Zpravodaj
Městyse Švábenice
číslo 1/2015

Veselé Velikonoce, spoustu sluníčka,
bohatou pomlázku, radost,
smích a malovaná vajíčka
všem přeje Městys Švábenice

Občanská

rubrika

Narodili se:
Vanesa Vincencová
Valérie Pospíšilíková
Martin Gryc
Jakub Pýrek
Radek Jelen

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

343
272
289
231
298

Blahopřejeme

V letošním roce nás opustili:
paní Jarmila Krupíková
dne 2. 2. ve věku nedožitých 66 let
paní Helena Kadlecová
dne 19. 2. ve věku nedožitých 78 let
pan Jan Kulkus
dne 26. 2. ve věku 66 let
paní Marie Donnebergerová
dne 2. 3. ve věku 66 let
Vzpomínáme

V současné době mají Švábenice 1037 obyvatel
504 žen a 533 mužů
5 dětí se narodilo, 4 spoluobčané zemřeli,
4 osoby se přistěhovali, 5 osob se odstěhovalo
Petra Smutná
evidence obyvatel

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, skončila nám zima, která měla
být podle všech předpovědí dlouhá a krutá. Naštěstí se to
nepotvrdilo a nyní se již nacházíme v jednom
z nejkrásnějších období, období jara. Dobrou náladu a
potřebnou sílu nám dodává jarní sluníčko a první jarní
květy. Využívám prvního čísla Zpravodaje městyse
v letošním roce k tomu, abych se s Vámi podělil o několik
důležitých informací. Rada městyse schválila v říjnu 2014
Tržní řád, který zakazuje všem osobám na území městyse
Švábenice podomní prodej a nabízení služeb. Tržní řád je zveřejněn
na webových stránkách městyse a při vjezdu do městyse na něj upozorňují
dodatkové tabulky. I přes zákaz se v poslední době objevilo několik osob,
které toto nařízení porušují a byla na ně přivolána hlídka Policie ČR.
Několikrát jsem vás žádal, abyste tyto osoby nepouštěli do svých domovů
a nic jim nepodepisovali. V případě, že vás bude někdo obtěžovat, okamžitě
volejte obvodní oddělení Policie ČR, nebo na úřad městyse Švábenice.
Další záležitostí je třídění odpadu do nádob na plast, papír, sklo bílé, sklo
barevné a bioodpad, které jsou rozmístěny po městysi. V příloze Zpravodaje
najdete tabulku „Jak třídit odpady z domácností“, kde je podrobně uvedeno,
co je do sběrných nádob možno ukládat a co do nádob nepatří. Není přece
možné míchat vše dohromady a tím vytříděný odpad znehodnocovat.
Na separačních místech se objevují věci od zbytků jídel, stavebního materiálu,
rozházený znehodnocený papír, PVC a další suroviny, které sem vůbec
nepatří. Separační místa neslouží pro podnikající osoby. Tito jsou ze zákona
povinni mít uzavřenou smlouvu se svozovou firmou. V tabulce rovněž najdete,
co nepatří do Bioodpadu, např. větve, které mají silnější průměr jak 5 mm
a další materiály, které jsou do těchto nádob stále ukládány. Svým jednáním
způsobujete problémy s dalším zpracováním, a přitom stačí jen trochu
ohleduplnosti od každého občana, který třídění porušuje.
Poslední záležitostí jsou psí exkrementy na různých místech v městysi.
Povinností každého majitele psa, je mít u sebe igelitový sáček, když jde
se svým miláčkem na procházku, a psí exkrementy sbírat a ukládat je do
nádob na směsný komunální odpad. Na toto, prosím, nezapomínejte, protože
mít psa také znamená plnit si své povinnosti. V dohledné době rozmístíme po
městysi odpadkové koše na psí exkrementy i s igelitovými sáčky, abychom
vám vaši práci usnadnili. Nezapomínejte, že je zakázaný volný pohyb psů
v intravilánu i extravilánu městyse. Každý pes musí být označen číselnou
známkou, kterou jste při přihlášení na úřadu městyse obdrželi.
Závěrem vám přeji krásné prožití svátků velikonočních, hodně osobních
i pracovních úspěchů a především pevné zdraví.
Josef Kubík, starosta městyse
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Zápis o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva
městyse Švábenice konaného dne 17. 12. 2014
Starosta (předsedající) Josef Kubík zahájil 2. zasedání Zastupitelstva
městyse Švábenice ( dále jen ZM ) v 18:oo hod. a přivítal všechny přítomné.
Bod č. 1
Technický bod
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání 2. zasedání ZM
byla zveřejněna na úřední desce Úřadu městyse Švábenice a to nejméně sedm
dnů přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 13 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni, omluveni, nepřítomni: viz prezenční listina – příloha č. 1 tohoto
zápisu.
Omluveni: MUDR. Jolana Zlámalová, Mgr. Jana Straková (dostaví se v průběhu
zasedání)
Zapisovatelkou byla jmenována Petra Jakešová.
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis z Ustavujícího zasedání byl řádně
ověřen, námitky proti němu nebyly podány a je uložen k nahlédnutí
v kanceláři Úřadu městyse Švábenice.
Starosta (předsedající) vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele
zápisu o průběhu 2. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice.
Navrženi byli: Pavel Pištělka, Vladimír Hroza.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu
2. zasedání zastupitelstva městyse:
1. Pavla Pištělku
2. Vladimíra Hrozu
Starosta (předsedající) přednesl návrh programu zasedání, který byl členy
zastupitelstva schválen.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo městyse
zastupitelstva městyse:

s c h v a l u j e

následující program zasedání

1. Technický bod (jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů
zápisu, schválení programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3. Rozpočtové provizorium 2015
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4. a)

Předběžný souhlas radě městyse k provedení rozpočtového opatření
v roce 2014
b) Projednání pravomocí rady městyse dle § 102, odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., v roce 2015
5. Pověření zástupce městyse na valné hromady, které se uskuteční v roce
2015
6. Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2014
7. Projednání písemných žádostí k záměru městyse směnit nemovitý majetek
8. Schválení sazby poplatku na sběr a svoz netříděného komunál. odpadu na
r. 2015
9. Různé
10.Diskuse
11.Závěr
Bod č. 2
Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Místostarosta seznámil zastupitelstvo městyse s usnesením rady městyse ze
dne 13. 8., 10. 9., 1. 10. a 19. 11. 2014.
V 18.10 se dostavila členka zastupitelstva MUDr. Jolana Zlámalová
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady městyse ze
dne 13. 8., 10. 9., 1. 10. a 19. 11. 2014.
Bod č. 3
Rozpočtové provizorium 2015
Předsedkyně finančního výboru Alena Kušková seznámila zastupitelstvo
městyse s rozpočtovým provizoriem městyse Švábenice na rok 2015.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e na základě zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
§ 13 Rozpočtové provizorium s tím, že do schválení rozpočtu městyse na rok
2015 se budou hradit pouze běžné provozní výdaje a závazky vyplývající
ze smluv přechodného období.
Bod č. 4
a) Předběžný souhlas radě městyse k provedení rozpočtového opatření
v roce 2014
b) Projednání pravomocí rady městyse dle § 102, odst. 2, písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb. v roce 2015
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Starosta požádal zastupitelstvo městyse za radu městyse o pověření
k provedení případných změn v rozpočtu městyse, které bude nutno provést
do konce roku 2014. S výsledkem bude ZM seznámeno na nejbližším zasedání
ZM tak, aby nedošlo k porušení § 84, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, dále starosta požádal zastupitelstvo městyse Švábenice
o pověření k provádění rozpočtových opatření radou městyse v roce 2015.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo městyse d á v á p ř e d b ě ž n ý s o u h l a s radě městyse
k provedení případných změn v rozpočtu městyse v měsíci prosinci 2014
rozpočtovým opatřením. S výsledkem bude ZM seznámeno na nejbližším
zasedání ZM.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e provádění rozpočtových opatření
radou městyse v roce 2015 v tomto rozsahu:
a) v rámci položek jednotlivých oddílů, paragrafů;
b) státních dotací z programu rozvoje venkova a jiných dotací.
Bod č. 5
Pověření zástupce městyse na valné hromady,
které se uskuteční v roce 2015
Starosta požádal zastupitelstvo městyse o projednání a schválení zástupce
městyse na všechny valné hromady, které se uskuteční v roce 2015.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo městyse d e l e g u j e starostu městyse Švábenice Josefa
Kubíka na následující valné hromady, které se uskuteční v roce 2015:
- VAK Vyškov, a.s.
- RESPONO Vyškov, a.s.
Bod č. 6
Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2014 rozpočtu městyse
Předsedkyně finančního výboru Alena Kušková seznámila zastupitelstvo
městyse s rozpočtovým opatřením č. 3 a 4/2014 rozpočtu městyse, viz příloha
č. 3.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo městyse
rozpočtu městyse.

