Zpravodaj Městyse Švábenice
č. 3/2016

Krásné Vánoce a ještě krásnější nový rok
Vám přeje
Městys Švábenice

Občanská rubrika
Narodili se:
13. 1.
28. 3.
8. 5.
3. 6.
2. 8.
20. 8.
19. 9.

Liliana Knapová
Terezie Hrozová
Jakub Grošek
Marie Straková
Nicol Bednářová
Štěpán Moler
Ondřej Pokorný

č.p. 77
č.p. 339
č.p. 345
č.p. 75
č.p. 271
č.p. 89
č.p. 103

Blahopřejeme

Opustili nás:
3. 1.
24. 1.
10. 2.
26. 3.
16. 4.
8. 7.

paní Marie Štanclová, č.p. 147, ve věku 81 let
pan Josef Hanák, č.p. 67, ve věku 45 let
paní Marie Vojáčková, č.p. 107, ve věku 82 let
paní Mária Cupáková, č.p. 186, ve věku 70. let
pan František Hrnčiřík, č.p. 267, ve věku 74 let
pan Miroslav Vévoda, č.p. 27, ve věku 85 let

Vzpomínáme

Od 1. 1. do 30. 11. 2016:
16 osob se přistěhovalo, 31 osob se odstěhovalo,
7 dětí se narodilo, 6 spoluobčanů zemřelo.
V současné době mají Švábenice 1014 obyvatel
490 žen a 524 mužů
Výše uvedené údaje jsou za období od 1. 1. do 30. 11. 2016.
Petra Smutná
evidence obyvatel

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
každým rokem v této předvánoční době vás seznamuji
prostřednictvím Zpravodaje městyse Švábenice s tím
nejdůležitějším, co se v průběhu roku ve Švábenicích událo.
Tradice se musí dodržovat, a proto v krátkosti zhodnotím rok
2016.
Počet dětí, které se letos narodily, počet občanů, kteří zemřeli a počet obyvatel,
které máme k 30. 11. 2016, najdete na jiném místě tohoto zpravodaje v občanské
rubrice. V současné době máme o 12 občanů méně, než ke konci roku 2015. Základní
školu navštěvuje 84 dětí, což je o 12 více, než v loňském roce a mateřskou školu 54
dětí. Zpravodaj vychází 3 x ročně v barevném provedení a všichni občané ho dostávají
do svých domovů zdarma. V průběhu roku 2016 se uskutečnilo mnoho hezkých
společenských akcí. Za celoroční činnost je třeba poděkovat Sboru pro občanské
záležitosti (vítání občánků, svatební obřady, setkání rodáků, blahopřání
spoluobčanům při významných výročích) a všem dalším, kteří se na obohacení
kulturního života ve Švábenicích podílí.
V době prázdnin byla zahájena a v měsíci září dokončena největší investiční akce
v letošním roce pod názvem: „Revitalizace mimoškolní budovy“. Jednalo se o celkovou
rekonstrukci mimoškolní budovy. Celkové náklady včetně nové fasády činily
1.840.000,- Kč. Současně byly opraveny schody od školy k mimoškolní budově
a vstupní schodiště do budovy v ceně 29.998,- Kč.
Další akce byla pod názvem: „Decentralizace MŠ a ZŠ Švábenice“. K oběma
budovám byly vybudovány nové plynovodní přípojky. Základní a mateřská škola
již mají samostatné kondenzační kotle, což přinese i značné úspory ve spotřebě
energie. Celkové náklady projektů byly 816.843,- Kč + 16.940,- Kč výběrové řízení na
zhotovitele stavby. V době prázdnin byla dokončena přípravna výdeje stravy pro děti
v MŠ v prvním poschodí. Byly provedeny nové keramické obklady, dlažby, rozvody
vody, odpady, rozvody elektřiny, nová kuchyňská linka a nerezové sanitární zařízení
pro výdej stravy. Celkové náklady činily 220.000,- Kč.
V mimoškolní budově bylo dokončeno nové sociální zařízení pro děti navštěvující
školní jídelnu, družinu a hudebnu.
Po skončení plesové sezóny byla v kulturním domě provedena oprava parket
(broušení, tmelení, lakování). Celkové náklady 137.601,- Kč. Do kuchyně kulturního
domu byla zakoupena profesionální výkonná myčka na nádobí v ceně 72.667,- Kč.
Ve třech nájemních bytech v mimoškolní budově byly instalovány nové
kondenzační kotle v celkové ceně 159.902,- Kč.
Pro děti byla vybudována dvě dětská hřiště. V zahradě u domu mládeže lanová
pyramida HRAS za 103.508,- Kč a nad fotbalovým hřištěm lanová sestava BOHDÍKOV
za 176.700,- Kč. Na dětské hřiště u potoka byly postaveny dva kusy fitness strojů
za 50.970,- Kč.
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V nové bytové zóně byl instalován bezdrátový rozhlas v ceně 40.825,- Kč.
V lokalitě horní trávník bylo na veřejné osvětlení instalováno 10 ks LED svítidel
v hodnotě 94.138,- Kč.
V únoru městys zakoupil v elektronické dražbě dům č.p. 287 za cenu 333.333,- Kč.
Pod kulturním domem byla zpevněna odstavná plocha pro osobní automobily a na
místní komunikaci nad fotbalovým hřištěm směrem na Ivanovice na Hané byly
provedeny opravy živičným povrchem. Celkové náklady 141.845,- Kč.
V listopadu byla dokončena II. etapa restaurování nemovité kulturní památky
sochy Anděla s Kristem před kostelem. Zůstává dokončit v průběhu jara roku 2017
barevné sladění a hydrofobizace. Celkové náklady v letošním roce byly 132.863,- Kč,
z toho dotace z Ministerstva kultury ČR 110.000,- Kč a Svazku obcí ivanovická brána
20.000,- Kč.
Do Pohostinství V bráně byla zakoupena nová profi lednice v ceně 23.172,- Kč.
V průběhu roku jsme obdrželi dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
90.000,- Kč na vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů. K této dotaci byla
spoluúčast městyse 39.651,- Kč. Pro členy zásahové jednotky SDH Švábenice bylo
pořízeno z rozpočtu městyse 14 ks zásahových obleků (kabát, kalhoty) v ceně
175.360,- Kč a 13 ks přilby GALLET v ceně 130.172,- Kč. Vybavení pro hasiče
je v dnešní době velmi nákladná záležitost. V měsíci září proběhlo výběrové řízení na
akci: „Dodávka nového dopravního automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů
Švábenice“. Cena výběrového řízení byla 33.880,- Kč. Stávající dopravní automobily,
které SDH Švábenice využívá, jsou v současné době za hranicí životnosti. Proto
schválilo zastupitelstvo městyse zakoupení nového dopravního automobilu
s vybavením. Bude se jednat o moderní automobil, který vítězná firma z výběrového
řízení dodá nejpozději do 30. 4. 2017. Celková cena automobilu bude činit 3.188.350,Kč. Na tuto akci obdržíme dotaci z Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství
hasičského záchranného sboru ČR ve výši 450.000,- Kč a z rozpočtu Jihomoravského
kraje 300.000,- Kč.
V průběhu roku byla doplněna nová zahradní technika pro údržbu veřejné zeleně
v ceně 64.900,- Kč. V této ceně je i zahradní sekačka VIKING do areálu Českého svazu
chovatelů, základní organizace Švábenice. Pravidelně se provádí i mnoho dalších
udržovacích prací, které jsou finančně velmi nákladné, ale pro městys důležité. Mezi
ně patří celoroční údržba zelených ploch v městysi. Chtěl bych vás touto cestou znovu
požádat, abychom si udržovali v městysi pořádek a chovali se k veřejnému majetku,
jako by byl náš vlastní.
Městys Švábenice nemá v současné době žádný úvěr a s finančními prostředky
z rozpočtu městyse je zacházeno účelně a hospodárně.

