Zpravodaj
Městyse Švábenice
č. 2/2019

Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu,
v novém roce hodně štěstí, zdraví,
osobních i pracovních úspěchů,
přeje všem Městys Švábenice.

Statistika obyvatel od 1. 6. do 30. 11. 2019

Statistika

celkem

muži

ženy

1025

520

505

narodilo se

4

2

2

zemřelo

5

5

0

přistěhovalo se

15

3

12

odstěhovalo se

9

6

3

průměrný věk

39,40

38,84

39,98

počet obyvatel

Narodili se
Jiří Grošek
Inna Orlová
Václav Kolb
Magdalena Butalová

Opustili nás
8. 6. 2019 pan Pavel Čermák ve věku 63 let
20. 7. 2019 pan Josef Harásek ve věku 88 let
2. 9. 2019 pan Václav Vévoda ve věku 75 let
16. 9. 2019 pan Josef Novotný ve věku 91 let
3. 12. 2019 pan Jaroslav Štancl ve věku 76 let

Vážení spoluobčané,
pravidelně každým rokem vás v této předvánoční době seznamuji
prostřednictvím zpravodaje městyse s tím nejdůležitějším, co se v průběhu roku
ve Švábenicích událo.
Základní školu v současné době navštěvuje 76 žáků a mateřskou školu 40 dětí.
Za celoroční práci děkuji Sboru pro občanské záležitosti, který se podílí na
vítání občánků, setkání rodáků, blahopřání spoluobčanům při významných
životních výročích a svatebních obřadech. Velmi se za poslední rok rozšířily
svatební obřady na Hájence, Salaši, ale i na rybníku, Myslivecké chatě a u kapličky.
Jedná se především o svatebčany bydlící mimo Švábenice. Děkuji i všem dalším
spoluobčanům, kteří se podílí na obohacení kulturního života ve Švábenicích.
V průběhu roku
a neinvestičních akcí.

bylo

zahájeno

a

dokončeno

několik

investičních

Během léta byla dokončena akce pod názvem: „Úprava stávající kanalizace
a výstavba části nové pro RD ve výhledu“ v celkové ceně 446.035,- Kč.
Z důvodu nedostatku vody ve studni u fotbalového hřiště, která zásobuje
fotbalové kabiny, byla zahájena a v září dokončena akce pod názvem:
„Prodloužení vodovodního řádu a vodovodní přípojka“ k fotbalovým kabinám.
Celkové náklady díla 419.845,- Kč.
V pohostinství V Bráně byla provedena úplná výměna staré elektroinstalace
a osazeno nové LED osvětlení v ceně 355.766,- Kč. V místnostech salonku
a výčepu byly dokončeny nové kazetové podhledy v ceně 95.120,- Kč.
Na jevišti v kulturním domě se dokončila rekonstrukce scénického osvětlení
včetně doplnění elektroinstalace a revizní zprávy. Cena 372.154,- Kč. V kulturním
domě byly prováděny i další elektromontážní práce, které se dokončují.
Byla dokončena změna č. 2 Územního plánu Švábenice. Cena 75.000,- Kč.
Dokončuje se projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na výstavbu
nové hasičské zbrojnice. Cena díla bude 190.000,- Kč. Zahájení výstavby nové
hasičské zbrojnice je podmíněno přidělením dotací GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ
HZS a Jihomoravského kraje v maximální možné výši.
V průběhu roku se pokračovalo s výměnou starých sodíkových výbojek za
nové LED svítidla na veřejném osvětlení. Celkem bylo vyměněno 17 kusů v ceně
160.000,- Kč.
K hlavnímu vchodu do Mateřské školy bylo instalováno nové vstupní
schodiště.
V letošním roce byly pořízeny nové webové stránky městyse za 61.468,- Kč.
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V roce 2018 až 2019 proběhla I. a II. etapa
rekonstrukce sochy Boha Otce z roku 1756 před kostelem
sv. Michaela. Jedná se o sochu, která je zapsána
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. II. etapa
byla dokončena k 30. 9. 2019. Celkové náklady I. a II.
etapy činily 319.925,- Kč, z toho dotace z Ministerstva
kultury 250.000,- Kč a ze Svazku obcí Ivanovická brána
20.000,- Kč. Zbytek částky ve výši 49.925,- Kč byl
financován z rozpočtu městyse.
V době prázdnin byly na fotbalovém hřišti promítány
tři filmy pro dospělé a jeden film pro děti. Na těchto
filmových představeních nebylo vybíráno vstupné a
veškeré náhrady byly hrazeny z rozpočtu městyse.
Půjčovné filmů a ozvučení celkem 32.620,- Kč.
V listopadu byla dokončena celková oprava kříže na
Blatech v ceně 99.825,- Kč + 8.228,- Kč oprava kamenné
obruby, která byla nalezena pod zemí při výkopu základu
pod křížem.
Z rozpočtu městyse byla uvolněna částka 339.000,- na
činnost místních spolků a Římskokatolické církve.
Zastupitelstvo městyse schválilo koupi nemovitého majetku parc. č. 191/12
2
v k.ú. Švábenice o výměře 686 m u domu č.p. 11 za cenu 651.700,- Kč.
V průběhu
měsíce
listopadu byla zahájena a
dokončena
rozsáhlá
demolice objektu č.p. 143
(rodinný dům, chlévy a
stodola) v k.ú. Švábenice
s úpravou
terénu.
Zastupitelstvo
městyse
rozhodne o dalším využití
tohoto prostoru.
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Byly dokoupeny nové nerezové regály pro uskladnění potravin do skladu
školní kuchyně za 52.796,- Kč a podíleli jsme se na koupi digitálních hodin do ZŠ za
27.457,- Kč.
Byl pořízen kamerový systém před pohostinstvím V Bráně za 33.310,- Kč.
Byl pořízen nový přední zametací kartáč k zametacímu vozidlu na zimní údržbu
sněhu v ceně 87.000,- Kč.
V průběhu roku se pravidelně provádí i mnoho dalších udržovacích prací, které
jsou finančně velmi nákladné, ale pro městys nezbytné. Mezi velmi nákladné patří
celoroční udržování zelených ploch v městysi.
Žádáme vás, abyste v průběhu zimy neparkovali své osobní automobily na
místních komunikacích, protože tímto omezujete průjezdnost techniky při
prohrnování sněhu a posypu komunikací. Je nutné parkovat automobily ve svých
garážích, průjezdech a dvorech. Důrazně vás upozorňujeme, že k parkování
nejsou určeny plochy veřejné zeleně.
Pravidelně vás žádám ve zpravodaji, ale i při jiných příležitostech, abychom
si udržovali v městysi pořádek a přistupovali k veřejnému majetku, jako by byl náš
vlastní. Udržujte pořádek na místech, kde se třídí odpad. Ukládejte do kontejnerů
na tříděný odpad pouze odpad, který tam patří. Do kontejneru na jedlé tuky
a oleje, který je umístěn na sběrném místě před pohostinstvím V Bráně, ukládejte
použité tuky a oleje pouze v uzavřených PET láhvích. Je zakázáno ukládat tuky ve
skle nebo nalévat volně do kontejneru. Rovněž je zakázáno ukládání technických
olejů a tuků. Kontejnery jsou pro každého srozumitelně označené.
Městys Švábenice nemá v současné době žádný úvěr.

Závěrem vám, vážení spoluobčané, přeji radostné
a veselé prožití svátků vánočních,
hodně štěstí, zdraví, elánu a rodinné pohody v roce 2020.

Josef Kubík, starosta
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Vánoční strom a jeho rozsvícení
Letošní vánoční strom, který již tradičně stává před úřadem městyse, byl v pátek
22. 11. 2019 za pomocí techniky a party šikovných chlapů pokácen, upraven, převezen
před úřad a nazdoben. Děti z mateřské školy přišly ve středu 27. 11. 2019 stromeček
dozdobit zvonečky, hvězdami a andělíčky. Ve čtvrtek bylo postaveno podium…
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…a sobotu 30. 11. 2019 přivezla Plamínková královna na koni spolu s průvodem dětí
a dospělých světélko z kostela a vánoční strom byl panem starostou slavnostně rozsvícen.
Pro zúčastněné bylo připraveno pásmo koled v podání dětí, svařené víno, punč a dobroty
z udírny. Pro děti byly nachystány balónky, které se hromadně poslali Ježíškovi s přáním,
balíčky s překvapením, teplý čaj a perníčky.

Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli a pomohli nám všem naladit
se na tu správnou vánoční atmosféru.
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Informace, pozvánky
Úřad městyse Švábenice oznamuje, že bude naposled v tomto roce otevřen ve
středu 18. 12. 2019 od 7:30 do 18:00 h.

V době od 19. 12. 2019 do 1. 1. 2020 bude úřad uzavřen.
Otevřeno bude od čtvrtka 2. 1. 2020.

Vývoz komunálního odpadu v době svátků bude ve Švábenicích probíhat

v sobotu 28. 12. 2019.
Sběrný dvůr Ivanovice na Hané, Husova 27, tel.: 739 969 545,
bude otevřen v době svátků v tyto dny:
23. 12. 2019, 27. 12. 2019, 28. 12. 2019 a 30. 12. 2019.
Provozní doba:
Pondělí: 13:00 – 18:00

Středa: 13:00 – 18:00
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Sobota: 8:00 – 12:00

Bruslení pro Švábeňáky na zimním stadionu Vyškov se koná
v neděli 29. 12. 2019
v sobotu 11. 1. 2020

12:15 h. – 13:45 h.
16:00 h. – 17:30 h.

vstupné 30,- Kč na osobu

Plesová sezóna 2020
11. 1. 2020
12. 1. 2020
17. 1. 2020
31. 1. 2020
22. 2. 2020

Ples SDH Švábenice
Karneval pro děti
Ples ZOD Haná, družstvo Švábenice
Ples Městyse Švábenice
Ples Sokola Švábenice

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

Charita ČR, YMCA Skaut Švábenice a Městys Švábenice pořádají

Tříkrálovou sbírku v sobotu 4. ledna 2020
Až se u vás zastaví koledníci s pověřením Charity ČR,
otevřete jim, prosím, dveře a přispějte na dobrou věc.
Děkujeme nejen za Váš příspěvek, ale také za vlídné přijetí koledníků.
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Důležité informace nájemcům hrobových míst
Upozorňujeme nájemce hrobových míst, že je
nezbytně nutné oznamovat Úřadu městyse
Švábenice jakoukoliv manipulaci s hrobem,
urnovým hrobem či kolumbáriem.
Oznámení můžete podat osobně, nebo
telefonních číslech: 517 365 602, 733 642 423.

