Zpravodaj
Městyse Švábenice
číslo 1/2016

Velikonoce už jsou tady
a my přejeme všichni dohromady
bohatou pomlázku a hodně štěstí,
hlavně však radost, jež jaro věští.
Městys Švábenice

Občanská rubrika
Narodili se:
12. 12. 2015
22. 12. 2015
13. 1. 2016

Vilém Čermák
Jakub Donneberger
Liliana Knapová

č.p. 128
č.p. 330
č.p. 77
Blahopřejeme

V letošním roce nás opustili:
paní Marie Štanclová
dne 3. 1. ve věku 81 let
pan Josef Hanák
dne 24. 1. ve věku 45 let
paní Marie Vojáčková
dne 10. 2. ve věku 82 let
Vzpomínáme

V současné době mají Švábenice 1026 obyvatel
495 žen a 531 mužů
1 dítě se narodilo, 3 spoluobčané zemřeli,
6 osob se přistěhovalo, 6 osob se odstěhovalo
Petra Smutná
evidence obyvatel

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
využívám prvního čísla Zpravodaje městyse v letošním roce k tomu, abych
Vás seznámil s problematikou nakládání s odpady.
Již několikrát jsem Vás žádal prostřednictvím Zpravodaje městyse nebo při
různých setkáních s občany, abychom udržovali kolem separačních míst pořádek
a neukládali tam odpad, který do nádob nepatří. Bohužel, moc velké zlepšení
nenastalo a stále se potýkáme se značným nepořádkem na těchto místech. Znovu
upozorňuji, že separační místa neslouží pro podnikající osoby, aby zde odkládali
svůj odpad, ale jejich povinností je mít uzavřenou smlouvu se svozovou firmou.
Na základě závěrů ze společného jednání ze dne 27. 10. 2015 týkající se
intenzifikace třídění odpadů v obcích jsme byli osloveni žádostí o zvážení navýšení
počtu stávajících 1100 l kontejnerů na separaci komodit papír, plast, sklo bílé
a barevné.
Rada městyse rozhodla, že v průběhu roku 2016 budou zřízena nová místa
na sběr separačního odpadu, a to především na plast a částečně papír. Bude se
jednat o navýšení celkem 9 ks 1100 l kontejnerů po městysi tak, aby se tato místa
v rámci možností co nejvíce přiblížila Vašim domácnostem.
Nová místa budou na Hradisku, Dolní Trávník, nová zóna k bydlení, před
areálem chovatelů, Padělky, Zábraní, ulice 30. dubna a ulice Tiská.
Doufejme, že rozšířením sběrných míst po městysi odlehčíme především
sběrnému místu před pohostinstvím V Bráně. Rovněž doufejme, že bude v těchto
místech udržován pořádek. Kontejnery budou zapůjčeny od spol. EKO-KOM, a.s.,
uzavřením smlouvy o výpůjčce tzn. bez investičních nákladů a nájemného.
Navýšení o 9 ks kontejnerů bude stát ročně městys Švábenice při pravidelném
svozu z vlastního rozpočtu cca 25 tisíc Kč.

Zároveň Vám přeji krásné prožití svátků
velikonočních, hodně osobních a pracovních
úspěchů, hodně jarního sluníčka a především
pevné zdraví.
Josef Kubík, starosta městyse
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Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva městyse
Švábenice konaného dne 9. 12. 2015
Bod č. 1
Technický bod
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání 6. 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.
Zapisovatelkou byla jmenována Petra Jakešová.
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis z 5. 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 6. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice.
Navrženi byli: MUDr. Ing. Jolana Zlámalová, PhD. a Ing. Pavel Tvrdý.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
6. zasedání zastupitelstva městyse:
1. MUDr. Ing. Jolana Zlámalová, PhD.
2. Ing. Pavel Tvrdý

za ověřovatele zápisu o průběhu

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:
1. Technický bod (jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů
zápisu, schválení programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3. Rozpočtové provizorium 2016
4. a) Předběžný souhlas radě městyse k provedení rozpočtového opatření v roce
2015
b) Projednání pravomoci rady městyse dle § 102, odst. 2, písm, a) zákona č.
128/2000 Sb., v platném znění v roce 2016
5. Pověření zástupce městyse na valné hromady, které se uskuteční v roce 2016
6. Rozpočtové opatření 7,8/2015
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7. Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat část pozemku parc. č.
PK 3803/1 v k.ú. Švábenice
8. Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat část pozemku parc. č.
147/1 v k.ú. Švábenice
9. Schválení podle § 6 odst. 5, část b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění zadání Změny č. 1 územního
plánu Švábenice
10. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích
11. Schválení sazby poplatku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
rok 2016
12. Projednání závěrečného účtu Svazku obcí Ivanovická brána za rok 2014
13. Projednání žádosti s přiloženou peticí
14. Vyjádření zastupitelstva před vypracováním záměru k prodeji pozemku
15. Různé
16. Diskuse
17. Závěr
Bod č. 2
Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Místostarosta seznámil zastupitelstvo městyse s usnesením rady městyse ze dne
19. 8., 9. 9. a 7. 10. 2015.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse b e r e
19. 8., 9. 9. a 7. 10. 2015.