Závěrem vám, vážení spoluobčané, přeji radostné a veselé prožití svátků
vánočních, hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody v roce 2017.
Josef Kubík, starosta městyse.
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Poděkování SDH Švábenice za spolupráci
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Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného 7. 6. 2016
Starosta (předsedající) Josef Kubík zahájil 8. 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 8. 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 10 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Omluveni: Lenka Gruberová, Mgr. Jana Straková, PhD., MUDr. Ing. Jolana
Zlámalová, Ph.D., Ing. František Bureš
Zapisovatelkou byla jmenována Petra Jakešová.
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis ze 7. 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 8. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice.
Navrženi byli: Michal Hladký, Vladimír Hroza
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu
8. zasedání zastupitelstva městyse:
1. Michal Hladký
2. Vladimír Hroza
Starosta (předsedající) přednesl návrh programu zasedání, který byl členy
zastupitelstva schválen.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání
zastupitelstva městyse:
1.
Technický bod (jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů
zápisu, schválení programu zasedání ZM)
2.
Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3.
Závěrečný účet městyse za rok 2015
4.
Projednání a schválení účetní závěrky městyse za rok 2015
5.
Rozpočtové opatření č. 1/2016
6.
Projednání záměru prodat část pozemku p.č. 3920/1 a p.č. 56
7.
Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat část pozemku
p.č. 64/9 v k.ú. Švábenice
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8.

Projednání písemných žádostí k záměru městyse 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
9.
Schválení plného dofinancování pořizovací ceny vozidla pro JSDH
Švábenice
10.
Různé
11.
Diskuse
12.
Závěr
Bod č. 2
Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Místostarosta seznámil zastupitelstvo městyse s usnesením rady městyse ze dne
17. 2., 23. 3., 13. 4. a 4. 5. 2016.
V 18.15 se dostavil člen zastupitelstva Josef Polišenský.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a
dne 17. 2., 23. 3., 13. 4. a 4. 5. 2016.

