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Občanská rubrika
Narodili se:
28. 3.

Terezie Hrozová
č.p. 339

8. 5.

Jakub Grošek
č.p. 345

3. 6.

Marie Straková
č.p. 75

2. 8.

Nicol Bednářová
č.p. 271

20. 8.

Štěpán Moler
č.p. 89
Blahopřejeme

Opustili nás:
paní Mária Cupáková
dne 26. 3. ve věku 70 let
pan František Hrnčiřík
dne 22. 4. ve věku 74 let
pan Miroslav Vévoda
dne 8. 7. ve věku nedožitých 85 let
Vzpomínáme

V současné době mají Švábenice 1013 obyvatel
491 žen a 522 mužů
5 dětí se narodilo, 3 spoluobčané zemřeli,
6 osob se přistěhovalo, 18 osob se odstěhovalo
Pozn.: Výše uvedené údaje jsou od měsíce 1. března do 31. srpna 2016.
Petra Smutná
evidence obyvatel

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení rodáci,
chci Vás touto cestou pozvat na setkání rodáků, které se uskuteční dne
10. 9. 2016 v Kulturním domě ve Švábenicích. Písemné pozvání obdrželi i všechny
ročníky, které se nemohly zúčastnit loňského setkání, z důvodu rozsáhlé
rekonstrukce Kulturního domu. Proto věříme, že spojením dvou ročníků můžeme
očekávat i vyšší účast. Setkání rodáků ve Švábenicích má dlouholetou tradici.
V žádném městě nebo obci v širokém okolí nemají rodáci takovou možnost se
každoročně setkávat jako ve Švábenicích. Ten, kdo pozvání na tradiční sjezd
rodáků příjme, není nikdy zklamán a při loučení se těší na další příští setkání.
Věříme, že tomu tak bude i v letošním roce. Vidět spokojené účastníky na
takovém setkání je největší odměnou pro pořadatele.
Dne 8. 8. 2016 navštívil v rámci své pracovní cesty městys Švábenice
hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. Spolu s hejtmanem přijel
i senátor a místopředseda Senátu PČR Ing. Ivo Bárek a náměstek hejtmana JmK
Bc. Roman Hanák. V rámci návštěvy proběhlo za účasti členů Rady městyse
jednání v zasedací místnosti úřadu městyse Švábenice. Hejtman se především
zajímal o dokončené a připravované projekty v městysi, u kterých byla nebo bude
spoluúčast Jihomoravského kraje. Po jednání následovala prohlídka Kulturního
domu a okolí Základní a Mateřské školy.

Dne 26. 5. 2016 proběhla v městysi Švábenice kontrola z České inspekce
životního prostředí, oblastní inspektorát Brno. Předmětem kontroly bylo
odkanalizování městyse Švábenice a vypouštění odpadních vod z kanalizace pro
veřejnou potřebu za období 2014, 2015 a uplynulou část roku 2016. Byla
kontrolována veškerá dokumentace, kterou musí mít městys za účelem
vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu do švábenického
potoka. Byla provedena i fyzická kontrola v korytě švábenického potoka.
Ke kontrole byly předloženy protokoly o rozborech vypouštěných odpadních vod
z kanalizace pro veřejnou potřebu z jednotlivých výústí. Rozbory provádí
akreditovaná laboratoř společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Z přehledu
rozborů vyplynulo, že z celkového počtu 16 rozborů v kontrolovaném období
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došlo u některých rozborů k překročení stanovených limitů. Z těchto důvodů byla
městysi uložena ve správním řízení pokuta ve výši 40.000,- Kč. Stanovené limity
zásadně ovlivňují svým chováním občané městyse, kteří vypouštějí odpadní vody
do veřejné kanalizace. Upozorňujeme občany, že do veřejné kanalizace nebo
do potoka je nepřípustné vypouštět odpadní splaškové vody, které nejsou
předčištěné. Kontroly mohou být prováděny opakovaně, v kteroukoliv dobu
bez ohlášení a v případě, že bude zjištěno překročení limitů, a to i v potoce, hrozí
městysi uložení vysoké pokuty. Tyto kontroly se vztahují i na fyzické osoby, čili na
občany městyse. K výstavbě čističky odpadních vod je zpracována projektová
dokumentace k územnímu rozhodnutí, které však doposud nebylo vydáno
z důvodu, že se nám zatím nepodařily vykoupit všechny pozemky,
které s výstavbou ČOV souvisí. Proto žádáme občany, kteří pozemky v lokalitě čov
a příjezdové komunikace vlastní, aby byli k městysi při výkupu vstřícní a pozemky
prodali. Jedině tím podpoří dokončení projektové dokumentace. Bez výkupu
všech pozemků není možno realizaci stavby ČOV uskutečnit.
V průběhu prázdnin byly zahájeny dvě akce pod názvem: „Revitalizace
mimoškolní budovy“ a „Decentralizace MŠ a ZŠ“. U revitalizace se jedná o celkové
zateplení mimoškolní budovy s novou fasádou, výměnou některých oken,
vstupních dveří směrem od školy a na balkon. Dále budou vyměněny žlaby, svody,
zateplení půdního prostoru nad byty a jiné práce spojené s touto akcí.
U decentralizace se jedná o plynovodní přípojku MŠ, plynovodní přípojku ZŠ, nový
zdroj vytápění MŠ a nový zdroj vytápění ZŠ. Původní 40. roků staré potrubí
v topných kanálech, které doposud vytápělo ZŠ a MŠ z centrální kotelny bylo již
v havarijním stavu. Proto byla zpracována projektová dokumentace
k samostatnému vytápění v každém objektu. Vše musí být dokončeno do zahájení
topné sezóny. Do podzemních kanálů bylo současně položeno nové vodovodní
potrubí pro oba objekty. V mimoškolní budově bylo dokončeno nové sociální
zařízení pro děti navštěvující školní jídelnu, družinu a hudebnu. V MŠ byla
dokončena přípravna výdeje stravy v I. poschodí. Zde byly provedeny nové
keramické obklady, dlažby, rozvody vody, odpady, rozvody elektřiny, nová
kuchyňská linka a nerezové stoly pro výdej stravy.

Josef Kubík, starosta městyse
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Informace o místním hřbitově
Vážení občané,
jistě si již většina z vás všimla informačních cedulek, které jsou rozmístěny
na branách místního hřbitova. Pro ty, ke kterým se tyto informace ještě
nedostaly, je uvádíme níže. Prosíme vás o jejich dodržování. Zajistíte tím
správnost údajů ve Hřbitovní matrice, která je na Úřadě městyse Švábenice
vedena již od roku 1966.

Na Úřad městyse Švábenice je nutné vždy oznámit
jakoukoliv manipulaci s hrobem, urnovým hrobem či kolumbáriem:
- opravy a úpravy hrobů a obrub,
- ukládání pozůstatků do hrobů,
- uložení uren do kolumbária či urnových hrobů,
a to z důvodu vedení Matriky o pohřebnictví.
Uložení pozůstatků zemřelých do hrobu, urnového hrobu, či kolumbária
je nutné oznámit!
Stačí nahlásit telefonicky na tel. č. 517 365 602. Nahlásí se:
- jméno zemřelého, datum narození, datum úmrtí, datum kremace nebo
datum uložení pozůstatků do hrobu.
Po uložení pozůstatků do hrobu v rakvi je třeba prodloužit stávající
Smlouvu o nájmu hrobového místa,
popř. vystavit novou smlouvu na nového nájemce (to v případě, že
nájemcem byla osoba, která zemřela), a to z důvodu prodloužení nájmu
na stanovenou tlecí dobu, která je zde stanovena na 13 let.
Informace k uzavírání nájemného
Nájemné hrobových míst je vypočítáváno podle m2 a je k němu přičtena
částka za služby spojené s nájmem. Smlouva se uzavírá na 13 let.
Nájemné urnových hrobů a kolumbária činí 50,- Kč na rok. Smlouva se
uzavírá na 10 let.
Pořizovací cena urnových hrobů je 6.602,- Kč.
Veškeré tiskopisy žádostí a informace jsou dostupné na Úřadu městyse
Švábenice a na výše uvedeném tel. čísle.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
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Zápis o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného 7. 3. 2016
Starosta (předsedající) Josef Kubík zahájil 7. zasedání Zastupitelstva městyse
00
Švábenice (dále jen ZM) v 18 hod. a přivítal všechny přítomné.
Bod č. 1
Technický bod
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání 7. 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 11 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Omluveni: MUDr. Ing. Jolana Zlámalová, PhD., Mgr. Jana Straková, PhD., Lenka
Gruberová, Josef Polišenský
Zapisovatelkou byla jmenována Petra Jakešová.
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis ze 6. 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 7. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice.
Navrženi byli: Alena Kušková, Petra Pištělková
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu
7. zasedání zastupitelstva městyse:
1. Alena Kušková
2. Petra Pištělková
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 2016
4. Projednání a schválení smluv o poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu
městyse a darovacích smluv
5. Rozpočtový výhled městyse 2017-2018
6. Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2015
7. Zprávy finančního a kontrolního výboru
8. Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku parc. č. 3980/2 v k.ú. Švábenice
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9. Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku parc. č. 147/13 v k.ú. Švábenice
10. Revokace usnesení č. 26 z 3. zasedání zastupitelstva městyse ze dne
16. 3. 2015 a revokace usnesení č. 7 ze 4. zasedání zastupitelstva městyse ze
dne 15. 6. 2015
11. Projednání záměru směnit část pozemku p.č. 184 a p.č. st. 287/1 v k.ú.
Švábenice za p.č. 3256/60 a p.č. 3256/61 v k.ú. Švábenice
12. Projednání záměru prodat část pozemku p. č. 64/9 v k.ú. Švábenice
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr
Bod č. 2
Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Místostarosta seznámil zastupitelstvo městyse s usnesením rady městyse ze dne
4. 11., 25. 11., 16. 12. 2015 a 20. 1.2016.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady městyse ze dne
4. 11., 25. 11., 16. 12. 2015 a 20. 1. 2016.
Bod č. 3
Projednání a schválení rozpočtu městyse na rok 2016
Předsedkyně finančního výboru Alena Kušková seznámila zastupitelstvo městyse
s rozpočtem městyse na rok 2016, viz příloha č. 2.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočet městyse Švábenice na rok
2016.
Bod č. 4
Projednání a schválení smluv o poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu
městyse a darovacích smluv
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se Smlouvami o poskytnutí
neinvestičních příspěvků z rozpočtu městyse a darovacích smluv 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, z.s.
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-

Martina Vévodová, Švábenice 27
ZO Českého zahrádkářského svazu Švábenice.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Darovací smlouvu č. 1/2016 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, zastoupený Josefem Kubíkem, starostou městyse a obdarovaným Asociací
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub PAPRSEK Tyršova 29,
682 01 Vyškov, zastoupený Jaroslavou Bednářovou předsedkyní.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
Darovací smlouvu č. 2/2016 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. 3/2016 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, zastoupený Josefem Kubíkem, starostou městyse a obdarovaným
Společností přátel vesnice a malého města Spojenců 10, 772 00 Olomouc,
zastoupeným 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. 1/2016 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,
zastoupený 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. 2/2016 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.
6

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
městyse Švábenice č. 3/2016 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 3. oddíl Ymca Skaut
Švábenice, Na Řádku 21, 690 02 Břeclav, zastoupený Radimem Holubem,
předsedou sdružení.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
městyse Švábenice č. 4/2016 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. 5/2016 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. 6/2016 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, zast. 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. 7/2016 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
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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. 8/2016 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 Sokol Švábenice, z.s.,
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. 9/2016 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. 10/2016 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.
V 19.30 vystoupil pan Ivan Jurák, zástupce společnosti Terra Group Investment,
a.s. a seznámil přítomné s projektem „Obec občanům“ na pořádání hromadných
elektronických aukcí energií. Po diskusi členové zastupitelstva doporučili,
aby společnost oslovila občany městyse formou letáků a besed bez zapojení
a podpory zastupitelstva městyse.
Bod č. 5
Rozpočtový výhled městyse na rok 2017 - 2018
Účetní městyse Petra Jakešová seznámila zastupitelstvo městyse s rozpočtovým
výhledem městyse na rok 2017 a 2018, viz příloha č. 3.
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Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo městyse b e r e
Švábenice na rok 2017 a 2018.

