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Zpravodaj
MĚSTYSE Švábenice
ČÍSLO 2/2013

Zveme vás na hody do Švábenic
na svátek sv. Michaela Archanděla
29. 9. 2013
Program uvnitř

Občanská

rubrika
Narodili se:

Švábová Klára
Klvačová Sabina
Šebestová Petra
Pražák Karel
Hladká Monika
Hanáková Nikol
Vincenec Dominik

č.p. 378
č.p. 246
č.p. 115
č.p. 342
č.p. 184
č.p. 228
č.p. 343

Blahopřejeme !

Opustil nás:
Navrátil Miloslav ve věku 71 let

V současné době mají Švábenice 1035 obyvatel
( 527 mužů / 508 žen )
Hana Hladká – pracovnice městyse Švábenice

Slovo úvodem…

Léto, léto mý…
Chce se mi romanticky zanotovat s naší
již bývalou populární pěnicí, ale… Toto léto
nám dalo všem skutečně pořádně zabrat!
Včetně již zmíněné známé pěnice, jejíž tristní
životní příběh – no spíše jeho již asi sté
pokračování – plnil přední stránky našeho bulváru.
A tak stejně jako její smutný život strmě s úspěchy stoupá a ještě strměji
ovšem padá až na samé dno, tak i to letošní léto si s námi pohrávalo jako
kočka s myší. Nejdříve to vypadalo naprosto beznadějně díky vydatným
dešťovým přívalům, posléze nás však atakovaly rekordní teploty, za
které by se nemuseli stydět ani ve žhavé Africe. Zkrátka – příroda si
s námi zase jednou zahrála hru, kolik toho vydržíme. A
myslíte, že vyhrála? Nikoliv! Člověk vydrží opravdu hodně.
Nakonec vždyť i ta padlá pěnice prý chystá svatbu!!! Jak
říkám – člověk vydrží hodně a i my školou povinní se
musíme chtíc nechtíc vyrovnat s krutou realitou, že nám to
zase začíná. Jistá naděje tu ovšem přece jen byla – poslední
srpnovou neděli u nás ve škole hořelo!!! Bohužel pro naše
žáky – jen jako. Místní jednotka hasičů nám v rámci svého
cvičení školu zachránila, takže i ta poslední jiskřička
naděje některých školáků o oddálení nástupu do lavic
byla definitivně uhašena.
Všechny nás teď ale čekají, dá se říci, ty
nejdůležitější, nejoblíbenější a nejočekávanější
události ve Švábenicích – sjezd našich rodáků a oslava
hodů. Máme se tedy na co těšit a i my „školáci“ ten start
určitě zvládneme také na jedničku.
Všem tedy přeji krásný podzim, užívejte si plnými
doušky všeho, čeho se vám každodenně nabízí, aniž si
to třeba uvědomujeme. Třeba jen toho, že se na nás
někdo pěkně usměje, že nám poděkuje, že nás
pozdraví…
Co dodat – usmívejme se navzájem!
Jana Zatloukalová
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Z Á P I S o průběhu 14. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 5.6. 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
14. zasedání zastupitelstva městyse Ing. Boženu Štolfovou a Pavla Pištělku.
1. Technický bod ( jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3. Schválení účetní závěrky městyse za rok 2012
4. Závěrečný účet městyse za rok 2012
5. Rozpočtové opatření č. 1/2013 rozpočtu městyse
6. Projednání písemné žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 202/1, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 590 m2
7. Schválení dodatku č. 3 ke Směrnici pro vedení účetnictví
8. Schválení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu městyse
9. Pravidla pro poskytování příspěvku dětem nastupujícím do 1. třídy v ZŠ Švábenice
od školního roku 2013/2014
10. Různé
11. Diskuse 12. Závěr
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e doplnění programu zasedání
zastupitelstva městyse o nový bod č. 10 „Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ
na školní rok 2013/2014“, nový bod č. 11 „Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na
školní rok 2013/2014 (od 1.9.2013)“ a nový bod č. 12 „Projednání koupi pozemků pro
ČOV Švábenice s příjezdovou komunikací a koupi id. 1/2 pozemků na fotbalovém
hřišti“.
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 6.2., 13.2., 20.3., 10.4., 24.4. a 15.5. 2013.
Bod č. 3) Schválení účetní závěrky městyse za rok 2012
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e účetní závěrku městyse
Švábenice za rok 2012.
Bod č. 4) Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2012
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e závěrečný účet městyse
Švábenice za rok 2012 a to bez výhrad.
Bod č. 5) Rozpočtové opatření č. 1/2013 rozpočtu městyse
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 1/2013
rozpočtu městyse.
Bod č. 6) Projednání písemné žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 202/1,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 590 m2
Usnesení č. 8) Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podal
Zdeněk Cupák, Švábenice 241, 683 23 Ivanovice na Hané, o odkoupení pozemku p.č.
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202/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 590 m2, zaregistrovanou dne 17.5. 2013
dle záměru obce, schváleného Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 29.2. 2008.
Bod č. 7) Schválení dodatku č. 3 ke Směrnici pro vedení účetnictví
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e dodatek č. 3 ke Směrnici pro
vedení účetnictví.
Bod č. 8) Schválení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu městyse
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu městyse Římskokatolické farnosti Švábenice ve výši
50 000,- Kč na akci „Kostel Švábenice – oprava soch v kostele“
Bod č. 9) Pravidla pro poskytování příspěvku dětem nastupujícím do 1. třídy v ZŠ
Švábenice od školního roku 2013/2014
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Pravidla pro poskytování
příspěvku dětem nastupujícím do 1. třídy v Základní škole a mateřské škole Švábenice,
okres Vyškov, příspěvkové organizaci od školního roku 2013/2014.
Bod č. 10) Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2013/2014
Usnesení č. 12: 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 na školní rok 2013/2014 podle ustanovení § 23, odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb. na 26 dětí v jedné třídě a 28 dětí ve druhé třídě.
Bod č. 11) Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na školní rok 2013/2014 (od
1.9.2013)
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e povolení výjimky z nižšího
počtu žáků pro Základní školu a mateřskou školu Švábenice, okres Vyškov,
příspěvková organizace pro školní rok 2013/2014 podle ustanovení § 23, odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb. a dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. na celkový počet 63 žáků.
Bod č. 12) Projednání koupi pozemků pro ČOV Švábenice s příjezdovou
komunikací a koupi id. 1/2 pozemků na fotbalovém hřišti
Usnesení č. 14: 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 pozemků pro výstavbu
ČOV s příjezdovou komunikací v katastrálním území Švábenice, a to pozemků
vytvořených geometrickým plánem č. 434-1024/2012 a dále celých pozemků vedených
ve zjednodušené evidenci – parcely původu pozemkový katastr parc. č. 195/7 a parc. č.
195/9. Soupis pozemků ke koupi s uvedením vykupovaných výměr, vlastnických
vztahů a kupních cen tvoří nedílnou součást tohoto usnesení. Kupující uhradí
prodávajícím kupní cenu stanovenou dle kódů BPEJ vykupovaných parcel navýšenou o
splatnou daň z převodu nemovitostí a dále kupující uhradí veškeré náklady spojené
s realizací koupi pozemků včetně podání daňového přiznání k dani z převodu
nemovitostí.
Usnesení č. 15: 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 id. ½ pozemků parc. č.
3583/47, parc. č. 3713/9 a parc. č. 3713/20 v k.ú. Švábenice na fotbalovém hřišti.
Soupis pozemků ke koupi s uvedením vykupovaných výměr, vlastnických vztahů a
kupních cen tvoří nedílnou součást tohoto usnesení. Kupující uhradí prodávající kupní
cenu stanovenou dle kódů BPEJ vykupovaných parcel navýšenou o splatnou daň
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z převodu nemovitostí a dále kupující uhradí veškeré náklady spojené s realizací koupi
pozemků včetně podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí.
Bod č. 13 Různé: Informace starosty :
- starosta městyse seznámil zastupitelstvo městyse se zněním Smlouvy č. 12109902 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Předmětem této smlouvy je poskytnutí podpory na akci
„Snížení imisní zátěže z dopravy v městysi Švábenice“. Smlouvu schválila Rada
městyse Švábenice na 56. schůzi dne 15.5.2013 pod bodem číslo 2, usnesením č. 3.
Usnesení č. 16) Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu č. 12109902 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí, uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí
České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupeným Ing.
Radkou Bučilovou, pověřenou řízením SFŽP a Městysem Švábenice, kontaktní adresa:
Úřad městyse Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Švábenice, zastoupeným starostou
městyse Josefem Kubíkem.
- starosta městyse seznámil zastupitelstvo městyse s cenovou nabídkou na zpracování
projektové dokumentace: „Obnova zeleně v centru a posouzení lip“ a „Revitalizace
zeleně v okolí kapličky Na Hradě“.
Usnesení č. 17) Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e nabídku na zpracování
projektové dokumentace: „Obnova zeleně v centru a posouzení lip“ a „Revitalizace
zeleně v okolí kapličky Na Hradě“ z května 2013, kterou zpracovala firma PROJEKCE
ZAHRADNÍ, KRAJINNÁ A GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno.
- starosta městyse seznámil zastupitelstvo městyse s žádostí o prodej částí pozemků,
kterou podala Mgr. Jana Straková, PhD., Švábenice 75.
Usnesení č. 18) Zastupitelstvo městyse z a m í t á žádost o prodej části pozemku
parc. č. 3951/7 (ostatní plocha) a 3944/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Švábenice, ve
vlastnictví městyse Švábenice, kterou podala Mgr. Jana Straková, Ph.D., Švábenice 75,
683 23 Ivanovice na Hané. Městys Švábenice nebude zpracovávat záměr na prodej
pozemku parc. č. 3951/7 (ostatní plocha) a 3944/1 (trvalý travní porost), v k.ú.
Švábenice, ve vlastnictví městyse Švábenice z důvodu, že nemá zájem tyto pozemky
nabídnout k prodeji.
- starosta městyse seznámil zastupitelstvo městyse se Smlouvou o dílo 05062013 na
dodávku a montáž osvětlení tělocvičny ve Švábenicích v rozsahu nabídkové ceny.
Usnesení č. 19) Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o dílo 05062013
na stavbu „Tělocvična ZŠ ve Švábenicích – dodávka a montáž svítidel“ uzavřenou
mezi SPECTRA System, spol. s.r.o., zastoupený Petrem Maláčem – jednatelem,
Markéty Kuncové 9, 615 00 Brno, IČ: 60749172, DIČ: CZ60749172 a Úřadem
městyse Švábenice, zastoupený Josefem Kubíkem – starostou, Švábenice 18, 683 23,
IČ: 00292354.
- starosta městyse přečetl dopis, který Pavel Hladký, Švábenice 191, adresoval
zastupitelům městyse a byl doručen na úřad městyse. V tomto dopise vyjadřuje svůj
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kritický postoj k výběru barvy a nesouhlas s výběrem barvy na budově vlastivědného
muzea. S tímto dopisem se přítomní zastupitelé neztotožnili a s provedenou opravou
fasády a výběrem barvy souhlasí.
- na budově vlastivědného muzea pokračují práce na akci „Rekonstrukce Vlastivědného
muzea Švábenice“. Je dokončena střecha, vnitřní sádrokartony, stropy a
elektroinstalace. Dokončují se podlahářské práce. Zbývá vnitřní vybavení půdního
prostoru stoly a vitrínami na instalaci stálé expozice betlémů. Na vnitřní vybavení je
zpracován projekt a v současné době jsou rozesílány nabídky firmám na zhotovení
navrženého vybavení. Nad rámec oprav bude opraveno a nově dřevem obloženo
schodiště z 1. patra muzea do půdního prostoru. Celá akce musí být dokončena do
30.6.2013.
- v pátek 17. května byl dodán zametací stroj Nilfisk City Ranger 3500 v hodnotě
2 964 500,- Kč. Tento zametací stroj byl pořízen v rámci Operačního programu Životní
prostředí na akci „Snížení imisní zátěže z dopravy v městysi Švábenice“. V rámci této
akce bude poskytnuta na pořízení stroje dotace ze Státního fondu životního prostředí
ve výši 5% uznatelných nákladů projektu a dotace ve výši 85% uznatelných nákladů
projektu z rozpočtu Evropské unie - Fondu soudržnosti.
- dne 19.3. byly odeslány na Státní fond životního prostředí kompletní doklady
požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory
v Operačním programu Životní prostředí na akci „ZŠ Švábenice – výměna oken
tělocvičny a zateplení obvodového pláště tělocvičny, ZŠ a soc. zařízení“. V současné
době čekáme na podpis Smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního
prostředí, abychom akci mohli zrealizovat do konce roku 2013.
- z důvodu havarijního stavu komínu na budově úřadu městyse muselo dojít
z rozhodnutí statika k jeho částečnému odbourání. V této souvislosti bude zároveň
provedena rekonstrukce ústředního topení a plynovodní instalace v budově úřadu
městyse. Na tuto akci je již zpracován projekt. Stávající atmosférické kotle, více jak 20
let staré, budou vyměněny za kotle kondenzační.
- na všechny veřejné budovy ve vlastnictví městyse Švábenice, o vztažné ploše větší
jak 500 m2, byly zpracovány Průkazy energetické náročnosti budov. Tyto jsou
vyvěšeny ve všech veřejných budovách. Povinnost zpracovat Průkazy energetické
náročnosti budov mají dle zák. č. 406/2000 Sb., v platném znění všechny obce, města a
městyse do 1.7.2013.
- městys Švábenice má na Úřadu práce ve Vyškově požadavek na 1 pracovníka na
veřejně prospěšné práce s nástupem od 1.6.2013. Do dnešního dne se nepodařilo toto
místo obsadit, bude pokračovat další výběr z uchazečů evidovaných na úřadu práce. Od
1.8.2013 má požadavek na 2 pracovníky na veřejně prospěšné práce.
- 30.6.2013 končí užívací právo stávající nájemkyni Jaroslavě Karlubíkové v rodinném
domě č.p. 179 ve Švábenicích. Dle podepsané dohody o vyklizení nemovitosti vyklidí
nájemkyně dům do 1.7.2013. V nejbližších dnech se začne zpracovávat dokumentace
k vyřízení povolení demolice domu č.p. 179, kterou městys plánuje do konce měsíce
října 2013.
- začala oprava památníku sv. Cyrila a Metoděje, který stojí na hranici katastrů městyse
Švábenice a obce Dětkovice u krajské silnice. Celkové náklady na opravu budou
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55 176,- Kč. Na úhradě nákladů se bude podílet městys Švábenice a obec Dětkovice
rovným dílem, termín provedení bude do 4.7.2013.
- na základě žádosti fotbalového oddílu TJ Švábenice byla zpracována dokumentace ke
starým fotbalovým kabinám, které budou sloužit jako technické zázemí fotbalového
oddílu TJ Švábenice. Stávající sedlová střecha bude z důvodu havarijního stavebně
technického stavu odstraněna a místo ní bude objekt zastřešen novou pultovou střechou
a opatřen novou střešní krytinou. Stávající vnější břízolitová omítka bude opatřena
fasádním nátěrem.
Usnesení č. 16) Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.