na

v ě d o m í usnesení rady městyse ze dne

Bod č. 3
Rozpočtové provizorium 2016
Předsedkyně finančního výboru Alena Kušková seznámila zastupitelstvo městyse
s rozpočtovým provizoriem městyse Švábenice na rok 2016, viz příloha č. 2.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e na základě zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 13 Rozpočtové provizorium
s tím, že do schválení rozpočtu městyse na rok 2016 se budou hradit pouze běžné
provozní výdaje a závazky vyplývající ze smluv přechodného období.
Mimo běžných provozních výdajů a závazků se budou hradit po dobu platnosti
rozpočtového provizoria výdaje na odkoupení nemovitého majetku stavby
č.p. 287 v k.ú. Švábenice.
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Bod č. 4
a) Předběžný souhlas radě městyse k provedení rozpočtového opatření
v roce 2015
b) Projednání pravomocí rady městyse dle § 102, odst. 2, písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb. v roce 2016
Starosta požádal zastupitelstvo městyse za radu městyse o pověření k provedení
případných změn v rozpočtu městyse, které bude nutno provést do konce roku
2015. S výsledkem bude ZM seznámeno na nejbližším zasedání ZM tak,
aby nedošlo k porušení § 84, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, dále starosta požádal zastupitelstvo městyse Švábenice o pověření
k provádění rozpočtových opatření radou městyse v roce 2016.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo městyse d á v á p ř e d b ě ž n ý s o u h l a s radě městyse
k provedení případných změn v rozpočtu městyse v měsíci prosinci 2015
rozpočtovým opatřením. S výsledkem bude ZM seznámeno na nejbližším zasedání
ZM.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e provádění rozpočtových opatření radou
městyse v roce 2016 v tomto rozsahu :
a) v rámci položek jednotlivých oddílů, paragrafů;
b) státních dotací z programu rozvoje venkova a jiných dotací.
Bod č. 5
Pověření zástupce městyse na valné hromady, které se uskuteční v roce 2016
Starosta požádal zastupitelstvo městyse o projednání a schválení zástupce
městyse na všechny valné hromady, které se uskuteční v roce 2016.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo městyse d e l e g u j e starostu městyse Švábenice Josefa Kubíka
na následující valné hromady, které se uskuteční v roce 2016:
- VAK Vyškov, a.s.
- RESPONO Vyškov, a.s.
Bod č. 6
Rozpočtové opatření č. 7 a 8/2015
Předsedkyně finančního výboru Alena Kušková seznámila zastupitelstvo městyse
s rozpočtovým opatřením č. 7 a 8/2015 rozpočtu městyse, viz příloha č. 3.
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Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 7 a 8/2015
rozpočtu městyse.
Bod č. 7
Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat část pozemku
p.č. PK 3803/1 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí k záměru městyse
prodat část pozemku parc. č. PK 3803/1 v katastrálním území Švábenice,
který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označený dle GPL 4842
105/2015 jako p.č. 3980/2 o výměře 101 m schváleného zastupitelstvem
městyse dne 14. 9. 2015 usnesením č. 5. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední
desce vyvěšením dne 19. 11. 2015 a z ní sňat 9. 12. 2015. Písemnou žádost podal
Ing. Jiří Skácel, bytem Švábenice 185, 683 23 Ivanovice na Hané.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podal dne
20. 11. 2015 Ing. Jiří Skácel, bytem Švábenice 185, 683 23 Ivanovice na Hané
o odkoupení části pozemku parc. č. PK 3803/1 v katastrálním území Švábenice,
který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označený dle GPL 484-105/2015
2
2
jako p.č. 3980/2 o výměře 101 m , cena 30,- Kč/m , dle záměru městyse,
schváleného Zastupitelstvem městyse Švábenice dne 14. 9. 2015 usnesením č. 5.
Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 19. 11. 2015
2
a z ní sňat 9. 12. 2015. Cena 30,- Kč/m je stanovena dle znaleckého posudku číslo
2681-035/2015. Kupující uhradí vypracování znaleckého posudku, sepsání kupní
smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 8
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 katastrálním území Švábenice,
který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označený dle GPL 490-177/2015
2
jako p.č. 147/13 o výměře 2 m schváleného zastupitelstvem městyse dne
14. 9. 2015 usnesením č. 6. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce
vyvěšením dne 19. 11. 2015 a z ní sňat 9. 12. 2015. Písemnou žádost podal
Zdeněk Hlobil, bytem Švábenice 379, 683 23 Ivanovice na Hané.
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Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podal dne
7. 12. 2015 Zdeněk Hlobil, bytem Švábenice 379, 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 490-177/2015 jako p.č. 147/13
2
2
o výměře 2 m , cena 650,- Kč/m , dle záměru městyse, schváleného
Zastupitelstvem městyse Švábenice dne 14. 9. 2015 usnesením č. 6. Záměr
městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 19. 11. 2015 a z ní sňat
9. 12. 2015. Kupující uhradí sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 9
Schválení podle § 6 odst. 5, část b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění zadání Změny č. 1 územního plánu Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se zněním zadání Změny č. 1 územního
plánu Švábenice
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e v samostatné působnosti podle § 6 odst.
5 část b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění, zadání Změny č. 1 územního plánu Švábenice.
Bod č. 10
Projednání obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích
Účetní městyse Petra Jakešová seznámila zastupitelstvo městyse s Obecně
závaznou vyhláškou č. 2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních
poplatcích.
Bod č. 11
Schválení sazby poplatku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
na rok 2016
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s vyčíslením nákladů za sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu na rok 2016.
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Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e sazbu poplatku za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na rok 2016 ve výši 500,- Kč pro poplatníka.
Bod č. 12
Projednání závěrečného účtu Svazku obcí Ivanovická brána za rok 2014
Starosta seznámila zastupitelstvo městyse se Závěrečným účtem Svazku obcí
Ivanovická brána za rok 2014.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
Ivanovická brána za rok 2014.

