou výhodu,“ uvědomuje si.
*Kromě této sběratelské činnosti sbírá také různé předměty týkající se
historie městyse Švábenice. Tyto předměty jsou ozdobou Vlastivědného
muzea.

Ty to dvě reklamy mohli lidé spatřit před Vánocemi. Většina návštěvníků, kteří
přijeli do Švábenic, sdělovali: „Připravovali jsme se již dříve, že vás navštívíme,
reklamy to přispíšily. Jsme z toho dojati. Tolik krásných věcí nenajdete ani ve
městech. V krátkosti 17 místností nelze prohlédnout. To chce více času. A ten si
uděláme příště, až přijedeme. A ve větším obsazení…“
Připravil: Libor Pištělka
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Znáte farní muzeum Zábřeh na Moravě?
Občas jsem se zmiňoval, že Švábenice a Zábřeh jsou v České republice
ojedinělá místa, kde mají muzea v chrámových věžích.
V poslední době se některé věže
přizpůsobují jako pozorovatelna po
okolí, tak tam umístí několik
exponátů
z historie
kostela.
V blízkosti namátkou je to kostel sv.
Jakuba v Brně, nebo v Olomouci u
sv. Michaela. Pak jsou to diecézní
muzea. Největší v ČR je arcidiecézní
muzeum v Olomouci. Slýchávám
občas: Také bychom měli ve farnosti
exponáty na muzeum, ale nejsou
prostory.
Farní muzeum bylo založeno zábřežskými zvoníky v roce 1996 díky podpoře
faráře a děkana v Zábřehu P. Františka Eliáše. Snahou tvůrců muzea je
zprostředkování hodnot a kulturního bohatství církve i celé společnosti nejen
občanům Zábřehu, ale také návštěvníkům města.
Samotnému zřízení muzea předcházely přípravné práce ve věži farního kostela
sv. Bartoloměje – vyčištění zvonového patra věře, konzervace trámů zvonové
stolice a odborné ošetření zvonů a jejich příslušenství. Veřejnost tak mohla
nahlédnout do běžně nepřístupných prostor, v nichž jsou umístěny stálé expozice
a konány krátkodobé výstavy. V roce 2004 byl rozšířen prohlídkový okruh také
nad klenbu kostela. Expozici tvoří liturgické předměty používané dříve při
bohoslužbách (liturgická roucha, svícny, kadidelnice, kanonické tabulky a další).
Představují soubor památek uměleckého řemesla. Nejcennějším exponátem této
stálé výstavy jsou barokní kleště na pečení hostií z roku 1729.
Věž chrámu sv. Bartoloměje bývá pravidelně otevřena o jarmarcích (májovém
1. května a podzimním řemeslném třetí sobotu v září) a o zábřežských hodech a
ve Dnech evropského dědictví. Vánoční prohlídky 25. a 26. prosince bývají
doplněny výstavou betlémů. Pravidelně můžete farní muzeum navštívit při
příležitosti ručního zvonění každou neděli. Po předchozí domluvě jsou individuální
či hromadné návštěvy možné kdykoliv. Průvodcovskou službu spolu s péčí o
muzeum zajišťují Zvoníci od sv. Bartoloměje a sv. Barbory.
Budete-li cestovat v tomto hezkém kraji, zastavte se v tomto muzeu.
Nebudete zklamáni. Když byli tito zřizovatelé ve Švábenicích, také „pěli samou
chválu.“
Připravil: Libor Pištělka
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Muzejní koutek
Ve Vlastivědném muzeu ve Švábenicích je každou sobotu a neděli
do 30. června 2019 otevřena výstava s názvem:

VELKÝ PŘÍBĚH BIBLE
STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA V OBRAZECH
2000 množství událostí pojednává tato výstava o KNIZE KNIH.

Co se připravuje:
Protože další nové číslo zpravodaje vyjde až na Vánoce, uvádím, co se připravuje
k dalším letošním výstavám.

