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Opustili nás:
------

V roce 2012
se narodilo 17 dětí
zemřelo 11 spoluobčanů
přistěhovalo se 29 občanů
odstěhovalo se 20 občanů
V současné době mají Švábenice 1026 obyvatel
( 525 mužů / 501 žen )
Hana Hladká – pracovnice městyse Švábenice

Vážení a milí,
přichází jaro! Mráz ještě občas k ránu vystrčí
drápky a zasklí kalužiny, ale jeho čas už definitivně
vypršel. Slunce si s každým dnem o chvíli přivstane a za
obzor míří stále později. Právě na to probouzející se
příroda čeká a vysílá posly jara vstříc hřejivým slunečním
paprskům. Zpočátku opatrně a nejistě, často ještě z tajícího
sněhu, vykukují sněženky a bledule, později se přidávají
další a další barevné a voňavé zázraky z říše květeny.
Takový je koloběh přírody, rok za rokem, století za
stoletím…
Mé „dospělácké“ a sentimentální úvahy o jaru však
tentokrát doslova převálcovaly samy děti z naší školy svými
verši. Mých dalších slov netřeba…
Mgr. Jana Zatloukalová
Jaro a příroda
Když slunce sníh
rozpouští,
to nás zima opouští.
Potokem pak voda hučí,
tráva roste, stromy pučí.
Honem, děti, všichni ven,
jaro už je za rohem!
Jana Sekaninová, 4. třída
Jarní probouzení
Přišlo jaro, přišlo k nám,
na kuřátka zavolám.
Sluníčko je probudilo,
všechno krásně zavonělo.
Fialky, petrklíče, sněženky
nadzdvihují sněhové peřinky.
Kočičky už začly kvést
a všechny včelky na ně budou lézt.
Všude samý zpěv a květ,
na jaře je krásný svět!
Klára Cupáková, 4. třída

Jarní
Přišlo jaro, slunce svítí,
na zahradě roste kvítí,
na travičce zelené
vyrostly dvě bledule.
Vedle jako páni
stojí „tulipáni“
a vedle nich stojí dvě
sněženky voňavé a malinké.
Nikol Nejedlá, 4. třída

Velikonoce
Svátky jara jsou tu s námi,
země teplo od sluníčka mámí.
Travička se zelená,
pampeliška rozkvétá.
A nám hodný zajíček
nese pár malovaných vajíček,
pomlázku k tomu proutěnou
pentličkami zdobenou.
Karolína Kozelková, 4. třída
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Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 7.12. 2012 ve Švábenicích
Bod č. 1) Technický bod
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu
12. zasedání zastupitelstva městyse Alenu Kuškovou aVladimíra Hrozu
1. Technický bod ( jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3. Rozpočtové provizorium 2013
4. a) Předběžný souhlas radě městyse k provedení rozpočtového opatření v roce 2012
b) Projednání pravomocí rady městyse dle § 102, odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000
Sb., v roce 2013
5. Projednání nabídky Pražské plynárenské, a.s. na dodávku zemního plynu
6. Projednání kupní smlouvy o koupi pozemku parc. č. 195/8 o výměře 543 m2
7. Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku parc. č. 172/4 o výměře 521 m2
8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích
9. Schválení zprávy o uplatňování územního plánu Švábenice
10. Schválení Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR –
Vlastivědné muzeum Švábenice
11. Schválení kupní smlouvy na zametací stroj – snížení imisní zátěže z dopravy
v městysi Švábenice
12. Pověření zástupce městyse na valné hromady, které se uskuteční v roce 2013
13. Projednání žádosti a smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na Adventní
koncert 2012
14. Rozpočtová opatření č. 6,7/2012 rozpočtu městyse
15. Udělení pravomoci radě městyse k uzavření a podpisu smluv s vítězným
uchazečem veřejných zakázek pod názvem „Rekonstrukce střechy Vlastivědného
muzea Švábenice“ a „ ZŠ Švábenice – výměna oken tělocvičny a zateplení
obvodového pláště tělocvičny, ZŠ a soc. zařízení“
16. Projednání pravidel pro poskytnutí příspěvku při narození dítěte
17. Projednání žádosti a darovací smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu městyse na dětské oddělení Nemocnice Vyškov
18. Projednání smlouvy s firmou Best price energy
19. Různé
20. Diskuse
21. Závěr
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e doplnění programu zasedání
zastupitelstva městyse o nový bod č. 19 „Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ
od 1.1. 2013 školního roku 2012/2013“ a „Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na
školní rok 2012/2013 (od 1.1.2013)“.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e program zasedání zastupitelstva
městyse po úpravách.
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Bod č. 2) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady
městyse ze dne 29.8., 19.9., 3.10., 4.10., 17.10., 25.10. a 31.10. 2012.
Bod č. 3) Rozpočtové provizorium městyse na rok 2013
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e na základě zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 13 Rozpočtové provizorium
s tím, že do schválení rozpočtu městyse na rok 2013 se budou hradit pouze běžné
provozní výdaje a závazky vyplývající ze smluv přechodného období.
Mimo běžných provozních výdajů závazků se budou hradit po dobu platnosti
rozpočtového provizoria: Výdaje na akci – „Městys Švábenice – Bezdrátový rozhlas
v místní části ulice Zábraní a Holtýz“;
Výdaje na konání volby prezidenta České republiky.
Bod č. 4)
a)Předběžný souhlas radě městyse k provedení rozpočtového opatření v roce 2012
b)Projednání pravomocí rady městyse dle § 102, odst. 2, písmene a) zákona č.
128/2000 Sb. v roce 2013
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse d á v á p ř e d b ě ž n ý s o u h l a s radě
městyse k provedení případných změn v rozpočtu městyse v měsíci prosinci 2012
rozpočtovým opatřením. S výsledkem bude ZM seznámeno na nejbližším zasedání ZM.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e provádění rozpočtových
opatření radou městyse v roce 2013 v tomto rozsahu :
a) v rámci položek jednotlivých oddílů, paragrafů;
b) státních dotací z programu rozvoje venkova a jiných dotací.
Bod č. 5) Projednání nabídky Pražské plynárenské, a.s. na dodávku zemního
plynu
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e cenovou nabídku firmy Pražská
plynárenská, a.s. na dodávky zemního plynu pro městys Švábenice, která je
garantována ve výši 765,- Kč/MWh pro období od 1.4. 2013 do 31.3. 2014.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Akceptační protokol nabídkové
ceny pro účely uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního
plynu pro městys Švábenice.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e starostu městyse k podpisu
smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu mezi Pražská
plynárenská a.s, se sídlem Praha 1- Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ
60193492 a Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané.
Bod č. 6) Projednání koupi pozemku parc. č. 195/8 o výměře 543 m2
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů koupi pozemku vedeného ve
zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 195/8 o výměře
543 m2 dle kupní smlouvy uzavřené mezi Ing. Milošem Lejsalem, Švábenice č.p. 143,
683 23,Ivanovice na Hané dále jen prodávající a Městysem Švábenice, Švábenice
18, 683 23, zastoupeným starostou městyse panem Josefem Kubíkem, dále jen
kupující. Prodávající Ing. Miloš Lejsal je mimo jiné výlučným vlastníkem nemovitosti,
vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, na
listu vlastnictví č. 3, pro obec Švábenice, katastrální území Švábenice, a to pozemku
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vedeného ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) p.č.
195/8 o výměře 543 m2. Prodávající Ing. Miloš Lejsal prodává kupujícímu nemovitost,
uvedenou v čl. I. této kupní smlouvy, tj. pozemek vedený ve zjednodušené evidenci –
parcelu původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 195/8 ve stavu v jakém se nachází ke dni
uzavření této smlouvy a kupující Městys Švábenice jej takto kupuje a přijímá do
výlučného vlastnictví za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 9.161,- Kč.
Bod č.7)Projednání kupní smlouvy prodeje poz. parc. č. 172/4 o výměře 521 m2
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů odprodej nemovitého majetku
pozemku p.č. 172/4, zahrada o výměře 521 m2, který je zapsán mimo jiné v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj – Katastrální pracoviště
Vyškov na LV č. 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice, za kupní cenu
338.650,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající,
Markovi Veselému,
Švábenice 198, 683 23 Ivanovice na Hané, jako kupující. Záměr městyse byl zveřejněn
na úřední desce vyvěšením dne 13.12. 2010 a z ní sňat dne 15.8. 2012.
Bod č. 8) Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2012 o místních poplatcích.
Bod č. 9) Schválení zprávy o uplatňování územního plánu Švábenice
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Zprávu o uplatňování
územního plánu Švábenice za období 11/2008 – 11/2012.
Bod č. 10) Schválení Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
– Vlastivědné muzeum Švábenice
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Dohodu o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR na projekt pod názvem „Rekonstrukce střechy
Vlastivědného muzea Švábenice“.
Bod č. 11) Schválení kupní smlouvy na zametací stroj – snížení imisní zátěže
z dopravy v městysi Švábenice
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Kupní smlouvu uzavřenou
podle § 409 a násl. obchodního zákoníku mezi prodávajícím firmou SOME Jindřichův
Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/II, 377 00 Jindřichův Hradec, zastoupenou Ing.
Martinem Hejlíčkem, prokuristou společnosti a kupujícím Městysem Švábenice,
Švábenice 18, 683 23, zastoupeným Josefem Kubíkem, starostou městyse na zametací
stroj - Snížení imisní zátěže z dopravy v městysi Švábenice.
Bod č. 12) Pověření zástupce městyse na valné hromady, které se uskuteční v roce
2013
Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse d e l e g u j e starostu městyse Švábenice
Josefa Kubíka na následující valné hromady, které se uskuteční v roce 2013:
VAK Vyškov, a.s.
RESPONO Vyškov, a.s.
Bod č. 13) Projednání žádosti a smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na
Adventní koncert 2012
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Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e žádost Vladimíry Hrozové,
Švábenice 339, členky organizačního výboru pověřenou pořádáním Adventního
koncertu v období advent 2012 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 21.000,- Kč.
Usnesení č. 19: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu uzavřenou mezi
Městysem Švábenice, Švábenice 18, zastoupeným Josefem Kubíkem, starostou
městyse (dále jen poskytovatel) a Římskokatolickou farností Švábenice, zastoupenou
za organizační výbor Adventního koncertu a Vánočního oratoria 2012 Vladimírou
Hrozovou, Švábenice 339, 683 23 Ivanovice na Hané (dále jen příjemce). Poskytovatel
na základě této smlouvy věnuje příjemci finanční částku 21.000,- Kč, jako finanční
příspěvek na zajištění Adventního koncertu a Vánočního oratoria dne 16.12.2012
v období adventu 2012 v kostele sv. Michaela Archanděla ve Švábenicích.
Bod č. 14: Rozpočtové opatření č. 6 a 7/2012 rozpočtu městyse
Usnesení č. 20: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 6 a
7/2012 rozpočtu městyse.
Bod č. 15) Udělení pravomoci radě městyse k uzavření a podpisu smluv s vítězným
uchazečem veřejných zakázek pod názvem „Rekonstrukce střechy Vlastivědného
muzea Švábenice“ a „ZŠ Švábenice – výměna oken tělocvičny a zateplení
obvodového pláště tělocvičny, ZŠ a soc. zařízení“
Usnesení č. 21: Zastupitelstvo městyse u d ě l u j e s o u h l a s radě městyse s
uzavřením a podpisem smluv s vítězným uchazečem veřejných zakázek pod názvem
„Rekonstrukce střechy Vlastivědného muzea Švábenice“ a „ ZŠ Švábenice – výměna
oken tělocvičny a zateplení obvodového pláště tělocvičny, ZŠ a soc. zařízení“. Se
zněním smluv bude zastupitelstvo městyse seznámeno na nejbližším zasedání
zastupitelstva městyse.
Bod č. 16) Projednání pravidel pro poskytnutí příspěvku při narození dítěte
Usnesení č. 22: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Pravidla pro poskytnutí
příspěvku rodičům při narození dítěte s účinností od 1.1. 2013.
Bod č. 17) Projednání žádosti a darovací smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu městyse na dětské oddělení Nemocnice Vyškov
Usnesení č. 23: Zastupitelstvo městyse p r o j e d n a l o žádost o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu městyse na dětské oddělení Nemocnice Vyškov. Do
příštího zasedání zastupitelstva v roce 2013 bude zpracována upravená darovací
smlouva. V této smlouvě bude uvedeno, že finanční příspěvek bude výhradně použit na
pořízení vybavení dětského oddělení Nemocnice Vyškov postelemi a stolky.
Usnesení č. 24: Zastupitelstvo městyse z a m í t á Darovací smlouvu v předloženém
znění mezi Městysem Švábenice, Švábenice 18, zastoupeným Josefem Kubíkem,
starostou městyse (dále jako dárce) a Nemocnicí Vyškov, příspěvková organizace,
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov, zastoupenou Ing. Věrou Seidlovou, ředitelkou (dále
jako obdarovaný).
Bod č. 18) Projednání smlouvy s firmou Best price energy
Usnesení č. 25: Zastupitelstvo městyse z a m í t á Smlouvu o energetickém
poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické
energie a zemního plynu, zpracovanou firmou BEST PRICE ENERGY, o.p.s.,
Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, zastoupenou Davidem Tejmlem, ředitelem
společnosti a Městysem Švábenice, Švábenice 18, zastoupeným Josefem Kubíkem,
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starostou městyse a Základní školou a mateřskou školou Švábenice, okres Vyškov,
příspěvková organizace, Švábenice 330, zastoupenou Mgr. Janou Zatloukalovou,
ředitelkou.
Bod č. 19: Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ od 1.1. 2013 školního roku
2012/2013 a Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na školní rok 2012/2013 (od
1.1.2013)
Usnesení č. 26: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e povolení výjimky z vyššího
počtu dětí v MŠ pro Základní školu a mateřskou školu Švábenice, okres Vyškov,
příspěvková organizace od 1.1.2013 školního roku 2012/1013 podle ustanovení § 23,
odst. 3 a zákona č. 561/2001 Sb. na 26 dětí v jedné třídě a 28 dětí ve druhé třídě.
S c h v a l u j e povolení výjimky z nižšího počtu žáků od 1.1.2013 a to na celkový
počet 65.
Bod č. 20) Různé: Informace starosty :
- VaK Vyškov a.s. zaslal nové ceny vodného a stočného platné od 1.1.2013 . Vodné
bude bez DPH 32,40/m3
- do 19.12.2012 do 16 hodin mohou podávat na úřad městyse písemné žádosti zájemci
o pronájem Pohostinství v Bráně. Záměr o pronájmu je vyvěšen a úřední desce od
2.11.2012. Stávající nájemkyně podala výpověď k 31.10.2012.
- v sobotu 1. prosince proběhlo rozsvícení vánočního stromečku s Plamínkovým
průvodem. Tato předvánoční akce měla, jako již tradičně, velmi kladný ohlas.
Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli.
- v sobotu 8.12. se uskuteční v kulturním domě od 15.00 hodin setkání se seniory. Na
setkání vystoupí děti z MŠ a ZŠ. K tanci a poslechu zahraje Kozlovka z Kozlan.
- v důsledku připravované II. fáze reformy veřejné správy hrozí všem obcím a
městům I. a II. typu zrušení matrik, stavebních úřadů a jiných agend. Pro občany
by tato změna znamenala, že budou dojíždět pro vše co si mohou v současné době
vyřídit na matričním úřadu ve Švábenicích a stavebním úřadu v Ivanovicích na
Hané do Vyškova. Zástupci měst a obcí jsou proti jakémukoli rušení matričních a
stavebních úřadů a jiných agend. Městys Švábenice zaslal protestní dopis proti
plánovanému zrušení některých agend.
Usnesení č. 27: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
Ve Švábenicích dne: 12.12. 2012
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informace starosty.

