Zpravodaj
Městyse Švábenice
číslo 2/2015

Pořadatelé a společenské organizace
městyse Švábenice Vás srdečně zvou
na Hody sv. Michaela Archanděla,
které se budou konat 26. a 27. 9. 2015

Občanská rubrika
Narodili se:
Karolína Burešová
č.p. 243
Štěpán Kučera
č.p. 272
Veronika Dědková
č.p. 122
Tereza Dvořáková
č.p. 256
Gabriela Tesařová
č.p. 2
Blahopřejeme

Opustili nás:
paní Oldřiška Dobešová
dne 7. 4. ve věku 84 let
paní Olga Menšíková
dne 8. 5. ve věku nedožitých 95 let
paní Marie Gédušová
dne 29. 5. ve věku nedožitých 85 let
paní Marie Novotná
dne 24. 8. ve věku 70 let
Vzpomínáme
Výše uvedené údaje jsou za období od dubna do poloviny září 2015.

Od začátku roku 2015 se:
8 osob přistěhovalo, 18 osob odstěhovalo,
11 dětí se narodilo, 8 spoluobčanů zemřelo.
V současné době mají Švábenice 1030 obyvatel
499 žen a 531 mužů
Petra Smutná
evidence obyvatel

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončilo nám období léta a dětem prázdniny, na které se vždy tolik těší.
Letošní prázdniny, co se počasí týče, vyšly na jedničku a sluníčka si mohl
každý užít tolik, že se nám to až mnohdy nelíbilo. V současné době nám začíná
období podzimu, a tak jen doufejme, že i toto krásné roční období nás
nezklame a budeme si užívat jak počasí, tak i změn v přírodě, které podzim
přináší.
Jak si mnozí z vás určitě všimli, opravuje se Kulturní dům. Vzhledem
k tomu, že se jedná o rozsáhlé práce jak uvnitř, tak i zvenčí, Rada městyse
rozhodla, že není možné z těchto důvodů pořádat žádné kulturní akce
v průběhu celého září a října až do odvolání. Z těchto důvodů byl zrušen
i tradiční každoroční Sjezd rodáků, který se měl konat 19. září, hodová zábava
a jiné akce. Rodáci, kteří byli přizváni, se budou moci přihlásit v příštím roce.
Je mi líto, že jsme museli tradiční kulturní akce odřeknout, ale oprava
Kulturního domu byla již nutná. Do objektu Kulturního domu byla
vybudována přípojka plynu, přípojka vody s rozvody po budově, nové
rozvody topení s instalací dvou kusů kondenzačních kotlů. Na akci „Ústřední
vytápění v Kulturním domě ve Švábenicích“ jsme získali dotaci z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši 300.000,- Kč.
Dále byl zpracován projekt na zateplení celého obvodového pláště
budovy včetně nové fasády s výměnou některých oken a dveří, které byly
doposud původní. Vyměněny budou rovněž žlaby a svody, které jsou součástí
dotace. Z rozpočtu městyse byla opravena střecha nad sálem Kulturního
domu a stropní konstrukce. Podrobně se k výše uvedené akci vrátím v příštím
čísle Zpravodaje městyse.
Věřím, že i přes všechna úskalí a komplikace se podaří Kulturní dům
opravit tak, aby sloužil nám všem i v budoucnu a byl svým způsobem
i reprezentací městyse Švábenice.
Děkuji vám všem za pochopení a těším se na další setkání s vámi při
různých kulturních akcích již v opraveném Kulturním domě. Nejbližší termín
bude 12. prosince 2015, tj. v sobotu v 15:00 hod. při Setkání se seniory
městyse Švábenice. K tanci a poslechu bude hrát vaše oblíbená kapela
Kozlaňáci.
Přeji vám příjemné prožití švábenických hodů.
Josef Kubík, starosta městyse
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Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva
městyse Švábenice konaného dne 16. 3. 2015
Starosta (předsedající) Josef Kubík zahájil 3. 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 3. 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: Ing. František Bureš, Lenka Gruberová
Zapisovatelkou byla jmenována Petra Jakešová.
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis z 2. 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 3. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice.
Navrženi byli: Petra Pištělková, Ing. Pavel Tvrdý
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
3. zasedání zastupitelstva městyse:
1. Petru Pištělkovou
2. Ing. Pavla Tvrdého

za ověřovatele zápisu o průběhu

Starosta (předsedající) přednesl návrh programu zasedání, který byl členy
zastupitelstva schválen.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo městyse
schvaluje
následující program zasedání
zastupitelstva městyse:
1. Technický bod (jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů
zápisu, schválení programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3. Projednání a schválení rozpočtu městyse na rok 2015
4. Projednání a schválení veřejnoprávních smluv a darovacích smluv
o poskytnutí dotace nebo daru z rozpočtu městyse Švábenice
5. Rozpočtový výhled městyse 2016-2017
6. Závěrečný účet městyse za rok 2014
7. Projednání a schválení účetní závěrky městyse za rok 2014
8. Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2014
9. Zprávy finančního a kontrolního výboru
10. Projednání odvodu finančních prostředků příspěvkovou organizací
11. Projednání záměru prodat část pozemku p. č. 147/1 v k.ú. Švábenice
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12. Projednání záměru prodat část pozemku p. č. st. 287/1 v k.ú. Švábenice
13. Projednání záměru směnit část pozemku p. č. 184 a p.č. st. 287/1 v k.ú.
Švábenice
14. Projednání a schválení směnné smlouvy
15. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky městyse č. 1/2015
16. Projednání žádosti o majetkové vyrovnání – lesní cesty v k.ú. Švábenice
17. Různé
18. Diskuse
19. Závěr
Bod č. 2
Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Místostarosta seznámil zastupitelstvo městyse s usnesením rady městyse ze dne
10. 12. 2014, 14. 1., 28. 1. a 4. 2. 2015.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady městyse ze
dne 10. 12. 2014, 14. 1., 28. 1. a 4. 2. 2015.
Bod č. 3
Projednání a schválení rozpočtu městyse na rok 2015
Předsedkyně finančního výboru Alena Kušková seznámila zastupitelstvo městyse
s rozpočtem městyse na rok 2015, viz příloha č. 2.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočet městyse Švábenice na rok 2015.
Bod č. 4
Projednání a schválení veřejnoprávních smluv a darovacích smluv
o poskytnutí dotace nebo daru z rozpočtu městyse Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se Smlouvami o poskytnutí dotace nebo
daru z rozpočtu městyse Švábenice následujícím organizacím:
- Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Paprsek;
- Oblastní spolek ČČK Vyškov, Místní skupina Švábenice;
- Společnost přátel vesnice a malého města;
- Sbor dobrovolných hasičů Švábenice;
- Volejbal Švábenice;
- 3. Oddíl YMCA Skaut Švábenice;
- Český svaz chovatelů ZO Švábenice;
- Římskokatolická farnost Švábenice;
- Občanské sdružení Sarkander;
- Římskokatolická farnost Švábenice;
- Sokol Švábenice;
- Martina Vévodová, Švábenice 27;
- ZO Českého zahrádkářského svazu Švábenice.

3

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Darovací smlouvu č. 1/2015 uzavřenou
podle § 2055-2078 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších
předpisů mezi dárcem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice
na Hané, zast. Josefem Kubíkem, starostou městyse a obdarovaným Asociací
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub PAPRSEK Tyršova 29,
682 01 Vyškov, zast. Jaroslavou Bednářovou předsedkyní.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Darovací smlouvu č. 2/2015 uzavřenou
podle § 2055-2078 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších
předpisů mezi dárcem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice
na Hané, zast. Josefem Kubíkem, starostou městyse a obdarovaným Oblastním
spolkem Českého červeného kříže Vyškov, Místní skupina Švábenice, 683 23
Švábenice, zast. Ludmilou Navrátilovou, předsedkyní místní skupiny.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Darovací smlouvu č. 3/2015 uzavřenou
podle § 2055-2078 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších
předpisů mezi dárcem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice
na Hané, zast. Josefem Kubíkem, starostou městyse a obdarovaným Společností
přátel vesnice a malého města Spojenců 10, 772 00 Olomouc, zast. Pavlem
Pospěchem.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
městyse Švábenice č. 1/2015 uzavřenou podle ustanovení § 1724 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané,
zast. Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Sborem dobrovolných
hasičů Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zast. Josefem
Polišenským.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
městyse Švábenice č. 2/2015 uzavřenou podle ustanovení § 1724 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané,
zast. Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Volejbal Švábenice,
Švábenice 317, 683 23 Ivanovice na Hané, zast. Boženou Štolfovou.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
městyse Švábenice č. 3/2015 uzavřenou podle ustanovení § 1724 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané,
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zast. Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem 3. oddíl Ymca Skaut
Švábenice, Na Řádku 21, 690 02 Břeclav, zast. Pavlem Derkou, vedoucím oddílu.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
městyse Švábenice č. 4/2015 uzavřenou podle ustanovení § 1724 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané,
zast. Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Český svaz chovatelů
Základní organizace Švábenice, Švábenice 253, 683 23 Ivanovice na Hané, zast.
Josefem Hanákem, jednatelem.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
městyse Švábenice č. 5/2015 uzavřenou podle ustanovení § 1724 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané,
zast. Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Římskokatolická farnost
Švábenice, Švábenice 98, 683 24 Švábenice, zast. Miluší Hladkou, pastorační
asistentkou.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
městyse Švábenice č. 6/2015 uzavřenou podle ustanovení § 1724 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané,
zast. Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Občanské sdružení
Sarkander, pobočka Vyškov, zastoupený Miluší Hladkou, jednatelkou.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
městyse Švábenice č. 7/2015 uzavřenou podle ustanovení § 1724 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané,
zast. Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Římskokatolická farnost
Švábenice, Švábenice 98, 683 24 Švábenice, zast. P. Mgr. Boguslawem Jonczykem,
farářem Ř.k. farnosti Švábenice.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
městyse Švábenice č. 8/2015 uzavřenou podle ustanovení § 1724 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané,

5

zast. Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Sokol Švábenice,
Švábenice 383, 683 24 Švábenice, zast. Petrem Rejpalem, místopředsedou.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
městyse Švábenice č. 9/2015 uzavřenou podle ustanovení § 1724 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané,
zast. Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Martinou Vévodovou,
Švábenice 27, 683 23 Ivanovice na Hané.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
městyse Švábenice č. 10/2015 uzavřenou podle ustanovení § 1724 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané,
zast. Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Švábenice, Švábenice, 683 23 Ivanovice na Hané,
zast. Jiřím Punčochářem.
Bod č. 5
Rozpočtový výhled městyse na rok 2016 – 2017
Účetní městyse Petra Jakešová seznámila zastupitelstvo městyse s rozpočtovým
výhledem městyse na rok 2016 a 2017, viz příloha č. 3.
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í rozpočtový výhled městyse
Švábenice na rok 2016 a 2017.
Bod č. 6
Závěrečný účet městyse za rok 2014
Účetní městyse Petra Jakešová seznámila zastupitelstvo městyse se závěrečným
účtem městyse Švábenice za rok 2014, na základě zákona č. 250/2000 Sb., § 17
odst. 7, projednání závěrečného účtu městyse za rok 2014; písm. a) souhlasu
s celoročním hospodařením a to bez výhrad, přijalo ZM na svém zasedání dne
16. 3. 2015 toto usnesení, viz příloha č. 4.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
za rok 2014 a to bez výhrad.