Každou neděli od 4. srpna do 3. listopadu 2019 bude ve výstavní síni
otevřena nová výstava s názvem:

MORAVA KRÁSNÁ ZEM
Velkou součástí výstavy je:
Duchovní život Moravy, folklor, kulturní dědictví, příroda.

Jubilující 80. výstava bude otevřena každou sobotu, neděli a svátky
od 30. listopadu 2019 do 16. února 2020 s názvem:

MALOVANÉ PRANOSTIKY NA KAŽDÝ DEN V ROCE
aneb OD VÁNOC DO VÁNOC

Na všechny výstavy Vás zve vystavovatel Libor Pištělka
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A to je ta krásná země…
Nevím, jak se mi tento překrásný zážitek z pouti do severních Čech, který
připravila farnost Morkovice ve dnech 1. – 3. května 2019 a my ze Švábenic jsme
se k nim přidali – podaří sesumírovat. Ale v kostce to chci vše shrnout, i když by
to vydalo na několik stránek. Ale byly to chvíle věnované odpočinku i k poučení.
Všude, kudy jsme projížděli, procházeli, každému padlo na mysl, jak je ta naše
zemička krásná, tak jak to zpíváme v naší hymně. Je to prostě země česká, domov
náš.
Středa 1. 5. 2019
Králíky

Vyjeli jsme časně z rána a první zastávkou bylo poutní místo Hora Matky Boží
u Králík s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a klášterem redemptoristů. Město
Králíky leží na rozhraní Orlických hor a Králického Sněžníku, kde pramení řeka
Morava. Místo leží 4 km od státní hranice s Polskem.
Kostel byl stavebně zahájen v roce 1696 a dokončen roku 1700. Klášter byl
dokončen roku 1710. Zajímavostí je, že Josefínské reformy se tohoto kláštera
nedotkly, zato v padesátých letech 20. století se stal areál místem internace
řeholníků vyhnaných z jiných klášterů. Teprve v devadesátých letech se do
kláštera vrátili řeholníci a areál je opět přístupný veřejnosti.
Pan farář Morkovické farnosti P. Jan Ston, který nás vedl po tyto dny, sloužil
zde poutní mši svatou.
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Neratov
Po mši a po prohlídce areálu jsme
se vydali na druhé poutní místo
Neratov. Poutním místem byl od 60.
let 17. století, kde byla uctívána
dřevěná
soška
Panny
Marie,
přenesena z Rokytnice do Neratova.
V letech 1723 až 1733 byl vystavěn
nový
kostel
Panny
Marie
Nanebevzaté. 10. května 1945 kostel
ale po zásahu střelou z pancéřové
pěsti Rudé armády vyhořel. Interiér byl uchráněn silnými cihlovými klenbami. I
přes snahu místních obyvatel se v roce 1957 tyto klenby propadly. V roce 1973 byl
na trosky kostela vydán demoliční výměr, na demolici naštěstí nezbyly finanční
prostředky. V roce 1992byl kostel zapsán do Státního seznamu památek. Obnovu
provádí Římskokatolická farnost Neratov ve spolupráci se Sdružením Neratov.
Objekt je asi velikostí našeho švábenického kostela. V roce 1991 se zde konala
první pouť. Od té doby se vytvořila nová neratovská tradice a kostel se postupně
obnovuje.
V letech 2007 – 2008 byl zastřešen
částečně prosklenou střechou a dále je
vybavován novým liturgickým vybavením.
Pokračuje oprava věží a úprava okolí
kostela s cílem vybudovat zázemí pro
přicházející poutníky. Jen za tu hodinu, co
jsme tam strávili, prošlo místem několik
desítek lidí. V roce 2011 byla do kostela
také instalována socha Panny Marie,
novodobá replika původní zázračné sošky,
která se ztratila po druhé světové válce.