na

vě d o m í

rozpočtový výhled městyse

Bod č. 6
Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2015
Účetní městyse Petra Jakešová seznámila zastupitelstvo městyse s výsledky
inventarizace majetku a závazků za rok 2015, viz příloha č. 4.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e výsledky inventarizace majetku a závazků
za rok 2015, včetně závěrečné zprávy s návrhem na vyřazení.
Bod č. 7
Zprávy finančního a kontrolního výboru
Zprávu finančního výboru přednesla Alena Kušková, viz příloha č. 5.
Zprávu kontrolního výboru přednesla Petra Pištělková, viz příloha č. 6.
Usnesení č. 20
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í zprávy finančního výboru ze dne
4. 3. 2016 a kontrolního výboru ze dne 29. 2. 2016.
Bod č. 8
Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku parc. č. 3980/2 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s kupní smlouvou na prodej pozemku
2
parc. č. 3980/2 o výměře 101 m uzavřenou mezi městysem Švábenice jako
prodávající a Ing. Jiřím Skácelem, Švábenice 185, 683 23 Ivanovice jako kupující.
Usnesení č. 21:
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 odprodej nemovitého majetku pozemku
2
p.č. 3980/2 o výměře 101 m , který je zapsán mimo jiné v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj – Katastrální pracoviště Vyškov na LV
č. 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice, za kupní cenu 3.030,- Kč mezi
Městysem Švábenice jako prodávající, Ing. Jiřímu Skácelovi, Švábenice 185,
683 23 Ivanovice na Hané. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce
vyvěšením dne 19. 11. 2015 a z ní sňat dne 9. 12. 2015. Kupující uhradí
vypracování znaleckého posudku a návrh na vklad.
Bod č. 9
Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku parc. č. 147/13 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s kupní smlouvou na prodej pozemku
2
parc. č. 147/13, ostatní plocha o výměře 2 m uzavřenou mezi městysem
Švábenice jako prodávající a Bc. Zdeňkem Hlobilem, Švábenice 379, 683 23
Ivanovice na Hané jako kupující.
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Usnesení č. 22:
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 odprodej nemovitého majetku pozemku
2
p.č. 147/13, ostatní plocha o výměře 2 m , který je zapsán mimo jiné v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj – Katastrální pracoviště
Vyškov na LV č. 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice, za kupní cenu
1.300,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající, Bc. Zdeňkovi Hlobilovi,
Švábenice 379, 683 23 Ivanovice na Hané. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední
desce vyvěšením dne 19. 11. 2015 a z ní sňat dne 9. 12. 2015. Kupující uhradí
sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 10
Revokace usnesení č. 26 z 3. zasedání zastupitelstva městyse ze dne 16.3.2015
a revokace usnesení č. 7 ze 4. zasedání zastupitelstva městyse ze dne 15.6.2015
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s žádostí o revokaci usnesení pana
Vladimíra Kušky, Švábenice 203 ze dne 18. 2. 2016.
Usnesení č. 23:
Zastupitelstvo městyse r u š í
usnesení č. 26 z 3. zasedání zastupitelstva
městyse Švábenice ze dne 16. 3. 2015, kterým byl schválen 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
2
2
2
o výměře 6 m , díl „a“ o výměře 47 m a p.č. 4028 o výměře 31 m za p.č. 3256/60
2
2
o výměře 75 m a p.č. 3256/61 o výměře 9 m v katastrálním území Švábenice,
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 802 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov.
Usnesení č. 24:
Zastupitelstvo městyse r u š í usnesení č. 7 ze 4. zasedání zastupitelstva městyse
Švábenice ze dne 15. 6. 2015, kterým byla schválena písemná 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 4792
2
20/2015 jako p. č. 184/2 o výměře 6 m , díl "a" o výměře 47 m a p. č. 4028
2
2
2
o výměře 31 m za p. č. 3256/60 o výměře 75 m a p. č. 3256/61 o výměře 9 m
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.
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Bod č. 11
Projednání záměru směnit část pozemku p.č. 184 a p.č. st. 287/1 v k.ú.
Švábenice za p.č. 3256/60 a p.č. 3256/61 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 za pozemky p.č. 3256/60
a p.č. 3256/61 v k.ú. Švábenice.
Usnesení č. 25:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr 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 479-20/2015 jako p.č. 184/2
2
2
2
o výměře 6 m , díl „a“ o výměře 47 m a p.č. 4028 o výměře 31 m za p.č. 3256/60
2
2
o výměře 75 m a p.č. 3256/61 o výměře 9 m v katastrálním území Švábenice,
které jsou zapsány
na listu vlastnictví č. 788 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. 12
Projednání záměru prodat část pozemku p.č. 64/9 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se záměrem prodat část pozemku p.č.
64/9 v katastrálním území Švábenice.
Usnesení č. 26:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr prodat část pozemku p.č. 64/9
v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov,
2
označený dle GPL 491-199/2015 jako p.č. 64/10 o výměře 28 m . Cena pozemku
je stanovena dle znaleckého posudku číslo 2718-015/2016 vypracovaného Ing.
2
Vladimírem Šindelářem, Švábenice 343 ve výši 90,- Kč/m . Kupující uhradí
vypracování znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad. Záměr
bude zveřejněn na úřední desce městyse nejméně 15 dnů projednáním orgány
městyse.
Bod č. 13
Různé:
Informace starosty :
- starosta seznámil zastupitelstvo městyse s žádostí ředitelky ZŠ a MŠ Švábenice
o udělení souhlasu k vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu od 1. 1. 2016
Usnesení č. 27:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e žádost ředitelky Základní školy a mateřské
školy Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace k vedení účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu od 1. 1. 2016 podle § 9 vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
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Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky. Pro vzájemné odsouhlasení závazků a pohledávek dle § 21 konsolidační
vyhlášky státu je stanovena hladina významnosti ve výši 200 000,- Kč.
- v letošním roce bude navýšen počet sběrných nádob na plast o 7 ks a na papír
o 2 ks. O rozmístění nádob budou občané informováni.
- plánuje se oprava chodníků kolem hlavní silnice a vybudování nového chodníku
v ulici Hliník. V současné době byly osloveni projektanti zabývající se dopravními
stavbami k vypracování podkladů pro projektovou dokumentaci. Je předpoklad,
že letos se zpracuje projektová dokumentace a realizace bude v roce 2017.
V případě možnosti čerpání dotace z některého dotačního programu, o dotace
městys požádá.
- v elektronické dražbě dne 4. 2. 2016 městys Švábenice koupil rodinný dům č.p.
287 (majitelka Kateřina Mayrwögerová) za nejnižší vyvolávací cenu 333 333,- Kč.
V současné době probíhají úkony ze strany Exekutorského úřadu Litoměřice –
přepis nemovitosti na list vlastnictví městyse by měl proběhnout nejpozději do
poloviny dubna.
- starosta seznámil zastupitelstvo, že proběhla v měsíci únoru na Úřadu městyse
Švábenice schůzka s Vladimírem Kotkem, zástupcem společnosti NWT, a.s., třída
Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín a Ing. Františkem Burešem, Švábenice 381. Schůzka
byla zaměřena na realizaci kompletní dodávky hydroponických skleníků v katastru
městyse Švábenice nad farmou pana Bureše za spojovací komunikací směrem
na Medlovice na pozemcích ve vlastnictví p. Bureše. Starosta sdělil zastupitelstvu,
že výše uvedená stavba by byla zaměřena na pěstování rajčat na výměře cca 1,5
ha. Skleníky by byly vytápěny z bioplynové stanice. V současné době po konzultaci
se zpracovatelem Územního plánu Švábenice Ing. arch. Sohrem není bez změny
územního plánu možno tuto stavbu realizovat. Všech 11 přítomných členů
zastupitelstva městyse se jednotlivě k plánované výstavbě vyjádřilo a všichni byli
proti výstavbě skleníků v městysi Švábenice.
- starosta seznámil zastupitelstvo s plánovanou akcí zateplení mimoškolní budovy.
V současné době se zajišťuje projektant k vypracování projektové dokumentace.
Realizace celého díla by byla financována z rozpočtu městyse – předpokládaná
částka byla schválená zastupitelstvem v rozpočtu městyse 2016.
- SDH Švábenice požádalo zastupitelstvo o pomoc s pořízením nového dopravního
automobilu hmotnostní třídy L do 7 500 kg s vybaveným požárním příslušenstvím.
V rozpočtu byla schválená částka pro rok 2016 a budeme se snažit využít dle
možností dotací z Jihomoravského kraje a Ministerstva vnitra. Žádosti o dotace již
byly zpracovány a odeslány.
- Sokol Švábenice, z.s. a YMCA skaut Švábenice požádali o pořízení herních prvků
v zahradě Domu mládeže a u nových kabin u fotbalového hřiště. Zastupitelstvo
bylo seznámeno s návrhy herních prvků (lanová pyramida do zahrady DM
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a sestava „Bohdíkov“ u fotbalového hřiště). S těmito návrhy zastupitelstvo
souhlasilo.
- v průběhu března bude zahájena oprava parket v kulturním domě.
- v letošním roce bude dokončena II. etapa restaurování nemovité kulturní
památky Sochy Anděla s Kristem před kostelem sv. Michaela ve Švábenicích. Bylo
požádáno o dotaci na Ministerstvo kultury.
- na úřad práce byla podána žádost o 1 pracovníka na veřejně prospěšné práce
od 1. 4. 2016. Na 1. kolo výběrového řízení se žádný uchazeč ze Švábenic
nedostavil. Proto proběhne 2. kolo, kam by se měli dostavit uchazeči i z okolních
obcí.
- starosta seznámil se záměrem společnosti Stade-rodinné domy, s.r.o., Švábenice
167, 683 23 Ivanovice na Hané pod názvem „ Nástavba a stavební úpravy
bytového domu na pozemku p.č. 178/1 v k.ú. Švábenice“. Jedná se o budovu
bývalé prodejny AVOS, kde investor plánuje vybudování deseti samostatných
bytových jednotek a přistavění obytného podkroví. Nebude možno napojit
dešťovou vodu ze střechy objektu do veřejné kanalizace.
- pan Jiří Orel předložil členům zastupitelstva předběžnou žádost o koupi
pozemků ve vlastnictví městyse Švábenice a geometrický plán. Pozemky manželé
Orlovi dlouhodobě užívají – jedná se o část pozemku u plotu ve dvorní části, část
pozemku ve svahu směrem k potoku a pozemek ve vjezdu k rodinnému domu
z ulice. Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že do příštího zasedání zastupitelstva
bude vypracován záměr a znalecký posudek.
Usnesení č. 28
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Bod č. 14
Diskuse:
- Pavel Přecechtěl zástupce SDH Švábenice požádal zastupitelstvo, zda by bylo
možno při každoročním sestavování rozpočtu tvořit rezervu na stavbu nové
hasičské zbrojnice. Starosta sdělil, že předpokladem pro stavbu nové hasičské
zbrojnice je získání vhodného pozemku do majetku městyse, který v současné
době městys nemá. Po nabytí pozemku mohou být zahájeny projektové práce.
Bod č. 15
Závěr
Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu zasedání
Zastupitelstva městyse Švábenice ve 21.45 hod.
Ve Švábenicích dne: 14. 3. 2016
Zapsala: Petra Jakešová
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Cech tkalcovský ve Švábenicích
Tkalcovství bylo ve Švábenicích velmi rozšířeno a zaměstnávalo se jím mnoho
domkářů a menších rolníků.
Cech tkalcovský, jak je zaznamenáno v české listině na pergamenu o deseti
listech, byl nejstarší, nejbohatší a nejpočetnější. Česká listina, skvostně v kůži
vázaná a s pečetí arciknížete Leopolda Viléma, biskupa olomouckého, pochází
ze dne 15. června 1657. Obsahuje pravidla a artikule pro tkalcovský cech
v Kroměříži, schválené 31. ledna 1660 též pro Švábenice.
Artikule jsou zajímavé. Ustanovují, že cech má svou korouhev a postavníky
uchovávat v kostele a nařizuje členům cechu účast na mši svaté každou neděli
a zasvěcený svátek, účast na procesích a povinnost velikonoční svaté zpovědi
a nabádá pak cechmistry, aby cech „k dobrému a chvalitebnému řádu vedli tak,
aby jak chudému tak i bohatému v řemesle hodně a spravedlivě činili
a nepořádnost trestali“. Dále obsahuje zákaz práce v neděli a ve svátek a stanoví
poplatky při přijímání učňů, tovaryšů a nových mistrů, vytyčuje tresty
za výtržnosti, skrytý prodej zboží po domech, za porušení mílového práva,
za pomlouvání díla spolumistrů a svádění tovaryšů. Za nedodržení jednotlivých
předpisů jsou stanoveny pokuty v penězích nebo určitém množství vosku či soli.
Za zpronevěru díla se trestá vyloučením z cechu. Takže pořádek musel být dříve
i nyní.
Na tkalcovský spolek máme také ve Švábenicích památky. Dvě krásné památky
jsou umístěny v Kostelním muzeu. V roce 1868 si spolek pořídil nákladem 136 zl.
dva nové postavníky v gotickém slohu. Nahoře jsou místo těžkých palicovitých
nástavků u starých postavníků oblíbených věžičky se zasklenými stěnami. Uvnitř
je v jednom soška sv. Josefa, ve druhém sv. Severína. Postavníky stály v kostele
a nosívaly se při pohřbech a procesích, jmenovitě o Božím Těle.
Další dvě památky jsou ve Vlastivědném muzeu. Je to tkalcovský stav
a kolovrat z roku 1834, který po úpravě vyráběl domácí koberce. Část tohoto
koberce je zde také možno shlédnout.
Že to zde v muzeu mohou návštěvníci vidět, musím jako správce muzea
poděkovat paní PhDr. Květoslavě Štursové, která před deseti lety v roce 2006 nám
tento ruční tkalcovský stav darovala pro Vlastivědné muzeum ve Švábenicích.
Její tatínek Josef Balán na něm vyráběl Domácí koberce pro své spoluobčany
až do své smrti v roce 1977.
Více si přečtete v následujícím článku.
Připravil Libor Pištělka
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Vzpomínka na 120. výročí narození švábenského rodáka
pana Josefa Balána
Tkalcovství ve Švábenicích patřilo již od středověku
k nejstarším řemeslům. Zaměstnávalo se jím hodně
domkářů, drobných rolníků a dokonce i velkých sedláků.
Mnozí z nich získali vážnost a uznání i mimo městečko,
které se podle dobových dokumentů slibně rozrůstalo
a v němž řemeslníci vytvářeli cechy, které v té době
požívaly velké důležitosti. Cech tkalcovský patřil ve
Švábenicích mezi nejstarší, nejčetnější a nejbohatší.
V polovině 19. století se však cechy již staly brzdou řemeslného rozvoje
a postupně dochází k jejich zániku. V roce 1859 byly cechy zrušeny a švábenští
tkalci změnili svůj cech na tkalcovský spolek a zůstali v něm až do počátku
20. století, kdy s posledními tkalci zanikl i tento stavovský spolek.
Od 30. let 19. století provozovaly ve Švábenicích svou činnost i 3 generace
soukenické rodiny Balánů, a to tkalcovští mistři František Balán, jeho syn Albert
Balán, který uzpůsobil svůj tkalcovský stav k výrobě domácích koberců,
které zhotovoval až do své smrti v roce 1944. Jako poslední na tomto stavu
pracoval jeho syn Josef Balán, narozený 2. září roku 1896, jenž se o tkalcovské
řemeslo začal zajímat již v útlém dětství jako šestiletý. Po vychození obecné školy
ve Švábenicích (1902-1913), kterou ukončil s výborným prospěchem, byl jako
úspěšný žák s výrazným talentem přijat v roce 1913 na C.k. odbornou školu
tkalcovskou v Prostějově do oddělení pro všeobecné tkalcovství. Tu absolvoval
v roce 1914 jako vynikající student se specializací ruční tkadlec. Dlouholetá praxe
a studium na tkalcovské škole mu umožnily, že se tkalcovství stalo jeho
celoživotním povoláním i obživou. Téhož roku, kdy dokončil školu, zastihla
ho tehdy, teprve osmnáctiletého, i jeho otce Alberta Balána, mobilizační vyhláška.
Na frontě bojoval jako rakousko-uherský voják až do jejího ukončení v roce 1918.
Ve válce byl těžce raněn.
Osobní prožitky válečných let, otupující prostředí pomalu
se rozkládající rakouské armády i soucit s prostými lidmi a
vojáky, obětovanými na jatkách evropských bojišť I. světové
války jej obohatily názorově, jeho myšlení jako demokrata a
humanisty se stalo vyhraněně protiválečné a protirakouské.
Během války několikrát dezertoval a po jejím skončení
vystoupil z církve.
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Po návratu z fronty pracoval několik let v brněnských textilkách, kde vinou
jejich zastaralých provozů a ztížených provozních podmínek onemocněl
tuberkulózou. Proto v roce 1921 odešel za prací na Slovensko, kde byly stavěny
moderní provozy (Lučenec – Národné spojené textilné závody v letech 1921-1927;
Žilina – Žilinská súkenná továreň v letech 1930-1945), v nichž pracuje jako
tkalcovský mistr – staví do továrních hal tkalcovské stroje.
Josef Balán byl nejen mistr svého oboru, ale byl i vynikajícím muzikantem
a hudebníkem. Po návratu z I. světové války se zapojil do kulturního života
v rodných Švábenicích, kde byl zvolen předsedou Odborového sdružení
hudebníků v Republice Československé - odbočka Švábenice, která v roce 1923
sdružovala 21 členů – muzikantů. Za svého působení na Slovensku založil v místě
svého bydliště v Čadci hudební školu, v níž vyučoval své žáky hře na různé
hudební nástroje (housle, dechové nástroje, ap.). Koncem srpna a počátkem září
1944 poskytli se svou manželkou Justinou Balánovou úkryt židovskému lékaři,
tehdy působícímu v Čadci, který se skrýval.
Po ukončení II. světové války a otevření státní hranice se Josef Balán s rodinou
odstěhoval ze Slovenska nejprve do své rodné vesnice Švábenice, a po roce
hledání nového zaměstnání do Krnova, kde byl přijat do Továrny na vlněné zboží František Černý /po roce 1948 Karnola-národní podnik Krnov/. V této době,
až do svého odchodu do invalidního důchodu (TBC) v roce 1952 pracoval jako
úderník - zlepšovatel, a v období let 1945-1952 podal na pražský patentový úřad
přes 300 zlepšovacích návrhů v oblasti textilních strojů.
Po roce 1956 se i s rodinou přestěhoval již natrvalo do Švábenic, kde až do své
smrti v roce 1977 pokračoval v tradici svého otce Alberta Balána, a na ručním
tkalcovském stavu, který 9. 11. 2006
věnovala
Vlastivěd-nému
muzeu
Švábenice jeho dcera PhDr. Květoslava
Štursová, vyráběl domácí koberce pro
své spoluobčany.
V občanském i profesním životě se
ctí obstály i děti Josefa Balána – syn
Vlastimil pracoval jak o inženýr architekt
v Pozemních stavbách v Českých
Budějovicích, dcera Květoslava jako
historik v Národním muzeu v Praze a
dcera Marie jako konstruktérka ve
Stavoprojektu v Brně.
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Napsala PhDr. Květoslava Štursová
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I obraz má svou historii
Krásnou památkou na místního rodáka akademického malíře Petra Pištělky,
známého moravského umělce, je i rozměrný obraz slovanských věrozvěstů
sv. Cyrila a Metoděje v chrámu sv. Michaela ve Švábenicích na motiv: „Přinesli
nám oni Písmo svaté.“
Letos je tomu 80. let, kdy v neděli 16. srpna 1936 byl tento obraz posvěcen
vldp. asesorem Františkem Hájkem z Ivanovic na Hané.
Na obraze jsou zachyceny události, kdy sv. Metoděj po evangeliu při mši svaté
promlouval k našim předkům. Oltář je jen
jednoduchý, byzantského slohu, řezaný
s ikonami, stojící v poli mezi keři. Je bez
svícnů a ozdob. Menší knihu, položenou na
oltáři, drží sv. Cyril, zřejmě již unavený,
nemocný. Za ním stojí žák sv. apoštolů
a drží tlustou rozžatou svíci, jako by
opatroval „světlo víry“. Sv. Metoděj
v biskupském rouchu káže a pravou rukou
ukazuje na Krista ukřižovaného nad
ikonami. Za ním jiný žák rozdmýchává uhlí
v kadidelnici, z níž modravý kouř stoupá
k nebesům. Před oltářem na trávě sedí
žena a poslouchá slova pravdy věčné. Za ní
leží uťatý pohanský bůžek. Žena je
zahleděna někam do daleka, jenom její
pravá ruka spočívá na dítěti. Je oděna
v staroslovanský šat, bez rukávů, dlouhé copy ji splývají klidně po zádech. Starší
chlapec si položil do trávy meč a prohlíží si dřevěný křížek. Snad ho dostal od
sv. věrozvěstů. Takovou věc ještě nikdy neviděl. A malý sourozenec natahuje
buclatou ručku a chce po něm křížek. Celý obraz je zalit světlem, které širokými
pruhy z roztržených oblak zalévá hlavně oltářní kříž.
Obraz býval zavěšen mezi kazatelnou a presbytářem. Nyní je umístěn v kapli
Panny Marie Bolestné.
Umělec vytvořil toto dílo tak krásně, snad proto, že je dělal pro své rodné
městečko. Byla škoda, že nebylo rozšířeno v menších obrázcích po vlastech
slovanských, aby mluvilo, napomínalo – a těšilo!
Text i foto Libor Pištělka
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Tradiční události ve Švábenicích
Dnešní mladá generace již málo ví, jaké tradice, zvyky a obyčeje se udržovali
téměř v každém městě či obci. My, kteří již máme nějaký ten křížek za sebou,
si pamatujeme ještě, jak jsme třeba jako malí kluci, hlavně ministranti, chodívali
v době vánoční na koledu. U každého domu jsme zazpívali nějakou koledovou
písničku, popřáli do dalších dní zdraví, štěstí a Boží požehnání a za vinšování jsme
dostali od někoho něco na zub a do kasičky nějakou korunku. Něco podobného je
v dnešní době při Tříkrálové sbírce na Charitu.
Také si rádi zavzpomínáme, jak jsme na Velký pátek a Bílou sobotu před
Velikonocemi chodili po Švábenicích ráno, v poledne a večer s různými
řehtačkami, klepačkami a s dřevěnými trakáčky. Švábenice jsou velké, tak jsme
museli udělat dvě skupinky, abychom to vždy do hodiny měli zvládnuté. Je jen
škoda, že nás v té době nikdo nevyfotil, takže na ty události nemáme žádnou
památku. A také je škoda, že se tato tradice u nás již neobnovila, jako dnes
v některých obcích.
Ale obnovila se ve Švábenicích po
mnoha letech tradice Božího Těla.
Tento svátek je starodávný. Jak je
zaznamenáno, tak v Praze se první
procesí Božího Těla konalo roku
1355. Ve Švábenicích se procesí
konalo ještě v letech šedesátých
minulého století, pak bylo tehdejšími
úřady zrušeno. Na svátek Božího Těla
je v mnoha zemích den pracovního klidu. Slaví se 11 dní po Božím hodu
svatodušním (ve čtvrtek). Protože v naší zemi není na tento čtvrteční den
pracovní volno, oslavoval se tento svátek až v neděli. Procesí se konalo postupně
ke čtyřem oltářům v obci, u kterých se vyprošovalo požehnání pro všechny
světové strany – sever, jih, východ a západ. U oltářů se někdy světily květinové
věnečky účastnic. Těmto věnečkům se připisovala stejná moc, jakou měly
„kočičky“, posvěcené před Velikonocemi na Květnou neděli. Především chránily
před blesky. Ženy se také snažily získat pár ratolestí lípy a brízy, jimiž byly zdobeny
oltáře. Pokud se zastrčily do lnu, vyrostl prý obzvláště vysoký. Listí břízek z oltářů,
smíšené s uhlím z Jidáše, plátého na Bílou sobotu, položeného do chléva,
bezpečně chránilo dobytek před každou nemocí. O těchto věcech už si musí každý
čtenář udělat úsudek sám.
Kdy se uskutečnilo první procesí Božího Těla ve Švábenicích, není v kronikách
uvedeno, pravděpodobně se to bralo jako samozřejmá součást liturgie.
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Obnovená tradice Božího Těla – v liturgickém kalendáři správný název:
Slavnost Těla a Krve Páně - nastala ve Švábenicích v roce 2005 za působení
P. Boguslawa Jonczyka. Nejprve je v 8:30 h. v kostele slavnostní mše svatá a po ní
následuje průvod ke čtyřem oltářům, rozmístěným v ulicích městyse. V průvodu
jsou družičky, mládež, ministranti, kněz s Nejsvětější Svátostí s muži, kteří nesou
baldachýn, muzikanti a pak ostatní účastníci.
Je dobře, že jeden ze čtyř oltářů je postaven a ozdoben právě před budovou
úřadu městyse a ne někde jinde. Je to symbolické, protože všichni, ať již máme
názory nebo přesvědčení jakékoliv, patříme do této obce, zde žijeme, pracujeme.
Vždy je nutno poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem se starají o to,
aby tato slavnost dopadla na jedničku. Letos tato slavnost připadla na neděli
29. května 2016.
Další tradice, která se dodržuje do dnešní doby, jsou pravidelné poutě do
Křtin. O tom máme přesné záznamy. Tyto poutě nastaly za faráře Jiřího Františka
Panice. Dle zápisu ve Farní kronice bylo roku 1717 městečko postiženo živelní
pohromou, za níž velká bouře s krupobitím zničila všechnu bohatou úrodu.
A proto „aby Pán Bůh zdejší městys od podobných pohrom chrániti ráčil, zavázali
se občané švábenští konati každoročně záslibnou pouť k rodičce Boží do Křtin“.
Takže příští rok to bude již 300 let od tohoto závazku. Ze Švábenic chodívali
lidé pěšky do Křtin, nebo koňskými povozy se svezli do Račic, odtud se za zpěvu
mariánských písní vydali lesní cestou na toto překrásné poutní místo. Tam
přespali a na druhý den se putovalo obráceným směrem domů. Oblíbeným
putováním byly dny kolem svatých Petra a Pavla. V době motorek a aut jsou
poutě zjednodušeny. Švábenická farnost několik roků jezdí na pouť do Křtin
v srpnu na 1. mariánskou sobotu. Letos to bylo 6. srpna 2016.
Velkou zvláštností se také stalo ve Švábenicích žehnání motorkářům. Vždy
koncem dubna na zahájení nové motorkářské sezóny se do Švábenic sjedou
motorkáři se svými úžasnými stroji, aby jim P. Boguslaw dal žehnání na jejich
cestách. Podle počasí se do Švábenic sjede 300 až 350 jezdců ze všech koutů
republiky a několik i ze zahraničí. Letos 23. dubna 2016 to byl již 7. ročník.

