Zpravodaj
Městyse Švábenice
číslo 2/2014

Pořadatelé a společenské organizace
městyse Švábenice Vás srdečně zvou
na Hody sv. Michaela Archanděla,
které se budou konat 27. a 28. 9. 2014.

Občanská

rubrika

Narodili se:

Taťána Dvořáková

č.p. 256

Viola Cigánková

č.p. 250

Anežka Vlčková

č.p. 324

Blahopřejeme

Opustili nás:
paní

Vladimíra Cupáková dne 2. 5. ve věku 86 let

paní

Marie Gédušová dne 25. 5. ve věku 83 let

pan

Josef Balán dne 24. 8. ve věku 88 let
Vzpomínáme

Výše uvedené údaje jsou za období od března do konce srpna 2014.

V současné době mají Švábenice 1031 obyvatel
498 žen a 533 mužů
Od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 se narodilo celkem 6 dětí (4 děvčata, 2 chlapci),
odstěhovalo se 18 spoluobčanů, přistěhovalo se 6 spoluobčanů
a zemřelo 6 spoluobčanů
Petra Smutná - evidence obyvatel

Zhodnocení volebního období 2010 - 2014
Vážení spoluobčané,
ve dnech 10. a 11. října 2014
se uskuteční volby do zastupitelstev
obcí v celé ČR. Nebude tomu jinak
i v městysi Švábenice. K tomuto
termínu končí volební období 2010 –
2014, a proto využívám tohoto čísla
zpravodaje, abych uplynulé období
zhodnotil z pohledu starosty městyse.
Především bych chtěl touto cestou poděkovat Vám občanům za spolupráci
a podporu v průběhu celého volebního období, bez které nelze tuto náročnou
funkci vykonávat. Poděkování patří i všem společenským organizacím
za poctivou každoroční práci (Sokol Švábenice, Sbor dobrovolných hasičů, YMCA
Skaut, Český svaz chovatelů, VOLEJBAL Švábenice, Český červený kříž, místní
skupina Švábenice, Český zahrádkářský svaz, Myslivecké sdružení Střela).
Převážná většina těchto organizací je každoročně z rozpočtu městyse
podporována finančně, nebo materiálně. Velké poděkování patří Sboru pro
občanské záležitosti za práci po celé volební období. Jedná se o svatební obřady,
vítání občánků, sjezdy rodáků, návštěvy seniorů při jejich životních výročích,
návštěvy rodin s kondolencemi při úmrtí. Za celé volební období 2010 – 2014
bylo uvítáno do života celkem 57 dětí.
V roce 2010 bylo do zastupitelstva městyse zvoleno 15 členů, kteří po dobu
4 let vykonávali svůj mandát. Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že stejný počet
zastupitelů bude i v následujícím volebním období. Doposud se uskutečnilo 85
schůzí rady městyse a 19 veřejných zasedání zastupitelstva městyse. Program
jednání zastupitelstva je podle zákona o obcích uveřejněn na fyzické
a elektronické úřední desce. Zasedání zastupitelstva je hlášeno v místním
rozhlase a zastupitelé obdrží písemné pozvánky. Všechna zasedání jsou
přístupná veřejnosti. Jednotlivé body programu s usnesením zastupitelstva jsou
pravidelně uveřejňovány ve Zpravodaji městyse. Chtěl bych touto cestou
poděkovat celému zastupitelstvu a radě městyse za konstruktivní jednání
po celé volební období a rovněž za slušné chování. Pro mne, starostu městyse,
bylo pozitivní s takovým zastupitelstvem spolupracovat. Všem šlo především
o městys Švábenice a jeho občany bez rozdílu, za kterou politickou stranu nebo
sdružení byli jednotliví zastupitelé zvoleni. Kéž by to bylo takové v městysi
Švábenice i v následujícím volebním období 2014 – 2018.
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ROK 2011
Rok 2011 byl úspěšný v získávání finančních prostředků z dotačních
titulů a to Evropské unie, Státního fondu životního prostředí, Operačního
programu životní prostředí a Regionálního rozvoje JMK. Celkem jsme na
dotacích obdrželi 7 570 206,- Kč.
* Byla dokončena akce: „Biocentrum Švábenice – obnova vodní nádrže, mokřad
a tůně“. Z původních uznatelných nákladů, které vycházely z projektu, měla
celá stavba stát 6 174 000,- Kč. Po dokončení díla byly celkové náklady
5 943 721,- Kč. Z toho dotace z EU
činila 5 027 864,- Kč, dotace z
Operačního
programu
životního
prostředí
činila
295 757,Kč,
spoluúčast městyse byla 620 100,- Kč.
Toto dílo bylo realizováno ještě v
době, kdy dotace dosahovala až 90 %
uznatelných nákladů. V současné době
je to již jen 70 %.
Biocentrum

* Byla dokončena akce: „MŠ Švábenice – zateplení obvodového pláště a výměna
oken“. Došlo k celkovému technickému zhodnocení celé budovy - zejména
výměna oken, zateplení obvodového pláště budovy s novou fasádou, zateplení
půdního prostoru, výměna žlabů a svodů, výměna venkovních a vnitřních
parapetů, oplechování nad vstupním schodištěm a terasou, oprava terasy
a další. Celkové náklady na akci byly 2 164 000,- Kč včetně dotace z Evropské
unie, Státního fondu životního prostředí a spoluúčasti městyse. Došlo
k výrazným energetickým úsporám.

MŠ před opravou

MŠ po opravě

* Byla zahájena výstavba nových fotbalových kabin na hřišti pro Sokol
Švábenice. Z Programu rozvoje venkova JMK byla poskytnuta dotace ve výši
150 000,- Kč.
* Byly pořízeny 2 ks nových fotbalových střídaček v celkové hodnotě 59 600,Kč.
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* Byl zpracován projekt k územnímu rozhodnutí na výstavbu kanalizace
a ČOV v městysi Švábenice. Cena projektu činila 720 000,- Kč, z toho dotace
z JMK 250 000,- Kč.
* Byl proveden monitoring části stávající kanalizace v délce cca 1 900 m
a čištění některých úseků kanalizace. Cena díla byla 169 600,- Kč. Dále bylo
provedeno zpracování průzkumných prací spojených s přípravou akce:
„Kanalizace a ČOV Švábenice“ v ceně 79 200,- Kč.
* Bylo položeno 739 m nového kabelu veřejného osvětlení. U některých
stožárů veřejného osvětlení byla vyměněna armatura, cena 170 000,- Kč bez
výkopových prací.
* Ve všech třídách ZŠ byl vyměněn starý nábytek za nový v ceně 150 000,-Kč.
* V pohostinství V Bráně byla vykopána stará nefunkční kanalizace
a nahrazena novou, cena 73 800,- Kč. Dále se instalovaly bezpečnostní mříže
k bočním dveřím od rampy za 10 825,- Kč a vyměnilo se 6 ks dřevěných oken
za plastová u sociálního zařízení v ceně 25 500,- Kč.
* Na hřbitově bylo dokončeno obložení
rozpadávajícího se schodiště včetně nového
zábradlí. Hodnota díla 135 400,- Kč.
* Ve farské zdi zahrady byla opravena
kaplička sv. Václava z roku 1929, položen
přístupový chodník a vysázena zeleň za
24 337,- Kč.
* Zastupitelstvo městyse schválilo příspěvek z rozpočtu na opravu statiky kostela
ve výši 76 000,- Kč.

Kaplička sv. Václava ve farské zdi

* Na poště a hasičské zbrojnici bylo vyměněno 5 ks dřevěných oken
za plastová a současně i vnitřní parapety a žaluzie. Cena díla 69 000,- Kč.
* V areálu chovatelů byla provedena oprava střechy
nad mlatem a výměna krytiny.
* Na Padělkách byl opraven kříž z roku 1862.
* Za Zmolou byly obnoveny dva poldry s velkou
kapacitou zadržení dešťové vody z okolních polí.
Bohužel, tyto poldry jsou dnes již v důsledku vysévání
nevhodných plodin zemědělci opět z velké části plné
a v případě velkých srážek může dojít k zaplavení
některých nemovitostí v dolní části Trávníku.
Opravený kříž na Padělkách
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ROK 2012
* 12. ledna 2012 se uskutečnila kolaudace akce: Biocentrum Švábenice –
obnova vodní nádrže, mokřad a tůně. V roce 2013 a 2014 proběhla následná
pěstební péče o vysázené stromy a keře, na což nám byla poskytnuta dotace
ve výši 87 662,- Kč.
* V roce 2011 byla zahájena a v roce 2012 dokončena výstavba nových
fotbalových kabin na hřišti pro oddíl kopané ve Švábenicích. Jedná se
o moderní zařízení, které splňuje
všechny požadavky dnešní doby. 4. 8.
se uskutečnilo slavnostní otevření
fotbalových kabin. Celkové náklady
včetně
projektové
dokumentace,
přístupového schodiště, terénních
úprav, stavebního a technického
dozoru a dalších činily 2 mil. 620 tisíc
korun. Z toho dotace z Jihomoravského
kraje 150 tisíc.
Nové fotbalové kabiny
* Na domu mládeže byla vyměněna okna a vstupní dveře v celkové ceně
183 493,- Kč, dále byly opraveny vnitřní omítky, elektroinstalace, topení
a WC.
* V ZŠ bylo nainstalováno 5 nových trojdílných školních tabulí za 103 000,Kč a katedry pro učitele v ceně 55 000,- Kč. Do školní jídelny byly pořízeny
nové stoly v hodnotě 29 000,- Kč.
* Byly opraveny mrazové trhliny na místních komunikacích v různých
lokalitách městyse pružnou zálivkou. Celkem se jednalo o 607 metrů v ceně
51 716,- Kč.
* Byla provedena demolice domu
č. p. 260 na Trávníku, upraven terén
ornicí a místo bylo oseto trávou.
* Byla provedena výsadba zeleně
v okolí MŠ.
* Zastupitelstvo městyse uvolnilo ze
svého rozpočtu částku 300 tisíc
korun na opravu statiky v kostele sv.
Michaela Archanděla.

Demolice domu č.p. 260 na Trávníku

* Byl zakoupen dům č. p. 179 v Zábraní za účelem demolice.
* Bylo prodlouženo veřejné osvětlení k fotbalovým kabinám.
* Byla opravena kaplička na Pasekách.
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* Byla podepsána dohoda o přidělení dotace ve výši 1.8 mil. Kč se Státním
zemědělským intervenčním fondem (SZIF) na akci: „Stavební úpravy
Vlastivědného muzea – Rekonstrukce střechy Vlastivědného muzea Švábenice“.
Byla dokončena zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele
stavby.
* 1. 3. 2012 byla podána žádost o dotaci na SFŽP (Státní fond životního
prostředí) na akci: „ZŠ Švábenice – výměna oken tělocvičny a zateplení
obvodového pláště tělocvičny, ZŠ a sociálního zařízení“.
* Byla podána žádost na SFŽP o dotaci na akci „Snížení imisní zátěže dopravy
v městysi Švábenice“ na zakoupení zametacího vozu. Bylo provedeno výběrové
řízení na dodavatele zametacího vozu a s vítězným uchazečem byla
podepsána kupní smlouva.

ROK 2013
* Největší investiční akcí v roce 2013 byla akce pod názvem: „ZŠ Švábenice –
výměna oken tělocvičny a zateplení obvodového pláště tělocvičny, ZŠ a soc.
zařízení“. V roce 2013 uplynulo již 40 roků od slavnostního otevření nové
školy. Práce byly zahájeny v srpnu a dokončeny 5. listopadu. Byl zateplen celý
obvodový plášť školy a tělocvičny včetně nové fasády, došlo k zateplení
půdního prostoru nad učebním pavilonem, výměně svodů, žlabů, parapetních
plechů, stříšky nad vstupem do školy, vše z materiálu TiZn, výměna oken
tělocvičny, instalace sněhových zábran na střechu ZŠ a další práce.
V tělocvičně bylo vyměněno osvětlení, instalace nových ventilátorů,
vymalování tělocvičny a nátěry radiátorů. Práce, které byly provedeny
z dotací nebo z rozpočtu městyse, zhodnotily celou budovu. Výsledkem
je výrazná úspora energií. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
uznatelných nákladů (národní státní rozpočet + Fond soudržnosti EU) činily
1 715 837,- Kč. Hodnota celého díla je 3,8 mil. Kč.

ZŠ před opravou

ZŠ po opravě
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* Další významnou akcí bylo dokončení „Rekonstrukce střechy Vlastivědného
muzea Švábenice“ s celkovou úpravou půdního prostoru za účelem výstavní
plochy určené ke stálé expozici betlémů místního sběratele Libora Pištělky.
Střešní vazba byla původní z roku 1838. Tento projekt byl společný s Místní
akční skupinou Společná cesta Rostěnice – Zvonovice. Dne 16. listopadu 2013
byla expozice slavnostně otevřena. Jedná se o největší sbírku betlémů v celé
ČR, která je vystavena pro veřejnost na jednom místě a můžeme být
na ni právem pyšní. Došlo k významné propagaci městyse Švábenice. Projekt
byl realizován z dotace Státního zemědělského intervenčního fondu. Celkové
výdaje projektu stavební části činily 1 879 820,- Kč, z toho dotace ze SZIF
1 398 213,- Kč. V souvislosti s touto akcí Zastupitelstvo městyse Švábenice
poskytlo ze svého rozpočtu v roce 2013 finanční půjčku MAS Společná cesta,
občanské sdružení Rostěnice – Zvonovice, ve výši 996 966,- Kč jako návratnou
účelovou bezúročnou půjčku určenou na předfinancování projektu „Společně
oživujeme historii venkova“, která byla vrácena v červnu 2014 na účet
městyse a nenávratný účelový příspěvek z rozpočtu městyse ve výši 110 776,Kč, který sloužil na dofinancování projektu. V průběhu prací bylo z rozpočtu
městyse opraveno a obloženo dřevem schodiště do půdního prostoru –
53 000,- Kč, fasáda budovy 66 824,- Kč a zabezpečení exponátů
bezpečnostním kaleným sklem 30 000,- Kč.