Z Á P I S o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 6.3. 2013 ve Švábenicích
Bod č. 1) Technický bod
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu
13. zasedání zastupitelstva městyse Josefa Polišenského a Miloše Kubíka
1. Technický bod ( jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3. Projednání a schválení rozpočtu městyse na rok 2013
4. Rozpočtové opatření č. 8/2012 rozpočtu městyse
5. Rozpočtový výhled městyse 2014-2015
6. Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2012
7. Zprávy finančního a kontrolního výboru
8. Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně
závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích
9. Schválení smlouvy o dílo č. 0016-2013 na zhotovení stavby „Stavební úpravy
vlastivědného muzea ve Švábenicích“
10. Schválení darovací smlouvy Nemocnici Vyškov, p.o.
11. Schválení smlouvy o půjčce finančních prostředků z rozpočtu městyse
12. Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu městyse
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e doplnění programu zasedání
zastupitelstva městyse o nový bod č. 13 Smlouva o dílo č. zhotovitele 9/2013 „ ZŠ
Švábenice – výměna oken tělocvičny a zateplení obvodového pláště tělocvičny, ZŠ a
sociálního zařízení“.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e program zasedání zastupitelstva
městyse po úpravách.
Bod č. 2) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady
městyse ze dne 14.11., 28.11., 10.12., 19.12., 28.12. 2012, 2.1., a 16.1. 2013.
Bod č. 3) Projednání a schválení rozpočtu městyse na rok 2013
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočet městyse Švábenice na
rok 2013.
Bod č. 4) Rozpočtové opatření č. 8/2012 rozpočtu městyse
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 8/2012
rozpočtu městyse.
Bod č. 5) Rozpočtový výhled městyse na rok 2014 - 2015
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í rozpočtový výhled
městyse Švábenice na rok 2014 a 2015.
Bod č. 6) Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2012
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e výsledky inventarizace majetku,
pohledávek a závazků za rok 2012, včetně závěrečné zprávy s návrhem na vyřazení.
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Bod č. 7) Zprávy finančního a kontrolního výboru
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í zprávy finančního
výboru ze dne 13.2.2013 a kontrolního výboru ze dne 4.3. 2013.
Bod č. 8) Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních
poplatcích.
Bod č. 9) Schválení smlouvy o dílo č. 0016-2013 na zhotovení stavby „Stavební
úpravy vlastivědného muzea ve Švábenicích“
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o dílo č. 0016-2013
na zhotovení stavby „Stavební úpravy vlastivědného muzea ve Švábenicích“ k projektu
Rekonstrukce střechy Vlastivědného muzea Švábenice uzavřenou mezi objednatelem
Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané zastoupeným Josefem
Kubíkem, starostou městyse a zhotovitelem firmou Lawstav, s r.o., Palánek 373/19A,
682 01 Vyškov, zastoupenou Markem Látalem, jednatelem.
Bod č. 10) Schválení darovací smlouvy Nemocnici Vyškov, p.o.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Darovací smlouvu uzavřenou
podle § 628 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Městysem Švábenice,
Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupeným Josefem Kubíkem, starostou
městyse (dále jako dárce) a Nemocnicí Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova
36, 682 01 Vyškov, zastoupenou Ing. Věrou Seidlovou, ředitelkou (dále jako
obdarovaný). Dárce na základě této Darovací smlouvy poskytne obdarovanému
finanční dar ve výši 10.000,- Kč na pořízení vybavení dětského oddělení Nemocnice
Vyškov, příspěvková organizace, postelemi a stolky.
Bod č. 11) Schválení smlouvy o půjčce finančních prostředků z rozpočtu městyse
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu č. 1/2013 o půjčce
finančních prostředků z rozpočtu městyse Švábenice uzavřenou podle ust. § 657 a násl.
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi věřitelem
Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupeným Josefem
Kubíkem, starostou městyse a dlužníkem Místní akční skupinou Společná cesta,
občanské sdružení, se sídlem Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01,
zastoupenou Mgr. Jaroslavem Hejným, předsedou organizace. Městys Švábenice
(věřitel) poskytne ze svého rozpočtu v roce 2013 finanční půjčku organizaci Místní
akční skupina Společná cesta, občanské sdružení (dlužník) ve výši 712 800,- Kč jako
návratnou účelovou bezúročnou půjčku, určenou na předfinancování projektu
„Společně oživujeme historii venkova“ s tím, že použití poskytnutých finančních
prostředků bude řádně doloženo. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů
na zhotovení stavby „Stavební úpravy vlastivědného muzea ve Švábenicích“. Finanční
prostředky budou vráceny na účet městyse Švábenice nejpozději do 30.6.2014.
Bod č. 12) Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu městyse
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu č. 2/2013 o
poskytnutí příspěvku z rozpočtu městyse Švábenice, rozpočtové období rok 2013,
uzavřenou mezi Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané,
zastoupeným Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Místní akční skupinou
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Společná cesta, občanské sdružení, se sídlem Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682
01, zastoupenou Mgr. Jaroslavem Hejným, předsedou organizace. Příjemci bude
poskytnut v roce 2013 z rozpočtu městyse Švábenice účelový příspěvek ve výši
79 200,- Kč na činnost MAS Společná cesta, občanské sdružení na dofinancování
projektu „Společně oživujeme historii venkova“ na zhotovení stavby „Stavební úpravy
vlastivědného muzea ve Švábenicích“. Příjemce je povinen provést a předložit
závěrečné vyhodnocení akce.
Bod č. 13: Projednání smlouvy o dílo
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o dílo č. zhotovitele
9/2013 na zhotovení stavby “ZŠ Švábenice – výměna oken tělocvičny a zateplení
obvodového pláště tělocvičny, ZŠ a sociálního zařízení“ uzavřenou mezi Městysem
Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupeným Josefem Kubíkem,
starostou městyse a VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 18, 602 00 Brno zastoupená Ing.
Petrem Vašíčkem – jednatelem. Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse
k podpisu Smlouvy o dílo č. zhotovitele 9/2013 na zhotovení stavby „ZŠ Švábenice –
výměna oken tělocvičny a zateplení obvodového pláště tělocvičny, ZŠ a sociálního
zařízení“.
Bod č. 14) Různé: Informace starosty :
- dne 26.2.2013 bylo doručeno rozhodnutí a registrace akce na akci „Snížení
imisní zátěže z dopravy v městysi Švábenice“. Do konce měsíce března
předpokládáme podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu
životního prostředí na tuto akci. Výše dotace činí 90% celkových způsobilých
výdajů projektu.
- bylo dokončeno výběrové řízení na akci „ZŠ Švábenice – výměna oken tělocvičny a
zateplení obvodového pláště tělocvičny, ZŠ a sociálního zařízení“. V následujících
dnech bude zkompletována veškerá dokumentace vč. výběrového řízení na tuto akci a
veškeré materiály budou odeslány na Státní fond životního prostředí ke kontrole. Po
odsouhlasení dojde k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
- rada městyse rozhodla, že od 1. března 2013 bude poskytován příspěvek z
rozpočtu městyse ve výši 5,- Kč za každý odebraný oběd z pohostinství V Bráně.
Příspěvek se týká pouze starobních důchodců s trvalým pobytem v městysi
Švábenice.
- dle nařízení ministerstva financí městys zřídil účet u České národní banky, pobočky
Brno. Na tento účet budou od 1.4.2013 městysi poskytovány dotace a návratné finanční
výpomoci ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu. Povinnost zřídit
účet do 31.3.2013 u České národní banky mají všechna města, městyse, obce a
dobrovolné svazky obcí.
- v lednu byl instalován bezdrátový rozhlas SARAH s digitálním kódováním a
vyhodnocením v místní části ulice Zábraní a Holtýz. Pořizovací cena bezdrátového
rozhlasu vč. ovládacího pracoviště byla 122 970,- Kč.
- dne 6.3. se uskutečnila ve Vyškově porada starostů obcí s představiteli
Jihomoravského kraje a zástupci krajského úřadu.
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 13.3. 2013
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Městys Švábenice

– Příjmy 2013

Druh
Název
položky

111
Daně z příjmů fyzických os osob
příjmu
112
Daně z příjmů právnických osob
121
DPH
136
Správní soudní poplatky
134
Ostatní daně a poplatky z vybraných činností
135
Ostatní odvody z vybraných činností
151
Daně z majetku
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy (součet za třídu 1)
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)
VLASTNÍ PŘÍJMY (součet za třídy 1 + 2 + 3)
411
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů
412
Neinvest. přij. dotace od veř. rozp. územní úrovně
421
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
TŘÍDA 4 - přijaté dotace (součet za třídu 4)
PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3 + 4)
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Rozpočet
2013 v tis.
2 441,5
2 635
4 134
25
529
30
1 500
11 294,5
855
339
12 488,5
463
0
40
503
12 991,5