Závěrečný účet Svazku obcí

Bod č. 13
Projednání žádosti s přiloženou peticí
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se zněním „Žádosti s přiloženou peticí“
o zamítnutí případného záměru na prodej části pozemku parc. č. 1105/2
2
o přibližné výměře 650 m , na kterém se nyní nachází dětské hřiště, která byla
doručena na úřad městyse dne 19. 10. 2015.
Starosta městyse upozornil, že tento materiál není možné posuzovat jako petici,
neboť je v něm chybně uvedeno par. č. 1105/2 – tato parcela není ve vlastnictví
městyse Švábenice. Správné označení parcely je par. č. PK 904/11 v k.ú.
Švábenice.
Diskuse: v diskusi se členové zastupitelstva shodli, že materiál s chybně uvedeným
parcelním číslem berou na vědomí.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í „Žádost s přiloženou peticí“
o zamítnutí případného záměru na prodej části pozemku parc. č. 1105/2
2
o přibližné výměře 650 m , na kterém se nyní nachází dětské hřiště, která byla
doručena na úřad městyse dne 19. 10. 2015.
Bod č. 14
Vyjádření zastupitelstva před vypracováním záměru k prodeji pozemku
Starosta městyse požádal zastupitele, aby se vyjádřili k případnému prodeji části
pozemku parc. č. PK 904/11 v k.ú. Švábenice za účelem výstavby rodinného
domu.
Diskuse: členové zastupitelstva se jednotlivě vyjádřili k případnému prodeji.
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Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo městyse n e s c h v a l u j e vypracování záměru k prodeji
pozemku parc. č. PK 904/11 v k.ú. Švábenice za účelem výstavby rodinného
domu.
Bod č. 15
Různé:
Informace starosty :
- starosta seznámil zastupitelstvo s Usnesením vydané dražební vyhlášky
(o elektronické dražbě), dražby nemovitosti stavby č.p. 287, na parc. č. st. 264/2
2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 238 m a parc. č. 112/2 zahrada o výměře
2
141 m v k.ú. Švábenice, která se uskuteční dne 4. 2. 2016 od 11.00 hodin
do 11.15 hodin.
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e zúčastnit se prostřednictvím
elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz elektronické
dražby nemovitosti stavby č.p. 287, parc. č. st. 264/2 zastavěná plocha a nádvoří
2
2
o výměře 238 m a parc. č. 112/2 zahrada o výměře 141 m v k.ú. Švábenice, která
se uskuteční dne 4. 2. 2016 od 11.00 hodin do 11.15 hodin. Zastupitelstvo
městyse zmocňuje starostu městyse Josefa Kubíka, bydliště Švábenice 333,
683 23 Ivanovice na Hané, aby licitoval v dražbě až do výše 1 000 000,- Kč.
Nejnižší podání ceny nemovitostí je stanoveno na částku 333 333,- Kč. Výše jistoty
pro dražbu nemovitostí ve výši 33 000,- Kč bude uhrazena městysem Švábenice
dle stanovených podmínek, které určuje USNESENÍ č.j.: 124 EX 12714/14-106
vydané den 11. 11. 2015 v Litoměřicích.
- byly dokončeny veškeré práce na opravách a zateplení kulturního domu.
Podrobné vyčíslení nákladů bude uvedeno ve vánočním zpravodaji městyse.
- bylo dodáno 309 ks domácích kompostérů o objemu 1 050 l, na které městys
Švábenice získal dotaci z Operačního programu životního prostředí. Do každého
čísla popisného ve Švábenicích je možno si bezplatně kompostér vyzvednout
po podpisu smlouvy o výpůjčce a darovací.
- v roce 2016 plánuje městys zateplení mimoškolní budovy. V současné době není
známo, zda bude na tento projekt vypsán dotační titul, nebo tuto akci bude hradit
městys plně ze svého rozpočtu. V obou případech je nutné zpracovat projektovou
dokumentaci. Zadání zpracování projektové dokumentace zajistí starosta
městyse.
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- firma RESPONO a.s, Vyškov oznámila, že veškeré její poskytované služby v roce
2016 zůstávají na cenové úrovni roku 2015.
- dle cenového oznámení společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.,
3
se s účinností od 1. ledna 2016 zvyšuje cena vodného na 44,18,- Kč/m vč. DPH
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Bod č. 16
Diskuse :
- Alena Kušková – požádala o revokaci usnesení č. 26 z 3. zasedání zastupitelstva
městyse konaného dne 16. 3. 2015 a usnesení č. 7 ze 4. zasedání zastupitelstva
městyse konaného dne 15. 6. 2015 a zpracování nového záměru na směnu
pozemků. Revokace usnesení bude provedena na příštím zasedání zastupitelstva
městyse.
- Petr Rejpal - poděkoval za rozsáhlou opravu a zateplení kulturního domu, navrhl
navýšit počet kontejnerů u pohostinství a na jaře přistavení velkoobjemového
kontejneru na BIO odpad.
Bod č. 17
Závěr
Starosta popřál všem přítomným klidné prožití vánočních svátků a všechno
nejlepší do nového roku. Zasedání ukončil po projednání všech bodů programu
zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice ve 21.50 hod.
Ve Švábenicích dne: 16. 12. 2015
Zapsala: Petra Jakešová
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Farnost Švábenice
Drazí přátelé!
Prožíváme dobu postní, která je pro nás věřící dobou obnovy víry, ale také
smyšlení a chování. V Roku Milosrdenství, který prožíváme, snaha obnovit
se dosáhne svého vrcholu v prvním týdnu dubna, kdy po 10 letech budeme opět
prožívat sv. misie. Je to pro nás čas hlubokého zamyšlení a zhodnocení svého
života.
Čas běží rychle a neúprosně. Nedá se zastavit. Každý člověk se musí zamýšlet
nad smyslem všeho, co dělá a jak se cítí, proč a čím žije. Má jinak život nějaký
smysl?
Sv. misie jsou k tomuto vhodným časem. Je velmi dobré se podívat na svůj
život z úhlu věčnosti, povznést se nad svůj každodenní život. Sv. misie zahrnují
celou šíři našeho života: vztah k sobě, k druhému člověku, k rodině, k práci,
ke zdraví, ke svým slabostem a problémům, popřípadě také k Bohu a věčnosti.
V době misií budou ve středu pozornosti jak děti, tak mládež, manželé,
senioři a nemocní. Každý si najde v programu misií prostor a čas pro sebe.
Je to jenom na ochotě využít vhodnou chvíli. Tuto nabídku nám poskytuje Pán
Bůh skrze otce misionáře, kteří k nám přijedou z Brumova. Na setkání s námi
se těší P. Karel Matlok a Řehoř Tanderys - členové řádu otců mariánů. Spolu
s nimi přijedou k nám se svým svědectvím jejich přátelé.

Podrobný program všech misijních setkání
od 2. do 10. dubna 2016
Sobota 2. 4. 2016
JEŽÍŠ ŽIJE (den rozhodnutí)

symbol - srdce

po mši svaté - svědectví

18.30 hod.

Neděle 3. 4. 2016
Ježíši důvěřuji Ti (den milosrdenství)

symbol - obraz Božího milosrdenství

pobožnost k Božímu milosrdenství
Pondělí 4. 4. 2016
Ježíš - Slovo Otce (den Bible)

symbol - Bible

škola - program pro děti

10.00 hod.
15.00 hod.
18.30 hod.
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Úterý 5. 4. 2016
Ježíš a tvůj hřích (den křtu)

symbol - svěcená voda

promítání filmu

18.30 hod.

Středa 6. 4. 2016
Ježíš - světlo světa (den smíření)

symbol - křestní svíce

možnost zpovědí dopoledne a večer
Čtvrtek 7. 4. 2016
Ježíš - chléb života (den Eucharistie)

symbol - obraz eucharistie

celodenní adorace

18.30 hod.

18.30 hod.

Pátek 8. 4. 2016
Ježíš sesílá Ducha svatého (den biřmování)

symbol - pomazání olejem

návštěva nemocných - dopoledne

koncert v KD - Lamačské chvály

18.00 hod.

19.30 hod.

Sobota 9. 4. 2016
Ježíš utváří svou církev (den rodiny a manželství)

symbol - manželské prsteny

9.00 program pro děti
 15.00 program pro mládež
 18.30 mše svatá s obnovou manželských slibů

po mši sv. modlitby za naplnění Duchem svatým
Neděle 10. 4. 2016
Ježíš nás posílá (den evangelizace)

symbol - misijní kříž

rozeslání do světa

10.00 hod.

Těší se na vás otcové mariáni: P. Karel Matlok, MIC a P. Řehoř Tanderys, MIC.