Rekonstrukce střechy Muzea

Muzeum po rekonstrukci

* Od května roku 2013 vlastní městys Švábenice zametací vozidlo z projektu
„Snížení imisní zátěže z dopravy v městysi Švábenice“. Dotační titul byl vyhlášen
Státním fondem životního prostředí ČR za účelem zlepšení kvality ovzduší
ve městech a obcích. Byli jsme jedni z prvních, kteří se k tomuto dotačnímu
titulu přihlásili. Udržitelnost projektu je
5 roků a po této době může být vozidlo
využíváno i k jiným účelům. U projektu
byly nastaveny SFŽP přísné podmínky
dodržování projektu. Celkové náklady
projektu
činily
3 112 400,Kč.
Spoluúčast městyse z celkové částky byla
334 100,- Kč. K vozidlu je i cisterna na
1500 l vody.
Zametací vozidlo
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* Byla provedena oprava místních komunikací ve spojce pod kostelem
a oprava mrazových trhlin na různých místech v městysi v hodnotě 140 000,Kč.
* V domě mládeže bylo vyměněno staré
zničené podlahové PVC za nové v ceně 65
798,- Kč.
* Byl dokončen bezdrátový rozhlas v lokalitě
Zábraní a Holtýz v hodnotě 122 970,- Kč.
* Byl vyroben a instalován nový nábytek do
spodního třídy MŠ v hodnotě 91 400,-Kč.
Nový nábytek v MŠ
* Byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč Nemocnici Vyškov
na nákup nových postelí a stolků pro dětské oddělení.
* Byla vyměněna tři okna v družině a tři okna ve spodní části technické
budovy za plastová – cena 88 042,- Kč.
* V budově úřadu městyse Švábenice byla dokončena oprava kotelny
s instalací dvou úsporných kondenzačních kotlů a úprava plynovodní
instalace. Současně s výměnou kotlů byla provedena demolice komínu
ve dvorním traktu, který byl v havarijním stavu. Náklady celkem 252 589,- Kč.
* Byly zakoupeny dvě fotbalové branky JUNIOR pro nejmenší děti přípravky
Sokolu Švábenice za 45 980,- Kč.
* Bylo vybudováno zábradlí kolem fotbalového hřiště za účelem splnění
podmínek KFS.
* Začalo se s úpravami starých fotbalových kabin na technické zázemí oddílu
kopané, které pokračují doposud.
* Při příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
došlo k opravě památníku u silnice do Dětkovic společně s obcí Dětkovice.
Z rozpočtu městyse bylo hrazeno 27 558,- Kč.
* Byla vyměněna vrata do stodoly na domě chovatelů a dveře na poštu v ceně
42 651,- Kč.
* V kostele sv. Michaela Archanděla byly
opraveny sochy v hodnotě 50.000,- Kč
z finančního příspěvku, který uvolnil ze
svého rozpočtu městys Švábenice.
* Uskutečnila se demolice domu č. p. 179
v Zábraní, upraven terén ornicí a místo bylo
oseto trávou.
Demolice domu č.p. 179

* Zastupitelstvo městyse schválilo stavební úpravy na budově pohostinství
V Bráně.
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ROK 2014
* Bylo provedeno vyčištění koryta potoka na Vanovské straně v ceně 46 585,Kč.
* Bylo provedeno vyčištění povrchu umělé trávy na víceúčelovém hřišti
za školou mokrou metodou v celkové ceně 68 537,- Kč. Hřiště bylo
vybudováno v roce 2003 a postupně přestávalo odvádět dešťovou vodu.
Tím bylo znemožněno po dešti využití víceúčelového hřiště do doby, než voda
opět vsákla do podloží. Po vyčištění se stav výrazně zlepšil a umělá tráva je
jako nová.

* Byl dokončen nový chodník kolem ZŠ až k tělocvičně ze zámkové dlažby
vč. nových obrubníků. Dlažby bylo položeno 215 m. Celkové náklady činily
172 000,- Kč.

* V ulici Záhumení byla vyměněna na veřejném osvětlení sodíková světla
za LED osvětlení. Celkové náklady
75 117,- Kč bez montáže.
* 10. 6. 2014 byla dokončena oprava
pohostinství V Bráně. Jednalo se o
zateplení obvodového pláště s novou
fasádou, výměna parapetních plechů,
výměna svodů, žlabů, oplechování
atik, nová střecha nad vstupem,
oplechování stříšky nad rampou,
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úprava podhledů a jiné. Oprava byla zahájena již v roce 2013. Celkové náklady
činily 541 450,- Kč.
* Byla odbourána stará a postavena nová farní zídka v délce 40 m z ulice
Trávník. Stará zídka byla v havarijním stavu. Celkové náklady 66 913,- Kč.

Farní zeď před opravou

Farní zeď po opravě

* Bylo postaveno nové dětské hřiště
vedle budovy Vlastivědného muzea.
Celkové náklady 67 859,- Kč. Toto
hřiště má mezi rodiči a dětmi velmi
kladný ohlas.
* Byla oplechovaná část zídky kolem
sv. Václava. Cena 21 931,- Kč.
Nové dětské hřiště u Muzea

* V různých lokalitách městyse bylo opraveno 320 m mrazových trhlin
na místních komunikacích pružnou zálivkou. Cena 27 491,- Kč.
* Zastupitelstvo městyse schválilo zakoupení nástavby tj. korby a posypového
rozmetadla na zametací vozidlo v ceně 263 175,- Kč.
* Bylo dokončeno položení nového živičného povrchu na místních
komunikacích u MŠ a kolem kostela. Celkové náklady 760 337,- Kč.

Oprava komunikace u MŠ

Oprava komunikace u kostela
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* Bylo opraveno
schodiště od fary
ke kostelu vysokopevnostní
hmotou. Schodiště
bylo v havarijním
stavu.
Celkové
náklady 82 099,Kč.

Oprava schodiště od fary ke kostelu

* Na základě hygienických připomínek při pravidelných kontrolách v ZŠ a MŠ
jsme dostali výjimku do 1. 9. 2015
s podmínkou, že do této doby musí
dojít k celkové úpravě sociálního
zařízení v mateřské škole v obou
třídách. Jinak by se snížil počet dětí,
které navštěvují mateřskou školu ze
současných 54 na 50 dětí. Proto jsme
již v letošním roce přistoupili k celkové
rekonstrukci sociálního zařízení v 1.
poschodí. Celkové náklady činily
218 436,- Kč.
Nové sociální zařízení v MŠ
* Na stavebním dvoře byla zahájena výstavba skladovací haly pro posypový
materiál a uložení ostatního potřebného materiálu pro městys Švábenice.
Jedná se o ocelovou konstrukci, která bude oplechována trapézovým plechem.
Hala bude dokončena v měsíci říjnu 2014. Proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Nejnižší cenová nabídka byla podána ve výši 621 343,- Kč.
* Byla zahájena celková obnova nemovité kulturní památky kříže z roku 1767
na hřbitově. K opravě se vyjadřoval Národní památkový ústav, Územní
odborné pracoviště v Brně a Městský úřad Vyškov, Odbor školství, kultury
a sportu. Oprava by měla být dokončena do 31. 10. 2014. Celkové náklady
dle uzavřené smlouvy o dílo činí 38 900,- Kč.
* Na hřbitově bylo vybudováno 12 hrobových urnových míst, které si mohou
případní zájemci odkoupit. Celková cena 79 227,- Kč.
* Zasedací místnost Úřadu městyse Švábenice byla vybavena novým
nábytkem a židlemi.
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Opravené schodiště na hřbitově (2011)

Oprava kříže z r. 1767 na hřbitově

Vybudování urnových hrobů

Nový nábytek v zasedací místnosti

V současné době jsou připraveny ještě některé akce, které je třeba
do konce roku dokončit. Z výše uvedeného vyplývá, že se o majetek, který má
městys Švábenice ve svém vlastnictví, staráme s péčí řádného hospodáře a nic
neponecháváme náhodě. Během celého volebního období se prováděly
i ostatní opravy menšího charakteru, které byly finančně nákladné, ale nejsou
z pohledu občana tolik vidět. Velmi nákladná je péče o zeleň a ukládání
bioodpadu v celém městysi. Děkujeme všem občanům, kteří si i v dnešní době
sečou trávu před vlastním domem. Travnatých ploch na údržbu stále přibývá.
Dále bych Vás touto cestou chtěl požádat o dodržování pořádku na místech,
kde se odkládá separovaný odpad. Jedno z nich je i u pohostinství V Bráně,
na které je každé pondělí ráno nevábný pohled. Pytle s komunálním odpadem
z různých soukromých akcí se zbytky jídel nebo stavební materiál na toto
místo vůbec neodkládejte. Žádám Vás, abyste do kontejnerů ukládali jen to,
co do nich patří. Totéž se týká i nádob bioodpadu. Stavební suť, prosím,
neukládejte do lesa, nebo za své zahrady k potoku, do hřbitovní jámy,
na Hradisko za zahrady, či jiná místa. Ukládejte ji na skládku komunálního
odpadu společnosti RESPONO Vyškov, a.s. Svým jednáním si sami sobě životní
prostředí zhoršujeme a přitom stačí jen trochu zodpovědnosti v každém z nás.
S finančními prostředky z rozpočtu městyse je zacházeno hospodárně
a účelně. Městys Švábenice nemá v současné době žádný úvěr. Stav finančních
prostředků na účtu je vysoce aktivní. Po celou dobu, kdy zastávám funkci
starosty, jsme si vytvářeli finanční rezervu do dalších roků, kterou městys
Švábenice bude potřebovat hlavně pro výstavbu ČOV, ale i na jiné akce.
Rozhodně nepatříme mezi chudé obce.
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V současné době má městys Švábenice 1033 obyvatel. Za posledních 12
roků nám přibylo cca 120 občanů. Pozitivní je fakt, že počet obyvatel nám
každoročně mírně narůstá.
Vážení spoluobčané, zhodnocení celého volebního období 2010 - 2014
bylo i jedním z bodů posledního 19. zasedání zastupitelstva městyse
v tomto volebním období. Myslím si, že se nemáme za co stydět a vyznělo
to tak i z jednání zastupitelstva.
Přeji Vám všem do nastávajícího období hodně pevného zdraví, štěstí,
pohody a optimismu. Při výběru kandidátů do zastupitelstva, kteří Vás budou
v následujícím volebním období 2014 – 2018 zastupovat a podílet se na rozvoji
našeho bydliště městyse Švábenice, Vám přeji šťastnou volbu. Mělo by být
zájmem nás všech, aby se nám ve Švábenicích líbilo, dobře bydlelo a aby
Švábenice nadále vzkvétaly.
Josef Kubík
starosta

Důležité upozornění
Vážení spoluobčané,
stává se, že se občas po městysi Švábenice pohybují různí prodejci,
kteří se snaží dostat do vašich rodinných domů a nabídnout vám různé služby.
Převážně se jedná o levnější plyn, elektřinu, matrace do postelí aj. Navštěvují
převážně osoby staršího věku a snaží se s těmito lidmi navázat přátelský
kontakt. Někdy však i vyhrožují, abyste jim dodali fakturu za plyn a elektřinu.
Již několikrát jsme vás upozorňovali, abyste se těmto návštěvám vyhýbali
a domů je nepouštěli. Úřad městyse nemá s těmito prodejci nic společného,
a pokud vám sdělí, že byli na úřadě a my jsme jim dali povolení, tak vám lžou.
Jsou však výjimečné případy, kdy se zástupci některých společností na úřadě
opravdu hlásí. Pak vás o tomto informujeme prostřednictvím místního
rozhlasu. Důrazně vás upozorňujeme, dávejte si na tyto osoby pozor, protože
to může mít pro vás nedozírné následky. V poslední době se uskutečnil prodej
dvou kusů matrací do postele s úvěrem za téměř 53 000,- Kč. Smlouvy na plyn
a elektřinu často podepíšete na čistou smlouvu a prodejce si následně všechny
potřebné údaje, které se mu zrovna hodí, vypíše až po vašem podpisu. Potom
si vše rozmyslíte a snažíte se prostřednictvím úřadu městyse smlouvu zrušit.
Není to jednoduché a mnohdy to i není možné bez sankcí, které musíte
zaplatit. Připravuje se Tržní řád, který Rada městyse po konzultaci s Krajským
úřadem Jihomoravského kraje schválí a podomní prodej bude ve Švábenicích
zakázán mimo místa k tomu určená. Ještě jednou vás vyzýváme, buďte
ostražití, protože se jedná o vaše finance.
Josef Kubík
starosta
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Poděkování
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Druhý ročník BALÁŠ CUP 2014

V letošním roce byl v měsíci červnu zahájen II. ročník memoriálu
Vojtěcha Baláše v tenise smíšených družstev členských obcí Ivanovická brána.
Do turnaje se oproti roku 2013 přihlásili pouze 4 družstva: Ivanovice na Hané,
Švábenice, Hoštice – Heroltice a Prusy – Boškůvky. Pravidla zůstala stejná
jako v roce 2013, hrálo se na pět zápasů – čtyři dvojhry a jedna čtyřhra.
Zápasy se hrály na dva vítězné sety. Všichni hráči museli mít trvalé bydliště
v místě obce, kterou reprezentovali. Nehrající kapitáni byli starostové nebo
starostky obcí. Bylo rozhodnuto, že z důvodu menšího počtu přihlášených
družstev se utkání odehrají vzájemně mezi sebou, tzn., že každé družstvo
odehraje tři utkání. K prvnímu utkání jsme nastoupili dne 7. 6. 2014 na půdě
soupeře obce Hoštice – Heroltice. Za městys Švábenice nastoupili tito hráči:
Procházka Roman, Hladký Lukáš a Hladký Petr. Utkání se hrálo za slunečného
počasí a zápasy skončily jednoznačnou výhrou družstva Švábenic v poměru
5:0. Ke druhému utkání jsme cestovali opět na hřiště soupeře, tentokrát
do Prus – Boškůvek. Utkání se uskutečnilo dne 12. 7. 2014. Za městys
Švábenice nastoupila stejná sestava: Procházka Roman, Hladký Lukáš
a Hladký Petr. Družstvo obce Prusy – Boškůvky bylo silnější než Hoštice –
Heroltice, ale i tohoto soupeře naši hráči přehráli. Na zápasy jsme vyhráli 4:0
a k pátému poslednímu již soupeř nechtěl nastoupit. Ve dvou utkáních jsme
odehráli celkem 9 zápasů a všechny vítězně. Čeká nás poslední finále
se soupeřem z Ivanovic na Hané, které se odehraje v sobotu 20. 9. 2014,
tentokrát v domácím prostředí na víceúčelovém hřišti ve Švábenicích. Přijďte
naše hráče povzbudit a věřme, že družstvo Ivanovic na Hané porazíme
a oplatíme jim loňskou porážku 3:2 z Ivanovic na Hané. Pokud vyhrajeme,
putovní pohár zůstane ve Švábenicích.