Městys Švábenice

2212
2221
2341
2321
3119
3313
3314
3315
3316
3319
3322
3326
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3599
3612
3613
3631
3632
3639
3721
3722
3745
4329
4341
4357
4359
5212
5512
6112
6118
6171
6310
6399
6402

– Výdaje 2013

Zemědělství a lesní hospodářství
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Doprava
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Vodní hospodářství
BIOCENTRUM
Odpadní vody
Vzdělání
Předškolní výchova a základní vzdělávání
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Kino
Činnosti knihovnické
Muzeum
Vydavatelská činnost
Záležitosti kultury (kronika)
Zachování a obnova kulturních památek
Obnova hodnot místního kulturního povědomí
Činnosti registrovaných církví a náboženství
Rozhlas
Sdělovací prostředky
Kulturní dům
Záležitosti kultury (SPOZ)
Tělovýchova a zájmová činnost
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže (klubovna)
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Zdravotnictví
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Sociální služby a pomoc v sociálním zabezpečení
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
Domovy
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Bezpečnost, veřejný pořádek
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - dobrovolná část
Požární ochrana - dobrovolná část
Státní moc, státní správa, úz. samospráva a pol. strany
Místní zastupitelské orgány
Volby
Činnost místní správy
Finanční operace
Výdaje z finančních operací (služby bank)
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Ostatní činnosti
VÝDAJE CELKEM

8
0
261,6
210,9
50,7
86
44
42
3 420
3 420
3 309
8
27
33
1
10
20
2 600
54
170
45
163
178
379
160
110
64
45
10
1 029,5
28
37
262
44
658,5
1 097
20
484
593
51,5
1,5
10
10
30
10
10
61
61
2 804,9
893
27,4
1 884,5
460
10
450
4
12 991,5
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Nové akce
mateřské školy
Od ledna pořádaly
učitelky v mateřské škole různé
mimořádné akce. Jednou z nich
byla návštěva tří králů, kteří
7.ledna 2013 dětem v mateřské
škole popřáli vše nejlepší.
Převlečené děti všem zazpívaly
i rozdaly sladkosti. Při
podobných společných
setkáních dětí z obou tříd
dochází k upevňování kladných
vztahů mezi všemi navzájem.
Další akcí bylo setkání
rodičů a předškolních dětí, které proběhlo 17. ledna odpoledne. Paní učitelka Yvona
Lexmaulová přítomným rodičům předvedla práci s dětmi, budoucí prvňáčci ukázali, co
se v mateřské škole naučili a jak jsou připraveni k zápisu do základní školy. Rodiče
měli možnost nejen porovnat schopnosti svých dětí s jinými, ale také informovat se o
svých dětech. Vedoucí učitelka Ilona Kučerňáková všechny seznámila s plánovanými
aktuálními akcemi mateřské školy - zápis do základní školy, plavání, vyšetření zraku
dětí.

Od 21. ledna absolvovalo 13 předškolních dětí 5 lekcí plavání v bazéně ve
Vyškově. Zábavnou formou se zde seznamovaly s vodou a pod vedením zkušených
pedagogů z plavecké školy prováděly hry a činnosti, při kterých se učily základům
plavání. Po ukončení kurzu jim bylo v mateřské škole předáno ,,mokré vysvědčení“.
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Netradiční akce se uskutečnila 5. února, kdy jsme zorganizovali preventivní
screeningové vyšetření zraku dětí ve spolupráci s nestátním zdravotnickým zařízením
Prima Vizus,o.p.s. Odborná pracovnice provedla měření pomocí speciální diagnostické
videokamery PlusoptiX. Rodiče, kteří měli zájem o vyšetření zraku svého dítěte,
potvrdili svůj souhlas s vyšetřením. O jeho výsledku pak byli informováni písemně –
v uzavřené obálce obdrželi potvrzení o vyšetření s naměřenými hodnotami a také
štítek do zdravotního průkazu dítěte.

Když jsme uspořádali 6. února karneval, tak bylo v mateřské škole opravdu veselo.
Děti si oblékly masky, které jim přinesli rodiče a v průběhu dopoledne se v krásně
vyzdobené třídě nejen představily, zatančily, ale také zasoutěžily. Stejný den odpoledne
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čekal předškolní děti ještě zápis do základní školy.
využily v dalších dnech při činnostech s dětmi.

Zážitky z obou akcí učitelky

V sobotu 9. března přednášely děti
z mateřské školy básničky na slavnostním
vítání dětí do života. Poprvé zde vystoupila
Amálka Nováková s Ondráškem Navrátilem
a společně s Anetkou Cupákovou z 1. třídy
přivítali na svět celkem 9 miminek.
Skutečně mezi nejoblíbenější akce
mateřské školy patří ty, při kterých jsou
přítomni rodiče společně s dětmi. Ta
poslední s názvem ,,Táto, mámo, pojď si
hrát“ proběhla v obou třídách mateřské
školy ve čtvrtek
14. března. Děti si
zacvičily, zazpívaly a ukázaly, co
v mateřské škole dělají a jak si hrají. Na
památku si odnesly domů jarní kytičky,
které si vyrobily s pomocí rodičů.
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V únoru jsme měli obrovskou radost z umístění Pavlíčka Vévody ve
výtvarné soutěži. V seznamu vítězů XX. ročníku soutěže Dva světy 2012/2013
Svět dětí – svět dospělých jsme jeho jméno našli dvakrát. Odborná porota jeho
obrázek vybrala jako ze všech nejlepší a při hlasování veřejnosti se umístil
také na 1. místě. Pavlíček je opravdu velice nadaný. Do mateřské školy často
přináší pěkné obrázky, které kreslí a maluje doma. Přejeme mu z mateřské
školy hodně štěstí a další úspěchy nejen s pastelkou či štětcem v ruce.
Zároveň bychom byli rádi, aby se dařilo v podobných soutěžích také jiným
dětem.
O práci v mateřské škole, o všech akcích jsou rodiče informováni na
nástěnkách v obou šatnách, dokumentace školy a nejdůležitější vyhlášky jsou umístěny
u hlavního vchodu na stole a na hlavní nástěnce. Podle potřeby jednají učitelky s rodiči.
Tak je zajištěna informovanost. Poděkování si zaslouží rodiče, kteří se zapojili do sběru
papíru a dováží jej stále k hlavnímu vchodu základní školy. Stejně tak velký dík patří
těm, kdo přináší víčka od PET lahví. Chceme je předat koncem března. Snad trošku
pomohou rodičům nemocné Michalky. Té přejeme, ať se hezky na svět usmívá stejně
jako děti z naší mateřské školy.
Ilona Kučerňáková - vedoucí učitelka MŠ

Zápis do mateřské školy na školní rok 2013-2014
proběhne ve čtvrtek 11. dubna 2013 od 15 do 17.30 hodin.
K zápisu se dostaví děti, které budou mít v příštím školním roce
3 roky nebo děti starší, které MŠ doposud nenavštěvovaly.
Rodiče přinesou rodný list dítěte.
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Blíží se svátek, který si určitě zaslouží naši velkou pozornost

Den matek
Na tomto dni jsou úžasné dvě věci – je to vždy neděle (druhá
neděle v květnu) takže se nemusí brzy vstávat a druhou a
ještě skvělejší věcí jsou vyráběné dárky od dětí. Určitě se
nebudu mýlit, když řeknu, že všechny maminky mají největší
radost z vlastnoručně vyrobeného dílka svého milovaného
dítka. Ale je tu i jiná možnost a tou je třeba básnička, kterou
samy děti vymyslí. A právě takovou tu pro vás, milé maminky
a babičky, máme. Složil ji Tadeáš Frgál ze 4. třídy ZŠ
Švábenice a určitě se bude líbit nejen jeho mamince, ale i vám
všem:

Náruč kvítí
Nesu, nesu náruč kvítí,
trhal jsem je sám.
Pro koho mi očka svítí?
Pro koho je mám?
Já je mojí z nejmilejších
maminečce dám.

K přání se připojuje
Hana Hladká - pracovnice městyse
Malí výtvarníci
úspěšně reprezentují naši školu
Děti z obou našich škol opět obsadily přední příčky v tradiční výtvarné
soutěži, ve které bodujeme již po několik let. Jde o soutěž, kterou vyhlašuje
JUNIOR - Dům dětí a mládeže Brno. Tématem letošního, již XX. ročníku
výtvarné soutěže Dva světy, bylo zobrazení Světa dětí a světa dospělých, dvou
světů vzájemně se prolínajících i ovlivňujících. Letošního ročníku (2012/2013)
se zúčastnilo 405 dětí, mládeže a školních kolektivů z mateřských, základních
a středních škol Brna a Jihomoravského kraje. Práce našich dětí ocenila jak
veřejnost svým hlasováním, tak i odborná porota.
Listinu vítězů přikládáme v příloze. Vítězné práce budou vystaveny do 15. 4.
2013 v prodejnách knihkupectví Barvič & Novotný v Brně a na www.barvicnovotny.cz, kde bude možnost vybrat další vítěze v březnovém internetovém
hlasování.
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Seznam vítězů XX. ročníku výtvarné soutěže
Dva světy 2012/2013
Svět dětí – svět dospělých

Mateřské školy
1. místo 50A
22A
2. místo 19A
3. místo 27A

Hlasování veřejnosti:
Filip Jeřábek
Pavel Vévoda
Jakub Vykydal
Tereza Cigánková

MŠ Heršpice, Slavkov
MŠ Švábenice
MŠ Školní, Hustopeče
MŠ Újezd u Brna

1. místo 22A
2. místo 29A
20A
3. místo 14A
25A

Odborná porota:
Pavel Vévoda
Kolektiv dětí ze třídy Pomněnky
Zuzana Chaloupková
Nikolas Bedán
Kolektiv dětí MŠ

MŠ Švábenice
MŠ Újezd u Brna
MŠ Školní, Hustopeče
MŠ Školní, Hustopeče
MŠ Deblín

1. místo 80B
2. místo 90B
3. místo 1B
81B

1. - 5. třída
Hlasování veřejnosti:
Gabriela Nováková + Klára Cupáková
ZŠ Švábenice
Ivona Pospíšilová
MZŠ Ždánice
Eliška Kunčáková
ZUŠ Pozořice
Simona Procházková + Adéla Navrátilová ZŠ Švábenice

1. místo 34B
29B
33B
27B
2. místo 80B
81B
76B
3. místo 176B
180B
183B
185B

Odborná porota:
Alenka Prochovníková
MZŠ Zemedělská
Lenka Baštářová
MZŠ Zemedělská
Petra Nováková
MZŠ Zemedělská
Johanka Křičková
MZŠ Zemedělská
Gabriela Nováková + Klára Cupáková
ZŠ Švábenice
Simona Procházková + Adéla Navrátilová ZŠ Švábenice
Daniela Menšíková
ZŠ Švábenice
Filip Tomeček
ZŠ Moravany
Marek Jedlička
ZŠ Moravany
Šimon Makyča
ZŠ Moravany
Petr Orel
ZŠ Moravany
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Školáci ze Švábenic rádi recitují
V rámci celoročního školního projektu „Rok českého jazyka“ jsme na naší
škole v těchto dnech prožili „Týden poezie“. Všichni žáci bez rozdílu se zapojili do
recitace říkadel a básní, které si každý mohl vybrat dle vlastní chuti, nálady a
především touhy dokázat něco mimořádného. I přes počáteční obavy a nejistoty se
všichni chopili svého úkolu s neobvyklou vervou a nadmíru zodpovědně. Výsledkem
této mimořádné aktivity byla velmi kvalitní třídní kola, která vyvrcholila školní
přehlídkou těch nejlepších a nejodvážnějších. Vždyť postavit se úplně sám všem žákům
školy čelem vyžaduje opravdu velký kus odvahy a odhodlání. Výkony jednotlivých
recitátorů byly nad očekávání skvělé a nutno podotknout, že dětská i odborná porota to
při rozhodování tentokrát vůbec neměla jednoduché. Svými výkony v I. kategorii (1.3.třída) nejvíce zaujaly Anetka Cupáková a Kristýnka Zaoralová, ve II. kategorii
(4.a5.třída) vynikla děvčata z 5. třídy Eliška Skácelová a Lucka Dvořáková. Odborná
porota si navíc vyhradila možnost udělení čestných uznání, kde pro změnu bodovali
především chlapci. Např. svým osobitým projevem zaujal prvňáček Pavel Zedníček,
z těch starších to pak byl Ondra Vidlář, Martin Zoufalý, Roman Procházka, Tomáš
Zouhar, Nikolka Nejedlá a David Hladký. Všichni zúčastnění si pak kromě
neopakovatelných zážitků odnášeli i pěkné ceny a na cestu domů sladkou odměnu.