Po celou dobu misií budete mít možnost:
 pohovoru s misionářem
 zpovědí (i generální)
 návštěvy domácnosti spojené s požehnáním rodiny.
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Oslava Velikonoc
Než vstoupíme do sv. misií, chci vás všechny pozvat na společné slavení největších
křesťanských svátků – Velikonoc:
 20.3. – Květná neděle – 9.30 h. – Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma – průvod
s ratolestmi
 24.3. – Zelený čtvrtek – 19.00 h. – mše sv. na památku Večeře Páně
 25.3. – Velký pátek
o 9.00 h. – velkopáteční ranní chvály v kostele
o 14.00 h. – křížová cesta v přírodě
o 19.00 h. – Památka Umučení Páně v kostele
 26.3. – Bílá sobota
o od 8.00 h. adorace u Božího hrobu
o 15.00 h. – hodina milosrdenství u Božího hrobu
o 20.00 h. – VELIKONOČNÍ VIGILIE
 27.3. – neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
o 9.30 h. – Slavnostní velikonoční bohoslužba
s žehnáním pokrmů
 28.3. – velikonoční pondělí – 9.30 h. - mše sv.

Další akce chystané ve farnosti do prázdnin:
 2.-10.4. – MISIE SVATÉ VE FARNOSTI ŠVÁBENICE
 23.4. – 7. zahájení nové motorkářské sezóny žehnáním motorkářů a motorek
ve 12.30 h.
 2.5. – májová pobožnost a žehnání polím u kapličky „na Pasekách“ /křížové
dny/ 17.15 h.
 7.5. – Svatofloriánská pouť hasičů v kapli sv. Floriána v Dětkovicích v 17.00 h.
 9.5. – májová pobožnost u kapličky „ve Zmole“ v 17.15 h.
 13.5. – fatimská májová pobožnost v kapli „na Hradě“ v 17.30 h.
 15.5. – Svatodušní slavnostní bohoslužba v 9.30 h.
 16.5. – Svatodušní pouť ke kapli na „Jezírku“ 17.30 h.
 22.5. – I. sv. Přijímání dětí při mši sv. v 11.00 h.
 28.5. – Národní pouť k Milosrdnému Ježíši do Krakova /přihlášky v kostele/
 29.5. – Slavnost Božího Těla s průvodem městysem – zahájení mší sv. v 8.30 h.
v kostele
 6.6. – výlet pro děti z náboženství
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 15.6. – farní svátek nemocných – mše sv. s udělováním svátosti nemocných
v 18.00 h.
 18.6. – farní výlet do horního Rakouska /přihlášky v kostele od 1.5./
 26.-31.7. se budou konat Světové dny mládeže se svatým otcem Františkem
v Krakově. Přihlásit se muže mládež přes webové stránky:
krakov2016.signaly.cz
Moc děkuji všem dobrodincům našeho kostela a všech sakrálních památek
v naší obci za jakoukoli pomoc v údržbě a opravách. Letos budeme pokračovat
v opravě omítek „staré sakristie“ a presbytáře kostela. Kostelním lavicím se
konečně dostalo nové čalounění. Brigádními silami se budeme snažit napravit
farskou zeď. Největší opravou projdou letos kostelní varhany. Generální oprava
tohoto vzácného nástroje potrvá dlouho, proto předem prosím o shovívavost pro
dlouhé vyloučení varhan z provozu. Předpokládaná částka za opravu je 400 tis. Kč,
proto budeme vděční za každý finanční příspěvek k těmto opravám.
Všem dárcům našeho kostela za finanční a modlitební podporu předem
děkujeme a rádi uvítáme jakoukoli pomoc. Dary na kostel můžete zaslat přímo
na účet farnosti 1560861399/0800 anebo složit na faře. Je možné vystavit
potvrzení o přijetí daru pro FÚ.
Ještě jednou chci vroucně pozvat Vás, přátele, na slavení Ježíšova utrpení,
smrti a vzkříšení a také na přátelské setkání s Ním během sv. misií. Také všechny
akce, o kterých jsem psal, jsou otevřeny pro každého.
Všem občanům požehnané a milostiplné velikonoční svátky,
přeje P. Boguslaw Jonczyk, švábenický farář
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Dobrovolný dar na konto Dobré vůle – 2015
Na konto Dobré vůle v roce 2015 přispělo 54 žen ze Švábenic a Dětkovic.
K tomuto příspěvku připojuji úryvek z evangelia podle Matouše: „Cokoli jste
udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.”
Ženy vybraly celkem 9.000,- Kč, které věnovaly na tyto humanitární účely:
- Domov pro postižené děti Otnice
3.000,- Kč
- Likvidace Lepry Praha
3.000,- Kč
- Papežská misijní díla Špindlerův Mlýn
3.000,- Kč
Milé ženy, opět Vám patří dík a věřte, že co uděláte
navíc pro druhé, stokrát se Vám to navrátí.
Zpracovala: Jana Jiříčková
Připravil: Libor Pištělka

Potěšení na obou stranách
Náš Zpravodaj by nebyl úplný, kdybychom zapomněli na naši stálou
přispěvatelku paní Milenu Pokornou. Na Švábenice prostě nedá dopustit.
Dopis, z kterého vybírám několik řádků, je tak krásně a úhledně napsán,
že by měl být vzorem některým našim žákům...
„Vánoční číslo Zpravodaje bylo potěšení číst. Gratuluji Vám k navázání spojení
s italskými betlémáři. Vaše až neuvěřitelná obsáhlá sbírka i její instalace
oprávněně získává i mimořádnou pozornost a odpovídající uznání. Uznání
zasluhují i stále nové aktuální výstavy jak pro jejich tématickou náplň, tak pro vždy
bohatou zásobu zajímavých exponátů.
Je krásné, že ve Švábenicích přibývá dětí, které budou vyrůstat ve stále
se zvelebující obci. Podle toho, co se ve Zpravodaji dovídám, mění se rok od roku
k lepšímu. Toho by si všichni měli vážit. Není to samo sebou, ocenění zasluhuje
jak zastupitelstvo obce, tak všichni, kteří nezištně vlastním přispěním pomáhají
při nejrůznějších akcích.
I v mateřské a základní škole působí neobyčejně iniciativní, nápadité a pro děti
zaujaté učitelky, jejichž působení vytváří slibné předpoklady, že z jejich svěřenců
vyrostou lidé nejen se solidními vědomostními základy, ale i dobře vychovaní.
Ať tedy je nadále ve Švábenicích všechno jen lepší! Zdraví Milena Pokorná.”
Připravil: Libor Pištělka
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Vzácná návštěva z Itálie ve Švábenicích