Připravil a fotem doplnil Libor Pištělka
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Muzejní koutek - výstavy
Do 30. října 2016 můžete navštívit ve výstavní síni Vlastivědného muzea každou
00
00
neděli od 13. do 17. hod. již sedmdesátou výstavu jdoucí po sobě s názvem:

NAŠI ZVÍŘECÍ PŘÁTELÉ:
KONÍČCI, PEJSCI A KOČIČKY.
Mottem výstavy je:
„Kdo miluje zvířata, má rád i lidi.“

Co se připravuje v muzeu
Každou sobotu a neděli od 26. listopadu 2016 do 5. března 2017 to bude opět
velká výstava s názvem:

CÍRKEVNÍ ROK A LIDOVÉ OBYČEJE
Půjde o kalendárium světců a světic, mučedníků a mučednic, pojednávající o víře
českého lidu k nim, jakož i o liturgii církevní.

Protože jsme národ fandící hokeji, připravuji opět náročnou výstavu
na příští rok s názvem:

RADOSTI A ZKLAMÁNÍ
ČESKOSLOVENSKÉHO A ČESKÉHO HOKEJE
OD ROKU 1920 DO DNEŠNÍ DOBY
Na všechny výstavy srdečně zve Libor Pištělka
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Pozdrav z fary
Drazí občané Švábenic,
přijměte pozdrav z naší fary a také pár myšlenek na konci prázdnin. Chci se s vámi
podělit o události, které se staly v poslední době. Jistě mnozí z vás slyšeli
o celosvětovém setkání mládeže s papežem v Krakově, kde se sešlo nad 2 mil.
většinou mladých lidí. Také mladí Švábenští tam byli. Dovolte mi vám sdělit pár
myšlenek papeže, které tam uslyšeli a s nimi je uslyšel celý svět:
Znám nadšení, které vkládáte do svého poslání, a dovolím si opakovat:
milosrdenství má vždycky mladou tvář. Slitovné srdce má totiž odvahu vzdát se
pohodlí; slitovné srdce dovede být útočištěm těch, kdo nikdy neměli domov anebo
jej ztratili, umí vytvářet prostředí domova a rodiny pro ty, kdo museli emigrovat,
je schopno něhy a soucitu. Slitovné srdce se umí rozdělit o chléb s tím, kdo hladoví,
slitovné srdce se otevírá, aby přijalo uprchlíka a migranta. Vyslovit milosrdenství
spolu s vámi znamená vyjádřit příležitost, zítřek, závazek, důvěru, otevřenost,
pohostinnost, soucit a snění. A vy umíte snít? Je-li srdce otevřené a schopné snít,
pak je místo pro milosrdenství, je místo pro pohlazení těch, kdo trpí, a je možné
stát po boku těch, kteří nemají v srdci pokoj, chybí to nezbytné pro život anebo jim
chybí to nejkrásnější: láska a víra. Milosrdenství. Chci se vám svěřit ještě s jednou
věcí, kterou jsem se v těchto dnech naučil. Nechci nikoho urazit. Bolí mne, když
potkám mladé lidi, kteří vypadají jako předčasní „důchodci“. To mne bolí. Mladí,
kteří vypadají, že šli do penze ve 23, 24, 25 letech. To mne bolí. Dělá mi starost,
když vidím mladé lidi, kteří rezignovali ještě před začátkem boje, vzdali se, aniž by
se pustili do hry. Bolí mne, když vidím, že kráčejí se smutnou tváří jako by jejich
život neměl smysl. Takoví mladí lidé jsou bytostně znudění... a nudní. Tíží nás
a současně interpeluje, když vidíme mladé, kteří se vrhají do „víru“ života či iluzí,
ubírají se temnými stezkami, za což pak draze platí. Pomyslete na mnohé mladé,
které znáte a kteří si zvolili tuto cestu. Nutí to k zamyšlení, když vidíš mládež, která
ztrácí krásné roky svého života a svoji energii tím, že vyhledává prodavače
falešných iluzí, kteří vás okrádají o to, co je ve vás nejlepší. To mne bolí. Jsem si
jist, že dnes mezi vámi nikdo takový není, ale chci vám říci, že existuje mnoho
penzionovaných mladých, kteří vzdávají bez boje, vrhají se do víru falešných iluzí
a končí v nicotě… Pravda je však jiná, drazí mladí, nepřišli jsme na svět
„vegetovat“, mít se pohodlně a dělat ze života pohovku, která nás uspává.
Naopak, přišli jsme kvůli něčemu jinému. Abychom zanechali stopu. Je velice
smutné projít životem a nezanechat žádnou stopu. Když ale volíme pohodlí tím,
že zaměňujeme štěstí za spotřebu, pak cena, kterou zaplatíme, je velmi, ale velmi
vysoká: ztrácíme svobodu. Taková je cena. Je mnoho lidí, kteří chtějí, aby mládež
nebyla svobodná; je mnoho lidí, kteří vás nemají rádi a chtějí vás omámit, uspat,
chtějí, abyste nebyli svobodní. To ne! Musíme bránit naši svobodu!
Právě v tom spočívá obrovská paralýza, když si začneme myslet, že štěstí je
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synonymem pohodlí a že být šťastným znamená trávit život spaním či narkotizací
a že jediným způsobem, jak být šťastným, je být omámeným. Je jisté, že drogy
škodí, ale existují mnohé jiné společensky akceptované drogy, které nás zotročují
více. Jedny i druhé z nás svlékají naše největší dobro: svobodu. Vysvlékáme
se ze svobody. Proto jsme se, drazí mladí, sešli, abychom si vzájemně pomáhali,
poněvadž si nechceme dát ukrást to, co je v nás nejlepší, nechceme si dát ukrást
energii, radost a sny falešnými iluzemi…
Přiznávám, a možná budete se mnou souhlasit také vy, že ten Jihoameričan,
který žije v Evropě pouhé 3 roky má velmi přesný náhled na život v Evropě. My
také víme, že je to hodně jiné v Argentině a jiných zemích jižní Ameriky. I když
mluvil k mladým, a já se na mlaďocha nebudu hloupě stylizovat, tak přece si
myslím, že mluvil také ke mně a ke všem Evropanům bez rozdílu. Předávám i Vám
tato slova k zamyšlení, třeba budou pro někoho z vás povzbuzením k lepšímu
životu.
Ve farnosti také přišly změny. Švábenice přivítaly nového kaplana. Posledním
kaplanem ve Švábenicích byl P. Eduard Tabáček před 100 lety. Jelikož jsem před
13 lety byl poslán do ČR jako pastorační výpomoc místnímu duchovenstvu, proto
jak již určitě mnozí z vás slyšeli, v červu přišlo rozhodnutí, že moje služba v ČR
končí, a že se budu vracet zpět do rodné diecéze v Polsku. Na mé místo byl poslán
mladší kněz, který bude sloužit v olomoucké arcidiecézi. Shodou okolností je to
můj mladší bratr Kryštof, který je ve Švábenicích již trochu známý. Od 1. 8. je ve
Švábenicích kaplanem a mým posledním úkolem je uvést ho do služby v českých
farnostech.
Takto i pro mne přišel čas, abych podle slov papeže z Krakova: vyměň si
pohovku za pár bot, které ti pomohou kráčet po cestách, o kterých se ti nikdy
nesnilo, ani jsi na ně nepomyslel, po cestách, které mohou otevřít nové obzory,
schopné vzbuzovat radost, onu radost, která se rodí z Boží lásky, radost, kterou
ti v srdci zanechává každé gesto a každý projev milosrdenství /z promluvy papeže
k mladým/. Toto jsem udělal před 13 léty, když jsem šel do ČR a k tomu jsem zván
opět. Můj odchod je naznačen k 1. lednu, proto se ještě s vámi neloučím.
Prázdniny již skončily, už je za námi čas dovolených a odpočinku. Také farníci
měli možnost využít aktivit nabízených v církvi: ještě květnové pouti v Roku
Milosrdenství do Krakova a výletu dětí z náboženství do Křtin; pěší pouti na
Velehrad; ministrantského táboru; Světových Dnů Mládeže s papežem v Krakově;
farní pouti do Křtin a farního výletu do Rakouska. Zvláštní poděkování patří
organizátorům ministrantského táboru na junácké chatě, který se ukázal moc
náročný kvůli počasí.
Ne všichni si mohli užívat prázdnin, mnozí museli být ve žních. Spolu s nimi
jsme poděkovali za letošní úrodu při farních dožínkách 4. září.
S novým školním rokem začne také výuka náboženství pro děti. Myslím si,
že se alespoň pro děti osvědčilo zapojení fary do výuky náboženství.
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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.
Přihlášky do náboženství žáci 1.- 5. třídy obdrží ve škole, žáci 6. - 9. tř. se zas
přihlásí na faře.
Moc prosím, abyste také přijali pozvání na další akce nabízené ve farnosti:
 24.9. pojedeme na pouť do Olomouce, přihlášky budou v kostele
 Poslední zářijovou neděli tj. 25. září oslavíme FARNÍ HODY KE CTI SV.
ARCHANDĚLA MICHAELA. Hodová bohoslužba bude sloužena v 9.30 hod.
Hodové nešpory se svátostným požehnáním budou v 15.30 hod.
 7.-14. října se bude konat farní pouť do Lurd a jiných francouzských poutních
míst.
 24.10. – se bude konat letošní „myslivecká pouť“ - začátek v 9.10 hod. halali
trubačů u kostela.
 1.11. – v úterý, po mši sv. v 18.00 hod. se půjdeme modlit za zemřelé
na hřbitov /dušičky/.
 27.11 – bude prvním dnem adventních rorátů pro děti. Budou vždy v pondělí,
středu a pátek v 17.30. 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
 31.12. – při mši sv. v 17.00 hod. poděkujeme za celý 2016 rok.
Od května probíhá generální oprava varhan. Kostelní nástroj byl kompletně
rozebrán, a je důkladně čištěný, protože při rozsáhlých opravách interiéru kostela
byl velmi zaprášený. Po renovaci a výměně všeho, co je potřeba, by varhany
poprvé měly zahrát při hodové bohoslužbě. Celá oprava stojí 400.000,- Kč.
Děkujeme Městysi Švábenice za příspěvek 100.000 Kč na tento účel. Budeme také
moc vděční za každý dar na opravu varhan, který můžete složit přímo na faře
anebo zaslat na účet: 1560861399/0800. Za každý dar obdržíte úřední potvrzení
osvobozující dárce od daní.
Pořád ještě trvá sušení zdi staré sakristie a její oprava bude pokračovat
v příštím roku.
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.
Přejeme všem občanům krásný a pokojný podzim,
a všem učitelkám a žákům úspěšný a radostný nový školní rok.
S požehnáním od oltáře sv. Michaela
P. Boguslaw a P. Kryštof
24