závěrečný účet městyse Švábenice

Bod č. 7
Projednání a schválení účetní závěrky městyse za rok 2014
Účetní městyse Petra Jakešová seznámila zastupitelstvo městyse s účetní
závěrkou městyse Švábenice za rok 2014 viz příloha č. 5. Podkladem k účetní
závěrce jsou účetní výkazy Fin 2-12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty
k 31. 12. 2014, Zpráva o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek
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a závazků podle stave ke dni 31. 12. 2014 a Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2014 městyse Švábenice.
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e účetní závěrku městyse Švábenice za rok
2014.
Bod č. 8
Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2014
Účetní městyse Petra Jakešová seznámila zastupitelstvo městyse s výsledky
inventarizace majetku a závazků za rok 2014, viz příloha č. 6.
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e výsledky inventarizace majetku
a závazků za rok 2014, včetně závěrečné zprávy s návrhem na vyřazení.
Bod č. 9
Zprávy finančního a kontrolního výboru
Zprávu finančního výboru přednesla Alena Kušková, viz příloha č. 7.
Zprávu kontrolního výboru přednesla Mgr. Jana Straková, viz příloha č. 8.
Usnesení č. 22
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í zprávy finančního výboru ze dne
13. 3. 2015 a kontrolního výboru ze dne 10. 3. 2015.
Bod č. 10
Projednání odvodu finančních prostředků příspěvkovou organizací
Účetní městyse Petra Jakešová seznámila zastupitelstvo městyse se žádostí
ředitelky ZŠ a MŠ Švábenice o schválení rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2014.
Usnesení č. 23:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
převod finanční částky ve výši
121.036,98 Kč za úsporu zejména v energiích za rok 2014 do rezervního fondu
organizace, následně o převodu finanční částky ve výši 121.036,98 Kč
z rezervního fondu do fondu investic. V rámci finančního vypořádání roku 2014
odvede příspěvková organizace z fondu investic finanční prostředky ve výši
121 036,98,- Kč na účet zřizovatele.
Bod č. 11
Projednání záměru prodat část pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se záměrem prodat část pozemku
p.č. 147/1 v katastrálním území Švábenice.
Usnesení č. 24:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr prodat část pozemku p.č. 147/1
v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov,
označený dle GPL 478-14/2015 jako p.č. 147/12 o výměře 10m2. Cena 650,-
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Kč/m2. Záměr bude zveřejněn na úřední desce městyse po dobu nejméně 15 dnů
před projednáním orgány městyse.
Bod č. 12
Projednání záměru prodat část pozemku p.č. st. 287/1 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se záměrem prodat část pozemku p.č.
287/1 v katastrálním území Švábenice.
Usnesení č. 25:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr prodat část pozemku p.č. st. 287/1
v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov,
označený dle GPL 479-20/2015 jako p.č. 4029 o výměře 63 m2 a díl „b“ o výměře
34 m2. Cena 180,- Kč/m2 dle znaleckého posudku číslo 3645-070/2014. Záměr
bude zveřejněn na úřední desce městyse nejméně 15 dnů před projednáním
orgány městyse.
Bod č. 13
Projednání záměru směnit část pozemku p.č. 184
a p.č. st. 287/1 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se záměrem směnit části pozemků
p.č. 184 a p.č. st. 287/1 v katastrálním území Švábenice.
Usnesení č. 26:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr směnit části pozemků p.č. 184
a p.č. st. 287/1 v katastrálním území Švábenice, které jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov, označené dle GPL 479-20/2015 jako p.č. 184/2 o výměře 6 m2 ,
díl „a“ o výměře 47 m2 a p.č. 4028 o výměře 31 m2 za p.č. 3256/60 o výměře 75 m2
a p.č. 3256/61 o výměře 9 m2 v katastrálním území Švábenice, které jsou zapsány
na listu vlastnictví č. 802 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov. Záměr bude zveřejněn na úřední desce městyse nejméně
15 dnů před projednáním orgány městyse.
Bod č. 14
Projednání a schválení směnné smlouvy
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se směnnou smlouvou na směnu
pozemků p.č. 3950/21 ostatní plocha o výměře 31m 2 za pozemek p.č. 3584/7
ostatní plocha o výměře 23 m2 uzavřenou mezi městysem Švábenice a MUDr.
Zdeňkou Banovskou, Vyškov-předměstí, 9. května 13/1, 682 01 Vyškov.
Usnesení č. 27:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e směnu pozemků mezi Městysem
Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zast. Josefem Kubíkem,
starostou městyse jako první smluvní strana a MUDr. Zdeňkou Banovskou, bytem
Vyškov-předměstí, 9. května 13/1, 682 01 Vyškov jako druhá smluvní strana.
První smluvní strana je výlučným vlastníkem pozemků zapsaných v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – Katastrálním
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pracovištěm Vyškov na LV č. 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice jako
pozemky p.č. 3989 ostatní plocha o výměře 22 m2 a pozemek ve zjednodušené
evidenci – parcela původu Pozemkový katastr (PK) p.č. 3950/1 o výměře 44.507
m2. Geometrickým plánem číslo 471-116/2014 se z pozemku dle odst. 1 p.č.3989
vyčleňuje díl pozemku b) o výměře 9 m2 a z pozemku dle odst.1 p.č. PK 3950/1 díl
a) o výměře 22 m2 s tím, že díly pozemků a) a b) se slučují a vytvářejí nový
pozemek p.č. 3950/21 ostatní plocha o výměře 31 m2.
Druhá smluvní strana je výlučným vlastníkem pozemku zapsaného v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – Katastrálním
pracovištěm Vyškov na LV č. 841 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice jako
pozemek p.č. 3584/7 ostatní plocha o výměře 23 m2.
První smluvní strana převádí do výlučného vlastnictví druhé smluvní strany nově
vznikající pozemek p.č. 3950/21 ostatní plocha o výměře 31 m 2. Druhá smluvní
strana převádí do výlučného vlastnictví první smluvní strany pozemek p.č.
3584/7 ostatní plocha o výměře 23 m2.
Smluvní strany se dohodly, že předmětné nemovitosti si směňují bezplatně. Žádná
ze stran výslovně nepožaduje doplatek k vyměňovaným nemovitostem. Hodnota
pozemků činí dle dohody obou stran 3.100 Kč na každé straně směny.
Bod č. 15
Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky městyse č. 1/2015
Účetní městyse Petra Jakešová seznámila zastupitelstvo městyse s Obecně
závaznou vyhláškou městyse č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Švábenice.
Usnesení č. 28
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku městyse
č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území městyse Švábenice.
Bod č. 16
Projednání žádosti o majetkové vyrovnání – lesní cesty v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s žádostí Lesů České republiky, s.p. Lesní
správa Bučovice.
Usnesení č. 29
Zastupitelstvo městyse z a m í t á žádost Lesů České republiky, Lesní správa
Bučovice, Zámek 1, 685 01 Bučovice zast. Lesním správcem Ing. Otakarem
Pavlíkem o převod pozemků p.č. 3914, 3915/1, 3916/1, 3916/2, 3916/3 a 3917
v k.ú. Švábenice jako strategických lesních cest do vlastnictví státu s právem
hospodaření pro Lesy České republiky. Městys Švábenice zastává názor,
že předmětné pozemky byly historicky veřejným statkem a toto jejich postavení
by mělo zůstat zachováno. Podle § 490 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
je věc určená k obecnému užívání veřejný statek a převod vlastnictví pozemků
do vlastnictví státu není nezbytný.
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Bod č. 17
Různé:
- byla zpracována projektová dokumentace na zateplení obvodového pláště
kulturního domu ve Švábenicích, dále projekt na plynovodní a vodovodní přípojku
vč. vnitřních rozvodů v kulturním domě. V souvislosti s projektovou dokumentací
na zateplení obvodového pláště KD byla podána žádost o dotaci do 64. výzvy
OPŽP pod názvem „Energetické úspory na KD pro městys Švábenice“. Na vytápění
KD bude podána žádost o dotaci na Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Usnesení č. 30
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e zpracování projektové dokumentace na
zateplení obvodového pláště, plynovodní a vodovodní přípojky vč. vnitřních
rozvodů na kulturním domě ve Švábenicích a souhlasí s realizací těchto akcí
v roce 2015.
- byla zpracována projektová dokumentace na zavedení systému separace BRO
(biologicky rozložitelný odpad) v městysi Švábenice a podána žádost na Operační
program životního prostředí OPŽP) na pořízení domácích kompostérů pro
občany.
Usnesení č. 31
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e zpracování projektové dokumentace na
zavedení systému separace BRO (biologicky rozložitelný odpad) v městysi
Švábenice a podání žádosti na Operační program životního prostředí na pořízení
domácích kompostérů pro občany.
- starosta seznámil zastupitelstvo městyse se zprávou o bezpečnostní situaci
v městysi Švábenice za rok 2014, kterou zpracovalo Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Obvodní oddělení policie Vyškov
- starosta znovu upozornil na platnost Tržního řádu vydaného městysem. V tomto
se zakazuje veškerý podomní prodej a nabídka služeb. V případě, že se kdokoli
z občanů s podomním prodejem setká, je nutné tuto skutečnost hlásit okamžitě na
úřad městyse ev. na Policii ČR Vyškov
- jedná se o možné koupi budovy, kterou vlastní AVOS Kroměříž (bývalá
průmyslová prodejna Jednoty) ve Švábenicích. Cena budovy je pro městys
Švábenice v současné době neakceptovatelná a s majiteli se jedná o snížení kupní
ceny. O případné koupi musí rozhodnout zastupitelstvo, které by bylo před
projednáním včas svoláno.
Usnesení č. 32
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Bod č. 18
Diskuse:
- Josef Polišenský – oznámil, že jednotka SDH Švábenice byla vybrána v rámci
Jihomoravského kraje jako jednotka ochrany obyvatelstva na čerpání vody
a zabezpečení týlu.
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- Petra Pištělková – navrhla, zda by bylo možné pořídit odpadkové koše na psí
exkrementy, které by se rozmístily po městysi. Zastupitelstvo městyse
s pořízením košů v počtu 5 ks souhlasilo.
Bod č. 19
Závěr
Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu zasedání
Zastupitelstva městyse Švábenice ve 22.00 hod.
Ve Švábenicích dne: 20. 3. 2015
Zapsala: Petra Jakešová