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 3 a 4/2014

V 18.45 se dostavila členka zastupitelstva Mgr. Jana Straková.
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Bod č. 7
Projednání písemných žádostí k záměru městyse směnit
nemovitý majetek
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se zněním žádosti o směnu
pozemku, kterou doručila na Úřad městyse Švábenice dne 16. 11. 2014 MUDr.
Zdeňka Banovská, 9. května 13/1, 682 01 Vyškov.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e žádost o směnu pozemku p. č. 3584/7
ve vlastnictví MUDr. Zdeňky Banovské, 9. května 13/1, 682 01 Vyškov
v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 841
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov
za část pozemku p. č. 3989 v katastrálním území Švábenice, který je zapsán
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov, označenou dle GPL 471-116/2014 jako díl „b“
a část pozemku p. č. PK 3950/1 v katastrálním území Švábenice, který je
zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označenou dle GPL 471–116/2014 jak díl
„a“.
Bod č. 8
Schválení sazby poplatku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na rok 2015
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s vyčíslením nákladů na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za rok 2013.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e sazbu poplatku za sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu na rok 2015 ve výši 500,- Kč pro
poplatníka.
Bod č. 9
Různé:
Informace starosty:
- dle sdělení společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. dojde od
1. 1. 2015 k navýšení ceny vodného na částku 43,03 Kč vč. DPH za 1 m3
- poplatky firmy RESPONO za sběr a svoz komunálního odpadu zůstávají
v roce 2015 beze změny
- starosta seznámil zastupitelstvo se zněním žádosti o odkoupení části
pozemku parc. č. 287/1 v k.ú. Švábenice, kterou na úřad městyse doručili
manželé Miloslav a Jitka Skácelovi, Švábenice č. 5 a s žádostí Vladimíra a Aleny
Kuškových, Švábenice č. 203 o směnu části pozemků parc.č. 184 a 287/1 v k.ú.
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Švábenice, které jsou ve vlastnictví městyse Švábenice za části pozemků
parc.č. 3256/60 a 3256/61 v k.ú. Švábenice, které jsou ve vlastnictví
Vladimíra Kušky, Švábenice č. 203.
Starosta upřesnil, že pozemky parc.č. 287/1 a 184 se nachází za rodinnými
domy č.p. 203 (Kuškovi) a domem č.p. 5 (Skácelovi), k pozemkům není
veřejný přístup z důvodu okolní zástavby. Pozemky par.č. 3256/60 a 3256/61
leží v lokalitě plánované výstavby komunikace k čističce odpadních vod.
K parcelám parc. č. 287/1 a parc. č. 184 byl zpracován znalecký posudek.
Ke směně a prodeji musí být zpracován záměr městyse, který bude vyvěšen
na úřední desce městyse a projednán zastupitelstvem městyse.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í žádost o odkoupení části
pozemku parc. č. 287/1 v k.ú. Švábenice, kterou na úřad městyse doručili
manželé Miloslav a Jitka Skácelovi, Švábenice č. 5 a žádost manželů Vladimíra
a Aleny Kuškových, Švábenice č. 203 o směnu části pozemků parc.č. 184
a 287/1 v k.ú. Švábenice, které jsou ve vlastnictví městyse Švábenice za části
pozemků parc.č. 3256/60 a 3256/61 v k.ú. Švábenice, které jsou ve vlastnictví
Vladimíra Kušky, Švábenice č. 203. Ke směně a prodeji bude zpracován záměr
městyse, který bude vyvěšen na úřední desce městyse a projednán
zastupitelstvem městyse.
- starosta seznámil zastupitelstvo městyse se zněním žádosti o souhlas se
zařazením správního území městyse do územní působnosti MAS Vyškovsko,
z.s. na období 2014 – 2020.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e zařazení území městyse Švábenice do
území působnosti MAS Vyškovsko, z.s. na období 2014-2020.
- byla nainstalována dopravní zrcadla na křižovatky u kina a domu mládeže.
- na hřbitově byl jeřábem složen Hlavní kříž, který byl na opravě
v restaurátorské dílně. Po zimě bude provedeno barevné sjednocené nově
vysekaných dílů plombáží v přírodním kamenu a provedení hydrofobizace.
- dokončuje se výroba části nábytku do 2. oddělení mateřské školy, část
nábytku již byla zakoupena. Celková pořizovací cena nábytku je 102 131,- Kč.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
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Bod č. 10
Diskuse:
- Lenka Gruberová se dotazovala, zda bude realizována akce stavebních úprav
z důvodu rozšíření kapacity školní družiny. Starosta sdělil, že akce bude
v příštím roce provedena dle pokynů vypracovaného statického posouzení
budovy.
- Petra Pištělková upozornila na vylepování plakátů a roznášení vizitek
po hřbitově, které provádějí kamenické firmy. Starosta sdělil, že firmy, které
si nechají v místním rozhlase vyhlásit nabídky na kamenické služby, budou
upozorněny na zákaz vylepování a roznášení firemních materiálů.
- Vladimír Hroza poděkoval za organizaci setkání seniorů, které
se uskutečnilo v kulturním domě v sobotu 13. 12. Akce měla u zúčastněných
seniorů velmi kladný ohlas. Pan Hroza zároveň upozornil na potřebu vykácení
suchých ovocných stromů (švestek) na hrázi pod kostelem. Starosta sdělil,
že kácení suchých stromů se plánuje v roce 2015.
- Ing. Tvrdý se dotázal, zda by nebylo možné posílit množství kontejnerů
v městysi na bioodpad ev. zvýšit četnost vývozů nádob. Starosta sdělil,
že možnosti budou projednány se zástupci svozové firmy RESPONO Vyškov,
a.s.
Bod č. 11
Závěr
Starosta popřál všem přítomným klidné prožití vánočních svátků a všechno
nejlepší do nového roku. Zasedání ukončil po projednání všech bodů
programu zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice ve 20.30 hod.
Ve Švábenicích dne: 29. 12. 2014
Zapsala: Petra Jakešová
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Velikonoce
Jak je prožíváte vy? Jak byste je mohli prožít úplně jinak?
Chcete malinko jinak uchopit, co se děje každý rok? Zkuste si přečíst
a promyslet těchto pár řádků. Píši je jako svoji osobní zkušenost, toho co sám
prožívám s druhými lidmi kolem sebe.
Jména dnů jsme slyšeli tolikrát. Co se při nich u nás, tak jako v dalších
chrámech na celém světě, děje? Zelený čtvrtek a Velký pátek přinesou ticho,
tmu a smutek. Všechno jakoby se zastavilo. A v sobotu tohle ticho přetrhnou
zvony a varhany. Najednou přichází obrovská energie a síla. Christos
voskrese, říkají naši východní bratři a sestry. Prožijeme o svátečních dnech všechno ožívá a nedá se zastavit. Je to energie, která člověka nabije.
Psal mi kamarád - podnikatel. Zlobí ho, že se jeho manažeři takto
vyjadřují: "Přece se my nechceme srovnávat s těmi největšími anebo budeme
nejlepší z druhých, první nikdy nebudeme." Chybí jim energie a jeho to zlobí.
Kde jsou ty zdroje, které nám dobíjejí baterky a palivo? Slovo resource prý
pochází ze slova resurgere, tj. znovu povstat - vzkřísit. Máme ve Velikonocích
dny, z kterých se dá doplnit palivo.
Black out anebo burn out - to jsou stavy, které ohrožují náš život,
člověka. Black out prý v budoucnosti postihne Evropu. Odborníci modelují
následky výpadku energie - nemocnice s vybitými náhradními zdroji, banky
se zabezpečovacími systémy "bez proudu", bezradní lidé ve tmě bez
elektrické energie, zloději a rabování... Burn out je něco podobné - totálně
vyčerpaný člověk, který často odevzdal svou energii druhým a nemá svůj
zdroj. Aaron Antonovsky se zabývá tzv. salutogenezí, tj. učením o tom,
jak vzniká zdraví.
Pro vznik zdraví je prý rozhodující pocit soudržnosti - důvěra
a zakotvení ve smysluplném a pochopitelném světě. Mezi vším existuje
soudržnost - všechno, co objevíme kolem sebe, má svůj smysl a nárok
na existenci. Slovo soudržnost se popisuje i slovy srozumitelnost (náš pohled
na svět a jeho zákony), zvládnutelnost (naše talenty a zdroje) a smysluplnost
(naše výzvy a poslání). Jsou lidé, kteří vnímají život jako křehký, nemají
pevnou půdu pod nohama, nemají energii na pořádek ve svém životě. Někdy
dokonce berou energii druhým lidem kolem sebe, jsou slabí a chybí jim
soudržnost.
Nikdo z nás není odkázaný na black out anebo burn out. Velikonoce nám
říkají: "Bůh, který nám dává sílu, je věčný a dostupný."
Prameny, které nás osvěžují čistou vodou, jsou někdy velmi hluboko.
Podobně jako dostupné zdroje energie okolo nás. Anselm Grün říká: "Můžeme
být vděční za prameny, které máme. Jsou Božím darem, který jsme dostali při
narození. Jsou to prameny našeho talentu, našich rodičů a lidí, které jsme měli
možnost potkat, ale někdy musíme kopat velmi hluboko - k spodním vodám,
kde je pramen pocházející od slova "spiritus". Síla od Hospodina. Budím se
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ráno s optimismem o krásném dnu, který nás čeká, o slunci, ptáčcích
a nádheře. Jen si toho chtít všimnout a nenechat se převálcovat negativismem.
Nikdo z nás není odkázaný na black out anebo burn out. Bůh, od něhož
můžeme čerpat, je věčný. Jestliže nám chybí, tak je problém v přenosové
soustavě anebo v nás.
"BUĎTE U NÁS VÍTÁNI!."
Ať jste věřící, či kteréhokoliv vyznání, hledající i nevěřící.
Stojím o to, aby všichni lidé cítili :
"Otevíráte dveře do našeho společenství a my Vás upřímně zveme dovnitř."
Neškatulkuji, ale rád se setkávám se všemi lidmi.
Ptal jsem se sám sebe, jak odpovědět na otázku:
"Co vám chceme, chci nabídnout?"
Odpovídám:
„Jsme otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních
lidí, kteří chtějí mít dobré vztahy k Bohu i lidem kolem sebe. Snažíme se přes
svoji nedokonalost a nedostatky vytvářet dobré zázemí pro všechny, kdo stojí
o hodnoty víry, naděje a lásky. Zveme Vás k návštěvě o Velikonocích i kdykoliv
jindy u nás, neváhejte a pojďte dál."
Martin Kopecký, farář
SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY
Srdečně Vás osobně věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme
na tato sváteční setkání ve společenství Církve československé husitské.
Ve Švábenicích
V OBŘADNÍ SÍNI ÚŘADU MĚSTYSE SE VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY KONAJÍ:
V NEDĚLI 12. 4. v 18:30 hodin
Rádi vám posloužíme křtem dětí i dospělých, svatebním obřadem
v kostele či venku v přírodě, pohřebním rozloučením v kostele nebo obřadní
síni ve Vyškově, osobním rozhovorem, návštěvou nemocných doma
i v nemocnici, zpovědí, vyučováním dětí i dospělých o víře a náboženství.
Všechny služby jsou otevřeny všem lidem bez rozdílu. Faráře zastihnete vždy
před a po bohoslužbách, kdy se můžete osobně na všem domluvit, nebo
se kontaktovat na e-mailu: fararmartin@seznam.cz, telefon: 606 702 768.
Nebojte se ozvat, kdokoliv bez rozdílu.
Naše stránky: www.kostelyvyskovsko.hu.cz,
informační portál: www.fararmartin.digiinfo.eu
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Farnost Švábenice
Vážení spoluobčané Švábenic a Dětkovic,
přijměte srdečný pozdrav z fary a ode všech farníků naši katolické farnosti
sv. Michaela ve Švábenicích.
Zima už skončila a sluníčko přihřívá, příroda se budí se zimního spánku
a volá nás na zahrady. Po zimních infekcích naše tělo potřebuje uzdravující
sluneční paprsky a duše se těší na delší dny a více světla. Kéž nastane nové
jaro ducha a oživí každého jednotlivce, naše rodiny a společenství. Na jaře,
kdy se zlepšuje počasí, ožívají také mnohé sportovní a rekreační aktivity, což
je velmi dobré, nezapomeňme ale na svou duši, která tělo oživuje a ovládá ji.
Vstříc nám vychází vzkříšený Ježíš s každoročním voláním: Probuď se,
kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus, chce nás povzbudit k novému
životu. Ježíš vstal s tělem z hrobu a chce nám tak ukázat, že i my se máme
osvobodit z mnohých pout, která nás svírají. Jelikož jsme pouze lidi, jsme slabí
a hříšní, a každý máme něco pod kůží, co nás spoutává, zneklidňuje
a nedovoluje žít v plné radosti a štěstí. Toto může být ten náš osobní hrob,
ve kterém jsme zavření, a nemáme sílu se z něj dostat ven. Potřebujeme
pomoc, posilu, povzbuzení, možná i radu. Už celá tisíciletí se v takových
situacích lidé utíkali k Bohu, a dokázali tak rozlomit velké bariéry a překonat
těžké překážky. Ježíš, který se stal jedním z nás, nám ukázal, že kříže
a těžkosti, které na nás dopadají, nejsou jen zlo, ale mohou se stát vždy novým
začátkem, novou nadějí, novým jarem, novým oživením. Proto je pro nás,
křesťany, Kristův kříž tak vzácný, že nám připomíná ne smrt a porážku,
ale nový život, novou šanci na vítězství nad svým vlastním zlem a roztrhnutí
našich osobních pout. Jak jsou úžasné myšlenky o Ježíšově vzkříšení,
a kéž nadchnou každého z vás radostí a nadějí.
Křesťané vždy prožívali Velikonoce s radostí a společně: nikdo z nás
nemá to, co máme všichni společně, když každý z nás přináší s sebou to, co
má. Radost společenství je znásobenou radostí jedinců, zkušenost
společenství je mnohem větší než zkušenost jednotlivce, proto Kristus
vytvořil církev jako společenství, aby už nikdo na zemi nikdy nebyl sám!
Zanechal také církvi svůj nejvzácnější poklad: Eucharistii – své tělo a krev,
chléb života, který můžeme přijmout úplně zadarmo, ale pouze ve
společenství: jako je jeden chléb vytvořen z mnoha zrn, tak Eucharistie
vytváří společenství z mnoha lidí.
Tento rok prožíváme Národní Eucharistický Kongres, ke kterému jsme
všichni zváni. Dovolte proto, abych vás seznámil se všemi aktivitami, které
nás ve farnosti čekají do prázdnin:
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Velikonoce
 2. 4.