na

Jedná se zejména o:
- pohřeb a uložení pozůstatků do hrobů,
- uložení uren do kolumbária či urnových hrobů,
- opravy a úpravy hrobů, obrub, náhrobků…
Každé hrobové i urnové místo je opatřeno číslem a je na něj uzavřena smlouva
o nájmu.
V případě úmrtí nájemce je nutné, aby byla uzavřena nová smlouva o nájmu
s nejbližším příbuzným. V tomto případě je nutné se v rodině dohodnout, kdo se
stane novým nájemcem hrobového místa a podat na Úřad městyse Švábenice
Žádost o nájem hrobového místa. S novým nájemcem bude sepsána nová
smlouva, kterou schvaluje Rada městyse Švábenice. Při podpisu této smlouvy
uhradí nový nájemce zbývající nájemné. Nájem se u hrobů a hrobek uzavírá na 13
let, u urnových hrobů a kolumbárií na 10 let. Po uplynutí této doby jsou nájemci
písemně informováni, že jejich smlouva končí a vyzváni, aby sdělili úřadu, zda se
s nimi smlouva prodlouží, zda se nájemce změní, případně zda se hrobové místo
zruší.
Jak žádost o nájem, tak i žádost o zrušení hrobového místa (urnového či
kolumbária) se na Úřad městyse Švábenice podává písemně. Obojí schvaluje
Rada městyse Švábenice.
Uložení pozůstatků, exhumace, uložení nebo odebrání urny je nutné nahlásit na
úřad a to z důvodu, že je vedena matrika pohřebnictví.
Při porušení výše uvedeného může Úřad městyse Švábenice udělit pokutu v řádu
tisíců korun.
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Oznámení čísla čipu, přihlášení a odhlášení psů

V souvislosti s výše uvedeným žádáme majitele psů, aby na Úřad městyse
Švábenice oznámili číslo mikročipu svého psa - předali jednu nálepku s číslem
a čárkovým kódem, a to z důvodu evidence psů v městysi.
Dále upozorňujeme majitele psů, že je třeba přihlásit psa do evidence na Úřad
městyse Švábenice již od 3 měsíců jeho věku spolu s číslem čipu nebo tetováním.
Poplatek za psa se vždy hradil při výběru poplatků v únoru. Od 1. 1. 2020 bude
povinnost zaplatit nově přihlášeného psa (staršího tří měsíců) ihned při jeho
přihlášení na úřadě do evidence. Bude se jednat o poměrnou část poplatku
z celkové roční částky.
U přihlášených psů platí stále výběr poplatku v únoru.
Dále upozorňujeme majitele na neplnění povinností ohledně odhlášení psa po
jeho úhynu a následné přihlášení nového psa. V evidenci se tak vyskytují psi
starší 20-ti let, které již dávno nahradil jiný pes, s jiným jménem, jinou rasou či
barvou. Majitelé sice poctivě platí poplatky ze psa, ale dávno již mají jiného.
I odhlášení psa je povinností majitelů.
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Poplatky za komunální odpad, stočné a psa na rok 2020

O výši poplatků za komunální odpad, stočné a psa na rok 2020
bude úřad městyse spoluobčany včas informovat.

Bezhotovostní platba
Poplatky za komunální odpad, stočné a psa je možné zaplatit bezhotovostně na
účet Městyse Švábenice č. 3022731/0100.
V tomto případě je ale nutné uhradit všechny poplatky v celkové částce (za
všechny osoby na daném čísle popisném za KO + stočné + pes).
Variabilním symbolem je číslo domu poplatníka. Nebude-li si poplatník jistý
přesnou celkovou částkou, kterou má uhradit, nechť se obrátí na Úřad městyse
Švábenice telefonicky, e-mailem, či osobně.
Po připsání částky na účet městyse si poplatník může vyzvednout nálepku na
popelnici v kanceláři úřadu městyse v úřední dny.
Bezhotovostní platbu můžete provést od 1. 1. 2020 nejpozději do 29. 2. 2020.

Hotovostní platba
V hotovosti se budou poplatky za komunální odpad a ze psů (můžete zároveň
uhradit i stočné) na rok 2020 vybírat v tyto dny:
pondělí
17. února 2020
8:00 – 16:00 h.
středa
19. února 2020
8:00 – 18:00 h.
Poplatky za stočné na rok 2020 se budou vybírat v tyto dny:
pondělí
16. března 2020
8:00 – 16:00 h.
středa
18. března 2020
8:00 – 18:00 h.

Upozorňujeme, že v případě nezaplacení poplatků za komunální odpad
v termínu, nebudou firmou Respono, a. s., vyvezeny popelnice a Úřad městyse
Švábenice bude pohledávku po poplatníkovi vymáhat.
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Fotosoutěž
Městys Švábenice vyhlásil v listopadu 2019 fotosoutěž. Fotografie musela být
výhradně se zimní tématikou, kde jsou zachyceny Švábenice. Každý soutěžící mohl
zaslat maximálně 3 fotografie nebo odkaz na jejich stažení na email
foto@svabenice.cz. Fotografie musela být v dostatečné digitální kvalitě. Vytištěné
fotografie nešlo z technických důvodů akceptovat. Uzávěrka byla 22. listopadu
2019.
Zasláním fotografie do soutěže soutěžící souhlasil s použitím fotografie pro
potřeby Městyse Švábenice a s jejím zveřejněním – např. pohledy, obrazy,
prezentace, propagační materiály.
První cenou byla finanční odměna 1.500 Kč, druhou cenou 1.000 Kč a třetí
cenou 500 Kč.
Ze zaslaných fotografií byly vybrány tři nejlepší fotografie, které byly
odměněny. Na prvním místě se umístila Markéta Hladká, na druhém Jakub Hladký
a na třetím Rostislav Kadlík. Gratulujeme.
Městys Švábenice velmi děkuje všem spoluobčanům, kteří do soutěže zaslali
fotografie. K jejich využití dojde k následujícím období k propagaci našeho
městyse. Přílohou tohoto čísla zpravodaje je pohled s vítěznou fotografií.
Obracíme se touto cestou na všechny fotografy s prosbou o zaslání
fotografií, které se týkají městyse a šlo by je využít k jeho propagaci. Především
na pohledy, kalendáře, pozvánky a plakáty. Nezáleží na ročním období, které je
na fotografii zachyceno. Budeme velmi rádi, pokud se zapojíte do propagace
našeho městyse a pomůžete nám v této oblasti. Své fotografie, které jste
ochotni poskytnout, zasílejte výhradně na email foto@svabenice.cz nebo sem
můžete zaslat odkaz na jejich stažení. Nenoste prosím na úřad vytištěné
fotografie. Nelze je z technických důvodů použít.
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Občasník Městyse Švábenice je vydáván průběžně během roku a informuje 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, do
Cukrárny U Skácelů nebo na požádání na Úřadě městyse Švábenice.
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Místní lidová knihovna Švábenice
Do naší knihovny se letos přihlásilo opět více čtenářů než v minulosti. Přesný
počet budeme znát na konci kalendářního roku, ale již k dnešnímu dni je jich 73.
Knižní fond byl průběžně doplněn o 144 nových knih pro malé i velké čtenáře.
Také výměnný fond Knihovny Karla Dvořáčka Vyškov nám poskytuje větší
množství knih, aby bylo z čeho vybírat. O tom, že je zajímavých knih dostatek,
svědčí přes 1500 přečtených knih za 10 a půl měsíce.
Poměrně malé prostory neumožňují pořádat větší společenské akce.
Mezinárodní den dětské knihy si 2. dubna připomněli žáci švábenické školy
besedou s knihovnicí. Navzájem si ukázali své nejoblíbenější knížky a později
namalovali pěkné obrázky, které zdobí knihovnu.
Knižní výzva pro čtenáře do 14 let letos nenaplnila naše očekávání. Pouze dvě
dívky přečetly 10 knížek na předem určená témata a mohou se těšit na pěknou
odměnu.
Pro větší pohodlí při návštěvách knihovny rozšiřujeme výpůjční dobu o středy
ve dnech školního vyučování od 13:00 do 15.00 hodin.
S celým on-line katalogem knih se můžete seznámit na internetových
stránkách https://knihovnasvabenice.webnode.cz/.
Příjemné chvíle strávené s knížkou přeje knihovnice Hana Pištělková.
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Slavnostní vítání našich nejmenších občánků
Dne 17. 8. 2019 byly v obřadní síni Úřadu městyse Švábenice slavnostně přivítány:
Johana Brachová a Tamara Dvořáková.

Dne 9. 11. 2019 byli v obřadní síni Úřadu městyse Švábenice slavnostně přivítáni:
Václav Kolb, Inna Orlová a Jiří Grošek.

Všem dětem i jejich rodičům přejeme hodně lásky, zdraví a radosti.
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Mateřské centrum Klubíčko
Mateřské
centrum
Klubíčko
Švábenice bylo poprvé otevřeno 12.
února 2019. Centrum se nachází v
budově YMCA Skaut Švábenice 288 a
je otevřeno každé úterý, a dle
domluvy maminek i ve čtvrtek.
Klubíčko je plně vybavené a může
tak
fungovat
celoročně.
V
pošmourných dnech, především v
podzimním a zimním období jsou
využívány vnitřní prostory. Když je
venku krásně a teplo, hrají si děti na hřišti hned vedle centra.
V Klubíčku se kromě herního centra nachází plně vybavená kuchyňka, záchody
a umývárna. Je zde i prostor pro kočárky a šatna. Klubíčko je plně podporováno
připojením wi-fi. Občerstvení si děti i maminky mohou dopřát v podobě kávy, čaje,
ovocných šťáv a sušenek. Je zde umožněno přinést si vlastní svačinky z domu.
Přineste si sebou přezůvky pro děti i maminky.
Touto cestou bych ráda pozvala všechny maminky a děti, kteří k nám ještě
nezavítali, aby přišli mezi nás. Vstupné je dobrovolné. Za tyto penízky je pořízeno
občerstvení, hračky nebo hygienické potřeby pro Klubíčko.
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem maminkám ze Švábenic a z
blízkého
okolí,
za
velkorysou
podporu, kdy bylo centrum vybaveno
hračkami a dalším příslušenstvím.
Dále děkuji úřadu městyse Švábenice
za finanční příspěvky a manželům
Daně a Pavlu Derkovým za úžasnou
podporu.
Zároveň se loučím já jako vedoucí Klubíčka a nově vítám Ivu Pešavovou,
dosavadní zástupkyni, která mě vystřídá na mé pozici po dobu mých mateřských
povinností.
Doufám, že se bude dařit Klubíčku stejně tak dobře jako celý první rok své
existence, děti mimo školkovou docházku si hezky pohrají, poznají nové kamarády
a maminky si na chvilku odpočinou u dobré kávičky.
Jitka Molerová