K Neratovské Madoně prosí
přicházející poutníci: „Pomoz nám
prosíme naše milá Paní, postavit
z trosek zas krásný chrám. Ten
první z kamene, ten druhý
v srdcích, tak jak si přeje Tvůj Syn
– Král.“
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Praha – Břevnov
Po prohlídce tohoto zajímavého
místa jsme se vydali na cestu do
Benediktinského kláštera v Praze –
Břevnově. Nejeli jsme tam na „První
pivní máj“, který se v ten den u
Břevnovského kláštera konal, ale
abychom se seznámili s historií
a krásnou architekturou, jak kláštera,
tak i přilehlou bazilikou sv. Markéty.
Nesmím zapomenout, že na všech
místech, které jsme navštívili, byli průvodci.
Litoměřice
Tak skončil první den návštěv hezkých míst a odjížděli jsme do Litoměřic, kde
bylo pro dva dny ubytování, snídaně a večeře v Hostelu U sv. Štěpána. Dá se říci,
že i toto proběhlo na výbornou. Ze zde také minipivovar, kde je vařeno rovněž
výborné pivo.
Čtvrtek 2. 5. 2019
Druhý den po snídani jsme
navštívili nejvýznamnější památku
Litoměřic, katedrálu sv. Štěpána.
Katedrála je mohutná a nádherně
vyzdobená. Jsou v ní také pamětní
desky litoměřických biskupů. Někteří
jsou přímo v katedrále pohřbení,
ostatní jsou pochováni v biskupské
hrobce na litoměřickém hřbitově.
Přišli jsme se tam také poklonit
s modlitbou, kde odpočívá pro nás
nejznámější kardinál Štěpán Trochta.
Také jsme navštívili hrob Karla Hynka
Máchy, který ve městě působil a do roku 1938 byl pohřben. Pak byl převezen na
Vyšehrad.
Most:
Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
Zajímavostí tohoto kraje je původní bazilika
Panny Marie, která byla součástí rodícího se města
v první polovině 13. století. V roce 1515 bazilika
vyhořela.
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Základní kámen k novému chrámu byl položen 15. srpna 1517 na svátek Panny
Marie. Svěcení pražským arcibiskupem roku 1594 uzavřelo osm desetiletí trvající
práci na interiéru tohoto kostela.
Přesun kostela:
Při likvidaci starého města Mostu
z důvodu těžby uhlí, byl v roce 1975
celý kostel přesunut do blízkosti
barokního
špitálu
s gotickým
kostelem sv. Ducha. Stěhování
kostela začalo 30. září 1975 a trvalo
do 27. října. Kostel byl posunován na
čtyřech kolejích při průměrné
rychlosti 3,16 cm za minutu. Během
646 hodin absolvoval vzdálenost 841
metrů.
Každý, kdo miluje architekturu, musí uznat, že tento děkanský kostel
Nanebevzetí Panny Marie je opravdovým mimořádným stavitelským skvostem.
Kromě úžasné prohlídky lodi kostela nabízí okruh také film o přesunu a
návštěvníci s průvodcem mohou po 197 schodech vystoupit na věžní vyhlídku po
okolí.
Markvartice
V sobotu 23. září 2017 se dočkal svého znovuvysvěcení obnovený farní kostel
sv. Martina v Markvarticích na Děčínsku. Jak nám o něm vyprávěl průvodce, tak
tento kostel vstal z mrtvých. Kvůli nezájmu kompetentních osob a institucí se
dostal v 60. letech minulého století do havarijního stavu a hrozila mu demolice.
Na konci minulého století z něj stály pouze obvodové zdi a věž. Viděli jsme
snímky. Byl smutnou připomínkou vztahu komunistické diktatury k sakrálním
památkám. Jeho komplexní obnova z něj však nyní v mnoha ohledech učinila
symbol naděje celého mnohdy opomínaného, přehlíženého a někým k úpadku
odsouzeného kraje.
Když jsme tak procházeli tímto kostelem, zdálo se, že je postavený zcela nově
od základu. Tak to bylo krásné. Průvodce nám sdělil, že velké výdaje byly
umožněny jen díky přízni množství právnických i fyzických osob, moravských
farností i stejně jako množství běžných obyvatel našeho státu či Slovenska, kteří