Potkal jsem Boha
„Mami, dnes jdu na návštěvu k Bohu,“ řekl jednou synek své udivené
matce. A protože věděl, že je to k Bohu daleko, zabalil si do tašky několik
sladkých tyčinek a limonádu. Pak se vydal na cestu.
Když přešel asi tři ulice, potkal starou paní. Jen tak seděla a zírala na
pár holubů. Sedl si k ní na lavičku a otevřel svou tašku, aby se napil.
Vtom si všiml, že stará paní vypadá hladově a nabídl jí čokoládovou
tyčinku. Ona ji vděčně přijala a usmála se na něj tak krásným a milým
úsměvem, že ho chtěl vidět ještě jednou a nabídl jí i limonádu.
Tak tam seděli celý den, jedli a usmívali se na sebe, ale nemluvili.
Když přišel večer, chlapec si uvědomil, že je pozdě, vstal a šel domů.
Po chvíli se však otočil, doběhl zpátky ke staré paní a objal ji. A ona se na
něj usmála snad tím nejkrásnějším úsměvem.
„Tak co, potkal jsi Boha?“ zeptala se maminka synka, když dorazil
domů.
„Já jsem s ním dokonce obědval!“ odpověděl syn.
„A víš ty co? Má ten nejkrásnější úsměv, jaký jsem kdy viděl!“
Mezitím přišla domů i stará paní a její syn se jí zeptal, čím to, že celá
jen září.
„Jedla jsem v parku čokoládové tyčinky s Bohem ,“ odvětila.
„ A víš co? Je mnohem mladší, než jsem čekala.“
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Setkání rodáků a přátel obce
Kdo by se nevracel do rodné vesničky,
kde má své kořeny – rodiče, stařečky,
nevzpomněl na lidi, které má rád
a také na léta, kdy byl tak mlád.
Ten, kdo žije vzdáleně od svého domova a přijme pozvání na tradiční sjezd
rodáků do Švábenic, není zklamán. Při dobrém posezení u vínečka
se hezky vzpomíná na dětství, mládí, školu, na první lásky i na životní
obtíže. Ale vždy je všem dobře a při loučení se každý těší na příští setkání.

___________________________________________________________________

Ročník 1928

Spáčilová Frant.(Harásková)Račice
Migota Martin , Hodonín
Pulcová Božena(Robková) Praha
Navrátil Vladimír, Vsetín
Hráčková Jiřina(Poláchová)Uh.Hr.
Novotný Josef, Švábenice
Dětkovice
Jenáček Květoslav, Krnov
Krejčíř František,Dětkovice
Ing. Vévoda Jan, Brno
Kovařík František,Budišov
Hynšt Jaroslav, Mikulovice
Hudec Jaroslav, Bezměrov
Novotná Jaroslava,(Kadlecová)Brno
Doušková Drah.(Tomečková)Mikul.
Maráková Ludmila,(Hudcová)Zel.Hora
Štěrbová Marie(Pokorná)Hoštice
Štéblová Marie(Vystavělová),Kučerov
Hanáková Anežka(Vránová)Kroměříž
Doleželová Ludmila (Plhalová) Hulín
Hanáková Anežka(Hejná)Lhota u P.
Němcová Marie ( Tvrdá) Otrokovice
_____________________________________________________________________

Ročník 1933

Novotná Svatava (Obhlídalová) Šv.
Darebník Jaroslav, Brno-Kohoutovice
Vojáčková Marie (Jurčová) Švábenice
Ing. Tvrdý Alois, Rožnov pod Rad.
Kalábová Pavla (Korčiánová), Šv.
Vojáček Josef, Ivanovice na Hané
Dobešová Jaroslava (Harásková) Šv.
Balán Miroslav, Druztová
Havlíček Milan, Francie
Malý Emil, Brno
Kadlík Josef, Švábenice
Slatinký Jaroslav, Vranov nad Dyjí
Dětkovice
Poláková Marie (Plhalová) Vyškov
Kučerňák Drahoslav, Dětkovice
Poláchová Ludmila (Petřeková)Vyškov
Turek Jan, Dětkovice
Hrtusová Božena (Navrátilová) Vlčice
Kaláčková Věra, Dětkovice
Lukšová Eva ( Máčilová) Písečná u J.
Haničincová Ludmila (Kunovská) Zlín
_____________________________________________________________________

7

Ročník 1938

Sýkorová Jana (Rumplová)Tachov
Taneček Miroslav,Ústí nad Labem
Skácelová Naděžda, Švábenice
Doc.MVDr.Josef Derka Csc., Brno
Vrbácká Jarmila ( Zbořilová) Šváb.
Korčián Jaroslav, Mor. Málkovice
Fialová Františka (Plhalová) Drnovice
Válek Jan, Ivanovice na Hané
Dětkovice
MUDr. Lžičař Zdeněk, Kroměříž
Kalová Růžena (Sypěnová) Pustiměř
Dobeš Matouš, Švábenice
Novotná Milada (Klvačová) Mohelno
Butalová Božena (Slatinská)Švábenice
Vránová Ludmila, Dětkovice
Hladká Josefka (Kunovská)Švábenice
_____________________________________________________________________

Ročník 1943
Cupák Zdeněk, Švábenice
Indrák Pavel, Švábenice
Pavlečka Tomáš, Švábenice
Punčochář Jaromír, Švábenice
Stáňa František, Švábenice
Štancl Jaroslav, Švábenice
Hrnčiříková Jarmila(Neckařová) Šv.
Navrátilová Marie, Švábenice
Poláchová Františka (Slámová)Šv.
Cigánková Ludmila (Mlčáková)Mor.P.
Ambrožová Ludmila (Dostálová)Olc
Čajanová Anna (Holzerová)Val. Mez.
Kovaříková Marie (Šnajdrová) Ondratice
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Lejsková Ivanka(Šášková)Bystř. p/H
Šoustková Anna (Rejpalová)Kojetín
Zbořilová Marie(Masaříková)Velké Opat.
Tvrdý Jaroslav, Prostějov
Pěnčík Blahoslav, Vyškov
Menšík Jan, Brno
Foršt Vladislav, Vlčice
Dětkovice
Francová Eva, Dětkovice
Obendraufová Helena ( Koutná) Dět.
Helclová Ivana (Kalová) Větřní
Koublová Ludmila(Kučerňáková) Buč.

Ročník 1948
Klemza Miroslav, Rousínov
Derka Jan, Švábenice
Vévoda Zdeněk, Šv.
Šterba Vladimír, Vyškov
Doleček Vladimír, Švábenice
Kulkus Jan, Šv.
Ing. Pištělka Luděk, Šv.
Pazdera Rudolf, Račice-Pístovice
Cupák Čestmír, Vyškov
Navrátilová Jiřina ( Dobešová)Lhota u P.
Kosíková Marie (Vévodová) Přerov
Čechová Božena (Šebestová) Šv.
Frgálová Marie (Dragounová) Šv.
Šterbová Marta (Tanečková) Šv.
Donnebergerová Marie (Veselá) Šv.

Judásková Marie (Novotná) Vyškov
Dosedlová Alena ( Gédušová) Ivan.n/Hané
Zlámalová Jana( Zemánková ) Šv.
Michlíková Marie (Šebestová) Šv.
Dobešová Dana (Hlobilová)Švábenice
Menšíková Alena, Švábenice
Jiříčková Marie, Švábenice
Mlčáková Vlasta ( Danielová) Šv.
Přikrylová Miluše (Orlová) Praha
Punčochářová Věra, Švábenice
Nováková Magda (Slunská)Švábenice
Aronová Miroslava, Švábenice
Pištělka Luděk, Švábenice
Janáčová Jarmila(Dobešová)Prostějov

Dětkovice
Judasová Marie, Dětkovice
Judasová Ludmila(Sypěnová) Vyškov
Kutílek Ladislav, Dětkovice
Doláková J. (Ulmanová) Lhota
Michová Vladimíra, Dětkovice
Němcová Libuše, Dětkovice
Kaňová Marie, Dětkovice
Chudová M., Kučerov
_____________________________________________________________________

Ročník 1953
Hanák Pavel, Švábenice
Ing. Cupák Květoslav, Olomouc
Obhlídal Miroslav, Švábenice
Pištělka Pavel, Švábenice
Shromáždil Jan, Švábenice
Šebesta František, Švábenice
Rejpal Alois, Švábenice
Zbořil Vítězslav, Brno
Vrána Jan, Švábenice
Dobeš Josef, Otrokovice
Hladký František, Kozlany
Slunský František, Vyškov
Pektor Zdeněk, Morkovice
Lakomý Jiří, Lhota u Pačlavic
Havlíček Ivo, Vyškov
Frgálová Jana (Kalábová) Švábenice
Doleželová Miroslava (Šmelová) Šv.
Hlobil Karel, Švábenice
Hanáková Marie(Korčiánová) Šv.
Kadlecová Marie (Drábková) Šv.