Zelený čtvrtek:
19.00 h. – mše sv. na památku večeře Páně

 3. 4.

Velký pátek:
9.00 h. – velkopáteční ranní chvály
13.30 h. – křížová cesta v přírodě
19.00 h. – Památka umučení Páně

 4. 4.

Bílá sobota:
8.00 h. – adorace u Božího hrobu
15.00 h. – hodina milosrdenství u Božího hrobu
20.00 h. – VELIKONOČNÍ VIGILIE

 5. 4.

neděle:
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
9.30 h. – slavnostní velikonoční bohoslužba s žehnáním pokrmů

 6. 4. – velikonoční pondělí – 9.30 h. - mše sv.

Další akce chystané ve farnosti do prázdnin:
 11. 4. Při příležitosti sv. otcem vyhlášeného roku zasvěceného života
pojedeme do kláštera sester karmelitek do Dačic navštívit naši
farnici s. Benediktu Pavlu Burešovou a příležitostně navštívíme
krásné město Telč.
 25. 4. bude již po šesté zahájena nová motorkářská sezóna žehnáním
motorkářů a motorek ve 12.30 h.
 2. 5.

Svatofloriánská pouť hasičů v kapli sv. Floriána v Dětkovicích
v 17.00 h.

 4. 5.

májová pobožnost u kaple „ve Zmole“ v 17.30 h.

 8. 5.

farní zájezd do Vídně a okolí

 11. 5. májová pobožnost a žehnání polím u kapličky „na Pasekách“ (křížové
dny)
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 15. 5. výlet dětí na Dětský Eucharistický Kongres do Olomouce
 14. 5. Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – mše sv. 18.00 hod.
 16. 5. účast farníků na diecézním Eucharistickém Kongresu v Olomouci
 18. 5. májová pobožnost a mše sv. v kapli Panny Marie „na Hradě“
 24. 5. – SVATODUŠNÍ SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA V 9.30 HOD.
 25. 5. Svatodušní pouť ke kapli na „Jezírku“
 31. 5. I. sv. Přijímání dětí při mši sv. v 11.00 hod.
 ???

žehnání žokejům a koním jezdeckého spolku – zahájení u kaple na
Hradě

 7. 6.