20

21

Úspěšný závěr školního roku v MŠ Švábenice
rodiče hráli pohádku
Poslední společnou akcí minulého školního roku 2018-2019 bylo závěrečné
rozloučení všech dětí s mateřskou školou. To se uskutečnilo 27. června 2019 na
školní zahradě. Vedoucí učitelka poděkovala přítomným rodičům za spolupráci,
ale hlavně za aktivitu, s jakou se vrhli do nácviku pohádky. Vždyť se museli
nejdříve domluvit, pak sejít na zkoušce, také sehnat kostýmy a rekvizity. Navíc
doma na akci připravili i pohoštění.
Společně ale dokázali, že když se chce, tak to jde. A jim se to opravdu podařilo.
Při hraní pohádky Hrníčkové kouzlo se zapojilo 10 maminek a 2 tatínci. Všichni
si také zazpívali písničky, dětem dali ochutnat koláčky i jiné dobroty, které
přinesli. Odměnou byl potlesk všech přítomných dětí a rodičů. Po krátké
přestávce následovaly soutěže na stanovištích. Rodiče převlečení za pohádkové
postavy dohlíželi na děti, jak plní různé pohybové činnosti – házení, skákání
v pytli, prolézání tunelem apod. Dvě maminky malovaly dětem na obličej zvířátka
a pohádkové postavy. Po soutěžích děti dostaly od učitelky omalovánku s přáním
krásných prázdnin a lízátko. U stolečků se děti mohly najíst i napít. V malých
skupinkách se pak až do rozchodu vyprávělo i vzpomínalo na to, co děti v MŠ
prožily nebo kam pojedou na prázdniny… Lepší zakončení školního roku si
nemůžeme přát, to je ta nejlepší zpětná vazba.
Těší nás, že rodiče mají zájem o akce školy pořádané v průběhu roku. Tu
poslední ve školním roce 2018 - 2019 připravili pro své děti oni a neměla chybu.
Moc si jejich snahy vážíme. Jen tak dál.
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Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem
Městysem Švábenice
Naše mateřská škola naplňuje výchovnou a vzdělávací funkci, ale je i součástí
společenského a kulturního života ve
Švábenicích. Možností propojení mateřské
školy s životem městyse je mnoho. Vždyť
kromě toho, že děti z mateřské školy
vystupují
na
veřejnosti
nejen
při
vystoupeních přímo v budově MŠ pro rodiče,
ale také v kulturním domě pro důchodce,
v mateřské škole pro rodáky a na úřadu
městyse při slavnostních obřadech vítání
občánků. Tuto dlouhodobou spolupráci
s městysem lze hodnotit velmi kladně.
Ochota
zřizovatele
při
postupném
vybudování krásného prostředí mateřské
školy uvnitř i v okolí budovy je toho
dokladem. Naposled se v srpnu 2019
vybudovalo nové schodiště u hlavního
vchodu. Do mateřské školy se díky zřizovateli
pořizují také nové didaktické pomůcky, knihy
a hračky.

Vzdělávací práce mateřské školy
ve školním roce 2019 - 2020
Při práci s dětmi v mateřské škole pracují učitelky podle vlastního školního
vzdělávacího programu vypracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání.
Název školního vzdělávacího programu: Krůček sem, krůček tam, do světa se
podívám vychází z potřeby po celý rok soustavně působit na děti tak, aby se
z nich rozvíjely samostatné a zdravě sebevědomé děti a to cestou přirozené
výchovy. Program klade základy celoživotního vzdělávání dle individuálních
možností, zájmů a potřeb svěřených dětí.
Motto: Zpíváme a tancujeme, sluníčko si malujeme, ze světa se radujeme
vyzvedává hru jako hlavní činnost předškolních dětí, v níž se bezpečně a efektivně
učí a získávají nové zkušenosti, naznačuje zaměření školy na hudební a hudebně
pohybovou výchovu a vybízí k tomu, jak se má na svět dívat. Vždyť nezáleží na
tom, kolik toho člověk vidí, ale jak se umí dívat…
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Platnost tohoto dokumentu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020.
Záměrem výchovného působení a filozofií naší školy je vytváření MŠ
rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Umožňujeme dětem prožít aktivní
a šťastné dětství tím, že jim vytváříme pohodové a přátelské prostředí bez
zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde je kamarádská nálada, láska
a pochopení. Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí
cestou přirozené výchovy, vytváříme základy celoživotního vzdělávání všem
dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému stravování,
uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání – a to vše společnou cestou
s rodiči.

Program máme vypracovaný na tři roky, jsou zde cíle, prostředky, metody,
obsahuje hlavní tématické celky a okruhy.
Mateřská škola se nejvíce zaměřuje na výchovu hudební, pohybovou
a estetickou, také na výchovu ke zdravému životnímu stylu, ale také jazykovou.
Ve školním roce 2019 - 2020 probíhá poslední rok dlouhodobé koncepce
školy. Téma je: ,,Křížem krážem cestujeme, celý svět si projedeme“. Učitelky
kladou důraz na vytváření vkusného esteticky vyváženého a podnětného
prostředí, upřednostňování výtvarných, literárních, hudebních, hudebněpohybových činností podněcující rozvoj tvořivosti a estetického vnímání a tříbení
vkusu. Zvýšená pozornost je věnována dětem se špatnou výslovností, využívána
skupinová a individuální logopedická prevence.
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Od září 2019 se zaměřujeme na plnění těchto cílů:
1.) Vytvářet širší povědomí o okolním světě přírody a lidí, seznámit děti
s elementárními poznatky o jiných zemích, kulturách, o zeměkouli, o vesmíru.
2.) Rozvíjet pohybové schopnosti, dodržovat výchozí polohy, správně provádět
cviky, zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky. Celkově
zvyšovat tělesnou zdatnost a obratnost dětí, podporovat radost z pohybu ve
spojení s hudbou a vyhledávat další možné obohacení pohybových her.
3.) Podporovat zájem rodičů o práci školy a pokračovat ve spolupráci s nimi při
pořádání mimořádných akcí. Společně u mladších dětí upevňovat návyky
sebeobsluhy – při umývání, na WC, při oblékání, vést děti k samostatnosti
a pomáhat jim v co nejmenší míře proto, aby se to děti co nejdříve naučily
4.) Osvojovat si věku praktických dovedností a vědomostí. Učit se, pozorovat, ale
hlavně prakticky zkoušet činnosti.
V mateřské škole učitelky podporují zájem dětí o zkoumání a objevování
okolního světa, vytvářejí u dětí základní kulturní a hygienické návyky, vedou je
k samostatnosti. Poznají, jak jsou děti vedeny doma, vždyť jejich chování je
zrcadlem rodiny. Při nástupu do mateřské školy se stále více setkáváme s tím, že
děti málo rozumí mluvenému slovu, neumí si udělat základní činnosti při oblékání,
obouvání, stolování, umývání… Děti musí být hlavně důsledností a soustavností
vedeny k samostatnosti. Je potřeba, aby se oblékaly, obouvaly, uklízely po sobě,
skládaly věci a hračky na své místo, stříhaly, kreslily, malovaly, modelovaly, lepily,
tvořily, manipulovaly s materiály a předměty a přitom se učily počítat, přiřazovat,
popisovat, rozvíjet prostorovou orientaci a posilovat paměť. Učitelkám
v mateřské škole se osvědčili různé pohybové a společenské hry, při kterých se
děti učí zvládat pravidla, ale i neúspěch, naučí se opravovat chybu. Je potřeba
s dětmi hodně mluvit, pojmenovávat předměty, tvořit rýmy, rytmizovat, určovat
hlásky na začátku slova, popisovat obrázky a procvičovat mluvidla tak, aby měly
před nástupem do základní školy správnou výslovnost.
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Den za obnovu lesa
19. října proběhl Den za obnovu lesa, který pořádala společnost Lesy ČR. Na
několika místech naší republiky se zasazovaly stromy v lesích a my v mateřské
škole jsme zařadili aktuálně povídání o stromech i životě v lese, působení člověka
na přírodu a o důležitosti ochrany životního prostředí. Další dny si děti stříhaly
a lepily stromy z papíru, při hrách stavěly les s využitím dřevěných stavebnic, kulis
i zvířátek. Hrály také pohybovou hru Stromeček, hříbeček, poznávaly listnaté
a jehličnaté stromy, zpívaly písně a cvičily s plyšovými zvířátky.

Návštěva Muzea
Děti z mateřské školy navštívily 24. října 2019 místní muzeum. Hned u vchodu
je přivítal pan Libor Pištělka a postupně je provedl výstavou Morava krásná zem.
Děti si prohlédly spoustu fotografií, starší si poslechly písničku o Moravě
i zazpívaly další písně, které znají z mateřské školy. V mateřské škole pak kreslily,
co se jim nejvíce líbilo. Skutečně velké poděkování patří panu Pištělkovi, který
spoustu let s nadšením připravuje výstavy v místním muzeu. Velice si jeho práce
vážíme a přejeme mu spoustu elánu a nápadů.
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Na závěr přeji všem do nového roku
mnoho dobrých lidí po vašem boku.
Štěstí, zdraví, pohodu a klid,
vždyť tak by to na světě mělo být.

Ilona Kučerňáková
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Organizace školního roku 2019 - 2020
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

od pondělí 23. 12. 2019 do pátku 3. 1. 2020
pátek 31. 1. 2020
od pondělí 17. 2. do pátku 23. 2. 2020
čtvrtek 9. 4. 2020 (pátek 10. 4. je svátek)
od středy 1. 7. do pondělí 31. 8. 2020

Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy

Exkurze na „Sochorku“
Ve středu 6. listopadu byli
třeťáci, čtvrťáci a páťáci na trochu
netradičním výletě ve Střední
odborné škole a Středním odborném
učilišti na Sochorově ve Vyškově.
Žáci a učitelé z této školy nás pozvali,
abychom s nimi prožili jeden školní
den. Děti byly rozděleny do malých
skupin a postupně se střídaly na
několika stanovištích.
Zde se dozvěděly, co všechno
musí znát dobrý zedník, pokrývač,
obráběč kovů nebo například
instalatér. Děti si mohly některé
činnosti i samy prakticky vyzkoušet.
Vyrobily si píšťalku, přívěsek na krk a
zvládly i nýtování plechů. Po „práci“
nás čekalo dokonce i zasloužené
občerstvení, každý žák dostal celý
balíček s různými laskominami.
Dětem se dopoledne moc líbilo,
pozorně poslouchaly a nebály se
zeptat na vše, co je zajímalo.
Doufáme, že tato návštěva nebyla
poslední a že se nám podaří tuto
velice podnětnou exkurzi někdy ještě
zopakovat, třeba i s těmi nejmenšími z mateřské školy.
Alena Kušková
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Vzpomínáme na jarní prázdniny
V sobotu jsme jeli vlakem do Prahy. Cesta se mi líbila, protože na sedadle před
námi byly obrazovky a mohli jsme se dívat na filmy nebo hrát hry. Také jsme si
mohli objednat pití nebo jídlo. V neděli jsme navštívili ZOO. Nejvíce se mi líbil
lední medvěd, který se odrážel od zdi.
Filip Glogar
Celé podzimní prázdniny jsem prožila s mažoretkami na soustředění
v Radslavicích. Trénovaly jsme, hrály různé hry a měly dokonce „Hallowenský
karneval“ a tombolu. Na soustředění jsem si to moc užila. Mám tu prima
kamarádky i trenérky.
Nela Stěničková
Mým největším a nejlepším zážitkem z podzimních prázdnin byla středa.
Přijela k nám moje kamarádka Anička. Ze začátku jsme poslouchaly písničky a pak
jsme šly na procházku s pejsky. Poskládaly jsme jim opičí dráhu a hrály si s nimi.
Adéla Kubíková
O prázdninách jsme odjeli na tři dny na chatu. Hráli jsme tam šipkovanou.
Štěpán Navrátil
Moje podzimní prázdniny začaly tím, že jsme jeli do Olomouce do sauny. Tam
jsme absolvovali rituál s vůněmi smrku, rozmarýnu s pomerančem a muškátu. Pila
jsem tam vynikající citronádu a jedla výbornou zmrzlinu. Po sauně jsme se
občerstvili ve vietnamské restauraci polévkou fó fó.
Anna Vrzalová
V sobotu ráno jsem vstal, posnídal jsem a pomáhal jsem mamince uklízet
a vysávat.
Jan Trávníček
Podzimní prázdniny jsem prožil doma. Jeden den jsme orali. Tatínek chytal
myši, protože našemu kocourovi se to nedařilo.
David Vévoda
Na prázdniny k nám přijel můj bratranec André. Navštívili jsme malou ZOO
v Hodoníně. Líbil se mi rys, lev, tygr a žralok.
Daniel Foltýn
Podzimní prázdniny jsem spolu se sestrou, bratrancem a sestřenicí prožil
u babičky.
Jakub Kratochvíl
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Během prázdnin k nám přijela teta z Vyškova. Slavili jsme maminčiny a dědovy
narozeniny. Mamka dostala nový mobil a děda něco na zub.
Celé prázdniny jsem také s bratrem pomáhala taťkovi na zahradě hrabat listí.
Martina Punčochářová
Moje podzimní prázdniny začaly v Brně, kde jsme se zúčastnili laser game. Je
to akční taktická hra, ve které se střílí laserovou pistolí na protivníky.
Tomáš Trnečka
O prázdninách jsem byla na slavnostní Hubertské mši. Po ní jsme šli s babičkou
a dědou na oběd do kulturáku.
Anna Zlámalová
Celé podzimní prázdniny jsem prožil doma, protože jsem byl nemocný. Četl
jsem si knížku, díval jsem se na televizi, hrál jsem počítačové hry a skládal jsem
puzzle. Také jsem si občas hrál se svou mladší sestrou Ivuškou.
Dominik Hýzl
Na tyto podzimní prázdniny jsem se moc těšila. Před školou už na mě čekala
sestřenice a společně jsme šly k babičce na návštěvu a potom jsme vyzvedly
sestru Petrušku ze školky.
Renata Veselá
O prázdninách jsme jezdili po výletech, třeba do Brna na výlov rybníka.
Anežka Planková
Moje podzimní prázdniny začaly dobře a to výletem. Navštívili jsme tři různá
místa – rozhlednu Podvrší, zříceninu Blansek a Holštejn.
Ondřej Vlček
O prázdninách jsem sice byla doma, ale i tady jsem zažila spoustu věcí. Často
jsem chodila se svými kamarádkami ven, kde jsme si povídaly. Také jsem si se
svou sestřenicí psala od rána do večera deník. V pondělí se u nás sázely stromy,
celkem jich bylo osmdesát pět. Všechno se ale ještě nestihlo. Se svým bratrancem
Tomem a jeho kamarádem Kubou jsme si při tom hráli na to, že kopeme díru do
Číny.
Michaela Zedníčková