v ě d o m í usnesení rady městyse ze

Bod č. 3
Závěrečný účet městyse za rok 2015
Účetní městyse Petra Jakešová seznámila zastupitelstvo městyse se závěrečným
účtem městyse Švábenice za rok 2015, na základě zákona č. 250/2000 Sb., § 17
odst. 7, projednání závěrečného účtu městyse za rok 2015; písm. a) souhlasu
s celoročním hospodařením a to bez výhrad, přijalo ZM na svém zasedání dne
7. 6. 2016 toto usnesení, viz příloha č. 2.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e závěrečný účet městyse Švábenice za rok
2015 a to bez výhrad.
Bod č. 4
Projednání a schválení účetní závěrky městyse za rok 2015
Účetní městyse Petra Jakešová seznámila zastupitelstvo městyse s účetní
závěrkou městyse Švábenice za rok 2015 viz příloha č. 3. Podkladem k účetní
závěrce jsou účetní výkazy Fin 2-12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty
k 31. 12. 2015, Zpráva o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek
a závazků podle stavu ke dni 31. 12. 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015 městyse Švábenice.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e účetní závěrku městyse Švábenice za rok
2015.
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Bod č. 5
Rozpočtové opatření č. 1/2016
Předsedkyně finančního výboru Alena Kušková seznámila zastupitelstvo městyse
s rozpočtovým opatřením č. 1/2016 rozpočtu městyse, viz příloha č. 4.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 1/2016 rozpočtu
městyse.
Bod č. 6
Projednání záměru prodat část pozemku p.č. 3920/1 a p.č. 56
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se záměrem prodat část pozemku
p.č. 3920/1 a p.č. 56 v katastrálním území Švábenice.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr prodat část pozemku p.č. 3920/1
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 492-232/2015 jako p.č. 3920/4 o výměře 7 m . Cena pozemku
je stanovena dle znaleckého posudku číslo 2743-040/2016 vypracovaného
Ing. Vladimírem Šindelářem, Švábenice 343 ve výši 90,- Kč/m2 .
Dále pak prodat část pozemku p.č. 56 v katastrálním území Švábenice, který
je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov, označený dle GPL 492-232/2015 jako p.č. 56/1
2
o výměře 152 m . Cena pozemku je stanovena dle znaleckého posudku číslo
2743-040/2016 vypracovaného Ing. Vladimírem Šindelářem, Švábenice 343
2
ve výši 90,- Kč/m .
Kupující uhradí vypracování znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy a návrh
na vklad.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce městyse po dobu nejméně 15 dnů před
projednáním orgány městyse.
Bod č. 7
Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat část pozemku p.č. 64/9
v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí k záměru městyse
prodat část pozemku parc. č. 64/9 v katastrálním území Švábenice, který
je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov, označený dle GPL 491-199/2015 jako p.č. 64/10
2
o výměře 28 m schváleného zastupitelstvem městyse dne 7. 3. 2016 usnesením
č. 26. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 19. 5. 2016
a z ní sňat 7. 6. 2016. Písemnou žádost podal Oldřich Rejpal, bytem V hlinkách
803/13, 779 00 Olomouc.
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Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podal dne
21. 5. 2016 Oldřich Rejpal, bytem V hlinkách 803/13, 779 00 Olomouc
o odkoupení části pozemku parc. č. 64/9 v katastrálním území Švábenice, který
je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov, označený dle GPL 491-199/2015 jako p.č. 64/10
2
2
o výměře 28 m , cena 90,- Kč/m , dle záměru městyse, schváleného
Zastupitelstvem městyse Švábenice dne 7. 3. 2016 usnesením č. 26. Záměr
městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 19. 5. 2016 a z ní sňat
2
7. 6. 2016. Cena 90,- Kč/m je stanovena dle znaleckého posudku číslo
2718-015/2016. Kupující uhradí vypracování znaleckého posudku, sepsání kupní
smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 8
Projednání písemných žádostí k záměru městyse 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 s písemnou žádostí k záměru městyse
směnit část pozemku parc. č. 184 a parc. č. st. 287/1 v katastrálním území
Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označený dle GPL 479-20/2015
2
2
2
jako p.č. 184/2 o výměře 6 m , díl „a“ o výměře 47 m a p. č. 4028 o výměře 31 m
2
2
za p.č. 3256 o výměře 75 m a p.č. 3256/61 o výměře 9 m v katastrálním území
Švábenice, které jsou zapsány na listu vlastnictví 788 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov schváleného zastupitelstvem
městyse dne 7. 3. 2016 usnesením č. 25. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední
desce vyvěšením dne 19. 5. 2016 a z ní sňat 7. 6. 2016. Písemnou žádost podali
Alena Kušková a Vladimír Kuška, bytem Švábenice 203, 683 23 Ivanovice na Hané.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podali dne
1. 6. 2016 Alena Kušková a Vladimír Kuška, bytem Švábenice 203, 683 23
Ivanovice na Hané o směnu části pozemku parc. č. 184 a parc. č. st. 287/1
v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov,
2
označený dle GPL 479-20/2015 jako p.č. 184/2 o výměře 6 m , díl „a“ o výměře
2
2
2
47 m a p. č. 4028 o výměře 31 m za p.č. 3256 o výměře 75 m a p.č. 3256/61
2
o výměře 9 m v katastrálním území Švábenice, které jsou zapsány na listu
vlastnictví 788 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, dle záměru městyse, schváleného Zastupitelstvem městyse Švábenice
dne 7. 3. 2016 usnesením č. 25. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce
vyvěšením dne 19. 5. 2016 a z ní sňat 7. 6. 2016. Směňující strany uhradí sepsání
kupní smlouvy a návrh na vklad rovným dílem.
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Bod č. 9
Schválení plného dofinancování pořizovací ceny vozidla pro JSDH Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s podklady pro získání investiční dotace
z Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského záchranného systému ČR
v rámci Programu Dotace pro jednotky SDH obcí na pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH. Jednou z podmínek je i doložení usnesení zastupitelstva
o schválení plného dofinancování pořizovací ceny nového automobilu.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e plné dofinancování pořizovací ceny
nového dopravního automobilu pro JSDH Švábenice v rámci Programu Dotace pro
jednotky SDH obcí.
Bod č. 10
Různé:
Informace starosty :
- starosta seznámil zastupitelstvo s Usnesením vydané dražební vyhlášky
(o elektronické dražbě), dražby ¼ podílu nemovitostí stavby č.p. 193, na parc.
2
č. st. 2/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 107 m v k.ú. Švábenice,
která se uskuteční dne 14. 9. 2016 od 11.00 hod. – 11.30 hod.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e zúčastnit se prostřednictvím
elektronického systému dražeb na adrese www.drazby-exekutori.cz elektronické
dražby ¼ podílu nemovitostí stavby č.p. 193 na parc. č. st. 2/1 zastavěná plocha
2
a nádvoří o výměře 107 m v k.ú. Švábenice, která se uskuteční dne 14. 9. 2016
od 11.00 hod. – 11.30 hod. Zastupitelstvo městyse zmocňuje starostu městyse
Josefa Kubíka, bydliště Švábenice 333, 683 23 Ivanovice na Hané, aby licitoval
v dražbě až do výše 200 000,- Kč. Nejnižší podání ceny nemovitostí je stanoveno
na částku 33 300,- Kč. Výše jistoty pro dražbu nemovitostí ve výši 10 000,- Kč
bude uhrazena městysem Švábenice dle stanovených podmínek, které určuje
USNESENÍ č.j.: 120 EX 223/12-77 vydané dne 24. 5. 2016 v Klatovech.
- starosta městyse seznámil zastupitelstvo s doručenou žádostí manželů Martina
a Lenky Punčohářových, Švábenice 224. Manželé žádají o odkoupení části
pozemku parc. č. 3804 ve vlastnictví městyse Švábenice z důvodu zjištěného
neoprávněného zaplocení pozemku městyse. Zaplocením došlo k záboru cca 500
2
m . Pan Punčochář, který byl osobně přítomen na zasedání zastupitelstva sdělil,
že si je vědom neoprávněného zaplocení a zjedná nápravu tzn,. oplocení pozemku
posune na hranici pozemku parc. č. 3808/2 ve vlastnictví Martina a Lenky
Punčohářových. Zároveň požádal zastupitelstvo o odkoupení části zaploceného
pozemku parc. č. 3804 v přední části od vstupní brány do domu č.p. 224. Bylo
dohodnuto, že do příštího zasedání zastupitelstva městyse pan Punčochář
upřesní, na základě zaměření geodeta, jaké výměry zaploceného pozemku
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by se odkup týkal. Zastupitelstvo městyse až poté rozhodne o schválení
či neschválení záměru prodeje pozemku ve vlastnictví městyse Švábenice.
- dne 19. 4. 2016 byla na Úřad městyse Švábenice doručena žádost o odkoupení
2
části pozemku parc. č. 1500/3 o výměře cca 500 m ve vlastnictví městyse
Švábenice. Žádost podal „Spolek pro obnovu vodních zdrojů „ předseda MUDr.
Josef Sláma, Švábenice č. 82 z důvodu vybudování vodní plochy. Městys
Švábenice nemá v úmyslu v současné době zpracovávat záměr k odprodeji tohoto
pozemku. Vybudování vodní plochy na tomto pozemku neumožňuje platný
Územní plán městyse Švábenice. Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že nebude dále
tuto žádost projednávat, protože spolek není zapsán ve Veřejném rejstříku, nemá
IČ, nemá stanovy, atd.
- dne 6. 6. 2016 byla předána na úřad městyse kompletní projektová
dokumentace na akci „Revitalizace mimoškolní budovy Švábenice“. Při revitalizaci
dojde k zateplení obvodového zdiva a soklu kontaktním zateplovacím systémem,
k dodatečnému zateplení podkroví nad kleštinami a k výměně některých výplní
otvorů. Drobnými pracemi v souvislosti s revitalizací objektu jsou vyzdívky
některých původních okenních otvorů, zateplení ostění a nadpraží z exteriéru,
osazení nových parapetů, prodloužení střechy s přesahem nad zateplenou fasádu
a kompletní klempířské konstrukce. V příštím týdnu budou v rámci výběrového
řízení rozeslány firmám výzvy k podání cenových nabídek na zhotovení díla.
Zahájení prací bude v červenci 2016, dokončení do 30. září 2016.
- z důvodu havarijního stavu podzemních topných kanálů z ústřední kotelny
umístěné v mimoškolní budově, je nutné vybudovat samostatné vytápění budov
základní školy a mateřské školy. V nejbližších dnech bude dokončena projektová
dokumentace k projektu „Decentralizace ZŠ a MŠ Švábenice“. Při realizaci
projektu budou zřízeny nové plynovodní přípojky a zdroje vytápění v budovách ZŠ
a MŠ. Po dodání projektové dokumentace proběhne výběrové řízení
na zhotovitele projektu. Je nutné, aby práce byly dokončeny do zahájení nové
topné sezóny.
- dne 26. 5. 2016 proběhla kontrola České inspekce životního prostředí –
Oblastního inspektorátu Brno na odkanalizování městyse Švábenice a vypouštění
odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu za období 2014, 2015
a uplynulou část 2016. V protokolu o kontrole kontrolní orgán uvedl, že byly,
mimo jiné, překročeny stanovené limity vypouštěného znečištění. Překročení
vyplývá z výsledků laboratorních rozborů odpadních vod ze 3 výústí, které městys
2 x ročně zajišťuje u akreditované laboratoře. S městysem bude zahájeno správní