Jak jsem uváděl v posledním čísle švábenického Zpravodaje, měla přijet
pětice italských betlemářů do Švábenic. Stalo se to 4. ledna 2016. Přijeli
z Třebechovic pod Orebem a opět jako v srpnu s víceprezidentem italských přátel
tvůrců a sběratelů betlémů Pierem Luigi Bombellim v doprovodu tlumočníka
a betlemáře z Jemnice. Velmi se jim u nás líbilo a jako vzpomínku na toto setkání
mi darovali velkou knihu, která byla vydána v rámci Světového betlemářského
kongresu, který bude na podzim 19. - 23. října 2016 v italském Bergamu. Kniha
má název: PRESEPI DI CARTA, autorem je Pier Luigi Bombelli a Emanuela Carpani,
fotografie vytvořil Fernando Mattaboni. Kniha obsahuje více než 250 textových
stran s překrásnými betlemářskými fotografiemi. Mimo zemí s betlemářskou
tradicí, jako je Itálie, Německo a Rakousko, jsou v knize uvedena muzea v České
republice, která mají ve svých sbírkách papírové betlémy jako Zábrdí u Husince,
Muzeum Vysočiny Třebíč, Severočeské muzeum v Liberci, Třebechovické muzeum
betlémů, Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Muzeum betlémů Karlštejn a Muzejní
galerie betlémů ve Švábenicích. V Itálii je 7 muzeí s papírovými betlémy,
v Rakousku dvě, v Německu tři a v česku sedm muzeí se stálými papírovými
betlémy. Česká republika je ve světě považována a uznávána jako velmoc
v papírovém výtvarném pojetí betlémů. Také tato kniha obsahuje největší počet
fotografií betlémů našich výtvarných umělců.
Děkoval jsem jim za druhý dárek, a to byl velký papírový betlém z Itálie,
který již zdobí naši galerii.
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Jsem velmi rád, že jsem již dlouhodobě v tomto
Českém sdružení přátel betlémů a mojí sbírkou
betlémů mohu těšit příznivce tohoto překrásného
uměleckého kouzla.
Jak byli přátelé z Itálie rádi, když jsem v časopise
Betlémy a betlemáři, který vychází 4 x do roka uvedl
článek Vzácná návštěva z Itálie ve Švábenicích. Pier
řekl, že si vyzvedl hned tři časopisy, aby se mohl v Itálii
pochlubit, že jsme o něm psali.
Je jen škoda, že jsem ve Švábenicích jediným
sběratelem betlémů a také jiných sběratelských
aktivit, ze kterých vytvářím celoročně různé výstavy v našem muzeu.
Betlemáři mi závidí, že zde máme takovou možnost mít celoročně tuto
výstavu, jakou i ve velkých městech nemají. Nejsou prostory. V republice jsou nás
stovky a stovky, kteří na Vánoce jen za poděkování připravujeme tolik
betlemářských výstav a děláme návštěvníkům pěknou atmosféru. Výstavy byly
vždy jen krátkodobé, protože kulturní domy se pak připravovaly na další akce.
V dnešní době ať mladí nebo starší se chtějí bavit, ale z vlastní iniciativy pro
to málo udělají. Je to ale na škodu pro celou společnost.
Připravil: Libor Pištělka
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Malé zamyšlení
Možná by byl lepší název: Velké zamyšlení. Kolik již bylo napsáno stránek
o čistotě našeho prostředí, ale je mnoho lidí, kterým je to jedno, kteří jsou
k tomuto lhostejní. Sotva se udělá po městečku přádek, je za chvíli opět nastláno.
Asi je škoda, že poslední dobou je málo sněhu. To by bylo jako samo uklizeno.
Sněhová peřina by zakryla poházené papírky, láhve a jiné smetí. Sníh by dodal
okolí romantický nádech. Přitom by nikdo nemusel hnout prstem. Kdyby tomu
bylo ve skutečnosti, žilo by se nám zde jako v ráji. Jenže tak snadno nejde nic,
proto hned přichází další moudro: bez práce nejsou koláče, bez koštěte není
zameteno.
Ale je zajímavé, když napadne nový sníh, dokud je bílá pokrývka čistá, skoro
na zem nikdo nic neodhodí, ale pěkně všechno odnese do koše nebo strčí
do vlastní kapsy. Čisté prostředí totiž vychovává a kultivuje. Nikdo nechce být tím,
kdo onu nádheru pokazí. Bohužel s prvním smítkem je idylce konec a začnou
se zase kolem nás kupit odpadky. Jsme nepoučitelní. Jakmile na zemi spatříme
první obal třeba od sušenek, ztratíme zábrany a klidně bez nějakých výčitek
utrousíme něco z vlastních zásob, místo abychom sebrali to, co jiný nevychovanec
vyhodil.
Každý není takový, vím, jen někteří, ale pokud my ostatní budeme pouze
přihlížet a mlčet, brzy se přiřadíme do armády šmudlů a špindírů, i když bez
osobního přispění.
Naštěstí jsou ještě kolem nás nadšenci, kteří si výchovný prvek příkladu
uvědomují a vylepšují naše okolí. Neúnavně jdou za obrazem upravené země,
dokážou strhnout ostatní a odměnou jim kolikrát není ani pochvala.
Připravil: Libor Pištělka
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Národní kulturní památka
Nedaleko Kutné Hory se nachází obec Jakub – Církvice, kde minulý rok 2015
probíhaly oslavy 850 let od založení chrámu sv. Jakuba. Při této příležitosti bylo
vzpomenuto i našich švábenických předků. Románská stavba kostela sv. Jakuba
se nachází na návrší nad říčkou Klejnárkou uprostřed rozlehlé návsi obce Jakub
(nyní část obce Církvice). Jde o stavbu z 12. století, která nemá v Čechách obdoby.
Kostel má obdélnou loď s apsidálním závěrem a výrazně převýšenou věž
na západním průčelí. Stavba je pozoruhodná zvláště svou jižní stranou, která
je bohatě zdobena románskými plastikami. Tato výzdoba je nejrozsáhlejším
zachovalým souborem románské plastiky u nás.
O založení kostela se zasloužila vdova po Slaviborovi ze Švábenic Marie,
která tímto činem snímá kletbu uloženou na Slavibora pro účast na přepadení
olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka v roce 1145.
Dokladem o založení kostela je oltářní autentika, kterou v roce 1165 nechal
sepsat pražský biskup Daniel I. Autentika s relikviemi byla nalezena v roce 1845
v oltářní menze v olověné schránce. K tomuto výročí 850 let od založení chrámu
probíhaly během roku kulturní programy. Byl to například Benefiční koncert pro
kostel sv. Jakuba, Poutní bohoslužba při příležitosti oslavy svátku sv. Jakuba, Dny
evropského dědictví, Vystoupení písničkáře Jardy Svobody – forntmana
folkrockové kapely Traband a Slavnostní „posvícenská” bohoslužba k ukončení
oslav. Bohoslužba byla zároveň pomyslným zahájením přípravné fáze rozsáhlého
projektu opravy schodiště a vnitřního uspořádání věže chrámu. Projekt bude
zakončen zavěšením původních historických zvonů.
Prohlídka tohoto místa opravdu stojí zato. Celoročně lze prohlídku chrámu
sv. Jakuba domluvit s průvodcem v místě na telefonu.