zpracovala Mgr. Ivana Florusová,
třídní učitelka 5. třídy

31

Podzim ve škole
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Zpráva o činnosti SDH Švábenice za rok 2019
Vážení čtenáři tohoto čísla zpravodaje, dovolte mi, abych vás seznámil
s činností našeho sboru v právě končícím roce.
Každoročně se stává první naší pořádanou akcí Hasičský ples. Ten letošní se
konal 12. ledna 2019 v Kulturním domě ve Švábenicích a byl to karnevalový ples,
tedy v maskách. K tanci a poslechu nám opět hrála již osvědčená hudební skupina
Melody music z Mostkovic u Prostějova. Byla připravena bohatá tombola
a spousta občerstvení. Letošní ples byl co do počtu lidí lepší, než ty předchozí,
za což jsme moc rádi.
Hned další den jsme po plesu
uspořádali Karneval pro děti, který již
tradičně pořádáme za podpory
Městyse Švábenice. Opět nám
zahrála hudební skupina Melody
music, se kterou spolupracujeme i při
pořádání této akce. Bylo připraveno
již tradičně množství cen a zajímavé
soutěže, mezi nimiž byla i soutěž o
nejkrásnější masku. Máme radost, že
návštěvnost karnevalu byla opět
veliká.
Každé jaro sbíráme po obci staré železo a vysloužilé elektrospotřebiče. Letos
sběr proběhl v měsíci dubnu a posbírali jsme velké množství tohoto odpadu.
Všem, kteří nám staré železo darovali, velmi děkujeme, výtěžek ze sběru bývá
každoročně věnován na chod sboru.
Dne 27. 4. jsme zajišťovali usměrňování
dopravy na místních komunikacích při
svěcení motorek, které se konalo
u švábenického kostela. Letošní účast byla
cca 230 motorek. Hned další den se někteří
členové SDH zúčastnili Hasičské pouti ve
Křtinách. Zde byl poprvé představen na
veřejnosti náš nový prapor, který nám ušila
firma Alerion.
Po dobrých ohlasech ze strany veřejnosti
jsme dne 30. dubna uspořádali v areálu
ČSCH druhé pálení čarodějnic. Naše
čarodějnice shořela bez větších potíží, pro
děti byly připraveny hry a pro všechny
občerstvení. I zde nás těší velká účast.
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Opět po roce, v době letních prázdnin jsme uspořádali Letní tábor pro děti,
tentokrát na motivy filmu Madagaskar. Vyjížděli jsme 27. července autobusem od
hasičské zbrojnice ve Švábenicích. Cílem bylo naše tábořiště na Tučkově hájence
v obci Svratouch na Chrudimsku. Letos se tábora zúčastnilo 44 dětí, které
se v rámci táborové hry přenesly na ostrov Madagaskar, kde plnily velké množství
úkolů a soutěží, mezi které patřilo mimo jiné i vaření guláše. Také jsme s dětmi
navštívili Pohádkovou vesničku Podlesíčko, kde se nám věnovala čarodějnice
a Sněhurka. Letos nám vyšlo počasí téměř na jedničku a tak jsme se spokojeni
vrátili v sobotu 3. srpna opět k hasičské zbrojnici. Dle ohlasů se dětem tábor moc
líbil, ale námi nabízené prodloužení o týden odmítly. :-) Už se těšily domů. A my
se na ně zase těšíme příští rok.
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V měsíci srpnu jsme spoluzajišťovali konání Dětského dne na hřišti, kde jsme
přichystali pro děti tři disciplíny. Ke švábenickým hodům jsme uspořádali
28. 9. hodovou zábavu, kde k tanci i poslechu zahrála hudební skupina Focus rock.
Tombola a bohaté občerstvení bylo tradičně připraveno. Další den jsme v rámci
této slavnosti ve Švábenicích otevřeli naši zbrojnici veřejnosti. Představili jsme
naše vybavení, včetně požárního automobilu Iveco Daily, i nového přívěsu.

Naše zásahová jednotka, která je velmi agilní, se pravidelně schází každý
pátek, kdy její členové pečují o výzbroj i výstroj, kterou udržují v dobrém stavu.
Do vybavení nám letos přibyl vozík za požární automobil, který je určen pro
převoz vybavení k zásahům.
Letošní rok byl pro jednotku plný
práce. Připravenost jednotky byla
prověřena několika ostrými výjezdy,
jedním
na
požár
osobního
automobilu u sjezdu z dálnice D1 a
dále výjezdem na požár lesa v
lokalitě
u švábenického
dubu.
Náročné zásahy nám přichystal
přelom jara a léta. Dne 13. 6. jsme
byli povolání operačním střediskem
do Ivanovic na Hané, kde vítr
poškodil střechu na RD, a tato hrozila pádem. Po vyřešení jsme se přesunuli do
Švábenic, kde jsme uklízeli bahno naplavené na komunikace po bouřce. V úklidu
jsme pokračovali i další den, to i za pomoci cisterny JSDH Račice, JSDH Nové
Hvězdlice a JSDH Bučovice. Za jejich pomoc moc děkujeme.
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Dále jsme dne 1. 7. vyjeli
na výzvu operačního střediska
do vyškovské průmyslové
zóny v Tovární ulici, kde
větrná smršť odnesla střechu
z haly.
Dne 18. 7. naše jednotka
vyjela na požár rodinného
domu ve Švábenicích. Tamtéž
jsme vyjeli i o dva dny později,
kdy jsme dohasili poslední ohniska požáru. Také se jednotka zúčastnila taktického
cvičení v areálu letiště ve Vyškově, kde byla nasimulována nehoda osobních aut,
cyklistů a nákladního auta. Provedli jsme i několik technických zásahů, např.
doplňování vody, likvidaci obtížného hmyzu aj.
Aktivně se podílí na reprezentaci SDH Švábenice i mladí hasiči, kteří se scházejí
každý pátek, a to buď v klubovně mladých hasičů za hasičskou zbrojnicí, nebo
venku na louce před administrativní budovou ZOD Haná Švábenice. V zimním
období, kdy se venku cvičit nedá, navštěvujeme tělocvičnu při ZŠ a MŠ Švábenice.
Děti, které by se rády staly součástí našeho kolektivu, se mohou přijít podívat za
námi každý pátek od 16
hodin. Mladí hasiči cvičí a
připravují se na soutěže v
rámci hry Plamen, v tomto
roce se například umístila
naše přípravka 2x na 3. místě
na závodu v požárním útoku v
Pustiměři. Děkujeme všem
rodičům, kteří nám pomáhají
při našich schůzkách a i při
závodech.
Do konce roku nás čeká ještě výroční valná hromada sboru, která se bude
konat v sobotu 14. 12. od 17 hodin, kde shrneme činnost sboru a rozloučíme se se
starým rokem.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se po celý rok podílí na chodu
sboru, buď při různých akcích, nebo kdykoliv je potřeba. Velký dík patří členům
zásahové jednotky, která v tomto roce měla opravdu napilno, a ukázalo se,
že finanční prostředky investované do zásahové jednotky se vyplatily.
VÁM VŠEM, KTEŘÍ PRAVĚ DOČÍTÁTE TENTO ČLÁNEK, PŘEJEME KRÁSNÉ
PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍC A MNOHO ÚSPĚCHŮ DO NOVÉHO ROKU. VĚŘÍME, ŽE
SE ZA ROK PŘI ČTENÍ ČLÁNKU O SDH ZASE VE ZDRAVÍ SHLEDÁME.
Za SDH Švábenice Jan Vrána
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Žáci TJ Sokol Švábenice – podzim 2019
Žáci Sokola Švábenice, málem sezónu 2019/2020 nezačali z důvodu
nedostatečného počtu hráčů. Odešli kluci, kteří už věkově za tým žáků hrát
nemohou, ale naštěstí někteří svůj fotbalový talent rozvíjí dál - Štěpán Zouhar
a Tomáš Tilšer nyní hrají za dorost v Morkovicích. Pavel Tvrdý za dorost ve
Vyškově. Dále skončili Adam Sedláček a Jiří Gabrišák, což je na velikost naší
vesnice citelná ztráta.Tímto, bych jim chtěl za jejich výkony v žácích, a předtím
i v přípravce, poděkovat. No, ale jdeme dál.
Během prázdnin se nám podařilo za enormního úsilí, velkého množství
telefonátů a v některých případech přemlouvání kluků, (jak se říká
zaplaťpánbůch) dát dohromady více méně nový tým.
Vrátil se do týmu Ondřej Navrátil. Z Ivanovic jsme tým doplnili Markem
Matyášem a Lukášem Poláchem. Z Málkovic přišli Ondřej Štěrba, Lukáš Vydra
a Filip Trněný. Z Dětkovic se podařilo získat gólmana Frantu Zacpálka. Takto se
postavil plnohodnotný mančaft, založený na hráčích ze Švábenic, jmenovitě:
Vašek Hanulík jako kapitán, dále Ondřej Vidlář, Lukáš Frgál, Vašek Hanák, Zdeněk
Zacpálek, Tomáš Trnečka a bohužel zraněný Adam Tilšer. Jistě, by nám to nešlo
bez pomoci na půl Švábeňáka Šimona Hladkého z Orlovic.
Nyní musím zdůraznit, že s tímto týmem hrajeme soutěž starších žáků a na
tuto soutěž věkově nedosahuje pět kluků, kteří by měli hrát jen soutěž mladší
žáků. Proto bych chtěl tyto kluky vyzdvihnout, protože když vidím jejich bojovnost
ze soupeři o tři/čtyři roky staršími a padesát centimetrů vyššími, tak klobouk dolů.
Samozřejmě by to nešlo, kdyby borci nefungovali jako tým. Na druhou stranu,
musím pochválit i ty starší za přístup k těm mladším, protože by ten tým nemohl
fungovat jako dnes. Což je vidět hlavně na tréninku a v zápasech se to projeví.
V tabulce, jsme na druhém místě, 2 body za Bučovicemi. Malý náhled do
statistiky – odehráli jsme osm soutěžních zápasů, z nich jsme šest vyhráli, jeden
remizovali a jeden s lídrem soutěže prohráli 3-2. Tabulce střelců celé soutěže
okresního přeboru vévodí Vašek Hanulík s 18 góly a na třetím místě je Marek
Matyáš s 11 góly. Další, ne tolik lichotivá statistika, vedeme i tabulku s počtem
žlutých karet……no jo, Švábeňáci, nedáme se zadarmo.
Ale ještě něco z jiného soudku.
V minulém měsíci jsem na OFS (okresní fotbalový svaz) Vyškov poslal velice
pro ně nepozitivní email, ohledně nasazování rozhodčích na zápasy žáků. Ať již
doma, nebo na venkovních zápasech, nebyli ve většině případů delegováni
rozhodčí. Ihned, po tomto emailu, jsme měli dokonce na zápas se Slavkovem
hlavního i dva pomezní arbitry, pozor, bylo to jako v první lize, a to poprvé,
za celou dobu mého trénování.