řízení o uložení pokuty za porušení § 38 odst. 3 a odst. 4 vodního zákona.
Je nutné, aby všichni občané dodržovali kázeň a do kanalizace nevypouštěli látky,
které vedou k překročení stanovených limitů. V opačném případě hrozí opakování
uložení pokuty městysi za překročení vypouštěného znečištění.
- starosta seznámil přítomné s nabídkou firmy Malované Mapy, s.r.o., Vodní 1972,
760 01 Zlín o zveřejnění městyse v připravované ručně malované mapě regionu
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Vyškovska. Z důvodu vysokých finančních nákladů zastupitelstvo městyse
rozhodlo, že se do projektu městys Švábenice nezapojí.
- dne 2. 5. 2016 byla na úřad městyse doručena písemná výpověď stávajícího
nájemníka Pohostinství V Bráně k 30. 6. 2016. Od 9. 5. 2016 do 1. 6. 2016 byl
vyvěšen na úřední desce záměr městyse na pronájem pohostinství od 1. 7. 2016.
K záměru se přihlásit 1 uchazeč, kterého Rada městyse Švábenice dne 1. 6. 2016
schválila.
- starosta městyse přečetl žádost Mgr. Radomíra Zbořila, Švábenice 22
2
o odkoupení obecního pozemku o výměře cca 6,3 m v zadní části jeho
nemovitosti z důvodu plánované stavby garáže. Prohlídkou na místě
a seznámením se se situací členové zastupitelstva rozhodli, že žádost Mgr. Zbořila
zamítnou. Dle názoru zastupitelstva je stavba garáže možná zcela na pozemku
ve vlastnictví žadatele.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo městyse z a m í t á žádost Mgr. Radomíra Zbořila, Švábenice 22
2
o odkoupení pozemku ve vlastnictví městyse Švábenice o výměře cca 6,3 m .
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Bod č. 11
Diskuse:
- Petr Rejpal poděkoval za pořízení herní sestavy u fotbalového hřiště a lanové
pyramidy v zahradě domu mládeže. Zároveň doporučil nainstalovat k sestavám
Provozní řády. Starosta sdělil, že instalaci zajistí.
Bod č. 12
Závěr
Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu zasedání
Zastupitelstva městyse Švábenice ve 21.00 hod.
Ve Švábenicích dne: 14. 6. 2016
Zapsala: Petra Jakešová
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Zápis o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného 7. 9. 2016
Starosta (předsedající) Josef Kubík zahájil 9. 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 9. zasedání ZM byla
zveřejněna na úřední desce Úřadu městyse Švábenice a to nejméně sedm dnů
přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 13 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Omluveni: MUDr. Ing. Jolana Zlámalová, PhD., Ing. František Bureš
Zapisovatelkou byla jmenována Petra Jakešová.
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis z 8. 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 9. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice.
Navrženi byli: Pavel Pištělka, Petr Rejpal
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu
9. zasedání zastupitelstva městyse:
1. Pavel Pištělka
2. Petr Rejpal
Starosta (předsedající) přednesl návrh programu zasedání, který byl členy
zastupitelstva schválen.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání
zastupitelstva městyse:
1. Technický bod (jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů
zápisu, schválení programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3. Zpráva finančního a kontrolního výboru
4. Rozpočtové opatření č. 2/2016, č. 3/2016 a č. 4/2016
5. Projednání kupní smlouvy prodeje části pozemku p.č. 64/9 v k.ú. Švábenice
6. Projednání směnné smlouvy
7. Projednání záměru městyse směnit části pozemků p.č. PK 3936 a p.č. PK 3937
v k.ú. Švábenice za část pozemku p.č. PK 3840 v k.ú. Švábenice
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8. Projednání záměru městyse prodat část pozemku p.č. PK 904/11 v k.ú.
Švábenice
9. Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat část pozemků p.č.
3920/1 a p.č. 56 v k.ú. Švábenice
10. Projednání žádosti odkoupení pozemku p.č. st. 578 v k.ú. Švábenice
11. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.č. PK 907/38 a p.č. PK 907/39
v k.ú. Švábenice
12. Projednání žádosti o směnu pozemků
13. Souhlas s bezúplatným převodem zemědělského pozemku
14. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2016/2017
15. Různé
16. Diskuse
17. Závěr
Od 18.10 hod do 18.25 hod vystoupil pan Lukáš Bureš, obchodní zástupce
společnosti NÁKUPNÍ společnost s.r.o. a nabídl možnost přihlášení městyse
Švábenice do elektronické aukce na dodávku plynu a elektrické energie.
Po diskusi se zastupitelstvo městyse rozhodlo do aukce nepřihlásit. Rozhodnutí
oznámí starosta městyse telefonicky obchodnímu zástupci.
Bod č. 2
Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Místostarosta seznámil zastupitelstvo městyse s usnesením rady městyse ze dne
18. 5., 1. 6., 15. 6., 24. 6. a 28. 6. 2016.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady městyse ze dne
18. 5., 1. 6., 15. 6., 24. 6. a 28. 6. 2016.
Bod č. 3
Zprávy finančního a kontrolního výboru
Zprávu finančního výboru přednesla Alena Kušková, viz příloha č. 2.
Zprávu kontrolního výboru přednesla Mgr. Jana Straková, PhD., viz příloha č. 3.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í zprávy finančního výboru ze dne
2. 9. 2016 a kontrolního výboru ze dne 5. 9. 2016.
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Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 2/2016, č. 3/2016 a č. 4/2016
Předsedkyně finančního výboru Alena Kušková seznámila zastupitelstvo městyse
s rozpočtovým opatřením č. 2/2016, č. 3/2016 a č. 4/2016 rozpočtu městyse, viz
příloha č. 4.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 2/2016, č. 3/2016
a č. 4/2016 rozpočtu městyse.
Bod č. 5
Projednání kupní smlouvy prodeje části pozemku parc. č. 64/9 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s kupní smlouvou na prodej části
pozemku parc. č. 64/9 uzavřenou mezi městysem Švábenice jako prodávající
a Oldřichem Rejpalem, V hlinkách 803/13, 779 00 Olomouc jako kupující.
Diskuse: bez připomínek
V 19.05 hod odešla ze zasedání členka zastupitelstva Mgr. Jana Straková, PhD.
Usnesení č. 6:
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 části
2
pozemku parc. č. 64/9, ostatní plocha o výměře 826 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. Z pozemku p.č. 64/9 se geometrickým plánem číslo GPL 4912
199/2015, vyčleňuje pozemek p.č. 64/10, ostatní plocha o výměře 28 m za kupní
cenu 2.520,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající, Oldřichu Rejpalovi,
V hlinkách 803/13, 779 00 Olomouc. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední
desce vyvěšením dne 19. 5. 2016 a z ní sňat dne 7. 6. 2016. Kupující uhradí
vypracování znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 6
Projednání směnné smlouvy
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se směnnou smlouvou na směnu
2
2
pozemků p.č. 184/2 o výměře 6 m , díl „a“ o výměře 47 m a p.č. 4028 o výměře
2
2
2
31 m za pozemek p.č. 3256/60 o výměře 75 m a p.č. 3256/61 o výměře 9 m
uzavřenou mezi městysem Švábenice a Vladimírem Kuškou a Alenou Kuškovou,
Švábenice 203, 683 23 Ivanovice na Hané.
Diskuse: bez připomínek
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Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e směnu pozemků mezi Městysem
Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupený Josefem
Kubíkem, starostou městyse jako směňující č. 2 a Vladimírem Kuškou a Alenou
Kuškovou, bytem Švábenice 203, 683 23 Ivanovice na Hané jako směňující č. 1.
Směňující č. 2 je výlučným vlastníkem pozemků zapsaných v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,
Katastrálním pracovištěm Vyškov na LV č. 10001 pro katastrální území a obec
2
Švábenice, okres Vyškov jako pozemky p.č. 184, zahrada o celkové výměře 621 m
2
a pozemek p.č. St. 287/1, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 707 m .
Geometrickým plánem číslo 479-20/2015 byly nově vytyčené nemovité věci
2
pozemek p.č. 184/2, zahrada o celkové výměře 6 m (tento pozemek vznikl
geometrickým plánem vydělením z pozemku p.č. 184, zahrada o celkové původní
2
2
rozloze 621 m ) a pozemek p.č. 4028, ostatní plocha o celkové výměře 31 m
(tento pozemek vznikl geometrickým plánem vydělením z pozemku p.č. st. 287/1,
2
zastavěná plocha a nádvoří o celkové původní rozloze 707 m ) a pozemek p.č. St.
2
287/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 402 m , který vznikl
sloučením části původního pozemku p.č. St. 287/1, zastavěná plocha a nádvoří,
2
označeného jako díl „a“ o celkové výměře 47 m (ve vlastnictví směňujícího č. 2)
a pozemku p.č. St. 287/2, zastavěné plochy a nádvoří o celkové původní rozloze
2
400 m (ve vlastnictví směňujícího č. 1).
Směňující č. 1 je výlučným vlastníkem pozemku zapsaného v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,
Katastrálním pracovištěm Vyškov na LV směňujícího č. 788 pro katastrální území
a obec Švábenice, okres Vyškov jako pozemek p.č.3256/60, orná půda o celkové
2
2
výměře 75 m a pozemek p.č. 3256/61, orná půda o celkové výměře 9 m .
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že cena nemovitosti směňované
směňujícímu č. 2 dle čl. I. odst. 1) a cena nemovitosti směňované směňujícímu
č. 1 dle čl.I. odst. 3) smlouvy je vždy stejná a činí 1.000,- Kč.
Směňující strany uhradí návrh na vklad rovným dílem.
Bod č. 7
Projednání záměru směnit části pozemků p.č. PK 3936 a p.č. PK 3937
v k.ú. Švábenice za část pozemku p.č. PK 3840 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se záměrem směnit části pozemků p.č.
PK 3936 a p.č. PK 3937 v k.ú. Švábenice za část pozemku p.č. PK 3840 v k.ú.
Švábenice.
Diskuse: bez připomínek
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Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr městyse směnit části pozemků p.č.
PK 3936 a p.č. PK 3937 v katastrálním území Švábenice, které jsou zapsány
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov, označené dle GPL 515-148/2016 jako p.č. 3412/11
2
2
o výměře 33 m a p.č. 3412/12 o výměře 16 m za část pozemku p.č. PK 3840
v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 129
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov,
2
označený dle GPL 515-148/2016 jako p.č. 3548/4 o výměře 49 m .
Záměr bude zveřejněn na úřední desce městyse po dobu nejméně 15 dnů před
projednáním orgány městyse.
Bod č. 8
Projednání záměru prodat část pozemku p.č. PK 904/11
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se záměrem prodat část pozemku p.č.
PK 904/11 v katastrálním území Švábenice.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr městyse prodat část pozemku
p.č. 904/11 v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
2
Vyškov, označený dle GPL 516-155/2016 jako p.č. 1105/59 o výměře 175 m a p.č.
2
st. 581/2 o výměře 19 m . Cena pozemku je stanovena dle znaleckého posudku
číslo 2753-050/2016 vypracovaného Ing. Vladimírem Šindelářem, Švábenice 343
2
ve výši 195,- Kč/m . Kupující uhradí vypracování znaleckého posudku, sepsání
kupní smlouvy a návrh na vklad.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce městyse po dobu nejméně 15 dnů před