Slavnost Božího Těla s průvodem městysem
zahájení mší sv. v 8.30 h. v kostele

 18. 6. Farní svátek nemocných – mše sv. s udělováním svátosti nemocných
bude v 18.00 h.
Na všechny tyto akce vás srdečně zveme a přejeme mnoho krásných
zážitků.
Mockrát děkuji všem přátelům naši farnosti za každou přízeň a laskavost
také při opatrování farního kostela, všech kapliček, křížků a Božích muk
rozesetých po celé obci a okolí.
Vloni byly opraveny: hlavní kříž na hřbitově, který pochází z 18. stol.
a také kaple sv. Floriána v Dětkovicích postavena v 1900 r. Za obojí děkuji
vstřícným zastupitelstvím Švábenic a Dětkovic.
Letos proběhne renovace sousoší před kostelem. Pochází z 18. stol.
a nádherně ukazují plnou napětí evangelijní scénu ze Zeleného čtvrtku
v getsemanské zahradě. Bude také opravena vnější a vnitřní omítka na „staré
sakristii“ kostela, poškozená vlhkostí, která trápí náš kostel. Chceme,
aby švábenické památky vypadaly krásně a důstojně, a proto děkuji také
zastupitelstvu Švábenic, že trvá v tomto postoji a přispívá pravidelně
na údržbu a opravy těchto místních vzácností.
P. Boguslaw
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Události před 100 lety
Po celé naší vlasti se uskutečnily vzpomínkové akce za oběti I. světové
války. I ve Švábenicích v neděli 7. září 2014 byla na náměstí u pomníku
padlých vojáků – občanů ze Švábenic – sloužena v 10:30 hodin mše svatá na
památku 100. výročí vypuknutí I. světové války. Spoluúčast na naší vzpomínce
a Boží slovo měl otec mjr. Josef Konečný, vojenský kaplan z vyškovských
kasáren.
Část modlitby: Dnes stojíme před Bohem – Pánem dějin světa a prosíme
za odpuštění hříchu vyvolání I. světové války, za zmařené lidské životy, osiřelé
děti a všeobecnou zkázu. Zároveň prosíme o Ducha pokoje pro všechny, kdo
vládnou dnešnímu světu. Nikdy více válek!
V kostele máme na tyto válečné události také vzpomínku. Pod věží
kostelní na evangelní straně byla vyklizena komora a upravena v roce 1930
na kapli Panny Marie Bolestné. Přes rok to bylo místo, kde se mohli věřící
pomodlit za padlé a zemřelé vojíny, a ve svátky velikonoční sloužila kaple jako
Boží hrob.
Nový oltář vyrobil pan Kulíšek z Ivanovic na Hané, sochu panny Marie
Bolestné vyrobil Josef Prosecký z Brna a rovněž pod oltář „do hrobu“ tělo
Kristovo.
Vše bylo ze sbírek farníků. Darem byla pořízena černá oltářní plachta
s nápisem: „Odpočiňte v pokoji po boji“, která je nyní na památku v Kostelním
muzeu.
Připravil: Libor Pištělka
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Dobrovolný dar na konto Dobré vůle za rok 2014
Možná se každým rokem při sestavování několika řádků na toto téma
stále opakuji, ale jistě mi dáte za pravdu, že si ženy ze Švábenic a Dětkovic
ocenění od nás aspoň v našem Zpravodaji právem zaslouží.
Ženy ze skromnosti nechtějí být jmenovány, ale nelze kolem této jejich
aktivity chodit slepě. Již v roce 1992 z iniciativy Oldřišky Dobešové vznikl
Dobrovolný dar na konto Dobré vůle ve Švábenicích. Mezi ženami bylo
každým rokem na tuto akci vybráno několik tisíc korun. A tyto peníze byly
odeslány na různé humanitární účely.
I v roce 2014 na Konto Dobré vůle přispělo 64 žen ze Švábenic
a Dětkovic částkou 13.000,- Kč. Peníze byly
darovány na tyto účely:
- Domov pro postižené děti Otnice
3.000,- Likvidace Lepry Praha
3.000,- Papežská misijní díla Špindlerův Mlýn 3.000,- Charita Hrabyně
2.000,- Nadace Naše dítě Praha
2.000,Milé ženy, jen tak dál! Nejsou to sice honosné dary, ale co uděláte z lásky
pro druhé, tisíckrát se Vám to v životě navrátí.
Zpracovala: Jana Jiříčková
Připravil: Libor Pištělka

Muzeum 1995
Je to 20 roků, co se obecní zastupitelstvo usneslo zahájit rekonstrukci
budovy staré školy a zřídit v ní Vlastivědné muzeum. Velkou zásluhu
na realizaci myšlenky měl švábenický rodák František Hladký, který položil
základy tohoto muzea. Postupně shromáždil mnoho písemných dokumentů,
fotografií a exponátů od našich občanů. Jeho zhoršující se zdravotní stav mu
bohužel nedovolil pokračovat v úsilí o brzkou realizaci muzea, a tak byly tyto
práce na několik let přerušeny.
Na jaře v roce 1995 se budova začala měnit postupně k nepoznání.
Starosta, pan Stanislav Zlámal, mi předal klíče se vzkazem, že jakmile bude
nějaká místnost od řemeslníků dokončena, mohu připravovat instalaci
exponátů. Tehdy jsem nechtěl převzít úlohu správce těchto „pokladů“,
ale po vytvoření Kostelního muzea v roce 1983 mi byla dána důvěra. Takže
nechtěl jsem zklamat. Ale nebylo to tak jednoduché. Já dojížděl z práce z Brna
večer a doma velká zahrada, stromů, okrasných keřů, květin, králíků a slepic!
Po večerech tedy tvořit muzeum. Malování, nátěry, vyspravení exponátů,
napouštění a leštění, pouklízet, poumývat.
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Tam padlo litrů leštěnek, proti červotočům a jiných přípravků. V té době
se různě zařizovaly kanceláře, tak jsem měl velkou možnost ve slevě zakoupit
různé stolečky, vitríny, lišty různých velikostí, rámy, obložení stěn, aj.
Práce každým měsícem začala nabízet krásu, takže za dva roky na vánoce
1997 se mohlo muzeum slavnostně otevřít pro veřejnost.
V roce 2017 to bude již 20 let, co Vlastivědné muzeum šíří radost z okolí
i vzdálenějším návštěvníkům.
Lidé – buďme lidmi!
Jen mne zamrzí fakt, že se najdou i takoví lidé mezi námi, kteří přímo
fanaticky brojí proti uchovávání těchto památek. A dovedou i urážet.
Jen namátkou:
„To mělo být tak… To mělo být jinak… Ten tam neměl být… Do muzea nic
nekupuj! Kup si raději něco pro sebe! S tím si uděláš větší radost… Ty máš
koníčka muzea. My máme koníčka sedět v teple u seriálů… Peníze, které tam
dostáváš, si stejně necháš!“ a mohl bych pokračovat dále. Takoví lidé myslí
jen na svůj prospěch. Jen vše pro sebe! Pro druhé nic!
Pro obě muzea, aby fungovala, jsem obětoval již přes 40.000 hodin.
Koupit si mohu cokoliv, ale nikdy z toho nemůže být takové potěšení, jako
když vidím potěšení návštěvníků, kteří do Švábenických muzeí zavítají.
Peníze z dobrovolného vstupného jdou většinou, jak jsme se dohodli,
na různé kulturní památky: při stahování kostela, na stavbu kapličky
ve Zmole, zábradlí v Kostelním muzeu, sgrafita na faře (Vyhlídal hodiny),
kaplička sv. Václava ve farní zídce, Pištělkův hrob, nátěry oken a dveří
na muzeu, čisticí prostředky, zvláštní exponáty, barvy, plakáty a jiné potřeby
pro fungování muzea. Prostě žádnou věc nezískáte zdarma. Od všech nákupů
mám uloženy doklady.
Snad současná i budoucí generace občanů ocení úsilí spojené se zřízením
obou muzeí, které budou vždy připomínat život našich předků.
Připravil: Libor Pištělka
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Pozvánka na výstavu
Každou neděli od 15. března
do 28. června 2015
je v muzeu otevřena nová velká výstava
s názvem:
MALÍŘI DĚTSKÝCH SRDCÍ
Muzeum obohatí nepřeberné množství
překrásných dětských obrázků našich
vynikajících malířů 20. století.
Ve stálé Muzejní galerii betlémů zhlédnete
1.110 betlémů ze všech dostupných
materiálů.
Otevřeno je vždy odpoledne
od 13.oo do 17.oo hodin.
Zároveň si můžete prohlédnout stálé expozice Vlastivědného i Kostelního muzea.

Vstupné dobrovolné - Jste srdečně zváni.