Připravil: Josef Kubík,
starosta městyse Švábenice
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Hoštice – Heroltice 7. 6. 2014

Prusy – Boškůvky 12. 7. 2014
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Zápis o průběhu 17. zasedání Zastupitelstva
Městyse Švábenice ze dne 28. 2. 2014
Bod č. 1 Technický bod
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 17. zasedání
zastupitelstva městyse:
1. Pavel Pištělka
2. Ing. Božena Štolfová
Starosta (předsedající) přednesl návrh programu zasedání, který byl členy
zastupitelstva schválen.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e program zasedání zastupitelstva městyse.
Bod č. 2 Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady městyse ze dne
20. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12., 30. 12. 2013 a 15. 1. 2014.
Bod č. 3 Projednání a schválení rozpočtu městyse na rok 2014
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočet městyse Švábenice na rok 2014.
Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 7/2013 rozpočtu městyse
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 7/2013 rozpočtu
městyse.
Bod č. 5 Rozpočtový výhled městyse na rok 2015 - 2016
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í rozpočtový výhled městyse Švábenice
na rok 2015 a 2016.
Bod č. 6 Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2013
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e výsledky inventarizace majetku, pohledávek a
závazků za rok 2013, včetně závěrečné zprávy s návrhem na vyřazení.
Bod č. 7 Zprávy finančního a kontrolního výboru
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í zprávy finančního výboru ze dne
14. 2. 2014 a kontrolního výboru ze dne 21. 2. 2014.
Bod č. 8 Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu č. 1030016534/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi budoucím povinným Městysem
Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Iv. na Hané zast. Josefem Kubíkem, starostou městyse
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a budoucím oprávněným firmou E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, zastoupenou na základě plné moci ze dne 12.3. 2009 společností
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
zastoupenou Jiřím Jančíkem, Seniorem techniky rozvoje a výstavby a Miroslavem
Dudou, technikem výstavby a obnovy DS.
Bod č. 9 Projednání prominutí pohledávky
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo městyse r o z h o d u j e v souladu se Směrnicí pro vedení účetnictví
(úplné znění) ze dne 10. 12. 2010 částí V, bod b, o vzdání se práva a prominutí
pohledávky ve výši 24.000,- Kč, kterou vede za dlužníkem Jaroslava Karublíková,
úřední adresa Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané. Dlužnou částku tvoří
neuhrazené platby od 29. 6. 2012 do 1. 7. 2013 dle Dohody o vyklizení nemovitosti
sepsané dne 29. 6. 2012 mezi Jaroslavou Karublíkovou, Švábenice 179, PSČ 683 23
a Městysem Švábenice, Švábenice 18, PSČ 683 23, IČ 292354, zastoupený Josefem
Kubíkem, starostou městyse.
Bod č. 10 Volba přísedících pro Okresní soud ve Vyškově
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo městyse n e n a v r h u j e žádného kandidáta na přísedícího pro
Okresní soud ve Vyškově.
Bod č. 11 Projednání nabídek na dodávku zemního plynu
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e výpověď Smlouvy o sdružených službách
dodávky a odběru zemního plynu – číslo smlouvy o sdružených službách 321137288,
321137313, 321137320 a 321137333 uzavřené dne 27. 3. 2013 mezi Pražskou
plynárenskou, a.s. se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, IČ 60193492, DIČ
CZ60193492 a Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, IČ
00292354. Písemná výpověď bude odeslána dle obchodních podmínek, nejpozději do
31. 3. 2014.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e cenové nabídky společnosti QUANTUM a.s.,
Brněnská 212, 682 01 Vyškov, IČ 25307762, DIČ CZ25307762 na dodávku zemního
plynu pro odběrná místa městyse Švábenice na období od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014.
Výše pevné jednosložkové ceny pro sjednané období činí 820,- Kč/MWh.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvy č. 55092 55093, 55094 a 55095 o
sdružených službách dodávky plynu uzavřenou mezi dodavatelem QUANTUM a.s.,
Brněnská 212, 682 01 Vyškov, IČ 25307762, DIČ CZ25307762 a zákazníkem Městysem
Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, IČ 00292354, zastoupený Josefem
Kubíkem, starostou městyse na dodávku zemního plynu na období od 1.6. 2014 do
31.12. 2014. Výše pevné jednosložkové ceny pro sjednané období činí 820,- Kč/MWh.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e starostu městyse k podpisu smluv o sdružených
službách dodávky a odběru zemního plynu mezi QUANTUM a.s., Brněnská 212, 682 01
Vyškov a Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané.
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Bod č. 12
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e dodatek č. 5 ke Směrnici pro vedení účetnictví
(úplné znění) ze dne 10. 12. 2010.
Informace starosty:
- ve dnech 30. 1. - 3. 2. 2014 proběhlo plánované vyčištění potoka v úseku od Osmeku
po most přes hlavní silnici.
- začaly práce na rekonstrukci chodníku před základní školou až po vchod do
tělocvičny. Při rekonstrukci bude provedeno nové štěrkové podloží, vyměněny
obrubníky a položena nová zámková dlažba cca 215 m2.
- od 20. – 23. 2. 2014 firma FUNNY SPORT Zlín provedla celoplošné hloubkové čištění
mokrou metodou, obnovení původní barevnosti a odstranění špinavého křemičitého
písku speciálním strojem WAP povrchu víceúčelového hřiště u základní školy.
- byla odbourána část staré farské zídky, která byla již v havarijním stavu a v průběhu
příštího týdne bude nově z betonových tvarovek postavena v dálce 41 m. Na tuto akci
městys Švábenice poskytne finanční příspěvek z rozpočtu městyse Římskokatolické
farnosti Švábenice, která má farskou zídku ve vlastnictví.
- začal se zpracovávat projekt na stavbu ocelové haly v místě stávajícího skladu
materiálu za Obhlídalovým. Hala bude sloužit pro uskladnění posypového a stavebního
materiálu městyse. Předpokládané dokončení stavby haly je do konce roku 2014.
- do zasedací místnosti úřadu městyse bude zakoupeno 25 ks nových židlí. Původní
stůl a židle ze zasedací místnosti byly odvezeny k dalšímu využití do Domu mládeže ve
Švábenicích.
- 31. 1. 2014 se uskutečnil XIV. ples městyse Švábenice
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Bod č. 13 Diskuse
- Ing. Pavel Tvrdý – upozornil na časté parkování nákladního vozu mezi bytovkou
a vjezdem na parkoviště. Starosta sdělil, že je nutné zjistit, kdo je provozovatelem
vozidla a poté ho vyzvat, aby na tomto místě dále neparkoval.
- Libor Pištělka – vznesl dotaz, zda-by bylo možné zajistit vyčištění Hlavního kříže na
hřbitově.
Starosta – protože je Hlavní hřbitovní kříž zaspán v seznamu kulturních památek,
bude nutné veškeré práce spojené s čištěním realizovat ve spolupráci a se souhlasem
odboru kultury Městského úřadu Vyškov a památkovým úřadem. Bude oslovena
odborná firma k předložení nabídky na provedení prací.
Bod č. 14 Závěr
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Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva
Městyse Švábenice ze dne 26. 5. 2014
Bod č. 1 Technický bod
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 18. zasedání
zastupitelstva městyse:
1. Michal Hladký
2. Ladislav Hroza
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e program zasedání zastupitelstva městyse.
Bod č. 2 Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady městyse ze dne 5. 2.,
19. 3., 9. 4. a 30. 4. 2014.
Bod č. 3 Závěrečný účet městyse za rok 2013
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e závěrečný účet městyse Švábenice za rok
2013 a to bez výhrad.
Bod č. 4 Projednání a schválení účetní závěrky městyse za rok 2013
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e účetní závěrku městyse Švábenice za rok
2013.
Bod č. 5 Rozpočtové opatření č. 1/2014 rozpočtu městyse
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 1/2014 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. 7:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podal Josef Dvořák
Švábenice 47, 683 23 Ivanovice na Hané o odkoupení pozemku parc. č. 202/1,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 590 m2, zaregistrovanou dne 22. 4. 2014 dle
záměru obce, schváleného Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 29. 2. 2008.
Bod č. 7 Projednání písemné žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 202/2,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 534 m2
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podala Denisa
Střížová Švábenice 271, 683 23 Ivanovice na Hané o odkoupení pozemku parc. č.
202/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 534 m2, zaregistrovanou dne 28. 4. 2014
dle záměru obce, schváleného Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 29. 2. 2008.
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Bod č. 8 Stanovení počtu členů zastupitelstva městyse pro volební období
2014 - 2018
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo městyse s t a n o v u j e v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích počet členů Zastupitelstva městyse Švábenice pro volební
období 2014 - 2018 na 15 členů zastupitelstva městyse.
Bod č. 9 Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu č. EKO-RWE/Švábenice/507/12-L KS
1209000703 o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi povinným Městysem
Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Iv. na Hané zastoupeným Josefem Kubíkem,
starostou městyse a oprávněným firmou RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská
940, PSČ 401 17, zastoupenou na základě plné moci Pavlínou Kročilovou, specialistou
správy nemovitého majetku a na základě plné moci Ivanou Řehořovou, technikem
správy nemovitého majetku. Povinný zřizuje ke služebným pozemkům (pozemek parc.
č. 147/1 a 147/11 v k. ú. Švábenice) ve prospěch oprávněného věcné břemeno ve
smyslu služebnosti spočívající v:
- právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení,
- právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to za jednorázovou náhradu v celkové výši
21.518,- Kč bez DPH
Bod č. 10 Informace starosty
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e nákup sklápěcí korby a sypače interního
materiálu se zavěšením na korbu typ ECO s automatickým ovládáním a rozmetacím
talířem v ceně 263 175,- Kč s DPH od firmy SOME, Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská
753/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e nákup ozvučovacího zařízení PA S 15 za cenu
24.200,- Kč s DPH od firmy BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00
Praha 2.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e cenovou nabídku firmy Restaurátorské
sdružení Mgr. Petr Tůma, Tyršova 370, 394 68 Žirovnice a Jan Leitgeb, Vodní 8, 678 01
Blansko na akci „OPARAVA KŘÍŽE Z ROKU 1767 NA HŘBITOVĚ“. S firmou bude
sepsána Smlouva o dílo.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e vybudování 12-ti urnových míst na hřbitově
v části starý hřbitov, horní pravá část.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rekonstrukci starého schodiště u kostela
od fary a pověřuje radu městyse k uzavření Smlouvy o dílo s firmou Jaroslav Liďák,
průmyslové podlahy, Staré Hamry 233, 739 15 Staré Hamry, provozovna Kunčičky
u Bašky 388, 739 01 Baška. Cena prací včetně materiálu 67.850,- Kč bez DPH, termín
realizace bude upřesněn před uzavřením smlouvy. Položení finální nosné vrstvy bude
z vysokopevnostní opravárenské hmoty na bázi polymeru.
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Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na
nákup materiálu za účelem opravy kapličky s hanáckým ornamentem ve Zmole, ve
které je uložena malba na plechu sv. anděla strážce se 2 dětmi, kterou namaloval ak.
malíř Petr Pištělka, rodák ze Švábenic.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Bod č. 11 Diskuse
- k 31. 5. 2014 skončí veřejně prospěšné práce po odpracování 1 roku 1 pracovník
a 1 pracovník skončí 31. července 2014. Od 1. 6. 2014 do 30. 11. 2014 nastoupí na
veřejně prospěšné práce další 2 pracovníci, kteří byli doposud evidování na úřadu
práce.
- byla doručena všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů ke stavbě skladovací
haly. Stavební úřad Ivanovice na Hané svolal na 27. 5. 2014 jednání na místě stavby ve
věci rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení. V rámci vyhlášeného
poptávkového řízení bylo obesláno celkem 8 firem, které do 3. 6. 2014 mají zaslat své
cenové nabídky na stavbu skladovací haly. S vybranou firmou, která podá nejnižší
cenovou nabídku, bude sepsána Smlouva o dílo. Realizace akce bude dokončena
nejpozději do 15. 10. 2014.
- pan Robert Novák, Švábenice 269 si nechal vypracovat geometrický plán pod č. 46543/2014 a požádal o koupi pozemku parc. č. 3951/14 o výměře 23 m 2. Zastupitelstvo
s prodejem pozemku nesouhlasí a bude sepsána smlouva na užívací právo.
- o koupi pozemků požádali Josef Moller a Jitka Brhelová, Švábenice 89. Jedná se o
parc. č. 4021 o výměře 162 m2 ostatní plocha – zeleň v bytové zástavbě a parc. č. 54
zahrada o výměře 32 m2 Z důvodu, že na těchto místech stál rodinný dům, který
městys Švábenice odkoupil, na své náklady odboural a provedl terénní úpravy, musí
být tyto náklady započítány do stávajících m2 . Cena 1 m2 by v tomto případě byla
1.153,- Kč.
- je k prodeji dům č.p. 143 – bývalý majitel Ing. Miloš Lejsal, současní majitelé každý
z id ½ Mgr. Alena Hodanová Peprná, Ztracená 1435, 752 01 Kojetín a Karel
Zákostelský, Tetětice 114, 768 33 Počenice – Tetětice.
- za OS Sarkander, pobočku Vyškov písemně poděkovali zastupitelstvu městyse Mgr.
Michal Zahálka, kaplan pro mládež a Miluše Hladká, jednatelka za bezplatný pronájem
kulturního domu ve Švábenicích na setkání mládeže 3 děkanátů, které se konalo
12. 4. 2014 i za přítomnosti Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého.
- Libor Pištělka, člen zastupitelstva požádal, zdali by bylo možné označit budovu
kulturního domu nápisem „KULTURNÍ DŮM“. Členové zastupitelstva se dohodli,
že nejvhodnější bude nalepení nápisu na světlík vchodových dveří (stejně jako
označení základní školy a úřadu městyse).
Bod č. 12 Závěr
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Milí rodáci a přátelé,
Úřad městyse Švábenice spolu se Sborem pro občanské záležitosti
Vás a Vaše partnery co nejsrdečněji zve na
SJEZD RODÁKŮ
který se koná v sobotu 20. 9. 2014 v 10:00 hod.
v Kulturním domě ve Švábenicích.
Jsou zvány ročníky:
Ročník 1931:
Jan Máčel
Oldřich Navrátil
Miloslav Czepán
Josef Harásek
Miroslav Vévoda
František Petřek
Karel Bednář
Ing. Jindřich Klenk
Stanislav Doleželík
Vlasta Daňková (Pučanová)
Věra Maliňáková (Tomečková)

Ludmila Charuzová (Horáková)
Drahomíra Losmanová (Derková)
Růžena Musilová (Shromáždilová)
Anna Bendková (Rašková)
Marie Hanáková (Kalábová)
Oldřiška Dobešová (Synková)
Marie Kalábová
Vlasta Němečková (Knapová)
Jarmila Kocourková (Poláchová)
Ludmila Indrová (Obručová)

Ročník 1934:
František Skácel
Vladimír Tvrdý
Stanislav Možný
Jan Migota
František Čech
František Šibl
Jan Donneberger
Věra Procházková
Zdeňka Tilšerová
Marie Gebauerová (Koutná)

Věra Skácelová (Veselá)
Ludmila Stratilová (Pazderová)
Zdeňka Trnečková (Vašinová)
Marie Štanclová
Květoslava Mácelová (Veterová)
Marie Možná (Horáková)
Vlasta Navrátilová (Slámová)
Marie Lutišanová (Veselá)
Oldřiška Kudličková (Doubravová)

Ročník 1939:
Jan Pištělka
Josef Sláma
Alois Hladký
Jaroslav Dohan
František Procházka
Jan Hanák
Vojtěch Kocourek
Vlasta Hromadová (Vybíralová)
Marie Cigánková (Judasová)
Ludmila Cigánková (Michová)
Růžena Libenská (Fořtová)

Pavla Burešová (Vojáčková)
Marie Dědková (Vítková)
Jarmila Koutná (Harásková)
Antonie Chrobáková (Malá)
Blažena Špetová (Pazderová)
Eva Válková (Možná)
Jarmila Kocourková (Navrátilová)
Ph.Dr. Květoslava Štursová (Balánová)
Marie Malá (Procházková)
Marie Mikulášková (Vrzalová)
Jiřina Němcová (Šiblová)
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Ročník 1940:
František Matula
Jiří Vévoda
Lubomír Koutný
Jaroslav Dobeš
Vladimír Šnajdr
Alois Neckař
Jan Navrátil
František Malina
Jaroslav Chaloupka
Miloš Hudeček
Josef Kaláček
Ladislav Franc
Stanislav Tomeček
Jana Vejchová
Vlasta Adámková

Eva Tvrdá
Božena Zavadilová (Harásková)
Marie Brabcová (Štětinová)
Františka Bolješiková (Vojáčková)
Jana Konečná (Vymazalová)
Božena Jurášová (Musilová)
Jarmila Pecková (Lejsková)
Marie Brňáková (Holzerová)
Helena Uchytilová (Smutná)
Eva Válková (Možná)
Olga Kmentová (Dvořáková)
Anna Švanová (Punčochářová)
Marie Herodková (Tvrdá)
Marie Stratilová (Pučanová)
Miroslava Tichá

Ročník 1941:
Ing. Miloš Lejsal
Jan Pavezka
František Hrnčiřík
Jan Dobeš
Otakar Pazdera
Ing. Pavel Heroudek
Milan Procházka
Jan Kala
Jana Šiblová
Marie Sedláčková
Anna Viglašová (Křídlová)

Ludmila Harásková (Poláchová)
Marta Dobešová
Jitka Kudličková (Pospíšilová)
Miloslava Ivančová
Naděžda Bajajová
Milada Nováková (Fořtová)
Jiřina Ševčíková (Dostálová)
Libuše Doubravská (Brablíková)
Marie Přecechtělová (Tvrdá)
Fratniška Sypěnová (Neckařová)
Ludmila Malčicová (Korytářová)