projednáním orgány městyse.
Bod č. 9
Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat část pozemků
p.č. 3920/1 a p.č. 56 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí k záměru
městyse prodat část pozemků parc. č. 3920/1 a p.č. 56 v katastrálním území
Švábenice, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označené dle GPL 4922
2
232/2015 jako p.č. 3920/4 o výměře 7 m a p.č. 56/1 o výměře 152 m
schváleného zastupitelstvem městyse dne 7. 6. 2016 usnesením č. 7. Záměr
městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 18. 8. 2016 a z ní sňat
7. 9. 2016. Písemnou žádost podali Jiří Orel a Věra Orlová, bytem Švábenice 345,
683 23 Ivanovice na Hané.
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Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podali dne
22. 8. 2016 Jiří Orel a Věra Orlová, bytem Švábenice 345, 683 23 Ivanovice na
Hané o odkoupení části pozemků parc. č. 3920/1 a p.č. 56 v katastrálním území
Švábenice, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označené dle GPL 4922
2
232/2015 jako p.č. 3920/4 o výměře 7 m a p.č. 56/1 o výměře 152 m za cenu
2
90,- Kč/m , dle záměru městyse, schváleného Zastupitelstvem městyse Švábenice
dne 7. 6. 2016 usnesením č. 7. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce
2
vyvěšením dne 18. 8. 2016 a z ní sňat 7. 9. 2016. Cena 90,- Kč/m je stanovena dle
znaleckého posudku číslo 2743-040/2016. Kupující uhradí vypracování znaleckého
posudku, sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 10
Projednání žádosti odkoupení pozemku parc. č. st. 578 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí pana Jiřího
2
Suchomela, Medlovice 89 o odkoupení pozemku parc. č. st. 578 o výměře 6 m
v katastrálním území Švábenice.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e zpracování záměru prodat část pozemku
2
p.č. 3950/1 označený dle GPL 511-57/2016 jako p.č. st. 578 o výměře 6 m , cena
pozemku bude stanovena znaleckým posudkem.
Bod č. 11
Projednání žádosti o prodej části pozemku p.č. PK 907/38
a p.č. PK 907/39 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí Martina Frgála,
Švábenice 268, Tomáše Pištělky, Švábenice 3 a Petry Pištělkové, Švábenice 160,
Zdeňky Tilšerové, Švábenice 96 o odkoupení části pozemků p. č. PK 907/38 a p.č.
907/39 v katastrálním území Švábenice.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e zpracování záměru prodat část pozemku
p. č. PK 907/38 a p.č. 907/39 označený dle GPL 514-125/2016 jako p.č. 907/53
2
2
o výměře 47 m (vzniklou z PK 907/38), p.č. 907/54 o výměře 43 m (vzniklou z PK
2
907/38) a p.č. 907/55 o výměře 45 m (vzniklou z PK 907/38 díl „a“ a PK 907/39
díl „b“),
cena pozemků bude stanovena znaleckým posudkem.
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Bod č. 12
Projednání žádosti o směnu pozemků
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí paní Zdeňky Zoufalé,
2
Švábenice 93, o směnu podílu ½ z PK parcely 195/7 o výměře 547 m zapsané
na LV 180 za část parcely 3950/5 ve vlastnictví městyse Švábenice nově
2
oddělenou GPL 520-171/2016 jako p.č. st. 585 a st. 586 o výměře 9 m resp. 18
2
m a část parcely 180/1 ve vlastnictví městyse Švábenice nově oddělenou GPL
2
520-171/2016 jako p.č. 180/3 o výměře 138 m .
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e zpracování záměru na směnu podílu ½
2
z PK parcely 195/7 o výměře 547 m zapsané na LV 180 za část parcely 3950/5
ve vlastnictví městyse Švábenice nově oddělenou GPL 520-171/2016 jako p.č. st.
2
2
585 a st. 586 o výměře 9 m resp. 18 m a část parcely 180/1 ve vlastnictví
městyse Švábenice nově oddělenou GPL 520-171/2016 jako p.č. 180/3 o výměře
2
138 m .
Bod č. 13
Souhlas s bezúplatným převodem zemědělského pozemku
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s žádostí o bezúplatný převod
zemědělského pozemku.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e bezúplatný převod pozemku parc.
2
č. 3256/69, orná půda o výměře 1032 m v k.ú. Švábenice, který je zapsán mimo
jiné v katastru nemovitostí na LV 10002 Česká republika, Státní pozemkový úřad.
Bod č. 14
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2016/2017
Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí ředitelky ZŠ a MŠ Švábenice, okres
Vyškov, příspěvková organizace, o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní
rok 2016/2017.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e povolení výjimky z počtu dětí v MŠ pro
Základní školu a mateřskou školu Švábenice, okres Vyškov, příspěvková
organizace na školní rok 2016/2017 podle ustanovení § 23, odst. 3 a § 177 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb. na 26 dětí v první třídě a 28 dětí ve druhé třídě.
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Bod č. 15
Různé:
Informace starosty :
- na úřad městyse byla doručena žádost od společnosti STADE – rodinné domy
s.r.o. Švábenice 167, 683 24 o směnu pozemků. Zastupitelstvo městyse
se směnou nesouhlasí. Souhlasí s prodejem části pozemku v zadním traktu
směrem od potoka. K prodeji části schodiště bude společnost vyzvána k upřesnění
umístění schodiště u hlavního vchodu do budovy.
- na úřad městyse byla doručena žádost o prodej části pozemku parc. č. 2196/1
v k.ú. Švábenice. Na požadované části pozemku stojí část rodinného domu
č.p. 255 a garáž. Žádost zaslali Oldřiška Branžovská, Švábenice 255, Alois
Branžovský, Lhota 6, Martin Branžovský, Švábenice 109 a Oldřich Branžovský,
Pístovice 214.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e zpracování záměru prodat část pozemku
parc. č. 2196/1 v k.ú. Švábenice. Výměra bude upřesněna dle zpracovaného
geometrického plánu, cena pozemku bude stanovena znaleckým posudkem.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku.
- v rámci geodetického měření bylo zjištěno, že pan Zdeněk Šťastný, Švábenice
144, užívá celý pozemek parc. č. 3950/4 a část pozemku parc. č. PK 3950/1 a část
pozemku p.č. st. 227 ve vlastnictví městyse Švábenice. Na tuto skutečnost byl pan
Šťastný upozorněn. V rámci nápravy pan Šťastný požádal o odkup výše uvedených
pozemků.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e zpracování záměru prodat pozemek par.
č. 3950/4 a části pozemků parc. č. PK 3950/1 a parc.č. st. 227 v k.ú. Švábenice.
Výměra bude upřesněna dle zpracovaného geometrického plánu, cena pozemku
bude stanovena znaleckým posudkem. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s prodejem pozemku.
- starosta městyse seznámil zastupitelstvo s cenou nabídkou na dodávku zemního
plynu na období od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 společnosti QUANTUM, a.s.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e cenovou nabídku společnosti QUANTUM
a.s, Brněnská 212, 682 01 Vyškov, IČ 25307762, zast. Ing. Jiřím Piňosem na
dodávku zemního plynu pro všechna odběrná místa městyse Švábenice na období
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1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 za sjednanou pevnou cenu 500,- Kč/MWh.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse k podpisu dodatků pro všechna
odběrná místa na dodávku zemního plynu od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 za
sjednanou pevnou cenu 500,- Kč/MWh.
- na zasedání zastupitelstva městyse vystoupil pan Martin Punčochář, Švábenice
224. Dle dohody z minulého zasedání předložil návrh na odkoupení části pozemku
parc. č. 3804 ve vlastnictví městyse Švábenice, který si neoprávněně zaplotil
2
a užívá ho. Požádal o odkup části pozemku o výměře cca 80 m . Oplocení zbývající
části posune na hranici pozemku v jeho spoluvlastnictví.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 19
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e zpracování záměru prodat část pozemku
parc. č. 3804 v k.ú. Švábenice. Výměra bude upřesněna dle zpracovaného
geometrického plánu, cena pozemku bude stanovena znaleckým posudkem.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku.
- dne 14. 9. 2016 v 11.00 hodin začne elektronická dražba ¼ nemovitosti domu
č.p. 193. Této dražby se městys zúčastní, protože vlastní již ¾ nemovitosti. Účast
na dražbě schválilo zastupitelstvo městyse dne 7. 6. 2016, usnesením č. 11.
- zastupitelstvo projednalo dopis ze dne 6. 9. 2016, který byl adresován na
Zastupitelstvo městyse Švábenice od manželů Indrákových, Švábenice 320.
Zastupitelstvo rozhodlo, že musí být vypracován geometrický plán, podle kterého
2
bude zjištěno, kolik m z parc. č. 1081/10 v současné době manželé Indrákovi
užívají a zbytek této parcely může být částečně směněn s městysem Švábenice za
parc. č. 1081/9 s doplatkem. Cenu za vypracování geometrického plánu
a znaleckého posudku budou hradit žadatelé v plné výši. Na základě stanové ceny
ve znaleckém posudku bude vypracován záměr městyse o směně a prodeji, který
bude schvalovat zastupitelstvo městyse. Žadatelé budou hradit v plné výši sepsání
kupní smlouvy a návrh na vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo pověřuje
starostu městyse, aby byli Pavel a Marie Indrákovi, Švábenice 320, písemně o výše
uvedených skutečnostech seznámeni.
- probíhají práce na akci „Revitalizace mimoškolní budovy Švábenice“, akce bude
dokončena do 30. 9. 2016.
- v základní a mateřské škole dokončuje firma QUANTUM a.s Vyškov, která
vyhrála výběrové řízení, práce na akci „Decentralizace ZŠ a MŠ Švábenice“.
Předání dokončeného díla bude do 30. 9. 2016.
- zástupce JSDH Švábenice Pavel Přecechtěl předložil rozpočet na obnovu
osobních prostředků hasičů městyse Švábenice. Z důvodu nečerpání finančních
prostředků z rozpočtu 2016 na pořízení nového hasičského auto, které bude
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pořízeno až v roce 2017, bylo navrhnuto, aby část finančních prostředků
rozpočtovým opatřením byla převedena na pořízení části osobních ochranných
prostředků. Přesná výše rozpočtového opatření bude schválena radou městyse.
Na zbývající obnovu osobních ochranných prostředků podá městys v roce 2017
žádost o dotaci.
- městys Švábenice obdržel smlouvy na poskytnuté dotace:
- z Ministerstva kultury ČR ve výši 110 000,- Kč na opravu sochy před
kostelem
- z Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve výši 300 000,- Kč na pořízení
nového hasičského vozidla
- z Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve výši 90 000,- Kč na
dovybavení nového hasičského vozidla
- z důvodu opotřebovanosti a vysokých nákladů na opravy byla provedena
výměna 3 ks kotlů v obecních bytech
- byla provedena oprava místních komunikací na Trávníku, Osmeku a Padělkách
- z České inspekce životního prostředí – Oblastního inspektorátu Brno byla
vyměřena městysi pokuta za překročení limitů vypouštění odpadních vod ve výši
40 000,- Kč
- dne 10. 9. 2016 proběhne tradiční Sjezd rodáků
Usnesení č. 20
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Bod č. 16
Diskuse :
- bez připomínekBod č. 17
Závěr
Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu zasedání
Zastupitelstva městyse Švábenice ve 21.50 hod.
Ve Švábenicích dne: 15. 9. 2016