přispěli finančně i v rovině desítek hodin brigádnické či dobrovolné práce.
A takových kostelů je v okolí velké množství, které se tímto způsobem obnovují.
Projížděli jsme Kerharticemi, kde bude v brzké době také kostel svítit do dálky
a v Malé Bokovině jsme také žasli, kolik srdíčka a oběti dávají lidé na obnovu
těchto stánků. Před odjezdem do Litoměřic jsme v Markvarticích měli v kostele
sv. Martina předposlední mši svatou na našem putování.
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Pátek 3. 5. 2019
Terezín
Ráno jsme měli v kapli v Hostelu v Litoměřicích, kde jsme byli ubytováni, mši
svatou a po snídani byl odjezd do Terezína a prohlídka Malé pevnosti. Člověk si
nedovede představit ty nesmyslnosti a hrůzy, co se zde páchaly. Když jsme
procházeli Národním hřbitovem v Terezíně, při modlitbě za všechny zde
pohřbené, se člověk musel držet, aby neukápla slzička. Více jsme zde nemohli
navštívit, protože jsme ten den měli další zastávky.
Číhošť
Předposlední zastávkou bylo místo spojené s P. Josefem Toufarem. Jistě každý
ví, oč jde, proto to nebudu rozebírat. Jen kázání Josefa Toufara na svátek sv.
Silvestra 1949 v Číhošti mluví za vše: „I na větvích našich životů ustavičně hlodají
myši, bílá a černá – den a noc – a nám ubíhají hodiny, dny, měsíce, a uplynul rok…
Žijme tak, jako bychom již dnes zemřít měli. Žijme pečlivě jako moudří
a vykupujme si časem vezdejším život věčný.“ – Farní kostel Nanebevzetí Panny
Marie je ze 14. století. Není velký, ale průvodce, který tu měl službu, to podal vše
tak zasvěceně, že si člověk představoval, že je ve velké katedrále. Pak jsme
navštívili faru střední velikosti, kde jsou umístěny panely s fotografiemi a životem
P. Josefa Toufara a několik exponátů. Fara se také celá opravuje.
Želiv
Poslední zastávkou byl Premonstrácký klášter s kostelem Narození
Panny Marie v Želivě. Nachází se
v krásném prostředí Českomoravské
vrchoviny,
pohodlně
dostupný
z dálnice D1, jak ze směru z Prahy,
tak i z Brna. Na soutoku řeky Želivky
s Trnávkou stojí už skoro 9. století.
Byl založen v roce 1139 pražským
biskupem Ottou a českým knížetem
Soběslavem. Několikrát vyhořel, ale vyhořelá budova opatství byla do roku 1914
znovu obnovena a vyzdobena ve slohu secesním. V roce 1950 byl klášter
komunisty zrušen a byl zde zřízen internační tábor pro kněze a řeholníky. Od roku
1957 až do roku 1992 zde byla psychiatrická léčebna. V roce 1991 byl klášter
vrácen zpět premonstrátům, kteří obnovili řeholní život a hospodaří na vráceném
majetku.
Prohlídka tohoto kláštera a opravdu překrásného kostela, zabere více času,
než je cestovkou naplánováno, ale snad příště.
Připravil: Libor Pištělka
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Veteráni vzpomínali
Každá setkání přátel, spolužáků, spolupracovníků, rodáků, jsou příležitostí
vzpomenutí na události s nimi prožité. Společně se ohlédnout, obohatit informace
ze života rodin, spoluobčanů, historie obce.
Tak v minulých dnech vzpomínali na svá poslanecká období a na ty občany, se
kterými se spolupodíleli na budovatelském kulturním a společenském rozvoji obcí
Švábenic a Dětkovic bývalí poslanci veteráni: Josef Novotný, Jan Pištělka, Mgr.
Zdeněk Cupák a Pavel Kudlička.
Od roku 1976 do roku 1989 kráčeli obyvatelé obou obcí částí svých dějin jako
„Místní národní výbor Švábenice – Dětkovice“. V Dětkovicích působil občanský
výbor. Byla vybudována prodejna potravin, přístavba kulturního domu. První
větev vodovodu vedla do Dětkovic. Zasedání Rady a veřejná zasedání se konala
střídavě v obou obcích.