Ročník 1942:
Ing. Vít Gloza
Ing. Josef Trnečka
Antonín Derka
Vít Šášek
Antonín Masařík
Jak Lejsek
Ladislav Procházka
Vladimír Judas
Walter Krug
Miroslav Obendrauf
František Obruča
Josef Sypěna

Marie Glozová (Derková)
Miroslava Kunovská (Frgalová)
Věra Navrátilová (Zbořilová)
Jiřina Pištělková
Jarmila Ježková (Navrátilová)
Marta Kozáková (Vévodová)
Marie Haničincová (Punčochářová)
Jitka Václavíčková (Možná)
Marie Navrátilová (Pektorová)
Jaroslava Matoušková (Dvořáková)
Marta Hudcová (Cupáková)
Libuše Šrámková (Plhalová)
Vladislava Kozáková (Chaloupková)
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Ročník 1943:
Zdeněk Cupák
Pavel Indrák
Tomáš Pavlečka
Jaromír Punčochář
František Stáňa
Jaroslav Štancl
Jaroslav Tvrdý
Vladislav Fořt
Vladimír Judas
Eva Francová
Ivana Helclová (Kalová)

Jarmila Hrnčiříková (Neckařová)
Marie Navrátilová
Františka Poláchová (Slámová)
Ludmila Cigánková (Mlčáková)
Ludmila Ambrožová (Dostálová)
Anna Čajanová (Holzerová)
Marie Kovaříková (Šnajdrová)
Ivanka Lejsková (Šášková)
Anna Šustková (Rejpalová)
Marie Zbořilová (Masaříková)
Helena Obendraufová (Koutná)
Ludmila Koublová (Kučerňáková)

Foto ze Sjezdu rodáků z r. 2013

Ročník 1944
Jiří Damborský
Zdeněk Havlíček
Václav Vévoda
Josef Rössner
Miloš Matula
Jaromír Šmehlík
Oldřich Rejpal
Josef Pazdera
JUDR: Josef Lžičař
Josef Otevřel
Ladislav Judas
Jaroslav Němec
Josef Svobodník

Ludmila Navrátilová (Branžovská)
Marie Volánková (Poláchová)
Jitka Navrátilová (Tanečková)
Věra Slámová (Zavadilová)
Marta Hlaváčová (Navrátilová)
Marie Zajacová (Chaloupková)
Božena Zavadilová (Pektorová)
Helena Zdražilová (Obručová)
Drahomíra Víchová (Kaňová)
Rita Kuchtíčková (Chudová)
Miroslava Přikrylová (Svobodníková)
Josef Červeňák
František Mich
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Ročník 1949
Mgr. Zdeněk Cupák
Jan Brablík
Ing. Josef Kozák
Mirko Šášek
Jiří Novotný
Ondrej Válek
Tomáš Karl
Miroslav Havlíček
JUDr. Oldřich Pokorný
Pavel Shromáždil
Josef Krejčíř
Jaroslav Svobodník
Alois Pokorný
Ing. Jaroslav Kocourek
Ročník 1954
Pavel Hanák
Jiří Vymazal
Svatopluk Šebesta
Miroslav Šášek
Emil Derka
Josef Kubík
Jan Shromáždil
Ján Ivančo
Antonín Buček
František Štěrba
Pavel Rýpal
Jaroslav Pospíšil
Ing. Miloš Možný
Václav Neckař

Jarmila Krupíková (Gédušová)
Dáša Navrátilová (Lakomá)
Božena Procházková (Branžovská)
Magda Nováková (Slunská)
Pavla Veselá
Květoslava Macurová (Tvrdá)
Františka Musilová (Masaříková)
Josefa Budíková (Neckařová)
Ludmila Pospíšilová (Veselá)
Drahomíra Švandová (Štěpánková)
Anežka Sedláčková (Vránová)
Eva Baranyová (Chaloupková)
Marie Obručová
Marie Tomaštíková (Obručová)

Miroslava Vojáčková
Jarmila Šebestová
Božena Votavová
Eva Synková
Božena Stěničková
Hana Hlobilová
Marie Holečková (Hladká)
Zdeňka Křížová (Šebestová)
Dana Šebestová (Vojáčková)
Marie Horáková (Skřivánková)
Milena Damborská (Gédušová)
Bronislava Ravková (Punčochářová)
Marie Hanáková (Korčiánová)
Miroslava Stratilová (Koutná)
Marie Foltýnová (Fialová)

Fotky ze Sjezdu rodáků z r. 2013
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Ročník1959
František Veselý
Jan Látal
Miloslav Dědek
Ing. František Bureš
Ing. Břetislav Doležel
Tomáš Hladký
Evžen Kubík
František Procházka
Stanislav Trněný

Ročník 1964
Stanislav Bureš
Radek Butala
Miloslav Minařík
Stanislav Minařík
Roman Novotný
Aleš Zastoupil
Vítězslav Harásek
Břetislav Hřebíček
Rostislav Kadlík
Petr Petřek
Petr Trněný
Jaroslav Žálek

Jarmila Kubíková (Petřeková)
Marie Vančurová
Jana Kalábová
Zdeňka Kalábová
Stanislava Pokorná (Dobešová)
Ing. Marie Filipová (Gédušová)
Irena Machová (Tvrdá)
Marta Staňková (Fialová)
Jana Klíčová (Šiblová)
Ludmila Lažová (Malinková)

Božena Hofrová (Gédušová)
Jana Kaňová (Hladká)
Jarmila Přibylíková (Hrnčiříková)
Anna Šavčáková (Menšíková)
Jana Dobešová (Sypěnová)
Alena Kušková
Věra Tvrdá
Lenka Gruberová (Trnečková)
Světlana Trněná
Věra Paštěková (Kaláčková)
Tomáš Knap

Fotky ze Sjezdu rodáků z r. 2013
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Pozdrav z fary
Drazí přátelé, končí prázdniny, končí léto, doba dovolených je pryč a zase
se musíme dostat do nějakého řádu. Tento řád si musíme vytvořit sami
pro sebe a pro své děti. Snad začneme každý sám se sebou.
Otec arcibiskup nám k začátku školního roku píše:
K povinnostem rodičů patří křesťanská výchova dětí. Jejím cílem jsou děti
vychované v samostatné a odpovědné lidi, dobří křesťané. Není to úkol lehký,
ale když se podaří, je to nejlepší vysvědčení rodičů. Ovšem, při výchově dětí nejde
o to, abychom z nich vychovali naše kopie či bezchybné stroje, ale abychom jim
vštípili smysl pro odpovědnost, řád a spravedlnost, sociální návyky, ohled
na druhé, schopnost se rozdělit a nesobecky pomáhat (to se daří nejlépe
v početnější rodině), ochotu pracovat na sobě, umět přijmout prohru
a s vytrvalostí a trpělivostí znovu začínat. Jestli se v náboženské oblasti podaří
vybudovat upřímné přátelství dětí s Bohem a vzbudit v nich touhu líbit se mu,
podařilo se nám to nejdůležitější. Proto rodiče zajistí náboženskou výuku svých
dětí, která se nabízí na farách nebo ve školách. Jeden či dva roky náboženství
dětem ovšem naprosto nestačí. Náboženství je důležité ve všech ročnících
základní i střední školy. K formaci patří i zapojení do církevního společenství.
Rodiče zodpovídají za přípravu ke svátosti smíření (zpovědi), eucharistie
(svatého přijímání) a biřmování tak, aby se mladí pro ni mohli rozhodnout
svobodně sami.
Drazí rodiče, Vaše úkoly nejsou snadné, ale jsou krásné. Modlím se za Vás
a stejně tak prosím o modlitbu za Vás všechny, kteří nevychovávají své vlastní
děti. Z Vaší dobré výchovy dětí bude mít užitek celá společnost i my. Proto Vás
rádi podpoříme.
Tak do toho! Také i naše farnost se musí dostat do řádu nového školního
roku. Pěkně zvu všechny pokřtěné a nepokřtěné děti na hodiny náboženství.
Děti I.-V. třídy budou mít výuku ve škole a třídy VI.-IX na faře. Přihlášky
si můžete vyzvednout pro ZŠ ve škole. Žáci VI.-IX. třídy se přihlašují na faře.
Během školního roku se budeme pravidelně scházet na dětských mších
sv. každý pátek v 18.00 hod. V adventu budou zase roráty pro děti.
Letos, kdy prožíváme „Rok rodiny“, o to více prosím rodiče, aby projevili
alespoň trochu zájmu nejen o to jak, ale i co se děti naučí a zažijí v náboženství
a při dětských bohoslužbách. Když rodiče budou zvědaví, děti při tom také
budou více zvědavé. To pak prospěje celé rodině.
Přeji proto všem rodičům a dětem hezký, povedený a hlavně zajímavý
nový školní rok.
P. Boguslaw, farář
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Kalendář významných událostí ve farnosti
do konce tohoto roku:
31. 8. – jsme ukončili prázdniny svátkem díkůčinění – krásnými dožínkami.
7. 9. – jsme si připomínali smutné 100. výročí vypuknutí Velké světové války
a u pomníku padlých jsme vzpomínali ty občany, kteří nejen padli na bojištích
celé Evropy, ale i jejich osiřené rodiny
28. 9. – HODY: oslavíme v naší farnosti hody mší sv. v 9.30 hod.
Hodové nešpory se sv. požehnáním budou v 15.30 hod.
4. - 5. 10. – pojedeme na pouť po stopách švábenických poutníků
do Mariazell. Chceme tak prožít, co prožívali před několika lety Švábeňáci,
když každoročně po žních chodili na pěší pouť do Mariazell /300 km/.
My pojedeme autobusem, ale kdyby někdo chtěl se k nám připojit alespoň
v neděli 5. 10., tak může do Mariazell přijet autem, a pak s námi prožit hezké
chvíle u Madonny alpské královny, užít si plavby parníkem po Dunaji
a podívat se na skvosty barokní architektury horního Rakouska. V neděli
budeme mít poutní mši sv. u milostného oltáře v 9. 00 hod., poté bude další
program.
4. 11. – se bude konat letošní „myslivecká pouť“ - začátek v 9.10 hod. halali
trubačů u kostela.
1. 11. – v sobotu v 9.00 hod. budeme uctívat vše svaté a pak se půjdeme modlit
na hřbitov /dušičky/.
1. 12. – bude prvním dnem adventních rorátů pro děti. Budou vždy v pondělí,
středu a pátek v 17.30 hod.
25. 12. – Hod Boží vánoční. Odpoledne bude vánoční besídka v kostele.
31. 12. – při mši sv. poděkujeme za celý rok 2014.
Kromě těchto mimořádných událostí chceme upozornit na pravidelný
život naší farnosti:
Mše sv. ve švábenickém kostele se konají:
neděle – 9.30 hod;
pondělí, středa, pátek – 18.00 hod.
pravidelné pobožnosti:
* 1. pátek v měsíci – pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
* 3. pátek v měsíci – pobožnost k Božímu Milosrdenství
* každý pátek od 17.30 hod. – adorace Nejsvětější Svátosti
* každý pátek v 18.00 hod. – dětská mše sv.
* advent (prosinec) po, st, pá - roráty pro děti v 17.30 hod.
* říjen – společná modlitba sv. růžence v kostele – po, st, pá v 17.30 hod.
* květen – májová pobožnost – po, st, pá po mši sv.
* postní doba – křížová cesta – každý pátek v 17.30 hod.
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Udělování svátosti:
* křest – pouze v neděli v 9.30 hod po domluvě s místním duchovním
správcem. Dítě je třeba přihlásit minimálně 2 týdny před křtem.
* I. sv. přijímání příští rok bude 31. května 2015 v 11.00 hod.
* svátost smíření – v 1. pátek v měsíci 17.00-18.00 hod. a také vždy přede mší
sv. kromě neděle.
* pomazání nemocných při mši sv. 17. června anebo po domluvě v domě
nemocného. Návštěva kněze u nemocných v jejich domech je každý 1. pátek
v měsíci od 9.00-12.00 hod.
* manželství se uděluje po domluvě s místním farářem. Snoubenci se by měli
ohlásit minimálně 3 měsíce před svatbou. Je potřeba u sebe mít občanský
průkaz a výpis z křestní matriky – ten získáte ve farnosti, kde jste byli
pokřtění.
* kněžství – za nová povolání se modlíme při mši sv. každé 1. pondělí v měsíci.
Ve farnosti fungují také následující společenství:
* ministranti – pro chlapce – naplň: služba u oltáře a společné hry a zábavná
setkání
* schóla – pro holky – náplň: zpěv při nedělní bohoslužbě, zkoušky mají
v sobotu odpoledne
* universita III. věku – společenství pro seniory se setkává každou středu
na faře po mši sv., náplní setkání je společná modlitba a vzdělávání
* modlitební setkání hnutí Modlitby matek se koná každé pondělí po mši
na faře
Jste všichni zvaní k účasti na životě švábenské farnosti v oblasti,
která by vás zajímala. Přidejte se k nám se svým nadáním a schopnostmi,
které máte od Boha, abyste je rozmnožovali. Kéž se farnost ve Švábenicích
stane místem setkání pro lidi, kteří chtějí něco dělat na poli charitní služby,
výchovy dětí, či různých kulturních akcí.
Kontaktovat s farností se můžete na tel. 511 110 560, mob. 731 402 180,
www.farnost-svabenice.cz, e-mail: farnost.svabenice@email.cz

Farnost nemá žádné pravidelné příjmy a žije pouze z darů věřících
a různých sponzorů. Proto budeme vděčni za každý sponzorský dar pro
farnost. Můžete ho vložit v kostele do sbírky anebo do pokladničky, poslat
na účet farnosti 1560861399/800 anebo složit na faře, kde obdržíte potvrzení
k daňovému přiznání.
Chtěl bych vás ještě jednou pozvat na všechny akce, které chystáme
v nejbližším období a přeji vám, abyste našli svou životní cestu ke štěstí v tom
řádu, který si sami zvolíte. Přijměte nabídku konečně anebo znova vstoupit
na cestu Evangelia, kterou se snaží jít naše farní společenství, a tak postoupit
k lidské dokonalosti a svatosti. V tom ať nám pomáhá dobrý Bůh.
P. Boguslaw, farář
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P. Eduard Tabáček
Letos 4. 12. 2014 tomu bude již 55 let, co P. Eduard Tabáček odešel
ke svému Otci.
Je ještě hodně pamětníků, kteří jej osobně znali, ale pro ty, kteří přišli
na svět později, uvedu jeho život ve zkratce.
Po odchodu churavého P. Jana Vyhlídala na odpočinek se švábenským
farářem stal P. Eduard Tabáček, který po celou dobu působení Vyhlídalova
ve Švábenicích byl kaplanem a nyní byl 1. 12. 1926 jmenován jeho nástupcem.
Narodil se roku 1886 v Boršicích u Buchlovic. Do Švábenic přišel
1. 7. 1911 jako mladý kněz a zůstal zde po celý svůj život až do roku 1959. Žil
zde a pracoval plných 48 let, nejdéle tedy ze všech kněží, co jich kdy
švábenský kostel viděl. Začal jako kooperátor a kaplan, stal se farářem, v roce
1937 byl za své zásluhy jmenován konsistorním radou, v roce 1943
arcibiskupským radou. V roce 1949 se stal správcem děkanství a brzy nato
skutečným děkanem, posledním děkanem švábenským.
Roku 1952 bylo nařízeno, že se děkanství musí krýt s okresem,
a poněvadž švábenské děkanství zasahovalo do několika okresů, bylo
zrušeno. Švábenice byly sídlem tohoto církevního úřadu po 220 let (1732 1952).
Období působení P. Eduarda
Tabáčka ve Švábenicích bylo přeplněno
stálou péčí o kostel a zvláště starostmi
o jeho obnovu po požáru věže koncem
roku 1936. Byl po 250 letech prvním
švábenským
farářem,
který
pro
nedostatek kněží zůstal na velkou farnost
sám, bez kaplana. Vyčerpán přemírou
práce a v posledních letech těžce
nemocen, odešel roku 1957 na odpočinek
a krátce nato, koncem roku 1959,
na švábenské faře skonal.
Když v roce 1957 děkan Eduard
Tabáček odešel na trvalý odpočinek, byl
správou farnosti pověřen P. Josef Dvorok
ve funkci administrátora. I on pokračoval
v úsilí svých předchůdců a věnoval
kostelu velkou péči.
P. Eduard Tabáček a P. Josef Dvorok