Zápis o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva
městyse Švábenice konaného dne 15. 6. 2015
Starosta (předsedající) Josef Kubík zahájil 4. 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 4. 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 15 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni, omluveni, nepřítomni: viz prezenční listina – příloha č. 1 tohoto zápisu.
Omluveni: Zapisovatelkou byla jmenována Petra Jakešová.
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis z 3. 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 4. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice.
Navrženi byli: Mgr. Jana Straková, PhD., Josef Polišenský
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse
s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu
4. zasedání zastupitelstva městyse:
1. Mgr. Jana Straková, PhD.
2. Josef Polišenský
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 následující program zasedání
zastupitelstva městyse:
20. Technický bod (jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů
zápisu, schválení programu zasedání ZM)
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21. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
22. Rozpočtové opatření č. 1, 2, 3, 4/2015
23. Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat část pozemku
p.č. 147/1 v k.ú. Švábenice
24. Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat část pozemku
p.č. st 287/1 v k.ú. Švábenice
25. Projednání písemných žádostí k záměru městyse směnit část pozemku
p.č. 184 a p.č. st 287/1 v k.ú. Švábenice
26. Projednání žádosti o změnu územního plánu v katastrálním území
městyse Švábenice
27. Projednání nabídek na dodávku plynu
28. Projednání kupní smlouvy nemovitého majetku domu č.p. 143
29. Různé
30. Diskuse
31. Závěr
Bod č. 2
Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Místostarosta seznámil zastupitelstvo městyse s usnesením rady městyse ze dne
18. 2., 25. 2., 25. 3., 15. 4., 29. 4. a 13. 5. 2015.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady městyse ze
dne 18. 2., 25. 2., 25. 3., 15. 4., 29. 4. a 13. 5. 2015.
Bod č. 3
Rozpočtové opatření č. 1, 2, 3 a 4/2015
Předsedkyně finančního výboru Alena Kušková seznámila zastupitelstvo městyse
s rozpočtovým opatřením č. 1, 2, 3 a 4/2015 rozpočtu městyse, viz příloha č. 2.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 1, 2, 3 a 4/2015
rozpočtu městyse.
Bod č. 4
Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat část pozemku p.č.
147/1 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí
k záměru
městyse prodat část pozemku parc. č. 147/1 v k.ú. Švábenice, který je zapsán na
listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov, označený dle GPL 478-14/2015 jako p.č. 147/12 o výměře
10 m2 schváleného zastupitelstvem městyse dne 16. 3. 2015 usnesením č. 24.
Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 24. 5. 2015
a z ní sňat 15. 6. 2015. Písemnou žádost podali Josef a Lucie Dvořákovi, bytem
Švábenice 47, 683 23 Ivanovice na Hané.
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Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podali dne
8. 6. 2015 Josef a Lucie Dvořákovi, bytem Švábenice 47, 683 23 Ivanovice na
Hané o odkoupení části pozemku parc. č. 147/1 v katastrálním území Švábenice,
který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označený dle GPL 478-14/2015
jako p.č. 147/12 o výměře 10 m2, cena 650,- Kč/m2, dle záměru městyse,
schváleného Zastupitelstvem městyse Švábenice dne 16. 3. 2015 usnesením č. 24.
Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 24. 5. 2015
a z ní sňat 15. 6. 2015
Bod č. 5
Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat část pozemku
p.č. st. 287/1 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí k záměru
městyse prodat část pozemku parc. č. st. 287/1 v katastrálním území Švábenice,
který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označený dle GPL 479-20/2015
jako p.č. 4029 o výměře 63 m2 a díl „b“ o výměře 34 m2 schváleného
zastupitelstvem městyse dne 16. 3. 2015 usnesením č. 25. Záměr městyse byl
zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 24. 5. 2015 a z ní sňat 15. 6. 2015.
Písemnou žádost podali Miloslav Skácel a Jitka Skácelová, bytem Švábenice 5,
683 23 Ivanovice na Hané.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podali dne
8. 6. 2015 Miloslav a Jitka Skácelovi, bytem Švábenice 5, 683 23 Ivanovice na Hané
o odkoupení části pozemku parc. č. st. 287/1 v katastrálním území Švábenice,
který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označený dle GPL 479-20/2015
jako p.č. 4029 o výměře 63 m2 a díl „b“ o výměře 34 m2, dle záměru městyse,
schváleného Zastupitelstvem městyse Švábenice dne 16. 3. 2015 usnesením č. 25.
Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 24. 5. 2015
a z ní sňat 15. 6. 2015. Cena 180,- Kč/m2 dle znaleckého posudku číslo
3645-070/2014.
Bod č. 6
Projednání písemných žádostí k záměru městyse směnit část pozemku
p.č. 184 a p.č. st. 287/1 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí k záměru
městyse směnit části pozemků p. č. 184 a p. č. st.287/1 v katastrálním území
Švábenice, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označené dle GPL 47920/2015 jako p. č. 184/2 o výměře 6 m2, díl "a" o výměře 47 m2 a p. č. 4028
o výměře 31 m2 za p. č. 3256/60 o výměře 75 m2 a p. č. 3256/61 o výměře 9 m2
v katastrálním území Švábenice, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 802
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov
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schváleného zastupitelstvem městyse dne 16. 3. 2015 usnesením č. 26. Záměr
městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 24. 5. 2015 a z ní sňat
15. 6. 2015. Písemnou žádost podal Vladimír Kuška bytem Švábenice 203, 683 23
Ivanovice na Hané.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podal dne
8. 6. 2015 Vladimír Kuška, bytem Švábenice 203, 683 23 Ivanovice na Hané
o směnu části pozemků p. č. 184 a p. č. st. 287/1 v katastrálním území Švábenice,
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označené dle GPL 479-20/2015
jako p. č. 184/2 o výměře 6 m2, díl "a" o výměře 47 m2 a p. č. 4028 o výměře 31 m2
za p. č. 3256/60 o výměře 75 m2 a p. č. 3256/61 o výměře 9 m2 v katastrálním
území Švábenice, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 802 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, dle záměru městyse,
schváleného Zastupitelstvem městyse Švábenice dne 16. 3. 2015 usnesením
č. 26. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 24. 5. 2015
a z ní sňat 15. 6. 2015.
Bod č. 7
Projednání žádosti o změnu územního plánu v katastrálním území městyse
Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se žádostí o změnu územního plánu
v katastrálním území městyse Švábenice, kterou doručil na úřad městyse Radim
Dvořák, IČ 48900991, Švábenice 138.
V 18.50 přišel na zasedání zastupitelstva Radim Dvořák. Odpověděl na všechny
otázky zastupitelů ve věci změny územního plánu.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e pořízení změny územního plánu č. 1.
Obsahem změny č. 1 bude změna plochy zemědělské Zo na plochy výroby
zemědělské Vz na části parcel parc. č. PK 2887 a PK 2885. Pro upřesnění hranice
bude doložen geometrický plán.
Usnesení č. 9.
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e starostu městyse Švábenice Josefa Kubíka
jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem pro pořízení změny
územního pánu Švábenice č. 1.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e dle § 45 zák. č. 183/2006 Sb., že úplnou
úhradu nákladů spojenou s pořízením změny územního plánu Švábenice č. 1
a mapových podkladů uhradí navrhovatel Radim Dvořák, IČ 48900991, Švábenice
138.
Bod č. 8
Projednání nabídek na dodávku plynu
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s cenovými nabídkami společností
QUANTUM, a.s. Brněnská 212, 682 01 Vyškov a RWE Energie, s.r.o., Limuzská
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3135/12, 108 00 Praha 10 – Strašnice na dodávku plynu na období od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2016. Nabídka společnosti QUANTUM činí 650,- Kč/MWh, nabídka
společnosti RWE Energie činí 663,13 Kč/MWh.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e nabídku společnosti QUANTUM, a.s,
Brněnská 212, 682 01 Vyškov, IČ 25307762, DIČ CZ25307762, zast. Ing. Jiřím
Piňosem na sdružené služby a dodávku plynu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 pro
5 odběrných míst městyse Švábenice za sjednanou pevnou jednosložkovou cenu
650,- Kč/MWh.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e starostu městyse k podpisu dodatku č.
154/2015 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č. 55066 ze dne
28. 11. 2013, dodatku č. 155/2015 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky
plynu č. 55092 ze dne 28. 2. 2014, dodatku č. 156/2015 ke Smlouvě o sdružených
službách dodávky plynu č. 55093 ze dne 28. 2. 2014, dodatku č. 157/2015
ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č. 55094 ze dne 28. 2. 2014
a dodatku č. 158/2015 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu
č. 55095 ze dne 28. 2. 2014 mezi QUANTUM, a.s, Brněnská 212, 682 01 Vyškov
a Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané.
V 19.20 h. odešel zastupitel Josef Polišenský.
Bod č. 9
Projednání kupní smlouvy nemovitého majetku domu č.p. 143
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s kupní smlouvou na koupi pozemku
p.č. st. 232/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 648 m2, jehož součástí
je budova s číslem popisným 143 – objekt bydlení na pozemku p.č. st. 232/1,
pozemek p.č. st. 231, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m2, jehož součástí
je budova bez čísla popisného nebo evidenčního – zemědělská stavba na pozemku
p.č. st. 231, pozemek p.č. 78, ostatní plocha o výměře 615 m2, pozemek p.č. 81/1,
ovocný sad o výměře 3512 m2 od prodávajících Karla Zákostelského, bytem
Počenice-Tetětice, Tetětice 114, PSČ 768 33 jako prodávajícího I. a Luďka
Peprného, bytem Kojetín, Kojetín I-město, Ztracená 208, PSČ 752 01 jako
prodávajícího II.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů kupní smlouvu uzavřenou mezi panem
Karlem Zákostelským, bytem Počenice-Tetětice, Tetětice 114, PSČ 768 33 jako
prodávajícím I. a Luďkem Peprným, bytem Kojetín, Kojetín I-město, Ztracená 208,
PSČ 752 01 jako prodávajícím II, adresa pro doručování Náchod, Purkyňova 439,
PSČ 547 01 a Městysem Švábenice, zast. starostou panem Josefem Kubíkem, IČ
00292354, sídlo Švábenice 18, PSČ 683 23 jako kupující.
Prodávající I. a II. mají v rovnodílném spoluvlastnictví – každý z id. 1/2 pozemek
p.č.st. 232/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 648 m 2, jehož součástí
je budova s číslem popisným 143 – objekt bydlení na pozemku p.č.st. 232/1,
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pozemek p.č.st. 231 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m 2, jehož součástí
je budova bez čísla popisného nebo evidenčního – zemědělská stavba na pozemku
p.č.st. 231, pozemek p.č. 78 ostatní plocha o výměře 615 m2, pozemek p.č. 81/1
ovocný sad o výměře 3512 m2, které jsou zapsány v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – Katastrálním pracovištěm
Vyškov na LV č. 1732 pro okres Vyškov, pro obec a k.ú. Švábenice.
Prodávající prodávají nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím, jak stojí
a leží, kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví a kupující uvedené nemovitosti
od prodávajících kupuje a do svého výlučného vlastnictví přijímá za dohodnutou
kupní cenu 1.300.000,- Kč. Část z dohodnuté kupní ceny ve výši 624 000,- Kč
se kupující zavazuje zaplatit bezhotovostně na účet prodávajícího I a II do pěti dnů
ode dne doručení vyrozumění o provedeném vkladu vlastnického práva dle této
kupní smlouvy do katastru nemovitostí z katastrálního úřadu. Část z dohodnuté
kupní ceny ve výši 52 000,- Kč se kupující zavazuje zaplatit u místně příslušného
finančního úřadu na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí dle této kupní
smlouvy. Stejnopis kupní smlouvy určený pro vkladové řízení u katastrálního
úřadu spolu s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
budou uloženy u kupujícího a budou prodávajícím předány oproti protokolu
o vyklizení a převzetí prodávaných nemovitostí kupujícímu.
Bod č. 10
Různé:
Informace starosty :
- obdrželi jsme děkovný dopis z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského
kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městyse Švábenice, která se
zúčastnila instrukčně metodického zaměstnání jednotek SDH přeurčených
k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva
- obdrželi jsme poděkování jménem všech pořadatelů a běžců Mírového běhu
2015, který proběhl přes městys Švábenice 30. 5. 2015, za organizaci a podporu
běhu
- dne 6. 5. 2015 doručil na úřad městyse Bc. Jiří Skácel, Švábenice 185 žádost
o koupi pozemku parc. č. 3980/2 o výměře 69 m2 vedený na LV 10001 ve
vlastnictví městyse Švábenice v k.ú. Švábenice
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e starostu městyse k vypracování záměru
na prodej pozemku parc. č. 3980/2 o výměře 69 m2 , který je zapsán v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – Katastrálním
pracovištěm Vyškov na LV 10001 pro okres Vyškov, pro obec a k.ú. Švábenice.
- na úřad městyse byla doručena žádost Zdeňka Hlobila, Švábenice 379,
o odkoupení části pozemku parc. č. 147/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Švábenice. Pan
Hlobil žádá o koupi pozemku z důvodu zvětšení průchodu kolem jeho rodinného
domu a z důvodu estetického.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e starostu městyse k vypracování záměru
na prodej části pozemku parc. č. 147/1 o výměře 2 m 2 , který je zapsán v katastru
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nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – Katastrálním
pracovištěm Vyškov na LV 10001 pro okres Vyškov, pro obec a k.ú. Švábenice.
- na úřad městyse byla doručena žádost Vlastislava Lakomého, Švábenice 323
o odkoupení části pozemku par. č. 1105/2 o přibližné výměře 250 m2 .
Diskuse: zastupitelé s prodejem požadované výměry pozemku nesouhlasí.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo městyse z a m í t á žádost Vlastislava Lakomého, Švábenice 323
o odkoupení části pozemku parc. č. 1105/2 v požadované výměře.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e starostu k zaměření současné hranice
pozemku PK 904/11 ve vlastnictví městyse Švábenice a hranice pozemků
ve vlastnictví Vlastislava Lakomého.
- na úřad městyse byla doručena žádost Nikoly Trávníčka, Švábenice 281
o odkoupení části pozemku parc. č. 1105/2 o přibližné výměře 650 m 2 za účelem
výstavby rodinného domu.
Diskuse: členové zastupitelstva městyse se v rámci diskuse dohodli, že o záměru
odprodat část pozemku parc. č. 1105/2 bude hlasováno až na následujícím
zasedání zastupitelstva městyse. K hlasování je nutné přesné zaměření pozemku
s vytýčením místa předpokládané stavby domu, vyjasnění vlastnických vztahů
k pozemkům a prověření ochranného pásma biocentra.
- dne 15. 4. 2015 byla doručena na úřad městyse žádost o prodej části pozemku
parc. č. KN 3951/7 o výměře cca 120 m2 . Žádost podal Jiří Cupák, Švábenice 362
za účelem výstavby přístřešku – garáže.
Dle vyjádření Městského úřadu Ivanovice na Hané, Stavebního úřadu, není možné
stavbu na tomto pozemku postavit, protože stavba by byla v rozporu s platným
Územním plánem městyse Švábenice.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo městyse žádost pana Cupáka zamítá.
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo městyse z a m í t á žádost Jiřího Cupáka, Švábenice 362 o prodej
části pozemku p.č. KN 3951/7 o výměře cca 120 m2 , který je zapsán v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – Katastrálním
pracovištěm Vyškov na LV 10001 pro okres Vyškov, pro obec a k.ú. Švábenice
z důvodu vyjádření Městského úřadu Ivanovice na Hané, Stavebního úřadu,
protože stavba by byla v rozporu s platným Územním plánem městyse Švábenice.
- z důvodu velmi špatného technického stavu trafostanice u základní školy, která
je v majetku městyse, je nutná její rekonstrukce. Trafostanice u základní školy
je jediná v katastru městyse Švábenice, která nepatří do majetku E.ONu.
Několikrát jsem se snažili, aby i tato trafostanice byla převedena do majetku
společnosti E.ON, ale ta o ní nemá zájem z důvodu, že slouží pouze pro objekt ZŠ,
MŠ, kuchyně s jídelnou u ZŠ a kulturního domu. Byla oslovena firma ZÁVODNÝ
ELEKTRO s.r.o., Lhotka 180, 739 47 Kozlovice, která dodala předběžný rozpočet
na tuto rekonstrukci. Náklady byly vyčísleny na cca 250 000,- Kč.
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- dne 6. 5. 2015 bylo doručeno ze Státního fondu životního prostředí Akceptování
žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
na projekt: „ Zavedení separace BRO v městysi Švábenice“. V rámci tohoto
projektu bude dodáno 309 ks kompostérů pro domácí kompostování občanů
o objemu min. 1050 litrů. Po dodání budou kompostéry bezplatně rozdány
do domácností – po dobu 5-ti let formou výpůjčky, po uplynutí této doby
se stanou kompostéry majetkem občanů. Podmínkou výpůjčky bude to,
že kompostéry budou využívány pro účel, na který byly pořízeny. V současné době
je vyvěšena na fyzické a elektronické úřední desce městyse Výzva k podání
nabídek a 29. 6. 2015 proběhne výběrové řízení na dodavatele. Kompostéry
budou dodány nejpozději do 30. listopadu 2015.
- dne 4. 4. 2015 bylo doručeno ze Státního fondu životního prostředí Akceptování
žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
na projekt: „Energetické úspory na KD pro městys Švábenice“. Předmětem
projektu je zateplení obvodového pláště budovy, zateplení podhledů na jevišti,
zateplení půdních prostorů, zbývající výměna oken a dveří a jiné položky
vycházející ze zpracované projektové dokumentace. Na fyzické a elektronické
úřední desce městyse je vyvěšena Výzva k podání nabídek na výběr zhotovitele
a 7. 7. 2015 proběhne výběrové řízení. Realizace akce bude zahájena ihned
po podpisu smlouvy o dílo, termín dokončení je stanoven do 23. 10. 2015.
Současně se stavebními úpravami na objektu KD bude vyměněna stávající krytina
za novou nad hlavním sálem kulturního domu, budou vyměněny části dřevěných
prvků, vyčištění celého půdního prostoru od stávající čedičové vaty, bude
položena nová minerální vata, vodotěsnící izolace (pojistná hydroizolace) a nové
laťování.
- v měsících červenci a srpnu 2015 bude v kulturním domě realizována akce
pod názvem „Kulturní dům Švábenice – rekonstrukce ÚT, ZTI, přípojky plynu
a vody“. Při realizaci bude do kulturního domu vybudována samostatná přípojka
vody a plynu s rozvodem po budově (v současné době jsou voda a plyn vedeny
ze základní školy). Budova kulturního domu bude mít samostatné vytápění
2 kondenzačními plynovými kotly, budou vyměněna otopná tělesa a rozvody
v celém objektu. Výzva k podání nabídek byla vyvěšena na fyzické a elektronické
úřední desce. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek proběhne 24. 6. 2015
výběrové řízení na zhotovitele. Městys Švábenice podal žádost o finanční podporu
z rozpočtu Jihomoravského kraje na tuto akci.
- městys Švábenice opakovaně žádal úřad práce o uchazeče na pracovní
zařazení VPP (veřejně prospěšné práce). V současné době má městys 2
pracovníky na VPP – 1. pracovník do 31. 10. 2015, 2. pracovník do 31. 10. 2015
s možností prodloužení o 6 měsíců. Měli bychom zájem o další zaměstnance,
ale dle sdělení úřadu práce není v evidenci žádný vhodný uchazeč.
- po dobu prázdnin bude v přízemí mateřské školy provedena rekonstrukce
sociálního zařízení a kuchyňky s výdejnou stravy. Na sociálním zařízení dojde
k výměně oken, vybourání příčky, výměně umyvadel, klozetů, obkladů, dlažby
a zabudování sprchy. Do kuchyňky a výdejny bude instalována nová kuchyňská
linka vč. vybavení, nerezová pracovní deska a budou vyměněny obklady a dlažby.
Vše musí být dokončeno nejpozději do konce prázdnin. V případě, že by tyto práce
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nebyly provedeny, byl by snížen počet dětí v MŠ ze současných 54 na 50 dětí
na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice se sídlem v Brně. Výjimka byla
povolena do 1. 9. 2015.
- je zpracováno statické posouzení a projektová dokumentace na rozšíření
školní družiny z důvodu možnosti navýšení dětí docházejících do družiny. Při této
úpravě dojde k vybourání příčky mezi školní jídelnou a družinou, ze strany jídelny
se vystaví příčka ze sádrokartonu. Dokumentace byla předána k vyjádření na HZS
Jmk Vyškov a KHS Jmk se sídlem v Brně.
- v nejbližších dnech začnou práce na opravě a restaurování sochy anděla
s Kristem před kostelem sv. Michaela. Socha je kulturní památkou a je ve velmi
špatném technickém stavu. Je nutné její celkové zrestaurování. Na tuto akci
městys získal dotaci z Ministerstva kultury prostřednictvím MěÚ Vyškov, odboru
školství, kultury a sportu ve výši 90 000,- Kč a 25 000,- Kč z DSO Ivanovická brána.
Celkové náklady dle rozpočtu a Zprávy o restaurátorském průzkumu a návrhu
restaurátorského zásahu byly vyčísleny zhotovitelem akce MgA. Petrem Tůmou,
akadem. sochařem a restaurátorem, Tyršova 370, 394 68 Žirovnice na 212 256,Kč. Veškeré práce budou dokončeny do 30. 11. 2015.
- dle sdělení vlastníka nemovitosti č.p. 114 (bývalá prodejna AVOS) je budova
prodaná.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Bod č. 11
Diskuse:
- p. Hroza se zeptal, jak pokračují práce na vybudování cyklostezky mezi
Švábenicemi a Dětkovicemi. Starosta připomněl, že vybudování cyklostezky,
vyvolala obec Dětkovice. Dle oznámení starosty obce Dětkovice, vybudování
cyklostezky je nereálné z důvodu nedořešených majetkových poměrů
na pozemcích, přes které by cyklostezka vedla.
- p. Rejpal požádal, aby se materiály na zasedání zastupitelstva městyse, rozesílaly
členům zastupitelstva elektronicky před zasedáním. Bylo dohodnuto, že kdo ze
zastupitelů zašle na úřad městyse před zasedáním žádost o zaslání materiálů
k určitým bodům programu, budou mu zaslány. Pan Rejpal dal dále podnět
k řešení využití zelené plochy nad fotbalovým hřištěm a úpravou dětského hřiště
v Zábraní.
- Ing. Tvrdý upozornil na nutné ošetření okrasných třešní a borovic v prostoru
před jeho domem a domem Smutných. Starosta sdělil, že borovice byly ořezány
společností E.ON pod vysokým napětím, aby nezasahovaly do drátů vedení,
některé z borovic již nemají korunu. Proto je bude nutné vykácet.
Bod č. 12
Závěr
Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu zasedání
Zastupitelstva městyse Švábenice ve 21.55 hod.
Ve Švábenicích dne: 23. 6. 2015
Zapsala: Petra Jakešová
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Sjezd rodáků
Milí rodáci a přátelé, Úřad městyse Švábenice spolu se Sborem
pro občanské záležitosti se velice omlouvá za zrušení Sjezdu
rodáků, který se měl konat v sobotu 19. 9. 2015.
V kulturním domě ve Švábenicích probíhají velkoplošné
opravy jak uvnitř kulturního domu, tak i zvenčí. Bohužel se termín
dokončení prací i přes všechna úsilí nepodaří dodržet a práce tak
budou pokračovat ještě celý měsíc září. Z tohoto důvodu jsme byli
nuceni Sjezd rodáků zrušit.
Velice se Vám tímto omlouváme.
Příští Sjezd rodáků se bude konat v září 2016. O přesném
termínu budeme zvané ročníky informovat formou pozvánky.
Děkujeme za pochopení.
Úřad městyse Švábenice
a Sbor pro občanské záležitosti

Vzpomínka na Sjezd rodáků 2014 ve fotografiích
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Separační tašky na třídění odpadu v domácnostech
Každá domácnost v městysi Švábenice
obdržela zdarma separační tašky na třídění
odpadu.
Snahou
městyse
společně
s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM,
a.s. a společností RESPONO, a.s. je podpořit třídění
odpadů v domácnostech a přimět třídit odpad i ty,
kteří odpad dosud odděleně neodkládají. Sady
tašek v barvách separačních kontejnerů – žlutá,
modrá, zelená – budou dodávány do schránek
bytových a rodinných domů. Tašky jsou určeny ke
shromažďování tříděného odpadu – PAPÍRU,
SKLA, PLASTU a NÁPOJOVÝCH KARTONŮ –
v domácnosti. Díky nim si můžete doma vytvořit praktické separační hnízdo
(tašky jsou opatřeny suchým zipem a můžete je spojit dohromady). Jsou vyrobeny
z plastu. Díky tomu se snadno omývají a slouží k opakovanému použití.
Proč vlastně třídit odpady? Při většině činností produkujeme odpady,
se kterými je třeba správně nakládat. O tom, zda dáme odpadu další šanci,
rozhodujeme právě my. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, čeká
je recyklace a využití v podobě nových výrobků, které denně používáme. Navíc
podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závazné vyhlášky městyse
Švábenice č. 1/2015 je každý povinen se odpadu zbavovat předepsaným
způsobem. K odkládání tříděného odpadu (papíru, skla, plastu a nápojových
kartonů) jsou určeny sběrné nádoby o objemu 1 100 l (modrá, zelená, žlutá)
rozmístěné na stabilních stanovištích (tzv. sběrných hnízdech) na území městyse.
Odpad je nejlépe třídit už v místě v domácnosti. Stačí jej vhodit do tašky správné
barvy a posléze do separačního kontejneru. Před vhozením odpadu do kontejneru
je dobré minimalizovat jeho objem sešlápnutím (např. PET lahve nebo papírové
krabice). Do barevných kontejnerů dávejte jen to, co do nich opravdu patří. V tom
vám pomůže leták s návodem, jak správně do jednotlivých kontejnerů odpad
odkládat, který jste obdrželi v příloze Zpravodaje č. 1/2015 městyse Švábenice.
A co se děje s odpadem dále? Vytříděný papír, plast a nápojové kartony
se ze sběrných nádob sváží na dotřiďovací linku ve Vyškově, kterou provozuje
RESPONO, a.s. Odpady se ručně dotřídí a připraví dle požadavků jednotlivých
zpracovatelů k expedici. Skleněné střepy se sváží odděleně (zvlášť bílé a barevné)
na překladiště, které se nachází v areálu skládky v Kozlanech u Vyškova. Odtud
se sklo odváží k přetřídění na speciální linky.
Třídění odpadu má smysl, neboť tím snížíme výdaje na odstranění směsného
komunálního odpadu, které se každým rokem zvyšují. A nejen to. Navíc tím
přispíváme k ochraně životního prostředí šetřením primárních zdrojů surovin.
Dejte odpadu šanci k dalšímu využití.
Děkujeme.