38

Musím podotknout, že Petr Rejpal, jako místopředseda našeho klubu se za nás
postavil a jeho reakce, dle mého názoru, nenechala vedení OFS ve Vyškově
minimálně jednu noc spát. Tímto bych chtěl jen naznačit, že fotbal u nás není jen
o tom, že fanoušek přijde na zápas, dá si klobásku, pivko, někdy si zanadává na
výsledek, ale mnohdy někteří nevidí, jaké je za vším velké množství práce
a osobního času.
Děkuji všem fanouškům za přízeň a podporu žáků, ale i rodičům za pomoc
v organizování odvozů na zápasy, mávání na lajně a praní dresů.
Přejeme všem, jako žáci Sokola Švábenice, pokud možno klidné a příjemné
prožití svátků vánočních a chtěli bychom v jarní sezóně Vám udělat za Vaší velké
podpory na zápasech co nejlepší radost z našich výsledků.

Trenér žáků Martin Frgál
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Sokol Švábenice
Vážení příznivci Švábenské kopané,
pomalu, ale jistě se nám již blíží konec roku 2019, fotbalová
sezona 2019/2020 je ve své polovině a čeká jí dlouhá zimní
přestávka, a tak se můžeme pilně připravovat na svátky
vánoční, které nám už klepou na dveře.
Rok 2019 byl pro Švábenský fotbal rokem pokračování ve vylepšování zázemí,
jak pro hráče samotné, tak i pro naše fanoušky, a rozhodně Vám mohu slíbit,
že tomu tak bude i nadále. V červnu 2019, ihned po skončení jarní části sezony,
proběhla na našem hřišti kompletní rekultivace trávníku spočívající v prvotním
vyčesání, které jsme prováděli za pomoci vlastního vertikutátoru, poté
následovala údržba hřiště, která obsahovala pozvednutí trávníku, rozvoz
a zapracování písku, dosev travného semene a také hnojení. Veškeré tyto úkony
byly nezbytně nutné a jednoznačně se projevily na kvalitě trávníku, který byl
za neustálého zavlažování po celý podzim ve výborném stavu. V září letošního
roku se začalo pracovat na plánovaném vykopání nového vodovodu pro naše
kabiny, který byl z největší části dokončen v říjnu 2019 a aktuálně zbývá dořešit
už jen pár detailů. Tímto se vyřešil problém s nízkou hladinou vody ve studni.
A na co se dále můžeme těšit? Do nového roku 2020 se můžeme těšit, což všichni
jistě velmi oceníme a na co jsme se dlouhá léta těšili, jak na nové lavečky pro
fanoušky, které jsou již nezbytně nutné tak i na výstavbu nové pergoly, což
jednoznačně pozvedne úroveň zázemí našeho fotbalového areálu. Za většinu
těchto renovací bych chtěl poděkovat Městysi Švábenice, který má velký podíl
na jejich realizaci.
Realizační tým žáků měl během letní přestávky mnoho práce s tím, aby dal
vůbec dohromady potřebný počet hráčů k zahájení nové sezony, protože 5 kluků
skončilo a místo nich se musely najít náhrady, které se sháněly po všech okolních
vesnicích. Dobrá věc se podařila a náš žákovský tým posílili noví hráči jak
z Ivanovic tak z Málkovic a také se přidali další, kteří nikde nehráli. Za toto jsem
nesmírně rád, protože upřímně mládež je základ ve všech soutěžních úrovních
a výchova těchto hráčů může mít v budoucnu velký vliv na složení mužstva mužů.
Chtěl bych tímto ještě oslovit ty, kteří mají fotbal rádi, ale prozatím nikde nehrají
a jsou v žákovském věku, tedy ve věku od 7 do 14 let, aby se nebáli přijít a stali se
dalšími novými hráči Švábenic.
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Do nové sezony žáků bylo nejdříve přihlášeno 7 mužstev, ale ještě před
startem sezony se odhlásilo mužstvo Nesovic a již v rozehrané podzimní části
sezony mužstvo Dědic, což jen dokumentuje stav mládeže v menších vesnických
oddílech nejen na okrese Vyškov… Podzimní část sezony zvládli naši žáci velmi
dobře a v 8 utkáních si připsali 6 výher, 1 remízu a jen jedinou prohru, za což jim
v průběžné tabulce patří krásné 2. místo a také obrovská pochvala. Věřím, že
v těchto výkonech budou pokračovat i na jaře a pokusí se zaútočit na první místo,
na které ztrácí pouhé 2 body. Jen tak dále.
Na závěr se musíme ohlédnout i na naše A-mužstvo, které nám na podzim
2019 dělalo nejméně radosti a mnohým přivodilo nespočet nových vrásek…. Do
nové sezony 2019/2020 Okresního přeboru mužů přibylo několik nových mužstev
– Dražovice, Drnovice, Křenovice, které sestoupily z 1. B třídy, a také Němčany
a Komořany, které postoupily z III. třídy. Před novou sezonou odešli z mužstva
Patrik Hladký a po pár zápase i Jakub Grošek, oba šli hrát do Málkovic. Naopak se
mezi nás začlenili naši odchovanci, kteří dosud hráli za dorost ve Vyškově –
jmenovitě Tomáš Dvořák, Jiří Novák a v průběhu sezony i Radek Cupák. Jak už to
tak bývá, tak na první zápas nové sezony bylo hráčů tolik, že se ani nevešli na
lavičku a tudíž někteří museli pozorovat zápas z pozice diváka. Jenže tento stav
dlouho nevydržel, konkrétně pouze jeden zápas… Od druhého až do víceméně
posledního zápasu se sestava lepila, jak mohla a počet použitelných hráčů by se
dal spočítat na prsech jedné ruky…hlavní příčinou byla zranění, která skolila
mnoho kluků, ale také špatný přístup některých jedinců, kteří svým
nezodpovědným přístupem ještě více oslabovali mužstvo, ale to už tak fotbal
obnáší a museli jsme se s tím vypořádat. Až na výjimky jsme našim fanouškům
a také sami sobě moc radosti nenabídli, spíše naopak. Po ne moc povedených
výsledcích i výkonech nám po podzimní části sezony 2019/2020 patří průběžné
11. místo. Na jaře musíme naše výsledky i výkony rapidně zlepšit, v čemž nám,
doufám, pomohou i uzdravení hráči, protože máme co napravovat.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem jménem Sokola Švábenice popřál
radostné a veselé prožití svátků vánočních, do nového roku 2020 Vám přeji hodně
štěstí, zdraví a rodinné pohody a v březnu 2020 se na Vás opět budeme těšit při
utkáních našich mužstev.

Tomáš Orel, předseda Sokol Švábenice
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Švábeničtí skauti v roce 2019
Rok 2019 byl jako každý rok plný dobrodružství a nových zkušeností.
V klubovně na staré školce se v pěti skautských družinkách schází přes 60 dětí
z našeho městyse. Klubovna je také využívána dvakrát týdně k setkání maminek
s dětmi, jedenkrát týdně k posezení seniorek, vytváření matek s dětmi a působí
zde také kroužek angličtiny. V zimním období je klubovna pravidelně využívána ke
stolnímu tenisu. Skautský oddíl ke své činnosti využívá srub v lese u Švábenic
Junáckou chatu a letní tábořiště u obce Milkov.
V poslední den loňského roku jsme uspořádali silvestrovské véšlap. Cílem byla
Junácká chata, kde na všechny odvážlivce čekal oheň na opékání a teplý čaj
a punč. Nový rok jsme začali tříkrálovou sbírkou pro potřeby charity. V předvečer
výročí osvobození našeho městyse od nacistické okupace jsme se zúčastnili
pietního aktu u památníků obětem první a druhé světové války.
V květnu podnikli roveři putování po Lužických horách, a v červnu opět
proběhla tradiční brigáda k přípravě letního tábora. Pracovní víkend jsme strávili
údržbou a pracemi na tábořišti.

Se začátkem prázdnin jsme vyrazili na letní tábor, který vzal naše táborníky na
cestu časem s profesorem Pepištajnem. Parta kamarádů, výlety, tématické hry
a večery strávené u ohně nám zanechaly krásné vzpomínky.
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V září na skautském domě proběhl velký úklid naší klubovny. Sešli jsme se
v hojném počtu a maminkám moc děkujeme.
V den založení našeho oddílu jsme zavítali na svatováclavskou mši. O týden
později nám počasí nedopřálo zapálit 74. výroční oheň, a proto jsme se odpoledne
setkali alespoň v klubovně při projekci oddílových fotografií a filmů.
V říjnu proběhla brigáda na junácké chatě, kde jsme pokračovali s údržbou
chaty a započali jsme výstavbu nové latríny.
V listopadu jsme se podíleli na obnově švábenického lesa a pomohli jsme
s výsadbou nových stromků.
V prosinci proběhnou družinové vánoční besídky a jako každý rok se připojíme
k celorepublikové skautské akci a do našeho městyse přivezeme betlémské světlo,
abychom obohatili sváteční domovy našich rodin, sousedů a přátel.
Na konci roku nás čeká další ročník Silvestrovského véšlapu a budeme se těšit
na všechny, co se k nám letos připojí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem vedoucím celoročně pracujících
družinek za jejich práci, dále všem kamarádům a rodičům, kteří nám svou prací
a časem ochotně pomáhají při brigádách na klubovně, tábořišti a junácké chatě.
Také úřadu městyse Švábenice za hrazení všech nákladů spojených s chodem
a údržbou klubovny a také za finanční podporu na celoroční činnost a táborové
vybavení.