Co se připravuje v muzeu
Každou neděli a státní svátky od 2. srpna do 1. listopadu 2015
bude otevřena výstava s názvem:
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A ŠVÁBENICE
Výstava připomene mezníky velké války.
Na prosinec připravuji výstavu o akademickém malířovi Petru Pištělkovi
a hanáckém spisovateli P. Janu Vyhlídalovi.
Mám přislíbeno, že švábeničtí umělci vytvoří sgrafito mezi okny na
muzeu a jedná se o podobu Hanačky, kterou Petr Pištělka udělal na svém
rodném domku v minulém století. Byla škoda, že když se domek boural kvůli
bezpečnosti silničního provozu, nenašel se v té době nikdo, kdo by zachránil
jedno z nejkrásnějších sgrafit tohoto druhu v republice. Máme model této
Hanačky, tak snad dodatečně bude obnoveno dílo našeho rodáka. Tak ať se
stane.
Připravil: Libor Pištělka
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Malé vzpomínání kronikáře
Nechce se tomu vůbec věřit, ale letošního roku zahajuji již 25 let
kronikářské činnosti ve Švábenicích. Jsem pátým kronikářem od roku 1920
v obci, kdy v československé republice byl vydán zákon, že každá obec
je povinna vést kroniku (pamětní knihu) pro dokumentaci života v obci. Tento
základní zákon, pod kterým je podepsán ještě prezident T. G. Masaryk, platí
v podstatě beze změny dosud.
Po dlouhou dobu tyto kroniky tradičně sepisovali učitelé, kteří k tomu
měli své odborné vzdělání. Nevím, z jakého důvodu bylo do toho později
upuštěno. Několikrát jsme byli na setkání kronikářů ve Vyškově. Vždy jsou
slyšet stesky od starostů, že tuto činnost nechce na obcích nikdo vykonávat.
Po roce, po dvou, každý toho zanechává. Vést kroniku není jednoduchá
záležitost. Také jsem se několikrát rozhodoval, jestli mám pokračovat.
Vždyť dalších akcí za ten rok mám požehnaně. Lidé říkají: „Co o těch
Švábenicích pořád chceš psát?“. Hodně lidí je zabráno jen do sebe. Nepoznají,
že když se ráno probudí a otevřou domovní dveře, kolik námětů se odvíjí.
Za ta léta jsem popsal 1.426 stran velkého formátu kroniky, což činilo
přes 7.500 hodin.
Před 20-ti roky jsem dostal na
starost vést Farní kroniku, kde
jsem popsal dalších 155 stran
z farního společenství.
Historie tohoto městečka,
které mělo slavnou minulost,
mě vždy zajímala, proto bych si
přál, aby mělo i slavnou
přítomnost, aby bylo stále
o čem psát, a tak podávat
příštím generacím mnoho
zajímavého
o
životě
švábenických občanů.

Připravil: Libor Pištělka
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Zápis dětí do 1. třídy
Ve středu 4. února proběhl na naší škole
zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2015/2016.
Své předškolní znalosti a vědomosti přišlo
předvést rekordních 20 budoucích prvňáčků.
Někteří z nich si však pobyt v mateřské škole
pravděpodobně o jeden rok prodlouží, ale celkový
počet budoucích školáků bude doplněn zase o ty,
kterým byla v loňském roce školní docházka
odložena.
1. září 2015 by tak povinnou školní
docházku mělo zahájit minimálně 18 žáků.

Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy
Foto: Mgr. Jarmila Dušková
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Úspěchy školních recitátorů
S fantastickými výsledky přijeli Aneta Cupáková, Pavel Zedníček a Martin
Zoufalý z okresního kola v recitaci, které se konalo 3. března ve Vyškově.
Všichni tři se totiž ve svých kategoriích umístili, chlapci navíc získali
možnost předvést své recitátorské umění na regionální přehlídce dětských
recitátorů „Dětská scéna 2015“ v Brně.
Soutěž v přednesu má na naší škole dlouholetou tradici a nejednou jsme
už získali velmi dobrá ocenění na půdě okresu. Ovšem letošní úspěchy nám
všem vyrazily dech. Obě soutěžní kategorie ovládli naši žáci (Pavel Zedníček
1. místo v I. kategorii, Martin Zoufalý 2. místo v II. kategorii, Aneta Cupáková
čestné uznání v I. kategorii).
Ve čtvrtek 16. dubna bude Pavel a Martin „hájit barvy“ naší školy na již
zmíněné přehlídce v krajském městě. Držme jim společně palce!!!
Mgr. Ivana Florusová

Báseň žáků 5. třídy
Rozmluva s jarem
Jaro, jaro, jaro,
je tě ještě málo!
Ukaž sílu maličko,
rozesviť se, sluníčko!
Vykoukněte z hlíny, kytky,
roztajte už sněhu zbytky.
Honem všichni z nory ven,
bude krásný jarní den!
Probuďte se, ospalci,
užijte si legraci.
Legrace – té není dost,
je stvořena pro radost.
(s jarem rozmlouvali páťáci)
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Slohové práce žáků 4. třídy
Dominik Trávníček: Velikonoce
Svůj
původ
mají
Velikonoce
pravděpodobně
v pohanských
tradicích
a oslavách jara.
Velikonoce jsou svátky pohyblivé,
připadají na neděli následující po prvním
jarním úplňku.
Velikonoční pondělí je svátečním dnem,
kdy kluci chodí na koledu s pomlázkou a
mrskají děvčata. Pomlázka je spletena z
vrbových proutků ozdobených barevnými
pentlemi. Za vymrskání dostanou od děvčat
různé sladkosti, vajíčka a mašle na svoji pomlázku. Tradičně se zdobí a barví
vajíčka a kraslice a peče se beránek, který je také jedním ze symbolů
Velikonoc.
Já se na Velikonoce letos obzvlášť těším, protože budu mamince
pomáhat péct a zdobit beránka.
Pavel Tvrdý: Hurá, jaro je tu!
Zima pomalu končí, ale moc jsem si ji
neužil. Většinou bylo sychravo, nevlídno,
sněhu a zimních radovánek bylo poskrovnu.
Teď už se do vsi pomalu vkrádá jaro.
Slunce nás hladí svými teplými prstíky. Už se
nám vůbec nechce sedět nad úkoly, láká nás
to vytáhnout kola a míče a vyrazit na hřiště.
I naše kočka se raduje z teplíčka a slastně
se protahuje na zápraží. Zanedlouho se kolem
ní budou batolit koťátka. Na cestičkách se
začíná zelenat tráva a nad záhonky se kolíbají zvonečky sněženek a bledulí.
Na zábradlí u domu si ztuhlá moucha zkouší, jak jí budou fungovat křidélka.
Na stromě před okny ptáci vesele prozpěvují: „Hurá, jaro je tu!“
Holky před pár dny vytáhly ozdobená košťata na Smrtnou neděli a kluci
si vyhledají pěkné pružné proutky na mrskut.
To bude mela! Už se těším.
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Ondřej Vidlář: Jaro je prima
V zimě to bylo perfektní, protože jsem
byl na horách v Itálii a bylo tam sněhu až nad
kolena. Tu zimu jsem si užil, ale jenom co jsem
přijel k nám do Švábenic, byl jsem zklamaný.
Sníh nikde, aprílové počasí.
Teď už je to jinak. Sluníčko rozehnalo
šedivé mraky, ze země vyrazila tráva, sněženky,
bledule, sedmikrásky i krokusy. Stromy a keře
pučí jako o závod a na jejich větvičkách závodí
mravenci. Ptáci radostí švitoří z plna hrdla
a po poli se prohánějí zajíčci březňáčci.
Prohánějí se i děti, zvláště my kluci - na kolech, na koloběžkách,
skateboardech i kolečkových bruslích. Podnikáme také výpravy na vrbové
proutky na píšťalky a na pomlázky.
Brzy s pomlázkami proženeme všechny známé paní a děvčata. Už se
těším, jak budou prchat a pištět. A za to, že je seřežu prutem, ještě dostanu
výslužku.
Jaro je prima.
Ariana Čechová: Jaro mám moc ráda
Konečně jaro! Jaro je plné
dobrodružství. Vytáhlo rostliny z půdy a ty se
rozzáří pestrými barvami a rozvoní tisícem
vůní. Rozezpívalo ptáky a probudilo zvířata.
Na poli za vesnicí jsem pozorovala
malého zajíčka. Pelášil, až se mu ocásek třásl.
Nejkrásnější na jaru jsou mláďata, miluju je.
Všechna ta kuřátka, housátka, jehňátka,
kůzlátka, to je nádhera.
Chodím na dlouhé procházky se psy.
Ráda se dívám, jak na slunci dovádějí,
prohánějí kočky a pilně vyhrabávají díry pod
mezí.
Kluci se těší na Velikonoce, ale já ne.
Líbí se mi sice, jak je na Velikonoce všude
krásně uklizeno, vesele vyzdobeno, všichni
jsou svátečně oblečeni, ale vůbec se mi nelíbí, že nás na Velikonoční pondělí
mohou hoši beztrestně bít. Mělo by to být jen symbolické, ale oni mě vůbec
nešetří a rádi přitlačí, až to pořádně štípe. Vždycky se snažím utéct a schovat
se, ale pokaždé mě dostanou.
Přesto mám jaro moc ráda.