Zapsala: Petra Jakešová
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Informace o platbách místních poplatků
Podle ustanovení § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, je každému občanovi, který má
trvalý pobyt ve Švábenicích, vyměřen místní poplatek za:
- odvoz komunálního odpadu v částce 500,- Kč na osobu
- stočné v částce 92,- Kč na osobu
- psa ve výši 80,- Kč za jednoho psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.
Občané žijící v domě s vlastní jímkou (novostavby), kterou si nechávají
pravidelně vyvážet, poplatek za stočné nehradí. Je třeba jen předložit kopii
dokladu o zaplacení vývozu jímky.
Poplatky se vybírají vždy v polovině ledna za komunální odpad a psa
a v polovině února za stočné. Převážná většina občanů uhradí již v lednu poplatky
kompletně.
O termínu vybírání poplatků jsou občané vždy informováni místním
rozhlasem a dále také na letácích v prodejně Enapo, na vývěsce u autobusové
zastávky a na poště.
Kromě placení poplatků v hotovosti na úřadě v dané dny je možnost zaplatit
poplatky i na účet městyse. Bližší informace vám sdělíme na tel. čísle: 517 365 602
v pracovní dny od 8:00 – 14:00 hod.
Dále žádáme občany, aby hlásili i v průběhu roku úhyn nebo pořízení
nového psa. V případě úhynu se na úřad městyse vrací známka s číslem a pes
je vyřazen z evidence. V případě pořízení si nového psa je nutné oznámit tuto
skutečnost na úřad městyse ihned (nejpozději po dovršení 6 měsíců věku psa).
Pes se zaeviduje a majitel obdrží známku s číslem.