Vše nejlepší v novém roce přejí Skauti Švábenice.
Pavel Brown Derka, vedoucí oddílu
www.skautsvabenice.webnode.cz
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Myslivecký rok 2019
Jaro, léto, podzim a nyní zima. Všechna roční období uplynula jako voda
a malými kroky se nám blíží nový rok. Zima nám zahalí přírodu bílou peřinou
a změní celý ráz krajiny. Z pole zmizely i ty poslední zrnka obilí a klasy kukuřic
a ptáci odtáhli do svých zimovišť. Na toto zimní období se naši členové snaží
připravit a zajišťují ve spolupráci se zemědělci dostatek krmiva pro zvěř, kdy podle
starého pořekadla platí: "poslední klas z pole, první zrno do zásypu". Již koncem
srpna a začátkem září jsme zaváželi do krmných zařízení v naší honitbě krmivo,
kterým zlepšujeme potravní nabídku zejména drobné zvěři (bažant, zajíc,
koroptev), jelikož po žních přišla o větší část své přirozené potravy.
Nezapomínáme také na zvěř spárkatou, která je u nás zastoupena zejména zvěří
srnčí. Pro ni zajišťujeme jadrné krmivo (pšenice, ječmen), dužnaté krmivo (řepa)
a objemové krmivo (seno), které obsahuje dostatek výživy, aby přežila zimní
období a působila co nejmenší škody na polních a lesních kulturách. Podzimem
pro nás nezačíná jenom čas přikrmování, ale začíná i období společných honů.
Od 1. září můžeme lovit kachnu divokou, která se však v naší honitbě vyskytuje jen
zřídka. V měsíci listopadu a prosinci nás vždy čekají hony na bažanty a zajíce. Tuto
zvěř však lovíme v menším počtu a snažíme se spíše o péči, vzhledem ke
kolísavým stavům této kdysi hojné zvěře naší honitby, a proto se snažíme při
společných lovech soustředit na lov černé zvěře, která hlavně v letních měsících
působí nemalé škody v plodinách.
Naši členové však nezahálí ani v jarních či letních měsících. V tomto období
organizujeme několikatery zkoušky psů z výkonu, kdy se k nám sjíždějí účastníci
z celé republiky a na některé dokonce i ze zahraničí. Spolupodíleli jsme se spolu
s ostatními spolky a městysem Švábenice na organizaci dětského dne, na který
si díky příjemnému počasí našlo cestu spoustu místních i přespolních návštěvníků,
kteří si na našem stanovišti mohli prověřit své znalosti přírody a také dobrou
střeleckou mušku. Ostatně i naši členové se pravidelně účastní cvičných střeleb,
které pořádáme na naší brokové střelnici v Údolí lásky. Jistě nikomu neunikla akce
„zasaď si strom“, kdy jsme ve spolupráci s Lesním družstvem Švábenice požádali
občany o pomoc při obnově lesa. Tato akce se také setkala s velkým ohlasem
a zúčastnilo se jí kolem 60 lidí napříč generacemi. Za což všem, kteří se zúčastnili,
patří velký dík.
Také jistě stojí za zmínku Hubertská zábava, kde mají občané možnost
ochutnat zvěřinové speciality a Svatohubertská mše Svatá, kterou zakončujeme
slavnostním obědem, na který jsou přizváni zástupci městyse Švábenice, obce
Dětkovice a také zástupci honebního společenstva.
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V tomto těžkém zimním období pro zvěř zvláště apelujeme na majitele pejsků,
čtyřkolek a motorek. Mějte své čtyřnohé miláčky při procházce honitbou pod
svým dozorem, nejezděte čtyřkolkami a motorkami po polích a jen tak po lese,
dochází k velkému stresování a úhynům zvěře, která je tak dosti oslabena zimním
obdobím a potřebuje více klidu.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem členům našeho spolku a jejich
rodinným příslušníkům za jejich celoroční práci na brigádách a zajišťování
jednotlivých akcí. Také Úřadu městyse Švábenice za výbornou spolupráci a také za
finanční podporu na činnost spolku. Dále děkujeme zástupcům ZOD Haná
Švábenice, Farma František Bureš, Dvoragro, Lesní družstvo Švábenice a Honební
společenstvo Švábenice za vzájemnou spolupráci v letošním roce.
Úplně nakonec nám dovolte, abychom vám všem jménem Mysliveckého
Spolku Střela Švábenice popřáli radostné a veselé prožití svátků vánočních
a do nového roku 2020 vám přejeme hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Myslivosti ZDAR!
Za MS Střela Švábenice
předseda Michal Frgál
hospodář Lukáš Látal
www.ms-strela-svabenice.webnode.cz
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Poutní zájezd k našim severním sousedům do Polska
Ve středu 8. května 2019 jsme jeli s
farností Švábenice, Hoštice a Moravské
Prusy časně z rána zájezdovým autobusem
do Polska. Cestou se k nám přidal menší
autobus s farníky z Vyškova. Jeli jsme na
pozvání našeho bývalého duchovního otce
Boguslawa. Moc se na nás všechny těšil a
my na něj.
Nejdříve jsme navštívili poutní mésto
Slezské Piekary. Hlavní slezské poutní místo
se nachází v Katowické diecézi, v centru
hornoslezského průmyslu. Na místě
dřevěného kostela z roku 1303 byl v letech
1842 – 49 postaven trojlodní chrám se dvěma vysokými věžemi, zasvěcený
22. srpna 1849 jménu Panny Marie a sv. Bartoloměji. Byl rozšiřován koncem
19. století a roku 1925. V roce 1962 dostal čestný titul „Basilica minor”.
V letech 1987 – 89 byl nádherně restaurován. Před kostelem je tak zvané
„Rajské náměstí” s kaplí ke cti sv. Rafaela a východiskem k „Hoře Kalvárii”. Tato
hora se zřizovala v letech 1862 – 96 a posvěcena kardinálem Georgem Koppem
31. června 1896 s 39 kaplemi kolem cesty a s kostelem na vrcholu.
V bazicile Panny Marie a sv. Bartoloměje jsme se
zúčastnili slavností bohuslužby. Po ní jsme absolvovali
prohlídku tohoto krásného místa s průvodcem
a dozvěděli jsme se různé zajímavosti, hlavně
o milostném obraze Panny Marie na hlavním oltáři.
V čase morových epidemií se lidé utíkali k Matce Boží
v Piekarech a pomoc se projevila. Když pak vlna moru
zachvátila Čechy, byl piekarský obraz na přání císaře
Leopolda přenesen do Prahy. Po prosebném a kajícím
průvodu všemi pražskými ulicemi, morová rána
skutečně ustala. Po mnoha důkazech zázračného
působení jej zde arcibiskup Jan Bedřich Valdštýn
prohlásil za zázračný. V Hradci Králové byly tehdy
namalovány a uctívány dva votivní obrazy: jeden
z nich je dnes v historickém muzeu v Hradci Králové,
druhý v Piekarech. Obraz je také uctíván například
v kostele sv. Ignáce v Praze.
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V osmdesátých letech minulého století dostala Matka Boží v Piekarech titul:
„Matka sociální spravedlnosti a lásky”, potvrzený apoštolským stolcem, a tento
titul byl roku 1983 zařazen do Litanie loretánské pro katowickou diecézi.
V Piekarech v bazilice v muzeu se uichovává mnoho posvátných předmětů
a votivních darů, mj. štola a zlatý růženec od papeže Jana Pavla II.
Po krátké prohídce části „Hory Kalwarské” jsme se rozloučili s tímto poutním
místem, protože jsme pochopitelně museli navštívit farnost, ve které otec
Boguslaw nyní působí.
Šwietochlowice – je to velké město, které leží v oblasti průmyslu, hornictví,
hutnictví, energetiky, keramiky aj.
Nejdříve jsme navštívili ve městě stylovou restauraci, ve které pro nás otec
Boguslaw nechal připravit oběd s místní specialitou, které všem moc chutnala. Po
nasycení jsme se vydali k vyhlídkové věži, která má výšku 30 metrů a z ní jsme
viděli město jak na dlani. Z výšky byl vidět velký kostel sv. Josefa, kde otec
Boguslaw má své sídlo. Průvodce nás seznámil s historií a památkami thoto
kostela, který je velmi prostorný. Na závěr jsme se zúčastnili májové pobožnosti
s velkou účastí místních farníků a museli jsme se odebírat nazpět do svých
domovů.
Myslím si, že otec Boguslaw, který letos oslavil 25 let svého kněžství, byl
s námi spokojen a děkujeme mu, že se o nás po celý tento den obětoval.
Připravil a fotem opatřil: Libor Pištělka
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15 let nové kapličky ve Zmole
Jenom úvodem pro ty, kteří se do
Švábenic nedávno přistěhovali. Ve Zmole,
jak se kdysi říkalo „Údolí lásky“, stála
dřevěná kaple Panny Marie Lurdské z roku
1888, kterou postavili zdarma místní
občané. V pondělí svatodušní 21. května
1888 byla v kostele posvěcena socha Panny
Marie Lurdské a přenesena slavnostně do
dřevěné kaple ve Zmole. Socha je z Vídně,
stála tehdy 50 zl. a věnovali ji mládenci a panny švábenské. Opravy se prováděly
v roce 1934 a další velké opravy se uskutečnily v roce 1981. Přesně za 20 let přišel
„osudový den“, jaký si nepamatují ani ti nejstarší pamětníci v obci.
V sobotu 4. srpvna 2001 v 18:00 hodin se přehnala přes obec silná větrná
smršť s deštěm. Vichřice, přicházející směrem od Brna a směřující na Kroměříž,
vyvracela vzrostlé stromy ze země a lámala koruny stromů. Největší škody byly
napáchány mimo lesního porostu také v prostoru rybníka a ve čtyřiceti metrovém
rozmezí v prostoru kapličky ve Zmole a na stráních. Byla také silně poškozená
střecha na kostele a několik pomníků na hřbitově. V obci byli škody minimální.
Dřevěná kaplička byla celá zdemolovaná, protože na ní padly dvě vzrostlé lípy.
Když jsem viděl na druhý den místostarostu Švábenic Ondreje Válka, ten mi řekl,
že kaplička se již stavět nebude. Ale když viděl moji zachmuřenou tvář, hned
dodal: „Neboj, postaví se kaplička nová, hezčí! Tys tady to místo tak zviditelnil,
byla by škoda to zde nechat ladem.“ Za finančního přispění OÚ a místních
podnikatelů se pustilo několik obětavců v roce 2002 do znovuvybudování této
památné kapličky úplně od základů. A jak je to krásně uděláno, je vidět do dnešní
doby.
Jistě není nikoho v naší obci, kdo by si procházkou nezašel na místo ve Zmole
k obnovené kapličce Panny Marie Lurdské, která byla naším bývalým duchovním
správcem Boguslawem 9. října 2004 (před 15-ti lety) slavnostně posvěcena.
Vzpomínám si na jeho promluvu, ve které uvedl mimo jiné, že Panně Marii se
již kalička asi nelíbila a tušila, že se zde najdou obětavci, kteří postaví kapličku
novou a hezkou.
Dlouho by se dřívější kaplička asi neudržela. Od roku 1981 jsem ji čtyřikrát
natíral a byla tak prolezlá červotočem, že ji pohromadě držela jen ta barva.
Jako bývalá památka na rok 1888 zůstal v kapličce neporušený dřevěný oltář
a socha Panny Marie, kterou jsem v době velkých krádeží ukrýval.
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Na závěr mi vždycky padne zrak na stránku ve Farní kronice, kde bývalý kně
švábenické farnosti P. Josef Šenkyřík dříve – ale jistě i dnes by uvedl: „Je to tam
příjemné místečko, milé na pohled a uplavená kaplička užitečně přispívá k tomu,
aby mysl věřících se zdvíhala k nebesům.“
Připravil: Libor Pištělka