21

Školní ankety na téma:
Co tě napadne, když se řekne „Velikonoce“
- malovaná vajíčka, kraslice
- holky a mašle
- pomlázka
- Smrtná neděle
- mrskačka, mrskut, pomlázka (kupodivu se „z“ - tak jsme je aspoň něco naučily)
- prachy
- čokolády, sladkosti a „kokina“
- pěkná nálada
- beránek
- zajíc s „vajíčkama“
- svátky jara, ale bolí mě z nich pozadí
- Velikonoce jsou o tom, že se bojím mrskutníků a radši uteču
- květiny
- kuře
- bazén, plavky
- těším se, že budeme malovat vajíčka
- těším se, až budou chodit kluci na mrskut
- jsou hezké
Chvilka poezie:
- Velikonoce mé a pomlázka má, mrskám holky, kde se dá.
- Hody hody doprovody, holky budou zmalovaný.
Co tě napadne, když se řekne „jaro“
- kytky, ptáčci, zelená tráva a pole
- mláďata, ptáčata
- vůně květin
- těším se na bazén
- těším se, že budu jezdit na kole (hurá, děti chtějí sportovat!)
- fotbal
- houby (?)
- jaro je hezké
- „sem“ rád, že je jaro, protože je příjemné
- teplo, ptáci, stromy, děti, narozeniny (přímo vyčerpávající odpověď!)
- těším se, že budou kvést květiny, zpívat ptáčci a létat motýli
- těším se, že budu chodit na zahradu zalívat (no vida, malý zahradník)
- těším se, že budeme chodit na výlet
- jaro je, že můžu být venku, jak dlouho chci
- jaro, jaro, slunce svítí málo (malý básník)
- když začne jaro, zahradníci radostí skáčou (je to ironie nebo ne?)

kolektiv učitelek ZŠ
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Velikonoční omalovánka pro děti
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Pohádková módní přehlídka
Jak jinak oslavit úspěšné zakončení 1. pololetí než pořádnou maškarádou?
Pro tento tak významný den jsme se rozhodli výjimečně zapomenout
na běžnou školní výuku a zpestřit si slavnostní dopoledne módní přehlídkou
pohádkových bytostí všeho druhu.
Už od samého rána přicházeli ke škole překrásné princezny, urostlí
mušketýři, strašidelní vodníci, rohatí čerti, něžné víly, děsivé čarodějnice
a dokonce nás svou návštěvou poctila i televizní rodinka Simpsonových.
Samozřejmě, že třídy se musely rázem proměnit v maskérny a paní učitelky
dolaďovaly pohádkové kreace do finální podoby.
Tentokrát se přehlídky zúčastnily opravdu všechny děti z celé školy. Musíme
touto cestou samozřejmě pochválit i maminky a tatínky, kteří se obětavě podíleli
na výrobě třeba i velmi netradičních doplňků – roztodivné paruky, tykadla, závoje,
ocásky, ouška, vousy a kníry všech velikostí a barev. Odborná porota, která měla
za úkol vybrat z přehlídkového mola ty nejlepší a nejkrásnější, to v žádném
případě neměla vůbec jednoduché. Nutno podotknout, že módní promenádu si
většina z dětí opravdu užila a možná, že mezi přítomnými se nám mihla i budoucí
slavná modelka či model. K pobavení celé pohádkové říše si všichni mohli
zasoutěžit o pěkné a zajímavé ceny, zatančit si a na závěr každý vyhrál pěkný
dárek v pohádkové loterii.
Samotnou třešničkou na dortu pak bylo předávání pololetních vysvědčení
a dle rozjařených tváří bylo zřejmé, že se svým hodnocením byli všichni nadmíru
spokojeni.
Je nad slunce jasné, že z pohádkového dovádění byli všichni nadšeni a že se
stejným zápalem vkročíme společně do zbývající poloviny školního roku. I tady na
naše děti bude čekat kromě nezbytných školních povinností a dřiny i spousta
legrace, pobavení a výjezdů za poznáním.
Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy
Foto: Mgr. Jarmila Dušková
1. třída
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2. třída

3. třída
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4. třída

5. třída
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Jarní hry našich prarodičů
Spousta z nás žije se svými prarodiči nebo se s nimi alespoň často vídá.
Proto jsme uspořádali v naší třídě malou anketu, která se týkala právě jich.
Otázka zněla: „Jak jste si na jaře hráli, když jste byli malí?“ Zajímalo nás,
nakolik se budou jejich hry podobat či lišit v porovnání s hrami současných
dětí a nakolik se budou jejich hry podobat navzájem.
A tady je výsledek:
Hodně času trávili venku. Na hřišti, v lese, u potoka nebo jen tak na ulici.
Nejoblíbenější dětskou hrou bývaly kuličky – na to stačil rovný hliněný povrch
a pytlík s kuličkami v kapse. Oblíbenou hrou bývala taky „schovka“
se skrýšemi v popelnici, na půdě nebo ve sklepě, hry s míčem (dřív dokonce
slaměným - to si ani nedokážeme představit) a jízda na kole po vesnici nebo
v městském parku.
Na potoku nejčastěji stavěli hráze nebo si pouštěli lodičky.
Z míčových her vede vybíjená, u kluků fotbal a v pozdějším věku taky
volejbal. Místo do tělocvičny chodili do místního hostince, kde byla kuželna
nebo cvičit do Sokola.
Spousta dětí ale kromě her měla i domácí povinnosti. Zejména v tom
případě, pokud měli doma nějaké hospodářství – koně, krávy, to pak měli
obyčejně na starosti pasení (jak dívky, tak chlapci) a u toho si děvčata vila
na jaře věnečky.
Panenku měly dívky nejčastěji hadrovou, doma vyrobenou, a když
pršelo, byly holky pohromadě a něco si pro ně i uháčkovaly nebo ušily.
Vesnické děti často lezly jen tak pro radost po stromech a tím získávaly
pro některé z nás tolik potřebnou obratnost a městské děti lezly dokonce
po střechách domů, kde se z kominických lávek rozhlížely po celém městě.
I přes veškeré technické nedostatky své doby si děti v polovině minulého
století uměly najít zábavu a možná byly ve vynalézavosti dětských her
mnohem důvtipnější než my. Vždyť pro nás není nic jednoduššího,
než si zalézt s tabletem do pokoje, ponořit se do virtuálního světa a přestat
vnímat okolní svět. Jistě, techniku nejde zastavit, ale přesto, není zrovna
v tomto případě na škodu věci?
Anketu mezi svými prarodiči provedli žáci 5. ročníku.
Zpracovala třídní uč. I. Florusová
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Mateřská škola stále krásnější
Prostředí mateřské školy se neustále vylepšuje. K lepšímu estetickému
dojmu přispělo zařízení třídy v 1. poschodí novým nábytkem. Za jeho
zhotovení bychom rádi poděkovali panu Zdeňkovi Tvrdému a Davidovi
Karlovi, kteří vyrobili velice hezké skříňky, stoly, kontejnery na uložení
hraček i stěnu se zabudovanou tabulí. Do pokojíčku vedle třídy se také
zakoupily dvě kožené sedačky a kuchyňka. Jsme velice rádi, že se celkový
vzhled naší mateřské školy stále vylepšuje a věříme, že v této činnosti budeme
nadále pokračovat. Ale to nejdůležitější je, aby se všechny činnosti a hry
s dětmi odehrávaly v atmosféře radosti. Usilujeme o pohodu a příjemné pocity
dětí. To, co každodenně zažívají, pak dostává pozitivní nádech. A o to nám jde.
Proto pořádáme v mateřské škole různá vystoupení – 10. prosince 2014
divadelní představení O perníkové chaloupce, Červené klubíčko, Kohoutek
a slepička, dále např. Klauniáda - 7. ledna 2015, karneval - 11. února.
Na poslední akce jsme jeli autobusem – 17. března uspořádala ZUŠ výchovný
koncert v kulturním domě v Ivanovicích na Hané a 18. března se účastnily
předškolní děti pořadu Autoškola s Ferdou, kde si prohlédly výstavu Autíčka
pro malé i velké kluky v muzeu ve Vyškově. Předškolní děti se mohou těšit
také na plavání, které proběhne ve Vyškově od 21. dubna do 23. června 2015.
Připravíme jim i další překvapení, ale o tom zase až příště.
Ilona Kučerňáková
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3. oddíl YMCA SKAUT ŠVÁBENICE
Tříkrálová sbírka
V sobotu 10. ledna 2015 jsme se sešli v zasedací místnosti městyse,
abychom pro potřeby charity vykonali již tradiční „Tříkrálovou sbírku“. Po
několika vyčerpávajících hodinách koledování jsme se opět sešli na radnici a
po rozpečetění pokladniček a sečtení jejich obsahů jsme měli radost z vybrané
částky. Poděkování patří všem koledníkům, kteří svůj čas věnovali této sbírce,
i těm, kteří do sbírky přispěli.
Pavel Brown Derka, vedoucí oddílu
Naše družinky:
Broučci
Motýlci
Liščata