Oznamováním změn v průběhu roku velice usnadníte práci a rychlost
ve dnech výběru poplatků, za což Vám předem děkujeme.
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Sjezd rodáků
V sobotu 10. 9. 2016 se v 10:00 h. v Kulturním domě ve Švábenicích konal
tradiční Sjezd rodáků. Zvány byly ročníky: 1935, 1936, 1940, 1941, 1945, 1946,
1950, 1951, 1955, 1956, 1960, 1961, 1965, 1966. Sjezdu se zúčastnilo x rodáků
a strávili tak příjemný den ve společnosti svých bývalých spolužáků a kamarádů
a zavzpomínali tak na svá dětská léta. Věříme, že i letošní sjezd rodáků znamenal pro
všechny zúčastněné příjemně strávený den plný vzpomínek na krásná léta a že se
všichni budou těšit na příští setkání. Pro vzpomínku uvádíme několik fotografií.
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Krásné a požehnané Vánoce!
Blíží se nejkrásnější a nejradostnější svátky v celém roku! Narození Ježíše
Krista je centrem lidských dějin. Tato událost se stala ústředním bodem dějin,
neboť vše se stalo před nebo po Kristu. Proto není divu, že se každoroční slavnost
Jeho narození stala těmi nejkrásnějšími svátky v celém roce nejen pro naše
předky, ale i pro nás v roce 2016.
Jako vždycky, tak i letos vás chci pozvat na prožití Narození Krista při
svátečních bohoslužbách, při společném koledování u jeho jesliček. Přijměte naše
pozvání na:
 24. 12. – Půlnoční mši sv. ve 24.00 hod.
 25. 12. – Slavnost Narození Páně – vánoční bohoslužba v 9.30 hod. Odpoledne
nás děti zvou na besídku u betléma v kostele.
 26. 12. – Svátek sv. Štěpána prvomučedníka – mše sv. v 9.30 hod.
 30. 12. – Svátek Boží Rodiny – mše sv. s obnovou manželských slibů v 18.00
hod.
 1. 1. 2017 – Novoroční bohoslužba v 11.00 hod.
 7. 1. 2017 – nás budou navštěvovat Tři králové s prosbou o příspěvek do
charitní sbírky pro potřebné, nemocné a staré. Přijměte je prosím vstřícně
a laskavě. Za každý váš příspěvek na činnost katolické Charity již nyní srdečně
děkuji.
Postní doba, Velikonoce 2017:
 Příští rok, bude jubilejním Rokem 100. výročí zjevení ve Fatimě. Proto za
Pannu Marii vyzýváme všechny k pokání a modlitbě, zvlášť modlitbě
růžencové v rodinách.
 1. 3. 2017 Popeleční středou vstoupíme do postní doby
 pobožnost křížové cesty se bude konat každý pátek před mši sv.
 16. 4. 2017 - oslavíme Velikonoce
 6. 5. 2017 – hasičská pouť v Dětkovicích
 4. 6. 2017 – pouť na Jezírko
 11. 6. 2017 – prožijeme slavnost I. sv. Přijímání děti /11.00/
 18. 6. 2017 – průvod Božího Těla ve Švábenicích /8.30/
 22. 6. 2017 – svátek nemocných ve farnosti /18.00/
 5. 7. 2017 – pouť na Velehrad
 5. 8. 2017 – pouť do Křtin
 1. 10. 2017 – HODY ve Švábenicích
 29. 10. 2017 – myslivecká pouť
 3. 12. 2017 – 1. neděle adventní
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Příští rok připadá 100. výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě.
Je to opravdový fenomén, že se poselství tří dětí, malých pasáčků z Fatimy,
dostalo do povědomí celého světa a po 100 let se již tam schází každoročně kolem
3 mil. poutníků. Panna Maria se zjevovala třem dětem: Lucii, Františkovi
a Hyacintě vždy 13. dne měsíce od května do října roku 1917.
Zajímavé je, že to, co vyprávěli malí pasáčci o budoucnosti /tzv. fatimská
tajemství/ se všechno splnilo. Také poslední, 3. fatimské tajemství, se splnilo
13. 5. 1981, kdy byl spáchán atentát na papeže Jana Pavla II. v Římě. O tomhle
už mluvily děti ve Fatimě v 1917 r. Říkali, že vše jim bylo zjeveno Pannou Marií,
která se jim ukazovala. Také předali prosbu Panny Marie pro všechny lidi
o modlitbu a pokání za vlastní hříchy a odčinění zla.
Není potřeba být věřícím, abychom pochopili, že je vždy potřeba napravit
provedené zlo a změnit své špatné jednání, a modlitba věřících určitě pomůže
všem. Buďme vděční, že se nám ve Fatimě o těchto věcech připomíná už 100 let.