V okresní soutěži ve Vyškově naši školu reprezentovali Nikol Nejedlá, Aneta
Veselá a Martin Zoufalý, jehož vynikající výkon byl v obrovské konkurenci oceněn
čestným uznáním.
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Už teď je zřejmé, že o zájemce pro příští ročník recitační přehlídky naše škola mít
nouzi rozhodně nebude.
Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy
Foto: Mgr. Jarmila Dušková

Zápis dětí do 1. třídy
Ve středu 6. února
proběhl na naší
škole zápis dětí do
1. třídy pro školní
rok 2013/2014.
Své předškolní
znalosti a
vědomosti přišlo
předvést celkem
13 budoucích
prvňáčků. Někteří
z nich si však
pobyt v mateřské
škole
pravděpodobně o
jeden rok
prodlouží, ale
celkový počet
budoucích školáků
bude doplněn zase
o ty, kterým byla
v loňském roce
školní docházka odložena. 1. září by tak povinnou školní docházku mělo zahájit
minimálně 15 žáků.
Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy
Foto: Mgr. Jarmila Dušková
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Slohové práce žáků 4. třídy na téma
„Jaro“

Jaro
Čekání na jarní období se krátí. Už na nás občas vykukuje
jarní sluníčko.
Na jaře pozoruji probouzení přírody. Sluníčko krásně
svítí, okolí se zelená. Ráno mě vzbudí zpěv ptáků, kteří
obývají stromy blízko našeho domu. Zvířatům se rodí
mláďata. V období Velikonoc doma očekáváme narození
kůzlat. Kůzlata jsou hravá a vesele skotačí na slunci.
Jaro mám rád, všechno je kolem najednou veselejší, barevnější a voňavější.
Tomáš Zouhar

Přijde jaro
Těším se na jaro, protože bude teplo, budou delší
dny a začne hřát slunce.
Těším se na Velikonoce a na malé velikonoční
prázdniny. Ale nejvíc se těším na fotbal. V dubnu
začíná jarní sezóna. Mám číslo 10 a hraji útočníka.
Prostě - jaro je bezva!
Jakub Konečný

Jaro je za dveřmi
Konečně bude jaro! Nejvíc se těším, až bude teplo.
Na jaře se bude všechno zelenat a začnou kvést
kytky. Můžeme jezdit s kamarády na kole, na
kolečkových bruslích a na skejtu. Budeme chodit
na hřiště a hrát fotbal. Na naší zahradě si
zasázíme zeleninu.
Jaro mám rád, protože můžu být déle venku. Než
se nadějeme, bude léto.
Erik Pientak
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Školní anketa:
Kdo to má v životě lehčí, holky nebo kluci?
Tentokrát jsme se v naší pravidelné školní anketě ptali na téma: „Kdo to má v životě
lehčí, holky nebo kluci, a proč?“
(aneb: Jak to chodí u vás doma?)
Anketní příspěvky záměrně neprošly jazykovou úpravou.
Holky to mají lehčí, protože:
- nebývají ve vězení a kluci často pykají za trest
- si hrají s „barbýnama“
- jsou chytřejší
- jsou hodné
- nezlobí, dobře se učí
- nemají tolik práce
- déle žijí, nedělají nebezpečné práce
- nemají hlad, protože si umí uvařit
Kluci to mají lehčí, protože:
- mají krátké vlasy
- mají více síly
- nemusí si lakovat nehty
- jsou rychlejší
- nemusí se starat o domácnost
- dělají méně práce
- nemají tolik starostí
- mají lehčí fotbal
- protože si můžou ulevit kdykoliv
a kdekoliv chtějí – teda skoro všude
- se můžou flákat
- se nerozmýšlejí a koupí to, co chtějí
- v Číně mají větší plat
- můžou mrskat holky
- je jim jedno, jak vypadají
- chlapi si lehnou a ženská všechno oddře sama!!!
- ženská uklízí, uklízí a uklízí
- nemusej uklízet, vařit, prát, žehlit
- nerodijou !
- mají sice víc problémů, ale mají lehčí život v dětství
- nezavazijou jim prsa !

pedagogický sbor ZŠ
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Novinky Sokol Švábenice
Dne 5. 1. 2013 proběhla valná hromada našeho fotbalového
spolku, kde došlo k odhlasování zásadních změn. Hlavní
změnou bylo schválení nových stanov. Nové stanovy
změnily náš název na Sokol Švábenice, adresu na Švábenice 383 a upravily
celý řád fungování sdružení. Aktuální platné znění je ke stažení na naší
internetové adrese.
Došlo také ke zvolení nového výkonného výboru. Předsedou se stal Ing. Jiří
Stříž, místopředsedou Petr Rejpal a sekretářem Ing. Petr Kozák. Členy
výkonného výboru jsou Jiří Pokorný, Lukáš Hladký, Michal Weiss a Radomil
Punčochář.
Schválením těchto stanov došlo k souladu s aktuálně platnou právní
úpravou a vedlo také ke sjednocení názvu našeho sdružení ve všech různých
evidencích u spolupracujících organizací. Názvů našeho spolku bylo totiž
několik: T.J. Sokol Švábenice, TJ Sokol Švábenice, Tělovýchovná jednota
Sokol Švábenice a Sokol Švábenice.
Původní stanovy byly z roku 1992 a neodpovídaly dnešní době, jejich
dodržování bylo velmi obtížné. Nebylo jasné, jaký přesný název našeho
sdružení je platný. Mnoho formulací bylo velmi matoucích a zavádějících. Dle
těchto stanov se již nadále nedalo řídit a nadále fungovat. Ke schválení nových
stanov jsme byli také donuceni díky změnám, které probíhají na republikové
úrovni Fotbalové asociace České republiky.
Současně jsme se rozhodli změnit naše logo a internetovou adresu. U loga
byl hlavní důvod změna názvu a také především komplikovanost původního
loga, která činila problémy při tvorbě různých fanouškovských předmětů a
označování dresů. Nové logo je jednodušší a lépe odpovídá dnešnímu trendu.
U internetové adresy došlo také ke zjednodušení a zkrácení. Nyní platná
adresa zní www.svabenice.com
Věříme, že naše webové stránky budou i nadále hojně navštěvovány nejen
našimi fanoušky. Díky změně internetové adresy došlo zároveň k vybudování
zcela nové webové prezentace.
Snažíme se držet aktuálních trendů a tak nás naleznete na
sociálních sítích. Máme profil vytvořený na Facebooku, Twitteru
a Google+. Všude jsou zveřejňovány aktuality z našeho klubu.
Můžete si nás zde přidat do oblíbených, sledovat dění, případně
diskutovat.
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Aktuální internetové adresy Sokol Švábenice
www.svabenice.com

Hlavní
klubu

stránka

našeho

www.facebook.com/sokol.svabenice

Informační stránka na
největší sociální síti světa

www.twitter.com/sokolsvabenice

Rychlé novinky klubu
formou krátkých zpráv

www.plus.google.com/11124023297131
6293461

Informační stránka na
druhé největší sociální síti

www.picasaweb.google.com/sokol.svab
enice

Fotogalerie našeho klubu

www.youtube.com/sokolsvabenice

Videogalerie
klubu

našeho

Shrnutí roku 2012
Rok 2012 byl pro náš klub velmi úspěšný.
Díky našim sponzorům a především městysi
Švábenice se podařilo dokončit vybudování a
vybavení nových kabin. Tímto všem velmi
děkujeme, že máme reprezentativní zázemí, kterým se můžeme chlubit. Celá
stavba a vybavení stálo velmi velké úsilí. Nebýt pomoci širokého okolí, tak by
nemohlo dojít k dokončení a slavnostnímu
otevření, kterého se zúčastnilo mnoho starostů z
blízkých a sousedních obcí, včetně zástupce OFS
Vyškov a JmKFS Brno.
Za Jihomoravský kraj provedl slavnostní
přestřižení pásky Ing. Stanislav Juránek. Z celé
akce byl pořízen videozáznam a několik fotografií.
Vše je ke zhlédnutí na našich internetových
stránkách.
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Díky této nové budově se pod záštitou starosty městyse, pana Josefa
Kubíka, na podzim roku 2012 konal meziokresní turnaj žáků. Pořádal ho
Okresní fotbalový svaz Vyškov a organizace byla na našem klubu. Účastníky
byly výběry žáků okresu Vyškov, Blansko a Brno. Turnaj byl hodnocen velmi
pozitivně a zvednul povědomí o Švábenicích.
Na podzim roku 2012 se nám podařilo částečně osvětlit hrací plochu, aby
mohly být prováděny tréninky i v pozdějších časech, kdy již není tolik
slunečního svitu. Došlo také k výraznému zlepšení u ozvučení areálu. Na
utkáních byl opětovně zaveden papírový informační program pro příchozí
diváky. Díky Rodinné farmě František Bureš byl slosovatelný o věcné ceny.
Dosáhli jsme také sportovních úspěchů. Vstup do soutěže na podzim 2011
se nám moc nepodařil, ale jaro 2012 již bylo v jiném duchu. Podařilo se nám
v tabulce vytáhnout nahoru a zakončit sezónu na sedmém místě ze čtrnácti
týmů. Na podzim 2012 hrál A-tým ještě lépe. Dařilo se nám být na špici tabulky,
dokonce se držet tři kola na průběžném prvním místě. Přezimovali jsme na
třetím místě. Aktuálně náš A-tým hraje 1.B třídu JmKFS skupinu A, která je
sedmou nejvyšší soutěží v republice.
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Klukům z béčka se podařil historický úspěch. Sezónu 2011/2012 hráli
výborně a zaslouženě svou soutěž vyhráli a postoupili tak do III. třídy. Nyní
přezimují na šestém místě tabulky a i nadále nás velmi důstojně reprezentují.
Kluci z béčka hrají v okrese Vyškov III. třídu skupiny A.

Žákům se v sezóně 2011/2012 dařilo také slušně. U této kategorie je to velmi
obtížné, protože se zde střetává velmi vysoký věkový rozdíl jednotlivých hráčů.
Vždy záleží jak staří kluci a holky aktuálně v týmu působí. Z dvanácti týmů se
žáci v konečném zúčtování umístili na krásném sedmém místě. Přes letošní
zimu se držíme také na sedmém místě. Naši žáci kopou v Okresní soutěži
skupinu A.
Díky rodičům se podařilo dát dohromady úplně nejmenší kluky a holky, kteří
jsou nazývány přípravkou. Nehrají žádnou oficiální soutěž, ale účastní se
jednotlivých turnajů, kde sbírají úspěchy po malých krůčcích. Pravidelně trénují
a připravují se na své soutěžní působení. Díky ZOD Haná a firmě Basf mají
také své krásné nové dresy.
Rok 2012 byl také přelomový, co se týká fotbalového dění na republikové
úrovni. Všichni hráči a funkcionáři se museli registrovat u FAČR a stát se tak
právoplatnými členy. 12.12.2012 bylo členem FAČR celkem 283 154 členů.
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Členů registrovaných přes náš klub je ke stejnému datu 85. Každý člen je
povinen platit členské příspěvky, které jsou zasílány na účet FAČR. Na rok
2013 byl poplatek stanoven na 200,- Kč za dospělého a 100,- Kč za mládež.
Všechny tyto poplatky máme v pořádku uhrazeny a všichni se tak mohou těšit
na novou členskou kartu FAČR. Tato karta bude umožňovat využívat slev u
více jak 1 500 obchodních partnerů sítě ALIVE. Průběžně mají být doplňovány
další výhody spojené s fotbalem.
Díky umístění našeho A-týmu na třetím místě po podzimní části sezóny
2012/2013 jsme mohli poprvé v historii volit na Valné hromadě vedení
Jihomoravského fotbalového svazu. Odměnou za toto umístění bylo obdržení
nové sady dresů.