Pondělí
Úterý
Sobota

15:30 – 16:30
13:30 – 15:00
10:00 – 11:30
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Vánoční pohoda v Dětkovicích
Obecní úřad Dětkovice uspořádal ve
dnech 7. až 14. 12. 2014 vánoční výstavu s
názvem Vůně Vánoc. Na výstavě byly k
vidění adventní věnce, vánoční dekorace,
perníkové chaloupky, perníčky, betlémy a
mnoho andělů – malých, velkých,
porcelánových, keramických, háčkovaných
a slaměných.
Byla
připravena
štědrovečerní tabule a také myslivci zde měli své lovecké zákoutí. Mohli jsme
si prohlédnout i dobové sáně, lyže a brusle. Do výstavy se zapojily svými
výrobky již tradičně děti ze ZŠ a MŠ Švábenice, které tak mohly ukázat svou
zručnost a nápaditost.
Výstava byla koncipována tak, aby zaujala také malé děti. Před vánočním
stromečkem připravovala perníčky medvědí rodinka. V pozadí seděly
u stolečku panenky, po kterých koukala skupinka plyšových medvídků
a statných sněhuláků.
Sváteční atmosféru navodila příjemná vůně čerstvě upečených perníčků
našich šikovných hospodyněk a společně s vůní jehličí si ji přinesli do svých
domovů všichni návštěvníci výstavy. Pěšky se přišli podívat na výstavu také
žáci ze základní školy ve Švábenicích.
Milé zápisy v návštěvní knize svědčí o tom, že čas věnovaný přípravě
nebyl zbytečný a návštěvníci si výstavu prohlíželi s radostí. Děkuji všem
vystavovatelům, žákům a paním učitelkám, pod jejichž vedením vznikly
úžasné výkresy a jiné vánoční dekorace.
Vladimíra Michová
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Jaro u švábenických hasičů
Od chvíle, kdy jsme do zpravodaje psali naposledy, uběhlo čtvrt roku,
a za tuto dobu se u nás, švábenických hasičů, stalo mnoho zajímavých věcí.
Ještě v prosinci minulého roku proběhla Výroční valná hromada našeho
sboru, na které mimochodem proběhly volby do výboru SDH. Byl také
zhodnocen minulý rok, který byl pro nás velmi náročný, a to zvláště kvůli
měsíční, nepřetržité požární asistenci ve firmě HONEYWELL.
Leden je již tradičně měsícem plesů. Ve Švábenicích začala plesová
sezóna 16. ledna, a to právě naším plesem, na kterém nám hrála hudební
skupina ARCONA ze Znojma. Připravena byla bohatá tombola a také spousta
občerstvení.
Druhou únorovou neděli se konal v kulturním domě Dětský karneval,
který společně s Městysem Švábenice pořádáme. Letos se ovšem ve stejný den
konal i Dětský karneval v Dětkovicích, a tak to bylo na počtu zúčastněných
dětí znát. Ale i tak byla účast velmi pěkná. Pro děti byla jako vždy připravena
spousta her, soutěží a sladkostí. Tento rok u nás na karnevale vystoupili bratři
Jaškovi z Koválovic – Osíčan a předvedli všem svoji žonglérskou show, která
měla nejen u dětí, ale i u dospělých velký ohlas. Také byla pro děti připravena
velká a bohatá tombola.
V měsíci březnu jsme uspořádali jako každý rok sběr starého železa.
Letos sběr proběhl 14. března. Děkujeme všem, kdo nám darovali staré železo.
Velmi si toho vážíme. V sobotu 21. března proběhlo v Kozlanech shromáždění
delegátů sborů okresu Vyškov. Na toto shromáždění vyslal náš sbor starostu
SDH Josefa Polišenského a náměstka starosty SDH Davida Arona. Také jsme
zde vyslali naše mladé hasiče, kteří všem zarecitovali básničky o hasičích.
To ale není zdaleka všechno, co děláme. Velmi aktivní je také naše
zásahová jednotka. Důležitým krokem bylo zařazení naší jednotky do
programu Ochrany obyvatelstva, což znamená, že budeme připraveni vyjíždět
k různým živelným pohromám prakticky po celém Jihomoravském kraji.
Kromě nás byla za okres Vyškov vybrána ještě jednotka SDH Drnovice.
V květnu bude naše jednotka absolvovat odborný výcvik ve školicím středisku
v Tišnově, právě kvůli zařazení do Ochrany obyvatelstva. Dále se také svých
pravidelných školení na požární stanici ve Vyškově zúčastnili velitelé
družstev a strojníci naší jednotky.
I nadále se staráme o naši techniku, kterou uchováváme v dobrém stavu
v hasičské zbrojnici, která ale svými rozměry již nevyhovuje našim
požadavkům. Na jaře jsme zakoupili novou motorovou pilu, takže jsme dobře
vybaveni například na odstraňování spadených stromů atd. A nyní již máme
dva naše členy, kteří mohou s motorovou pilou zacházet, protože v únoru
absolvovali odborný výcvik, na jehož konci získali osvědčení a mohou
provádět práci právě s touto novou pilou.
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Ve sboru máme také mladé hasiče, kteří se scházejí každý pátek
odpoledne, hrají si, cvičí a trénují na závody, kterých se účastní. V zimě, když
se nedá cvičit venku, chodíme do tělocvičny. Sezóna závodů začíná v dubnu,
kdy se s našimi dětmi plánujeme zúčastnit 38. ročníku Závodu v požárnické
všestrannosti v Pístovicích. Rádi v našich řadách přivítáme další mladé hasiče.
Přihlásit se můžete každý pátek v 16:00 h. v klubovně za hasičskou zbrojnicí.

V čase přicházejícího jara a s tím spojeným plošným vypalováním
porostů, bychom chtěli upozornit, že tato činnost je dle zákona o požární
ochraně zakázaná!! Nevypalujte tedy, prosím, porosty u vás na zahradě,
může to skončit nekontrolovatelným požárem. I malé ohníčky nejsou
bez rizika. Za porušení zákazu hrozí u fyzických osob pokuta do 25.000
korun. U právnických osob pak až 500.000 korun.