RESPONO, a.s.
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Zavedení separace BRO v městysi Švábenice
Obyvatelé městyse Švábenice získají
309 ks kompostérů pro domácí
kompostování občanů o objemu min. 1050
litrů. Dotaci se podařilo získat v rámci
Operačního programu pro Životní
prostředí. Kompostéry bude možné začít
využívat již na podzim tohoto roku.
Celkové náklady na pořízení vč.
kompletní
administrace
nepřevýší
hodnotu 1 158 124 Kč, z toho celková výše
podpory byla schválena na 1 042 311 Kč.
Proč kompostovat?
Je to ekologické a zároveň ekonomické. Z celkového odpadu, který člověk
vyprodukuje za rok, tvoří organický odpad až 45 %. Ten vyhazovat nemusíme,
naopak, můžeme ho opět efektivně využít. Jestliže nekompostujeme, musíme
platit za odvoz a likvidaci odpadu. V tom horším případě vytváříme černé
skládky. Kompostování je řešení - zabraňujeme vzniku dalšího odpadu.
Z hlediska životního prostředí je jednou z nejpřirozenějších forem recyklace.
Zužitkováním bioodpadu získáváme kvalitní hnojivo, bez nakupování drahých
průmyslových výrobků.
Nahradí kompostéry hnědé popelnice na bioodpad?
Nikoliv. Kompostéry tyto popelnice doplňují,
a to jako prevence vzniku odpadu, který je nutno
odvážet z obce a platit za jeho svoz. Odpad
z citrusových plodů, hrubý bioodpad, plevel atd.
asi ve svém kompostu neradi vidíme. Proč ale
odvážet kvalitní bioodpad: trávu, rostlinné
zbytky z kuchyně (slupky z brambor, ovoce
a zeleniny, atd.), hnůj, apod. Kompostéry spolu
s hnědými biopopelnicemi vytvářejí ucelený
systém na separaci bioodpadu v našem městysi,
k čemuž nás zavazují závazné legislativní normy
ČR a EU.
Ing. Václav Solanský
jednatel EPRON – Consulting, s.r.o.
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Odpadkové koše na psí exkrementy
Vážení občané – majitelé psích mazlíčků,
rádi bychom vás touto cestou požádali o přijetí plné
zodpovědnosti za chování a za důsledky chování vašich
čtyřnohých přátel. Jedná se zejména o volný pohyb psů,
jejich venčení a exkrementy.
Žádáme vás proto důrazně:
- zabezpečte si, prosím, svoje psy tak, aby nedocházelo
k jejich volnému pohybu,
- nevoďte své psy na hřbitov,
- nejen vás, ale i všechny občany prosíme, aby za sebou
důkladně zavírali hřbitovní brány, aby nedocházelo
k přístupu zaběhnutých psů,
- dbejte na to, aby k venčení psů nedocházelo na veřejných prostranstvích,
- psí exkrementy uklízejte po svém mazlíčkovi vždy – ať už se jedná o veřejná
prostranství nebo o jiná místa městyse či jeho blízkého okolí.
K úklidu psích exkrementů vám posouží nově nainstalované odpadkové
koše. Odpadkových košů je celkem 5 a nachází se:
dětské hřiště Na Trávníku
dětské hřiště u Muzea
dětské hřiště u potoka
za ZŠ směrem do Boříčí
v Záhumení
Koše jsou vybaveny zásobníkem na igelitové sáčky, které slouží
výhradně pouze k tomuto účelu. Tyto sáčky budou postupně doplňovány.
Nespoléhejte se ale, prosím, na to a mějte u sebe v zásobě sáček i svůj vlastní.
Stejně tak vás prosíme, pokud ve své blízkosti nemáte koš na psí exkrementy,
odneste exkrement s sebou domů do vlastního odpadu. Sáčky s exkrementy
důkladně uzavírejte, nejlépe dvojitým svázáním nebo sukem.
Znečišťování veřejného prostranství je považováno za přestupek
a k tomuto účelu slouží zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 47 odst. 1
písm. d) ve znění pozdějších předpisů.
Přestupkovou komisi pro městys Švábenice vykonává Městský úřad
Ivanovice na Hané na základě veřejnoprávní smlouvy.
Věříme, že si uvedené návyky osvojíte a nebude nutné přistoupit
k finančnímu postihu u přestupkové komise.
Děkujeme vám tímto za vaše zodpovědné chování – vždyť váš pes
si zaslouží, aby byl pro radost nejen vám, ale i vašemu okolí.
Petra Pištělková
členka zastupitelstva městyse Švábenice
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Výročí konce II. světové války ve Švábenicích
Ve čtvrtek 30. dubna 2015
proběhla
v
našem
městysi
vzpomínková akce u příležitosti 70.
výročí
osvobození
Městyse
Švábenice. Občané, kteří chtěli uctít
památku obětí světových válek, se
shromáždili před budovou úřadu
městyse.
Průvod, v čele se starostou, členy rady a zastupitelstva, se vydal k oběma
památníkům na návsi. Padlé I. světové války uctili položením květin Skauti místní
organizace YMCA Švábenice. Pietní akt pokračoval položením květin u památníku
osvobození. Tohoto čestného úkolu se zhostili členové místního Sboru
dobrovolných hasičů. Po chvilce tiché osobní vzpomínky zazpívali přítomní
občané českou státní hymnu.
Na závěr se ujal slova starosta městyse Josef Kubík. V krátkém projevu
vzpomněl všechny oběti II. světové války, materiální a morální škody, které tento
celosvětový konflikt způsobil. Poděkoval všem přítomným za účast a vyjádřil
přání, aby nikdo již podobné válečné hrůzy nezažil.
Připravil Jakub Hladký

30. duben 1945 očima P. Eduarda Tabáčka
/podle zápisu Obecní (farní) kroniky/
30. dubna: Od půl sedmé hodiny slyšíme po celý den střelbu u Dětkovic.
Bombardéry sypou na Německé Prusy. Zítra je 1. květen - ruský velký (ba
největší) svátek ,,prazdník“ – u nás se má vařit slavnostní oběd pro pány
podplukovníka a důstojníky. V maštali šest koní pana podplukovníka, ve stodole
dvě auta americká. Důstojníci jí s mužstvem u jednoho stolu, ke snídani 16 vajec
(pro jednoho) a talíř kyselého zelí. Nejvíce je trápí, že není vodky a vína: ,,Buchty?“
-,,To nepokuše“.
Včera (29. dubna) večer byl zastřelen rolník Jan Šebesta z Trávníku, prý ho
zastavila ruská hlídka – žádala občanskou legitimaci a on ji neměl. Jiní praví,
že nechtěl vydat svého koně. Na kostelní věži visí prapor ruský a český…
Tož chvála Pánu Bohu zase jedna vojna skončena. A jak je ve světě? Není zpráv.
Lidé umoření, nevyspalí, roztrpčení. Když se fronta blížila, všichni říkali:
,,Kdybychom alespoň hlavu zachránili“. A teď je líto šatů, prádla, vajec slepic. Ale je
vidět, že všechno snášeli odhodlaně s myšlenkou, že jde o poslední nutné oběti.
V hrůze bitevní se jaksi všichni sblížili, navzájem si pomáhali a se těšili. Stranictví
zmizelo. A jak se v krytech modlili a slibovali…
Připravil Jakub Hladký
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Peace Run (Mírový běh)
Peace Run (Mírový běh) je nejdelší štafetový běh s hořící
pochodní přes více než 140 zemí světa. Jeho posláním
je překonávat kulturní a náboženské hranice mezi jednotlivými
národy, lidmi nebo hranice v nás samých. Je inspirací k hledání
toho, co nás spojuje, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo “mír” a jak
jej může každý z nás v běžném životě naplňovat.
Toto symbolizuje Mírová pochodeň putující od země k zemi, od člověka
k člověku, od srdce k srdci. Mezinárodní tým běžců ji nese a předává všem,
kteří se chtějí k této myšlence připojit buď v rámci připraveného programu
pro školy a děti, města a obce anebo jako jednotlivci na trase. S Mírovou
pochodní můžete běžet nebo ji jen na chvíli podržet a vložit do ní své přání
pro ostatní. Přidáte se tak k mnoha významným osobnostem a k milionům lidí
na celém světě, kteří drželi pochodeň od vzniku Mírového běhu v roce 1987.
Peace Run založil atlet, filozof a umělec Sri Chinmoy (1931 - 2007),
který službě ideálům světového míru a harmonie věnoval celý svůj život. Svou
životní filozofií, dílem a neúnavným úsilím inspiroval lidi nejrůznějších
národů a kultur, za což obdržel mnohá mezinárodní ocenění.
Peace Run nepropaguje ani nepodporuje žádné konkrétní náboženství
nebo politický názor. Snaží se podporovat svobodu, toleranci a porozumění
ve společnosti.
Letos začala česká část běhu na německo - české hranici u města Aše.
Odtud mezinárodní tým a čeští běžci nesli Mírovou pochodeň ve dnech 20. 5. 1. 6. Českou republikou. Dále do Polska a přes Slovensko až na hranici
s Ukrajinou.

Tým běžců před úřadem městyse s textem mírové písně
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Přes městys Švábenice se běželo v sobotu 30. 5. 2015 odpoledne.
U pohostinství Na Lapači se sešla malá skupinka občanů, učitelek a dětí
městyse a netrpělivě běžce očekávala. Za doprovodu hudby běžci nakonec
přece přiběhli a koordinátorka předala panu starostovi hořící pochodeň.
Pak všichni společně běželi k úřadu městyse, kde si běžci pro děti připravili
menší program v podobě humorných scének a kvízů. Pro všechny zúčastněné
měli připravené reklamní předměty a dárky. Každý si mohl podržet Mírovou
pochodeň a v duchu tak do ní symbolicky vložit své přání. Poté si všichni
společně zazpívali Mírovou píseň a po rozloučení běžci běželi směrem
na Dětkovice do Morkovic, kde měli další zastavení na své sobotní trase
„Blansko – Zlín“.