Připravil: Libor Pištělka
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Zachráněná památka
Letos 9. 10. 2014 tomu bude 10 let, co byla naším duchovním správcem
Boguslavem slavnostně posvěcena ve Zmole obnovená kaplička Panny Marie
Lurdské.
Jistě všichni dobře vzpomínáte, když v sobotu 4. 8. 2001 se navečer přes
Švábenice přehnala velká větrná smršť a zlomila dvě vzrostlé lípy, které
kapličku zcela zdemolovaly. Byl to tehdy smutný pohled vidět tu spoušť.
Tehdejší starosta a místostarosta mi řekli, že se kaplička již nebude spravovat.
Ale hned když viděli můj smutný výraz v obličeji, řekli, že mě jen tak zkoušeli,
že se postaví kaplička nová. Že jsem toto místečko tak zviditelnil, že se na
obnovu peníze najdou. Bylo to milé zjištění, vždyť od roku 1981, kdy byla
brigádnicky místními obětavci opravena celá střecha, vyměněny uhnilé trámy
dřevěné kaple, k ní vybudován betonový schod, provedeny nátěry celé
kapličky pestrými barvami a vytapetování uvnitř kaple, bylo to zde moc
pěkné.
Tehdy P. Josef Šenkyřík do farní kroniky uvedl: „Je to tam příjemné
místečko, milé na pohled a opravená kaplička užitečně přispívá k tomu,
aby mysl věřících se zdvíhala k nebesům.”
I mně se to tam tak zalíbilo, že jsem vybudoval ke kapličce pět
kamenných schodů, pěšinky kolem kapličky a Anděla Strážného, vyrovnal
stržené břehy buldozerem po celé trase chodníku (byla zde plánovaná cesta
ke střelnici), vyrobil přírodní skalky s osázením květin a keřů.
Všechny kameny, co byly v Údolí a za hradem, jsou dovezeny pro tento
účel. Lidé kolikrát říkali, že to zde máme jako malý Hostýnek. Takové
povzbuzení těší.
Za finančního přispění OÚ a místních podnikatelů se pustilo několik
obětavců v roce 2002 do znovuvybudování této památné kapličky úplně
od základů. Do zimy byla kaplička v hrubé stavbě postavena a zastřešena.
Ve volném čase se pokračovalo v dalších měsících při dokončování a postupně
se prováděly terénní úpravy.
Byl to tehdy počin chvályhodný a i po deseti letech je třeba všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem přičinili, že kaplička opět stojí, poděkovat.
Aby to zde bylo stále pěkné, je potřeba
dělat nátěry, vyhrabování, ostřihávání keřů,
umývání kapličky atd. Takže za více jak 30
roků bylo pro tento účel obětováno několik
tisícovek hodin. Při příznivém počasí se
během roku zde konají tradiční i soukromé
mariánské pobožnosti.
Ať se nadále i tato památka z minulosti
stane neoddělitelnou součástí Švábenic.
Tak vypadala kaplička před r. 2001

Text i foto: Libor Pištělka
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Kaple sv. Josefa
Název by také mohl znít: Josefům se splnil sen.
Toto krásné jméno je ve Švábenicích hodně rozšířené.
Někteří Josefové, když procházeli kolem nevyužité
staré budovy (dříve prý dětské márnice) v rohu
hřbitovní zdi u kostela, začali uvažovat o vybudování
kaple z této budovy k poctě svého patrona.
Starosta městyse nebyl proti a tak se několik
obětavců dalo do díla jak vnitřní, tak i venkovní
úpravou budovy. Ve středu 19. 3. 2014 na Slavnost sv.
Josefa, snoubence Panny Marie, byla otevřena
a vysvěcena nová kaple sv. Josefa. Pak následovala
slavnostní bohoslužba v kostele.
Je třeba poděkovat zastupitelstvu městyse, soukromým dárcům a našim
farníkům za finanční pomoc a všem brigádníkům při opravě staré budovy
kaple.
Ať sv. Josef chrání nejen své jmenovce, ale celé Švábenice.
Text i foto: Libor Pištělka

Události před 100 lety
Při pohledu na tento nadpis jistě každého napadne, o čem bude řeč. Ano,
vypukla nejstrašnější světová válka v dějinách lidstva, ve které zahynuly
miliony nevinných lidí.
Nebudu rozepisovat události světové, ale jen ve zkratce, co se v té době
dělo ve Švábenicicích. Lidé byli přesvědčeni, že válka potrvá snad jen několik
měsíců. Tato kolnost byla příčinou, že počátek války byl přijat klidněji, než se
dalo čekat. Ale velmi se zmýlili. Mnohá důležitá občanská práva byla zrušena,
nebo velmi omezena a všechny ostatní zájmy podřízeny zájmům vojenským
a válečným.
Vše dopodrobna sepsal první švábenický kronikář Alois Valenta, ředitel
školy a čestný občan tohoto městečka. 148 stran v Obecní kronice od začátku
války 1914 až do skončení v roce 1918 je zde napsáno tímto kronikářem
opravdu historickým stylem. Možná je škoda, že nebyl vydán malý příspěvek
z této doby, kde by si mohli občané přečíst, jak to všechno ve Švábenicích
tehdy lidé vydrželi, jaká byla zemědělská a hospodářská výroba, jaké bylo
zásobování. Jistě by se to četlo jedním dechem.
Do války narukovalo přes 300 mužů ze Švábenic a domů se již nevrátilo
49 těchto vojínů.
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Jména padlých a jejich památku připomíná pomník Svobody na náměstí
městečka, provedený roku 1924 sochařem Oldřichem Veselým z Ivanovic
na Hané podle návrhu akademického sochaře Julia Pelikána z Olomouce.
Památce padlých věčná čest:
Jan Branžovský, nar.1879 Jan Čech, nar.1894
František Dvořák, nar. 1900
Josef Dvořák, nar. 1881
Vilém Géduš, nar. 1890
František Hejný, nar. 1891
Josef Hejný, nar. ?
Jan Hudeček, nar. 1892
Antonín Herodek, nar. 1898
Jan Herodek, nar. 1875
Jan Herodek, nar. 1888
Karel Hýsek, nar. 1866
Rudolf Klímek, nar. 1891 František Korčián,nar. 1901 Jan Kadlec, nar. 1886
František Kadlec, nar. 1886 Alois Kolařík, nar. 1889
Alois Kubík, nar. 1878
Antonín Mikšík, nar. 1872 Raimund Macák, nar. 1875 František Miroš, nar. ?
František Možný, nar. 1896 František Novotný, nar. 1891 Alois Novotný, nar. 1892
Josef Němec, nar. 1873
František Obhlídal, nar. 1899 Alois Pokorný, nar. 1893
Antonín Procházka, nar. ? Tomáš Pištělka, nar. 1873
Jakub Příborský, nar. 1887
Josef Petřík, nar. 1878
Štěpán Sláma, nar. 1887
František Sláma, nar. 1893
Jan Sláma, nar. 1897
Augustin Sumec, nar. 1880 Konstantin Ševčík, nar. 1886
Bohumil Šimeček, nar.1887 Jan Šášek, nar. 1885
Karel Šimůnek, nar. 1887
Jan Taneček, nar. 1895
Alois Tvrdý, nar. 1896
Konstantin Trpík, nar. 1889
Josef Vojáček, nar. 1892
František Vojáček, nar. 1871 Antonín Vítek, nar. 1895
Metud Vítek, nar. 1900
Alois Vincenec, nar. 1897
Josef Zahradníček, nar. ?
Alois Zbořil, nar. 1897

Jak v závěru kronikář Valenta napsal: „Rozsah války byl ohromný,
následky její jsou přiliš veliké a závažné, než aby bylo možno podati souvislé
vylíčení války třebas jen v míře nejskrovnější.”
V roce 1914 byly našemu kostelu odebrány jeho krásné, staré zvony,
které byly použity k válečným účelům. Dne 1. a 12. května byl odebrán
největší zvon sv. Michal a malý umíráček. Dne 28. srpna 1917 pak následoval
zvon Panna Maria, takže kostelu zůstal jen jeden: Sv. Kříž – Sv. Florián.
Při těchto vzpomínkách nesmíme zapomenout, že z této doby jsou
na švábenickém hřbitově pochováni dva italští zajatci, kteří zde pracovali
za místní mobilizované muže. 6. října 1918 zemřeli na španělskou chřipku.
Na černé mramorové desce je vyryto: ZEMŘELI, ABY JINÍ MOHLI ŽÍT.
Ernesto Meneghetti
Pietro Richinto
V neděli 7. září 2014 byla na náměstí u pomníku padlých vojáků –
občanů Švábenic, sloužena v 10:30 hodin mše svatá na památku 100. výročí
vypuknutí I. světové války.
Připravil Libor Pištělka
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Malá vzpomínka
Možná někdo z Vás má doma schovaný místní Zpravodaj č. 1 z r. 1996,
kde byl nadpis: PRSTÝNEK OD JANÁČKA. Tento článek není nikterak dlouhý,
takže pro malou vzpomínku na jednu rodačku Švábenic přijde vhod. Dovolím
si jej opsat:
Přestože se jménem Leoše Janáčka jsou neodmyslitelně spjaty Hukvaldy
a Brno, příbuzenské svazky ho vázaly i na náš okres. Málokdo ví, že Janáček
pobýval občas ve Švábenicích, kde žila a učila jeho starší sestra Eleonora.
Na zdejší školu přišla jako první učitelka ručních prací v roce 1875 a působila
zde 28 let. Švábenice ji natolik přirostly k srdci, že tu zůstala do konce života.
V domku nedaleko školy, kde učila, zemřela v únoru roku 1919. Svědectví
o tom, že slavný bratr Eleonory svou sestru navštěvoval, sdělila Zdenka
Kyasová, která dnes žije v Kojetíně:
„Můj otec Josef Tvrdý se narodil ve Švábenicích 26. 2. 1899. Byl nadšený
hudebník, hrál na několik nástrojů. Vyprávěl mi, že se ve Švábenicích setkal
s Janáčkem, který jezdil na návštěvy ke své sestře Eleonoře. Někdy přijel
i na delší dovolenou, někdy jen na sobotu či jiný den. Chodil do lesa a otec
při práci s ním prohodil pár vět. Prý si Janáček broukal různé úryvky melodií,
nosil s sebou notový zápis, opravoval a škrtal. Nevím, kde otec získal informace,
ale vždy říkal, že ve Švábenicích složil operu. Naposled otec viděl Janáčka
na pohřbu paní učitelky, který musel být o hodinu odložen, protože se čekalo
na Janáčkův příjezd. Tolik ze vzpomínek mého otce.”
O přátelství Eleonory se setrami
Poláchovými nám vyprávěla jejich neteř
Marie Slámová. O hodné paní učitelce
ví z vyprávění svých tet Josefy, Rozálie
a svých rodičů. Navštěvovala ji často
s tetou Josefkou v jejím domku, který byl
na tehdejší vesnické poměry městsky
zařízen. V jejich vzpomínkách to byla
stará drobná žena, odkázaná na pomoc
jejích tet. Při jedné z návštěv dostala
dárek: „Byla jsem paní učitelce přát
k narozeninám a ona mi dala zlatý
prstýnek s korálem. Ten sama dostala
od Janáčka a dala mi ho na památku.
Mohla jsem ho nosit jen v neděli a navlékla
jsem ho jen na malíček, jak byl maličký.”
vzpomíná paní Slámová. Kromě tohoto šperku má na památku od paní
Eleonory i modlitební knížku v deskách ze želvoviny, pár kousků porcelánu
a nábytku.
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O tom, že přátelství mezi paní učitelkou a její žačkou bylo pevné, svědčí
i vybledlá fotografie, na které jsou tři sestry Leoše Janáčka společně se svým
bratrem na Hukvaldech i Rozálie Poláková.
Paní Marii Slámovou jste jistě všichni dobře znali. Byla usměvavá
a s každým člověkem si měla o čem povíat. Ještě před několika lety jsem
ji potkával na zastávce, kde jezdívala autobusem ke své dceři do Zlína.
Ani si člověk neuvědomil její léta, až v dubnu na smutečním oznámení jsme
četli: „Po životě plném lásky byla od strastí stáří Pánem vysvobozena naše
milovaná Marie Slámová. Odešla od nás ve čtvrtek 3. dubna 2014 ve 100. roce
své životní pouti. K odpočinku ji uložíme po mši svaté v kostele sv. Archanděla
Michaela ve Švábenicích k jejím drahým v úterý 8. dubna 2014 v 10:00 hodin.”
Tak skončila životní pouť jedné z nejstarších rodaček Švábenic.
Připravil Libor Pištělka

Muzejní koutek
Do 2. 11. 2014 je ve Vlastivědném muzeu ve Švábenicích otevřena velká
výstava s názvem:
MIKOLÁŠ ALEŠ – MALÍŘSKÁ TVORBA
2000 překrásných obrázků jsou rozděleny na tyto cykly:
- Náboženské motivy v díle Mikoláše Alše
- Alšův Špalíček národních písní a říkadel
- Kalendář Mikoláše Alše
- Nástěnné malby a české dějiny v díle Mikoláše Alše
Otevřeno je vždy v neděli od 14.00 do 17.00 hodin.

Od 29. 11. 2014 do 15. 2. 2015
bude každou sobotu, neděli a svátky od 14.00 do 17.00 hodin
otevřena nová výstava s názvem:
VÁNOČNÍ TRADICE A POEZIE
Zároveň se můžete těšit na nové exponáty ve Vlastivědném i Kostelním muzeu
a rovněž na velké přírůstky v Expozici betlémů.
Připravil: Libor Pištělka
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Návštěva u Svatavy Vizínové
Možná toto jméno někdo slyší poprvé. Ale kdo se zajímá o kulturu,
tak s touto pohostinnou paní se mohl seznámit v různých novinách,
časopisech, na videu, či v televizi, hlavně v období Vánoc. I já jsem se o ní
ve Zpravodaji zmínil.
Více než tisíc Jezulátek pod jedinou střechou – tak vypadá největší
soukromá sbírka papírových betlémů, kterou vlastní šedesátitříletá Svatava
Vizínová ze Zábrdí u Husince na Šumavě. Je to vesnička malá, čítá asi padesát
domků. Přestože její rozsáhlé vánoční království hlídají dva obrovští psi,
v domě se po celý rok dveře netrhnou. „Každý, kdo příjde, je vítán.”, říká
s úsměvem majitelka. Vstupné zde nikdo neplatí. Jak říká, s radostnou zvěstí
se obchodovat nemá...
Betlémky měla doma od malička. Líbily se jí tak, že je nechávala
vystavené celý rok, nejčastěji betlém od Josefa Lady. Jenže když jich měla
po čase v třípokojovém bytě přes sto padesát, rozhodla se najít sobě i jim
střechu nad hlavou. Bývalá hospoda v Zábrdí s velkým sálem rozhodla.
Když se jí jeden redaktor ptal, proč sbírá zrovna betlémy, odpověděla:
„Je to nejkrásnější téma, které může být. Ten, kdo má málo, se jde rozdělit
s někým, kdo nemá vůbec nic. Betlém je symbolem sdílení, dělení, naděje, radosti
i očekávání. Je tam všechno. V dnešní době, kdy občas bývají Vánoce svátky
decibelů a joulů, si myslím, že je dobré znovu betlémy vracet do života. Ten,
kdo u mě na betlémkách byl, si ho doma zase začne stavět.”.
Začátkem srpna tohoto roku jsme se tři betlemáři rozjeli do Zábrdí
podívat. Je to sice od nás 300 km, ale za pozornost to stojí. Od betlémů
Svatavy Vizínové se jen těžko odtrhnete, a pokud tak učiníte, ještě dloho
v sobě ponesete pocit štěstí, pokory a možná i kousek probuzeného dětství.