Polský Krakov centrem mladého světa
,,Vy mladí jste příležitost budoucnosti. Mějte odvahu
nás všechny učit, že je snadnější budovat mosty než
zdi!“ Těmito slovy pozdravil papež František mladé
věřící v polském Krakově.
Do tohoto města se sjeli poutníci ze 180 zemí světa, aby zde společně strávili
poslední červencový týden setkáním, modlitbou a poznáváním se navzájem.
Také nás 10 mladých ze Švábenic se vypravilo na toto 31. světové setkání
katolické mládeže (spolu s dalšími šesti tisíci poutníky z České republiky).
Po příjezdu následovala dramatická registrace účastníků v českém národním
centru, které se nacházelo v cisterciáckém klášteře Mogila v jedné krakovské
čtvrti. Poté jsme byli ubytováni v tělocvičnách, sportovních halách a školách.
Každodenní dopolední program pro české poutníky byl v režii našeho národního
centra, který nabízel katecheze biskupů, svědectví mladých a společnou modlitbu.
Zajímavějším pro nás však byl
večerní festival, který byl vždy
společný pro zhruba milion mladých
věřících, různých národů a jazyků.
Ulice historického centra Krakova
ožívaly do pozdních nočních hodin
vzájemným setkáváním, zpěvem
a fotografováním selfie.
Máme tedy fotky s Brazilci, Američany, Korejci, Italy… Nesmíme opomenout
také bohatý kulturní program, který nám nabídl možnost shlédnout na několika
pódiích ve městě hudební vystoupení umělců z celého světa. Vyvrcholením
tohoto setkání bylo společné noční bdění na Campusu misericordiae (v překladu
Pole milosrdenství), kde se papež společně s námi
všemi modlil a povzbudil nás svými slovy. Zvláště
modlitba téměř dvou milionů mladých poutníků s
rozžatými svícemi v rukou, které celý obrovský prostor
ozářily, byla velmi působivá a dojemná. Přespání pod
širým nebem a následná nedělní bohoslužba byla
krásným zakončením těchto dnů mladé církve.
Netrpělivě jsme očekávali, až František oznámí místo
příštího setkání. Stane se jím středoamerická Panama,
kam poutníci zavítají v roce 2019.
Zpátky domů jsme se vraceli v deštivé noci unavení,
plni zážitků a s poselstvím těchto dní: ,,Blahoslavení
milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství!“
za všechny účastníky sepsal Jakub Hladký
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Národní pouť do Krakova
V Roce milosrdenství, z pověření české biskupské konference, zorganizovalo
Rádio Proglas národní pouť do míst, která jsou spojena se vznikem kultu Božího
milosrdenství. Na výzvu, aby se Češi vydali na tuto pouť, reagovalo mnoho lidí.
A tak poslední květnovou sobotu 28. 5. 2016 připutovalo do Baziliky Božího
milosrdenství v Krakově – Lagiewnikách více než 6000 poutníků, 170 kněží, sedm
českých biskupů, ke kterým se na místě přidali ještě dva polští.
Také švábenická farnost vyjížděla ve 4.00 hodiny autobusem na tuto pouť,
aby mohla načerpat z nekonečného zdroje Božího milosrdenství v místech,
kde Pán Ježíš promlouval ke sv. Faustyně Kowalské o svém milosrdenství.
Program začal v bazilice, v jehož úvodu se všem přítomným hostům postupně
představila jednotlivá katolická média. V 10:30 hodin následovala slavnostní mše
svatá, kterou sloužil kardinál Dominik Duka, homilie se ujal arcibiskup Jan
Graubner. Celým dnem hudebně doprovázela Schola brněnské mládeže.
Na výběr byla také adorace s biskupem Vokálem, přednášky biskupa Posáda
a sester z Kongregace Matky Božího milosrdenství. Na závěr se všichni přítomní
pomodlili Korunku Božího milosrdenství s úvodním slovem biskupa Tomáše
Holuba.
Rádio Proglas připravovalo tak velkou pouť poprvé. Znamenalo to intenzivní
práci od počátku roku. Na pouť neproběhla národní sbírka, a proto účastníkům
nabídli poutnické balíčky, jejichž prodej uhradil náklady. V balíčku kromě
organizačních pokynů a průvodce liturgií byl růženec v žertovném „lékovém“
balení na památku.
Byl to zde v Krakowě krásný den, krásné společenství, které tu poutníci
dokázali vytvořit. A jistě byl každý rád, že jim stálo za to kvůli tomu cestovat
až do sousední země. Snad se lidé svými postoji zapojí do Svatého roku
milosrdenství, smíru a skutků milosrdné lásky.
Text i foto Libor Pištělka
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Pouť do Polska
28. května jsem se zúčastnila národní
pouti do Krakova – Lagiewniki – areálu
Božího milosrdenství, spojené s Poutí
křesťanských médií. Měla jsem obavy,
zda to vydrží má bolavá kolena, ale
autobusové parkoviště se nachází nedaleko
baziliky. Proud lidí, který tam šel, předčil
všechna očekávání pořadatelů, určitě je to
povzbudilo do další práce.
Přede mší svatou se nám zástupci
těchto médií představili. Velkým zážitkem
byl koncert Sboru brněnské mládeže, tito
mladí svým nadšením a elánem rozezpívali
celou baziliku. Po mši svaté zněla z úst 6
tisíc lidí česká hymna, neubránila jsem se
slzám.
Prosili jsme všichni za naši vlast, zdevastovanou sklady, elektrárnami
a dálnicemi, nevím, kdy naši představitelé ničení úrodné půdy v naší zemi zastaví.
Nedivme se, když přichází pohromy, nebo neprší vůbec, je to tím, že naši přírodu
ničíme.
Moc děkuji našemu otci Boguslawovi, že pouť zorganizoval, bylo to náročné,
ale zážitek na celý život.
Všem občanům ze srdce přeji hodně zdraví, štěstí, Božího požehnání, pokoj,
radost a úsměv na tváři.
Marta Štěrbová
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Na kole, pěšky, po okolí Švábenic

28

Salaš – Lesní družstvo
Založení Lesního družstva Švábenice
se datuje na začátek prosince 1935. Les
zakoupený
od
Olomouckého
arcibiskupství zastoupeného tehdejším
arcibiskupem Leopoldem Prečanem.
Švábenické občany zastupoval pan
František Pospíšil z domu č. 4, jako první
předseda a pan Tomáš Branžovský
z domu č. 181 jako pokladník.
18. 5. 1948 přechází Lesní družstvo pod národní správu. 6. 6. 1949 se Lesní
družstvo stává součástí nově založeného JZD Švábenice, které les vlastní a užívá
od 1. 7. 1977, kdy dochází k předání Jihomoravským státním lesům.
Obnovené Lesní družstvo Švábenice se datuje ke dni 11. 7. 1993.
Hradisko, telekomunikační věže
Hradisko se nachází v nadmořské výšce 518 m, vzdálené asi 2 km od
Chvalkovic u Bučovic. V blízkém okolí byly nalezeny významné archeologické
předměty. Hradisko je vyhledávaným cílem turistů, putujících většinou po
asfaltové cestě. Na vrcholu jsou dvě věže. Původně zde stála dřevěná rozhledna
postavená v roce 1921. Tuto dalo postavit Ministerstvo financí. Jak uvádí kronika
obce Chvalkovice u Bučovic, výlohy byly započteny na 16.000,- Kč. Majitelé lesa
dali si každý kousek dřeva zaplatit. V roce 1960 byla dokončena silnice
z Chvalkovic u Bučovic na Hradisko.

29

Hájenka Vanovsko
Švábenice č.p. 174

Hájenka U Zdravé vody
v k.ú. Švábenic č.p. 192

U Jelínka

Kaple U Jezírka

Švábenický Dub
Stáří stromu je pamětníky a odborníky odhadován na více jak 300 let.
Je znám ve všech okolních obcích po
řadu generací. Švábenický dub byl
přihlášen do několika anket. V roce
2005 zvítězil v anketě mikroregionu
„Ivanovická brána“ s názvem „Strom
mikroregionu 2005“. Dalšími stromy
to byly: Trnovník akát Ivanovice n. H.,
Lípa
srdcovitá
Topolany,
Lípa
Chvalkovice n. H., Lípa malolistá Hoštice – Heroltice, Lípa Medlovice. V roce 2006
do celostátní soutěže „Strom roku“ Jihomoravský kraj navrhl Bzeneckou lípu –
900 let a Švábenický dub – 300 let. Nejsympatičtějším stromem se stala lípa
na hradu Sádek u Třebíče, kraj Vysočina. Rozhodnutím Městského úřadu
Ivanovice n. H. byl tento dub letní, v k.ú. Švábenice, parcela č. 1604/4 vlastník
Lesní družstvo Švábenice, lokalita okraj lesa „za hájem“ prohlášen za Památný
strom.
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Duchnová studánka - pověst

Báseň Františka Řezníčka
Duchnová studánko, divá vodo milá,
ve švábenském boří, v hnízdě ses zrodila.

I předkové naši v dávných dobách znali,
že umíš zvěstovat nesnáze, přívaly.
Nejednou topilas to naše městečko,
cos mohla uchvátit, sbírala jsi všecko.
Pověst stará praví, že ves Šabořice
uchvátilas do vln divých – jejich chýše.

Kdo to pamatuje z mnoha starých lidí,
jaké bylo černé to švábenské boří?
Z daleka široka, z rovin naší Hané
uvidíš se černat toto boří slavné.

Z mraků černých blesky vyšlehují,
setmělo se a hromů dunění
jak příšera přiletěla
spoušť a zkáza by zde nastoupila.
V okamžení území to celé
hrůzou vody bylo zastíněné,
děs a hrůza hromů burácení,
doma nikdo na to pomyšlení.

Zde na Chřibů horách trůní velikáni,
tam každý den večer vracely se vrány.
Obrovské to byly, statné borovice,
mastnotou prosáklé, vůní pryskyřice.
Až metr v průměru mnohá ta z nich měla,
délku již neměřím, jak ta velká byla.
Na jednom pařezu hostinu vystrojíš
a při hlavním honu oběda se najíš.

Děti malé a stařenka stará
děsem hrůzy neví co vše dělá,
pláčou děti okolo ní,
z ochranných mužů nikdo doma není.
Stařenka chce hned a bez prodlení
s duchnou běžet rovnou ku prameni,
míní ucpat divé proudy vody,
tak to v té pověsti stojí.

Zde jsi se zrodila, v tomto černém boří,
že jsi divá byla v pověsti to stojí.
Z kořenů vyvěráš statných těch borovic,
za parného léta mlhy dýmů strašíš.
Duchnová studánko, divá vodo milá,
kolik to pocestných již jsi napojila?
Když hrdlo vyprahlé, nabudeš hlas,
a douškem křišťálů prohlédne zrak.
Potokem Švábenkou pluješ si dál,
k myslivně – k salaši, tam kde je stáj.
Od jara do zimy napájíš mile,
na pastvě pije tě to stádo celé.

Vísku Šabořice, dřevěné chaloupky
odnesla na vlnách jak z ořechů škaroupky.
Z toho ten název Duchnová studánka,
a pole Šaborsko, toť ona památka.
To vše se stalo
roku čtrnáctset třiadevadesát,
v paměti to mějte
v dalším vašem žití, potomci, akorát.

S kopečka uhýbáš klikatě zas,
slunečních paprsků ohřívá jas,
na chvíli stavuješ zde na koupání,
a zas již poběžíš dál do Zábraní.
A již tě máme zde, v městečku našem,
jak často za ránů vzhlížíme s děsem,
když v dýmech mlhavých zrána se koupáš,
co asi zlého zas nám přichystáš.

Važte si té pravdy,
psali jsme to pro vás,
švábenské dějiny je to pravda, není to špás.
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Všebořice – objev zaniklé středověké vsi u Švábenic
O dávno zaniklé středověké vesničce Všebořice nebo Šebořice v blízkosti
městyse Švábenic koluje mezi místními pamětníky a lidem z okolních vsí Dětkovic
a Orlovic dodnes pověst o Duchnové studánce, u které měly Všebořice stát.
Pro bližší určení místa zaniklé vsi však existuje jen pojmenování široké oblasti
polních a lesních tratí Šeborsko, Na Šeborsku. V průběhu měsíce května 2008 byl
proto na výzvu známého regionálního vlastivědného badatele Pavla Kudličky
zahájen terénní průzkum, jehož cílem bylo stanovení skutečné polohy zpustlých
Všebořic. Průzkumné práce vedl Mojmír Režný, dobrovolný spolupracovník
odborných archeologických institucí, zejména Ústavu archeologické památkové
péče v Brně, Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně i Muzea Vyškovska
ve Vyškově.
V průběhu několika výzkumných
sezón se M. Režnému skutečně
podařilo přesně lokalizovat zaniklé
Všebořice
do
jižní
poloviny
švábenického katastru. Následný
podrobnější povrchový průzkum ale
přispěl také k poznání bližší polohy
vsi a přinesl i některé archeologické
nálezy, určující bližší dobu její existence. Jednalo se dle všeho o poměrně malou
osadu čítající snad jen 6 – 10 usedlostí založenou v dosud málo osídlovaném
zákoutí někdy ve 13. století pány ze Švábenic. Po jednom z členů rodu dostala ves
i své jméno. Všebořice byly v průběhu 14. a 15. století poměrně často zmiňovány
v písemných pramenech, díky tomu víme, že kromě švábenických pánů zde získal
určité majetkové podíly i klášter benediktinek v Pustiměři. Vinou válek, méně
úrodné půdy i vlastnických sporů nicméně Všebořice již v 15. věku zpustly,
o pozemky zaniklé osady však ještě dlouho pokračovaly před zemským soudem
rozepře mezi jeptiškami z Pustiměře a jednotlivými pány ze Švábenic. Život
středověkých Všebořic dokreslují archeologické nálezy, především užitková
keramika z kuchyňské výbavy jednotlivých stavení (viz obr.)
Terénním průzkumem okolí zaniklé vsi Všebořice bylo zjištěno, že lidmi tolik
opěvovaná Duchnová studánka leží ve skutečnosti na úplně jiném místě
švábenického katastru, než praví tradice.
Pravá Duchnová studánka, která byla příčinou zkázy – záplavy vsi Všebořic – je
situována v protější lesní trati nad Švábenickým potokem přímo nad
lokalizovanými pozůstatky vsi.
Ze zalesněné náhorní roviny 200 m nad zaniklou vsí sestupuje zprvu jen mělký
žlíbek přecházející ve 4 m hluboké erozní koryto. Tam vyvěrá dodnes i v období
sucha malý vodní pramen – Duchnová studánka. V blízkosti pozůstatku Všebořic
pramen opět mizí ve splavených vrstvách štěrkopísku s valouny.
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Archeologickým průzkumem bylo prokázáno, že vrstva splavenin z náhorní
roviny pokrývá přes polovinu plochy vesnice i s relikty usedlostí a přilehlé louky.
Provedeným průzkumem bylo tak dokázáno, že tradice o Duchnové studánce
a povodní způsobené zkáze vsi Všebořic je pravdivá.
Archeologický výzkum zaniklých Všebořic u Švábenic bude v příštích letech
pokračovat, vedle laboratorní konzervace a odborného vyhodnocení získaných
nálezů bude areál vsi přesně zaměřen. Konečným cílem je pak vydání publikace,
zpřístupňující výsledky výzkumu odborníkům i nejširší veřejnosti.
Mojmír Režný (Vyškov) – Jiří Doležel (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
Obr.

Kuchyňský hrnec ze zaniklých Všebořic po laboratorní rekonstrukci.
Konec 14. – počátek 15. století.

Připravili:
mapa: Ing. Tomáš Šváb Ph.D.
fota a texty: Pavel Kudlička
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Poděkování Sboru dobrovolných hasičů Švábenice
Na Úřad Městyse Švábenice byly doručeny děkovné dopisy směřující našim
dobrovolným hasičům, kteří se zúčastnili likvidace záplav v obci Hodějice
po přívalových srážkách, které způsobily povodně, ve dnech 27. a 28. 5. 2016.