Připravil: Libor Pištělka

18

Muzejní koutek
Pozvánka na výstavu
Každou neděli od 13. března do 26. června 2016
je ve výstavní síni muzea otevřena nová velká výstava s názvem:
VELIKONOČNÍ neboli PAŠIJOVÉ BETLÉMY.
Dále uvidíte rovněž méně známé KŘÍŽOVÉ CESTY, SVATÉ OBRÁZKY,
FILATELII A POHLEDNICE s velikonočními motivy.
Jde o 2 000 kusů těchto námětů.
Zároveň je otevřeno Kostelní muzeum a Muzejní galerie betlémů,
která již čítá 1280 betlémů ze všech druhů materiálů.
To vše můžete spatřit od 13:00 do 17:00 hodin.

Co se připravuje v muzeu
Od 31. července do 30. října 2016
to bude každou neděli opět velká výstava s názvem:
NAŠI ZVÍŘECÍ PŘÁTELÉ: KONÍČCI, PEJSCI A KOČIČKY.
Mottem výstavy bude: „Kdo má rád zvířata, má rád i lidi.”
Připravil: Libor Pištělka
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Mušketýři ve škole
28. ledna ráno před pololetním vysvědčením navštívili naši školu dětmi
oblíbený klaun Čiko a medvídek Bubu. Čiko všem našim žákům vysvětlil, kdo byli
ve své době mušketýři a jak se chovali. Pak vypukla „diskoška“. Mezi písničkami
děti soutěžily například v hodu kroužkem na cíl, v přetahování lanem a nafukování
balónků. Odměnou pro nejlepší hráče byl meč nebo zvířátko, které vykouzlil Čiko
z nafukovacích balónků. Pohybu bylo dost a dost. Na závěr nechyběla tradiční
písnička „Jede, jede, mašinka“. Největším hitem ale byly „prdicí pytlíčky“, které
dostalo každé dítě. A tak se školou ozývaly zvuky, které až tak do školy zrovna
nepatří, ale paní učitelky to braly s humorem. Vždyť to byl dárek po vydařené
show. A třešničkou na dortu toho dne bylo pololetní vysvědčení, na kterém měla
převážná většina dětí napsáno „Prospěl/a s vyznamenáním“. Takže odměna
za pololetní snažení byla na místě.
Text i foto: Jarmila Dušková
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Školáci bruslili
Mezi oblíbené sporty žáků
naší ZŠ patří mimo jiné
bruslení. Proto jsme i letos,
jako již mnohokrát, zavítali na
zimní stadion do Vyškova.
V úterý 23. února nás
hned po ránu zavezl autobus
rovnou před bránu kluziště.
Stadion čekal jen na nás, a tak
našim sportovcům nezbývalo
než nasadit brusle, helmy a
rukavice a s dobrou náladou a velikou chutí se vrhnout na hladkou plochu.
Někteří přijeli zdokonalovat své bruslařské umění, jiní se s ledem seznamovali
poprvé. Bruslilo se jednotlivě i ve skupinkách, jezdil se vláček a honička.
Ti zdatnější si zahráli na rybičky a zasoutěžili ve slalomu. Nechyběl čas ani na
posilující svačinku, na pózování a fotografování.
Sportovní dopoledne si všichni náramně užili a už teď se těší, že si zážitek
určitě zopakují v příštím školním roce.
Zdeňka Grmelová
Foto: Jarmila Dušková
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Zápis dětí do 1. třídy
Ve středu 3. února proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy pro školní rok
2016/2017.
S velkou chutí a odhodláním naši budoucí prvňáčci předváděli své početní
znalosti z matematiky, dokázali povědět pohádku, poznávali zvířátka s mláďaty
a na své umělecké vlohy poukázali při kreslení postavy (nejčastěji to byla
maminka) a recitaci básničky. Po tak namáhavém a vyčerpávajícím výkonu byli
všichni odměněni malým dárkem a sladkou odměnou na cestu domů.
K letošnímu zápisu dorazilo 21 budoucích prvňáčků, z tohoto počtu rodiče
dvou dětí požádali o odklad školní docházky. 1. září 2016 zasedne do lavic
minimálně 19 žáků 1. třídy.
Jana Zatloukalová, ředitelka školy
Foto: Jarmila Dušková
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Jaké akce pořádáme v mateřské škole
a jak připravujeme děti do základní školy
Začátkem ledna jsme uspořádali v mateřské škole jednu pěknou akci pro děti
z obou tříd. Nejdříve se starší děti ze 2. třídy naučily zpívat všechny sloky písně My
tři králové jdeme k vám, další den se tři děti převlékly za krále a popřály ostatním
vše nejlepší do nového roku 2016, také rozdaly sladkosti a nakonec si s nimi
všechny děti zazpívaly.
V průběhu měsíce ledna měly děti větší možnost hrát si s novými hračkami,
které dostaly v prosinci pod stromečkem. Většinu děvčat bavilo tančit podle
reprodukované hudby s novými barevnými stuhami, děti cvičily s dalším novým
tělovýchovným náčiním – s prolézacím tunelem, míči, talíři a kruhy hula hop.
K procvičování prostorových pojmů velice přispělo používání nové didaktické
pomůcky TOPOLOGO VISIO - do podložky připevňovaly podle předlohy postavy,
zvířata a předměty. Nenásilně se tak učily určovat vpravo, vlevo, nahoře, dole,
uprostřed, před, za.
Všechny děti dlouhodobě vedeme k samostatnosti při přípravě a úklidu
pomůcek, při stolování, oblékání, ale také umývání. Možná se to zdá někomu
samozřejmé, ale většina dětí při nástupu do mateřské školy nezvládá základní
dovednosti, nedokáže reagovat na pokyn učitelky, někdy neslyší ani na vlastní
jméno. Musíme je to postupně naučit.
Proto žádáme rodiče dětí, které přijdou k zápisu na příští školní rok:
- nechávejte své dítě, aby doma jedlo samo, správně drželo lžíci
- aby si uklízelo po sobě hračky
- aby se co nejvíce snažilo oblékat, obouvat, skládat oblečení
- aby dokázalo vyjádřit své přání a umělo říci, když něco potřebuje.
Jen tak přechod z domova do kolektivu v mateřské škole může být
bezproblémový. Pokud jsou rodiče nedůslední, tak i v době, kdy je jejich dítě
v mateřské škole, mohou problémy přetrvávat – stává se, že si vynucují cokoliv
u rodičů i u učitelek, nechovají se pěkně k ostatním dětem, používají nevhodná