Hlobilová Jarmila(Hejná)Švábenice
Štětková Jitka(Gédušová) Vyškov
Zedníčková Anna (Frgálová) Medl.
Čechová Jana (Kalábová) Pačlavice
Zaoralová Ludmila(Dvořáková) Šv.
Procházková Eva(Mikšíková) Lhota
Začalová Lenka(Hráčková) Lipová
Rachačová Hana(Kunovská) Č. Buděj.
Punčochářová Miluše(Bučková) Vy.
Pištělková Hana, Švábenice
Tesařová Anna, Švábenice
Dětkovice
Stratil Jaroslav, Dětkovice
Hanák Ladislav, Dětkovice
Kocourek Milan, Dětkovice
Kovařík Vratislav, Olomouc
Hrnčiříková Radomíra (Malinková)Dě.
Hanáková Eva, Dětkovice
Neckařová Marcela (Tilšerová) Radsl.
Jedličková Antonie (Fialová) Jedovnice
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Ročník 1958
Machalíková Jana(Stratilová), Havířov
Vyroubalová Olga (Michlíková), Vy.
Bednaříková Olga (Menšíková), Vy.
Raclavská Božena (Navrátilová), Mork
Kubíková Jitka (Gédušová), Olomouc
Hanáková Blanka (Kalábová), Šv.
Hladká Věra (Hanáková), Šv.
Kaláb Pavel, Ivanovice na Hané
Kubík Libor, Olomouc
Mikšík Miroslav, Vyškov
Tvrdý Jiří, Brno

Kadlec Zdeněk, Brno
Hladký Petr, Švábenice
Dragounová Jana, Švábenice
Vránová Marie, Švábenice
Mikulášková Miluše(Fialová)Ivan.n/H
Pokorná Stan. (Dobešová) Ivan. n/H
Dětkovice
Krejčířová Hana, Brno
Voznicová Marie (Knapová) Pačlavice
Vojtková Marie (Kučerňáková) Vyš.
Cigánek Antonín, Brno

Ročník 1963

Hladká Helena, Brno
Klenková Jana (Dobešová)Vyškov
Kadlíková Magdaléna (Shrom.)Vyškov
Hrnčiříková Marcela (Shromáždilová)Vy.
Horáčková Helena(Hanáková) Červ.Kost.
Bosáková Marta (Procházková) Kojetín
Dětkovice
Stratil Květoslav, Vyškov
Kocourek Václav, Dětkovice
Tilšer Lubomír, Vyškov
Polách Stanislav, Dětkovice
Ing. Vránová Ludmila, Brno
Skřeková Miroslava (Vybíralová) Vyš.
Vaculíková Marie(Pořízková)Dětkovice
Georgiadu Dagmar (Kučerňáková)Vy.
Trněná Dana, Dětkovice

Ing.Tvrdý Vladimír, Švábenice
Zavadil Stanislav, Švábenice
Hladký Stanislav, Švábenice
Skácel František, Švábenice
Tvrdý Zdeněk, Švábenice
Jelen Jaroslav, Švábenice
Ing.Vrbácký Rostislav, Bučovice
Heimerle Oto, Praha
Dobeš Ladislav, Brodek u Prostějova
Krejčová Marie (Kušková) Vyškov
Lukeštíková Marie(Krajčíková) Ivan n/H
Tobolová Iva ( Němečková)Ostrava
Orlová Věra(Kubíková) Švábenice
Burešová Helena, Švábenice
Koutná Jitka, Švábenice
Dědková Dana, Švábenice
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Ročník 1931
Máčel Jan, Vyškov
Navrátil Oldřich, Babylon
Czepán Miloslav, Horní žleb
Harásek Josef, Švábenice
Vévoda Miroslav, Švábenice
Petřek František, Švábenice
Charouzová Ludmila(Horáková) Zlín

Losmanová Drahomíra(Derková)Křižanov.
Musilová Růžena(Shromáždilová) Ivan/H.
Vágnerová Božena(Plhalová) Drnovice
Hanáková Marie(Kalábová) Švábenice
Dobešová Oldřiška(Synková) Švábenice
Kalábová Marie, Švábenice
Bednář Karel, Horní Věstonice

Indrová Ludmila(Obručová) Brno
Dětkovice
Daňková Vlasta(Pučanová) Mor. Málk.
Doleželík Stanislav, Řevnice
Maliňáková Věra(Tomečková)Bystřice p.H.
Němečková Vlasta(Knapová) Zborovice
Ing.Klenk Jindřich, Mor.Málkovice
Kocourková Jarmila(Poláchová)Horní Těr
______________________________________________________________________

Ročník 1940
Matula František, Švábenice
Vévoda Jiří, Švábenice
Koutný Lubomír, Brno
Dobeš Jaroslav, Tučapy
Šnajdr Vladimír, Vyškov
Neckař Alois, Adamov
Navrátil Jan, Brno
Malina František, Horní Loděnice
Chaloupka Jaroslav, Vyškov
Hudeček Miloš, Prostějov
Pospíšil Vít, Prasklice
Tvrdá Eva, Švábenice
Zavadilová Božena(Harásková) Švábenice
Bolješiková Františka(Vojáčková) Karl. Vary
Konečná Jana(Vymazalová) Kroměříž
Jurášková Božena(Musilová) Prostějov

Pecková Jarmila(Lejsková) Vyškov
Brabcová Marie(Štětinová) Fr.Místek
Vejchodová Jana(Rejpalová) Brno
Brňáková Marie(Holzerová) Bruntál
Uchytilová Helena(Smutná) Zlín
Válková Eva(Možná) Ivanovice n/ H
Kmentová Olga(Dvořáková) Jihlava
Švanová Anna(Punčochářová) Zďár
Dětkovice
Heroudková Marie(Tvrdá) Dětkovice
Stratilová Marie(Pučanová) Dět.
Adámková Vlasta(Sedláčk.)Chválk.
Tichá Miroslava, Dětkovice
Franc Ladislav, Praha
Koutný František, Zlín
Tomeček Stanislav, Kroměříž
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Poslední akce MŠ ve školním roce 2012 - 2013
DEN MATEK
Každým rokem připadá na druhou květnovou neděli krásný svátek a to DEN MATEK.
V naší mateřské škole děti vystoupily 7. května v každé třídě zvlášť. Upřímně popřály
maminkám, na besídce zazpívaly, zatančily i předaly dárky, které jim v mateřské škole
vyrobily. Nejdůležitější však je, že se učily vyjádřit, kdo je jejich srdíčku nejmilejší.
Maminko, mámo,
sluneční ráno
přeji Ti dneska.
Buď pořád hezká!

Kytici z tónů
svážeme k tomu,
všechno Ti dáme.
Rádi Tě máme!

OSLAVA MDD
K svátku zahrály učitelky dětem pohádku Tři medvědi, uspořádaly soutěžní hry a děti
dostaly drobné dárky s cukrovinkami.

12

VÝLET DO ZOO OLOMOUC
Učitelky mateřské školy zorganizovaly 10. června poutavý výlet za zvířátky do ZOO
Olomouc. Naštěstí vyšlo počasí, pršelo jen na zpáteční cestě, děti byly spokojené, ale
při zpáteční cestě v autobuse unavené.
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NÁVŠTĚVA MUZEA HISTORICKÝCH STOJŮ
V HOŠTICÍCH
ZOD Haná pořádala 19.června výlet do Hoštic do muzea historických strojů. Děkujeme
jim za zajištění dopravy a dárků pro děti, jmenovitě paní Řezníčkové, protože ta naše
děti provedla stálou expozicí. Je velice přínosné, že se na takových akcích setkávají
děti z okolních mateřských škol.

KONCERT SKUPINY MARBO
Vystoupení hudební skupiny MARBO z Dobrochova 25. června bylo poslední akcí,
kterou jsme pořádali ve spolupráci s agenturami. Koncert s názvem S písničkou jde
všechno líp byl určen nejen pro děti z mateřské školy, ale také pro žáky základní školy.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI
Slavnostní rozloučení s předškolními dětmi proběhlo ve 2. třídě Štěňátek odpoledne
20.června za přítomnosti rodičů, ředitelky školy Mgr. Jany Zatloukalové a paní učitelky
Mgr. Jarmily Duškové. Pod vedením paní učitelky Yvony Lexmaulové vystoupilo
celkem čtrnáct budoucích prvňáčků. Když v září odejdou do školy, místo nich k nám
do mateřské školy nastoupí nové děti. Už se na ně těšíme!
Ilona Kučerňáková – vedoucí učitelka MŠ Švábenice
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Slavnostní závěr školního roku 2012/2013
ve Švábenicích
Poslední den v naší školičce ve Švábenicích byl jako vždy slavnostní
a výjimečný. Každoročně jej prožíváme společně. Po vynikajícím a
strhujícím vystoupení žáků z kroužku aerobiku se slova ujaly třídní
učitelky, aby zhodnotily chování a prospěch svých dětí a předaly
oceněným zasloužené knižní a sladké odměny.
Následovalo vyhodnocení tradiční soutěže Pexesiády 2013, kde se
absolutní vítězkou stala žákyně 4. třídy Aneta Veselá.
Vyvrcholením dne bylo vyhlášení závěrečné ankety – letos „Žák roku
2012/13“ a „Žákyně roku 2012/13“. Letošní tituly získali právem páťáci
Radek Novák a Eliška Skácelová. Čtenářkami roku místní knihovny se
pak staly samé čtvrťačky – Aneta Veselá, Sára Přecechtělová a Klára
Cupáková.
S prázdnou neodcházely ani paní učitelky, kterým za všechny rodiče
kytičkou poděkovala předsedkyně Sdružení rodičů paní Derková, která
všem přítomným poděkovala za spolupráci a popřála hezké prázdniny.
Jediný, kdo se konce školního roku trochu bál, byli páťáci a jejich paní
učitelka Dušková. Ti v naší škole definitivně končí. Na závěr se všem
přítomným blýskli vtipným programem a jímavou písní se s námi se všemi
definitivně rozloučili. Hudební duší celého slavnostního programu byl pan učitel
Vojtěch Tkadlec ze ZUŠ Ivanovice na Hané. Svým doprovodem a programem
se svými svěřenci se postaral o to, že se naše slavnostní shromáždění hrdě
může řadit mezi opravdové a profesionální show. Úplný závěr patřil naší
skvělé tanečnici Nikolce Nejedlé, která nás očarovala vystoupením, se kterým
reprezentovala naši vlast na mistrovství Evropy v Holandsku.
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Na slzičky dojetí a případný smutek z loučení ale všichni záhy zapomněli,
když je před školou letos již poněkolikáté čekal zmrzlinový vůz, kde nám všem
pan Landa natočil fantastickou zmrzlinu. To byla ta pověstná třešnička na
dortu a prázdniny tak mohly začít.
Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy

Ze školních sešitů a jiných událostí
Na hodinách přírodovědy:
Otázka: Jak se mění člověk v dospívání?
Odpověď: Ženám rostou ňadra, tvoří se jim vajíčka v děloze.
Komentář: Oni se to časem naučí….
Otázka: Jak dlouho trvá těhotenství zdravé ženy?
Odpověď: 30 minut
Komentář: Tak já nevím, proč je ve škole málo dětí, když tak rychle
přicházejí na svět.
Otázka: Jaké je věkové rozmezí dětí mladšího školního věku ?
Odpověď: Od 3 do 6 let.
Komentář: Tak se nedivme, že ve škole toho moc nevědí, když jim jsou
teprve 3 roky.
Otázka: Jaká je přibližně porodní váha novorozenců?
Odpověď: 300 g
Komentář: Tak proč se vozí v kočárku, když by na to stačil košík?

_______________________________
Událost:
Výlet 2.– 5. třídy do Teplic nad Bečvou. Přecházeli jsme přes řeku
Bečvu a děti se dohadovaly, co je to za řeku.
1.
2.
3.

„ Na Vltavu je to moc úzké.“
„ Na Labe je to málo hluboké.
„Tak to bude Otava!!!!!“

Komentář: Zaplať Pán Bůh, že neřekly Švábenský potok!
Jarmila Dušková, učitelka
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Slohové práce žáků 4. třídy
Těším se na prázdniny
Je červen, poslední měsíc v tomto školním roce.
I když nás v červnu čekají ve škole prověrky, mám červen rád. Těším
se na školní výlet, na exkurze a také na poslední školní týden, kdy
odevzdáváme učebnice. Také se těším, až ukážu rodičům pěkné vysvědčení.
Ti mi totiž za moji snahu slíbili odměnu. S bratrem už teď plánujeme
prázdninové výlety. Uvidíme, co nám na naše plány rodiče řeknou. Pevně ale
věřím, že nám některé z nich vyjdou.
Školní aktovku zavřu na dva měsíce do skříně a budu si užívat
zasloužené prázdniny.
Tomáš Zouhar, ve školním roce 2012/2013 žák 4. třídy

Končí školní rok 2012/2013
Koncem školního roku se každý školák těší na prázdniny. Všechny
knížky a školní potřeby odevzdáme a domů si poneseme nové učebnice – už
pro páťáky.
Paní učitelka nás za vykonanou práci odmění školním výletem, kterého
se všichni už nemůžeme dočkat a těšíme se na nové zážitky z krásných míst
naší Moravy.
Poslední den ve škole dostaneme to nejdůležitější – vysvědčení. Pak
už se rozloučíme s paní učitelkou a se svými kamarády a všichni se
rozutečeme za svými letními radovánkami.
Roman Procházka,
ve školním roce 2012/2013 žák 4. třídy

Už se těším do školy
Hurá, už jdu do školy
plnit si své úkoly.
Ahoj, paní učitelky!
Ahoj, všichni kamarádi!
My se totiž máme spolu
všichni moc rádi.