34

35

Léto u SDH Švábenice
Vážení a milí občané Švábenic. Blíží se podzim, a s ním i další číslo zpravodaje
městyse, ve kterém Vás chceme informovat, co zajímavého se stalo v našem
sboru a co nás ještě čeká.
Toto léto, jako již poněkolikáté začalo pro švábenické hasiče letním táborem,
který se opět uskutečnil v rekreačním středisku ve Skavsku u Morkovic. Na děti
si vedoucí přichystali spoustu her a soutěží jak v areálu tábořiště, tak i v blízkých
lesích. Děti také navštívili někteří naši hasiči, kteří přivezli ukázat hasičskou
cisternu a také předvedli ukázku zásahu. Všechny děti odjížděly z tábora
spokojené, plné dojmů a zážitků. Na tomto místě se patří poděkovat všem, kdo se
podíleli na přípravě a samotném průběhu tábora. Děkujeme!
Jelikož je léto a letní prázdniny, tak i naši mladí hasiči mají prázdniny.
Pravidelné schůzky mladých hasičů budou zahájeny po prázdninách opět v září.
Scházíme se každý pátek v 16.00 hodin v klubovně za hasičskou zbrojnicí nebo
v prostoru před administrativní budovou ZOD Haná Švábenice. Děti budou cvičit
a připravovat se podzimní část sezóny hry Plamen, která na ně čeká. Rádi v řadách
mladých hasičů přivítáme také nové členy. Zájemci se mohou přijít podívat
na naše páteční schůzky a v případě zájmu se k nám také přihlásit. Děkujeme
všem rodičům a vážíme si jejich podpory. Také děkujeme našemu váženému
sponzorovi panu Josefu Dvořákovi, který se výrazně podílí na pořizování výbavy
pro mladé hasiče.
A co čeká švábenické hasiče na podzim? V první řadě budeme po roční odmlce
způsobené rekonstrukcí Kulturního domu ve Švábenicích znovu pořádat Hodovou
zábavu, která se uskuteční v dnes již už opraveném Kulturním domě
ve Švábenicích v sobotu 24. září 2016. K tanci a poslechu bude hrát hudební
skupina FOCUS rock. Bude připraveno bohaté občerstvení. Všechny srdečně
zveme a těšíme se.
Naše velmi agilní zásahová jednotka se schází každý pátek v 19.00 v hasičské
zbrojnici. Na těchto schůzkách udržujeme techniku v provozu schopném stavu,
avšak je to čím dál složitější. Proto jsme požádali na jaře tohoto roku o dotaci
na nákup nového zásahového vozu, který by vyhovoval současným podmínkám
a trendům, a který by nahradil hlavně naši dosluhující cisternu CAS 25 Škoda 706
RTHP, které je v letošním roce už 43 let. Naše žádost o dotaci byla přijata,
a s trochou optimismu můžeme říct, že nový zásahový vůz by mohl zdobit naši
zbrojnici již na jaře roku 2017. Pořízení tohoto nového vozu by nebylo možné
za obrovské podpory Městyse Švábenice, za kterou jsme velice a rádi, které
si velice vážíme a děkujeme za ni!!!
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Dne 28. května 2016 v odpoledních hodinách byla naše jednotka povolána
do Hodějic u Slavkova u Brna k odklízení následků silných přívalových srážek,
které způsobily zaplavení sklepů, domů a také hlavní cesty v Hodějicích vodou
a bahnem. Naše jednotka byla na místě vyslána v čištění hlavní cesty od bahna
a také k čištění ucpané kanalizace. Děkujeme všem, kdo se tohoto náročného
zásahu zúčastnili. Byl to náš první výjezd v rámci jednotek OOB (ochrany
obyvatelstva).
Dále se naše jednotka zúčastnila soutěže zásahových jednotek v Kostelci na
Hané s názvem „O hánáckó sekyrko“. Na této soutěži jsou pro jednotky
připraveny náročné úkoly z praxe, jako například dopravní nehoda, hašení požárů,
či hledání ztracené osoby. Letošní ročník soutěže se konal po uzávěrce tohoto
čísla zpravodaje, a tak výsledky budou zveřejněny v příštím, vánočním čísle.
Na závěr bychom Vám chtěli popřát krásný podzim, spoustu radosti a samé
hezké zážitky ze švábenických hodů.
Za SDH Švábenice Jan Vrána
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Významné výročí
120 výročí založení hasičské jednoty Švábenice
Založení hasičské jednoty bylo motivováno několika požáry v obci. 7. května
1896 byl dán podnět k založení Hasičské jednoty. Vykonáním předběžných prací
byl pověřen výbor, ve složení: Tomáš Látal, František Hejný, Antonín Vojáček,
Alois Jenáček, Jan Horák, Jan Látal, Cyril Pokorný a Alois Valenta.
27. září 1891 bylo obecními radními usneseno, aby bylo poskytnuto 500
zlatých z obecní pokladny na jejich potřeby. Mimo to, má být stříkačka jednotce
odevzdána 27. září téhož roku. Za přítomnosti hasičského sboru a obecního
zastupitelstva.
Dne 25. 6. 2016 si Sbor dobrovolných hasičů Švábenice připomněl výročí
slavnostním průvodem obcí a s tím spojenými dalšími akcemi.
Ze zpráv o své činnosti, zveřejňovaných ve zpravodajích se dovídáme o bohaté
činnosti SDH a zejména o technické připravenosti na ochranu majetku občanů
a obce.

Připravil: Pavel Kudlička
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ZO ČSCH Švábenice
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás informoval o činnosti ZO ČSCH Švábenice za I. pololetí roku
2016.
V měsíci únoru proběhla výroční členská schůze. S radostí konstatujeme,
že se nám podařilo získat 3 mladé chovatele. Jsou to: Štěpán Zouhar, Tomáš
Zouhar a Kateřina Sikorová. Je potěšující, že se těchto mladých chovatelů ujal
zkušený chovatel přítel Derka Jan, který se s nimi schází v areálu chovatelů a zde
je zaučuje do chovatelství. Možná se Vám to bude zdát, že to nic není, ale věřte,
vyplňování rodokmenů, různých potvrzení, je dosti náročné. Proto patří příteli
Derkovi za tuto činnost poděkování. Mladí chovatelé je naše budoucnost.
Pro naši činnost využíváme areál chovatelů, ve dvorním traktu je velká
zahrada, trávník vyžaduje pravidelnou údržbu a posečení. Po dohodě s Úřadem
městyse Švábenice nám byla zakoupena motorová pojízdná sekačka a my si trávu
v areálu sečeme sami. Zde je potřeba vyzvednout příkladnou ochotu a vstřícnost
vedení městyse a starosty pana J. Kubíka při řešení problému sečení a poděkovat
jim.
27. 5. 2016 jsme po dohodě s vedením ZŠ Švábenice uskutečnili dětský den
pro zdejší školu a příchozí děti. Z naší strany chovatelů to byla malá výstava,
na které jsme vystavili téměř 70 králíků v 9 druzích, 10 ks holubů ve 3 druzích, 7 ks
drůbeže ve 3 druzích, 13 ks okrasného ptactva v 5 druzích, 2 křepelky, 2 morčata
a 2 psíci maltézští. Dále zde byl vystaven prosklený úl, medomed, ukázka vytáčení
medu spojena s ochutnávkou od našeho člena. Požádali jsme SDH Švábenice,
aby pro děti předvedli ukázku a tito hasiči byli opravdu skvělí. Předvedli ukázku
preventivní výchovné činnosti – orientace v symbolech, dále použití zdravotních
prostředků, hasících prostředků, ukázku hašení pomocí džberovky, což si děti
velmi oblíbily. Na závěr byl zlatý hřeb programu, hašení hořícího oleje. Tuto
ukázku museli hasiči několikrát opakovat, takový to mělo úspěch. Je třeba
konstatovat, že tato ukázka, kterou předvedli zkušení hasiči p. Přecechtěl,
Bubeníček a Procházka, byla naprosto bezpečná.
Počasí bylo krásné, dětský den se vydařil. Poděkování patří všem chovatelům,
hasičům i učitelskému sboru.
V současné době se chovatelé připravují na hodovou výstavu, která
se uskuteční 24. – 25. 9. 2016, na kterou Vás všechny občany městyse Švábenice
srdečně zveme.
za ČSCH Švábenice jednatel Josef Hanák
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Končí úspěšný školní rok 2015 – 2016
Minulý školní rok přinesl v mateřské škole spoustu nového – neustálé
vylepšování vnitřních prostor, také zařazování netradičních činností, nových akcí
a metod při práci s dětmi. Pro nás učitelky končí i rok, kdy jsme v listopadu,
po kontrole České školní inspekce, byly velice kladně hodnoceny, co se týká
celkové práce mateřské školy. To je jistě výborná motivace do dalších let. Daří
se nám přiměřenou formou připravovat děti na vstup do základní školy stejně
jako prohlubování kladných vztahů mezi dětmi navzájem, mezi dětmi
a učitelkami, ale také mezi učitelkami a rodiči. Na spolupráci s nimi klademe velký
důraz, jen v červnu byly uspořádány dvě akce pro děti a rodiče. První bylo
rozloučení předškolních dětí s mateřskou školou. Při něm pod vedením paní
učitelky Jeny Vybíralové se děti představily, ukázaly, jak umí počítat, poznávat
písmena, určovat hlásku na začátku slov, přednášet i zpívat. Po ukázce práce s
dětmi následovalo předávání medailí a drobných upomínkových předmětů, dále
je čekalo pohoštění a na závěr společné fotografování u tabla.
Poslední akcí bylo rozloučení všech dětí s mateřskou školou na školní zahradě.
Po přivítání, společném tančení a cvičení v kruhu s dětmi i rodiči, následovalo
plnění úkolů na jednotlivých stanovištích. Na závěr za snahu dětí nechyběla
sladká odměna, předání diplomů i hlasitý pokřik ,,Hurá!“.
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Stalo se pěkným zvykem, že některé děti přicházejí poslední den do mateřské
školy s kytičkou nebo přáníčkem. Za ně rodičům děkujeme. Alenka Dvořáková
svým učitelkám předala vlastnoručně nazdobená přáníčka s básničkou, kterou
složila s maminkou. Text mluví za vše, velice nás potěšil a opravdu si ho vážíme.
Rádi přání zveřejníme.
Naše paní učitelky
bezva Jenka s Ilonkou,
ve školce si s námi hrají
ve třídě i za školkou.
Jsou vlastně jak naše mamky,
pochválí nás, pohladí…
Když si s něčím nevím rady,
rády nám vždy poradí.
Na klavír nám krásně hrají
a učí nás básničky,
všechny děti rády mají
z celé naší ŠKOLIČKY.
Krásné prázdniny přeje ALENKA DVOŘÁKOVÁ
A víte, jaké je naše přání? Aby bylo více tak citlivých dětí a rodičů, kteří nás
podporují, pomáhají, přijdou časem na to, že i když někdy musíme řešit
problémové situace, tak máme na mysli zejména dobro svěřených dětí. Pro nás
totiž není nic lepšího, než dělat svou práci s láskou. To je zejména v dnešní době
velká vzácnost i ohromné štěstí zároveň. Rádi pak organizujeme akce jako
divadelní představení, oslavy svátků, besídky, plavání pro předškolní děti nebo
výlet do ZOO Lešná, exkurze v muzeu historických strojů v Hošticích a v kravíně
v Rybníčku, za což vděčíme Zemědělskému družstvu Haná. Z dalších uvádíme
setkání s hasiči, kteří připravují každoročně ukázky své práce a výstavu drobného
zvířectva u chovatelů. Všem jmenovaným děkujeme.
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Co se děje v mateřské škole v době prázdnin.
Mateřská škola měla provoz v době hlavních prázdnin v jedné třídě do
15. července 2016. Potom byla zahájena rekonstrukce, při které bylo
naplánováno:
- přebudovat přípravnu jídla v 1. poschodí včetně výměny oken, rozvodů vody
i elektřiny, zařídit ji novými nerezovými plochami, pojízdnými stolky na výdej
stravy, elektrickým sporákem a kuchyňskou linkou
- v 1. poschodí předělit chodbu stěnou s dveřmi
- v přízemí u hlavního vchodu vybudovat kotelnu.
V září přivítáme děti v naší krásné vylepšené mateřské škole a věříme,
že se zde budou cítit jako doma.

Ilona Kučerňáková
vedoucí učitelka MŠ
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Vycházka do lesa
V rámci každoročních školních
výletů žáci první a druhé třídy naší
školy vyrazili na vycházku do přírody.
Naše cesta vedla pod kostelem
kolem zahrady s daňky a dále lávkou
přes potok. Prvním zážitkem byla
zastávka u rybníka. Povídali jsme si o
tom, kteří živočichové žijí u vody,
pozorovali jsme překrásné okolí, které by se mohlo stát zajímavou kulisou pro
natáčení pohádky pro děti. Po malém občerstvení jsme pokračovali až k chatě
myslivců uprostřed lesa. Čekal nás malý odpočinek a konečně i zasloužená
svačina. V okolí naší zastávky se nám podařilo najít mnoho lesních pokladů: šišky,
větvičky, lístečky, různé plody a kytičky. Také jsme si zasoutěžili s kvízem, který
pro děti nachystala paní učitelka Florusová. Jestli se mohou rostliny pohybovat a
jak dýchají, jak se rodí malí hadi, zda je stonožka jedovatá, kdo a jak může
znečistit vodu i ovzduší… Dokonce jsme si poslechli i pověst o tom, proč má dub
tak zajímavě vykrojené listy. Prý od drápů naštvaného čerta, kterého přechytračil
mazaný hospodář, aby se vyhnul peklu.
Děti se cestou parádně vyřádily, a i když nám sluníčko na cestu tentokrát
nesvítilo, vycházku jsme si všichni náramně užili.
Jana Zatloukalová, ředitelka školy
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Výuka plavání – postřehy třeťáků
-

byla jsem v nejtěžším družstvu
dnes jsme plavali s ploutvemi
nejlepší bylo, jak jsme závodili v plavání nebo když jsme skákali
umím plavat kraula a čubičku
skákali jsme do bazénu bombu, šipku, placáka a kotoul
když si Vojta Kadlík nebo Nikča Kubíková lehnou na vodu, tak jsou hned rychle
na konci bazénu
někdo nedá ani hlavu pod vodu
nejradši mám bazén venku
plavání je zábava
líbilo se mi na tom, že jsme měli hodnou paní učitelku
mě prostě plavání baví
je dobře, že příští rok zase budeme jezdit
učili jsme se: splývat, plavat kraula, žabku, prsa a všechno možné
naučila jsem se plavat pod vodou
už se těším na příští rok
když plavání skončilo, šli jsme si koupit kokina
na plavání mě bavilo všechno
bavilo mě, když jsme byli venku a dělala jsem stojky a točila jsem se ve víru
srandovní bylo, že na pátém plavání jsme zacákali naši paní učitelku, když nás
fotila
plavání mě baví, protože se dají dělat blbosti a někdy máme volno