Plány na rok 2013
Také v roce 2013 budeme i nadále vylepšovat celý areál. Snažíme se vše
řešit operativně a dle našich možností. Prioritou pro rok 2013 je umístění
zábradlí kolem hřiště, které jsme se zavázali vybudovat svým vstupem do
krajských soutěží. Tuto záležitost nám nařizuje soutěžní řád. Nyní máme na
tento nedostatek výjimku do léta 2013.
Ve spolupráci s naším největším podporovatelem městysem Švábenice by
se měla provést vizuální rekonstrukce starých kabin. Dojde také k zakoupení
bezpečných branek pro přípravku. Velmi děkujeme vedení celého městyse za
tuto podporu, bez které by náš klub již nadále nemohl fungovat, protože by
nedokázal splnit veškeré požadavky, které jsou s fotbalovým děním spojené.
Nemalý dík patří všem ostatním sponzorům a jednotlivým občanům, kteří se
nám v tíživé době snaží pomoci, jak jen jim to situace dovoluje. Děkujeme také
všem fanouškům nejen z našeho městyse, kteří pravidelně navštěvují naše
utkání. Co se týká počtu diváků, tak patříme mezi nejvíce navštěvované kluby
celého okresu Vyškov.

Aktuální personální obsazení jednotlivých týmů
Trenérem A-týmu je Miroslav Boniatti, asistentem trenéra Josef Pýrek,
vedoucím týmu Roman Šmehlík, lékařem/masérem Pavel Slavík. Hrajícím
trenérem B-týmu je Ladislav Grmela. Trenérem žáků Petr Krejčí, vedoucím
týmu Andrea Kalábová, asistentem trenéra Lenka Hrnčiříková, která současně
trénuje s Josefem Derkou přípravku.
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Informace pro všechny
Jsme kluci, kteří také sedí doma u počítače, ale zároveň se v týdnu hýbeme na
fotbalových trénincích. Hrajeme okresní soutěž za žáky a turnaje za přípravku.
Moc rádi mezi sebou přivítáme další kluky a holky. Moc se těšíme na nové
kamarády,
kteří
rozšíří
naši
výbornou
fotbalovou
partu.
Pokud je někdo již o něco starší, tak má možnost naskočit do našeho A

nebo B-týmu. Nabízíme licencované trenéry, slušné zázemí a výbornou partu.
Všichni jste vřele vítáni. Kontakty na jednotlivé zástupce týmů, časy a místa
tréninků najdete na webu.
Petr Rejpal, místopředseda Sokol Švábenice
1.B třída skupina A JmKFS
Rk.

Tým

Záp

+ 0 -

1.

Podolí

13

2.

Soběšice

13

3.

Švábenice

4.

Skóre

Body

(Pravdy)

8 3 2 23: 17

27

( 6)

8 2 3 30: 16

26

( 8)

13

8 0 5 24: 18

24

( 3)

Bohdalice

13

7 2 4 40: 17

23

( 5)

5.

Tišnov

13

7 0 6 24: 25

21

( 3)

6.

Blansko B

13

6 1 6 24: 27

19

( 1)

7.

Rousínov B

13

6 0 7 22: 21

18

( -3)

8.

Černá Hora

13

5 2 6 23: 29

17

( -1)

9.

Medlánky

13

5 2 6 23: 35

17

( -4)

10.

Kohoutovice

13

5 1 7 16: 17

16

( -5)

11.

Lipovec

13

4 3 6 20: 21

15

( -6)

12.

Svratka Brno

13

4 3 6 13: 18

15

( -3)

13.

Ivanovice na H.

13

4 2 7 14: 23

14

( -7)

14.

Čebín

13

3 1 9 13: 25

10

( -8)

27

Rk. Tým

III. třída skupina A, OFS Vyškov
Záp + 0 Skóre
Body

(Pravdy)

1.

FKD B

14

10 2 2

46: 28

32

( 11)

2.

Bohdalice B

14

9

2 3

46: 33

29

( 8)

3.

Chvalkovice nH

14

9

1 4

49: 25

28

( 7)

4.

Komořany

14

9

1 4

37: 23

28

( 7)

5.

Habrovany

14

8

3 3

33: 19

27

( 6)

6.

Švábenice B

14

6

2 6

35: 27

20

( -1)

7.

Kučerov

14

6

2 6

29: 32

20

( -1)

8.

Hoštice

14

6

0 8

35: 29

18

( -3)

9.

Rychtářov

14

5

3 6

33: 34

18

( -3)

10.

Pustiměř B

14

4

5 5

28: 23

17

( -4)

11.

M. Málkovice

14

4

4 6

30: 36

16

( -5)

12.

Dražovice B

14

3

4 7

25: 28

13

( -8)

13.

Opatovice

14

4

1 9

31: 36

13

( -8)

14.

Ježkovice

14

0

0 14 13: 97

0

(-21)

Rk.

Okresní soutěž skupina A žáků, OFS Vyškov
Tým
Záp + 0 - Skóre
Body
(Pravdy)

1.

Bohdalice

9

8 0 1 62: 14

24

( 12)

2.

M. Málkovice

9

7 1 1 57: 11

22

( 10)

3.

FKD

9

6 1 2 69: 9

19

( 4)

4.

Hoštice

9

5 2 2 51: 8

17

( 5)

5.

Dědice

9

5 1 3 25: 10

16

( 1)

6.

Pustiměř

9

4 1 4 38: 25

13

( -2)

7.

Švábenice

9

3 0 6 29: 23

9

( -6)

8.

Habrovany

9

3 0 6 25: 37

9

( -6)

9.

Komořany

9

1 0 8 14: 66

3

( -9)

10.

Kučerov

9

0 0 9 0:167

0

(-12)
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Rozpis utkání jarní
části sezóny
2012/2013

I.B třída skupina A, JmKFS Brno
15.kolo

Sobota

30.3.2013

15:30 hod

Švábenice

Sobota

6.4.2013

10:30 hod

Kohoutovice

-

Tišnov

16.kolo
17.kolo

Sobota

13.4.2013

16:00 hod

Švábenice

-

Medlánky

18.kolo

Neděle

21.4.2013

16:00 hod

Blansko B

-

Švábenice

Rousínov B

-

Švábenice
Lipovec

19.kolo

Neděle

28.4.2013

16:00 hod

Švábenice

20.kolo

Sobota

4.5.2013

16:30 hod

Švábenice

-

21.kolo

Sobota

11.5.2013

16:30 hod

Podolí

-

Švábenice

22.kolo

Sobota

18.5.2013

16:30 hod

Švábenice

-

23.kolo

Neděle

26.5.2013

16:30 hod

Čebín

-

Ivanovice
n/H
Švábenice

24.kolo

Sobota

1.6.2013

16:30 hod

Švábenice

-

Soběšice
Švábenice
Černá
Hora
Švábenice

25.kolo

Sobota

8.6.2013

16:30 hod

Bohdalice

-

26.kolo

Sobota

15.6.2013

16:30 hod

Švábenice

-

14.kolo

Sobota

22.6.2013

16:30 hod

Svratka Brno

-

15.kolo

Neděle

31.3.2013

10:00 hod

Švábenice B

-

Komořany

16.kolo

Neděle

7.4.2013

10:00 hod

Ježkovice

-

Švábenice B

17.kolo

Neděle

14.4.2013

10:00 hod

-

Dražovice B

18.kolo

Neděle

21.4.2013

16:00 hod

Švábenice B
Chvalkovice
n/H
Opatovice

-

Švábenice B

-

Švábenice B

Švábenice B

-

Pustiměř B
Švábenice B

III. třída skupina A, OFS Vyškov

19.kolo
20.kolo

Neděle
Neděle

28.4.2013
5.5.2013

16:00 hod
10:00 hod

21.kolo

Neděle

12.5.2013

16:30 hod

Rychtářov

-

22.kolo

Neděle

19.5.2013

10:00 hod

Švábenice B

-

23.kolo

Neděle

26.5.2013

16:30 hod

Kučerov

-

Drnovice B
n/H
Švábenice B

24.kolo

Neděle

2.6.2013

10:00 hod

Švábenice B

-

Habrovany

Bohdalice B

-

Švábenice B

Švábenice B

-

Hoštice

25.kolo
26.kolo

Neděle
Neděle

9.6.2013
16.6.2013

16:30 hod
10:00 hod

Žáci, OS skupina A, OFS Vyškov
10.kolo

Neděle

7.4.2013

13:30 hod

-

Švábenice

11.kolo

Neděle

14.4.2013

13:30 hod

Švábenice

-

M.Málkovice

12.kolo

Neděle

21.4.2013

13:30 hod

Habrovany

-

Švábenice

13.kolo

Neděle

28.4.2013

13:30 hod

Švábenice

-

Dědice

Komořany

-

Švábenice
Švábenice

14.kolo

Neděle

5.5.2013

14:15 hod

Hoštice

15.kolo

Neděle

12.5.2013

10:00 hod

Pustiměř

-

16.kolo

Neděle

19.5.2013

13:30 hod

Švábenice

-

Drnovice

17.kolo

Neděle

26.5.2013

14:00 hod

Kučerov

-

Švábenice n/H

18.kolo

Neděle

2.6.2013

13:30 hod

Švábenice

-

Bohdalice
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Nejmladší generace fotbalistů
nám dělá radost
Už je to více jak rok, co po fotbalovém hřišti organizovaně pobíhají, vedle
žákovského týmu, také děti, které s fotbalem teprve začínají. Je to naše „přípravka“ –
děti ve věku 5-9 let. Abychom je naučili nejen trénovat, ale i týmově hrát fotbalová
utkání, zajíždí s nimi trenérka Lenka Hrnčiříková na neoficiální i oficiální zápasy a
turnaje. Jednoho takového jsme se zúčastnili v sobotu 9. 3. 2013 v Nezamyslicích. Na
turnaji bylo celkem šest týmů (Nezamyslice, Němčice, Dobromilice, Mostkovice,
Hoštice-Heroltice a Švábenice). Děti odehrály celkem pět zápasů, protože se hrálo
stylem "každý s každým". Z těchto pěti zápasů dva vyhrály (s Dobromilicemi 5:0 a s
Hošticemi 1:0) a třikrát vybojovaly remízu (s Němčicemi 0:0, s Mostkovicemi 1:1, s
Nezamyslicemi 1:1). Následující boj o 3. a 4. místo s Hošticemi byl velmi napínavý a
vyrovnaný, zápas skončil remízou v normální hrací době. O výsledku musely
rozhodnout až penalty, při kterých byly lepší Hoštice. Mužstva byla hodně vyrovnaná,
o čemž svědčí i fakt, že naše
přípravka
ani
jednou
neprohrála v řádném hracím
čase. Přesto se umístila na
čtvrtém místě. Při vyhlašování
nejlepších hráčů obdržela
Vikča Špicová ocenění za
nejlepší brankářku turnaje.
Do Nezamyslic jsme
dorazili (jako na každý zápas)
s podporou rodičů dětí, kteří
tvořili základnu fanoušků.
Během
celého
turnaje
panovala dobrá nálada, kterou
vytvořili nejen rodiče v rolích
fanoušků, ale i děti, které
předváděly výborné výkony.
V loňském roce TJ Sokol Švábenice požádal městys o možnost zakoupení
fotbalových branek pro nejmenší. Jedná se o tzv. „bezpečnostní branky“, které musí
splňovat nejpřísnější normy pro bezpečnost dětí. Městys Švábenice nám vyšel vstříc a
branky pro přípravku v letošním roce přislíbil. Touto cestou bychom rádi poděkovali
městysi za finanční podporu, která pomůže k rozvoji a zkvalitnění mladé základny
fotbalistů Sokola Švábenice.
Nahoře zleva: asistent Josef Derka, Tomáš Tilšer, Vašek Hanák, Pavel Tvrdý, Ondřej
Vidlář, trenérka Lenka Hrnčiříková
Dole zleva: Lukáš Frgál, Adam Sedláček, Adam Tilšer, Jan Derka, Viktorie Špicová
Josef Derka – trenér přípravky
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Před 100 lety

Sokol ve Švábenicích
Ze zápisků paní Boženy Butalové
1906 ( 8.12.) Ustavující valná hromada SOKOLA
Starosta Antonín Vojáček společenská místnost na Osmeku.
Vypuknutím I. světové války byl Sokol na 4 roky zakázán až do roku
1920. Aktivní členové Sokola byli na frontě a legiích.
1921 Sokol obnoven. Významnou roli hráli učitelé Alois Valenta, Lejsal
Miloš, Jan Kadlec.
Sídlo Sokola bylo přeneseno do sálu na Lapači- postavený těsně před
I. svět. válkou Tomášem Dvořákem. Patřil ve své době k největším a
nejmodernějším v širokém okolí. V sokolovně byly pro to ideální
podmínky jak pro tehdy prosazovaná nářaďová cvičení tak pro prostná
všech věkových kategorií a divadelní činnost. V některých letech bylo
nastudováno až 5 divadelních představení několikrát reprízovaných.
Členové Sokola cvičili na všech sokolských sletech.