Šťastné a veselé Vánoce
Za humny již máme opět Vánoce.
K pohodě a kráse Vánoc
přispívají i naše ruce.
Každá Vánoční výstava betlémů
nedává radost jenom nám,
cennější je náš příspěvek
i jiným rodinám.
Co víc si můžeme
za tu trpělivost přát,
děkujme, že i my můžeme
něco darovat.
Betlém je dáreček,
který ke kouzlu Vánoc přísluší,
vždy patřit bude
a vždy oči i srdíčko potěší.
Nyní v kruhu blízkých
dopřejte si pohody a radosti,
trochu odpočinku zaslouží si
i Vaše zápěstí.
Štěstí a zdraví přejem Vám
nejen pro letoší Vánoce,
ale nechť stále provází Vás
i v novém roce.
Připravil: Libor Pištělka
člen českého sdružení přátel betlémů
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Silvestrovské povídání na téma: stáří
Ano, nikdo nebude věčně mlád a krásný, ale jako kouzelným proutkem
mávnutím začneme den co den na něco brblat.
1. Budeš mít moře času, ale žádný nápad, co s ním.
2. Posadíš se někde v parku na lavičku, aby ses kochal krásou přírody. Usneš.
3. Budou se ti čím dál víc líbit mladé holky, ale budou tě uhánět staré báby.
4. Když si budeš chtít pořídit něco na sebe, budeš posloouchat řeči, že už to
neunosíš a do rakve se ten ohoz nehodí.
5. Pán Bůh ti vezme sílu, ale choutky ti ponechá.
6. Budou ti říkat pamětník právě v době, kdy začneš ztrácet paměť.
7. Budeš mít víc času na čtení, ale na konci stránky nebudeš vědět, o co v ní šlo.
8. Budou ti říkat, jak krásně vypadáš, jakoby nevěděli, že máš doma zrcadlo.
9. Všechny boty tě budou tlačit nebo se ti budou vyzouvat.
10. Lžíci na obouvání budeš potřebovat metr dlouhou.
11. Čím budeš mít méně zubů, tím budeš kousavější.
12. Ať ti uvaří k jídlu cokoliv, dostaneš pálení žáhy, zácpu, nebo sračku.
13. Vlasů budeš mít dostatek, ale na menší hlavu.
14. Do vany polezeš po hlavě, protože neohneš hnáty.
15. Budeš mít moře zkušeností, ale žádné posluchače.
16. Když si budeš chtít v trafice koupit denní tisk a upadne ti peněženka, budeš
dělat, že si oprašuješ koleno, pak lýtko, a pak ti rupne v zádech, čímž tvé
ohýbání skončí a peněženku vzteky kopneš do kanálu.
17. Budeš čůrat tak často, že se skoro nebudeš mit čas napít.
18. Budeš mít mnoho brýlí: na dálku, na blízko, na šíku, bifokální, trifokální, a pak
ještě jedny, pomlácené, okousané s jednou nožkou, pouze na ty jediné budeš
řádně vidět.
19. Strávíš hodně času v posteli nikoliv kvůli odpočinku, či rozkoši, ale proto, že se
nebudeš moci zvednout.
20. Až ti někdo přijde přát, aby ses dožil stovky, pošleš ho... víte kam.

Vstříc dalším životním radovánkám,
zejména hodně zdraví
Vám všem přeje Libor Pištělka
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Italští betlemářští cestovatelé ve Švábenicích
Italům se musí ve Švábenicích líbit. 10. srpvna 2019 po poledni přijeli na
oznámení tři příznivci betlémů (1 žena a 2 muži) a jeden můj přítel z Brna, který
dělal tlumočníka. Na fotografii v bílé košili je víceprezident italských přátel tvůrců
a sběratelů betlémů Pier Luigi Bombelli, který zde již byl potřetí. Před třemi roky,
když mi věnoval velkou barevnou reprezentativní knihu o betlémech, kterou
napsal, zapomněl jsem ho tehdy požádat, aby do ní uvedl svůj podpis. Nyní to
dodatečně i s věnováním učinil.
Kniha s názvem: PRESEPI DI CARTA je v italštině, němčině a angličtině (250
stran). V této knize je vyfoceno nejvíce českých papírových betlémů. To obdivují,
že Češi nemají v této věci na světě konkurenci.
Zároveň je v knize uvedeno, že celoročně je možné navštívit prohlídku
betlémů v sedmi muzeích v Itálii, v sedmi muzeích v Česku (v tom seznamu jsou
uváděny i Švábenice), tři muzea jsou v Německu a dvě v Rakousku.
Darovali mi již třetí vystřihoací betlém, který rozmnožil mou sbírku a je viděn
v naší galerii. Přátelsky jsme se opět rozloučili a brzy prý zase na shledanou.

Text i foto: Libor Pištělka
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Boží tělo 23. června 2019 ve fotografiích Libora Pištělky

Vlastivědné muzeum

U Benešů

Látalova zahrada

U kapličky sv. Václava
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Muzejní koutek
Pozvánka na již 80. výstavu v pořadí