Josef Novotný – 90 let
1957 – 1960 – poslanec
1960 – 1964 – místopředseda MNV – neuvolněný
1964 – 1971 – místopředseda MNV – neuvolněný
1971 – 1976 – předseda MNV – neuvolněný
1976 – 1981 – předseda MNV – neuvolněný
1981 – 1986 – předseda MNV – neuvolněný
1986 – 1990 – předseda MNV – neuvolněný
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Mgr. Zdeněk Cupák – 70 let
1976 – 1981 – místopředseda MNV – neuvolněný
1981 – 1986 – místopředseda MNV – neuvolněný
1986 – 1990 – místopředseda MNV – neuvolněný
1993 – 1997 – člen obecního zastupitelstva
2003 – 2007 – člen obecního zastupitelstva
Pavel Kudlička – 74 let
1971 – 1976 – poslanec MNV
1976 – 1981 – uvolněný tajemník MNV
1981 – 1986 – poslanec (vrátil se na okresní zemědělskou správu)
1986 – 1990 – poslanec
2002 – 2006 – člen obecního zastupitelstva
Jan Pištělka – 80 let
1986 – 1990 – uvolněný tajemník MNV (vrátil se do JZD Švábenice)
1998 – 2002 – člen obecního zastupitelstva
Při zkoumání historických období, přiblížení tehdejšího života, slouží k poznání
archivní předměty, listiny, tiskoviny. Díky bývalému kronikáři panu Jaromíru
Skácelovi, který mimo psaní kroniky shromažďoval články o Švábenicích z tisku,
některé otiskujeme:
Náš život 22. 5. 1987 /zkráceno/
To nejdůležitější, co dokázali v poslední době švábeničtí a dětkovští občané
není vidět, ale za to pořádně znát ve všech rodinách obou sloučených obcí.
V loňském roce zde byla dokončena výstavba vodovodu a plynofikace.
Náměstíčko ve Švábenicích je uklizené a čisté. V podvečer do kanceláře
zdejšího MNV přichází jeho předseda Josef Novotný, který tuto náročnou funkci
vykonává již čtvrté volební období. Přede dveřmi „radnice“ se potkává
s funkcionáři zdejšího Svazu požární ochrany Miroslavem Vojáčkem a Františkem
Tesařem, kteří s ním projednávají potřeby nákupu výstroje a nářadí. Ve stejnou
dobu se schází na svou schůzi členové stavební komise. Začíná tak jeden
z obvyklých večerů Lidosprávy na dědině. Organizování, projednávání i hodnocení
činnosti komisí, složek Národní fronty, směřují vždy v prospěch a rozvoj celé obce.
„Ten vodovod i dokončení plynofikace přinesly velké výhody všem občanům“,
začíná vyprávět Josef Novotný. „Vodovod jsme začali budovat v roce 1979,
plynofikaci o 4 roky později. Obojí představuje celkovou hodnotu díla 9,2 milionu
korun, z toho pětinu hradilo JZD VŘSR a bylo nápomocno i při všech dalších
budovatelských akcích. Finanční vyhodnocení uskutečněného díla je vysoké, ale
ještě více si ceníme pomoci převážné většiny našich občanů ve Švábenicích
i Dětkovicích.
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Náš volební program splníme (Rovnost 5. 4. 1978)
O tom, že občané přistupují k plnění volebního programu s plnou odpovědností
a iniciativou se můžeme přesvědčit při projíždění obcí.
Výstavba nového širokoúhlého kina pro 160 diváků, které bude v tomto roce