Jéjda, to bude zas dřiny,
abych měla za 1 z angličtiny.
Vítej, nový školní roku,
pro nás budeš poslední.
Předškoláčci z naší školky
si to s námi za rok vymění.

Klára Cupáková, žákyně 5. třídy
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ŠVÁBENICE
si Vás dovoluje pozvat na tradiční
HODOVOU ZÁBAVU
která se koná dne 28. září 2013
v kulturním domě ve Švábenicích.
K tanci a poslechu hraje skupina
PANORAMA.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. března 2010
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů a kouřovodů
Podmínky požární bezpečnosti
(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu
komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče
paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se
považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti,
jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění
spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem
a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády,
a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi
shledány závady.
Kontrola spalinové cesty
(1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně
způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví1).
(2) Kontrola spalinové cesty se provádí
a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební
konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na
konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného
spotřebiče paliv,
b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární
bezpečnosti a provozuschopnosti,
c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup
ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním
místům,
d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby,
zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými
a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem
nebo střechou a vývodů spalin obvodovou
stěnou stavby,
e) posouzením jejího stavebně technického stavu.
(3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových
cest podle zákona o ochraně ovzduší a ve lhůtách
jím stanovených se považuje za splnění požadavků na
kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.
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Čištění spalinových cest
Pevná paliva – 2x ročně
Kapalná paliva – 3x ročně
Plynná paliva – 1x ročně
O provedené kontrole anebo čištění spalinové
cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu.
Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba
provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí,
učiní o tom záznam do požární knihy, popřípadě
jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně
způsobilé osobě při provádění kontroly.

Dále Vás zveme v neděli
29. září 2013
na den otevřených dveří do
naší zbrojnice, kde si můžete
prohlédnout technické
vybavení naší jednotky.

Připravil: Josef Polišenský

Občerstvení zajištěno.
Na setkání s Vámi se těší
členové SDH Švábenice.
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HORKÝ ROK VÍRY
Loni v říjnu vyhlásil papež Benedikt rok 2013 rokem
víry. Pro nás, Moravany, je to navíc jubilejní rok sv.
Cyrila i Metoděje. Toto jubileum jsme mohli prožít na
Velehradě 5. 7. 2013.
V mezidobí se nám změnil papež. Svatý otec
František se v minulých dnech zúčastnil mezinárodního
setkání mládeže v brazilském Rio de Janeiru. Třem
milionům
mladých
lidí
shromážděných
na
Copacabaně
zanechal
působivé poslání, které bylo přijato s velkým
potleskem.
Co vlastně jim papež řekl:

Dodej víru, naději a lásku
Dodej jak sůl, jak pepř, aby zvýraznil chuť jídla.
Co dává chuť tvému životu? Jak vychutnáváš svůj
život? Co sháníš, aby tvůj život byl lepší, chutnější? Na co dáváš důraz ve
svém životě?
Na sebe a na různé věci!
Potřebuješ lepší šaty? Lepší auto s šetrnějším motorem? Chytřejší telefon,
rychlejší počítač, větší televizor?
Možná bez cigaret, drog a alkoholu ti tvůj život nebude vůbec chutnat!
Možná si myslíš, že bez vyššího postu, lepší výplaty a větší moci tvůj život
bude promarněný, jalový!
Ale co se stane, kdy už dosáhneš na ty šaty, auto, telefon, počítač, TV, až
si už zakouříš, napiješ, zakřičíš na podřízené, podíváš se na svůj účet v bance
a tituly před jménem? Jsi sytý anebo spíše vyčerpaný? Co dál?
Jak se cítíš, když se podíváš na staré, ještě celkem dobré šaty, auto,
telefon, podlomené zdraví kouřením a drogami, zničené vztahy kvůli alkoholu,
zmařený čas pro nejbližší věnovaný kariéře a vydělávání peněz, na lidi které jsi
urazil a pošlapal, anebo na ty, kteří už s tebou nemluví kvůli tvé vysoké pozici?
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To všechno mělo přinést štěstí! Přineslo!!!
Ale jen na chvíli...
Hle, Bůh přichází jak Copernicus a nabízí ti revoluční převrat: zastav slunce
a pohni zemí – odevzdej Bohu centrum svého života a pohni sebou.
Copernicus zdánlivě nic nezměnil, ale změnilo se smýšlení o vesmíru!!! Jestli
nejdůležitější místo ve svém životě dáš Bohu, Jeho moudrosti a Jeho
zákonům, začneš se sytit a zapomeneš na vyčerpání. Néé - ty budeš všem
dávat sílu k pohybu jako slunce planetám a sám budeš poháněn silou Boha
tak, jak slunce udržuje zemi na své oběžné dráze tak, aby do něčeho
nenabourala.
Proto podej víru, naději a lásku, podej Boha těm, kdo jsou vyčerpáni životem
namísto aby se jím mohli těšit. Přece nás Bůh nechtěl, abychom si sužovali
život v honičkách za dočasnými požitky, ale abychom se těšili životem, lidskou
důvěrou a láskou, jen tím, co je nutné a dostačující k životu, prožívali svůj čas
v radosti a těšili se plody své práce tak, jak zasluhujeme.
Jak však dosáhnout takového šťastného života?
– ptal se papež.
Dodej víru, naději a lásku do svého života, pozvi Krista do
všeho, co děláš, přijmi Jeho hodnoty, zákony. Je velkým
pokušením stát v úplném centru svého života, řídit si svůj život
po svém. Jenže vše co lidské má svůj konec. Bůh ti nabízí
nekonečno, které si můžeš ochutnat už teď:
-

-

budeš ponořený do lásky, která nikdy nezklame, je
shovívavá a dokáže odpustit úplně všechno i nikdy se
neunaví odpouštěním,
budeš silný nadějí, kterou nic nedokáže zlomit,
budeš bohatý vírou, kterou ti nikdo nedokáže ukrást ani zničit.
Pocítíš, co je to pokoj proti zlobě, něžnost proti hrubosti, citlivost
proti bezcitnosti, síla statečnosti proti slabé zbabělosti,
dobrota proti zlosti, protože ne ty budeš muset „svítit“, ale
sám budeš ozařován paprsky Božími.
Tohle je výsledek Koperníkova převratu v duši člověka.
Tím Copernicusem pro duši člověka je Ježíš Kristus,
kterého by mnozí nejraději upálili na štosu historie a přece
On může i dnes mnohým obnovit život a navrátit chuť
k životu.
Jenže je to jen možnost – JESTLI CHCEŠ!!!
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Je to na tobě.

Svobodu Bůh respektuje nade všechno.
Je pravdou, že Ježíš neslibuje pohodu a zlaté hory zdarma. Je pravdou, že
Jeho cesta je mnohdy náročná a těžká. Ale co to bylo za poutníka, turistu,
horolezce, který pro náročnost cesty se vzdá poznání neznámých krajin či
zdolání vysoké hory? Dodej Ježíše do svého života, aby byl trvale chutný!
Bota fé – řekl papež – dodej víru do svého života a podej dál. Tak to také
dělám prostřednictvím zpravodaje. Na Copacabaně se tato slova setkala
s potleskem milionů mladých. Myslím, že stojí za to si to promyslet. Možná
takto se naplní prožití onoho roku víry, který potrvá do 24. 11. 2013.

Další světový den mládeže se bude konat
v polském Krakově v roce 2016.

Chci vás pozvat na naše setkání a akce
ve Švábenicích:
29.9. – oslavíme naše farní hody ke cti sv. Michaela Archanděla. Hodová mše
sv. bude sloužena v 9.30 hod.
5.10.– pojedeme na farní pouť do Kladska ke hrobu Arnošta z Pardubic a
mariánských poutních míst ve Vambeřicích a Bardu ve Slezsku
1.11. – dušičková pobožnost na hřbitově. Začátek v 18.00 hod. v kostele.
3.11. – svatohubertská pouť v 9.30 hod.
24.11. – slavnostní ukončení roku víry o svátku Ježíše Krista Krále
1.12. – zahájení adventní doby
2.12. – první roráty pro děti
K těmto mimořádným akcím a hlavně ke společným setkáním v našem
švábenickém kostele při bohoslužbách srdečně zve
P. Boguslaw, švábenický farář
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Centrum vzdělávání všem je tu nově
pro všechny Jihomoravany
V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum
vzdělávání všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou
v pracovním životě a zároveň mají chuť s tím něco udělat.
Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí
v Brně-Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost může využít jak webu
www.vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické či emailové konzultace nebo přijít do Centra
osobně.

Služby Centra vzdělávání všem

Informace o celoživotním vzdělávání v JMK

Kariérní poradenství

Zprostředkování studijních a profesních stáží
Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou
databází všech vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci
na jinou profesi nebo jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí na jednom místě
přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny. „Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí
při vyhledávání naráží na problémy. Neví, co vlastně potřebují a možná ani netuší, jak
a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. To,
co nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků. Jde nám o to, aby každý, kdo projeví
zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká informační specialistka
Centra Hana Rozprýmová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní poradenství. „Když člověka
vyhodí z práce, žádnou nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit, že
mu ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při osobních konzultacích, s odbornou
pomocí se totiž i ty nejhorší životní situace vždycky řeší lépe,“ vysvětluje kariérní
specialistka CVV Veronika Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují
totiž stipendijní programy, které umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si
tak kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty, kteří nemohou
najít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV mají přehled o podpůrných
stipendiích a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zprostředkování a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé totiž často
vnímají jako složité a odrazující.
Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz
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3. oddíl Ymca Skaut Švábenice
VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
Na velikonoční neděli jsme pořádali tvořivou dílnu. Ačkoli
za okny vládla ještě zima a sníh, v klubovně byla příjemná
atmosféra.
Kluci si upletli pomlázky z barevného vrbového proutí
a děvčata zdobila velikonoční vajíčka.

68. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTYSE ŠVÁBENICE
Poslední dubnový den jsme se zúčastnili pietního aktu u příležitosti
osvobození naší obce od nacistické okupace, kterou každoročně pořádá
zastupitelstvo městyse.

JARNÍ ZÁLESÁCKÝ CAMP
3. červnový víkend jsme vyrazili na již tradiční jarní zálesácký camp.
Hlavním cílem letošního campu bylo vyčištění Duchnové studánky. Díky
pěknému počasí se nám podařilo nejen studánku vyčistit, ale i zvelebit její
okolí. Během dne jsme si krátili čas hrami a zkouškami různých dovedností.
Večer nechyběl táborák, opékání a noční hra. Těšíme se na další camp a
doufáme, že se k nám snad přidá i někdo další.

26

SKAUTSKÝ TÁBOR 2013
Skautský tábor probíhal od 13. do 21. července na táborové základně Milkov na
Konicku. Tábora se zúčastnilo 18 dětí z našeho městyse, 6 vedoucích a 1 zdravotnice.
Letošní celotáborová hra se
nesla
v
duchu
Záhady
hlavolamu.
Táborníci
si
etapovou
hrou
připomněli
odkaz českého spisovatele a
skautského vůdce Jaroslava
Jestřába Foglara. Jeho trilogie
knih o záhadách hlavolamu,
Stínadlech a Vontech přenesli
táborníky na napínavou a
tajemnou cestu po stopách ježka
v kleci.
Táborníci byli rozděleni do
dvou družin, ve kterých pátrali
nejen po záhadném hlavolamu,
ale také se střídali v celodenních službách, ve kterých pomáhali v kuchyni, drželi noční
hlídky a vztyčovali státní vlajku na ranním a večerním nástupu.
V průběhu tábora lovili nejrůznější bobříky, plnili skautské odbornosti a
naslouchali naučným přednáškám. Nechyběly noční hry a společný výlet.
Letošní krásné počasí a hvězdné noci strávené u táborového ohně nám zanechaly v
mysli spousty krásných
vzpomínek.
Srdečně
bychom
chtěli
poděkovat všem vedoucím,
zdravotnici a dětem, kteří
vyměnili pohodlí domova za
život v přírodě. Také všem
členům oddílu a kamarádům,
kteří
se
podíleli
na
organizaci
a
přípravě
tábořiště.
Velký dík za finanční a
materiální pomoc patří úřadu
městyse Švábenice, ZOD
Haná Švábenice, Ivanovické bráně, VaK Vyškov a.s., Responu Vyškov, VZP Vyškov,
Wiky Vyškov, Fischer Ivanovice na Hané, s.r.o., Nadaci ČEZ, firmě Tesařství M.
Hladký, Klempířství J.Hladký a Lesnímu družstvu Švábenice.
Členové skautského oddílu se těší na další táborové setkání.
Dana a Pavel Derkovi http://skautsvabenice.webnode.cz
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Aktuálně ze Sokola Švábenice
Změny pro ročník 2013/2014.
Dochází k největšímu rozmachu v historii našeho
klubu. Počet oficiálně registrovaných a aktivních členů
již přesáhl číslo 100. S tímto souvisí také nápor na
funkcionáře všech týmů. Pokud má kdokoliv zájem nám
pomoci, tak je vřele vítán. Vítáni jsou také noví hráči do
všech věkových kategorií. Zájemci se mohou hlásit na
trénincích jednotlivých týmů.
V dalším ročníku 2013/2014 bude náš A-tým hrát
nadále krajskou soutěž JmKFS 1.B skupinu A. B-tým III.
třídu skupinu A Okresního přeboru. Žáci okresní soutěž
skupinu A 10+1. Novinkou je přihlášení týmu dorostu, který bude hrát Okresní
přebor a starší přípravky, která bude hrát Okresní soutěž skupinu A.
Na našem hřišti tedy bude k vidění pět týmů.
V sobotu po obědě bude na domácím hřišti hrávat dorost jako
předzápas A-týmu. V neděli v 10:00 bude hrávat B-tým. V neděli
13:30 budou hrát žáci a po nich v 15:30 přípravka.