P. S. A to píšou i ti, kteří se v první třídě báli do bazénu vlézt, natož splývat. Ať jim
to vydrží!
Jarmila Dušková, třídní učitelka
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Vydařený výlet
V úterý 17. května se žáci třetí až páté třídy naší školy vypravili na školní výlet
do našeho krajského města. Autobus pohodového, trpělivého a usměvavého
pana Indráka nás dovezl až před halu Vida science centra v Brně.
A vida! Opravdu bylo na co
se dívat a co zkoušet. Na ploše
téměř 5000 m2 tu na naše
hravé objevitele čekalo více
než
150
interaktivních
exponátů, díky kterým se děti
pomocí vlastních experimentů
mohly po celé dopoledne
poutavou formou učit lépe
porozumět světu kolem nás.
Každého na první pohled
fascinovalo něco jiného – vystřelovač papírových vlaštovek, kabinka s testováním
zvuků, vlastnoručně nafouknutý horkovzdušný balón, který se vznesl až pod
střechu haly, obří zkumavka znázorňující fotosyntézu, zemětřesná deska, oceán
v láhvi, rotující místnost, simulátory povodně, tsunami i tornáda, model lidského
srdce v nadživotní velikosti, společenství živých mravenců Atta, archeologické
pískoviště, dokonce jsme si mohli sestavit vlastní model DNA, zatančit si na
červených krvinkách nebo si hrát s holografickým, jedovatě zeleným vodníkem.
Odvážlivci na vlastní kůži vyzkoušeli lidskou silou poháněný vrtulník, letecký
simulátor, jízdu na kole po laně nad hlavami spolužáků nebo aspoň klouzání
dlouhým tobogánem z galerie do přízemí.
Nadšené byly děti i z Hustého programu, kde ve skutečné laboratoři a ve
skutečných laboratorních pláštích experi-mentovaly s viskozitou a hustotou
různých látek a na závěr si na památku vyrobily záložku do knížky, která jim
všechnu tu chytrou zábavu bude dlouho připomínat.
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V divadle vědy byla velkým i malým
bez rozdílu věku veselými scénkami
profesora Prýgla přiblížena podstata
elektřiny i vzniku hromů a blesků.
Po poledni bylo dobrodružství vědy
vystřídáno dobrodružstvím plavby lodí
po Brněnské přehradě. Přístav i voda
přehradního jezera vypadaly zpočátku
v poryvech větru pod zakaboněnou
oblohou značně nebezpečně, ale za pár
minut počasí ukázalo vlídnější tvář a
užívali jsme si vyhlídkovou plavbu se vším všudy.
Při zpáteční cestě si děti v autobusu hlasitě sdělovaly, co všechno bylo úžasné,
perfektní, báječné a senzační a mnohé z nich přemýšlely, jak své rodiče přemluvit,
aby si hned o příštím víkendu mohly všechny ty skvělé zážitky zopakovat a hlavně
vyzkoušet to, co v zábavném vědeckém centru vyzkoušet nestihly.
Všichni se shodli, že to byl opravdu vydařený výlet.
Zdeňka Grmelová, učitelka 5. třídy

Slavnostní závěr školního roku 2015/2016
Stalo se u nás ve škole už tradicí, že se společně v poslední školní den
scházíme společně, abychom se naposledy rozloučili s našimi odcházejícími
páťáky a zároveň abychom zrekapitulovali celý ten uplynulý školní rok, který nám
snad více než kdy jindy doslova ulétl před očima.
Letošní společné dopoledne obohatila hojná účast hostů – pana starosty
Josefa Kubíka, předsedy Spolku rodičů Martina Frgála, kterému děkujeme
za pěkná slova a květinové dary, sešli se tu i mnozí z rodičů a prarodičů
odcházejících páťáků. V závěru programu jsme se rozloučili s paní učitelkou
Grmelovou, která na naší škole končí a odchází do důchodu. Po předání
vysvědčení si všichni zaslouženě vychutnávali vynikající zmrzlinu, kterou nám
již tradičně poslední den školy ochotně „točí“ pan Landa pod záštitou firmy LUNA.
Než se všichni nadějeme, budeme tu v září zase. Žáci první třídy zahájí svůj
první školní den slavnostně v obřadní síni Městyse Švábenice se svou novou paní
učitelkou Danielou Plhalovou ze Švábenic.
Hezké prázdniny všem, hodně sluníčka a pohody!
Mgr. Jana Zatloukalová
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Ti nejlepší z nejlepších
Pexesiáda 2016
I. kategorie:
1. Nela Stěničková, 1. třída
2. Filip Glogar, 1. třída
3. Anna Vrzalová, 1. třída
II. kategorie:
1. Aneta Cupáková, 4. třída
2. Veronika Menšíková, 3. třída
3. Dominik Trávníček, 5. třída
Čtenáři roku 2016 – knihovna Švábenice:
Daniel Richard Foltýn – 1. třída
Daniela Derková – 2. třída
Kristýna Procházková
Amálie Nováková
Václav Hanák – 4. třída
Pavel Tvrdý – 5. Třída
Vyhodnocení ankety „Princ roku“ a „Princezna roku“ 2015/2016:
Pavel Tvrdý – 5. třída
Aneta Cupáková – 4. třída
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Na shledanou, školo!
Karolína Vránová
Teď, když vše pomalu končí, ráda
vzpomínám na dny prožité v naší
škole.
Když jsme v první třídě začínali,
měla jsem smíšené pocity. Těšila jsem
se, ale i trochu obávala, co tu na mě
čeká.
Líbila se mi slavnostně vyzdobená budova, pestré obrázky a pomůcky ve třídě,
moje nová aktovka i učebnice plné veselých dětí a zvířátek. Spolu s trpělivou paní
učitelkou nás tu přivítal zvídavý, usměvavý Krteček, který se stal naším
průvodcem a fandou při prvních krůčcích ve škole.
Pomalu jsme se učili písmenko po písmenku, číslo po čísle a než jsme se
nadáli, uměli jsme číst pohádky a příběhy nejen česky, ale i anglicky, hbitě sčítat,
odčítat, násobit, dělit, vyznat se ve slovních úlohách, ve zlomcích, v grafech
i v geometrii.
Z učebnic, knížek a časopisů, z filmů, videí, z výukových programů a z vycházek
jsme získali první poznatky o tom, jak funguje člověk, jak lidská společnost, jak
příroda, jak vesmír, jaká pravidla je třeba dodržovat ve třídě, ve škole, v naší obci
a v celé naší zemi, abychom byli v bezpečí a aby nám všem mohlo být spolu
dobře. Naučili jsme se spoustu věcí, které se nám mohou v životě dobře hodit.
Moje třídní učitelka mě naučila nejvíc, děkuji jí za to.
Všechny paní učitelky i paní ředitelka byly moc fajn, každým rokem pro nás
připravovaly kromě výuky plno pěkných zážitků, ať už to byly besedy se
zajímavými lidmi, návštěvy výstav a koncertů, návštěvy na farmách, veselá setkání
s klaunem Čikem nebo s tetinami Klotyldou a Matyldou, zábavné bývaly
mikulášské i vánoční besídky, ale i tradiční školní olympiády nebo školní
akademie.
Paní uklízečka nám každý den pěkně uklidila, pan školník odevzdaně
opravoval, co jsme spojenými silami pokazili, paní kuchařky nám vařily samé
zdravé dobroty.
Co dodat?
Bylo nám tu dobře a ráda se do školy ve Švábenicích přijdu opět podívat,
kdykoliv to bude možné.
Na shledanou, moje školičko!
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Ahoj, školo!
Tomáš Tilšer
Pět let, během nichž jsem navštěvoval Základní školu ve Švábenicích, uteklo jako
voda.
Je to moc pěkná škola, nedávno nově opravená a vybavená novým nábytkem. Stojí
na vrcholu kopce na jihovýchodním okraji městyse u cesty k Jezírku. Z okna chodby
vidíme nejen sousední pavilon se školní jídelnou a kuchyní, mateřskou školu a kulturní
dům, ale je odtud i krásný výhled na celou vesnici a okolní pahorkatou krajinu. Máme
štěstí, že všechno, co jsme my děti dosud potřebovaly, jsme měly pěkně pohromadě
v místě, nemusely jsme tedy nikam dojíždět.
A co jsem v této škole prožil?
Bylo toho hodně. V učení se někdy dařilo, někdy moc ne, někdy jsme popletli,
co se dalo. Naučili jsme se číst, psát, počítat, výstižněji se vyjadřovat, trochu mluvit
a rozumět anglicky, využívat k výuce počítač, taky rozlišovat, co je dobré a co je
špatné. Dosáhl jsem v učení vždycky velmi pěkných výsledků, ale jsem celou duší
sportovec a malíř, proto mě nejvíc bavily tělocvik a výtvarná a hudební výchova.
Úspěšně a rád jsem se účastnil sportovních, výtvarných a recitačních soutěží,
vystupoval jsem na besedách s důchodci. Každým rokem jsme jezdili plavat a bruslit,
po výcviku v dopravní výchově a na dopravním hřišti se z nás stali plnohodnotní
cyklisté s průkazem. Moc pěkné a plné dobrodružství byly nejen školní výlety,
ale i exkurze do místního i vyškovského muzea, do planetária nebo na předvánoční
jarmarky. Chodili jsme na koncerty, na setkání s chovateli a hasiči, jezdili jsme
do divadla do Prostějova, tam všude jsme vždy prožili a dozvěděli se něco nového.
Ve třídě jsme byli prima parta. Parta kluků – fotbalistů, která nevynechala žádnou
rošťárnu, ale hlavně příležitost si do čehokoliv kopnout. I ve škole se kopalo.
Do míčků, do vršků z pet lahví, v případě nouze i do balíčku papírových kapesníků
nebo něčí bačkory. Když jsme to s kopáním přehnali a paní učitelka nám míček či jeho
náhražku z bezpečnostních důvodů zabavila, chodili jsme jej aspoň toužebně okukovat
otevřenými dveřmi sborovny, kde ležel neužitečně na stole, a přemýšleli jsme, čím ho
nahradit. Cesty ze školy jsme si se spolužáky prodlužovali a obohacovali zastávkami
na dětském hřišti nebo utrácením kapesného za sladké dobrůtky v cukrárně
popřípadě za fotbalové časopisy v místním obchodě.
Mně se v naší škole opravdu moc líbilo. Na rozloučenou s ní jsme s rodiči
uspořádali hravé odpoledne a večer, který se protáhl až do noci. Pozvali
jsme na ně i paní ředitelku a všechny paní učitelky. Na setkání jsme všem poděkovali
za báječná léta ve škole, za všechny dobré rady do učení i do života a předali jsme
na památku dárečky.
Na závěr děkuji ještě za všechna krásná slova i obrázky, které si odnáším
na památku zase já. A nejen ve svém památníku.
Ahoj, školo, měl jsem tě rád!
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Loučím se, někdy na shledanou!
Pavel Tvrdý
Pět let na této škole jsem prožil báječně. Naučil jsem se nejen číst, psát, počítat
a chovat se aspoň trochu rozumně. Naučil jsem se zde od všeho něco, od něčeho
jen maloučko, ale doopravdy všechno, abych mohl jít dál a učit se stále něco nového.
Zkrátka, dostal jsem dobrý základ.
Uteklo to neuvěřitelně rychle od toho prvního dne, kdy jsme si s naším maskotem
Krtkem poprvé zazpívali a zatancovali jeho písničku, kterou jsme pak zahajovali každý
společný den:

„Dobré ráno, dobrý den
každý den si popřejem.
Pohladíme kamarády,
budem se mít všichni rádi.
Dobré ráno, dobrý den,
my se nudit nebudem!“

A opravdu jsme se nikdy nenudili. Někdy se dařilo, někdy míň, někdy to bylo
veselé a zábavné, jindy pro změnu napínavé, třeba při hrách a soutěžích, ale hlavně
při zkoušení a písemkách.
Nezapomenutelné jsou zvlášť zážitky z přestávek, byli jsme bezva parťáci
i z tělovýchovného a florbalového kroužku, kde jsem se vždycky pořádně vyřádil. Ještě
nás čeká olympiáda, pexesiáda, volba Princezny a Prince roku, poslední vystoupení,
poslední vysvědčení, a pak… Doopravdy už konec. A hurá do života.
Na tuto školu budu velmi rád vzpomínat. Jsou zde výborné učitelky, hodně jsem
se tu naučil. Za všechno děkuji. Odcházím. A někdy na shledanou!
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Od první…do páté
pokus o pár veršů na rozloučenou od Ariany Čechové
První třída byla prima,
nebyla to žádná dřina.
Učili jsme se počítat, číst a psát,
přitom jsme si stihli hrát.
Druhá třída byla náročnější,
úkoly už byly trochu těžší.
Všichni se však snažili
a druhou třídu hravě zvládnuli.
Ve třetí přišla angličtina,
to byla někdy velká psina.
V prvouce se každý z nás
naučil, jak plyne čas.
Čtvrtá už byla tuze těžká,
učila jsem se vážně ztěžka,
jako bych měla v kalhotách ježka.
Zvláště, když se mi nechtělo
a plno jiných věcí mě lákalo.
Móda mi začala dělat starosti,
kluci v okolí a nové známosti.
Zamilovala jsem si i koně,
nezbýval čas na učení pro ně.
V páté šlo hodně o znalosti,
naučili jsme se jich snad dosti.
Pomalu se teď loučíme,
poslední sbohem si dáváme,
za pár dní se už neuvidíme.
Rádi budem vzpomínati,
ať si jak chce ten čas letí.
Loučím se dnes hola, hola,
ať vzkvétá švábenská škola!

52

Pro Vás, paní učitelko Grmelová
Naše milá paní učitelko,
naše drahá krotitelko.
Byli jsme tou dravou zvěří,
kdopak nám to ale věří,
že se právě loučíme
a všichni se Švábenskou školou končíme.
Stálo Vás to spoustu nervů a času
udělat z nás chytré žáky.
Teď hlásíme do rozhlasukončíme mezi páťáky!
Velice Vás trápilo,
když jste zjistila v září po prázdninách,
že máme prázdno v našich hlavách
a že jsme všechno zapomněli,
co jsme se do června naučili.
My Vám dnes chceme poděkovat,
celá naše třídní parta.
Teď už jen šest kluků a dvě holky,
ale Vaše poslední karta,
kterou jste před pěti lety vytáhla si,
ale nyní již jdete oddechnout si.
Díky Vám jsme se učili.
A dá se říci, že jsme se naučili.
I když nám to spousta dětí nezáviděla
a taky trochu litovala,
že se musíme ve škole mučit
a ještě k tomu pořád se učit.
Děkujeme za vlídná slova,
za Váš úsměv, povzbuzení,
za to pohlazení ve vlasech.
Když se nám něco nepovedlo
a když v hlavách se nám všechno pletlo,
ve všech pádech i časech.
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My jsme Vaši poslední žáci,
trochu uličníci a také darebáci.
Ale také jsme Vás rozesmáli,
když jme to už konečně dokázali.
A Vaše věty:
“Máš horečku, ty můj bobečku? Vidíš to všechno, náš krtečku?“
Díky za prožité krásné chvíle,
za velký sud Vaší píle,
za sílu, víru, vytrvalost,
za pracovitost a obětavost.
Přejeme Vám hodně zdraví,
kapku peněz, moře štěstí, jak se praví.
Odcházíte do důchodu, však si ho již zasloužíte.
Odpočívat, to se musí, procházet se budete.
Udržujte veselou mysl a zdravého ducha
a ať Vám srdce pořád ťuká.
Ať Vám Švábenská škola a my žáci v mysli zůstaneme,
my totiž na Vás nikdy nezapomeneme.
Vzpomínky jsou totiž to, co posiluje,
když trápení přichází a to pak život ukrajuje.
Proto pamatujte:
Po každé bouřce slunce zase svítí,
mraky odežene a vzduch se pročistí.
Děkujeme, děkujeme, děkujeme!
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Konec skautského roku v družinkách
Letos jsme ukončili sezónu
družinek
Motýlků
a
Broučků
netradičně. Vybrali jsme den s velmi
pěkným
teplým
odpolednem
a společně si opekli špekáčky. Sešli
jsme se v hojném počtu a při opékání
uzeniny jsme si povídali, hráli hry
a nechybělo ani zpívání s kytarou
u ohně.
Těšíme se na děti zase v dalším školním roce v družinkách:
Broučci
holky a kluci
mateřská školka
Pomněnky
holky
1. - 3. třída
Vlci
kluci
1. - 3. třída
Liščata
holky a kluci
4. - 9. třída
Dana Derková

Jarní zálesácký kemp
Třetí červnový víkend proběhl na junácké chatě ve Švábenicích již tradiční
kemp. Při víkendovém pobytu si malí zálesáci procvičili různé dovednosti, zahráli
dobrodružné hry a nechyběl ani táborák, opékání a noční hra.
Dana a Pavel Derkovi

Vandrování po Krkonoších
Pro místo letošního vandru padla volba již minulý rok ve vlaku, když jsme
se vraceli z Broumovska. Dohodli jsme se, že budeme pokračovat dále na západ
po naší severní hranici, tedy do Krkonoš. Krkonoše jsou geomorfologickým
celkem, nejvyšším, a také nejnavštěvovanějším pohořím České republiky a celého
masivu Sudet. Leží v severních Čechách. Nejvyšší horou je Sněžka 1603 m.n.m.
A na celém území se nachází Krkonošský národní park. Podle pověstí střeží
Krkonoše bájný duch Krakonoš. Po cestě vlakem z Ivanovic do Svobody nad Úpou
jsme se druhý den dostali na Pomezní Boudy. Odtud jsme vystoupali na hřeben,
po kterém vede červená turistická stezka Česko - Polského přátelství. Tato stezka
nás provedla přes vrchol Sněžky celým hřebenem Krkonoš, kde se nachází velmi
vzácný biotop arkto - alpinské tundry s výhledy na ledovcová jezera a do údolí
ledovcových kotlů. K přenocování jsme využívali přístřešky zřízené Krkonošským
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národním parkem. Ubytovat se dá i v některé z horských bud, které turistům
nabízí nejen ubytování, ale i různorodé kulinářské speciality. Avšak je třeba
počítat, že s přibývající nadmořskou výškou se patřičně zvyšují i ceny nabízejících
služeb. Díky zvolenému termínu začátkem června, kdy nám vyšlo krásné počasí,
jsme v horách byli takřka sami. Naše putování jsme zakončili v Harrachově,
kde jsme ještě navštívili Hornické muzeum s prohlídkou štoly, muzeum skla
a lyžování v tamní sklárně. Po týdnu putování vám můžeme návštěvu našeho
nejvyššího pohoří jen doporučit.