Text i foto: Libor Pištělka
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Setkání po letech
Již 52 je tomu let,
co jsme školu opustili.
Před námi byl celý svět,
a my se rozloučili.
Čas kolem nás rychle pádí,
pryč jsou dny našeho mládí.
Nastal znovu vhodný čas
sejít se v hojném počtu zas.
Tento vhodný čas pro všechny spolužáky 9.A, 9.B a 9.C, kteří navštěvovali
školu v Ivanovicích na Hané, nastal v sobotu 31. 5. 2014 v pohostinství
V Bráně ve Švábenicích.
Taková setkání jsou vždycky krásná,
když si zavzpomínáme, jak nám blaze bylo,
když školu jaro pozlatilo
a do třídy nám voněl bez.
Nebylo to setkání poprvé. První sraz jsme měli 12. 9. 1992 v Kulturním
domě ve Švábenicích. To ještě fungovalo tvz. Peklo. Přijal tehdy pozvání
známý moderátor Jan Rosák, který rok a půl chodil s námi do školy. Mám
na něj v Pamětní muzejní knize tento zápis: „Po 30-ti letech jsme se sešli
ve Švábenicích jako bývalí spolužáci. Byl to zážitek vidět ty dědky a mladice
kolem sebe. Největší zážitek bylo ale to, že si mě nenechali v místním muzeu jako
exponát. Už bych tam asi patřil.”
Další tři setkání jsme měli v Ivanovicích v Ivance. Je to milé se setkat,
popovídat, zavzpomínat i na ty, kteří již nejsou mezi námi. Letos nám
už scházelo 20 spolužáků. Při dobrém jídle, pití a živé hudbě čas rychle plyne.
O půlnoci se loučíme s přáním, že se jistě opět brzy setkáme.
Nesmíme zapomenout poděkovat organizátorům, kteří toto setkání
připravují, a zároveň našemu panu učiteli Miloši Možnému, který rád mezi nás
přijde a trochu omládne.

Připravil: Libor Pištělka
Foto: Marie Švecová
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Mateřská škola
Poslední akce v mateřské škole ve školním roce 2013 – 2014

Třída Štěňátek s dárky pro maminky

U příležitosti Dne matek jsme uspořádali 13. května 2014 besídku.
Na tuto akci se děti dlouho předem těšily, připravovaly, nacvičovaly, vyráběly
dárky - starší děti pro maminky zhotovily přáníčka a ozdobné skleničky,
mladší děti zase perníková srdíčka.

Třída Kuřátek při vystoupení pro maminky
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Od 14. dubna do 19. května se účastnilo 13 dětí předplaveckého výcviku
ve Vyškově. Svůj svátek MDD oslavily děti soutěžemi na školní zahradě
2. června 2014, na 3. června jim zase učitelky připravily překvapení v podobě
pohádek O Budulínkovi, O veliké řepě, které jim zahrály. Hned 4. června zase
děti zhlédly pohádku Letní slavnost veverky Zrzečky z Maňáskového divadla
Olomouc a 9. června jely na výlet do ZOO Lešná Zlín.

Tradičně jsme se na konci školního roku v naší mateřské škole rozloučili
s předškolními dětmi. Akce proběhla ve čtvrtek 19. června 2014 v mateřské
škole za přítomnosti rodičů a ředitelky školy Mgr. Jany Zatloukalové,
která poskytla rodičům budoucích prvňáčků potřebné informace. Děti
pod vedením paní učitelky Yvony Lexmaulové a Jany Svárovské předvedly
část vědomostí, které si v mateřské škole osvojily, ale také si zazpívaly.
Překvapily rodiče ztvárněním písní například od Dády Patrasové, zahrály
pohádku O dvanácti měsíčkách a dokonce zatančily i v rytmu country
při reprodukované hudbě. Sváteční oblečení, celková nálada i pohoštění
s povídáním a vzpomínáním na závěr byly jedny z mnoha okamžiků,
které předškolní děti v mateřské škole naposled zažily. Vedoucí učitelka Ilona
Kučerňáková jim popřála slovy:
V mateřské škole uběhl poslední školní rok
a do školy zbývá už jen jeden rok.
Loučíme se s vámi,
paní učitelky, ale také kamarádi.
A tak už to v životě bývá,
že když se někde končí,
tak se jinde začíná.
A tak tedy věřte,
že vám přejeme hodně štěstí na další cestě.
Aby se vám učení ve škole dařilo,
aby se vám tam líbilo
a až si na nás vzpomenete,
snad nám první jedničku ukážete.
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Poslední akcí pro všechny děti a rodiče bylo rozloučení s mateřskou
školou na školní zahradě v úterý 24. června 2014. Účast sice nebyla velká,
ale kdo přišel, tak nemusel litovat a určitě se pobavil. Kromě zpěvu a tance
nechybělo soutěžení ani malá odměna pro děti. Nejpěknější překvapení však
připravili rodiče hranou pohádkou O Červené Karkulce. Zaslouží si pochvalu
nejen za nachystání kostýmů i rekvizit, ale hlavně za odvahu vystoupit před
diváky i se svými dětmi. Dějem poutavě provázela vypravěčka Dana Derková,
Karkulku si zahrála paní Zdeňka Tilšerová, babičku Eva Procházková
a maminku učitelka Ilona Kučerňáková. Převlečenou paní Jarmilu Dobešovou
někteří nemohli ani poznat a jako myslivec se osvědčil pan Pavel Derka. Lepší
spolupráci s rodiči si ani nemůžeme přát a všem vystupujícím velmi
děkujeme.

Předškolní děti s tablem

Na závěr bych se chtěla jen tak zamyslet, že existují tři skupiny lidí. Jedni
jsou takoví, kteří umí jiné pobavit, jsou aktivní, vždy se snaží a nikdy nic
nepokazí. Do druhé skupiny patří ti, kteří sice nejsou tak aktivní, účastní
se všeho, ale také nic nezkazí. A do poslední skupiny patří lidé, kteří se ničeho
neúčastní, ale většinou jsou největší kritici a nejsou spokojeni s ničím.
Ráda bych poděkovala všem rodičům, kteří s námi ve školním roce 20132014 spolupracovali, se kterými jsme navázali pěkné vztahy, a hlavně těm,
kteří neviděli jen chybičky, ale spíše klady. Zároveň se těšíme na nové děti,
které do mateřské školy nastoupí.
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Pořádání akcí pro děti z mateřské školy
Chtěla bych upřímně poděkovat obětavým hasičům, kteří v naší
mateřské škole uspořádali besedu dne 9. května 2014. Při rekapitulaci
školního roku 2013 - 2014 jsme zhodnotili právě tuto akci jako nejlepší.
Na rozdíl od ostatních (a nebylo jich málo), beseda s ,,Hasíkem CZ“
uspořádaná Pavlem Přecechtělem a Lukášem Bubeníčkem byla nejen
zábavná, ale hlavně přínosná zejména svým poučením.

Hasiči v mateřské škole

Děti se seznámily s prací hasičů, měly možnost manipulovat
s přinesenými pomůckami, vyzkoušet si oblečení. Po celou dobu se oba
organizátoři snažili působit na děti příjemně, kamarádsky a přiměřeně jejich
věku. Nové informace získaly nejen děti, ale také učitelky. Nezůstalo jen u této
akce, děti totiž slíbily, že se naučí znát číslo hasičů a říkadlo Nezapomeň. Hned
na oslavě Dne dětí 30. června 2014 u ČSCH ve Švábenicích místní hasiči
předvedli výstroj i auto, navázali na poznatky získané při besedě v MŠ a děti
jim ukázaly, že se nové říkadlo už opravdu naučily. Chovatelům děkuji
za uspořádání akce v jejich areálu ke Dni dětí s výstavou drobného zvířectva
a ptactva.
V takové spolupráci budeme se všemi rádi pokračovat i v dalších letech.
Ilona Kučerňáková - vedoucí učitelka MŠ
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Mateřská škola je stále krásnější
Stále se snažíme vylepšovat hygienické podmínky v mateřské škole,
proto byla naplánována rekonstrukce umývárny a WC dětí v 1. poschodí.
Když poslední děti přestaly chodit do mateřské školy, nastoupili zde hned
v červenci pracovníci městyse, aby odstranili staré zařízení a pomohli
při vystěhování nábytku. Další práce přenechali odborníkům – byl to pan
Roman Procházka, Pavel Němec a Jaromír Doleček. Výsledek jejich práce
zatím ohromil všechny, kdo novou umývárnu spojenou s WC viděl. Starosta
městyse Josef Kubík nás stále podporuje a prostory i budovu mateřské školy
zkrášluje. Děkuji všem, kteří se na vybudování nové umývárny podíleli,
a upřímně hodnotím slovy: ,,KRÁSNÁ PRÁCE!“.
Ilona Kučerňáková
vedoucí učitelka MŠ

WC a umývárna v Mateřské škole

WC s umývárnou po opravě
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Ahoj, školo!
Slohové práce odcházejících žáků 5. třídy

Moje školo!
Ve švábenské škole se mi moc líbilo, protože je nově opravená, ale
také proto, že jsou tam hodné paní učitelky. Našla jsem si tam kamarádky,
které při mně vždycky stály. Paní kuchařky moc dobře vařily a paní
vychovatelka ze školní družiny mě naučila malovat. Za to jí moc děkuji!
Poslední dva školní měsíce jsem se spolužačkami malovala výzdobu
pro budoucí prvňáčky do třídy. Předposlední čtvrtek proběhla každoroční
olympiáda. Poslední pátek školního roku se konalo vyhodnocení a předání
cen za olympiádu i ostatní soutěže. Paní učitelky měly vymyšlený program.
Ve třídě nám pak naše paní učitelka rozdala vysvědčení.
Před školou na nás čekalo každoroční překvapení – sladká
zmrzlinová odměna. Potom jsme už všichni pelášili domů pochlubit se s
krásným vysvědčením!
Děkuji moc všem paním učitelkám za to, co mě naučily a budu na ně
a na Švábenskou školu s láskou vzpomínat.
Klára Cupáková
Loučení se školou
Je konec školního roku a nastává čas loučení.
Po prázdninách už my jako bývalí páťáci zasedneme do lavic jiných
škol a na naše místa usednou noví žáčci prvňáčci. V našich vzpomínkách však
naše škola ve Švábenicích bude navždycky ta „první“.
Děkuji všem paním učitelkám za krásných pět let v této školičce
a všem spolužákům, aby si užili prázdniny a ať se jim do budoucna vše daří!
Jana Sekaninová
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Naše škola
Jmenuji se Aneta Veselá a byla jsem žačkou páté třídy. Chtěla bych
se s vámi podělit o tom, jak naše škola vypadá.
Naše škola stojí v klidné části Švábenic. Je od ní krásný výhled na
celou obec a její okolí. Díky novému kabátku, který nedávno dostala, je vidět
široko daleko. V loňském školním roce nás tu chodilo přes šedesát žáků. Škola
má moderně vybavené třídy, je tu počítačová učebna a obrovská nově
opravená tělocvična. Hned pod školou máme jídelnu a školní družinu. Po
vyučování můžeme chodit do různých kroužků a náboženství. Ve spolupráci
se ZUŠ v Ivanovicích na Hané se tu vyučuje i hra na klavír, zobcovou flétnu,
trumpetu, klávesy, zpěv a tanec. V neposlední řadě musím vzpomenout i na
učitelský sbor. Jsou to všechno paní učitelky, které se nám plně věnují.
Do této školy jsem chodila velice ráda a budu na ni i na své spolužáky
vzpomínat. Ptáte se, proč ten minulý čas? Je to proto, že naše škola má,
bohužel, jen první stupeň výuky. Proto od září nastupuji do jiné školy.
Snad se mi tam bude líbit alespoň tak jako u nás ve Švábenicích.
Aneta Veselá
Ahoj, školo!
Konečně nadešel ten dlouho očekávaný den, kdy jsme se po uvítání
na místním úřadě usadili do školních lavic. Vítala nás paní ředitelka,
která se stala zároveň i naší třídní učitelkou.
Na lavicích nás ten den čekala spousta dárků, které jsme potřebovali
pro naše první studia. Najednou jsme se cítili už docela velcí. Dozvěděli jsme
se spoustu nových věcí. Učili jsme se číst, psát, počítat, kreslit, cvičit, plavat…
Rok, během kterého jsme se také poznávali, uběhl jako voda a byly tu naše
první prázdniny. Moc jsme se na ně těšili.
Netrvalo dlouho a opět jsme seděli v lavicích, již o rok starší a o něco
chytřejší. Stále bylo co se učit a co poznávat. Tak pomalu ale jistě míjel rok za
rokem. Během těch pěti let jsme také poznali nové spolužáky, kluky a holky,
kteří se odstěhovali do jiných měst a vesnic, na které nikdy nezapomeneme.
A najednou jsme se ocitli v páté třídě. První půlrok nám ještě pořád
nedocházelo, že přijde čas, kdy se budeme muset loučit. Přišlo to až po
Vánocích, kdy jsme se začali připravovat na přijímací zkoušky do
specializovaných šestých tříd a na gymnázium. To už jsme si uvědomovali,
že něco končí a že přijde rozloučení.
Vydali jsme se na poslední školní výlety, napsali poslední prověrky,
uspořádali závěrečné koncerty pro rodiče, zahráli jsme si divadlo a rozdali
poslední diplomy za naše úspěchy. A samozřejmě nám paní učitelka rozdala
i poslední vysvědčení.
Poslední zvonění, poslední objetí se spolužáky a pozdrav „na
shledanou“! V půli kopce jsem se naposledy ohlédla za školou a pomyslela si,
co mě asi čeká nového… A věřte – bylo tu moc dobře!
Sára Přecechtělová

44

Naše bývalá školo, všechno nejlepší!
Jana: Bude se mi moc stýskat!
Petra: Přeji této škole, aby sem chodily všechny děti s radostí!
Erik: Děkuji škole a hlavně paním učitelkám za všechno, co jste nás naučily.
Ještě jednou moc děkuji!
Tomáš: V této škole mě to bavilo, ale už se těším do nové.
Aneta: Ať se noví prvňáčci mají v této škole výborně!
Jakub: Myslím si, že v nové škole se mi bude líbit tak jako ve Švábenicích.
Nikola: Když jsme šli do první třídy, moc jsme toho neuměli. Ale teď! Teď toho
víme a umíme mnoho. Chtěla bych vzkázat prvňáčkům, že tahle škola je
skvělá!
Sára: Hodně štěstí, školo, s novými prvňáčky!
Roman: Tahle škola připravuje všechny žáky do nového života po všech
směrech!
Klára: Švábenská škola – to byla prima parta! Bude se mi po ní stýskat, chodila
jsem do ní moc ráda.
Jana Zatloukalová, třídní učitelka
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3. oddíl YMCA SKAUT Švábenice
Velikonoční tvořivá dílna
Na velikonoční neděli jsme v klubovně pořádali tvořivou dílnu. Každý,
kdo přišel, si mohl vyzkoušet pletení pomlázky z vrbového proutí, barvení vajíček
a jiné dovednosti.