Rozpis tréninků:
Pondělí: 17:30-19:00
Úterý: 16:00-17:00
17:00-18:00
18:30-20:00
Středa: 18:00-19:30

Přípravka
Žáci
Dorost
A-tým
B-tým

Čtvrtek: 17:30-19:00
Pátek: 16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:30
18:30-20:00

V A-týmu ukončil své působení do dnešních
dob náš nejúspěšnější trenér Miroslav Boniatti,
který pozvedl celý fotbal ve Švábenicích o
několik stupňů nahoru. Dosáhl mimořádných
úspěchů s A-týmem a díky tomu také došlo
k postupnému budování celého areálu. Díky
této práci je k vidění velmi slušná divácká
návštěva a podpora našich sponzorů. Současně
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Přípravka
Žáci
Dorost
B-tým
A-tým

také ukončil své působení na lavičce jako asistent trenéra Josef Pýrek.
Děkujeme oběma za vynikající práci a přejeme mnoho dalších úspěchů
v trenérském i osobním životě.

A-tým přebírá jako trenér Antonín Navrátil. Masérem/lékařem je Pavel Slavík.
Vedoucí týmu je Roman Šmehlík a trenérem brankářů Jaromír Štěrba.
B-tým bude i nadále trénovat Ladislav Grmela. Nově vzniklé dorosty bude
trénovat Petr Krejčí a současně bude pokračovat u žáků. Přípravku trénuje
Lenka Hrnčiříková, která bude nápomocna také u žáků. Vedoucí týmu dorostů
je Richard Foltýn. Vedoucí týmu žáků je Andrea Kalábová. U přípravky jako
vedoucí působí Josef Derka. Asistenty trenéra přípravky jsou Martin Frgál a
Vratislav Špica.
V sobotu 6.7.2013 proběhla na našem hřišti brigáda – výstavba
zábradlí. Splnili jsme tak podmínku pro další působení ve fotbalových
soutěžích, bez nutnosti udělování výjimek.
Investor: Městys Švábenice.
Výpomoc: ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích
a DVORAGRO s.r.o.

Na realizaci se podílely tyto osoby dle abecedy:
Zdeněk Cupák, Roman Dvořák, Vlastimil Fater, Tomáš Kocourek, Petr
Kozák, Přemysl Kozák, Petr Krejčí, Ivo Kubík, Patrik Navrátil, Martin
Novotný, Roman Novotný mladší, Tomáš Orel, Pavel Pištělka starší,
Karel Přecechtěl, Josef Pýrek, Petr Rejpal, Pavel Slavík, Jiří Vymazal
mladší, Jiří Vymazal starší, Tomáš Zavadil.

Video záznam z brigády je k vidění na internetové adrese
www.svabenice.com
Petr Rejpal - místopředseda Sokol Švábenice
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Rozpis podzimní části
sezóny 2013/2014
1.B třída skupina A
1.kolo Sobota
2.kolo Sobota
3.kolo Neděle
4.kolo Sobota
5.kolo Sobota
6.kolo Sobota

10.8.2013
17.8.2013
25.8.2013
31.8.2013
7.9.2013
14.9.2013

16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:00

7.kolo

Neděle

22.9.2013

16:00

8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
14.kolo

Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

28.9.2013
6.10.2013
12.10.2013
20.10.2013
26.10.2013
3.11.2013
9.11.2013

16:00
15:30
15:00
15:00
14:30
10:15
14:00

Bohdalice
Švábenice
Doubravice
Švábenice
Medlánky
Švábenice
RájecJestřebí
Švábenice
Lipovec
Švábenice
Tišnov
Švábenice
Rousínov B
Švábenice

Švábenice
Čebín
Švábenice
Svratka
Švábenice
Podolí

-

- Švábenice
Řečkovice
Švábenice
Blansko B
Švábenice
Letonice
Švábenice
Bohdalice

-

III. třída skupina A
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
14.kolo
15.kolo
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Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

11.8.2013
18.8.2013
24.8.2013
1.9.2013
8.9.2013
15.9.2013
22.9.2013
29.9.2013
6.10.2013
13.10.2013
20.10.2013
27.10.2013
2.11.2013
10.11.2013
16.11.2013

16:30
10:00
16:30
10:00
16:30
10:00
16:00
10:00
13:00
10:00
12:30
10:00
14:00
10:00
13:30

Bohdalice B
Švábenice B
Málkovice
Švábenice B
Opatovice
Švábenice B
Nesovice
Švábenice B
Pustiměř B
Švábenice B
Dražovice B
Švábenice B
Drnovice B
Švábenice B
Kučerov

-

Švábenice B
Kučerov
Švábenice B
Rychtářov
Švábenice B
Pačlavice B
Švábenice B
Habrovany
Švábenice B
Hoštice
Švábenice B
Chvalkovice
Švábenice B
Bohdalice B
Švábenice B

Okresní přebor dorostu
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo

Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota

31.8.2013
7.9.2013
14.9.2013
22.9.2013
28.9.2013

13:15
16:30
12:45
13:15
12:45

7.kolo

Neděle

6.10.2013

10:00

1.kolo

Neděle

13.10.2013

12:45

2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
1.kolo

Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Sobota

Švábenice
Křenovice
Švábenice
Drnovice
Švábenice
Křižanovic
e
Bohdalice

-

Pustiměř
Švábenice
Velešovice
Švábenice
Hoštice

-

Švábenice

-

Švábenice

Okresní soutěž skupina A žáků
1.9.2013
8.9.2013
15.9.2013
22.9.2013
29.9.2013
6.10.2013
13.10.2013
19.10.2013
26.10.2013

13:30
10:00
13:30
13:30
13:30
13:15
13:30
15:00
15:00

Švábenice
Málkovice
Švábenice
Habrovany
Švábenice
Nesovice
Švábenice
Pustiměř
Drnovice

-

Kučerov
Švábenice
Hoštice
Švábenice
Dědice
Švábenice
Brankovice
Švábenice
Švábenice

Okresní soutěž skupina A přípravky
2.kolo
3.kolo
11.kolo
4.kolo
5.kolo
1.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo

Neděle
Sobota
Středa
Neděle
Neděle
Středa
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

1.9.2013
7.9.2013
11.9.2013
15.9.2013
22.9.2013
25.9.2013
29.9.2013
6.10.2013
12.10.2013
20.10.2013
26.10.2013

15:30
14:30
17:00
15:30
11:00
17:00
15:30
9:15
15:30
10:00

Švábenice
Pustiměř
Švábenice
Švábenice
Kučerov
Bučovice
Švábenice
VOLNO
Bohdalice
Švábenice
Drnovice