Pavel Brown Derka

Příprava tábořiště
První květnový víkend jsme strávili na naši táborové základně, abychom
jí připravili na letošní letní tábor. Na rozlehlém areálu je stále co opravovat.
Přes sečení louky, odklízení sena, přípravy dřeva a údržby budov a jejich interiéru.
V letošním roce se nám podařilo na brigádách v klubovně obnovit polovinu
podsadových stanů. A za přispění městyse Švábenice zakoupit nové celty na tyto
podsady.
Pro příští rok bychom chtěli dokončit
zbývající stany. A největší plánovanou akcí
bude stavba nové táborové kuchyně. 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.
Dana a Pavel Derkovi
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Skautský tábor 2016
Letošní tábor proběhl od 2. - 10. července na táborové základně Milkov
na Konicku. Tábora se zúčastnilo 21 dětí z našeho městyse, vedoucí, kuchařky
a zdravotnice.
Letošní táborová hra vzala táborníky mezi zlatokopy. Táborníci si museli
vydělat peníze na cestu, potřebné vybavení a zásoby, aby mohli dolovat zlato, jak
ze zlatých žil v zemi, tak rýžováním na zlatonosném potoce. Během celotáborové
hry si zkusili různé dovednosti a prověřili své vědomosti. Táborníci byli rozděleni
do 3 družin a soutěžili nejen v celotáborové hře, ale také v různých sportovních
činnostech. Střídali se také v celodenních službách, ve kterých pomáhali v kuchyni
a vztyčovali státní vlajku na ranním a večerním nástupu. V průběhu tábora lovili
nejrůznější bobříky, plnili skautské odbornosti a pomáhali při práci na táborových
stavbách.
Nechyběly noční hry a společný výlet do Vojtěchova. Krásné červencové
počasí a hvězdné noci strávené u táborového ohně nám zanechaly v mysli
spoustu krásných vzpomínek.
Srdečně bychom chtěli poděkovat všem vedoucím, kuchařkám, zdravotnici
a dětem, kteří vyměnili pohodlí domova za život v přírodě. Také všem členům
oddílu a kamarádům, kteří se podíleli na organizaci a přípravě tábořiště. Velký dík
za finanční a materiální pomoc patří Úřadu městyse Švábenice, Ivanovické bráně,
Trasko Vyškov, Respono Vyškov, Chocogastro s.r.o., ZOD Ludmírov, Klempířství
J. Hladký. Členové skautského oddílu se těší na další táborové setkání.

Dana a Pavel Derkovi
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Novinky ze Sokola Švábenice
Vážení fanoušci Švábenského fotbalu,
prázdniny nám opět utekly jako voda a tak to
znamená, že před sebou máme další fotbalovou
sezonu. Před ročníkem 2016/2017 se toho nejen
v naší kopané událo mnoho nového a tak mi dovolte,
abych Vás seznámil s tím nejdůležitějším.
Po roce ve třetí třídě se naši muži vrací zpět do
Okresního přeboru. O postupu se rozhodlo
dodatečně. Vítěz třetí třídy FKD B nemohl vzhledem k účasti svého A týmu v
okresním přeboru postoupit a tak další v pořadí byly Komořany, které postup
odmítly. Nabídky na postup tedy využil Pustiměř. Následně účastníci okresního
přeboru Ivanovice na Hané podaly přihlášku do třídy. Nabídka na postup do
okresního přeboru byla nabídnuta našemu klubu. Tuto nabídku jsme využili a tak
v sezóně 2016/2017 budeme hrát okresní přebor.
Náš klub uzavřel smlouvu s klubem z Moravských Málkovic o společném
družstvu dorostů. Budou hrát v Moravských Málkovicích pod jejich hlavičkou.
Aktuálně zde působí Tomáš Dvořák, Martin Hanák, Radek Cupák a Jiří Novák.
Věříme, že jim budete fandit. Děkujeme Laďovi Grmelovi za spolupráci a ochotu
tuto dohodu uzavřít.
U týmu žáků dochází ke změně na trenérském postu. Trenérem žáků je nyní
Martin Frgál, vedoucím týmu Lenka Hrnčiříková a asistentem Petr Vojáček. Mění
se také soutěž, kterou budou žáci hrát. Nyní budou hrát kvůli nižšímu počtu hráčů
v týmu v sestavě 7+1 a setkají se také s týmy z okresu Brno venkov, který tuto
soutěž nemá a tak některé kluby budou hrát v našem okrese Vyškov. Změna je
také v termínu domácích utkání, která budou sehrána v neděli v 15:30.
U týmu přípravky se ujal trenérského postu Lukáš Hladký a vypomáhat mu
bude Rosťa Hrnčiřík. Naši nejmenší budou hrávat domácí utkání v sobotu jako
předzápas mužů.
Vzhledem k zásadním změnám v přestupním řádu, náš klub opustilo několik
hráčů a několik jich přišlo. Již není možné využít hostování a střídavých startů
a je možný pouze přestup. Zde je výčet hráčů, kteří náš klub posílili a naopak
hráčů, se kterými jsme se rozloučili:
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Náš klub opustili:
Miroslav Boniatti – Ivanovice na Hané
Michael Jičínský – Ivanovice na Hané
Vojtěch Kabele – Ivanovice na Hané
Michal Petřek – Drnovice
Josef Jiříček – Pačlavice
Tomáš Pokorný – Pačlavice
Tomáš Kocourek – Pačlavice
Jan Derka – Vyškov
Marek Hladký – Vyškov
Petr Knap - Pačlavice
Do našeho klubu přišli:
Martin Bednář – Ivanovice na Hané
Milan Raus – Pustiměř
Jakub Novotný – Staré Město pod Sněžníkem
Lukáš Langhammer – Bohdalice
Michal Kříž – Vyškov
V novém ročníku 2016/2017 se Okresní fotbalový svaz Vyškov odhodlal k
výrazné změně v soutěžích, které organizuje.
Změny připravila také FAČR co se týká Informačního systému a dalšího posunu
omezení papírování.
Ve všech soutěžích organizovaných OFS Vyškov je možné použít opakované
střídání. Tato věc již byla praktikována u žáků a přípravek a nyní bude použita
u všech kategorií.
Našeho klubu se to tedy týká mužů, kde je možné střídat nejvíce 5 hráčů.
Maximálně může být v zápise o utkání uvedeno 16 hráčů. Víc jich v jednom utkání
nemůže nastoupit. U starších žáků může střídat 7 hráčů a v zápise o utkání tedy
maximálně 15 (hrajeme soutěž 7+1). Všichni hráči se mohou střídat opakovaně
vždy v přerušené hře. Tuto změnu je nutné vždy oznámit rozhodčímu. Hráči, kteří
jdou na hřiště, musí být připraveni u střídačky v prostoru středové čáry. Hráči,
kteří ze hry odcházejí, mohou hřiště opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně
hřiště. V posledních 10 minutách hrací doby lze opakované střídání jednoho
družstva provézt maximálně 2x.
Tato změna je na jedné straně velice prospěšná, že si může zahrát více hráčů
a na druhou stranu velice nebezpečná, aby nedocházelo k nadměrnému
zneužívání. Věříme, že si to rozhodčí pohlídají a nebude se na hřišti občas
pohybovat více hráčů, nebo se po celou hrací dobu nebude jen střídat.
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Změna, která se dotýká přípravky, je doby hry. Nyní se bude hrát 4x17 minut
s přestávkou 3-5 minut.
Jen pro připomenutí co bylo díky Informačnímu systému a tzv. fotbalové
(r)evoluci již změněno.
Pamětníci si jistě pamatují, že existovaly registrační průkazy, vypisování zápisu
o utkání propiskou a vyplácení rozhodčích po utkání. Nic takového se již dnes
neděje. Vše je v elektronické formě, a pokud je nutné něco vyplnit, tak se vše
provádí v internetovém prohlížeči online. Na každém hřišti je tedy počítač
s přístupem na internet. Registrační průkazy nejsou a všichni hráči včetně
fotografií jsou vidět online. V tomto systému se také vyplňuje zápis o utkání,
který dokončuje rozhodčí bezprostředně po utkání a díky tomu je možné vidět
všechny výsledky ihned po uzavření zápisu o utkání online. Finanční odměny
rozhodčím jsou přeposílány na účet a na místě v hotovosti se již nic nevyplácí.
Tento systém je přístupný i široké veřejnosti a najdete ho v odkazech na naší
úvodní straně. Pro veřejnost jsou některé informace nepřístupné
https://is.fotbal.cz.
Tento systém nyní umožňuje mnohem více, než je zde zmíněno a pomáhá
v papírování všem funkcionářům.
Díky tomuto systému, je možné na chytrých mobilních telefonech
se systémem Android zjistit výsledky, tabulky, sestavy, soupisky, střelce, střídání
atd. online. Vše je ihned k dispozici po potvrzení zápisu o utkání rozhodčím,
některé informace i v průběhu utkání, pokud je rozhodčí zadá. V Obchodě Play
na mobilních telefonech hledejte aplikaci MŮJ FOTBAL.
Chtěl bych také s radostí oznámit, že na fotbalovém hřišti vyrostlo vedle
nových fotbalových kabin krásné dětské hřiště, které velkou měrou přispělo
ke zkrášlení tohoto areálu. Za výstavbu tohoto koutku pro naše nejmenší
spoluobčany bych chtěl poděkovat hlavně našemu hlavnímu partnerovi Městysu
Švábenice v čele se starostou Josefem Kubíkem, protože bez jejich pomoci
bychom se nemohli pyšnit tímto krásným areálem.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem fotbalovým fanouškům, kteří chodí
neustále ve velkém počtu podporovat naše mužstva, a věříme, že tomu tak bude
i nadále a výkony našich týmů Vám budou rozdávat fotbalovou radost.
Tomáš Orel, předseda Sokol Švábenice
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Napínavý souboj na MČR v půlmaratonu 2016
Obvykle se už na konci uplynulé sezony formují nové
cíle pro další rok. Stěžejním bodem při rozhodování o mé
běžecké budoucnosti byl pro mě podzimní úspěch na
půlmaratonu v Blansku 2015 (výkon 1 : 22 : 42). Již tehdy
vznikl můj hlavní sezonní cíl, který směřoval k vylepšení
prozatímního maxima na této ryze vytrvalecké trati půlmaratonu. Aby byla moje motivace co nejsilnější,
rozhodla jsem se poprat rovnou o jednu z medailí na MČR
v půlmaratónu v Pardubicích.
Předchozí jarní závody nasvědčovaly, že jsem na
souboj dobře připravena, neboť jsem své dosavadní
nejlepší výkony na kratších tratích vylepšovala přibližně o
1 minutu.
Mistrovský půlmaratón se konal již v dubnu letošního
roku. Velmi rovinatá trať pro mě byla novinkou, neboť
jsem zde startovala poprvé. Na startovní čáře se sešla
česká běžecká špička. Dobrým výkonům přálo takřka
ideální běžecké počasí.
Dvou okruhový závod jsem se snažila rozběhnout podle svých pocitů volněji,
abych pošetřila síly na druhý okruh a na samotný závěr závodu. Mezičas po
prvním kole však naznačil, že mě závodní atmosféra vybičovala k velmi rychlému
tempu. V cestě za vysněnou medailí mi tedy nezbývalo nic jiného než tempo
udržet a závěr ještě vystupňovat. Z průběžně 7. místa jsem se postupně posouvala
pořadím vzhůru a 5 km před cílem jsem doběhla dokonce 3. závodnici. Společně
jsme běžely několik kilometrů. Snažila jsem se rozhodnout už na trati,
ale soupeřka bojovala stejně usilovně jako já. Poslední 2 km jsme běžely obě ve
velmi vysokém tempu a také s velikou motivací – běžely jsme o bronzovou
medaili (první dvě místa už byla rozhodnuta). Přibližně 1 kilometr před cílem se
podařilo mojí soupeřce nastoupit a vybudovat si několika sekundový náskok,
který jsem již nebyla schopna dotáhnout a o 10 sekund jsem prohrála svůj souboj
o bronz. Přesto hodnotím 4. místo jako veliký úspěch, který byl podtržen novým
osobním rekordem 1 : 20 : 40.
Nejenže jsem si vylepšila osobní rekord v půlmaratonu, dařilo se mi také
na mnohem rychlejších tratích. V soutěži atletických družstev v 1. lize jsem
si vylepšila osobní rekord na 1 500m na 4 : 47,4.
Letos mě ještě čeká několik závodů. Věřím, že se mi podaří udržet formu
a zajímavé výsledky či dokonce nové osobní rekordy na sebe opět nenechají
dlouho čekat.
Martina Vévodová
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Ze Švábenic na Malou Fatru
Tipem na zajímavý výlet pro ostatní může být následující vzpomínka na
společnou výpravu do jednoho slovenského národního parku, kterou jsme
podnikli loni na konci léta.
Pověstmi a mýty jsou opředeny chodníčky v okolí Terchové, která je známa
jako vstupní brána do Vrátné doliny na Malé Fatře. Údajně se tu narodil
nejslavnější karpatský zbojník Juraj Jánošík. Po slavném terchovském rodákovi
jsou pojmenovány také nejkrásnější rokle Malé Fatry – Jánošíkovy (Jánošikove)
diery. Velmi úzké soutěsky vápencových kaňonů s vodopády a kaskádami,
vytvořené horskými bystřinami stékajícími z úbočí Velkého a Malého Rozsutce,
se překonávají pomocí visutých železných lávek, žebříků i řetězů... Potok
se v těchto místech zužuje na několik desítek centimetrů, vytváří výmoly a vany,
zvané obří hrnce. Diery se skládají z Horních, Dolních a nejnověji zpřístupněných
Nových dier. Po naší osobní zkušenosti potvrzujeme, že oprávněně jsou v létě
atraktivním a vyhledávaným místem turistů.
Poměrně náročný, avšak opravdu kouzelný,
je i výstup na vrchol Velkého Rozsutce (1610
m). Turisté jsou odměňováni už v průběhu
výšlapu krásnými výhledy do okolí. Čím více
se návštěvník hor cestou do kopce
zadýchává, tím častěji se může kochat
pohledem kolem sebe. Správná výstupová
cesta a příznivé počasí – jistý nezapomenutelný zážitek. Na skalnatém vrcholu
jsme do uloženého sešitu zapsali naši partu mezi úspěšné pokořitele hory.
Už také víme, proč je označována za jeden z nejhezčích vrcholů celého Slovenska.
Jen sestup do sedla Medziholie na začátku trochu překvapí svojí náročností snad
ještě větší než cesta nahoru.
Nejvyšším vrcholem Malé Fatry je však Velký
Kriváň (1709 m), viditelný z velké dálky,
dominanta pohoří a symbol národní
slovenské existence a víry. Směřovaly sem
a stále směřují národní poutě. Nám část
cesty usnadnila kabinková lanovka, dojít
až na vrchol se dalo i s úsměvem pěšky.
Děkujeme našemu průvodci, panu starostovi J. Kubíkovi, a věříme, že se nám
podobná poznávací výprava opět někdy podaří.
Za kolektiv: Jarmila Dobešová
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Gruzie – 2. část
Městečko Stepantsminda
(Kazbegi, 1750 m.n.m.) je
turistickým centrem této části
Velkého Kavkazu. Panorama
hory Kazbek s pravoslavným
klášterem Tsminda Sameba
v popředí
láká
množství
turistů, na které jsme za
poslední týden zvyklí opravdu
nebyli. Díky tomu si však
můžeme dopřát jednu noc v pohodlné posteli, která nám jistě dodá dostatek
energie před náročným výstupem. Najít ubytování nebyl žádný problém. S milou
paní domácí jsme domluvili čas večeře i snídaně a mizíme do města. Je třeba
zajistit vybavení a průvodce, bez kterého bychom si na ledovec plný bezedných
trhlin netroufli.
Vše se podařilo a hned
ráno vyrážíme. Ke klášteru
se spolu s průvodcem
Nodarim
ještě
vezeme
jeepem, ušetříme si tak 400
výškových metrů a dvě
hodiny chůze. Dál jdeme po
svých a dorazit musíme na
bývalou
meteostanici
Bethlemi Hut (3650 m.n.m.),
která už funguje pouze jako
základna pro turisty mířící na Kazbek. Orientace není složitá, chodník je
vyšlápnutý a jde se jednoduše pořád nahoru. Po obědě přicházíme k ledovci
Gergeti a zůstáváme nevěřícně hledět na tento nádherný výtvor přírody. Jeho
čelo tvoří asi 40 metrů vysoká, téměř kolmá stěna, ze které vytéká jen malá říčka.
Na kameni v dálce si všímáme značky připomínající rychlost, s jakou ledovec taje.
Od čela ledovce je už teď vzdálená několik desítek metrů. A přitom pochází z roku
2012! Pokračujeme dál, přechody sedel ve výšce nad 3000 m.n.m. nám pomohly
ke slušné aklimatizaci a kolem 15. hodiny jsme bez větších potíží na meteostanici.
Plánujeme zde strávit dvě až tři noci. S Nodarim jsme domluvení tak, že v případě
příznivého počasí se hned další den vydáme k vrcholu. Také se od něj dovídáme,
že jsme se náhodou trefili do dne, kdy se na meteostanici jednou ročně koná
koncert. Letos je věnovaný obětem záplav, které postihly Tbilisi v červnu.
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Hraje se na bubínek, kytaru, saxofon a atmosféra je opravdu neuvěřitelná.
Pálenka cha-cha teče proudem a nás trochu mrzí, že se musíme držet zpátky.
Přeci jen nás za pár hodin čeká nelehký úkol.
Budíček je naplánován na jednu hodinu po půlnoci. Jdeme obhlédnout počasí.
Obloha vymetená, není na co čekat. Den D je tu! Rychlá snídaně, do batohu
balíme jen to nejnutnější- svačinu, lano, mačky, cepín, úvazek. Za svitu čelovek se
vydáváme na cestu. Procházíme morénou tvořenou ledem a kamením. Zatím není
nutné, abychom byli navázáni na lano. Stačit tempu Nodariho není vůbec
jednoduché. On je prostě na jednom z mnoha výšlapů, my skoro potíme krev.
Stále ještě za tmy přicházíme k ledovci. Nasazujeme mačky a vážeme se na lano.
S přibývajícími metry klesá teplota a taky začíná pofukovat. Procházíme mezi
trhlinami, z nichž jen ty nejmenší se dají přeskočit. S rozedněním se dostáváme na
široké plato ve výšce 4500 m.n.m., odkud je výhled na ruskou stranu pohoří
Kavkaz. Bohužel fouká čím dál víc a z gruzínské strany se ženou mraky. Není na co
čekat, musíme dál. Následuje výstup přes hranu do sedla mezi hlavním
a západním vrcholem Kazbeku. Výška 4900 m.n.m. a vítr už je tak silný, že není
snadné stát na místě. Do toho padá sníh a viditelnost je možná 10 metrů.
Přemýšlíme co dál. Zůstávat tady nemá smysl, zima si rychle nachází cestu skrz
oblečení. Ještě to zkusíme. Následuje nejprudší část výstupu, stopadesátimetrový
výšvih končící až těsně pod vrcholem. Silný vítr nás ale po chvíli sfoukává zpět do
sedla. S Nodarim se shodujeme, že výš to nepůjde. Musíme se otočit. V tu chvíli je
psychika na nule. Stále je však třeba udržovat pozornost a soustředit se na každý
krok. Vždyť cesta končí až na meteostanici. Tam dorazíme po 10. hodině,
zalezeme do spacáků a upadáme do bezvědomí.
Další den ráno se odhlásíme z Bethlemi Hut a začínáme sestupovat do
Stepantsmindy. Když budeme dost rychlí, můžeme už být večer ve Tbilisi.
S mačkami na nohou je pohyb po ledovci hračka, brzy se led mění v kamení a po
třech hodinách sestupu jsme u kláštera Tsminda Sameba. Konečně máme dost
času si ho v klidu prohlédnout. Stavba ze 14. století je skutečně nádherná
a právem se stala symbolem Gruzie.
Veřejná doprava mašrutkami je překvapivě spolehlivá a ještě před setměním
už jsme ubytovaní ve stejném hotýlku jako po příletu do Gruzie. Večer trávíme na
terase ve společnosti místního koňaku Iverioni, který je ideálním kompro-misem
mezi cenou a kvalitou. Vymýšlíme plán na několik zbývajících dnů. Rozhodně
se musíme dát trochu dohromady.
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Volíme nenáročnou prohlídku města a návštěvu sirných lázní. Ty jsou i dnes
pro spoustu domorodců místem, kam chodí provádět běžnou osobní hygienu,
a tak je jejich návštěva spíše pro otrlejší povahy. Také využíváme služeb masérů,
kteří naše zmožená těla za mírný bakšiš ještě víc zrasovali.
Před východem z lázní se dáváme do řeči se Salem. Taxikářem, který nám
za dobrou cenu nabízí celodenní výlet na místa, která máme v plánu navštívit.
Přístí den ráno tedy vyrážíme směr Džvari, kde se nachází klášter z 6. století
zapsaný na Seznamu světového dědictví UNESCO. Následuje městečko Gori,
rodiště J.V. Stalina, a také
skalní město Uplistsikhe,
kde v minulosti žilo až
dvacet tisíc obyvatel.
Cestou
zpět
ještě
navštěvujeme
královské
město
Mccheta,
ve
starověku hlavní město
Gruzie.
Katedrála
Sveticchoveli (UNESCO) byla
ještě nedávno největší
katedrálou v Gruzii.
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Čtvrtek je posledním dnem ve Tbilisi. Částečně ho trávíme v Gruzínském
národním muzeu. Asi nejzajímavější (a jistě nejsmutnější) částí je expozice
věnovaná sovětské okupaci, která trvala celých 70 let.
Nám zbývá zabalit a vystěhovat se z hotelu. Myšlenkami jsme už stejně všichni
na letišti, kam se večer musíme přesunout. Odlet je v brzkých ranních hodinách
a tak je v podstatě jedinou možností nocleh v letištní hale. Pod eskalátory na
umělé trávě roztahujeme karimatky stejně jako v kavkazských horách. Zatím jsme
jediní, trocha ostychu je zřejmě na místě, ale postupem času se přidávají další
a během noci je zaplněno každé volné místečko.
Zpáteční cesta zahrnuje půldenní přestávku v tureckém městě Istanbul. Ideální
na rychlou prohlídku několika památek Starého města. Do Prahy přilétáme kolem
18. hodiny. Přesun po D1 je kupodivu taky bez problémů a srdečné přivítání
s rodinami je nám odměnou po náročné cestě.
Uplynulých čtrnáct dnů pro nás znamenalo splnění velkého snu. Divoká
a nedotčená příroda Velkého Kavkazu, milí a přátelští lidé, poznání vlastních
limitů. To jsou zážitky, které nám zůstanou ve vzpomínkách.
Sice se nám nepodařilo vystoupit až na vrchol hory Kazbek, ale i to pro nás
může být důvodem se do těchto nádherných míst v budoucnu vrátit.
Za všechny členy výpravy Rosťa Kadlík
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Ze Švábenic do stověžaté Prahy
Při společných výletech do našeho
hlavního města jsme z nejrůznějších
vyhlídkových míst vídali jednu věžičku vedle
druhé. Nejvýznamnějších bychom mohli
napočítat kolem 130, všech nejméně na
tisíc. Letos jsme se vydali do Prahy poznat
několik z těchto věží blíže.
O druhém červnovém pátku byly pražské kostely zpřístupněny v rámci tradiční
události „Noc kostelů,“ do které se letos v ČR zapojilo více než 1400 kostelů
a modliteben. V sobotu 11. června jsme plánovali využít volné vstupy
a organizovanou dopravu pro „13. Pražskou muzejní noc,“ které se účastnilo 52
muzeí, galerií a kulturních institucí. Jako základna nám posloužil opět kostel sv.
Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí.
Když prohlídka pražských
kostelů, pak na prvním místě
návštěva katedrály sv. Víta,
Václava a Vojtěcha, kde se
v dávné minulosti konaly
kromě
bohoslužeb
i korunovace českých králů a
královen, jsou zde uloženy
české korunovační klenoty
i ostatky panovníků, svatých
patronů
a představitelů
církve. V nejvýznamnějším
českém duchovním centru
jsme se mohli na chvíli
zastavit
při
houslovém
koncertu Jaroslava Svěceného, dokonce se osobně pozdravit s pražským
arcibiskupem Dominikem Dukou. Se zájmem jsme opakovaně procházeli nádvoří
a okolí Pražského hradu, včetně přilehlých paláců. Z navštívených církevních
památek většinu z nás okouzlilo zejména poutní místo s bohatou historií - Loreta.
Procházka pražskými kostely trvala dlouho do noci, vraceli jsme se sice unaveni,
avšak s příjemným pocitem, že jsme poznali spoustu nového. V dalším dni jsme
podnikli výlet na Petřín - vystoupali na rozhlednu, vyzkoušeli zrcadlové bludiště,
někteří se vydali do pražské Tróji.