V čase právě přicházejícího jara vám všem přejeme hodně slunce, krásné
Velikonoce, bohatou pomlázku a radost z každého dne.
Za švábenické hasiče - Jan Vrána
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Tříkrálový volejbalový turnaj 2015 ovládli junioři
Zatímco při loňském sportovním klání bylo družstvo naší volejbalové
mládeže milým překvapením a hýčkaným „benjamínkem,“ nedarovali
v letošním ročníku Klára Dobešová, Veronika Bilíčková (Rybníček), Radek
Cupák, Rosťa Hrnčiřík, Martin Kuzdas, Martin Hanák a Adam Kaláb soupeřům,
zejména pak vlastním rodičům, ani míč zadarmo. Junioři si počínali zkušeně,
suverénně, až nekompromisně... Také díky své bojovnosti a odhodlanosti
nakonec v tradičním turnaji, který letos připadl na 10. ledna, vybojovali
krásné druhé místo. Zřejmě tradicí se stává i další prvenství hostů z Rybníčka,
možná i díky jejich pravidelným tréninkům v tělocvičně švábenické základní
školy. Všichni účastníci turnaje, kromě již jmenovaných i hráči družstev
nohejbalistů, fotbalistů a dvou týmů pořadatelů, přispěli opět k velice
přátelské a pohodové atmosféře tohoto sportovního svátku, který každoročně
navštěvují i Tři králové.
Volejbal Švábenice, zapsala Jarmila Dobešová
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Účastníci zájezdu
Sobota, 28. 2. 2015
Když ráno vstanu, přesně podle plánu,
manžel kávu vaří, pak čeká na zápraží...
To byl ještě sen... Však nezaspala jsem!
Jen manžel s dcerou již vycházejí ven.
Jako člověk při cestách bdělý dokončuji ještě svačinu na dnešní den celý.
A pak společně, pro jistotu mírně v klusu, míříme k našemu autobusu.
Nastupujeme pyšně, neboť na místě jsme včas,
v batohu chlazená višňovka a v našich očích jas…
Voláme přátelům, zda na náves již kráčí, vedoucí zájezdu přítomné si značí.
Nakonec krátce po desáté hodině dáváme sbohem téměř opuštěné dědině.
Všechny aktivní místní lidičky vyleštili polobotky a lodičky,
opouštějí pro dnešek Moravu a vydávají se směrem na Prahu.
Cesta klidná, nikde srna, plynule i kolem Brna,
posloucháme veselé zážitky - přes uličku od Péti i od Jitky.
„Višňovka je naše gusto, bez ní bylo by na světě pusto …“
Ochutnávají všichni, nejen prominenti, i my - odnaučení abstinenti.
„Kdo ji s námi cestou pil, byl veselej mnohem dýl …“
Na motorestu dobrá káva šance na přežití dává.
Ku Praze uhání náš bus, nečeká nás tam rokový koncert či Tom Klus,
s sebou vezeme si oblečení nejlépe zánovní, jedeme navštívit divadlo národní!
Do večera mají všichni svoje plány, zatím není to vůbec hektické,
většina projde se procházkou po městě a navštíví muzeum technické.
My vystupujeme u nádraží hlavního,
nejlepší cestu ověřujeme u člověka prvního.
Neboť ve snaze o zkratku, s cílem vyjet dál na Prahu,
vzala jsem málem rodinu vlakem zpět na Moravu.
Trasy metra znám již odmalička, takže nakonec pomohla mi malá klička,
na Václavském náměstí zvedla jsem hrdě bradu
a odvezla rodinu na výlet k Vyšehradu.
Když přijížděli jsme pak tramvají k řece, na třídu Národní
(abychom našli autobus a oblékli ty naše věci zánovní),
jeden z členů výpravy kochal se výhledem do Prahy
a ujížděl dál na druhý břeh Vltavy ...
Nakonec sešli jsme se všichni, pěkně svátečně,
nikdo netvářil se znaveně či netečně,
v divadle nás k smíchu každou chvíli přinutil
výtečný herec - Miroslav Donutil.
Sluha dvou pánů, to bylo dílo!
Snad trošku malé sedačky, však bylo nám tam milo.
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Dojmy a zážitky máme vskutku nevšední,
vždyť navštívili jsme i s dětmi naše divadlo národní!
Naší mládeži utkví jistě v paměti, úplně jinak než obyčejné kino,
kouzelný dojem ze scény a hrdina hry, Truffaldino.
Není nadto, v každé době - sdílené zážitky, národ sobě!
Tímto je mé povídání hotové - jako poděkování Božence Štolfové!!
Ve zdravém těle zdravý duch
- Volejbal Švábenice podporuje aktivně i cestovní ruch.
Účastnice zájezdu
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TJ SOKOL Švábenice
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Jarní očista organismu je už konečně aktuální
Na jaře je naše tělo na detoxikaci nastaveno přirozeně. Tím, že se
rozhodnete vyčistit svůj organismus, vlastně vyhlašujete boj odpadním
látkám ve Vašem těle. Základním doporučením je zvýšit pitný režim. Pijte
denně až tři litry obyčejné vody nebo bylinkových čajů. Vyřaďte z jídelníčku
konzervovaná jídla, uzeniny, instantní směsi. Přidejte pohyb na čerstvém
vzduchu, rozhýbete tím organismus i lymfatický systém. Nezapomínejte na
odpočinek a relaxaci. Jezte dostatek zeleniny a zvyšte příjem vlákniny
v jídelníčku. Zahrňte do svého denního plánu a režimu alespoň chvilky
relaxace a odpočinku.
Tip na zdravou svačinku:
Do jogurtu nasypte lžíci chia semínek, lžíci Goji (kustovnice čínská) a lžíci
slunečnicových semínek.
Chia semínka jsou nejbohatším
rostlinným zdrojem omega 3 mastných
kyselin důležitých pro naše srdce a mozek.
Vysoký podíl bílkovin, vitamínů, minerálů
a stopových prvků (vápník, mangan, fosfor).
V neposlední řadě chia vyniká také obsahem
antioxidantů, které pomáhají tělu bojovat
proti volným radikálům a předčasnému
stárnutí.
Kustovnice velmi pozitivně působí na činnost ledvin a jater. Tím,
že uvolňuje energetické blokády, přispívá k
jejich lepší funkci. Kustovnice je velmi často
využívána v rámci vysokého krevního tlaku.
Goji pomáhá tlak snižovat a zlepšuje tvorbu
krve. Bobule Goji Berry jsou významným
pomocníkem při boji s celou řadou kožních
nemocí. Jsou užívány v souvislosti s lupenkou
a podobně. Pokud trpíte alergiemi či
astmatem, i v tomto ohledu je kustovnice nenahraditelná a dokáže projevy
těchto onemocnění do značné míry zmírnit.
Slunečnicová semínka jsou nejen velmi
chutná, ale jsou přímo „nadupaná“
antioxidanty jako je vitamin E a selen.
Neutralizují volné radikály, čímž zpomalují
proces
stárnutí.
Obsahují
velké
množství hořčíku, který pomáhá například
při migrénách a astmatu. Konzumace
semínek zklidňuje nervy, snižuje krevní tlak,
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působí preventivně proti kardiovaskulárním chorobám, příznivě působí na
pokožku, sliznice a nervový systém. Na tom se podílí mimo jiné vitamin B1.
V semínkách jsou omega-6 polynenasycené mastné kyseliny, které jsou právě
jedny z těch, které pomáhají snižovat hladinu cholesterolu v krvi.
Jáhlové koláčky bez cukru:
200g jáhel, špetka soli, 100g pohankové, jemně mleté mouky, 2 lžíce oleje,
špetka skořice
náplň: 100g oříšků, 100g datlí nebo rozinek
Jáhly propláchneme horkou vodou a vaříme se špetkou soli ve dvojnásobném
množství vody. Vaříme bez míchání asi 20 minut. Vlažné jáhly smícháme
s moukou, olejem a skořicí v tuhé těsto. Připravíme si náplně. Oříšky
rozmixujeme na kaši s alespoň hodinu namočenými datlemi nebo rozinkami.
Z jáhlového těsta tvarujeme placičky, povrch potřeme náplní. Pečeme asi 20
min. při 180°C.
Doporučuji jáhly zařazovat do jídelníčku co nejčastěji, protože jsou
perfektní potravinou, která je výtečná zejména tehdy, kdy vás trápí žaludek.
Pro svou výbornou stravitelnost jsou vhodné od nejmenších dětí až po
seniory nebo lidi v rekonvalescenci. Dále se jáhly doporučují všem těm, kteří
mají problém s nedostatkem železa. Zejména lidem, kteří nepřijímají
živočišné produkty a hledají dobrou alternativu. Mimo železa jáhly obsahují
velké množství vitamínu A, vitamínu B, draslík, fosfor, hořčík, vápník
a spoustu dalšího. Datle mají o 25 % více draslíku než banány, jsou bez tuku a
cholesterolu. Jsou bohatým zdrojem železa, vápníku, manganu, mědi, hořčíku
a fosforu, bílkovin, vlákniny a vitamínů A, B, C a D. Díky taninu mohou být
použity jako čisticí prostředek při střevních onemocněních.
Připravil kolektiv Cukrárny u Skácelů

Cukrárna

u

Skácelů

cukrářská výroba
prodej zdravé výživy
stáčení vín
dárkové zboží
Nové telefonní číslo: 608 634 548
Nová otevírací doba: denně od 10:00 – 18:00 hod.
http://cukrarnasvabenice.rajce.idnes.cz
https://www.facebook.com/cukrarnasvabenice
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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: tel. 517 365 629, 733 722 696, www.svabeniceskola.webnode.cz
Mateřská škola: tel. 517 365 647, www.svabeniceskola.webnode.cz
Školní jídelna:
tel. 517 365 712
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
- možnost pronájmu - tenis, košíková, volejbal, nohejbal po – pá: 19:00 – 21:00 h.
- objednávky:
p. Petřeková, tel: 736 441 108
Lezecká stěna boulderového typu
- v tělocvičně ZŠ, p. Vladimír Hroza, tel: 720 384 890

út a pá:

19:00 – 20:00 h.

Kulturní dům – pronájem – informace na Úřadu městyse Švábenice: tel: 517 365 622
Farní úřad:

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

Církev československá husitská, farář Martin, tel: 606 702 768,
fararmartin@seznam.cz, www.kostelyvyskovsko.hu.cz, www.fararmartin.digiinfo.eu
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.

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

tel: 517 332 813
po - pá:
6:30 - 17:30 h.
so:
6:30 - 10:30 h.
ne:
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, 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
Dětský bazárek - sekond hand, Andrea Kalábová, tel: 732 826 575
otevírací doba:
po - pá
13:00 – 17:00 h.
so:
8:00 – 11:00 h.
Sedlářství – Jaroslav Navrátil, zakázková výroba vozatajských a jezdeckých postrojů
Švábenice 331, tel.: 731 027 673
e-mail: sedlarstviJN@seznam.cz, www.sedlarstviJN.websnadno.cz
Kadeřnictví - Petra Novotná, Švábenice 366, tel.: 737 429 274
Objednávky po telefonické domluvě.
Kadeřnictví - Magdalena 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- čt:
11:30 – 14.30 h.
pá, so:
11:30 – 14.30 h.
ne:
11:00 - 20:00 h.

16:00 – 22:00 h
16:00 – 24:00 h.

Pohostinství V Bráně, tel: 775 799 154
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.
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 se sídlem ve Švábenicích, tel: 517 324 241

Příští číslo (č. 2/2015) vyjde na Hody sv. Michaela Archanděla.
Uzávěrka příspěvků bude v pondělí 7. září 2015
Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky.
Zpravodaj městyse Švábenice
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Vítání občánků
V sobotu 14. 3. 2015 byli do života slavnostně přivítáni
tito naší nejmenší spoluobčánci:
Lukáš Látal
Tomáš Řehánek
Veronika Švábová
Vanesa Vincencová