Co se připravuje
Každou sobotu a neděli od 14. března 2020 do 28. června 2020 bude ve
Vlastivědném muzeu ve výstavní síni otevřena velká výstava s názvem:
JDEME S PÁNEM NA GLOGOTU
Půjde o velikonoční duchovní inspirace.
Dále jsou v plánu výstavy o všech
ZOOLOGICKÝCH ZAHRADÁCH V ČESKÉ REPUBLICE
A PIVOVARECH V ČESKÉ REPUBLICE
Srdečně na všechny výstavy zve správce muzeí Libor Pištělka
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Který to byl ten „stařéček ze Švábenic“?
Před nedávnem jsem obdržel od mého přítele z hodonínska (rovněž
betlemáře) – informace o jednom bývalém vynikajícím zvěrolékaři na Vyškovsku.
...”šak bel pře tom zvěrolékař Kódelka.”... vyprávěl před léty jeden stařeček ze
Švábenic o jednom případu „uřknutí”koně na trhu ve Vyškově. „Kódelka” byl mezi
hospodáři Vyškovska opravdový pojem. Byl okresním zvěrolékařem ve Vyškově od
roku 1888 až do své smrti v roce 1921. Za svého života byl znám jako věhlasný
fundovaný lékař zvířat v celém okolí. V kruzích zvěrolékařů ho znali jako
osvědčeného veřejného pracovníka. Mel také však i své slovo mezi archeology
jako vědec a výzkumník Moravského krasu. Jeho vědecké práce z tohoto oboru
mají ještě dnes, po mnoha desítkách let, svou váhu.
I když se nenarodil ve Švábenicích, měl v tomto prostoru oblibu, a jistě se Vám
příběh bude líbit.
MVDr. Floriál Koudelka se narodil v roce 1862 v dělnické části Brna na
Francouzské ulici, tam, kde vyrůstaly textilní fabriky. Později se jeho otec,
stolařský mistr, odstěhoval do předměstí Husovic. Koudelkova rodina byla
opravdu česká. Jako „Slovan” se zapsal na vyšší reálku v Brně a z její šesté třídy
vstoupil na studia zvěrolékařství ve Vídni. Diplom získal v roce 1884. Krátkou dobu
byl praktickým lékařem zvířat v Husovicích, protom městským zvěrolékařem v
Ivančicích, kde učil také na tamní známé hospodářské škole. Když složil
předepsané fyzikátní zkoušky, opravňující ke službě u státních úřadů, nastoupil
jako okresní zvěrolékař pro okres Vyškov a Prostějov se sídlem ve Vyškově. Tam
prožil 33 let a stal se váženou osobou v místě a jeho okolí, ale i ve vědeckém
světě. Již jako student uveřejnil první studii o Vlčí jeskyni v Ochoze. Jen do konce
století uveřejnil více než 350 prací, studií a článků i knih veterinářství, archeologie
a geologie. Ty vyšly nejen česky, ale i německy a francouzsky.
Koudelka patří k velkým osobnotem, které se zasloužily o výzkum Moravského
krasu. Již z Brna, ale potom hlavně z Vyškova pilně dojížděl „na Macochu”, popsal
řadu krasových jevů a společně s dr. Martinem Křížem vydal dvojdílného
Průvodce po Moravských jeskyních z let 1900 a 1902, který byl vydán ještě v roce
1940 s předmluvou prof. Karla Absolona. Dr. Martin Kříž , notáž ve Ždánicích
a dr. Florián Koudelka z Vyškova, byla nerozlučná dvojice. Kříž se řadí v historii
krasových objevů vedle Wankla a Absolona. Na zvěrolékaře Koudelku se
v hodnocení minulého naprosto pozapomnělo. Koudelka dovedl znamenitě spojit
své zvěrolékařské vzdělání s amatérským zájmem krasového výzkumníka
archeologa a speleologa. Povšiml si zejména významu kostních nálezů a toto téma
dobře vědecky zpracoval. V jeho době se ještě mnohé nálezy přehlížely a on sám
popisuje, že z některých moravských nálezišť se většina kostí odvážela jako
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bezcenné haraburdí a zpracovávala se dokonce na spodium, kostní uhlí. Výsledky
svých bádání pilně uveřejňoval. Jeho práce s určováním kohoutkové výšky zvířat
podle délky nalezených dlouhých kostí, uveřejněné v roce 1885, má platnost
podnes.
Doktor Koudelka je citován ve vědeckých spisech v zahraničí. Jeho české
jméno vyslovují zahraniční vědci tak, jak se jim to podaří. Neví se, že jeho práce
nevyšly z profesionální badatelské dílny nebo z poměrného pohodní
vysokoškolského pracoviště. Své výzkumy on prováděl jako amatér, jako jen
úřední zvěrolékař, projíždějící v zimě v létě svůj okres za velmi těžkých podmínek.
Však také si podlomil zdraví a zemřel v necelé své šedesátce. Jeho vědecké dílo ve
své době obohatilo moravský krasový výzkum. Jako opravdové dobrodružství se
ještě dnes čte jeho popis sestupu na dno Macochy, v roce 1898.
Jméno vyškovského zvěrolékaře je však i v soudobější veterinární literatuře.
Psal však také pro české chovatele a rolníky. Vlastním nákladem vydal v roce 1886
brožuru „Jak se má hospodář při vypuknutí nakažlivých nemocí dobytka
zachovati”. Roku 1902 a ještě jednou v roce 1911 vyšla kniha psaná jeho rukou
„Domácí zvěrolékař”. Byla to tehdy velmi oblíbená pomůcka pro hospodáře.
Odborný zájem Koudelkův byl opravdu velmi široký. Psal o pojišťování zvířat,
o dobytčích pasech, o prohlídce masa, o lidovém léčení zvířat, a tak se stal ve své
době jedním z nejpilnějších veterinárních publicistů. Byl členem Moravské
hospodářské společnosti, byl však dobře znám i v zahraničí. Stal se dokonce
členem Francouzské zvěrolékařské společnosti v Aube a členem Společnosti pro
praktickou veterinární medicínu v Pařiži.
MVDr. Florián Koudelka se také pilně podílel na
soudobém kulturním životě českého Vyškova a jeho
širokého okolí. Ve Vyškově byl muzejním pracovníkem,
konal přednášky, publikoval, věnoval se hanáckému
folklóru, sběratelství (sbíral například mince), i dalším
činnostem. Je opravdu s podivem, jak tento nadšený
amatér zvládl tolik práce a tak dokonale, že vynikl. Byl
výborným kreslířem. Jeho kresby doplňovaly jeho
vědecké i jeho populární práce. Tři desítky let jeho
činnosti pro Vyškov a okolí poznamenalo kulturní život
nejenom Vyškovska, dokonce i Blanenska.
Připravil: Libor Pištělka
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20. výročí firmy Frischmann marcipán
Již od roku 1999 se z bývalé kuchyně
místního JZD line vůně mandlí
a čokolády. Již 20 let se odtud vyváží
marcipánové figurky nejen po celé naší
republice, ale i do zahraničí. Firma
Frischmann marcipán si poctivou prací
právem vydobyla své čestné a
nezastupitelné místo v cukrářském
světě. A není divu. Vždyť chuť zde používaného marcipánu je zcela přirozeně
mandlová bez přídavku látek zvýrazňujících chuť či mandlových aroma, bez
geneticky upravených surovin a bez různých náhražek jako je sušené mléko, sója,
lecitin, atd. Veškeré modelované marcipánové zboží zhotovujeme vlastnoručně a
láskyplně. Výsledkem je česká kvalita a garance velmi chutné receptury.
Začátky firmy však byly velmi skromné, kdy ve třech lidech a v jedné místnosti
modelovali, barvili a i balili marcipánová prasátka. Od té doby uběhlo spoustu let
a firma se rozrostla nejen co do počtu zaměstnanců, ale i o sortiment, který
v nynější době čítá stovky druhů marcipánových figurek a nové stále přibývají.
V regálech spolu randí postavičky k Vánocům, Velikonocům, svatbě, svátku
matek, Valentýnu, pohádkové postavy všeho druhu a nebo třeba sladký párek
v rohlíku a zubní náhrada. Dále jsme přešli z umělých barev a tzv. azobarviv které nejsou vhodné pro děti, na ty přírodní a stále se snažíme být lepší
a inovativní.
Letošní rok 2019 byl pro nás a naši
firmu velmi významný. Po té, co
manželé Šmídovi odkoupili podíl
německého
společníka,
se
marcipánovna se všemi právy stala
ryze českou firmou. Zároveň jsme v
květnu oslavili 20. výročí, kterého se
zúčastnili nejenom naše šikovné holky
marcipánky, které veškeré figurky
s každodenním nasazením a pílí
vyrábí, ale také externí zaměstnanci, kteří jakkoli s firmou spolupracují.
Z Německa dojela i bývalá majitelka se svou nástupkyní. Společně jsme se pak
vydali na plavbu lodí po brněnské přehradě.
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Velkolepá
oslava
se
nesla
v námořnickém duchu. Nechyběla
kosmetička, která poradila typy při
líčení a několik z nás ji pod rukama
prošla proměnou. Přišel i kouzelník, s
jehož triky jsme se pořádně nasmáli. A
nebyly by to holky marcipánky, kdyby
to na lodi pořádně neroztočily s
někdejším finalistou Superstar. Celou
oslavu s dárky, skvělou společností,
dobrým jídlem i pitím jsme si opravdu užili. Bylo to krásné poděkování všem
zaměstnancům za dosavadní skvěle odváděnou práci a zároveň povzbuzení do let
následujících.
Tento rok s sebou ovšem nese i
špatné zprávy a to, že se s námi loučí
paní Marcela Obručová, která byla u
zrodu firmy a prošla si celou její
dosavadní existencí. Do zasloužilého
důchodu za pár měsíců za ní odejde i
paní Jarmila Kubíková. Oběma jim
samozřejmě všichni přejeme klid,
pevné zdraví a věříme, že na nás
nezanevřou a rády se za námi přijdou
podívat. Ovšem nebudeme zastírat, že nám budou chybět nejen jako výborné
pracovnice, ale především jako kamarádky, rádkyně a důvěrnice. Dveře firmy
a naše srdíčka budou mít vždy otevřené.
Přejeme celé firmě, všem zaměstnancům a zákazníkům
klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku spoustu radosti a pracovních úspěchů.

Pokud máte zájem vyrobit marcipánovou figurku na dort, obdarovat své blízké
vtipným dárkem, dětem zpestřit narozeninovou oslavu, anebo si jen tak zamlsat,
určitě se na nás obraťte. Rádi vás přivítáme a zhotovíme pamlsek podle vašich
představ.
Prodej marcipánových figurek realizujeme prostřednictvím našeho e-shopu:
www.marcipan-vyskov.cz. Stačí si jen vybrat vhodné marcipánové ozdoby
a objednat.
Firma Frischmann
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Výstava Podzim v zahradě
Ve dnech 22. až 29. září se uskutečnila
podzimní výstava Obecního úřadu v Dětkovicích.
Letošní teplý podzim měl co nabídnout i přesto,
že si na mnohých plodinách pochutnávali
hraboši. Výpěstky zaplnily celý sál kulturního
domu, největší zastoupení měla zelenina. Byly
tu cukety, papriky, rajčata, různé zavařeniny,
domácí likéry, ovoce, dekorace a především
dýně všech velikostí. Každým rokem se urodí
něco výjimečného a pěknějšího než jindy, takže
máme pořád co obdivovat.
K zajímavostem
výstavy
patřily
věci
z domácností našich babiček, jako je nádobí a
potřeby do kuchyně a různé součásti jejich
oblečení. O tom, že se výstava líbila, svědčí milé
zápisy v pamětní knize, do které psali dospělí i
děti. Ocenili nejen úsilí pěstitelů, ale i výstavu
jako celek.
Děkujeme všem vystavovatelům za hezky
uspořádané výpěstky a výrobky a za ochotu, se
kterou své výpěstky přinesli. Také děkujeme
všem, kteří se přišli na výstavu podívat a mezi
které patřili také klienti z Domova pro osoby se
zdravotním postižením v Pačlavicích.

Připravila Vladimíra Michová
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Jaké bylo počasí
Začátek roku 2019 byl větrný, v západních Čechách sněžilo a tvořily se velké
závěje. Sněžilo také v Jeseníkách, kde vzniklo i nebezpečí lavin. Teploty se
pohybovaly nad nulou až do 19. ledna, kdy jsme ráno naměřili - 10 stupňů
a foukalo. 21. ledna ten, kdo si přivstal, mohl pozorovat zatmění Měsíce, které
trvalo asi dvě hodiny. Koncem ledna napadl sníh, který způsobil kalamitu zejména
v Čechách. Střídaly se teploty nad 0 s mrazivými nocemi. 19. února zářil na nebi
superměsíc, byl nejblíže Zemi a to o 50 tis. km a jeho svítivost byla větší o 1/3.
Konec února a začátek března byl teplý. Voda z tajícího sněhu naplnila koryta řek
a znovu foukal silný vítr. Od poloviny března nás překvapovaly ranní mrazíky, ale
odpoledne už bylo i 15 st. Studené dny se střídaly s několika teplými dny. V dubnu
jsme vstávali do chladných jiter, ale odpoledne už bývalo i 14 stupňů. 20. dubna
jsem si přivstala, abych mohla pozorovat neobvyklý přírodní jev. Nad obzorem
vycházelo oranžové slunce a na protější straně ještě zářil velký stříbrný úplněk.
Jak slunce nabývalo na síle, úplněk blednul, až se úplně ztratil. Tento jev trval od
půl šesté asi jednu hodinu. Koncem dubna konečně napršelo. Květen byl chladný
a deštivý a byl prohlášen jako nejchladnější květen od r. 1991. Od začátku června
už nastaly tropické teploty a také častěji pršelo, deště byly i přívalové s bouřkami.
Tento měsíc byl nejteplejší od r. 1961. 1. července byl velmi horký den, teplota
vystoupala vysoko přes 30 st. a v pozdním odpoledni začalo foukat a pršet. Za
silné bouřky padaly na Olomoucku kroupy o velikosti 6 cm v průměru a v Čechách
velké jako tenisové míčky. Ve vyškovském DinoParku padající větve poškodily
některé modely zvířat. Jen na Vyškovsku dobrovolné a profesionální jednotky
hasičů zaznamenaly téměř sedmdesát událostí, ke kterým museli vyjíždět. Také
v našich zahradách způsobil velký vítr značné škody, lámal nejen větve obtížené
ovocem, ale i stromy. Za celé léto byli hasiči velmi vytíženi, jezdili nejen
k požárům, ale i do zaplavených obcí. Ještě v září bylo velmi teplo, střídalo se
slunečné počasí s deštěm. První mrazíky nás dostihly 7. a 8. října, kdy bylo po ránu
-2 st. Od půlky října bývalo ráno mlhavo, ale odpoledne svítilo slunce a bylo teplo
až 20 st. 28. října se ochladilo o 10 stupňů a bylo deštivo, 30. a 31. října znovu
ranní mrazíky. V dušičkovém čase opět foukal jako již několik let silný vítr, který si
pohrával s výzdobou na hřbitovech, ale další průběh
listopadu byl nadprůměrně teplý. Prosinec jako
poslední měsíc v roce se uvedl několika mrazíky,
pak bylo slunečno a předpověď na další dny je
střídavé počasí s deštěm nebo občasným sněžením.
Bílé Vánoce a v příštím roce mnoho
sluníčkových dnů přeje
Vladimíra Michová
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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: 604 244 182, 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 400 ks. Určeno občanům Švábenic zdarma.
Vydává Městys Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané. Připravila: Petra Smutná.
Tisk: Moraviatisk Vyškov, spol. s r.o. Tisk povolen: MK ČR E 14253.
Neprošlo jazykovou úpravou. Vyhrazujeme si právo příspěvky stylisticky upravovat, zestručňovat, případně i neuveřejnit.

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

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

po – pá:

19:00 – 21:00 h.

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

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

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

tel: 517 365 620
po, út, čt, pá:
st

8.00 – 10.30 h.
8.00 – 10.30 h.

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

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

tel: 517 332 813
po - pá:
so:
ne:

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

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

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