1940 – 1945 Přerušení
1945 – 1948 Cvičení všech složek: žáci, žačky, dorostenci, dorostenky,
muži, ženy

1949 Jednotná tělovýchova
1933 Založení SK Švábenice Havlíček Emanuel, Jan Kunovský, sponzor

1938

1966

pan Tomášek, nájemce Punčochářova mlýna. Klubovna na
Osmeku, hřiště v Záhumení naproti Vincencova, Procházkovému,
Stratilovému. Oploceno dřevěným plotem na zápasech až 1200
diváků. Vlastní kapela.
Zánik klubu financovaného panem Tomáškem po účinné kampani
pátera Eduarda Tabáčka a řídícího učitele Jana Kadlece. Tito dva
nesmiřitelní volnomyšlenkáři Československého vyznání a
katolická strana se spojili k likvidaci jimi prezentovaných komunit
neboť v letech SK povážlivě klesla návštěvnost především
svátečních pobožností a aktivita Sokola. Sportovní činnost klubu
byla oběma stranami označena pohoršující a nemravnou
dupárnou. Fotbalové hřiště v cihelně
vybudování nového hřiště s kabinami hráči KOMETY Brno
použito obecních letopisů zpravodaj č.4/1996 Cupák Zd., Navrátil
Přemek
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Šíří se kritizování a pohrdání!
S radostí využívám příležitost pozdravit všechny spoluobčany Švábenic. Přijměte
pozdrav z fary a přání krásných blížících se velikonočních svátků.
Těšíme se na nového papeže Františka.
Žijeme ve velice zajímavé době. Mění se prezidenti, papežové i vlády. Ne všichni
jsou pak spokojeni a šíří se tak kritizování, posuzování, pohrdání a to všechno s sebou
neseme do zaměstnání, do rodin i různých společenství. Dnes je tolik potřeba pokoje,
klidu, radosti... Kde to všechno vzít, když nás pořád obklopují problémy a starosti,
spěcháme, a pak už na nic není čas. Zapomínáme na to, co nás krásného v životě
potkalo, na lásku, na přátelství, na to, co krásného každý z nás v sobě nosí. Např.:

Co slýchávají naše děti:
Nelítej, pohni se, pomalu, pospěš si, nesahej, dávej pozor, dojez
to, vyčisti si zuby, neumaž se, umazal ses, buď zticha, co jsem ti
říkal, co jsem ti říkala, omluv se, pozdrav, pojď sem, nemotej se
pořád kolem mne, jdi si hrát, neruš, neběhej, ať se nezpotíš,
dávej pozor, ať nespadneš, říkala jsem ti, že spadneš, tvoje
smůla, nedáváš nikdy pozor, to nezvládneš, jsi moc malý, to udě lám já, na tohle jsi už moc velký, jdi spát, vstávej, uděláš to
později, mám moc práce, hraj si sám, přikryj se, nechoď na
sluníčko, buď na sluníčku, nemluv s plnou pusou.

Co by naše děti rády slyšely:

Mám tě rád, mám tě ráda, jsi krásný, jsem šťastná, že tě mám, pojď si pov ídat
o tobě, najdeme si společně trochu času, jak ti je, jsi smutný, máš strach, proč
se ti nechce, jsi roztomilý, jsi jemný, jsi něžný, vyprávěj mi, co jsi vyzkoušel,
jsi šťastný, moc se mi líbí, když se směješ, můžeš plakat, jestli chceš, jsi
nespokojený, co tě trápí, co tě rozzlobilo, můžeš říct všechno, co chceš, věřím
ti, líbíš se mi, líbím se ti, kdy se ti nelíbím, poslouchám tě, jsi zamilovaný, co
si o tom myslíš, je skvělé být s tebou, mám chuť si s tebou povídat, mám chuť
tě poslouchat, kdy se cítíš velmi nešťastný, líbíš se mi takový, jaký jsi, je
krásné, když jsme spolu, řekni mi, jestli se mýlím.

Kolem nás je spousta dospělých lidí, kteří ještě čekají na slova,
která chtěli slyšet jako malé děti.
Ženy si povídaly před obchodem o svých mužích. Jedna z
nich mechanicky kroutila uchem tašky a nakonec řekla:
"Vím, že můj manžel umí být něžný a srdečný.
Ke psovi se tak chová."
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Jak je těžké občas prokázat lásku. Překáží nám v tom
předsudky, špatné zkušenosti, zranění, apod. Těžko se odpouští
poklesky druhým a také sobě. Ptáme se:
Kde jsou hranice?
Jak dlouho ještě?
Přišel jednou na svět syn člověka – Ježíš a ukázal, jak dlouho nikdo nemá větší
lásku než ten, kdo svůj život dává za své přátele. To jsou hranice přátelství, tohle je
pravá láska, po které všichni toužíme: vědět, že budu mít odpuštěno všechno, chtít
odpustit všechno, moci se spolehnout najisto, nebát se ničeho. Není to snad pitomost?
Bůh nám skrze Ježíše odpověděl: PRO MNE – NE! A ukázal svou velkou lásku tím,
co udělal: umřel pro nás. Tehdy nám jakoby předem schválil odpuštění za každých
okolností, osvobození od veškerých obvinění a otevřel cestu k plné svobodě. Stačí si
jen pro ně přijít. Má to jenom malý háček, podmínku, kterou je třeba splnit: miluj,
protože jsi milovaný, odpouštěj, protože je ti odpuštěno, hledej dobro v druhých, jak ho
nacházíš v sobě.
Co to znamená v praxi?
Chovat se k manželce tak krásně,
jak se umíš chovat k psovi?
Hloupé přirovnání, ale mnohdy pravdivé. Ježíš nám připomenul, že pravé přátelství
spočívá v tom: odkrývat vnitřní krásu člověka i v těch, kteří jsou odporní a podle mě
špatní. On to tak totiž dělal: mluvil s celníky a hříšníky, jídal s nimi – což mu vytýkali
farizeové. On hledal dobro v každém a my začněme od sebe: vždyť nejsem tak tvrdý,
jak chci, aby mě jiní viděli, nejsem tak mrzutý, jak se často chovám, mám srdce, které
umí milovat, a rádo by bylo milováno. Stačí jenom těch pár slov, které jsem na počátku
vypsal.
Proč to nezkusit?
Zkus to nejprve s Bohem, On už je připravený tě přijmout,
pak to bude snadnější i s lidmi.
O Velikonocích, když si připomínáme vrchol lásky Boha k člověku skrze Ježíšovu
oběť za nás, myslím si, že je to dobrý čas s Boží pomocí vzkřísit to, co se možná zdá
mrtvé, co se zdá ztracené, zkusit to, co se zdá nemožné a prostě uvěřit nejen Bohu, ale i
sobě a druhým.
Po Ježíšově zmrtvýchvstání všechno se stává možné, vždycky může být lépe, všechno
se dá překonat s láskou. Bez ní život nemá smysl.
Chtěl bych vám všem přinést nejenom malé světýlko naděje, ale celou velkou
planoucí hranici naděje tak, jak to pro nás udělal náš nebeský Otec. Když se v tu noc
vzkříšení sejdeme u ohně, kéž by vzplála v každém z vás naděje na nové lepší jitro, na
nový lepší život. To přeji vám všem.
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Chtěl bych vás seznámit s tím,
co nás čeká v příštích dnech:






Zelený čtvrtek v 19.00 hod. si připomeneme Poslední večeři Páně a
ustanovení Eucharistie
Velký pátek
v 19.00 hod. prožijeme umučení Krista z lásky k lidstvu
a Jeho pohřeb
Bílá sobota
od 20.00 hod. budeme společně bdít v očekávání Jeho
zmrtvýchvstání
V neděli budeme slavit slavnost zmrtvýchvstání Páně. Slavnostní
bohoslužba se bude konat v 9.30 hod.
Velikonoční pondělí bude mše sv. v 9.30 hod.

Chtěl bych vás také seznámit s dalšími akcemi,
které ve farnosti plánujeme:









27. 4. v sobotu, ve 12.30 hod. bude ve Švábenicích u kostela zahájení
sezóny pro motorkáře
40 dní po velikonocích, letos to bude 9. května, oslavíme
Nanebevstoupení Páně při mši sv. v 17.30 hod, 10 dnů poté – tj. 19.
května oslavíme Seslání Ducha Svatého
20. 5. organizujeme již tradičně pouť na Jezírko, mše sv. bude v 17.00
hod.
25. 5. přijede do Švábenic olomoucký arcibiskup a bude udělovat naší
mládeži svátost biřmování
26. 5. bude v našem kostele I. sv. přijímání
2. 6. půjdeme na průvod Božího Těla
v červnu plánujeme dětskou pouť na Velehrad
12. 6. plánujeme farní den nemocných. V 18.00 hod. bude sloužena
mše sv. za dar zdraví pro všechny nemocné občany s udělováním
svátosti pomazání nemocných, pak bude na faře společné posezení.
Prosím všechny rodiny, aby pomohli dopravit své nemocné do kostela.

Těšíme se na setkání s vámi při těchto akcích.
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Díky finanční pomoci městyse Švábenice, za kterou velmi děkujeme, byly
zrestaurovány sochy světců na bočních oltářích, namontovány mříže pro větrání
boční kaple v kostele, a také přistoupíme k výměně již velmi opotřebovaných lavic
v kostele. Děkuji všem dárcům našeho kostela za finanční a modlitební podporu a
rádi uvítáme jakoukoli pomoc. Dary na kostel můžete zaslat přímo na účet farnosti
1560861399/0800 anebo odevzdat na faře. Je možné vystavit potvrzení o přijetí
daru pro FÚ.

Všem občanům požehnané a milostiplné
svátky velikonoční
přeje P. Boguslaw, švábenický farář

Dobrovolný dar na konto Dobré vůle
v roce 2012
Ženy ze Švábenic ani v roce 2012 nepřerušily tradiční iniciativu na konto Dobré
vůle a na dobročinné účely vybraly do pokladničky 10 412,-Kč.
Z toho bylo zasláno:
Domov pro postižené děti Otnice …….….3000,- Kč
Likvidace Lepry Praha ………………
3000,- Kč
Papežská misijní díla Špindlerův Mlýn…..2000,- Kč
Pro postiženou Michalku Láníkovou………855,- Kč
Poštovné ………………………………… …66,- Kč
Výdaje celkem:…………………………. 8921,- Kč
Zbytek zůstal na dary pro letošní rok 2013.
Zpracovala: Jana Jiříčková
Milé ženy, jen tak dál! Nejsou to sice honosné dary, ale děláte to z lásky pro druhé a to
se vám v životě tisíckrát vrátí! Všem těmto ženám – dárkyním je nutno poděkovat za
krásný morální postoj a přát si, aby na světě podobných aktivit bylo co nejvíce.
Připravil: Libor Pištělka
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Vypalování staré suché trávy
pod pokutou 500 000,- Kč
aneb

- Neznalost zákona neomlouvá Po dlouhé zimě přicházejí slunné jarní dny, kdy lidé začínají uklízet své zahrádky.
Jedním ze způsobů, kterým „uklízí“ své zahrádky či louky je
vypalování staré suché trávy.
Jedná se o osvědčený a nejrychlejší způsob likvidace staré trávy. Vyvstává ovšem
otázka, zda je to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob. Neznalost zákonů
neomlouvá a lidé by si měli uvědomit, že provádět vypalování porostů je zakázáno
podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně § 17 odst. 3 písm. f).
Důležité je uvědomit si rozdíl mezi vypalováním a spalováním. Vypalováním se
rozumí plošné vypalování např. trávy nebo strniště, spalováním se rozumí např.
zapálení shrabané trávy na hromadě. Oběma způsoby likvidace staré trávy lze iniciovat
vznik požáru a tím ohrozit život a zdraví osob, zvířat nebo majetek.
Na co si tedy dát pozor? Lidé by neměli v žádném případě spalovat trávu při větru, kdy
by hrozilo další rozšíření ohně nebo v blízkosti snadno vznětlivého materiálu (suché
trávy, sena, slámy,…) nebo lesa, kdy hrozí vznik požáru. Hasiči z Jihomoravského
kraje již museli likvidovat několik požárů způsobených právě vypalováním staré trávy.
Jak pro fyzické, tak i právnické a podnikající fyzické osoby platí zákaz vypalování
porostů podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně. Porušení tohoto zákazu může
být příčinou vzniku požáru s velkými škodami na majetku či ohrožení zdraví nebo
životů občanů. Za přestupek na tomto úseku lze uložit fyzické osobě pokutu do výše
25 000,– Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost bez
zvýšeného požárního nebezpečí pokutu do výše 250 000,– Kč, právnické osobě nebo
podnikající fyzické osobě provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím
pokutu do výše 500 000,– Kč.