69. výročí osvobození městyse Švábenice
Poslední dubnovou středu jsme se zúčastnili pietního aktu u příležitosti
osvobození naší obce od nacistické okupace, kterou každoročně pořádá
zastupitelstvo městyse.

Králický Sněžník a Rychlebské hory
Druhý červnový týden jsme se vydali na putování po Rychlebských horách
a masivu Králického Sněžníku. Rychlebské hory jsou jedno z nejopuštěnějších
pohoří v ČR. Nachází se v Javornickém výběžku, severozápadně od města Jeseník.
Je to hraniční pohoří mezi Českem a Polskem. Pohoří je odděleno Kladským
sedlem od masivu Králického Sněžníku a Ramzovským sedlem od Hrubého
Jeseníku. Hřebeny Rychleb mají celkem mělká sedla a nejvyšší horou je Smrk
(1126 m.n.m.). Oblíbeným cílem turistů je horská chata Paprsek. Přechodem
Kladského sedla se dostanete na Králický Sněžník, což je třetí nejvyšší pohoří v ČR
se stejnojmenným vrcholem (1424 m.n.m.) Název hory vyplývá z dlouhého
zimního období - sněhová pokrývka tu vydrží až 8 měsíců v roce. Několik set
metrů pod vrcholem pramení řeka Morava. Na vrcholu Sněžníku nejsou žádné
stavby. V minulosti tam stála rozhledna a nedaleko pramene Moravy
Lichtenštejnova chata. Obě stavby však začátkem 70. let zbořili. Níže ve výšce
(988 m.n.m.) stojí od roku 1928 chata Návrší.
Během týdenního putování po hřebenech těchto pohoří jsme spatřili spoustu
nedotčené přírody, krásných scenerií a bezpočet výhledů do dalekého kraje.
Pokud máte rádi putování volnou přírodou bez davů turistů, můžeme jen vřele
doporučit tento kraj navštívit.
Vandrovníci
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Skautský tábor 2014
Letošní tábor proběhl od 12. do 20. července na táborové základně
Milkov na Konicku. Tábora se zúčastnilo 21 dětí z našeho městyse, 5
vedoucích, 2 kuchařky a zdravotnice. Letošní táborová hra přenesla táborníky
mezi lovce kožešin. Táborníci si etapovou hrou vyzkoušeli nejen různé
zálesácké dovednosti, ale i znalosti o zvěři a naší přírodě.
Táborníci rozdělení do 2 družin soutěžili nejen v celotáborové hře,
ale také v různých sportovních činnostech. Střídali se 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 společné výlety na hrad Bouzov a do Vojtěchova.
Krásné červencové počasí a hvězdné noci strávené u táborového ohně
nám zanechaly v mysli spoustu krásných vzpomínek.
Srdečně bychom chtěli poděkovat všem vedoucím, kuchařkám,
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, Nadaci ČEZ, Fiskars CZ, Centropen, a.s.,
Chocogastro, s.r.o., Ahold Czech republic, ZOD Ludmírov, firmě Tesařství
M. Hladký, Klempířství J. Hladký a Lesnímu družstvu Švábenice.
Členové skautského oddílu se těší na další táborové setkání.

Foto z akcí naleznete na http://skautsvabenice.rajce.idnes.cz/
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Novinky ze Sokola Švábenice
Máme před sebou nový ročník 2014/2015, který pro
Švábenský fotbal zaznamenal mnoho nového.
Největší změnou je, že náš A-tým opustil krajskou soutěž
JmKFS 1.B skupinu A a v novém ročníku budou našimi soupeři
týmy z Okresního přeboru. Kvůli nedostatečnému počtu hráčů
jsme byli nuceni zrušit B-tým na úkor zachování dorostů, což jsme považovali
za prioritu. Ostatní naše mládežnické týmy zůstaly zachovány. Dorost bude nadále
hrát Okresní přebor, žáci také Okresní přebor a přípravka Okresní soutěž skupinu
A. Hlavně za naši mládež jsme velmi rádi, protože takovou mládežnickou
základnou, kterou máme ve Švábenicích, se nemůže pochlubit téměř žádný jiný
oddíl na okrese Vyškov.
Na našem hřišti budou tedy k vidění čtyři týmy. V sobotu po obědě bude
na domácím hřišti hrávat dorost jako předzápas A-týmu. V neděli budou k vidění
zbývající utkání. Od 13:30 budou hrát žáci a po nich v 15:30 přípravka.
V A-týmu ukončil své působení v roli trenéra Antonín Navrátil, kterému
tímto za odvedenou práci, nasazení a oddanost velmi děkujeme a přejeme mnoho
úspěchů ať už v roli trenérské tak i v pozici rozhodčího.
Od nové sezony se trenérem A-týmu stal Michal Weiss. Do realizačního týmu
se nově zapojil Karel Přecechtěl st. v roli vedoucího týmu. Masérem/lékařem
je nadále Pavel Slavík.
Dorosty bude i nadále trénovat Petr Krejčí. Trenérem žáků je Roman Dvořák
za pomoci Petra Vojáčka jako asistenta trenéra. Vedoucí týmu žáků je Andrea
Kalábová. Přípravku trénuje Martin Frgál za pomoci Lenky Hrnčiříkové jako
vedoucí týmu.
Tímto bych chtěl také poděkovat všem rodičům, trenérům a dalším, kteří
se aktivně zapojují do fungování naší mládeže, protože bez jejich podpory, zájmu
a nasazení by naše mládežnické oddíly nefungovaly tak dobře jako doposud.
Dne 22. února 2014 se uskutečnil již IX. Sportovní ples organizovaný
Sokolem Švábenice a o týden později, tedy 1. března 2014 proběhly Ostatky.
Do tradičního průvodu masek organizovaného naším oddílem se zapojilo mnoho
nových tváří a věříme, že velká účast masek bude pokračovat i v následujících
letech. Děkujeme také všem spoluobčanům za podporu a peněžité dary.
Dne 27. 6. 2014 byla na našem hřišti provedena nutná oprava travnaté
plochy před oběma brankami. Renovaci provedla firma Ing. Vrbase z Blažovic.
Video z této rekonstrukce je k vidění na internetové adrese www.svabenice.com.
Nadále se pracuje, za neustálé pomoci městyse Švábenice, jako hlavního
investora, na opravě starých kabin. Bude provedena celková rekonstrukce včetně
nové fasády. Prostory starých kabin budou po dokončení sloužit jako technické
zázemí oddílu. Tímto dojde k dalšímu zkvalitnění fotbalového areálu.
V pátek 11. 7. 2014 zasáhl blesk na našem hřišti statnou břízu. Do několika
metrů výšky dokázal sloupnout kůru, která létala až 30 metrů daleko. Došlo také
k menšímu poškození fasády kabin. Zničeno bylo zařízení na připojení internetu
a ovládání zavlažovacího systému.
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Bříza měla podélně několik prasklin, které se postupem času velmi rychle
rozšiřovaly. Bylo nutné ji ihned pokácet. Video je možné zhlédnout na našich
internetových stránkách www.svabenice.com.

Veškeré informace o nás najdete na našich internetových stránkách
www.svabenice.com, ale také 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.
Velký dík patří všem fotbalovým fanouškům, kteří chodí neustále ve velkém
počtu podporovat naše mužstva, a věříme, že tomu tak bude i nadále a výkony
našich týmů Vám budou rozdávat fotbalovou radost.
Velkou zásluhu na fungování našeho spolku mají také všichni naši sponzoři,
kterým tímto velice děkujeme.
Za obrovskou podporu našeho oddílu bychom chtěli zvlášť poděkovat našemu
hlavnímu partnerovi městysi Švábenice v čele se starostou panem Josefem Kubíkem,
protože bez jejich podpory a pomoci by se náš oddíl neobešel.
Tomáš Orel, předseda Sokol Švábenice
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Volejbalový výlet do Lulče
Družstvo žen v dresech s erbem Švábenic se zúčastnilo po letech
opětovně zorganizovaného turnaje na koupališti U Libuše v Lulči.
Turnaj žen byl připraven jako součást již tradičního volejbalového
svátku, a to jako druhý hrací den po turnaji mužů, který letos proběhl
již po 47. Historie pořádání turnaje sahá až do roku 1964, od roku 1975
pod názvem O pohár Lulče. V sobotním turnaji mužů si ve dvou kategoriích
vybojovali prvenství volejbalisté Drásova a Rousínova.
Ženy hrály v neděli 3. srpna za slunečného počasí rovněž na všech
4 kurtech v areálu koupaliště. Za Švábenice nastoupily Andrea Kalábová,
Klára Dobešová, Jarmila Dobešová, Pavla Brtníčková, Lenka Hrnčiříková, stálá
spoluhráčka z Ivanovic Martina Rudolfová a rovněž ivanovická studentka
Petra Vodičková.
Vzhledem k očekávané účasti aktivních hráček okresního i krajského
přeboru přijížděl švábenický tým bez ambicí na umístění, snahou bylo držet
krok se soupeřkami a mít možnost užít si volejbalový den aktivně. Docela
pěkný volejbalový zápas se povedlo odehrát s místním týmem a v rámci své
skupiny, na utkání s Vyškovem a Pozořicemi pak už bohužel nezbývalo moc
sil. Úspěchem je tak samotná účast, která předpokládala jistou odvahu
převažujících jen rekreačně hrajících volejbalistek. Švábenickým hráčkám
fandili v hojné míře i přítomní fanoušci, díky krásnému letnímu dni
také z řad návštěvníků koupaliště. Odměnou hráčkám, které se zúčastnily
a byť jen v některých zápasech zasáhly do hry na hřišti, byla jistě možnost
sledovat hru pod vysokou sítí přímo jako účastnice. Od organizátora,
Volejbalového klubu Luleč, pak potěšila láhev šampaňského.
Ženy – finále: Šlapanice – Křenovice 2:0. Další pořadí: 3. Luleč, 4. Pozdní Sběr,
5. Pozořice, 6. Vyškov, 7. Švábenice.
Zapsala: Jarmila Dobešová
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Pozvánky
ZO ČSCH Švábenice pořádá ve dnech 27. a 28. 9. 2014
Hodovou výstavu králíků, holubů a drůbeže,
která se koná v areálu ČSCH Švábenice
otevřeno:

sobota 27. 9. 2014
14:00 – 18:00 hod.
neděle 28. 9. 2014
8:00 – 15:00 hod.
Srdečně zveme k prohlídce, nákupu a posezení s přáteli.
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Tanec v srdci, srdce v tanci
Dne 29. června 2014 proběhl v kulturním domě v Ivanovicích na Hané
taneční program s názvem Tanec v srdci, srdce v tanci. Vystoupily zde členky
tanečního klubu Dance Flow a taneční skupiny Babyboys. Program byl
takovou zkouškou před reprezentací města Ivanovice na Hané v Itálii.
Tak jako se ptáci rádi vracejí na svá oblíbená místa, tak jsme se i my,
účastnice tanečních vystoupení, vrátily zpět začátkem července do Kalábrie,
přímo do areálu DUE ELLE jsme jely podruhé. Leží na jihu Itálie, zhruba 200
km od města Bari. Taneční program účastnice předvedly celkem třikrát,
a to vždy ve večerních hodinách na venkovních pódiích v různých kempech.
Zde vznikla i myšlenka, že nereprezentujeme jen město Ivanovice na Hané,
ale i náš městys. Ze Švábenic nás jelo celkem šest a z toho čtyři účinkující.
Nejvíce zazářila nejmladší z vystupujících Anetka Cupáková ze Švábenic,
která se předvedla společně s další malou tanečnicí Anetkou Holbovou
z Ivanovic ve variacích na hanácké tance. Děvčatům to v krojích velmi slušelo.
Jejich další temperamentní vystoupení v rytmu diska s pompony s názvem
Chocochoco oceňovali diváci velkým potleskem. Anetka Cupáková sice zatím
není členkou tanečního klubu, ale před odjezdem pilně trénovala, aby mohla
v Kalábrii vystupovat. Další tanečnice Michaela Nováková nejela tančit
do zahraničí poprvé, letos se předvedla v několika krásných kostýmech - jako
mažoretka a jindy v moderním stylu jako členka skupiny Agentky - například
v dance show s názvem James Bond. Velmi líbivá je například i skladba
It´s my life, která inspirovala tanečnice ke společné choreografii s pompony.
Toto vystoupení je zatím nejúspěšnější skladbou skupiny Agentky. V zahraničí
měla stejný úspěch jako doma. Mimochodem se s ní nominovaly v Brně
na mezinárodní taneční soutěž Děti fitness do Prahy, která se konala v květnu
2014 v Lucerně a získaly 2. místo.
Dále v Kalábrii vystoupila country skupina Babyboys, mezi nimi Věra
Hladká a Ilona Kučerňáková celkem ve čtyřech choreografiích Zrádný benjo,
Co sa to šupoce, Ketnan Joe a Šátečková. Všechny členky této country skupiny
spojuje radost z pohybu a spousta zážitků i z minulých let.
Největší překvapení nás čekalo předposlední den večer, kdy nám
majitelka kempu se všemi zaměstnanci včetně kuchařů i animátorů předala
obrovský dort se znakem Ivanovic, vyjádřila obdiv a také pozvání na příští
rok. Ale jen ten, kdo to vše prožije, dokáže pochopit, jak je krásné bez ohledu
na věk zajet si jen tak zatančit k moři a prožít zde deset obdivuhodných dní
ve společnosti správných lidí.
A co si přát na závěr? Abychom se všichni ve zdraví dočkali té příští
společné dovolené nebo za dva roky oslavy výročí dvaceti let skupiny
Babyboys. Je krásné, když se má člověk na co těšit a rozdávat radost.
Za skupinu Babyboys Ilona Kučerňáková
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Před večerním vystoupením v Kalábrii