slova. Z toho pak vyplývají různě vzniklé situace, které musí učitelky v mateřské
škole denně řešit. Vždy se zastáváme dětí, kterým někdo ublížil.
O vedení dětí k pěkným vztahům v naší mateřské škole bylo napsáno
v minulých článcích dost, ale stále vidíme rezervy ve spolupráci s rodiči. Proto
pořádáme v mateřské škole osvědčené akce pro děti a rodiče, veřejná vystoupení,
ale také odpoledne s ukázkou práce s předškolními dětmi.
Dne 28. 1. 2016 učitelky pozvaly do mateřské školy rodiče předškolních dětí.
Nedostavili se sice všichni, ale většina projevila zájem a přišla se na své dítě
podívat. Rodiče mohli při společných činnostech dětí zjistit, jaké vědomosti jejich
dítě zvládá, jak se dokáže soustředit, počítat, určovat hlásku na začátku slov,
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rozkládat slova na slabiky, jak se dokáže vyjadřovat, řešit problém nebo
vystupovat před kolektivem. Děti před přítomnými přednesly báseň nebo
zazpívaly píseň, kterou se naučily doma. Po ukončení akce měli rodiče možnost
informovat se o chování, jednání svého dítěte v mateřské škole a jejich
připravenosti na vstup do základní školy.
Hned 3. února 2016 většina z nich s očekáváním spěchala k zápisu
do základní školy. Spolupráce učitelek z MŠ a ZŠ je dlouholetá, velkou výhodou je,
že budovy jsou blízko sebe a že se zápisu účastní také učitelka z mateřské školy.
Těší nás, že většina dětí je dobře připravena, po dlouhé době budeme mít i menší
počet odkladů školní docházky. Jen některé děti budou muset ještě něco vylepšit například opravovat nesprávné držení tužky, zlepšit výslovnost některých hlásek,
rozlišovat geometrické tvary, soustředit se na činnost, zavazovat tkaničky,
poznávat vpravo, vlevo.
Výslovnost lze zlepšit s radou učitelky z MŠ nebo pod vedením odborného
logopeda ze Speciálně pedagogického centra ve Vyškově, logopedky v Ivanovicích
na Hané. Nedůležitější je pravidelné procvičování hlásek a slov nejlépe denně
s rodiči doma. Pokud by mělo dítě v 1. třídě špatnou výslovnost, znamenalo
by to pro něj velké potíže při čtení.
V rámci spolupráce s rodiči dostalo každé předškolní dítě domů kartičku
s činnostmi, ve kterých by se mělo ještě zlepšit do konce školního roku. A jestli
se to naučí, než nastoupí v září do školy, záleží nejen na nás, ale hlavně
na rodičích. Získat zájem o činnosti, které děti nebaví, není vždy lehké. Ale když
se to umí a chce, tak se většina činností dá provádět hravou formou. Přejeme
všem hodně trpělivosti a radosti.
Další akce školy:
1. 2. 2016 proběhlo vyšetření zraku dětí, které provedla pracovnice Prima vizus,
o.p.s. pomocí speciální vyšetřovací kamery PlusoptiX
5. 2. 2016 děti zhlédly maňáskovou pohádku
O ztracené šišce
16. 2. 2016 uspořádaly učitelky karneval se soutěžemi
Na poslední akci se děti dlouho těšily, třídy
pomáhaly učitelkám vyzdobovat vlastními pracemi –
obrovskými klauny, ozdobami, kuželkami, stuhami
a barevnými kvádry. V maskách tančily a soutěžily
nejen děti, ale také učitelky. Překvapení v podobě
drobných dárečků udělalo dětem asi největší radost –
domů si odnášely nafouknutý balonek s nakresleným
klaunem a lízátko dudlík. Na přání dětí si na karneval
hrály děti i další dny, protože tanec i zpěv mají u nás
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stále velké místo. Když k tomu přidáme cvičení a pohybové hry, tak to jsou
skutečně ty činnosti, které děti nejvíce baví. A to je dobře. V naší mateřské škole
nenahrazujeme přímou práci s dětmi činnostmi jako sledování televize nebo
zařazování her na počítači. Raději používáme nové didaktické pomůcky – hračky,
při kterých se děti učí. Právě proto jsme koupili didaktické hry Povím ti mami.
Říkej a předváděj – předškoláci, Chráníme přírodu, Odborníci, Matematika,
Hygiena, Abeceda, pexeso geometrické tvary, domino geometrické tvary, panáčky
První přátelé lidé světa – národy, První přátelé – profese, dětský telefon,
skládačky škola a domeček, pomůcky pro dopravní výchovu - semafor pro chodce,
semafor pro řidiče, přechod pro chodce. Do mateřské školy byl pořízen také
kopírovací systém Canon.
Ilona Kučerňáková
vedoucí učitelka MŠ
Zápis do mateřské školy na školní rok 2016 – 2017
Zápis do mateřské školy na školní rok 2016 – 2017 proběhne začátkem dubna.
Termín bude upřesněn a vyhlášen rozhlasem, vyvěšen na nástěnkách u úřadu
městyse a u zastávky. K zápisu přinesou rodiče rodný list dítěte.
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Jaro u hasičů
Doba velikonoční zároveň znamená, že máme za sebou první třetinu roku
2016. Co se u švábenických hasičů v tomto období událo?
Udály se dvě větší akce. Tou první bylo jako každý rok pořádání Hasičského
plesu, který se letos konal 16. ledna v kulturním domě ve Švábenicích. K tanci
a poslechu hrálo Znojemské hudební duo ARCONA. Bylo také připraveno bohaté
občerstvení a ti, kdo si koupili losy, mohli soutěžit o pěkné ceny v tombole.
Další velkou akcí bylo pro náš sbor pořádání Dětského karnevalu,
který každoročně pořádáme s úřadem Městyse Švábenice. Karneval se letos konal
v neděli 7. února. Účast dětí byla velká. Děti se svými rodiči, babičkami, dědečky,
tetami a strýci zaplnili celý kulturní dům, ve kterém se akce konala. Tradicí
na karnevale je spousta her pro děti, písniček, a také velká a bohatá tombola.
Letos vyhrál snad každý, kdo si koupil losy.
A co nás čeká dále v první polovině roku 2016? Jako každý rok proběhne
sběr starého železa. Přesné datum konání sběru bude upřesněno místním
rozhlasem.