SDH Švábenice žádá spoluobčany o pomoc
V roce 2016 náš sbor oslaví 120. výročí od založení a při této příležitosti
vyjde kniha, která popisuje jeho dlouholetou historii. SDH Švábenice žádá
spoluobčany (pamětníky) o zapůjčení fotografií z jakékoliv činnosti sboru
či o sdělení informací, jak sbor v dobách minulých fungoval. Fotografie
nebo sdělit informace členům sboru můžete každý pátek vždy od 19.00
hod. v hasičské zbrojnici nebo pomocí e-mailu:
hasici.svabenice@seznam.cz
Za jakoukoliv pomoc budeme vděční
Pavel Přecechtěl - člen výkonného výboru SDH Švábenice
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3. oddíl YMCA SKAUT Švábenice
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
Mládež našeho oddílu se schází na pravidelných schůzkách ve skautské
klubovně. Ta slouží i jako sklad táborového materiálu. V druhé polovině roku
prošla díky Úřadu městyse Švábenice částečnou rekonstrukcí, a tak nám může
sloužit i nadále k bezproblémové celoroční činnosti. Roveři se schází v malém
srubu – Junácké chatě v lese u Švábenic, kde se starají nejen o chatu, ale i o
její okolí, aby sloužilo k oddechu a odpočinku všem návštěvníkům lesa.
Rok 2013 jsme tradičně zahájili Tříkrálovou sbírkou, při které se nám
podařila vybrat částka 27 856,- Kč. S příchodem jara jsme se vydali na úklid
odpadků kolem Švábenic. V předvečer 67. výročí osvobození našeho městyse
od nacistické okupace jsme se zúčastnili vzpomínkového průvodu
s pokládáním kytic k památníkům obětem I. a II. světové války.
V červnu jsme strávili víkend na jarním zálesáckém kempu. Přístřeší nám
poskytla junácká chata ve švábenickém lese.
V červenci se konal tradiční letní tábor na louce u obce Milkov na Konicku.
Během táborového pobytu si táborníci prostřednictvím celotáborové hry
připomněli stoletou skautskou historii.
V září se Roveři vydali na týdenní putování po Národním parku Podyjí.
V předvečer svátku svatého Václava jsme na zahradě u klubovny zapálili
67. výroční oheň. V den výročí založení našeho oddílu jsme zavítali na
svatováclavskou mši.
V listopadu jsme se sešli na junácké chatě na podzimním zálesáckém
kempu.
V prosinci jsme se připojili k celorepublikové skautské akci a do našeho
městyse přivezli betlémské světlo. Tím jsme obohatili sváteční domovy našich
rodin, sousedů a přátel.
V roce 2012 jsme se připojili k projektu Kola pro Afriku a v naší klubovně
zřídili sběrné místo. www.kolaproafriku.cz
Byly zřízeny oddílové webové stránky
www.skautsvabenice.webnode.cz
a facebookový profil.
Chtěli bychom poděkovat úřadu městyse Švábenice za hrazení
veškerých nákladů spojených s chodem a údržbou klubovny a za finanční
podporu
na celoroční činnost oddílu. Také děkujeme všem členům, rodičům a
přátelům za podporu a pomoc při společných brigádách zvláště na
sklonku roku
při rekonstrukci klubovny, na opravách junácké chaty a přípravě
tábořiště, bez níž by naše činnost nebyla možná.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu 5. ledna 2013 jsem se sešli na úřadu městyse, abychom pro potřeby charity
vykonali již tradiční „Tříkrálovou sbírku“. Po několika vyčerpávajících hodinách
koledování jsme se sešli opět na úřadě a po rozpečetění pokladniček a sečtení jejich
obsahu jsme měli radost z vybrané částky 27 856,- Kč.
Poděkování patří všem, kteří svůj čas věnovali této sbírce i těm, kteří do sbírky přispěli.

LEZECKÉ ODPOLEDNE
Druhou lednovou sobotu jsme se
vydali na lezeckou stěnu do
Vyškova. Během odpoledne jsme si
prověřili
nejen
své
fyzické
schopnosti, ale i různé úvazky a
uzly. Každý, kdo na stěně stráví víc
než hodinu lezení, jistě přizná, že
cítí každý sval v těle. Proto věřím,
že opakováním těchto
akcí
v zimních
měsících
získáme
potřebný trénink pro letní aktivity.
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BUDKYÁDA

Na sklonku zimy jsme se sešli v naší klubovně a vlastnoručně vyrobili několik ptačích
budek k jarnímu zahnízdění ptactva. Následující sobotu jsme budky roznesli po
stromech do okolí Švábenic s nadějí, že si je co nejdříve najdou noví nájemníci.
Dana a Pavel Derkovi

39

Kola pro Afriku – 2012 – rok první
Myšlenka „českých jízdních kol pro Afriku“ vznikla na sklonku léta 2011 v
Anglii, při setkání s anglickou organizací Jole Rider, která posílá jízdní kola do
Gambie již 7 let.
Cesta do Gambie na konci roku 2011 a setkání s obdarovanými dětmi v této
zemi potvrdilo záměr pomáhat z České republiky. V té době jsme ještě netušili,
jaký zájem vzbudí projekt Kola pro Afriku v České republice.
V lednu a únoru 2012 proběhly přípravné kroky k založení obecně prospěšné
společnosti Kola pro Afriku. Současně byly zveřejněny první zprávy o chystaném
projektu v médích, konaly se první besedy pro veřejnost o Gambii a o projektu
Kola pro Afriku. Historicky prvním dárcem kola pro Afriku se stal pan Marcel
Jureček při vůbec první besedě v Kostele Svatého Ducha v Ostravě Zábřehu 12.
února 2012. Kostel Svatého Ducha se stal prvním sběrným místem v projektu
Kola pro Afriku.
Následovala Kroměříž se svým sběrným místem. Cesta sběrných míst se
ukázala jako možná, postupně se přidávala další sběrná místa. Do října 2012
vzniklo na 60 dobrovolnických sběrných míst po celé České republice. Své
prostory i sebe nabídli ve farnostech, školách, veřejných prostorách obcí, firmy,
občanská sdružení i občané. Zvláště velkou hodnotu spatřujeme v propojení
projektu se školami. Sbírka probíhá nebo se uskutečnila v deseti školách.
Vypuštěný Gin z láhve – s dobrou vůlí je to pohádkové, každým dnem kola
přibývají díky dárcům v celé republice, také díky sběrným místům, jejichž počet
také roste. Lidé pohádkově otevírají svá srdce.
Centrální sklad – v květnu probíhají jednání o centrálním skladu, jako
návaznosti na sběrná místa, kde se kola budou třídit a vhodná kola pro Afriku
opravovat. Jako v dosavadním průběhu celého projektu přichází další perlička perla do vzácné mozaiky v podobě sdružení Nová šance v Ostravě, místní části
Koblov. Toto sdružení dává šanci lidem s různými náročnými životními příběhy a
tito lidé se snaží tuto šanci vracet například v podobě pomoci v projektu Kola pro
Afriku. Pomáhají při vykládkách kamionů s koly ze sběrných míst. Někteří
pomáhají při třídění a opravách kol. Jsme vděčni za toto spojení a jako
mnohokráte si uvědomujeme, že celý projekt přináší mnoho dobrého hlavně lidem
v naší zemi a až ve druhém sledu dětem v Africe. „Darované dobro je mnohokrát
vráceno.“
V průběhu léta 2012 se k projektu Kola pro Afriku přidal Radek Krupa se svou
cestou na handbiku po hranici ČR. Tento hendikepovaný sportovec proměnil svůj
sen objet republiku v propagaci projektu Kola pro Afriku. Během ujetých 1800
km s pohonem vlastních rukou zvěstoval v desítkách míst myšlenku pomoci dětem
v Gambii. Radek zároveň zřídil sběrné místo ve Frýdku Místku. Díky Radkovi a
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jeho partnerské jízdě se zvedl zájem o projekt a také přišli významní sponzoři –
společnost LAMA energy a společnost KVAPIL.
Celý projekt stále stojí hlavně na dobrovolnících, cítíme vděk těm, kteří se
přidávají a nezištně pomáhají, protože chtějí. Bez této energie by projekt nemohl
pokračovat dál. Dobrovolnictví dává projektu vyšší hodnotu, dává projektu smysl.
Koncem jara vyvstává otázka svozů kol ze sběrných míst do centrálního skladu,
hledáme cesty a opět perlička – perla do mozaiky, transportní společnost pana
Ladislava Adamce z Nového Jičína FORMAN ADAMEC. Pan Adamec velmi
podpořil projekt Kola pro Afriku a stal se tak hlavním a klíčovým partnerem v
oblasti dopravy kol ze sběrných míst do centrálního skladu.
Do centrálního skladu svezla společnost Forman Adamec téměř 3000 kol. Další kola
pomohla svézt transportní společnost Tomáše Švejcara z Uherského Hradiště, a
liberecká společnost Helicar. Do centrálního skladu v Ostravě je svezeno ke konci
roku 2012 téměř 4000 darovaných kol, dalších přibližně 3 tisíce kol je stále ve
sběrných místech a čekají na svoz. Hledáme další logistické partnery.
Díky velké řadě dárců a nadšenců se podařilo vybrat na 7000 jízdních kol.
Darovaná kola je potřeba dále třídit a opravovat a následně poslat do Gambie, což je
finančně náročné, proto jsme na podzim začali organizovat benefiční akce, jejichž
výtěžek je určen na dopravu kol do Gambie. Jednou z úspěšných benefičních akcí se
stal Běh pro Gambii v Ostravě, dne 20.10.2012. Zúčastnilo se 69 běžců, převážně
studentů a učitelů dvou ostravských škol, 1st International School a Gymnázia
Františka Hajdy z Hrabůvky. Díky všem běžcům se podařilo „vyběhat“ úžasných 29
551 Kč. Všem zúčastněným za tuto pomoc srdečně děkujeme.
Studenti Gymnázia v Hrabůvce pokračují v nadšené aktivitě dál. Místní studentská
firma pořádá velkou sněhulákovou akci na podporu projektu Kola pro Afriku –
Sněhuláci pro Afriku. Může se stát, že v lednu budeme v Ostravě, díky všem
zapojeným školám, zakopávat o sněhuláky. I tato aktivita pomůže kolům do Afriky a
opět vyjadřuje hodnotu dobrovolnictví a smysluplnost propojení s mladými lidmi.
Benefiční akce v Kozlanech na Vyškovsku a FashionAid v Praze přinesly shodně
každá téměř 6000 Kč. Velmi si vážíme ochoty všech pořadatelů, kteří akce pořádali
ve prospěch projektu Kola pro Afriku bez nároku na svůj prospěch.
Začátkem roku 2013 se chystá benefiční akce s multikulturním centrem Cooltour v
Ostravě. Do této akce se velmi pozitivně zapojují některé ostravské cykloprodejny a
servisy, také Fakulta umění Ostravské univerzity a také vzniklo krásné partnerství se
Střední odbornou školou ve Frýdku Místku.
Je konec kalendářního roku. Kdekdo by mohl říct, že mu v ročním výčtu chybí
poslední krok, a tím je odeslání kol dětem do Afriky. Tento slavnostní krok přijde v
únoru roku 2013. Chystáme všechno k tomu, aby se tak stalo. Spolupracujeme s
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ostravskou přepravní společností NH – TRANS, SE o spolupráci při odeslání prvního
kontejneru s 500 koly dětem do Gambie. Tato společnost vstoupila nezištně se svou
zkušeností do projektu. Vzniká tak další důležité partnerství.
Celý rok 2012 znamenal pro společnost Kola pro Afriku krásný příběh, ve kterém
jsme potkávali mnoho otevřených srdcí. Vážíme si všech darů a vyjádřené podpory.
Při prvních krocích projektu jsme si neuměli představit vlnu nadšení a dobrodiní,
která s projektem přišla. Věříme, že darované dobro přispívá růstu lepšího já v
každém z nás. Věříme, že projekt Kola pro Afriku se všemi lidmi kolem přispívá, byť
jen malinkým dílem, k lepšímu prostředí v naší zemi.