Vystoupení mažoretek 10. 7. 2014
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Ze Švábenic do Benátek
Z kuchyně se line vůně čerstvě napečeného cukroví, z rádia zní koledy,
v koutku svítí nazdobený stromeček, prostě dokonalá vánoční atmosféra…
Cože? Nebude tohle nějaké nedorozumění? Není příliš brzy, nyní na hody,
připomínat Vánoce? A nemá být tenhle článek cestopis? Jen chvíli strpení
prosím, vše uvedu na pravou míru.
Ve svých vzpomínkách se vracím k těm minulým. Právě tenhle
zmiňovaný sváteční čas je totiž tou nejvhodnější dobou k tomu, abychom
obdarovali své partnerky, partnery, děti a rodiče, ale i známé nějakým
pěkným dárkem, který by je potěšil a zahřál u jejich srdcí. Ruku na něj,
kdo by si někdy nepřál býti počastován nějakým překvapením? Také k těmto
lidem patřím, i když postupem času jsem dospěl k poznání, že daleko
příjemnější pocit mám z toho, když sám můžu někoho obdarovat, býti prostě
tím, kdo sám svým počinem vyvolává úsměv ve tvářích těch druhých.
Právě z tohoto prostého důvodu, jsem si před loňskými Vánocemi velmi
dlouhou dobu lámal hlavu s tím pravým překvapením pro svoji Zdeničku,
partnerku, ale zároveň i kamarádku a toho nejlepšího parťáka na cestě
životem, ale i na výpravách po zemích zdejších i cizích. Měl to být dárek,
na který se jen tak nezapomene, a který by ji stoprocentně potěšil.
Mám to! Výlet do Benátek, to
bude dozajista to pravé. Vždyť už jen
při vyslovení názvu tohoto města
zjihne srdce mnoha žen a dívek. Vůně
moře, překrásné západy slunce,
malebné
kanály
a
gondoliéři,
romantika kam se jen podíváš…
O Vánocích nějak nemůžu
pochopit Zdeniččino rozčarování, namísto předpokládané radosti a nadšení,
jsem nucen čelit palbě nepříjemných výtek. „No a co, že tam pojedeme na
bicyklech!“ „Ne, nejsou to Benátky nad Jizerou!“ „A tohle má být ta slíbená
pohodová dovolená? Vždyť mě čeká jen samý pot a dřina!“ „Tak tomuhle se
zajisté nevyhneme, ale potom je už před námi romantika, poznávání,
dobrodružství a spousta úžasných překvapení!“
Musím se přiznat, že překvapení nás čekala spousta. K naší nelibosti
ne všechna příjemná, ale to už k cestování, obzvláště v sedlech bicyklů patří.
Ze slibované kondiční přípravy na takhle dlouhou cestu, nám vybyl čas pouze
na jednu větší vyjížďku na kolech. No co se dalo dělat, museli jsme se obejít
bez ní. Potrénujeme cestou, jak s oblibou říkám a poněkud zlehčuji situaci.
Celá naše příprava na expedici spočívala pouze v nákupu nového Zdeniččina
cyklistického oblečení. Ten započal poněkud netradičně, a to zakoupením
růžové čelenky. Podle této barvy byly až později postupně dokupovány
ostatní doplňky, jako jsou boty, kalhoty, dres a nová větrovka, samozřejmě
růžové, aby to vše spolu pěkně ladilo. Říká se, že náhoda neexistuje, docela
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tomu věřím. Výběr růžového dresu má svoji symboliku, zejména v Itálii,
ale o tom až později. Pod vlivem nezvykle suchého a teplého jarního počasí
probíhalo i balení našeho vybavení. Jednoplášťový stan, absolutně nevhodný
do deště, a spací pytel? Postačí nám jen jeden, letní rozepínací, vždyť
pojedeme k jihu, tam bude teplo! Tyhle mylné předpoklady nás později stály
mnoho zbytečného strádání!
Trasu výpravy jsem volil s ohledem na co největší využití cyklostezek
a cyklotras a to především podél řek. Snažil jsem se tak co nejvíce vyhnout
hustému automobilovému provozu a velkému převýšení.
Vyjíždíme v květnu, jak káže zákon schválnosti, dlouhodobě pěkné
počasí se začíná kazit, vyhlídky nejsou dobré. Očekává se citelné ochlazení,
které přinášejí nad naše území nechvalně známí „ledoví muži“. My
se utěšujeme, že jim cestou k moři ujedeme. To se nám daří pouze dva dny,
jejich postup je rychlejší. Studená fronta nás dožene v oblasti Neziderského
jezera v Rakousku. Jinak slunný a nadprůměrně teplý kraj na hranicích
s Maďarskem se rázem změnil v nehostinnou zemi, skrápěnou neustálými
provazy deště s denní teplotou pod deset stupňů! Kemp v nedohlednu a naše
snaha sehnat ubytování v několika penzionech se mění v marnost. Pro dva
české cyklisty zde není místo. Celí promoklí, na kost zmrzlí jsme nuceni
si postavit náš „nepromokavý“ stan pod přístřeškem hospodářského stavení,
jedinou záchranou. Zuby nám drkotají zimou, tahle noc bude dozajista
naše poslední! Ovšem již poněkolikáté se na cestách přesvědčujeme,
že i ze zdánlivě kritické situace lze nalézt východisko. Také se ujistíme o faktu,
že dobří lidé ještě nevymřeli, a přece jen existují!
Večer nás vyrušují světla svítilen. Táboříme na cizím pozemku,
na obzoru cítíme velký malér. Nemýlíme se, přišli se na nás podívat majitelé
nedalekého statku. Snažím se jim vysvětlit naši bezvýchodnou situaci,
už se spolu vidíme býti zavření v policejní cele, no alespoň ať tam mají sucho
a teplo, nám už je vše jedno! Z poněkud kostrbaté konverzace pochopím,
že je nám nabídnut nocleh v buňce s elektrickým topením! Prý tam můžeme
zůstat dlouho, jak je nám libo. Našim zachráncům, kteří se nad námi slitovali,
patří za tento nezištný počin velký dík! Dokonce nechtějí nic slyšet o nějakém
finančním vyrovnání, všechen ten komfort nám nabízejí jen tak. Do smrti
nezapomeneme na tyhle rakouské „družstevníky“, kteří nám zachránili
přinejmenším naše zdraví.
Ale vyhráno jsme zdaleka neměli. Na druhý den se počasí zklidnilo, byla
sice pořádná zima, ale chvílemi se na nás usmívalo i sluníčko. Prognóza
na další dny je bohužel ale stále nepříznivá. Následující noc tedy
neponecháváme nic náhodě a ubytujeme se v hotelu. Tento počin se nám
vyplatil, předpověď se vyplnila, ještě téže noci přichází další srážky a prší
i celý následující den. Po tuto dobu využíváme komfortu hezkého, leč drahého
pokoje. Rozhodujeme se, jak budeme dále postupovat. Vrátit se vlakem?
Zjistíme, že ve zdejším městě nádraží není. Odpočineme si a uvidíme. Kašpar,
Melichar, Baltazar a neobvyklý vpád studeného vzduchu je i častým tématem
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debat a reportáží v rakouské televizi, jejímž sledováním si krátíme dlouhou
chvíli.
Naštěstí se po dvou dnech
příroda umoudřuje a my můžeme
konečně ujíždět k našemu cíli.
Kopírujeme dálkovou cyklistickou
trasu R1, která protíná celou zemi od
severu k jihu, ta nás přivádí až ke
hranicím Slovinska. Odtamtud je to
už jen kousek do Mariboru,
proslulého
svými
lyžařskými
středisky. Dále pokračujeme proti
proudu řeky Drávy, následuje přejezd
Julských Alp, za nimiž nás vítá svojí
prosluněnou oblohou Itálie.
Tam se tou dobou konal populární cyklistický závod Giro d’Italia.
Kdo se o tento sport jen trošku zajímá, ví, že se při něm nejlepší závodník
ze všech obléká do růžového trikotu. Nyní se mohu navrátit k zajímavému
výběru Zdeniččina úboru, který začal tak nevinně, koupí čelenky. Nyní musí
být už každému jasné, že cyklista, obzvláště žena v růžovém dresu, bude
všude středem pozornosti Italů, kteří cyklistiku nadevše milují. Nezřídka se
nám dostane povzbuzování, od kolem nás projíždějících řidičů. K oblíbenosti
tohoto sportu v Itálii se váže i tato milá historka, která se nám tam přihodila.
Frčíme si to po rušné silnici. Z poklidného šlapání nás vyrušuje neustálé
troubení klaksonu, za našimi zády. Ihned mi bleskne hlavou, že někomu
zavazíme, nebo opět nějaký fanoušek? Zamíříme k okraji vozovky, troubení
však neustává. Co jsme vyvedli?
Zastavíme tedy, nějaký automobil brzdí
v závěsu za námi. Z něj vystoupí muž
a k našemu velkému údivu obdaruje
Zdeničku krabičkou s čerstvě natrhanými třešněmi. To je dárek pro nejlepší
závodnici! V překvapení se nezmůžeme
na jediné slovo, já zvedám palec nahoru
pro tohoto člověka, ten gesto opětuje,
nasedá do automobilu a mizí v dáli.
Devátý den putování se z laguny
před námi vynořují věže cílového města Benátek. I když téměř jako vždy byla
našim hlavním cílem především cesta
před námi, dosáhli jsme našeho
nejvzdálenějšího bodu naší trasy. Tak se
Zdenička dočkala, po dlouhých dnech
strávených
šlapáním,
romantické
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procházky mezi překrásnými zákoutími tohoto starobylého města,
nádherného západu slunce i slibovaných dobrodružství a překvapení.
Zpáteční cesta je už jakousi
formální záležitostí, domů se to
šlape vždy jaksi lehčeji. Zejména
když projíždíme po perfektních
italských cyklostezkách, nezřídka
připomínající svým hladkým
povrchem a přímostí dálnice. Ty
kopírují trasu starobylé římské
silnice Via Claudia Augusta,
která vede až do Německa. Tu v
Alpách protíná neméně známá
Innská cyklostezka, která nás dovede až do Pasova na Dunaji. Odtamtud
je to do Vídně nějakých 320 kilometrů, a to už jsme skoro doma…
I přes všechny těžkosti s nepříznivým počasím, neustávajícím
protivětrem (jeden ze základních zákonů cyklistiky, se kterým se musí
už dopředu počítat), zhodnotila Zdenička tenhle netradiční výlet do Benátek
jako jedenu z nejlepších věcí, které mohla kdy ve svém životě dostat. Trvalo
to téměř půl roku, než jsem byl i já odměněn jejím úsměvem a spokojeností
za tenhle neobvyklý a tak trošku bláznivý vánoční dárek! Tímto jí chci také
poděkovat za výdrž a trpělivost, projevenou nejen během tohoto náročného,
ale zároveň i překrásného a nevšedního putování.
Josef Dvořák
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Informace
Městys Švábenice:
tel, fax: 517 365 622, mob: 733 642 423, www.svabenice.cz, e-mail: mestys@svabenice.cz
úřední hodiny:
po 7.30 - 16.00 h.
Matrika: st
15:00 - 18:00 h.
st 7.30 - 18.00 h.
Knihovna: pá
16:00 - 18:00 h.
Základní škola:
Mateřská škola:
Školní jídelna:

tel. 517 365 629, 733 722 696, www.svabeniceskola.webnode.cz
tel. 517 365 647, www.svabeniceskola.webnode.cz
tel. 517 365 712

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
- možnost pronájmu - tenis, košíková, volejbal, nohejbal
- objednávky:
p. Petřeková, tel: 736 441 108
Lezecká stěna boulderového typu
- v tělocvičně ZŠ, p. Vladimír Hroza, tel: 720 384 890
Farní úřad:

po – pá:

19:00 – 21:00 h.

út a pá:

19:00 – 20:00 h.

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

Muzeum vlastivědné a kostelní a expozice Betlémů, správce p. Libor Pištělka, tel: 732 446 286
otevírací doba:
ne: 14:00 – 17:00 h.
Pošta:
otevírací doba:

tel: 517 365 620
po, út, čt, pá:
st

8.00 – 10.30 h.
8.00 – 10.30 h.

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

Cukrárna Jitka Skácelová, tel: 517 365 818
otevírací doba:
po - pá:
12:00 – 18:00 h. (listopad – duben v po a út zavřeno)
so:
10.00 - 18.00 hod
ne:
10.00 - 12.30 hod 13.30 - 18.00 hod
ENAPO:
otevírací doba:

tel: 517 332 813
po - pá:
so:
ne:

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

Květinářství TÝNA, Kristýna Burešová, tel: 517 365 617
otevírací doba:
po:
zavřeno
út, st:
13:00 - 17:00 h.
čt, pá:
8:00 - 17:00 h.
so:
8.00 - 10:30 h.
Květinové studio LAURA a Dětský bazárek - sekond hand - Andrea Kalábová, tel. 732 826 575
www.kvetinovestudiolaura.webnode.cz
otevírací doba:
po:
13:00 – 17:00 h.
út – pá:
8:00 – 17:00 h.
so:
8:00 – 11:00 h.
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Informace
Kadeřnictví - Petra Novotná, Švábenice 366, tel.: 737 429 274
Objednávky po telefonické domluvě.
Kadeřnictví - Magda Nováková
otevírací doba:
st, čt, pá: od 13:30 h. (dle domluvy)
so:
od 7:30 h. (dle domluvy)
Pohostinství Na Lapači, tel: 517 365 016
otevírací doba:
po, st, čt, pá, so:
11:00 -13:00 h.
út:
zavřeno
ne:
10:00 - 20:00 h.

16:00 – 22:00 h

Pohostinství V Bráně , tel: 608 967 076
otevírací doba:
po – pá:
11:00 – 22:00 h. (v pá do 24:00 h.)
so:
13:00 – 24:00 h.
ne:
13:00 – 22:00 h.
AKRED - úprava srsti psů:: tel. 517 365 820, otevírací doba po-so (dle domluvy)
Chovatelské potřeby, tel: 517 365 726, mob: 777 215 569
otevírací doba:
po – ne:
9:00 – 17:00 h.
Kulturní dům
– pronájem – informace na Úřadu městyse Švábenice: tel: 517 365 622
Ubytovací zařízení:
Myslivecká chata:
p. Stanislav Zlámal, tel: 774 674 999
Hájenka:
p. Stanislav Zlámal, tel: 774 674 999
Salaš:
p. Jaroslav Látal, tel: 736 636 137
ZOD Haná družstvo Švábenice, tel: 517 324 241

Příští číslo (č. 3/2014) vyjde v prosinci 2014 před Vánocemi.
Uzávěrka příspěvků bude v pondělí 1. 12. 2014.
Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky do Zpravodaje.
Zpravodaj městyse Švábenice
Vychází nepravidelně, náklad 450 ks.
Odpovědný redaktor: Mgr. Jana Zatloukalová, Petra Smutná
Redakční rada: 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

Hody sv. Michaela Archanděla - program
pátek 26. 9.
odpoledne

LUNAPARK u administrativní budovy ZOD Haná Švábenice

sobota 27. 9.
odpoledne
00

LUNAPARK u administrativní budovy ZOD Haná Švábenice

00

13: – 17: h.

Příjem vzorků ovoce a zeleniny na výstavu v zasedací místnosti
Úřadu městyse

12:45 h.
00
16: h.

Okresní přebor OFS Vyškov Dorost
Okresní přebor OFS Vyškov Muži

00

00

14: – 18: h.

00

20: h.

Švábenice – Dědice
Švábenice – Křižanovice

Hodová výstava králíků, holubů a drůbeže v areálu chovatelů
- pořádá Český svaz chovatelů Švábenice
- občerstvení, bohatá tombola
Hodová zábava
- pořádá SDH Švábenice v Kulturním domě, hraje FOCUS ROCK

neděle 28. 9.
LUNAPARK u administrativní budovy ZOD Haná Švábenice
00

00

Výstava ovoce a zeleniny v zasedací místnosti Úřadu městyse
- pořádá Český svaz zahrádkářů Švábenice

8: – 15: h.

00

00

Hodová výstava králíků, holubů a drůbeže v areálu chovatelů
- pořádá Český svaz chovatelů Švábenice
- občerstvení, bohatá tombola

9:30 h.

Slavnostní mše v kostele sv. Michaela Archanděla

13:30 h.
15:30 h.

Okresní přebor OFS Vyškov Žáci
Švábenice – Habrovany
Okresní soutěž sk. A OFS Vyškov Přípravka Švábenice – Drnovice

8: – 16: h.

00

00

13: – 18: h.

00

00

14: – 17: h.

Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici
- pořádá Sbor dobrovolných hasičů Švábenice, ukázka hasičské
techniky
Výstava stálých expozic ve Vlastivědném a Kostelním muzeu
a stálá expozice betlémů, právě probíhající výstava s názvem
MIKOLÁŠ ALEŠ – MALÍŘSKÁ TVORBA (2000 obrázků)