-

Komořany
Švábenice
Vyškov A
Ivanovice
Švábenice
Švábenice
Brankovice

-

Švábenice
Vyškov B
Švábenice
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Moje himalájské dobrodružství
„Dobrý den, pan Džouzif?“ volá mladík v příletové hale káthmandského letiště.
„To jsem já,“ nesměle odpovídám. „Váš pickup je připraven,“ odpovídá mladík. Musím
se smát při pohledu na miniaturní autíčko, které mě má dopravit i s mými objemnými
zavazadly do hotelu.
„Jste poprvé v Nepálu? Odkud přilétáte?“ spustil dále. „Z Evropy, Česká republika,“
ucedím mezi zuby a myslím si, že tímto náš rozhovor skončil. „Á znám, sem jezdí
mnoho lidí z České republiky! Á Petr Čech, číslo jedna!“ a ukazuje mi rukama na hlavě
jeho typickou přilbu. Tento milý a překvapivý rozhovor byl mým prvním setkáním s
Nepálem, se zemí, o které jsem nevěděl zcela nic, snad jen to, že se zde nachází
nejvyšší pohoří světa - Himaláje.
Vždy se
mi
líbila
turistika, hory
a poznávání
jiných zemí a
kultur.
A
v Nepálu
jsem nalezl
možnost to
vše skloubit
dohromady.
Mým tajným
přáním bylo
absolvovat
tam jeden z nejkrásnějších treků na světě - Annapurna Round Trek. Trek okolo
Annapuren je asi 230 kilometrů dlouhý pochod kolem masivu Annapuren, zpestřený o
přechod obávaného sedla Thorung La, které leží ve výšce 5416 metrů nad mořem. Přes
sedlo vedly staré obchodní stezky už před staletími a spojovaly Čínu a Tibet s Indií.
Než jsem se mohl do Nepálu vydat, předcházely tomu týdny příprav a shánění
informací o této zemi a hlavně o treku. Nescházela také fyzická příprava, zajištění
vybavení a materiálu.
Čekal mě bezmála měsíc v cizím prostředí, kde je člověk odkázán jen sám na sebe. Při
zajišťování letenky vycházela finančně nejlépe nabídka od Korean airlines
s jednodenním mezipřistáním v Soulu. Tato cesta není rovnou nejkratší, ale rád jsem
využil příležitosti porozhlédnout se po tomto zajímavém městě. Ale i možnost cestovat
přes mezinárodní letiště Incheon v Soulu patřila k velkým zážitkům, hlavně pro
člověka jako já, pro kterého to byla první cesta letadlem. Dá se říci, že v Korey.
jsem tak zažil první kulturní šok. Letiště patří k nejmodernějším na světě, je
architektonicky zajímavě řešené a velmi moderní. Překvapila mne hlavně čistota a
slušnost, s jakou jsem se doposud nikde jinde nesetkal. O to větší a zcela jiný šok jsem
zažil po příletu do Káthmandu, hlavního města Nepálu, ale o tom až později.
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Ještě než jsem mohl vyrazit do hor, čekalo mne po příletu do Káthmandu
neoblíbené vyřizování administrativy. Na letišti dvouhodinová fronta na víza a dále po
ubytování v hotelu v turistické čtvrti Thamel další půldenní zajišťování ostatních
povolení, jako je TIMS-zelená karta, prý pro bezpečnost turistů, permit do Annapurenvstup do parku. Za každé razítko platím obnos v amerických dolarech, připadne mi, že
úředníci jsou zde těmi nejdůležitějšími osobami na světě. Tato povolení jsou v průběhu
treku tvrdě kontrolována na policejních stanicích a kontrolních postech. Je sobota a ta
je v Nepálu dnem odpočinku. Pracovní týden začíná už v neděli. Počátek treku je ve
200 kilometrů vzdáleném Besisaharu, kam zajišťují přepravu místní autobusové
společnosti. V cestovní kanceláři objednávám jízdenku na neděli ráno, protože cesta
trvá celý den. Byl mi slíbený luxusní autobus s klimatizací.
Zbytek
soboty
využívám
k prohlídce tohoto velmi rušného
velkoměsta, kde pro mne bylo
uměním a štěstím ve zdraví přejít
ulici na druhou stranu. Neustálý
smog,
troubení,
protože
nejdůležitější součástkou na autě
je tu klakson. Zažil jsem zde
velkou bídu v ulicích a chudobu
obyvatel, neustálé obtěžování a
žebrání a také všudypřítomné
kupy odpadků. Poznal jsem zde,
že jsem vnímán jako bohatý
turista ze západu, který má hodně
peněz a o které je ho třeba
připravit.
Moc se mi tu nelíbilo a o to více jsem se těšil do hor a do přírody. To jsem ale ještě
netušil, že cesta autobusem do Besisaharu bude patřit k těm nejhorším zážitkům.
Autobus bez klimatizace, snad nejhorší v celém Nepálu. Začínám chápat, jak to tady
funguje. Příště si musím dávat větší pozor!
Přidám k tomu prašné a rozbité silnice, nepředstavitelný provoz a jízdu po klikatých
cestičkách nad stometrovými srázy. To byl pěkný adrenalin na začátek. Po strastiplné
cestě se konečně ubytovávám v jednom z hotelů v Besisaharu, kde si dávám také svou
první nepálskou večeři.
Ráno už po svých vyrážím vstříc dobrodružství. Cesta vede proti proudu řeky
Marsyangdi.
Postupně procházím všemi vegetačními pásmy. Cesta k průsmyku trvá asi 14 dní,
prochází údolími posetými terasovitými políčky s rýží, bramborami, zeleninou.Všude
banánovníky, citrony, mandarinky a mně neznámé druhy palem a rostlin. Na to, že je
březen, teploty jsou příjemné, i v noci je okolo 20 stupňů. Připadám si jako v rajské
zahradě. Stezka vede přes nespočet provazových mostů, které překlenují příkrá horská
údolí, někde je dokonce vytesaná do kolmé skály až se mi z toho točí hlava.
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V této části treku je relativně vlhko, každý den míjím desítky vodopádů a peřejí. S
přibývající nadmořskou výškou se mění ráz krajiny, ubývá banánovníků a tropické
vegetace, která je nahrazována borovicemi a klečí. Nakonec mizí i tyto dřeviny a já se
pomalu dostávám do království sněhu a ledu. Ale i zde jsou teploty na slunci ke 30
stupňům, ale v noci padají hluboko pod bod mrazu.
Na cestě přespávám u místních obyvatel v lodžiích, místních hotýlcích, někde to
jsou jen jednoduché boudy, někde naopak pěkné a moderně vybavené pokoje s WC i
sprchou. Jejich součástí jsou lůžka s matracemi, takže k přespání si nosím jen svůj
spacák. Zde vám také připraví nějakou z místních specialit. Maso se většinou nejí,
základem jsou brambory, rýže, těstoviny a různé druhy polévek. Základním jídlem
v Nepálu je Dal Bath, jež se povětšinou připravuje z rýže, brambor, čočky a různých
druhů zeleniny. Jídlo pokaždé chutnalo jinak a jeho největší výhodou je, že po snězení
první porce se servíruje ještě další, klidně i třikrát, což přišlo po celodenním treku
vhod.
Velmi jsem si oblíbil vynikající jačí
sýr. Vždy rád přijímám pozvání do
kuchyně. Jednak pozoruji hospodyni
při přípravě jídla a jednak je to také
jediné místo, kde se topí a kde se
ohřeji.
Trek kolem Anapuren
V Manangu 3440 metrů nad
mořem se doporučuje aklimatizační
den kvůli horské nemoci. Rád této
příležitosti k odpočinku využívám
zvláště poté, co se o mě pokouší
viróza. Beru si antibiotika a snažím
se spát, ale s přibývající výškou je to
stále obtížnější. Už jsem pořádně
nespal několik dní. Ještě štěstí, že se ráno necítím unavený a těším se na pochod.
Bolesti hlavy nebo závratě, na které jsem byl upozorňován, také nepociťuji. Nejlepší
prevencí horské nemoci je dobrá aklimatizace a pomalý postup cca o 300-500
výškových metrů za den. Jediné příznaky, co na sobě pozoruji, jsou zrychlený dech a
tep. Volný den také využívám k focení. Objevuji nádherná panoramata a začínám si
uvědomovat, že se nacházím v opravdových velehorách. Nad Manangem se tyčí
Anapurny II.,III.,IV. a Gangapurna, které fotografuji brzy ráno, zalité východním
sluncem.
Po dni odpočinku mě čekají ještě čtyři dny do sedla Thorung La. Do samotného
sedla vyrážím z High Campu brzy ráno ještě za tmy jednak kvůli počasí, které je ráno
stabilnější ale i proto, že ze sedla mě čeká velmi namáhavý sestup o 1700 výškových
metrů do Muktinathu. Výstup byl velice vyčerpávající. Nedostatek kyslíku je znát-pár
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kroků a nato dlouhý odpočinek.Všude po kolena sněhu, který byl naštěstí přemrzlý a
nebořil se. Nahoře se přidává ledový vítr. Bohužel výstup mě stál více sil a času, než
jsem předpokládal. Na vrchol se dostávám až v poledne, takže pořizuji pár vrcholových
snímků a vydávám se na sestup. Cesta se v odpoledním slunci změnila v potoky vody a
bláta, což znepříjemňovalo sestup. S vypětím všech sil dorážím k prvnímu obydlí až
večer a dávám si dobré místní pivo. Dál nejsem schopný pokračovat. Naštěstí je zde
možnost noclehu, čehož velmi rád využívám. Obličej mám celý spálený a strašně mě
bolí oči - asi následek kombinace slunce a sněhu. Je mi jasné, že jsem podcenil ochranu
před agresivním sluníčkem, které se opíralo celé odpoledne do stěny. Ráno je bolest očí
nesnesitelná, ale jsem rozhodnut dojít až do Muktinathu. Cestu absolvuji téměř po
slepu a trvá mi téměř dvě hodiny.
Ubytuji se v prvním hotelu a je mi nabídnuta pomoc místního doktora, což
odmítám.Oči chladím obklady a přemýšlím co dál. Muktinath je proslulým poutním
místem se svatyní Jwala Mai, kde hoří věčný oheň. Toto místo je branou do Tibetu.
Jsem na hranicích království Mustang, které může navštívit jen omezený počet turistů a
povolení sem stojí 500 US dolarů na 10 dnů. Svatyně je navštěvována buddhisty i
hinduisty z celého Nepálu, ale potkával jsem spoustu poutníků až z Indie, kteří byli na
cestě už 3 měsíce.
Po proležených dvou dnech v hotelové posteli se stav mých očí zlepšil natolik, že
se rozhoduji pokračovat v pouti. Cesta dál vedla nejhlubším údolím na světě, tvořeným
Annapurnou I. a na druhé straně mohutnou stěnou Daulaghiri. V údolí mě dva dny
bičoval velký protivítr s nepříjemným prachem. Tato část treku už není tak malebná
jako před průsmykem.
V Tatopani jsem mohl celý trek
zakončit a jet zpět autobusem. Jelikož
jsem měl nějaký den času na
rozmyšlenou
a
po
předchozích
zkušenostech s místními autobusy se
rozhoduji v pokračování poslední části
treku přes vesnici Ghorapani. Jenže
v cestě mně stálo převýšení 1700 metrůpořádné stoupání. Cesta je tvořena
údajně 10 000 schody a neměla konce. A
to samé absolvovat na druhý den zase
z druhé strany dolů. Kolena dostala
pořádně zabrat, chvílemi jsem litoval, že
jsem nevyužil toho autobusu.Vynaložená
námaha však nakonec stála za to.V
Gorapani jsem se totiž vydal druhý den
ráno na vyhlídkový vrchol Poon Hill.
Cesta trvala asi hodinu a doprovázely mě
desítky turistů z celého světa. Naskytl se
mi překrásný výhled na Daulaghiri,
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Annapurnu I. a nikdy neslezenou posvátnou horu Machhapuchhre, osvětlené
vycházejícím sluncem. Pořídil jsem zde asi nejkrásnější fotografie z celé mé cesty.
Cesta dolů přes Naya Pul byla lemována nádhernými, obrovskými, rozkvetlými
rododendrony, které jsou nepálskými národními stromy. Takže nakonec hezká odměna
za vynaloženou námahu.
Předposlední den v Nepálu jsem pobýval v Pokhaře a věnoval ho hlavně
odpočinku a nakupování suvenýrů a dárků. Celkově nakupování a smlouvání byla
velká legrace a velký souboj s obchodníky, ze kterého vyjdete vždy jako poraženi. Na
přesun do Káthmandu si vybírám lepší autobusovou společnost, takže zpáteční cesta
klimatizovaným a novým busem je snesitelnější, navíc v ceně je i oběd ve formě
samoobsluhy v krásném areálu společnosti. Zpáteční cesta přes Soul a Amsterdam do
Prahy byla únavná, ale proběhla bez větších nepříjemností. Jízda z Prahy po jindy
adrenalinové D1 mi po tom všem připadala velice klidná a nudná.
Možná si někdo pomyslí, že nazývat tuto mou dovolenou dobrodružstvím je ode
mě silné slovo, ale nepatřím k žádným zkušeným cestovatelům. Na treku jsem potkával
desítky turistů s malými baťůžky na zádech, spolu s průvodci a nosiči, kteří jim nesli
velké batohy. A to se ještě v některých „nudných“ úsecích nechávali vozit jeepy, nebo
zakončili trek v Jomsomu, kde je letiště a odletěli zpět do Káthmandu. Já jsem si celý
pobyt zorganizoval sám,okruh odšlapal po svých s krosnou na zádech,bez průvodce a
jazykových znalostí,a proto pro mě patřila tato cesta k opravdovým sportovním a
cestovním zážitkům a nenapadá mě nic jiného,než nazvat ji „Himalájským
dobrodružstvím“.
Josef Dvořák, Švábenice

ThorungLa 5 416 m.n.m. Nepál
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Sestřelená nebo zřícená letadla
na území Švábenic – pokračování
Krátce po vydání Zpravodaje č. 2/2012, ve kterém jsem uváděl dosud
nashromážděné informace o sestřelených a zřícených letadlech na území
Švábenic, obrátili se na mne další badatelé v této oblasti. Mgr. Jan Vladař,
archeolog z Plzně, po vzájemné výměně podrobností shrnul své poznatky do
příspěvku pro náš zpravodaj:
„ Předchozí zpravodaj uveřejnil článek Pavla Kudličky o havarovaných
válečných letadlech v okolí Švábenic, který je vhodným impulsem k dalšímu
pátrání.
Okupací Čech a Moravy po 15. březnu 1939 získalo Německo nejen
množství naší vojenské techniky, ale také dokonalou infrastrukturu. Zejména
na střední Moravě představovala pravidelná síť leteckých základen Brno,
Vyškov, Prostějov, Olomouc, Přerov a Otrokovice ideální zázemí pro letecký
výcvik. Německé letectvo Luftwaffe oblast rychle využilo, výcvik nových pilotů
zajišťovaly letecké školy Sch/FAR 24 z Vyškova resp. Olomouce nebo
Sch/FAR 72 z Prostějova a navazující bojový výcvik probíhal u Stukaschule
Otrokowitz (později Stukaschule 2, zkr.StG 2), jak napovídá německý název
v Otrokovicích. Stukaschule byla jednou ze dvou škol Luftwaffe školící piloty
střemhlavých Junkersů Ju 87 Stuka, symbolu německé tzv. bleskové války.
Během války se obě školy přesunuly do Francie, ale byly postupně staženy
zpět. Původní StG z Otrokovic byla jako Schlachtgeschwader 102 umístěna
v Havlíčkově Brodě, zatímco do Vyškova přibyla počátkem roku 1944 I.Gruppe
a do Brna II. Gruppe / Schlachtgeschwader 101. To však již byl konec
německých bleskových tažení. Stuky byly zastaralé a proto je začaly
nahrazovat bitevní verze stíhačky FockeWulf F w 190. S výcvikem na těchto
strojích je spojena Schlachtgeschwader 152 v Prostějově.
Intenzita leteckého výcviku způsobila, že v blízkosti jmenovaných základen
snad není obec, kde by nezaznamenali nějakou dramatickou leteckou událost.
Okolnosti většinou bezprostředně zaznamenali místní četníci a jejich záznamy
dnes najdeme v Moravském zemském archivu.
V okolí Švábenic zaznamenali hned dvě letecké havárie. První z nich hlásil
Četnickému velitelství v Kroměříži strážmistr Benda
z četnické stanice
Morkovice. Oznamuje, že v 13.45 hodin 21. prosince 1944 nouzově přistálo na
pole 500 m jižně od obce Dětkovice německé letadlo, jehož pilot zahynul. Místo
havárie strážili morkovičtí četníci až do příjezdu německých vojáků. Další údaje
zjištěné na místě strážmistrem Bendou lze porovnat s dokumenty německého
letectva, které ve shodě s četnickým hlášením uvádí havárii cvičného stroje
Arado Ar 96B-1 číslo „bílá 61“, výrobního čísla 425651 od I Gruppe
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Schlachtgeschwader 101. Při havárii zahynul letec Gefr Walter Fleischhanderl,
narozen 14. listopadu 1924 v rakouském Bad Kreuzen. Arado Ar 96 byl
běžným cvičným letounem německé Luftwaffe. Celkem bylo vyrobeno kolem
10 tisíc kusů a na celé čtvrtině
z toho se podílely bývalé české
letecké továrny Avia a Letov,
zatímco jeho opravy prováděli
v Kunovicích. Konkrétně stroj č.
425651 resp. Celým označením
96-42 5651 vyrobila pražská Avia
v roce 1944.