70

Nejstarší z dětí dokazovaly, že putování
po Praze už zvládají s přehledem samy.
Až do pozdního večera byla na programu
různá zajímavá místa, hlavně dospělí pak
vystáli frontu na prohlídku židovské
„Maiselovy synagogy.“ Největší vytrvalci
zvládli navštívit například i Botanickou
zahradu a noční vyhlídku z Novoměstské
radnice. Počasí našemu výletu celkem
přálo. Při našich cestách po městě jsme se
mimo jiné zastavili i v největším hračkářství
Hamleys, kde jsme si všichni užili hodně
radosti a zábavy. Cestou domů jsme si pak
ve vlaku povídali, jaké nezapomenutelné
zážitky si z Prahy opět vezeme. A že se
těšíme na další společné výpravy.

S poděkováním hlavním organizátorkám za Volejbal Švábenice zapsaly:
Klára a Jarmila Dobešovy
Obrázek nakreslila: Terezka Dobešová
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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:
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:
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:
zavřeno
13:00 – 16:30
út, st, čt, pá:
8:00 – 11:30
13:00 – 16:30
so:
7:30 – 10:30
Květinové studio LAURA, Andrea Kalábová, tel. 732 826 575
www.kvetinovestudiolaura.webnode.cz
otevírací doba:
po:
zavřeno
út, st, čt, pá:
8:00 – 10:00 h.
so:
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 13:00 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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Vítání občánků 27. 2. 2016
V sobotu 27. 2. 2016 byly v obřadní síni Úřadu městyse Švábenice slavnostně
přivítání do života tito naši malí občánci:

Jakub Donneberger
Liliana Knapová
Jakub Tvrdý
Martina Obručová
Petr Kocman
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Vítání občánků 25. 6. 2016
V sobotu 25. 6. 2016 byly v obřadní síni Úřadu městyse Švábenice slavnostně
přivítání do života tito naši malí občánci:

Terezie Hrozová
Jakub Grošek
Vilém Čermák

Všem dětem i jejich rodičům přejeme hodně
zdraví, štěstí a lásky.
Sbor pro občanské záležitosti a Městys Švábenice
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Vítání prváčků 1. 9. 2016
Ve čtvrtek 1. 9. 2016 byly v obřadní síni Úřadu městyse Švábenice panem
starostou Josefem Kubíkem spolu s paní ředitelkou Mgr. Janou Zatloukalovou
a paní učitelkou Danielou Plhalovou slavnostně přivítány děti do první třídy
místní základní školy. Děti obdržely dárečky v podobě stavebnic a po skončení
se přesunuly i se svými rodiči do Základní školy.

Všem prváčkům přejeme
hodně úspěchů škole
a spoustu nových kamarádů.
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Máte rádi školní humor?
Je začátek nového školního roku, tak jistě přijde pár fórků k duhu.
*

Syn donese na vysvědčení velmi šatné známky. Otec celý rozčilený povídá:
„Nerad tě biji, synku! Ale přece to zabere méně času, než se s tebou učit!“

*

Žáci psali úlohu na námět: „Návštěva u babičky“. Nejkratší úloha zněla:
„Babička nebyla doma.“

*

„Jmenuj mi, žáku Vešusi, druhy máku.“
„…sím, černý mák, bílý mák.“
„A jaký ještě?“
„…sím, Eskymák!“

*

Učitel sděluje mamince:
„Ten váš chlapec se mi líbí. Vyznačuje se takovou zdravou žízní po vědění.
Po kom to zdědil?“
„To vědění možná po mně, ale tu žízeň po otci. Určitě.“

*

Náš třídní neustále tvrdí, že budu jednou zaměstnancem Pohřební služby.
Soudím tak z častých výroků: „Kluku, ty mě dostaneš do hrobu.“

*

Praví učitel: „Zem je kulatá. Tak mi tedy Pepíčku řekni, jestli bys ji mohl
obejít dokola?“
„Prosím ne.“
„Ne? A proč?“
„No protože mám odřenou patu.“

*

Pepíček praví matce: „Dnes jsem měl ve škole štěstí.“
„To je výborné. Co se ti přihodilo?“
„Moje úloha byla plná chyb a učitel mě chtěl postavit do kouta.“
„Ale nepovídej.“
„Ano. Ale naštěstí byly všechny kouty obsazené.“

*

„Pepíčku, ty máš trojku z chování? To je haňba! Vezmi si příklad z tatínka,
kterého už zítra propustí z vězení pro dobré chování…“

*

Ve škole byly počty. Učitelka dává příklad: „Tak děti, dávejte pozor. Rozříznu
brambor na polovinu, každou polovinu na čtyři části, každou část na dvě
části. Co budu mít, Pepíčku?“
„Prosím – bramborový salát.“
Přeji dětem ve škole samé jedničky a hodné učitelky.
Ahoj: Libor Pištělka

Hody sv. Michaela Archanděla - program
pátek 23. 9.
odpoledne
sobota 24. 9.
odpoledne
00
00
13: – 17: h.
00

00

14: – 18: h.
00

20: h.

LUNAPARK u administrativní budovy ZOD Haná Švábenice

LUNAPARK u administrativní budovy ZOD Haná Švábenice
Příjem vzorků ovoce a zeleniny na výstavu v zasedací místnosti
Úřadu městyse
Hodová výstava králíků, holubů a drůbeže v areálu chovatelů
- pořádá Český svaz chovatelů Švábenice
- občerstvení, bohatá tombola
Hodová zábava se skupinou
FOCUS ROCK, ve 20:00 h v KD,
pořádá SDH, vstupné 80,- Kč

neděle 25. 9.
00

00

00

00

8: – 16: h.
8: – 15: h.

15:30 h.
9:30 h.
00
00
13: – 18: h.
00

00

13: – 17: h.

LUNAPARK u administrativní budovy ZOD Haná Švábenice
Výstava ovoce a zeleniny v zasedací místnosti Úřadu městyse
- pořádá Český svaz zahrádkářů Švábenice
Hodová výstava králíků, holubů a drůbeže v areálu chovatelů
- pořádá Český svaz chovatelů Švábenice
- doprovodný program, občerstvení, bohatá tombola, živá hudba
Okresní přebor OFS Vyškov Žáci 7+1, Švábenice - Velešovice
Slavnostní mše v kostele sv. Michaela Archanděla
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:
NAŠI ZVÍŘECÍ PŘÁTELÉ: KONÍČCI, PEJSCI A KOČIČKY. Vstupné
dobrovolné, jste srdečně zváni.

Uzávěrka příspěvků do Vánočního zpravodaje č. 3/2016 bude v pátek 2. 12. 2016.
Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky.
Zpravodaj městyse Švábenice
Vychází 3 x ročně, náklad 450 ks. Určeno občanům Švábenic zdarma.
Připravila: Petra Smutná.
Neprošlo jazykovou úpravou. Vyhrazujeme si právo příspěvky stylisticky upravovat, zestručňovat, případně i neuveřejnit.
Vydává Městys Švábenice, Švábenice 18. Tisk: Moraviatisk Vyškov, spol. s r.o. Tisk povolen: MK ČR E 14253.