Běžci běží před bouřkou do Švábenic

Předání pochodně starostovi městyse
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Pozdrav a pozvání z farnosti
Srdečně zdravím prostřednictvím Zpravodaje všechny občany Švábenic.
Po velmi horkém a suchém létě se blíží podzim a s ním nový školní rok.
Prázdniny pro mnohé znamenají odpočinek a dovolené, nikoliv však pro
zemědělce, pro které je to čas žní, čas nejnáročnější, ačkoliv vděčné práce.
I přes úmorná vedra slyšíme, že letošní úroda na polích není špatná, teď ještě
čekáme na úrodu ze zahrad. Doufám, že počasí nám bude přát i při sklizni
v zahradách, a tak budeme s o to větší radostí děkovat Bohu při dožínkách.
V našem kostele byly dožínky poslední srpnovou neděli. Při bohoslužbě jsme
poděkovali nebeskému Otci za letošní požehnanou úrodu. Kéž ti, Bože, lidé
vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! Země vydala své plody, Bůh nám
žehná, Bůh náš. Bůh nám dává svoje požehnání.
/Žalm 67/
Začátkem září začíná nový školní rok pro děti a mládež. Země vydala své
plody, protože Bůh požehnal, kéž Bůh žehná i mladým srdcím, aby také vydala
bohaté plody moudrosti a pravdy, která budou do nich zasetá v tomto školním
roce. Poznání světa je poznáním jeho stvořitele, neboť Hospodinova je země se
vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí /Žalm 24,1/ - jak nás učí Bible.
Zvláštní místo poznávání a setkávání s Bohem je při hodinách
náboženství. Tam se nejenom o Bohu dozvídáme, ale také se s Ním přímo
setkáváme, jinak by náboženství bylo prázdné.
V srpnu p. katechetka Miluše Hladká odešla po dlouholeté katechetické
službě do důchodu. Děkujeme tetě Míle – jak jí vždy děti říkaly – za vzornou,
obětavou a nezištnou práci při přípravě dětí na setkání s milujícím Bohem.
Ať ji Pán odmění za její službu pro Něj.
Jelikož v dnešní době práce zadarmo nemá mnoho stoupenců, nemá
bohužel p. Hladká svou nástupkyni, proto vyučovat náboženství budu sám.
Děti 1. a 2. třídy budou mít vyučování ve škole. 3. třída je přípravou na 1. sv.
Přijímání, a proto budou mít žáci 3. třídy náboženství celoročně na faře, stejně
tak jako žáci 4. a 5. třídy, kteří už u 1. sv. přijímání byli. Také žáci 6. - 9. třídy
mají vyučování už tradičně na faře.
O termínech vyučování budou rodiče informováni během září. Přihlášky
do náboženství budou k vyzvednutí ve škole anebo v kostele. Bůh žehnej všem
žákům v novém školním roce.
Letos prožíváme rok Národního Eucharistického Kongresu, který před
nás klade úkol, abychom se všichni přiblížili Kristu přítomnému v Nejsvětější
Svátosti. On je středem našeho života a motorem veškeré naší aktivity. Proto
setkání s Ním v tajemství Eucharistie je neocenitelné a nezastupitelné.
Dělejme vždy vše, co je v našich silách, abychom se s Ním setkávali
a živili se Jím co nejčastěji.
Proto je také eucharistická přítomnost Krista neoddělitelnou součástí
všech důležitých okamžiků života křesťana. Eucharistický Ježíš chce být
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s námi při křtu, biřmování, svatbě i posledním loučení. Při mši sv. děkujeme
za Boží požehnání a prosíme o mnohé dary pro sebe a pro zemřelé.
Při bohoslužbě se církev zviditelňuje, a tak těší všechny přítomné
a modlí se za nepřítomné.
Dovolte mi vás také seznámit s kalendářem událostí v naší švábenické farnosti
na 2. pololetí 2015:
30. 8. – jsme ukončili prázdniny svátkem díkůvzdání – krásnými dožínkami.
04. 9. – v 18.00 hod. mše sv. na zahájení nového školního roku s žehnáním
nových školních potřeb
12. 9. – Pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání na Sv. Hostýn. Odjezd
v 13.00 hod.
27. 9. – HODY: oslavíme naše farní hody při mši sv. v 9.30 hod. Hodovým
kazatelem bude nový vyškovský děkan P. Michal Pořízek. Hodové nešpory
se sv. požehnáním budou v 15.30 hod.
10. 10. – při příležitostí Roku zasvěceného života pojedeme do Kroměříže
navštívit další řeholní sestru ze Švábenic a to s. Emmanuelu Ludmilu
Vévodovou. Pojedeme do kláštera na ul. Koperníkově na 9.00 hod.
24. 10. – se bude konat letošní „myslivecká pouť“ - začátek v 9.10 hod. halali
trubačů u kostela.
02. 11. – v pondělí po mši sv. v 18.00 hod. se půjdeme modlit na hřbitov
(dušičky).
30. 11 – bude prvním dnem adventních rorátů pro děti. Budou vždy v pondělí,
středu a pátek v 17.30 hod.. Na adventní očekávání Vánoc při rorátech zveme
všechny děti, proto nebude v prosinci vyučování náboženství.
24. 12. – půlnoční bohoslužbou zahájíme oslavu vánočních svátků.
25. 12. – Hod Boží vánoční. Odpoledne bude vánoční besídka v kostele.
31. 12. – při mši sv. v 17.00 hod. poděkujeme za celý rok 2015.
Kromě těchto mimořádných událostí bych chtěl připomenout běžný chod naší
farnosti:
Mše sv. ve švábenickém kostele se konají:
- neděle: 9.30 hod
- pondělí, středa, pátek: 18.00 hod.
Pravidelné pobožnosti:
 I. pátek v měsíci – pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
 III. 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 svátostí:
 křest – pouze v neděli v 9.30 hod po domluvě s místním duchovním
správcem. Dítě je třeba přihlásit minimálně 2 týdny před křtem. Dospělí
přijímají křest pouze o Velikonocích po roční přípravě.
 sv. přijímání příští rok bude 31. května v 11.00 hod.
 svátost smíření – v I. pátek v měsíci 17.00 - 18.00 hod a také vždy přede
mší sv. kromě neděle
 pomazání nemocných po domluvě, v bydlišti nemocného, anebo kdykoli
v kostele. Návštěva kněze u nemocných v jejich domech je každý I. pátek
v měsíci od 9.00 - 12.00 hod.
 manželství se uděluje po domluvě s místním farářem. Snoubenci by se 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 I. pondělí
v měsíci.
Ve farnosti fungují také následující společenství:
 ministranti – pro chlapce – náplň: služba u oltáře a společné hry a zábavná
setkání
 schóla – pro děvčata – náplň: zpěv při nedělní bohoslužbě, zkoušky mají
v sobotu odpoledne
 katecheze pro dospělé – společné náboženské vzdělávání je 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
Kontakt na duchovního správce farnosti:
tel. 511 110 560, mob. 731 402 180
e-mail: farnost.svabenice@email.cz, web: www.farnost-svabenice.cz
Letos jsme s finanční pomocí Městyse Švábenice přistoupili k opravě vlhkých
a poškozených zdí našeho kostela, zejména tzv. staré sakristie. Při stavebních
pracích byl objevený dosud zazděný prostor ve zdech sakristie a v podlaze
byly nalezeny lidské ostatky, které jsou nyní zkoumány v laboratořích
archeologie SPÚ v Brně. Po letním vysušení zdí budou tyto provizorně
zomítané pro další vytažení vlhka, proto se oprava protáhne na delší dobu.
Omlouváme se všem, kdo mají své rodinné hroby v blízkosti kostela
za eventuální nepořádek u hrobů.
Děkuji zastupitelům městyse za finanční pomoc, všem brigádníkům,
kteří pomáhají při opravách a také všem dárcům za podporu údržby a oprav
našeho krásného švábenického chrámu.
S požehnáním od švábenického svatostánku zdraví P. Boguslaw, farář
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Český atlas – Jihovýchodní Morava
Před několika týdny byla vydána dlouho
očekávaná vlastivědná publikace Jaroslava
Kocourka ČESKÝ ATLAS – JIHOVÝCHODNÍ
MORAVA. V tomto svazku je popsáno téměř
750 lokalit a objektů, 4800 fotografií, rejstřík
církevních památek na jihovýchodní Moravě
a rozsáhlý rejstřík jmen a míst.
I Švábenice jsou zde důstojně zastoupeny
texty i fotografiemi. Protože všichni tuto
zajímavou naučnou knihu nebudou mít, uvedu
opis článků o Švábenicích z této publikace:
Městys patří k nejstarším sídlům v regionu, jeho
existenci nepřímo potvrzují historické prameny
uvádějící v 2. polovině 12. století pány ze
Švábenic. Ti zde vybudovali malý hrádek,
zmíněný roku 1260. O 80 let později získal
Švábenice darem pustiměřský klášter, pro který neměla existence opevněného
sídla význam, takže bylo ponecháno svému osudu. O jeho podobě se nedochovaly
přesnější informace a dnes ho připomínají jen terénní nerovnosti na vyvýšenině
nazývané Valy. Na jeho místě dnes stojí kaplička Panny Marie z roku 1877.
První švábenický kostel založili podle legendy věrozvěstové Cyril a Metoděj,
údajně byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli.
Pravděpodobnější je vznik dřevěného kostela po roce 1300 zásluhou pánů
ze Švábenic. Roku1704 vyhořel a v letech 1716 – 1718 byl nákladem kardinála
Wolfganga Hanibala Schrattenbacha vybudován současný barokní kostel
sv. Michaela, roku 1856 přestavěný a upravený do současné podoby zásluhou
olomouckého arcibiskupa Bedřicha Füstenberka.
V interiéru poutá pozornost hlavní oltář, zhotovený roku 1904 z karalského
mramoru (má hmotnost 4100 kg) podle návrhu sochaře Ferdinanda Neumanna
z Kroměříže. Stejný kříž, jaký je na oltáři, poslal F. Neumann na světovou
výstavu do St. Louis v USA, kde získal zlatou medaili, přestože se při přepravě
zlomil. Na oltáři je umístěn vzácný obraz sv. Michaela, dílo vídeňského malíře
Franze Antona Maulbertsche z roku 1770. Kazatelna prochází z roku 1851.
Ve Švábenicích jsou na požádání přístupná dvě unikátní muzea, o které
se pečlivě stará současný kronikář pan Libor Pištělka. Zcela ojedinělé je Kostelní
muzeum umístěné ve věži kostela sv. Michaela. Bylo vytvořeno v roce 1965
za působení P. Josefa Dvoroka ve dvou místnostech v prvním patře věže kostela,
zásluhou Josefa Slámy. Obsahuje obrazy, plastiky, tisky, nejrůznější předměty
související s kostelem a dokumenty z historie fary a městyse. V roce 1983 byly
expozice muzea nově upraveny a rozšířeny do dalších dvou místností ve druhém
patře.
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V prostorách staré školy bylo 20. prosince 1997 otevřeno pro veřejnost Obecní
muzeum s obrovským množstvím nashromážděných exponátů a památek
z historie městyse. Myšlenka na zřízení muzea se zrodila už v roce 1973,
kdy budova zůstala opuštěna (byla postavena nová škola). Přechodně tu byly
prodejny a klubovna Junáků. Zásluhou na realizaci myšlenky měl zdejší rodák
pan František Hladký, který sesbíral mnoho dokumentů, fotografií a různých
exponátů (nářadí, vybavení domácností), které jsou v současnosti vystavené
v deseti místnostech. Pořádají se zde také tematické výstavy.
Před kostelem jsou umístěny sochy Krista na modlitbách s andělem
v Getsemanské zahradě a Boha Otce s křížem a kalichem z roku 1756.
Náměstí zdobí sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1711 a socha sv. Floriána,
nejstarší kulturní památky městyse. Památník padlých z první světové války
zhotovil roku 1924 sochař Oldřich Veselý z Ivanovic na Hané podle návrhu
akademického sochaře Julia Pelikána. O 15 let později byl odhalen památník
připomínající jména rudoarmějců padlých za druhé světové války při
osvobozování obce. U autobusové zastávky stojí socha sv. Jana Nepomuckého
z roku 1762 a na hřbitově pozdně barokní kříž, zhotovený roku 1767.
Jižně od Švábenic roste na okraji lesa tzv. Švábenický dub, který se dostal
do finále ankety Strom roku 2006. V ní obsadil 7. místo, když před tím zvítězil
v soutěži Strom Vyškovska.
Tato kapitola Oblast Vyškovska byla doplněna mapou, erbem Švábenic
a devíti barevnými fotografiemi.
V další kapitole Témata Muzea je o Švábenicích napsáno:
Nedaleko od kostela sv. Michaela, v budově školy z roku 1838, se od roku 1997
nalézá Obecní vlastivědné muzeum ve Švábenicích. V šesti místnostech
je rozmístěno obrovské množství dokumentů o historii a životě obce. V dalších
prostorách se třikrát do roka pořádají krátkodobé výstavy. Pozoruhodné
je Kostelní muzeum instalované ve dvou patrech věže kostela. Uchovává
nejrůznější církevní předměty, obrazy, plastiky, tisky aj. O vznik a provoz obou
muzeí se největší měrou zasloužil Libor Pištělka.
I tato kapitola o muzeích je doplněna dvěma barevnými fotografiemi
švábenických muzeí. A v jiné kapitole Přírodní zajímavosti je znovu uvedeno:
Památný Švábenický dub (letní) roste na západním okraji lesa jižně
od Švábenic, v místě zvaném „Za Hájem“. Strom starý přibližně 500 let má obvod
kmene (měřený ve výšce 130 cm) 428 cm. V roce 2005 byl vyhlášen
nejkrásnějším stromem Vyškovska a roku 2006 se umístil na 7. místě v soutěži
Strom roku. Podle pověsti ho vysadili místní obyvatelé na památku babičky,
která se utopila při záplavě po velké bouři. Opět je zde fotografie tohoto dubu.
Kniha má 463 stran, krásně upravená, dosud nejrozsáhlejší obrazový
průvodce tohoto koutu Moravy. Tímto činem se i naše Švábenice dostaly
do povědomí mnoha obyvatelům naší krásné země.
Připravil Libor Pištělka
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Pozdrav a poděkování
V tomto případě jsou pozdrav a poděkování oboustranné. Oč jde?
Až z lázní Bělohrad nám darovala paní Blanka Křížková zasklený paličkovaný
betlém pro naši Muzejní galerii betlémů. Výroba paličkovaných obrazců
je velmi pracná, ale po dokončení jsou půvabné. Zaslala nám na Úřad městyse
toto znění:
„Vážený pane Kubíku,
předem mého dopisu Vás srdečně zdravím a zároveň děkuji za dopis, ze kterého
mám radost. Jsem ráda, že si mnou paličkovaný betlém našel místo ve Vašem
muzeu.
Obojí mě zaujalo. Pokud se budeme někdy v budoucnu pohybovat někde poblíž,
rádi bychom se jak do Švábenic, tak i do muzea podívali.
S přáním hezkého dobrého…“
Naše přičinlivá betlemářka z Blanska mi také pro galerii vytvořila dva
paličkované betlémy. Je to krása. Přijďte se podívat.
Připravil Libor Pištělka

Úvaha nad poslední výstavou
Tato výstava měla název: „MALÍŘI DĚTSKÝCH SRDCÍ“. Návštěvníci zde
mohli uvidět 1000 kusů překrásných dětských obrázků našich předních
vynikajících malířů 20. století, kteří ve světě něco znamenali a dosud
znamenají. Hlavně dětem chtěli svými kresbami ukázat, jak je to ve světě
a v přírodě krásné, a že stojí za to tyto hodnoty nadále udržovat. Pro mne bylo
velkým zklamáním, že děti neprojevily o tuto výstavu téměř žádný zájem a
nechaly to na dospělých. Těm se to moc líbilo, což dokazují zápisy v kronice
muzea. Několik postřehů:
„Musíme se pochválit, že jsme stihli poslední den výstavy – „Milé výstavy“ malířů
dětem. Protože jsme si zavzpomínali na naše dětská léta, doprovázená knihami
s těmi krásnými ilustracemi.“
„Obdivujeme rozsah výstavy, co do počtu umělců i co do celkového počtu. Jsou
uvedeni nejen všichni klasici, ale i méně známí, přesto půvabní.“
„I když celý den prší, jsme jakoby na slunečné louce.“
„Výstava je nádherná. Jsme nadšeni. Je to poučné, nostalgické, příjemné… No,
prostě SUPER. Děkujeme mockrát. Všem doporučíme.“
„Děkujeme za možnost navštívit Vaši nádhernou výstavu, která nás přenesla
zpátky do dětství.“
Za tyto upřímné projevy děkuje vystavovatel Libor Pištělka.

33

Pozvánka na výstavu

Obě muzea a galerie se rozrostly o mnoho dalších nových exponátů
a dostaly novou úpravu.

Co se dále připravuje

Každou sobotu, neděli a svátky
od 28. listopadu 2015 do 21. února 2016
je ve výstavní síni muzea výstava
o dvou významných osobnostech ve Švábenicích:
AKADEMICKÝ MALÍŘ PETR PIŠTĚLKA
A HANÁCKÝ SPISOVATEL A FARÁŘ P. JAN VYHLÍDAL.
Na obě výstavy Vás srdečně zve Libor Pištělka.
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Návštěva kláštera v Dačicích
Při příležitosti sv. otcem Františkem
vyhlášeného roku zasvěceného života naše
farnost Švábenice, Hoštice a Moravské
Prusy,
jsme
11. dubna 2015
jeli
zájezdovým autobusem do kláštera sester
karmelitek do Dačic navštívit naši farnici s.
Benediktu Pavlu Burešovou. Bylo to
příjemné setkání a zajímavé, že po tak dlouhé době, co odešla ze Švábenic
za svým cílem, si nás všechny pamatovala. V klášterní kapli pak otec Boguslaw
sloužil mši svatou.
Klášter prožíval také kruté osudy. Byl postaven v letech 1660 – 1664.
Je to trojkřídlá jednopatrová budova s hladkým průčelím a vysokou sedlovou
střechou. Klášter patřil františkánskému řádu. V letech 1672 – 1677 byl
ke klášteru vystavěn barokní kostel zasvěcený františkánskému světci
sv. Antonínu Podvánskému. Kryté schodiště ke klášteru pochází z roku 1772.
Za I. světové války sloužily klášterní prostory jako pomocná nemocnice
červeného kříže. Františkáni zde žili do roku 1950. Následně sloužil objekt
jako kasárna vojáků, v roce 1957 zde byla zřízena učňovská škola zednická,
v roce 1959 vlastivědné muzeum a od roku 1961 městské muzeum a galerie.
Po roku 1989 byl klášter vrácen františkánským bratřím, kteří ho darovali
Řádu bosých karmelitek.
Tyto karmelitky se v něm snaží, aby svou věrností byly svědectvím
dokonalého křesťanského života a vždy oddaně a s důvěrou a odvahou šly
po cestě, kterou jim Pán určil.
Po skončené prohlídce a návštěvě objektu jsme se rozjeli do nedaleké
Telče, která svou krásou musí okouzlit každého člověka. Ne nadarmo je Telč
zapsána v seznamu světového dědictví UNESCO.