Arado Ar 96 bylo jedním
z nejběžnějších letadel na
válečném nebi.
Druhý případ tak zřejmý není,
přestože celou událost podrobně
popsal vrchní strážmistr Kubíček
z četnické stanice Ivanovice na
Hané. Jeho hlášení uvádí, že se
dne 30. ledna 1945 ve 3 hodiny odpoledne zřítila německá stíhačka asi 800
kroků jižně od Švábenic. Letadlo se zcela roztříštilo o zmrzlou zem a proto
nemohl zjistit žádné označení. Ale jak se později ukázalo, nezraněný pilot
vyskočil padákem již nad Lhotou u Pačlavic. Stráž u trosek zajistila četnická
stanice Ivanovice na Hané a čekala na příjezd vojáků z letiště ve Vyškově.
Z letiště však žádná hlídka nedorazila a jak dokládají další dva dálnopisy
strážmistra Kubíčka, nedorazila ani následující den, přestože letiště čtyřikrát
urgoval. Bohužel žádný z dokumentů neuvádí nějaký detail, podle kterého by
bylo možné letadlo nebo jeho pilota identifikovat. Sice je pravděpodobné, že
náležel jmenovaným školám bitevních letů, ale zpřesňující údaje by mohl
přinést jedině archeologický výzkum místa havárie a při troše štěstí se podaří
nalézt kousek plechu nebo štítek s nějakým označením letadla.“ Tolik
z příspěvku Mgr. Jana Vladaře.
Druhý badatel Václav Remeš ze Zdounek mimo dosud známá fakta o
německých letadlech projevil zájem o po válce zřícené československé letadlo
ve Švábenicích v prostoru Hradisko.
K havárii došlo dne 17. 6.1953. V letadle AVIA B-33 (IL-10) zahynuli svob.
Zdeněk Hais a svob. Zdeněk Paleček.
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Letadla o hmotnosti 4680 kg létala rychlostí 460 km/h, dostup 8300 m,
dolet 830 km. Ve výzbroji měli 4 kanony ráže 23 mm v křídle, jeden kulomet ve
střelecké věži. Šlo o cvičný let. V československé armádě létala do roku 1960.

Pamětník Emil Veselý si na tuto událost i na místo dopadu dobře vzpomíná:
„Letadlo letělo za větší mlhy směrem od provozního střediska
zemědělského družstva ke zvýšenému terénu Hradiska. Byly jsme ještě
děti ale vzpomínám si, jak jsme pozorovali nakládání trosek letadla.“
Nyní po shromáždění všech dostupných údajů se
zaměřím ve spolupráci s Nadací letecké historické
společnosti na letišti ve Vyškově, která se hledáním
spadlých letadel zabývá přes 40 let, provedla 123
výkopů, 103 identifikací, na archeologický průzkum míst
dopadu letadel. O výsledcích vás budu informovat ve
zpravodaji.
Připravil: Pavel Kudlička st.
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VODÁCI NA POHODU ZE ŠVÁBENIC 2013
Ne nadarmo se říká, jak ten čas letí! I v našem případě rok od minulého ročníku
utekl jako voda a pomalu jsme se začali připravovat na již
5. ročník Vodáků na pohodu ze Švábenic. Samozřejmě, jak jinak, opět ho
organizačně zajišťoval Martin Branžovský a Jaromír Doleček. Jako správní
vodáci i my jsme si pořídili pro všechny stejná tílka s nápisem, který je uveden
v názvu tohoto článku, aby každý věděl, kam jedeme a odkud pocházíme. Pro
tento ročník byla navržena barva zelená (loňský ročník byl v barvě červené),
zkrátka zelená barva má teď ve Švábenicích zelenou.
Pátého ročníku, skoro již jubilejního, se zúčastnilo celkem 14 vodáků,
ovšem oproti loňskému roku se účast i složení jednotlivých osádek trochu
změnila. Jmenný seznam současně uvádí i jednotlivé obsazení lodí: Dáša a
Lukáš Branžovští s Terezkou Hledíkovou; Petr, Lenka a Natálka Hledíkovi;
Veronika Mazlová a Jaromír Doleček; Marek Hladký a Martin Branžovský;
Zdeněk Dvořák a Jiří Kadlík; Věra a Jiří Orlovi. Toto obsazení jednotlivých
osádek lodí se postupně podle potřeby a momentální indispozice některých
vodáků měnilo. Nutno ještě dodat, že i přes různé návrhy odkud a kam plout,
byla nakonec zvolena stejná trasa ve stejném časovém období (tj. středa až
sobota), tedy řeka Vltava s výchozím místem Rožmberk nad Vltavou a cílovou
stanicí Zlatá Koruna.
Akce „Odemykání vody“ jsme se zúčastnili všichni opět jako již
tradičně u Jaromíra Dolečka 6.7. 2013. Ranní odjezd na druhý den, tj. 7.8.
2013 byl z Ivanovic na Hané nikoliv vlakem, ale kvůli výluce autobusem až
do Brna. Odtud jsme již cestovali vlakem dá se říci až do cíle a tím byl kemp
Rožmberk nad Vltavou. Cesta nám ubíhala rychle, zábava byla výborná, náš
kytarista byl opět ve formě.
Ráno 8.8.2013 jsme převzali veškerou vodáckou výbavu, tj. klasické
kánoe, nafukovací kánoe Pálava, vesla, plovoucí vesty, barely a šli jsme do
toho. První den jsme splavili přibližně 25 km a čekaly nás na této části Vltavy
celkem dva jezy. Počasí bylo ideální pro plavbu na řece, bylo pod mrakem.
Cestou jsme navštívili několik kempů, abychom nabrali síly a kalorie na další
část plavby a také jsme nezapomněli dodržovat ten správný pitný režim.
V odpoledních hodinách jsme ukončili první den plavby v kempu Nové Spoli
asi půl kilometru před Českým Krumlovem, kde jsme také přespali ve stanech.
V noci nás překvapila malá bouřka, naštěstí bez vážných následků, to horší
mělo ještě přijít.
Druhý den 9.8. 2013 jsme vypluli do cíle naší plavby do Zlaté Koruny.
Cesta do Zlaté Koruny byla sice o 5 km kratší než předcházející den, ale čekalo
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nás splavení pěti jezů a některé z nich byly podstatně horší než ty dva
předcházející den. Odpoledne asi 5 km před cílem nás zastihla na vodě pěkná
bouřka s deštěm, který nepolevil až do pozdních večerních hodin.
Nakonec jsme všichni v pořádku dorazili do cíle, někteří s menšími
modřinami a šrámy na těle i na duši. Na rozdíl od loňského roku se některým
posádkám lodí podařilo udělat nejen na jezech, ale i na relativně klidné hladině
řeky Vltavy, těžko říci čím to bylo, zda nezkušeností začátečníků, nebo určitou
únavou z občerstvovacích stanic.
Celkem jsme po vodě urazili cca 45 km a překonali 7 jezů s následky,
které jsem již uvedl v předcházejícím odstavci. Po roce můžeme opět
konstatovat, že se tento ročník vyvedl, všem se líbil a budeme vzpomínat nejen
na prožité okamžiky při splavení řeky Vltavy, ale i na vynikající partu lidí,
která se tohoto ročníku zúčastnila. A co dodat na závěr? Ať žije 6. ročník
Vodáků na pohodu ze Švábenic 2014!

Společné foto ze dne 8.8. 2013, kemp Rožmberk nad Vltavou
před naší plavbou po řece Vltavě.
Za vodáky na pohodu ze Švábenic 2013
Jiří Orel
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Vzpomínky na mlýn ve Švábenicích
Narodila jsem se ve
švábenském mlýně jako
druhá
dcera
Josefa
Punčocháře. Z vyprávění
mého tatínka vím, že jeho
stařeček
Josef
přišel
koncem 19. století na
Moravu do Švábenic jako
stolařský tovaryš. Jeho
první
zakázkou
bylo
zhotovení kostelních lavic, které jsou v původní podobě v kostele sv.
Michaela dodnes. Ve Švábenicích se usadil, oženil a měl syna Jana,
který koupil začátkem 20. let vodní mlýn. Před mlýnem dal postavit
kamenný kříž, který je tam dodnes. Jeho ženou se stala Františka
Hayrichová, která pocházela z větrného mlýna, na jehož místě dnes
stojí škola.
Mlýn zdědil můj tatínek, Josef Punčochář, který musel provést
elektrizaci mlýna. Aby toho dosáhl, byl nucen na vlastní náklady
vybudovat také elektrické vedení až do obecního úřadu přes celou
Tiskou ulici. Když nebyl dostatek vody na pohon vodní turbíny, tak
měl možnost mlít na elektrický pohon. Jako mlynář měl „vodní
právo“ v rámci kterého spravoval vodní tok švábenského potoka.
Za Vévodovou zahradou byl v té době splav, který se rozdvojoval
do náhonového potoka a do spodního potoka. Ten vedl kolem naší
zahrady a tak oba potoky ohraničovaly naše pozemky, kde později
měl strýc Jan zahradnictví.
V padesátých letech se proti vstupu do JZD tatínek vzepřel, a proto
byl do našeho mlýna dosazen komunistickou stranou pan Šášek, který
měl za úkol kontrolovat veškeré dění týkající se nejenom mletí, ale i
života naší rodiny. V roce 1952 byl pro náš mlýn vydán zákaz mletí, a
aby nezůstalo jenom u jednoho „trestu“ naší rodiny, byly na našich
pozemcích u potoků vykáceny vzrostlé topoly a osiky, které byly použity
na vazbu nově stavěných kravínů JZD.
Připravila: Marie Haničincová roz. Punčochářová
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Dodatečné slovo:

Jako kronikáře mne ze vzpomínek na mlýn ve Švábenicích zaujaly dvě
věci a to: zhotovení kostelních lavic pro náš kostel sv. Michaela
a postavení kamenného kříže před mlýnem.
O těchto dílech kroniky mlčely.
Takže zase něco přibude do našeho archivu.
Možná i vy máte různé životní vzpomínky, o kterých byste
se chtěli s námi podělit. Tak neváhejte a napište nám do
zpravodaje. Vždyť život je tvořen krásnými a poučnými
událostmi.
Vše dobré: Libor Pištělka
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Sedmička v životě otce Josefa
Vzpomínka na P. Josefa Šenkyříka
V životě jsou osobnosti, na které se i po létech
nedá zapomenout. Tak je tomu i v případě
ušlechtilého člověka – kněze Josefa Šenkyříka,
který působil ve Švábenicích od roku 1980 až 1985,
tedy necelých 5 let. Letos je tomu právě 20 roků, co
jsme se s ním na posledním působišti ve
Vlachovicích rozloučili.
Bylo zajímavé, co o P. Josefovi v té době
psaly Valašské noviny, které vydávaly Valašské
Klobouky. Autorem článku byl Prof.dr.Josef
Mana a název zněl:
„SEDMIČKA V ŽIVOTĚ OTCE JOSEFA“