Letní tábor pro děti
Také i letos se bude na začátku prázdnin konat Letní tábor pro děti.
I tento rok se tábor uskuteční na Skavsku, a to v termínu od 1. do 9. července
2016. Hlavní táborovou hrou bude Asterix a Obelix. Děti se mohou těšit
na spoustu her a zábavy. Přihlášky je možné si stáhnout na webových stránkách
www.sdhsvabenice.cz v sekci „Ke stažení“, nebo je lze vyzvednout u paní
Procházkové (naproti hasičské zbrojnice). Na všechny děti se těší vedoucí.

SDH Švábenice slaví 120 let
Tento rok slaví SDH Švábenice velké jubileum, a to 120 let založení sboru
dobrovolných hasičů. Oslavy tohoto významného jubilea proběhnou od pátku
24. do neděle 26. června 2016. Na programu bude v pátek Slavnostní hasičská
schůze, v sobotu se bude konat v areálu Českého svazu chovatelů hasičský výlet
a v neděli proběhne dopoledne slavnostní mše v chrámu sv. Michaela Archanděla
ve Švábenicích a odpoledne se návštěvníci mohou těšit na ukázky hasičské
techniky a ukázky zásahů na prostranství u zemědělského družstva. Přesné časy
konání jednotlivých akcí budou samozřejmě zveřejněny. Již nyní všechny zveme
na naše oslavy.
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Na závěr tohoto příspěvku bychom Vám, milí čtenáři,
rádi popřáli krásné velikonoční svátky,
dny plné slunečních paprsků
a hlavně jaro bez požárů, či jiných nepříjemností.

Hasiči ze Švábenic
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Vítězství pod vysokou sítí zůstalo letos doma!
Tříkrálový volejbalový turnaj připadl v letošním roce
na sobotu 9. ledna. V tělocvičně základní školy strávili hráči
6 zúčastněných smíšených družstev příjemné sportovní
odpoledne.
Plnohodnotným soupeřem a zároveň oblíbencem
všech diváků je již každoročně tým švábenických juniorů,
který se k radosti rodičů stále více rozrůstá. Místní
volejbalisty doplnili přátelé dojíždějící z Vyškova, nechybělo družstvo přihlášené
švábenickými fotbalisty, z Rybníčka dorazily 2 týmy hostů. Jedenáctý ročník
turnaje potvrdil vůli účastníků hrát a scházet se, čehož si podle svých slov hlavní
organizátorka turnaje, Andrea Kalábová, cení nejvíce.

Výsledné umístění:
1. Švábenice – mix
2. Rybníček I.
3. Rybníček II.
4. Švábenice – junioři
5. Fotbalisté
6. Švábenice

Za Volejbal Švábenice zapsala: Jarmila Dobešová
Obrázek nakreslila: Terezka Dobešová
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3. oddíl YMCA SKAUT Švábenice
Betlémské světlo
V loňském roce jsme před
Vánocemi do našeho městyse
přivezli
jako
každoročně
Betlémské světlo. Děkuji všem,
kteří se připojili k roznášení
světla,
a
tím
přispěli
k obohacení našich svátečních
domovů.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 10. ledna 2016 jsme se sešli v zasedací místnosti městyse, abychom
pro potřeby charity vykonali již tradiční „Tříkrálovou sbírku“. Po několika
vyčerpávajících hodinách koledování jsme se opět sešli na radnici a po
rozpečetění pokladniček a sečtení jejich obsahů jsme měli radost z vybrané částky
26 418,- Kč. Poděkování patří všem koledníkům, kteří svůj čas věnovali této
sbírce, i těm, kteří do sbírky přispěli.
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Celoročně pracující družinky:
Pondělí 15:30 – 16:30
Broučci
Středa 15:00 – 16:00
Motýlci
Sobota 10:00 – 11:30
Liščata
Pavel Brown Derka, vedoucí oddílu
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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
- objednávky:
p. Petřeková, tel: 736 441 108

po – pá:

19:00 – 21:00 h.

Lezecká stěna boulderového typu v tělocvičně ZŠ, provozní doba: neděle 15:00 – 17:00 h.
vstupné 10,- Kč, plocha stěny 37 m2, výška 4 m, 296 chytů. Kontakt na správce:
- Pavel Přecechtěl, e-mail: precechtelpavel@gmail.cz

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:

Pošta:
otevírací doba:

tel: 517 365 620

po, út, čt, pá:
st

ne: 13:00 – 17:00 h.

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:
so:
ne:

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

Květinářství a zahradnictví Jana, Švábenice 49, tel: 733 510 293,
jklabalova@seznam.cz

otevírací doba:

po:
út, st, čt, pá:
so:

zavřeno
8:00 – 11:30
7:30 – 10:30

13:00 – 16:30
13:00 – 16:30

Květinové studio LAURA, Andrea Kalábová, tel. 732 826 575
www.kvetinovestudiolaura.webnode.cz
otevírací doba:
po:

út, st, čt, pá:
so:

zavřeno
8:00 – 10:00 h.
8:00 – 11:00 h.
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13:00 – 17:00 h.
13:00 – 17:00 h.

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

Pálení ovocných kvasů:

Hana Hlobilová, tel: 517 365 651, 737 050 988
Petr Hlobil, tel: 777 333 323

Lešení – lešenáři, s.r.o, Švábenice 380, Jednatel Petr Hlobil tel: 777 333 323
e-mail: info@leseni-lesenari.cz
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Omalovánka pro děti
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7. ročník
Žehnání
motorkářům
a motorkám
se koná v sobotu

23. 4. 2016
sraz ve 12.30 hod.
u kostela sv. Michaela Archanděla
ve Švábenicích

Milí rodáci a přátelé,
Úřad městyse Švábenice
a Sbor pro občanské záležitosti
Vás a Vaše partnery
srdečně zve na

Sjezd rodáků
který se bude konat
v sobotu 10. září 2016 v 10.00 hodin
Zvány jsou ročníky:
1932, 1935, 1936, 1940, 1941, 1945, 1946,
1950, 1951, 1955, 1956, 1960, 1961, 1965, 1966
Zajímavý program je připraven na celý den,
večer bude taneční zábava.
Těšíme se na setkání s Vámi

Příští číslo (č. 2/2016) vyjde
na Hody sv. Michaela Archanděla.
Uzávěrka příspěvků bude v pátek 2. září 2016.
Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky.
Zpravodaj městyse Švábenice
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