předáno, upravené chodníky a prostranství před domy. Jak nás informoval
tajemník MNV František Hanák, jsou v popředí pracovní iniciativy starší občané,
jako manželé Hudečkovi, Jan Vojáček, František Pospíšil, Jan Kaláb, Vladimír Kuška
a další. Velmi aktivně rovněž pracují zahrádkáři. Stavějí totiž moštárnu, která bude
sloužit občanům obce, ale i okolí.
V současné době se pozornost MNV a občanů zaměřuje na dokončení úpravy
chodníků na náměstí.
Náš život 1977
Slavnostně otevřena byla v minulých dnech dvoutřídní mateřská škola. Stavět
se začala za vydatné pomoci mnoha rodičů, brigádníků v roce 1975. Od roku 1973
zde vybudovali novou školu pro 1. – 5. ročník, školní kuchyni s jídelnou, tělocvičnu,
moderní kino pro promítání širokoúhlých filmů. Celková hodnota těchto staveb
přesahuje 15 milionů korun.
St. Kapounek, Vyškov
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Tělocvična za 18 měsíců (Náš život 24. 5. 1974)
Tělocvičnu postavili ve Švábenicích za osmnáct měsíců a společně s komplexem
ZDŠ má hodnotu 5.300.000,- Kč. Teď je v krásné tělocvičně plno, takže se uvažuje,
že stolní tenisté budou muset jít trénovat do staré sokolovny. Věřte, ve
Švábenicích je více než bohatý cvičitelský sbor. Tělovýchova tu má plno ochotných
rukou, které jsou schopné kdykoliv pomoci. A nesmíme ani zapomenout na to, že
v minulém roce darovalo 67 členů TJ zdarma krev.
Sedm statečných ve Švábenicích
Jedinou lidovou tradicí po hodech, která se v průběhu roku v naší obci koná, je
období, kdy naši mladí spoluobčané – odvedenci odchází na vojenskou službu.
Mimo svých nejbližších se loučí i se svou obcí a se svými oblíbenými místy. Již po
mnoho let na různá místa, většinou na silnice a chodníky píší různá vtipná sdělení
a vzkazy. Díky používání stále kvalitnějších barev některé vydrží i do jejich
příchodu. Při chůzi kolem nich si na tyto už vojáky rádi vzpomeneme a některé
zanechají i déletrvající vzpomínku jako byl nápis „Sedm statečných“. Tehdy
zvěčněn na stavebním zařízení stavby závodu veřejného stravování a prodejny
potravin, zeleniny a masny. Brigádnickou prací občanů a společenských organizací
byly obě stavby započaté 1987 a dne 1. 5. 1990, jak jinak než opět brigádně mytím
oken, podlah a prostranství kolem nich, ukončené. Právě zde sehrávala své
statečná práce našich spoluobčanů – důchodců, p. Františka Hladkého, Matouše
Dobeše, Jana Zbořila, Josefa Vévody, Jiřího Pokorného a stavebního dozorce Cyrila
Hanáka ze Lhoty u Pačlavic pracoval i p. Přemysl Navrátil. Pan Přemek, jak mistra
kovářského známe, rád na tyto chvíle vzpomíná, jak na spolupracovníky na stavbě,
tak i v zemědělském družstvu, kde jako důchodce pomáhal s rekonstrukcí dílen.
Dnes již pohostinství, nesoucí krátkou chvíli ve svém průčelí název „U kadidla“,
nyní „V bráně“ a prodejna potravin vedené soukromými podnikateli slouží,
a přináší prospěch všem našim občanům.

Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života,
zvěstovatelka dávných dob.

Cicero

Připravil: Pavel Kudlička
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Od prvních svobodných demokratických voleb k dnešku
Volby 1990
ČSL
OF
KSČ
Neuvolněný starosta:
Uvolněný místostarosta:
Předseda vítězné strany:

7 zastupitelů
5 zastupitelů
3 zastupitelé
Stanislav Zlámal /ČSL/
Ondrej Válek /ČSL/
Alois Hladký /ČSL/

Volby 1994
KDU-ČSL
KSČM
Neuvolněný starosta:
Uvolněný místostarosta:
Předseda vítězné strany:

10 zastupitelů
5 zastupitelů
Stanislav Zlámal /KDU-ČSL/
Ondrej Válek /KDU -ČSL/
Alois Hladký /KDU-ČSL/

Volby 1998
KDU-ČSL
7 zastupitelů
ČSSD
4 zastupitelé
KSČM
4 zastupitelé
Poprvé v historii voleb v obci byli navrhováni na funkci starosty dva kandidáti:
za ČSSD a KSČM 4 + 4 = 8 pro Mgr. Zdeňka Cupáka
za KDU-ČSL
7
pro Stanislava Zlámala
Výsledek tajných voleb starostů
8 pro Stanislava Zlámala, 7 pro Mgr. Zdeňka Cupáka
Neuvolněný starosta:
Stanislav Zlámal /KDU-ČSL/
Uvolněný místostarosta:
Ondrej Válek /KDU-ČSL/
Předseda vítězné strany:
Alois Hladký /KDU-ČSL/
Volby 2002
Sdružení občanů pro Švábenice
KDU-ČSL
Uvolněný starosta:
Neuvolněný místostarosta:
Předseda vítězného hnutí:

8 zastupitelů
7 zastupitelů
Josef Kubík /Sdružení občanů pro Švábenice/
Jiří Orel /Sdružení občanů pro Švábenice/
Pavel Kudlička /Sdružení občanů pro Švábenice/
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Volby 2006
ČSSD
KDU-ČSL
Sdružení občan pro Švábenice:
Uvolněný starosta:
Neuvolněný místostarosta:
Předseda vítězné strany:

9 zastupitelů
4 zastupitelé
2 zastupitelé
Josef Kubík /ČSSD/
Jiří Orel /ČSSD/
Pavel Pištělka /ČSSD/

Volby 2010
ČSSD
KDU-ČSL
Uvolněný starosta:
Neuvolněný místostarosta:
Předseda vítězné strany:

10 zastupitelů
5 zastupitelů
Josef Kubík
Jiří Orel
Pavel Pištělka

Volby 2014
ČSSD
KDU-ČSL
Uvolněný starosta:
Neuvolněný místostarosta:
Předseda vítězné strany:

10 zastupitelů
5 zastupitelů
Josef Kubík
Jiří Orel
Pavel Pištělka

Volby 2018
ČSSD
KDU-ČSL
Uvolněný starosta:
Neuvolněný místostarosta:

8 zastupitelů
7 zastupitelů
Josef Kubík
Ing. Tomáš Šváb, Ph.D.

Připravil: Pavel Kudlička
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Švábenice mizející, budující
dříve:

nyní:

dříve:

nyní:

…zkuste zavzpomínat:

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

Miloslav Skácel, tel: 608 531 611

Pálení ovocných kvasů:

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

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

Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky do zpravodaje.
Zpravodaj městyse Švábenice
Obecní zpravodaj, vychází 2 x ročně, náklad 450 ks. Určeno občanům Švábenic zdarma.
Vydává Městys Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané. Připravila: Petra Smutná.
Tisk: Moraviatisk Vyškov, spol. s r.o. Tisk povolen: MK ČR E 14253.
Neprošlo jazykovou úpravou. Vyhrazujeme si právo příspěvky stylisticky upravovat, zestručňovat, případně i neuveřejnit.

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

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

po – pá:

19:00 – 21:00 h.

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

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

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

tel: 517 365 620
po, út, čt, pá:
st

8.00 – 10.30 h.
8.00 – 10.30 h.

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

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

tel: 517 332 813
po - pá:
so:
ne:

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

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

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