Text i foto Libor Pištělka
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Po stopách sv. Klementa Maria Hofbauera
Vídeň a Tasovice
V pátek 8. 5. 2015 byl uskutečněn
farní zájezd do Vídně. Nově objevovaný
pojem „církevní turistika“ se dostává do
středu zájmu. Ani ta za hranicemi ČR
nemusí znamenat dlouhé a namáhavé
putování. Dostupným cílem je např.
Vídeň, kde Češi naleznou i ochotného
průvodce. A tím ochotným průvodcem se
nám stal P. Jiří Šindelář z komunity
vídeňských redemptoristů, mezi něž patřil svatý Klement
Maria Hofbauer, rodák z jihomoravských Tasovic.
P. Šindelář je duchovním správcem pro české studenty
a spolky v arcidiecézi Vídeň a českým duchovním pro
krajany při chrámu Maria am Gestade.
Po příjezdu ráno na Schwedenplatz to bylo jen pár
minut pěšky do historického centra města, kde tento
chrám stojí. V něm jsou uloženy ostatky sv. Klementa
a součástí chrámu je i malé muzeum sv. Klementa.
Po nejdůležitější části duchovního programu je mše svatá
na úmysly poutníků a pak se účastníci přesunou
do přilehlého kláštera redemptoristů, kde si mohou
odpočinout, využít sociální zařízení a občerstvit
se z vlastních zásob.
Kolem poledne s doprovodem P. Šindeláře se jde pěšky po městě. Cesta po
stopách světce je tato: Kostel am Hof, kostel minoritů, kostel a klášter sv. Anny,
kostel a klášter sv. Voršily, bývalá pekárna U železné hrušky, kostel a klášter
františkánů a mohutná katedrála sv. Štěpána. Po těchto prohlídkách bylo na dvě
hodiny volno, aby si každý mohl podle svých možností doplnit pro své tělo nějaké
zásoby buď kávou, pivem, zmrzlinou, či chutnými zákusky. Po načerpání sil jsme
navštívili císařský palác Hofburg. Tam se bylo také na co koukat.
Po prohlídce jsme se museli s Vídní rozloučit. Ale zůstala nám v mysli slova
P. Šindeláře: „Hlavně si s poutníky hodně povídáme o životě a díle svatého
Klementa. Přál bych si, aby jeho příběh všechny inspiroval a povzbuzoval
v dobrém. Domnívám se, že obdivuhodná vytrvalost našeho světce, který je
patronem Vídně, ale i Varšavy, může být stálou inspirací pro
všechny, kdo to v životě nemají jednoduché.“
Z Vídně jsme zajeli do Tasovic - rodné obce sv.
Klementa, kde byla prohlídka kostela a májová pobožnost.
Můžeme říci, že tato prosluněná pouť se vydařila a nebyla
nám ke škodě. Ve 22:00 hodin jsme šťastně dojeli domů.
Text i foto: Libor Pištělka
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Dojmy z dovolené
Jako každý rok jsme cestovali vlakem na dovolenou do Prahy. Věřte mi,
když jsem během cesty viděla naši zdevastovanou zem, jak ji hyzdí velké
plechové krabice různých skladů, bylo mi velmi těžko u srdce. V Čechách je
spousta starých fabrik, které hrozí zřícením, proč se nestaví na těchto
místech, a povolujeme zabírat pole? Kdy už naše vláda pochopí, že největší
bohatství co máme, je naše úrodná zem, o kterou se naši předkové s takovou
láskou starali? Učme své děti k lásce k naší zemi a neničme ji svou
pohodlností. Všichni zahraniční investoři k nám stěhují jenom to, co ve svých
zemích nechtějí. Také ty naše elektrárny na polích, ani nechci pomyslet, jaké
problémy budou mít naši potomci s uklízením těchto hrůz.
Při naší dovolené jsme také navštívili zahradu Domova sv. Karla
Boromejského, abychom zhlédli dílo našeho občana Pavla Hladkého. Křížová
cesta, kterou se Pavel při ztvárnění inspiroval verši básníka a lékaře Aloise
Volkmana, je krásná práce, kterou obdivuje spousta zahraničních
návštěvníků. Je dobré, že máme v našem městysi tak šikovné lidi.

Ze srdce přeji všem občanům vše dobré, pokoj a radost v duši. Važme si
toho, že žijeme v míru a naučme se prosit a děkovat tomu, co to všechno řídí
nahoře.
Marta Štěrbová
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Ovoce a zelenina do škol – ochutnávkový koš
Když byl v roce 2000 spuštěn projekt EU „Ovoce a zelenina do škol“, naše
školička se do něj bez váhání již od počátku zapojila.
Projekt je financován z prostředků EU, která poskytuje 73 % celkové
částky podpory, zbylých 27 % je dotováno z národního rozpočtu ČR.
Na čerstvé ovoce a zeleninu mají nárok zcela zdarma všichni žáci 1. až 5.
ročníků základních škol.
Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, dále na balené,
popřípadě různě upravené ovoce a zeleninu a na balené 100% ovocné
a zeleninové šťávy. Balené ovoce a zelenina, stejně jako šťávy, nesmějí
obsahovat přidaný cukr, jiná sladidla, barvy, sůl, tuky a konzervanty.
Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně
jejich stravovacích návyků, tím bojovat proti dětské obezitě, a tak zlepšit
zdravotní stav mladé populace.
Na změnu stravovacích návyků žáků se zaměřujeme především v rámci
našich doprovodných opatření k projektu. Letos jsme se např. přihlásili
k doprovodné akci „Ochutnávkový koš“. Děti si užily několik dnů opravdových
ovocných a zeleninových orgií a seznámily se i s některými méně známými
exotickými plody.
Na ochutnávku navázaly a ještě v následujícím období budou navazovat
další aktivity. Např. v rámci prvouky hrají žáci s ovocem a zeleninou
paměťové a smyslové hry, kdy se zavázanýma očima rozeznávají jednotlivé
produkty hmatem, čichem a chutí, učí se třídit produkty na ovoce a zeleninu,
nebo na ovoce rostoucí na stromech či keřích apod., při jazykovém vyučování
se vymýšlejí hádanky a učí se tak jednotlivé druhy výstižně popisovat, mohou
také vymýšlet recepty, jak zajímavě připravit ovoce a zeleninu ke konzumaci,
řeší doplňovačky a křížovky a to nejen v českém, ale i v anglickém jazyce.
V přírodovědě pak starší děti mohou soutěžit v tipování, v jakém podnebném
pásmu nebo v jakých zemích, světadílech se ovoce/zelenina pěstuje.
Ovoce a zeleninu mohou děti soutěživě kreslit, malovat i modelovat, rovněž
se dá tematicky využít k motivaci při pěstitelských pracích na školní zahradě.
Děti se tak díky projektu dozvědí mnoho zajímavých informací
a atraktivním způsobem se seznámí s produkty, které dříve odmítaly,
nebo je ani neznaly.
I když dodávky ovoce a zeleniny do škol několikrát za měsíc nezajistí
správné stravování, pomáhají dětem naučit se, že ovoce a zeleninu mají
zařadit do svého jídelníčku každý den.
Zdeňka Grmelová
učitelka
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Výtvarníci ze školní družiny
Školní družinu při základní škole navštěvuje 25 dětí a její kapacita je tak
naplněna. Výchovná a vzdělávací činnost probíhá dle týdenních a denních
plánů a jsou zde zařazeny všechny výchovné činnosti – pracovní, hudební,
společensko-vědní, přírodovědné, výtvarné a sportovní.
V rámci kroužku výtvarné výchovy se děti pravidelně účastní soutěží
vyhlašovaných v průběhu školního roku různými organizacemi a naši malí
výtvarníci v nich dosahují velkých úspěchů. V soutěžích „Kniha a já“ získal
Tomáš Tilšer 1. místo, „Dva světy – svět tepla a svět zimy“ vybojovala děvčata
Veronika Cupáková a Aneta Cupáková 2. a 3. místo, „Bílý čáp“ čestné uznání
obdržela rovněž Aneta Cupáková, která si své odměny převzala osobně přímo
od zástupce organizace, která tuto soutěž vyhlašovala. Dalšími soutěžemi,
do kterých jsme se zapojili, byly „3001: Příběh planety“ a „Voda a energie –
světový den“.
Poslední soutěží v samém závěru školního roku pak byla „Nejznámější
pohádky na poštovních známkách“. Vyhodnocení proběhlo v červenci a pevně
věříme, že i tady se budeme společně radovat z úspěchu.
Lenka Gruberová,
vychovatelka ŠD
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Sportovní svátek školáků ve Švábenicích
Koncem školního roku nás ve škole čekají tradiční soutěže a ankety.
Možná proto, aby nám to k těm prázdninám rychleji utíkalo.
Největším svátkem tohoto školního roku a vyvrcholením celoročního
sportovního snažení byla bezesporu jedna z nejoblíbenějších akcí –
OLYMPIÁDA 2015. Letošní jubilejní 10. ročník byl opravdu slavnostní
za účasti nejen všech malých sportovců, ale i široké veřejnosti z řad rodičů
a vzácných hostů. Jak už název napovídá, soutěží se po vzoru opravdových
olympiád v mnoha tradičních i netradičních disciplínách. Celkem devět
družstev sestavených z žáků všech ročníků a vedených zkušenými kapitány
z 5. třídy bojovalo o medaile ve střelbě míčkem na branku, v hodu balonkem
do koše, ve slalomu se zátěží na tenisové pálce, v lovení rybiček, kroužení
obručí, v závodu malých autíček na čas a v hodu kroužků na kolíky. Celý závod
je pro naše olympioniky díky tajnému systému hodnocení do poslední chvíle
velmi napínavý. Za bouřlivého povzbuzování rodinných příslušníků
se bojovalo s nasazením všech sil až do konce. Pravda, medaili nemohli získat
všichni, nicméně oceněni byli všichni bez rozdílu dle hesla - není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se. Se zlatem na krku se pochlubilo družstvo kapitánky
Daniely Menšíkové, stříbro vybojovali svěřenci kapitánky Adély Navrátilové
a třetí příčku obsadili soutěžící v čele s kapitánkou Simonou Procházkovou.
Tohoto setkání jsme rovněž využili pro vyhlášení nejlepších sportovců
školního roku 2014/2015 – Miroslav Daniel (1. třída), Ondřej Gajdušek
(2. třída), Jan Frgál (3. třída), Dominik Trávníček (4. třída) a Adéla Navrátilová
(5. třída). Samozřejmě, že všichni ocenění byli odměněni pěknými cenami
a s prázdnou neodešel nikdo z přítomných – všechny čekalo malé občerstvení
a upomínkové předměty.
Slavnostní atmosféru sportovního odpoledne doplňovalo i vystoupení
roztleskávaček ze spolupracující ZUŠ Ivanovice na Hané v čele s paní
učitelkou Lucií Veškrnovou a závěr se nesl ve stylu disco v provedení dětí ŠD
a kroužku aerobiku. O pořádný rozruch se postaral vzájemný souboj
v ponožkové válce mezi rodiči a dětmi, které zaslouženě vyhrály!
Takový malý konec školního roku jsme tedy oslavili hravě a soutěživě.
Samozřejmě obrovský dík patří všem paním učitelkám, které věnovaly
přípravám mnoho času a zároveň velké poděkování si zaslouží všichni diváci,
kteří přišli za námi povzbuzovat a fandit a kteří s sebou zároveň přinesli
fantastické počasí a skvělou náladu.
Jana Zatloukalová
ředitelka školy
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V červnu bylo dětem v mateřské škole veselo
Na konci školního roku jely děti
8. června 2015 do ZOO Olomouc.
Plánování výletu a zajištění bezpečnosti
dětí na akci mimo mateřskou školu
je sice pro učitelky náročné, ale vše
dobře dopadlo. Počasí se vydařilo, děti
zvládly cestu autobusem, v malých
skupinách s učitelkami si klidně prošly
areál ZOO a v pořádku se vrátily do
Švábenic. Byly plny dojmů a své zážitky
další den v mateřské škole nejen
vyprávěly, ale také kreslily.
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích,
uspořádalo 12. června 2015 exkurzi do Hoštic
do muzea zemědělských strojů a do kravína
v Rybníčku. Do muzea jezdíme každý rok
a děti se sem rády vrací. Po prohlídce strojů
děti kreslily křídami, také dostaly občerstvení
a do MŠ dárky. Pak přejely s učitelkami
autobusem do Rybníčka, kde je čekala
prohlídka kravína obohacena odborným
výkladem.
Pavel Přecechtěl a Lukáš Bubeníček zorganizovali
17. června 2015 na školní zahradě besedu
s ukázkou práce hasičů. Průběh byl jiný jako před
rokem, děti byly aktivně zapojeny a získané
poznatky postupně upevňovaly.
Při další exkurzi tentokrát v Medlovicích 19. června 2015 u pana Radima
Dvořáka na dnu otevřených dveří měly
děti zase možnost obdivovat novou
zemědělskou
techniku.
Déšť
nám
nepokazil
náladu,
děti
si pohrály
na skákacím hradu, a když se najedly
a napily,
vrátily
se
autobusem
do mateřské školy. Darovaná trička
v budoucnu použijeme třeba při dalším
výletu. Budeme mít díky stejnému
oblečení o dětech větší přehled.
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Velice poučná byla beseda s včelařem panem
Stanislavem Zlámalem, dědečkem malé Aničky,
která naši mateřskou školu navštěvovala. Přišel
25. června 2015 a poutavě děti seznámil
s důležitostí včel, ukázal jim potřebné pomůcky,
oblečení, také přinesl med, který po ukončení
besedy děti ochutnávaly. Další den si s ním
přisladily čaj. Nenásilnou formou se tak snažíme
vštěpovat dětem nové poznatky, vést k ochraně životního prostředí, ale také
k úctě k práci lidí.
Za uspořádání všech akcí děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Rádi
přivítáme vaše návrhy a nové nápady.

Školní rok 2015 – 2016 zahajujeme v novém
Po prázdninách přivedli rodiče své děti do mateřské školy ve Švábenicích
a čekalo je velké překvapení v podobě krásně zrekonstruované umývárny, WC
a přípravny jídla v přízemí. Bez velkého snažení
pracovníků městyse, řemeslníků v měsíci červenci
a srpnu by to však nebylo možné. V mateřské škole
se muselo nejdříve odstranit stávající zařízení,
bourat, postupně se pokračovalo v dalších pracích rozváděla se voda, odpady, elektrika, zabudovala
se nová okna, pokládala dlažba, obložily se stěny,
zabudovaly WC mísy, umyvadla, sprcha, přepážky
u WC, vodovodní baterie, nové zásuvky, vypínače a světla a zapojily se bojlery.
Přípravna jídla se vybavila novou nerezovou plochou s dřezy a světlou linkou
na uložení nádobí i se zabudovanou ledničkou.
Všichni jsme rádi, že se náročná práce nejen
podařila, ale hlavně stihla tak, že mohl být školní
rok 1. září 2015 zahájen. Poděkování patří
starostovi Josefu Kubíkovi a všem pracovníkům
městyse, kteří se podíleli na vybourávání, dále panu
Romanovi Procházkovi, Pavlovi Němcovi, Jaromíru
Dolečkovi, Zdeňkovi Tvrdému a Davidovi Karlovi.
Řemeslníci ze Švábenic opět nezklamali a odvedli
skvělou práci. Na ně se můžeme spolehnout. Navíc se muselo v některých
místnostech malovat. Za pečlivý úklid v celé mateřské škole nejen po malování,
ale hlavně po velké rekonstrukci si zaslouží vyzvednout snahu paní Hany
Novákové a Lenky Gruberové. Bez nich by nebyly prostory připravené k provozu.