info@kolaproafriku.cz
www.kolaproafriku.cz
KOLA PRO AFRIKU o.p.s., 28. října 437, 709 00 Ostrava

3. ODDÍL YMCA SKAUT ŠVÁBENICE
POŘÁDÁ
LETNÍ TÁBOR

ZÁHADA HLAVOLAMU
13. – 21. července 2013

Bližší informace u vedoucího oddílu
Pavel Derka, Švábenice 275, 683 23, tel: 608 580 506, pderka@centrum.cz
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Dopisy, které vždy potěší
Je to již pěkná řádka roků, co od paní Mileny Pokorné, která svůj život tráví nyní
v Domově seniorů u Prahy s pěkným jménem HORTENZIE, dostávám úhledně
napsaná psaníčka, která vždy potěší. Jistě se nebude zlobit, když její poslední dopis
zveřejním:
„Vážený pane, srdečně Vám děkuji za zaslaný obecní Zpravodaj, navíc
s přílohami. Pohlednice Švábenic se mi velice líbí. Už to, že vůbec někdo
navrhl, aby se pořídila, návrh se přijal a realizoval. A realizace nemohla být
lepší. Je to pro mne překvapující, mimořádně působivý fotografický záběr.
Je krásné, že pohled na středovou část obce s dominantou kostela
zachycuje i okolní krajinu, členitou a zčásti i zalesněnou.
Dobrá věc se podařila – a k tomu lze jen blahopřát.
A vedle toho vznikla i vizitka Švábenic.
S kalendáříkem, který zdobí pohled na rybník s nově zabydleními
labutěmi a kostelem, který dotvrzuje, že obrázek je skutečně ze Švábenic.
Sdílím přání všech, kterým labutě svým objevením Švábenic dělaly radost,
aby se opravdu po zimě vrátily. Zdá se, že tentokrát bude až na nějaký ten
výkyv mírná a snad se ani neprotáhne, aby práce na Obecním muzeu mohly
začít co nejdříve. K 15. výročí existence se tedy může podstatně zvětšit
pod plánovanou rekonstrukcí střechy.
Je to úspěch, že se podařilo zajistit peníze na tuto přestavbu. Čeká Vás
tedy šťastný rok, když v novém prostoru se trvale zpřístupní i Vaše
obdivuhodně velká sbírka betlémů. Je mi milé pomyšlení, že mezi exponáty
bude i ten malý z olivového dřeva, pocházející přímo ze Svaté země. Zatím
mám k vlastní potěše také malé novodobé jesličky ze žlutého plechu. Je to
nezvyklé, ale líbí se mi. Další, také malé, jsou z Francie a jsou ze skla. Mohu
si jenom přát, aby se jednou také dostaly pod střechu Vlastivědného
muzea, ale jak to dopadne, je ve hvězdách. Teď mohu jen o něco rozmnožit
Vaši sbírku betlémů na pohlednicích.
Se srdečným pozdravem Milena Pokorná“
Připravil: Libor Pištělka
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Sbíralo se od vesnice k vesnici
Česká republika, jak jsem se o tom před nedávnem v jednom časopise dočetl, je
považována za muzejnickou velmoc. Málo se o tom ví, proto si toho také málo ceníme.
Máme nejhustší síť muzeí v Evropě a tedy pravděpodobně i na světě. Navíc nová
muzea u nás stále přibývají. Slovo „muzeum“ pochází z řečtiny a je odvozeno od
řeckého slova múzeion. Symbolizuje pokladnici kulturních hodnot. Hlavním účelem
muzeí je uchovávat kulturní dědictví, navazovat na odkaz předků. Základ husté sítě a
velkého počtu muzeí byl v českých zemích položen v 90. letech 19. století. Lidová
kultura v tom samozřejmě hrála hlavní roli, zejména uskutečnění velkolepé
Národopisné výstavy československé v Praze v roce 1895. Tehdy prý obdivná slova o
jejím konání letěla celou Evropou. Předměty na ni sbírali obětaví místní pracovníci od
vesnice k vesnici. Řada předmětů se po skončení výstavy vracela z Prahy zpátky do
tehdejších okresů a stala se pak základem pro vznik místních vlastivědných muzeí.
V české republice je evidováno přes šest set muzeí, mezi nimiž jsou i naše dvě
švábenická muzea. Nejhodnotnější jsou celostátní muzea jako Národní muzeum
v Praze, Národní zemědělské muzeum a Národní technické muzeum. K významným
muzeím s bohatou historií patří také Moravské zemské muzeum v Brně nebo Slezské
muzeum v Opavě.
Za Švábenice musíme každý rok odevzdávat na Ministerstvo kultury třístránkové
roční výkazy o muzeích.
Kulturní památky jsou dokladem vysokého umění našich předků. Na nás je,
abychom tyto skvosty udržovali i pro další generace.

Pozvánka na výstavu
Ve Vlastivědném muzeu ve Švábenicích bude každou
neděli od 24. března do 7. července 2013 otevřena nová
historická výstava, kterou jsem nazval:
„VELKÁ MORAVA VE STOPÁCH SVATÝCH
CYRILA A METODĚJE“
Je to opět vše z mé sbírky. Pro posouzení uvádím, že
množství vystavěných věcí váží přes 20 kilogramů. Jsou to
dokumenty, pohlednice, fotografie, kresby, písničky,
brožury aj., které přibližují události příchodu svatých
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu před 1150 lety
s pokračováním duchovního života minulých století do
dnešních dní.
Otevřeno je tradičně každou neděli odpoledne od 14.00 do
17.00 hodin.
Jistě se všem bude výstava opět líbit. Jste srdečně zváni.
Vystavovatel: Libor Pištělka
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Desatero o pracovní aktivitě
Jsme národem, který si v každé situaci a v každé době vyloudil úsměv na
své tváři. Jistě k tomu přispěje i toto desatero:
1. Lenivost - půl zdraví
2. Co můžeš udělat dnes, to můžeš udělat i zítra
3. To, že jiní pracují, není důvod, abys pracoval i ty
4. Práce, která se do 30-ti dní neudělá sama, nezasluhuje tvoji pozornost
5. Ztracenou chuť do práce nehledej
6. Kdo nic nedělá, nic nezkazí, a proto si zaslouží odměnu
7. K práci se stav vždy tak, aby se jiní také měli kam postavit
8. Pokud nás slabě platí, nemůžeme silně pracovat
9. Práce není krčma, a proto v ní nevysedávej denně
10. Práce šlechtí člověka, ale my žádné šlechtice nepotřebujeme
Přídavek
Ten, kdo je denně pilný jako včelka,
pln energie jako býk,
pracuje jako kůň,
a večer je unavený jako pes,
by měl jít navštívit veterináře, protože je
pravděpodobně vůl.
Z archivu vybral: Libor Pištělka
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křížovka

46

Městys Švábenice
Úřední hodiny :

tel,fax:517 365 622
7.30 - 16.00 hod

Po
St

7.30 - 18.00 hod

Matrika

St

15.00 - 18.00 hod

Knihovna

Pá

16.00 - 18.00 hod

Farní úřad

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

http://farnost.svabenice.cz

tel: 731 402 180

Základní škola

tel: 517 365 629

Mateřská škola

tel: 517 365 647

Školní jídelna

tel. 517 365 712

Pošta
Smíšené zboží
ENAPO
Květinářství
Týna
LAURA
květinové studio
AKRED – úprava

Po,Út,Čt,Pá

8.00 - 10.30 hod

13.30 - 15.30 hod

tel: 517 365 620

St

8.00 - 10.30 hod

13.30 - 15.30 hod

16.00 - 17-00 hod

Po-Pá

6.30 - 17.30 hod

So

6.30 - 10.30 hod / Ne 8.00-10.00 h.

tel: 517 332 813

Po-zavřeno

Út-St 13.00 - 17.00 hod

tel: 517 365 617

So 8.00-10.30
Po
Út – Pá
So

Čt-Pá 8.00 - 17.00 hod
13.00 - 17.00 hod
8.00 – 17.00 hod
8.00 – 11.00 hod

www.kvetinovestud
iolaura.webnode.cz
tel:732 826 575

srsti psů

Po-So

tel: 517 365 820

Dle domluvy

Dětský second-hand Po-St-Pá

13.00 – 17.00 hod

Tel: 723 610 543

Kulturní dům -

Možnost pronájmu

Na Úřadu městyse Švábenice

tel: 517 365 622

Cukrárna

Po-Pá

12.00 – 18.00 hod (od listopadu do dubna Po a Út zavřeno)

So

10.00 - 18.00 hod

Ne

10.00 - 12.30 hod

13.30 - 18.00 hod

Pohostinství

Po - So

11.00-13.00 hod

16.00 - 22.00 hod

Na Lapači

Út - zavřeno

Ne 10.00 – 20.00 hod

V Bráně

Po-Čt

11.00 – 22.00 hod

Pá-So

11.00 – 24.00 hod

Kadeřnictví

ST-Čt-Pá

od 13.30

dle domluvy

Muzea, expozice

tel: 517 365 016
tel: 603 788 948

So: od 7.30 hod

Budova ZOD Haná
Ubytovací zařízení

tel: 517 365 818

dle domluvy
tel: 517 324 241

Myslivecká chata

Zlámal Stanislav

tel: 774 674 999

Hájenka

Zlámal Stanislav

tel: 774 674 999

Salaš

Látal Jaroslav

tel: 736 636 137

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

správce Libor Pištělka

mob: 732 446 286

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

mob: 736 441 108
Tel: 720 384 890
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HUMANITÁRN Í

SBÍRKA

Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

Sbírka se uskuteční :
dne:
10. 4. 2013
od 8.00 – 18.00 hod.
11. 4. 2013
od 8.00 – 14.00 hod.
12. 4. 2013
od 8.00 – 16.00 hod.
místo: klubovna SDH za úřadem městyse Švábenice
Bližší informace Vám rádi sdělíme - tel. : 517 365 622, 733 642 423

Děkujeme dopisovatelům za příspěvky do zpravodaje, které vždy
obohatí a zpestří každé vydání.
Redakční rada
Zpravodaj městyse Švábenice
Vychází nepravidelně, náklad 400 ks.
Odpovědný redaktor : Mgr. Jana Zatloukalová, Hana Hladká
Redakční rada: Alena Dvořáková, Alena Kušková, Libor Pištělka
Neprošlo jazykovou úpravou. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky upravovat,
zestručňovat, případně i neuveřejnit. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.
Grafická úprava a tisk: Moraviatisk Vyškov, spol.s r.o.Vydává městys Švábenice.
Tisk povolen: MK ČR E 14253
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Průvod Božího Těla půjdeme 2.6.2013

Sjezd rodáků se uskuteční
14. nebo 21. září 2013

19. května 2013 jste zváni do Švábenic
na Pohádkovou ves

Na zahájení motorkářské sezóny se svěcením
motorek jste zváni
27.4. 2013 ve 12.30 hod.