Přečtěte a posuďte sami:
„Číslo sedm jej provází po celý život. Letos 1. listopadu 1993 by
se dožil otec Josef Metoděj Šenkyřík, farář ve Vlachovicích, plných
77 let. Narodil se jako syn zemědělce, který vlastnil koně 1.11.1916
ve Všetulích č. 133, tj. devatenáctkrát sedm. Zemřel v pověsti
svatosti ve Zlíně 19.7.1993. Ve svých sedmi letech začal chodit ve
svém rodišti do školy s ročníkem 1917. Maturoval na reálném
gymnáziu v Kroměříži v roce 1937. Po studiu na bohoslovecké
fakultě v Olomouci byl vysvěcen na kněze 5.7.1942. Jako kněz
působil na sedmi místech a to nejdříve v Trnavě u Zlína, v Paskově
a v Sobotíně s Veveřovicemi. Tu byl udán a zatčen, 7 let vězněn
od roku 1950 do roku 1957. Prošel sedmi věznicemi: Šumperk,
Praha, Mladá Boleslav, Kolín, Plzeň, Valdice a Rtyně
v Podkrkonoší, kde pracoval v „Tmavém dole“ za nejtužších
podmínek jako horník, ač byl velmi slabé postavy. Když se vrátil
z tohoto vězení, prodlouženém o sedm měsíců, pracoval na sedmi
místech jako prostý dělník na stavbách po dobu 14 let.
Ke kněžské službě se vrátil do Hrušky a to po třikrát sedmi
letech mimo své vlastní povolání. Přifařeny měl i Němčice a
Měrovice. Pak byl přeložen do Brodku u Prostějova, pak zase do
Švábenic s Hošticemi a Pačlavicemi, nakonec se dostal do
Vlachovic, kde působil zase přes sedm let.
Vyčerpán vězením, tvrdou prací, horlivostí ve prospěch
věřících, po příhodě na stavbě lesního zátiší pro skauty,
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vydechl duši v nemocnici ve Zlíně 19.7.1993. Pohřeb byl ve Vlachovicích za
účasti triumfálního počtu věřících z míst, kde působil a mons. Josefa Hrdličky,
světícího biskupa olomouckého. Všechny obřady i řeči vyzněly v tom, že
pochováváme světce, služebníka Božího, vzorného kněze, jakým má kněz být,
budoucího blahoslaveného, aby byl příkladem jako sv. farář Arský všem
kněžím v duchovní službě. Pohřeb byl barevně zfilmován a je promítán tam,
kde působil.
Současně se všude sbírají podpisy pro zavedení kanonizačního řízení.
Byl slabší, menší postavy, ale velký svou úžasnou františkánskou pokorou,
dominikánskou žhavou láskou ke všem bloudícím, salesiánskou obětující se –
jako Don Bosko mládeži – prací mladé generaci. Byl plný Ducha svatého.
Vlastnil heroický stupeň božských ctností lásky, naděje i víry. V převysokém
stupni žil oslaven čtyřmi mravními ctnostmi - opatrností, spravedlností,
statečností a umírněností. Vedle těchto základních ctností křesťana v počtu
sedm, měl vlité dary Ducha sv.- dar moudrosti, rozumu, rady, síly, umění,
dětinské důvěry v Boha a bázně Boží.
Zemřel doslova udřen a vyčerpán k smrti jako otec A.C. Stojan,
ověnčen skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Nasycoval
hladové, napájel žíznivé, odíval chudé, navštěvoval nemocné, do
domu přijímal pocestné, osvobozoval zajaté, pohřbíval mrtvé.
Ale i dojemně napomínal hřešící, učil nevědomé, dobře radil
pochybujícím, těšil zarmoucené, trpělivě snášel křivdy, ochotně
odpouštěl ubližujícím, modlil se za živé i mrtvé. To znamená dvakrát
sedm. Proti sedmi hříchům se bránil opačnými sedmi ctnostmi. Proti
pýše, lakomství, smilství, závisti, nestřídmosti, hněvu a lenosti bojoval
pokorou, štědrostí, mravní čistotou, přejícností, střídmostí, tichostí a
horlivostí. Největší jeho ctností byla nesmírná pokora.
Je vzorem dělníků, kněží, studentů, mládeže, učitelů a nás všech.
Patří moravským Vlachům, Slovákům i Hanákům, ale i všem lidem
bez rozdílu.
Otec Josef Metoděj byl zaměřen cyrilometodějsky – bl. Jana
Sarkandra nejen uctíval, ale i následoval. Velmi rád do vyčerpání sil
zpovídal. Světec vychoval světce! Byla to svatá prostota.“

Po přečtení tohoto článku jistě všichni,
kteří P. Josefa Šenkyříka znali osobně
neřeknou, že autor Josef Mana jej příliš
vyzvedl až do oblak, ale připojí se k jeho
názoru.
Připravil: Libor Pištělka
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Malé jubileum
Nechce se tomu ani věřit, ale naše
ojedinělé kulturní dědictví církevního
charakteru v Jihomoravském kraji Kostelní
muzeum ve Švábenicích bude mít 2. října
tohoto roku – v povědomí tisícovek
návštěvníků ze všech koutů republiky a
velkého počtu i ze zahraničí – již 30 let od
znovu vybudování a zpřístupnění.
Předtím zde v roce 1965 za velké
iniciativy pana Josefa Slámy bylo
vytvořeno z několika desítek exponátů a
fotografií v 1. patře věže kostela malé
muzeum, ve kterém byly vystaveny
obrazy, plastiky, tisky a jiné předměty
z minulosti kostela a fary a které bylo
navštěvováno při sjezdu rodáků a
příležitostně. Brzy ale kostel prodělával
velké opravy, takže i toto muzeum bylo
velmi narušené pracemi při výměně oken,
elektroinstalací ve věži, nové fasádě aj.
Muzeum tím téměř zaniklo. Nenašel se v té době nikdo, kdo by pokračoval
v aktivitě pana Slámy. Až v roce 1983 za působení P. Josefa Šenkyříka jsem
se rozhodl. Že s pomocí Boží muzeum obnovíme. Stalo se. Muzeum bylo
rozšířeno o 2. patro, loni o schodiště, takže v dnešní době v muzeu důstojně
uchováváme o třicetkrát více exponátů z pozůstalosti našeho kostela a fary než
před rokem 1983.
Během posledních patnácti let muzeum zakoušelo své. Při stahování
kostela v roce 1998, při nové elektroinstalaci po kostele a malbě. Ale vždy se
vše znovu opravilo, vymalovalo, ponatíralo, takže návštěvníci jsou vždy stále
spokojeni s prohlídkou. Záznamy, které uvádí v Pamětní knize muzea také
potěší. Jako třeba ten poslední: „ Jsem z Liberecka – prošel jsem už dost
muzeí, ale tohle se jen tak nevidí!!!“
Velice si vážím ocenění, které jsem před několika roky obdržel z rukou
arcibiskupa Jana Graubnera. Jednalo se o medaili svatého Jana Sarkandra
s připsáním: „Jako projev uznání a vděčnosti za aktivní a nezištnou práci pro
církev a věrnou službu v oblasti křesťanské kultury ve farnosti Švábenice. Kéž
tato projevená pozornost přinese kousek radosti a je také povzbuzením
k dalšímu úsilí o budování krásného společenství Kristovy církve.“
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30 let Kostelního muzea
30 let uchovávání krásy pro další generace
Během tohoto období bylo o muzeu spoustu článků napsáno v novinách,
časopisech i knižně. A dvakrát zde natáčela televize.
Jsem rád, že je i o toto muzeum zájem, že si v tom dnešním uspěchaném
světě lidé přijdou pro takzvané pohlazení na těle i duši při pohledu na krásy
vystavených exponátů.
AŤ SE TAK NADÁLE DĚJE!
Připravil: Libor Pištělka

Pozvánka na výstavu
Ve Vlastivědném muzeu ve Švábenicích je každou neděli

od 25. srpna do 27. října 2013
otevřena nová cestovatelská výstava s názvem:

NEPÁL – ZEMĚ PLNÁ PŮVABU
aneb : Nepálské dobrodružství
Zhlédnete velké množství fotodokumentačního materiálu
Josefa Dvořáka ze Švábenic ze země plné kontrastů.
Nepál patří k nejchudším státům světa. Má jen velmi malé
nerostné bohatství. Obyvatelstvo se většinou živí zemědělstvím.
Rozloha Nepálu je 147 181 km2 a žije zde 29 mil. lidí. Hlavní
město je Káthmándů s 895 tis. obyvateli. Největším bohatstvím
Nepálu je jeho příroda, krásná krajina a především hory.
Ve zkratce vám to již na str.32-36 sdělil sám Josef Dvořák.

Přijďte se podívat, nebudete zklamáni.
Otevřeno je vždy v neděli odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin.
Zároveň můžete příležitostně zhlédnout stálé expozice Vlastivědného i
Kostelního muzea. Vstupné dobrovolné, jste srdečně zváni.
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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:
11. 9. 2013
od 8.00 – 18.00 hod.
12. 9. 2013
od 8.00 – 14.00 hod.
13. 9. 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 430 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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KVÍZ
Co je QUILLING ?

a)
b)
c)

stolní hra
tetování
tvořivá technika

Jste dobří - c) je správně 
Quilling nebo také papírový filigrán je tvorba
využívající proužků papíru, které jsou stáčeny a
lepeny do požadovaného tvaru pomocí kolíku.
V 15. – 16. stol. byl již běžně používán řeholníky a
řeholnicemi, kteří jej využívali pro zdobení církevních
předmětů a knih. Jejich stáčení proužků papíru na
husích brcích dalo název samotnému quillingu (quill brk).
Tato technika byla využívána téměř
v každé době k dekoraci předmětů,
jako jsou skříňky, čajové krabičky,
herní stolky, tácky, ale i nábytku a
uren.
Nyní se technika opět dostává na
výsluní a její obliba stoupá nejen ve
světě, ale i u nás.
Je značně náročná jak na čas, tak
na zručnost, ale výsledek stojí za to.
Sama jsem žasla, co všechno se dá z obyčejného
papíru vytvořit. No řekněte sami ! A to není zdaleka vše.
Další má práce je k vidění v květinovém studiu LAURA na
Osmeku.
Krásnou podívanou přeje
Kateřina Hladká

INFORMACE
Městys Švábenice
Úřední hodiny :

tel,fax:517 365 622
Po

7.30 - 16.00 hod

St

7.30 - 18.00 hod

Matrika

St

15.00 - 18.00 hod

Knihovna

Pá

16.00 - 18.00 hod

Farní úřad

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

http://farnost.svabenice.cz

tel: 731 402 180

Základní škola

tel: 517 365 629

Mateřská škola

tel: 517 365 647

Školní jídelna
Pošta
Smíšené zboží
ENAPO
Květinářství
Týna
LAURA
květinové studio

tel. 517 365 712
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.

Po-Čt

13.00 - 17.00 hod

Pá
Po
Út – Pá
So

8.00 - 17.00 hod / So 8.00-10.30 hod / tel: 517 365 617
13.00 - 17.00 hod
www.kvetinovestud
8.00 – 17.00 hod
iolaura.webnode.cz
8.00 – 11.00 hod
tel:732 826 575

tel: 517 332 813

AKRED – úprava srsti psů
CHOVATELSKÉ
potřeby
Po-Ne
Dětský second-hand Po-St-Pá

Po-So

13.00 – 17.00 hod

tel: 517 365 820
tel: 517 365 726
mob: 777 215 569
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

Dle domluvy

9.00-17.00 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-Pá

11.00 – 22.00 hod / Pá do 24.00 hod

So - Ne

13.00 – 24.00 hod /

Kadeřnictví

ST-Čt-Pá

od 13.30

dle domluvy

Ne do 22.00 hod
So: od 7.30 hod

Budova ZOD Haná
Ubytovací zařízení

Muzea, expozice

tel: 517 365 818
tel: 517 365 016
tel: 608 967 076
dle domluvy
tel: 517 324 241

Myslivecká chata

Zlámal Stanislav

tel: 517 365 045

Hájenka

Zlámal Stanislav

tel: 517 365 045

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

Pátek
Lunapark u administrativní budovy Zemědělského družstva

Sobota
14.00-17.00 hod

Příjem vzorků ovoce a zeleniny na hodovou výstavu –
zasedací místnost Úřadu městyse Švábenice

12.45 hod
16.00 hod

Fotbalové utkání Švábenice – Hoštice - dorost
Fotbalové utkání Švábenice – Řečkovice

14.00-18.00 hod

Hodová výstava králíků, holubů a drůbeže

20.00 hod

Hodová taneční zábava v kulturním domě – pořádá SDH
Švábenice, k poslechu a tanci hraje PANORAMA

Lunapark u administrativní budovy zemědělského družstva

Neděle
9.30 hod

Slavnostní mše sv. v kostele sv. Michaela ve Švábenicích

8.00-15.00 hod

Hodová výstava králíků, holubů a drůbeže

9.00-17.00 hod

Výstava ovoce a zeleniny na úřadě městyse ve Švábenicích
- pořádá Čs. svaz zahrádkářů Švábenice

13.00-18.00 hod Výstava hasičské techniky – hasičská zbrojnice
14.00 – 17.00 hod Výstava v muzeu – Himalájské dobrodružství Josefa
Dvořáka ze Švábenic
10.00 hod
13.30 hod
15.30 hod

Fotbalové utkání Švábenice B – Habrovany
Fotbalové utkání Švábenice žáci –Dědice žáci
Fotbalové utkání Švábenice – Brankovice – přípravka

Lunapark u administrativní budovy zemědělského družstva

HODY
ve Švábenicích na svátek
sv. Michaela Archanděla
28.–29 . 9. 2013

Srdečně zvou pořadatelé
a společenské organizace městyse
Švábenice