Všem dětem, které mateřskou školu navštěvují, přejeme, ať se jim
v mateřské škole líbí a ať se těší na spoustu akcí, které pro ně v novém
školním roce plánujeme.
Ilona Kučerňáková, vedoucí učitelka MŠ
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3. oddíl YMCA SKAUT ŠVÁBENICE
Jarní úklid
Druhou dubnovou sobotu
jsme se vydali na jarní úklid.
V letošním roce jsme vybrali
lokalitu u dubu a čistili celý kraj
lesa kolem asfaltové silnice.
Za dopoledne se nám podařilo
posbírat 25 pytlů odpadků a 40
pneumatik. Ve spolupráci s
úřadem městyse Švábenice byl
tento odpad řádně zlikvidován.
Děkujeme všem zúčastněným
členům oddílu, kteří přispěli
svou prací, aby naše krajina byla
opět čistější a panu starostovi za
spolupráci s likvidací odpadků.
Chystání tábora
Poslední květnový víkend jsme strávili na naší táborové základně,
abychom ji připravili na letošní letní tábor. Na rozsáhlém areálu je stále
co opravovat, přes posečení louky a odklízení sena, údržbu střech na
budovách, tak i jejich interiérů. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
členům oddílu a kamarádům, kteří nám s těmito pracemi nezištně pomáhají
a svým časem a prací přispějí, aby se letní tábor mohl uskutečnit.
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Skautský tábor 2015
Letošní tábor proběhl od 11. - 19. července na táborové základně Milkov
na Konicku. Tábora se zúčastnilo 21 dětí z našeho městyse, čtyři vedoucí, dvě
kuchařky a zdravotnice. Letošní táborová hra vzala táborníky na cestu kolem
světa. Při ní navštívili různé kouty světa. O tamních zemích se dozvěděli
nejrůznější národopisné, zeměpisné, dějepisné, ale i gastronomické
informace. Ke každé etapě měli připravený vědomostní kvíz a táborovou hru.
Táborníci byli rozděleni do 2 družin a soutěžili nejen v celotáborové hře,
ale také v různých sportovních činnostech. Střídali se také 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 Javoříčské jeskyně.
Krásné červencové počasí a hvězdné noci strávené u táborového ohně
nám zanechali 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, Ivanovické bráně,
Responu Vyškov, Fiskars CZ, Chocogastro, s.r.o., Ahold Czech republic, ZOD
Ludmírov, firmě Tesařství M. Hladký, Klempířství J. Hladký, Dvoragro s.r.o.
Členové skautského oddílu se těší na další táborové setkání.
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Vandrování po Broumovsku
Druhý červnový týden jsme se vydali vlakem na putování po
broumovském výběžku ve východních Čechách, který je ohraničen věncem
hor Javořích, Stolových a Jestřabích. Je to malebná krajina s ostrůvky divoké
přírody známé především svými rozsáhlými skalními městy. Jako strážci této
krajiny se nad ní tyčí stolové hory Ostaš 700 m.n.m., Bor 915 m.n.m.
a Hejšovina 919 m.n.m. Broumovské stěny navazují na Národní park
Stolových hor na polském území. Turisticky značené cesty na sebe navazují,
tudíž můžete bezproblémově přecházet z české strany do polské. Tento kraj
je v letních měsících velice hojně navštěvován. Pokud máte raději klidnější
putování po přírodních krásách, vyrazte do Broumovek na jaře či na podzim.
Přes nepřízeň počasí, která nás provázela celý týden, jsme v tomto kraji
prožili krásné chvíle a návštěvu Broumovek můžeme jen doporučit.
Vandrovníci
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Švábenický volejbal v Hlubočanech
Výročního 15. ročníku letního turnaje smíšených družstev se v sobotu
22. srpna 2015 zúčastnil i tým švábenických volejbalistů ve složení: Klára
Dobešová, Radek Cupák, Rosťa Hrnčiřík, Ladislav Dobeš, Jarmila Dobešová,
Pavla Brtníčková a Jitka a Jiří Michálkovi, posily z Vyškova. Spokojenost
přineslo nejen srdečné přivítání, pěkné prostředí a přátelská atmosféra
turnaje probíhajícího za krásného slunečného počasí, ale i celkem povedená
hra. Nebylo sice možné držet krok se všemi, neboť mezi soupeři byli často
aktivní volejbalisté i z vyšších soutěží, avšak z deseti zúčastněných je konečné
9. místo milým překvapením. Náš tým byl viditelně výjimečný díky přítomné
mládeži, která v žádném jiném družstvu v podstatě zastoupena ani nebyla.
Naše naděje si počínaly velice dobře a sklízely obdiv a uznání přihlížejících.
Mise byla splněna a věříme, že naši nástupci a pokračovatelé budou
reprezentovat Švábenice i v budoucnu.
Zapsala: Jarmila Dobešová
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Pohádková ves

Jako každý rok se i letos na jaře konala akce
Pohádková ves. Všechno začalo 16. května ve 13
hodin u ZOD Haná, kde se už v tomto čase
hromadila spousta rodin. Jak by také ne, vždyť
nejen všichni tatínci spěchali na odpolední
televizní přenos důležitého hokejového utkání.
Nakonec téměř 400 účastníků se vydalo na cestu
pohádkovým světem, při které bylo možné potkat
klauny, čerty, vodníky a jiné pohádkové bytosti.
Na 14 stanovištích plnily děti úkoly, které je
prověřovaly ve všech směrech, a za splnění
dostaly
zasloužené
razítko
se
sladkostí
či drobností navíc. Když holky a kluci dorazili
se svým doprovodem až do cíle v areálu chovatelů, obdrželi svoji odměnu
a měli možnost zaskákat si na trampolíně či nafukovacím hradu. Kromě
bohatého občerstvení měli všichni jedinečnou šanci společně si zabubnovat,
přítomní sportovní fanoušci se dočkali i přímého přenosu hokejového utkání.
Celá akce se podařila bez větších komplikací a my všem děkujeme za jejich
společnost při procházení pohádkovými Švábenicemi.
Zapsaly: Gabriela Štolfová a Klára Dobešová
Foto: Petra Štolfová
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Letošní Praha a nejen Modlitba za vodu
Poznávání hlavního města v červenci letošního roku, připravené
B. Štolfovou a R. Hanákovou, mělo svůj osobitý ráz, a to díky panujícímu
horkému letnímu počasí. Slunce hřálo všude - cestou ve vlaku i ve věži kostela
sv. Ignáce, kde volejbalové děti se svými maminkami strávily 2 zajímavé noci.
Sobotní procházka Starým městem měla své zábavné zakončení v parku
u Střeleckého ostrova, díky zapůjčení šlapadel jsme si užívali výhledu
na město a jeho nejznámější památky přímo z řeky Vltavy. Takto osvěženi
jsme pak již za tmy s mnoha dalšími návštěvníky Prahy poseděli
na Betlémském náměstí a vstřebávali dojmy z nevšední projekce o Mistru
Janu Husovi, promítané přímo na zeď stejnojmenné kaple. Neděle přinesla
nejdříve krátké duchovní zastavení na bohoslužbě s připomínkou (převážně
moravského) svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, jinak patřila
hlavně dětem a společnému dovádění na vodních atrakcích ve známém
pražském aquaparku. Krásná podívaná a silný zážitek nás čekaly večer
u Křižíkovy fontány, kde jsme zhlédli stovky variant propojení síly vody,
barev a hudby v představení MAMMA MIA. V pondělí, o dalším červencovém
státním svátku, jsme se všichni vypravili do centra města na „Husovské
slavnosti“ a na Staroměstském náměstí končili společný pobyt za písniček
kapely Hradišťan, včetně té nejznámější.
Volejbal Švábenice
zapsala Jarmila Dobešová
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TJ SOKOL Švábenice
Vážení fanoušci švábenického fotbalu,
máme za sebou nepříliš povedené období co se výkonů našeho A mužstva
týče. Po minulém roce, kdy A tým sestoupil z I.B třídy do Okresního přeboru,
nastala bohužel i letos stejná situace a to, že i v právě ukončené sezóně
2014/2015 se naše mužstvo neudrželo v Okresním přeboru a po dalším
sestupu bude hrát III. třídu na okrese Vyškov. Důvodem sestupu z Okresního
přeboru byl hlavně nepovedený podzim a to jak herně, tak hlavně výsledkově.
Na jaře byly výsledky i hra diametrálně odlišná oproti podzimu, ale k
vytouženému cíli v podobě záchrany to nepomohlo. Sice jsme v konečné
tabulce skončili na 12. místě, ale jelikož sestupovaly 4 týmy z Okresního
přeboru, tak se pád týkal i nás.
Nyní máme před sebou novou sezónu v III. třídě a zároveň také hlavní
výzvu a cíl a tím i co možná nejrychlejší postup zpět do Okresního přeboru.
Začátek nové sezóny 2015/2016 vyšel našemu mužstvu na výtečnou – po
dvou odehraných kolech máme na kontě plný počet bodů, ale nesmíme
usnout na vavřínech a jít houževnatě zápas od zápasu za předem určeným
cílem.
Mužstvo prošlo menší proměnou oproti minulé sezóně. Za nejdůležitější
považuji, že kostra týmu zůstala beze změny a také, že se do týmu opět zapojil
Lukáš Hladký, který vyléčil svá zranění, a dále se mužstvo rozrostlo návratem
Milana Stěničky. Náš tým byl naopak oslaben o Jana Hladkého, který zkusí
štěstí v dresu Pačlavic, které po dlouhém čekání historicky postoupily do I.B
třídy. Tímto přeji jak Pačlavicím tak Honzovi mnoho štěstí a úspěchů. Dalším,
kdo nás opustil, je Milan Gruber z důvodu změny zaměstnání a s tím
související změnou bydliště. Dále byl kádr doplněn o švábenické dorosty,
které jsme byli nuceni z důvodu nízkého počtu hráčů pro tento rok zrušit.
Ostatní týmy, tedy žáci a přípravka, zůstaly zachovány a budou
i v nadcházející sezóně rozvíjet své dovednosti. Jak všichni víme, tak práce
s těmito mládežnickými týmy obnáší mnoho úsilí a času stráveného
tréninkem a výchovou našich nejmladších hráčů. Za toto bych chtěl všem
od trenérů, vedoucích týmů a také rodičům poděkovat.
Významným milníkem je dokončení rekonstrukce starých kabin.
Z původních prostorů byla zachována jedna kabina, která bude k dispozici
hlavně pro soupeře našich mladých nadějných fotbalistů, kteří budou hrát při
domácích utkáních předzápas našemu áčku. Dále bude také využitelná pro
případné turnaje. Dále došlo k opravám starých sprch. Z původní domácí
kabiny jsme udělali technickou místnost, kde je umístěn traktor na sečení
trávy a další potřebné věci k údržbě jak hřiště, tak celého areálu. Za dokončení
oprav patří dík všem, kteří se na opravách účastnili, ale hlavně našemu
hlavnímu sponzorovi Městysu Švábenice.
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Od 1. 7. 2015 byla zahájena Fotbalová revoluce, která se týká veškerých
týmů a všech soutěží v celé republice, tedy od nejvyšší Synot ligy po nejnižší
IV. třídu. Tahle revoluce s sebou nese mnoho změn. Hlavní změnou je,
že již nebudou potřeba registrační průkazy hráčů, protože všichni
registrovaní hráči mají přidělené své ID číslo, které se bude doplňovat
do zápisu, který se již nebude vypisovat ručně, ale elektronicky. Vlastně
veškeré úkony související s fotbalovou činností budou prováděny
elektronicky. Jak už zmiňované zápisy k utkání, tak i přestupy či hostování
hráčů. Tato změna se dotkne i rozhodčích. Odměna za odpískané utkání
jim již nebude po každém utkání vyplácena v hotovosti, ale bude se jim jednou
za měsíc posílat na soukromý účet. Všem týmům tímto odpadne papírování
související se psaním zápisů, ale také vyřizováním již zmíněných přestupů
a hostování. Nutností k bezproblémové činnosti výše uvedené revoluce je,
že veškeré týmy musí být vybaveny počítačem nebo notebookem s připojením
k internetu. Tohle vybavení znamená pro menší oddíly vynaložení nemalých
finančních prostředků, které ale budou plně finančně kompenzovány
od Fotbalové asociace ČR.
Novinkou od minulé sezóny je založení nové stránky fotbalunas.cz,
která se věnuje všem soutěžím po celé republice. Můžete zde nalézt veškeré
výsledky, tabulky, sestavy, ale také, což bude hlavně pro fanoušky zajímavé,
hlasování o Muže kola z každého odehraného kola. Tuto anketu se v uplynulé
sezóně podařilo vyhrát i třem našim hráčům a to Martinu Novotnému, Milanu
Stěničkovi a Ladiku Kuškovi.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim věrným fanouškům, kterým,
pevně věřím, budeme opět rozdávat fotbalovou radost, ale hlavně všem,
kteří se jakkoliv podílí, nebo podíleli na chodu švábenického fotbalu. Hlavní
poděkování patří Městysu Švábenice v čele se starostou Josefem Kubíkem,
protože bez jeho podpory by jen těžko mohl náš oddíl fungovat jako do teď.
Tomáš Orel, předseda Sokolu Švábenice
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Léto u švábenických hasičů
Letošní prázdniny byly nejteplejší a nejsušší období za posledních
několik desetiletí. V tomto čase i přes veškeré nařízení krajů se hasiči potýkali
s více než 2 500 požáry napříč celým územím České republiky. Jedny
z nejnáročnějších požárů jsou požáry polí a lesů, kdy je zapotřebí spoustu sil
a prostředků ke zdolání právě těchto mimořádných událostí a jsou především
časově velmi náročné. Tyto požáry totiž hasiči likvidují i několik dní. Proto
je nezbytné dbát na kvalitní vybavenost požární technikou a na pravidelný
výcvik a školení členů jednotek požární ochrany.
Toto léto začalo u nás, dobrovolných hasičů ve Švábenicích, opět letním
táborem tentokráte s názvem „Pevnost Boyard“. Na letošní táborníky čekalo
spoustu zajímavých úkolů, některé z nich byly náročnější, jiné méně. Jedním
z úkolů bylo dosažení rozhledny Brdo, kdy cesta byla náročná nejen díky
velmi parnému počasí, ale také na úkoly o klíče k truhle s pokladem.
Naštěstí se podařilo všem dětem získat všechny potřebné klíče a otevřít
truhlu s pokladem. Letošní tábor byl vydařený, což potvrzuje účast 29 dětí,
možná jen sluníčko mohlo méně hřát.
Začal měsíc září a s ním je spojen začátek podzimního kola hry Plamen.
Naši nejmladší členové, tedy přípravka, se opět schází každý pátek od 16 hod.
v klubovně mladých hasičů, kde se pilně připravují na soutěže.
Pro odpovídající přípravu našich dětí na soutěže je zapotřebí vybavení
pomůckami na požární sport, které nejsou nikterak levné. Proto velký dík
patří našemu sponzorovi Josefu Dvořákovi resp. firmě Střechy Dvořák,
která se podílí na nákupu materiálu pro požární sport.
V letošním roce se nám podařilo získat také nadační příspěvek od nadace
Tři brány, což je komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci se sídlem
ve Vyškově. Díky příspěvku bylo pořízeno vybavení pro účely požárního
sportu naší přípravky. Nadaci Tři Brány patří náš velký dík.
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SDH Švábenice s politováním oznamuje,
že hodová zábava,
která se měla konat v sobotu 26. 9. 2015
se skupinou FOCUS ROCK,
se nekoná, a to z důvodu rozsáhlých oprav
kulturního domu.
Děkujeme za pochopení.
Všem čtenářům tohoto čísla zpravodaje bychom rádi popřáli pěkný
zážitek ze švábenických hodů, krásné ukončení léta a pohodový podzimní čas.
Za SDH Švábenice Pavel Přecechtěl a Jan Vrána

59

Ahoj prázdniny – Švábenice 6. 9. 2015
V neděli dne 6. 9. 2015 již od 13 hodin začalo být na dětském hřišti
ve Švábenicích neobvykle rušno.
Místní oddíl volejbalu ve spolupráci s Generali Pojišťovnou připravili
pro děti i dospělé sportovní odpoledne, aby se oficiálně rozloučili s prázdninami
a zahájili tak společně nový školní rok.
Soutěžilo se v různých disciplínách na 15ti stanovištích. Odměnu za své
výkony obdrželi všichni zúčastnění v podobě sladkých odměn, ale i věcných dárků
od místních organizací a sponzorů. Od Generali Pojišťovny pak asi 100 soutěžících
obdrželi bezpečnostní reflexní dětské vesty. Vždyť právě nám všem jde
o bezpečnost dětí při pohybu na silnicích, při cestě do školy, či na výlety, či jízdě
na kole. Tento zájem má i naše Pojišťovna, aby se předcházelo zbytečným
nehodám a úrazům.
Navíc velký dík patří Klubu Generali, který zajistil simulátor dopravní
nehody. Přijeli do Švábenici až z Prahy, aby si mohli všichni odvážlivci vyzkoušet
jaké to je,když se auto může při nehodě několikrát otočit na střechu. Jak je velmi
důležité používat bezpečnostní pásy. A opět si chránit zdraví své i svých blízkých.
Dokonce i lev Leon si vyzkoušel tento simulátor, aby tak dodal odvahu všem
zúčastněným. Dodával nejen odvahu, ale rozdával i dárky a dobrou náladu. Tato
zde panovala celé odpoledne. Všichni byli spokojeni.
Děkujeme všem organizátorům za perfektně připravenou akci, která se opět
vydařila.
Za Klub Generali VPA Matoušková Jiřina OK Olomouc
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Co je to vlastně včela?
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás oslovil. Na dětském
dni, kde jsem měl na ukázku prosklený úl se
včelami, mě oslovil přítomný starosta
městyse pan Kubík, zda bych nemohl něco
napsat o včelách do zpravodaje městyse.
Váhal jsem, protože ve Švábenicích jsou
daleko zkušenější včelaři než jsem já, ale pak
jsem si řekl, že to zkusím.
Co je to vlastně včela. Je to druh hmyzu, který přelétá z květu na květ,
sbírá nektar, pyl a zároveň opyluje květy. Stručně řečeno je to vše. Ale já Vám
chci říct trošku víc. Začneme historií. Podle nálezů zatavených živočichů
a jader pylu v jantaru vědci odhadují, že první předchůdci dnešních včel
se objevili na zemi před 70 mil. lety. Nebyly to ještě včely, tak jak je známe
dnes, ale ani člověk se nevyvinul hned. V takovém seskupení, tak jak je známe
dnes, odhadují vědci, že se objevily včely před 7 – 8 mil. lety. Tedy 3x déle než
člověk. Včely nežily v úlech, ale ve štěrbinách skal, v dutinách stromů – brtích.
Lidé, kteří vybírali med a vosk, se nazývali „brtníci“. Tito lidé byli osvobozeni
od královských daní a jejich povinností bylo dodávat na královský stůl med,
vosk a medovinu.
Dnešní včely žijí v úlech. Těch je spousta druhů. V úlech jsou zavěšeny
rámečky, na kterých si včely vystaví dílo. Jedná se o komůrky – buňky
šestiúhelníkového tvaru, které jsou pod úhlem 18 – 20 stupňů nakloněny
nahoru. Je to z toho důvodu, aby nevytékal med, který tam včely umístí.
Včela
Oplozené vajíčko naklade matka –
královna. Je to vlastně žlutý váleček
o rozměrech asi 0,5 x 3 mm,
který je přilepený na dno buňky a dá se
pozorovat pouhým okem. První den
vajíčko stojí, druhý den se naklání, třetí
den leží na dně. Čtvrtý den se z vajíčka
vylíhne malá larvička, kterou ostatní včely
zakrmí mateří kašičkou tak, až v ní plave.
Neustále ji krmí a larvička pěkně roste. Devátý až desátý den, kdy už larvička
zabírá svou velikostí téměř celou buňku, včely ji zavřou – zavíčkují. A tady –
v uzavření – probíhá div přírody – přeměna larvy na včelu. Dvacátý první den
od nakladení vajíčka se mladá včelička prokouše víčkem z buňky ven. Této
včeličce se říká mladuška. Tento tvoreček musí tvrdě pracovat už od začátku.
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Čistí buňky po vylíhnutých včelkách a přikrmuje larvičky. Asi po týdnu
se z mladušky stává dělnice. Ta přijímá donesený nektar, který překusuje,
přidává do něj vlastní sliny a ukládá jej do buněk. To je již med. Ten je řídký,
proto ho včelky několikrát předělávají, až má správnou hustotu. Naplněné
buňky pak včelky zavíčkují. Postupem se z včely - dělnice stává strážkyně –
létavka. Úkolem strážkyně je nikoho nepustit do úlu i za cenu vlastního života.
Létavka létá po okolí – akční radius má až 5 km – a nosí nektar a pyl do úlu,
kde je předává dělnicím. Život včelky trvá 4 – 6 týdnů od vylíhnutí. Takže
jednou včelka opustí naposledy úl a během letu uhyne…
Účinnou zbraní včely je žihadlo, které je uložené v zadečku a v případě
nebezpečí jej včela vytáhne a použije. Žihadlo má štětinky, které brání
vytažení z bodu vpichu, proto si jej včela ze zadečku vytrhne a během hodiny
uhyne. Při píchnutí se do rány dostane asi 1/3 jedu obsažená v žihadle. Žihadlo
odstraníme podebráním nehtem či jiným ostrým předmětem. Nikdy
neodstraňujeme žihadlo zmáčknutím mezi dvěma prsty, tím bychom dostali
celou dávku jedu.
Trubec
Dalším obyvatelem úlu je trubec. I zde
začneme od vajíčka. Protože je trubec
větší než včelka, má i větší buňku, do
které matka klade neoplozené vajíčko. Vše
probíhá jak u včely, jen s tím rozdílem, že
trubec se líhne dvacátý čtvrtý den po
nakladení vajíčka. Je to mohutný, robustní
živočich, který když vám přelétne kolem
hlavy - na rozdíl od včely, která má zvuk
jako „stíhačka“ - tento vydává zvuk jako „bombardér“. Jeho úkolem je
zachovat genofond, tj. oplodnit matku. To se podaří jen mizivému množství
trubců a za to zaplatí krutou daň – vlastní život. V dřívější době byli trubci
považováni za přítěž a darmojedy v úlech a jejich buňky se vyřezávaly
a likvidovaly. Dnešní výzkum ukázal, že mají nezastupitelnou úlohu v úlu.
I když nezpracovávají přinesený nektar a pyl, musí tvrdě pracovat. Je-li v úlu
velké teplo, musí větrat – dělat průvan. A naopak, je-li zima, musí vyrábět
teplo. Tímto pomáhají dělnicím a ty se mohou věnovat ve větší míře výrobě
medu. Významnou úlohu hrají v boji proti rojení včelstva. Za tuto práci jim
včely dovolí, aby se najedli. Ale to jen do doby, pokud je snůška, tj. do poloviny
července (plus mínus týden). Jak praví staré přísloví: „Ženci do pole, včely
z pole.“. Po ukončení snůšky se včely zachovají k trubcům dost krutě. Prostě je
vyženou z úlu a nechají je uhynout. Trubec se nemůže bránit, nemůže nás
píchnout, protože nemá žihadlo. Inu, krutý život mužského pohlaví.
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Matka
Nejdůležitějším obyvatelem úlu je matka.
Začneme opět vajíčkem. Matka se líhne,
tak jak včelka, z oplozeného vajíčka.
Protože je na délku větší než včela, tak
tuto buňku musí vystavět větší – narazit
matečník. Toto se děje buď přirozenou
cestou při rojení, tiché výměně, anebo
uměle, kdy donutíme včelky k výchově
matky. Matka se líhne za 17 dnů od
nakladení vajíčka. Líhne se neoplozená,
proto musí letět „na zásnuby“. Na shromaždišti (kde je to, to nikdo neví) se
spáří až s deseti trubci. Trubec si při spáření vytrhne svůj pohlavní orgán
a padá mrtvý k zemi. Matka se vrací do úlu (pokud ji po cestě nesezobne
nějaký pták), žije dva až tři roky a může naklást v době snůšky až 1500 vajíček
denně. Matka má v zadečku dva váčky. V jednom má oplozená a v druhém má
neoplozená vajíčka. Podle šířky buňky pozná, zda má klást oplozená (včelí)
vajíčka, anebo neoplozená (trubčí) vajíčka.
Matka vylučuje zvláštní vůni, kterou provoní úl. Včely se pak vracejí
podle vůně do úlu a strážkyně je pustí dovnitř. Každá matka vylučuje svoji
vůni, je tedy malá pravděpodobnost záletu druhé včely z jiného úlu. V měsíci
září začne matka klást vajíčka, ze kterých se líhnou půlroční včely,
a to z důvodu přezimování.
Tolik velmi stručně něco o včelách. Pokud uvidíte úl a včely, nepřibližujte
se, ale z uctivé vzdálenosti je pozorujte.
Jak napsal Albert Einstein: „Pokud zahynou včely, lidstvu zůstávají čtyři
roky života.“

Josef Hanák
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Cukrárna u Skácelů – nabídka zdravých olejů

Možná už jste slyšeli o doslova zázračných účincích rostlinných olejů
lisovaných za studena. Na rozdíl od těch běžných rafinovaných, si zachovávají
velké množství cenných látek. Kromě nasycených a nenasycených mastných
kyselin obsahují široké spektrum vitamínů a minerálů. Víte ale, že je jich
nespočetně velké množství druhů a každý nám prospívá jinak?
Panenské oleje lisované za studena jsou díky svému šetrnému
zpracování (lisovány mechanicky při teplotě do 40°C) velmi prospěšné pro
lidské zdraví, neboť obsahují především omega mastné kyseliny, které si naše
tělo nedokáže samo vyrobit, ale je schopné je přijímat jen ve formě stravy.
Kromě toho obsahují i vitamíny a minerální látky. Jsou určené k užívání
samostatně po lžičkách, pro studenou kuchyni k přípravě zeleninových salátů,
pomazánek, marinád, či k dochucování hotových pokrmů. Některé
z panenských olejů lze užít i na smažení a vaření, jako např. olivový olej,
avokádový olej, palmový či kokosový olej.
Lékaři přímo spojují jejich konzumaci s celkově lepším zdravotním
stavem. Rafinované oleje mají účinky výrazně menší. Oleje lisované
za studena tvoří tedy naprosto odlišnou a výjimečnou kategorii.
Přírodní panenské oleje - to je revoluce ve výživě a gastronomii
se snadným užíváním:
•
vmícháním do jídel
•
na lžičku
•
potřením či masáží těla
Panenské oleje jsou ideální potravinou pro zdravou a přitom chutnou
výživu. Mnohým onemocněním lze předejít nebo si od nich pomoci změnou
návyků lidí v péči o svůj organismus posilováním imunitního systému,
přísunem vitamínů a dalších látek, které tělo potřebuje.
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Z velkého množství panenských olejů nabízíme rakytníkový olej,
sezamový olej, pupalkový olej, lněný olej, avokádový olej, dýňový olej a olej
z ostropestřce mariánského.
Dýňový olej
Tmavě zelená tekutina s hustou konzistencí vypadá na první pohled jako
použitý motorový olej, ale kdo se nenechá odradit, zjistí, že jde o dýňový olej,
který nabízí nepřekonatelnou chuť. Pro své aroma po pražených oříšcích
se stal vyhlášenou delikatesou.
Proč se mu říká "elixír života"?
Obsahuje nenasycené mastné kyseliny, karoten,
stopové prvky, minerální látky, a tak není pochyb,
že je pro organismus velmi prospěšný. Světe div se,
i když patří do skupiny olejů, je přirozeně
bezcholesterolový. Klinicky ověřené testy jasně
potvrzují, že díky vysokému obsahu vitaminu E, patří
mezi nejúčinnější antioxidanty a příznivě působí
dokonce i na prostatu.
A v čem tkví jeho vzácnost? Představte si, že k tomu,
abyste vyrobili 1 litr oleje, potřebujete asi 2,5 kg
dýňových semínek, což je zhruba 35 celých olejnatých
dýní. Chcete-li s ním šetřit, můžete ho užívat
i samostatně. Stačí jedna lžička denně nebo si zjemnit
pokožku příjemnou masáží.
Při skladování ho chraňte před světlem v pevně
uzavřené nádobě a snažte se ho ukládat do chladu.
Když ho necháte otevřený, začne vám na vzduchu
oxidovat, a tím se kompletně znehodnotí.
Můj tip: Dýňový olej uchovávám v ledničce v nádobce
s rozprašovačem a denně jej používám na svačinky
a saláty.

Cukrárna u Skácelů
cukrářská výroba
prodej zdravé výživy
stáčení vín
dárkové zboží
tel: 608 634 548
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: 13:00 – 17:00 h.
Pošta:
otevírací doba:

tel: 517 365 620
po, út, čt, pá:
st

8.00 – 10.30 h.
8.00 – 10.30 h.

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

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

tel: 517 332 813
po - pá:
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:
dopol. zavřeno
13:00 – 17:00 h.
út – pá:
8:00 – 10:00 h. 13:00 – 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
Pálení ovocných kvasů, Miloslav Skácel, tel: 608 531 611

Příští číslo (č. 3/2015) vyjde na Vánoce
Uzávěrka příspěvků bude v pátek 27. listopadu 2015
Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky.
Zpravodaj městyse Švábenice
Vychází 3 x ročně, náklad 400 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
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Pozvánky
SDH Švábenice Vás srdečně zve na

Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici,
který se koná v neděli 27. 9. 2015.
Otevřeno bude od 13:00 do 18:00 hodin.

Srdečně Vás zveme k prohlídce hasičské techniky.

ZO ČSCH Švábenice pořádá ve dnech 26. – 27. 9. 2015

Hodovou výstavu králíků, holubů a drůbeže,
která se koná v areálu ČSCH Švábenice.
Otevřeno:
sobota 26. 9. 2015
14:00 – 18:00 hod.
neděle 27. 9. 2015
08:00 – 15:00 hod.

Srdečně zveme k prohlídce, nákupu a posezení s přáteli.
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Slavnostní přivítání prváčků
V úterý 1. 9. 2015 byli v obřadní síni Úřadu městyse slavnostně
přivítány děti do první třídy Základní školy ve Švábenicích.

Vítání občánků
V obřadní síni Úřadu městyse Švábenice byli v sobotu 13. 6. 2015 do
života slavnostně přivítáni naši nejmenší občánci: Karolína Burešová,
Valérie Pospíšilíková, Štěpán Kučera, Martin Gryc a Jakub Pýrek.

Hody sv. Michaela Archanděla - program
pátek 25. 9.
odpoledne

LUNAPARK u administrativní budovy ZOD Haná Švábenice

sobota 26. 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

13:45 h.

Okresní přebor OFS Vyškov Žáci

Švábenice – Koběřice

Okresní přebor OFS Vyškov Muži

Švábenice – Lysovice

00

16: h.
00

00

14: – 18: h.

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

neděle 27. 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

8: – 16: h.

00

00

13: – 18: h.

00

00

13: – 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:
1914 1918. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A OSUDY ŠVÁBENIC V TÉTO
VÁLCE