Drazí občané Švábenic a Dětkovic!
Na tomto světě všechno má svůj konec. Takto končí i letošní rok. Každý konec
přináší vždy smutek a radost. Je nám smutno, když končí něco dobrého a těšíme
se, když končí něco špatného. Zároveň vždy konec přináší naději nového začátku.
Co nás čeká v příštím roku, jaký to bude rok pro každého z nás a pro celou
společnost?
Nebuďme skleslí, mějme v srdci naději! Jedni řeknou „nechme se překvapit“,
jiní řeknou „nechme se vést“. Věřím, že v tomto končícím roce všechno,
co se stalo, nebyla jenom a pouze čistá náhoda, že i ty věci, na které nemáme
žádný vliv, byly přínosem a obohacením pro každého z nás. Nejenom radosti
a úspěchy jsou přínosem do života, také zklamaní a porážky mohou být pro
člověka velkým přínosem, aby se poučil do budoucna, aby nebyl tolik pyšný,
domýšlivý, aby si dokázal také říct: holt nemusím mít všechno, co si nárokuji,
nemusím mít všechno hned a nemusí být všechno podle mého očekávání a jen jak
se mi líbí… I to co, se mi nelíbí, může být pro mne do budoucna velmi poučné
a pomocné!
Každý konec vyžaduje od nás také zhodnocení, sestavení rozvahy a zpytování
svědomí. Neodkládejme to, protože na tom může záviset mnoho věcí nejen
v příštím roce, ale i do dalších let. Co bylo, už se nevrátí, na to nemáme vliv,
ale poučení chybami z minulosti máme vliv na to, co bude. Nikdo není dokonalý
a prý se člověk učí celý život, a stejně hloupý umírá…
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Tyto myšlenky mně napadají na konci roku, ale také i na konci mé služby
v milé mému srdci švábenické farnosti.
Chtěl bych tímto poděkovat celé obci, především zastupitelům obou obci
v čele se starosty, kteří mi pomáhali v péči o švábenický chrám sv. Michaela.
Za dobu dvanácti let byly opraveny: fara, která po 15 letech byla znovu osídlená;
v kostele proběhla kompletní rekonstrukce interiéru (nový oltář, nové ozvučení,
nové elektrické vedení a osvětlení, výměna stropních omítek a výmalba celého
interiéru kostela, renovace oltářních soch, generální oprava varhan, nové
čalounění lavic); statické zajištění kostela; oprava věžních hodin; oprava „staré
sakristie“, která ještě pokračuje a opravy kapliček. Za každoroční finanční
příspěvky do těchto oprav jsem velmi vděčný oběma obecním úřadům
ze Švábenic a Dětkovic.
Děkuji všem farníkům, kteří nezištnou brigádnickou prací pomáhali ve všech
opravách, finančně přispívali na údržbu farnosti a hlavně byli živou tkání těla
církve v ve Švábenicích a Dětkovicích. Děkuji za účast na bohoslužbách, poutích
a všech akcích, které švábenická farnost pořádala. Děkuji paní katechetce Miluši
Hladké za dlouholeté vyučování děti náboženství ve švábenické škole, děkuji všem
animátorům farních skupinek a všem kdo u kostela pravidelně slouží.
Zároveň prosím za odpuštění, jestliže jsem někoho přímo nebo nepřímo urazil,
zklamal nebo někomu ukřivdil. Přes všechnu snahu jsem pouze člověkem a jsem
si vědom svých slabostí a omezení. Ujišťuji vás, že mi vždy leželo na srdci jen
dobro švábenické farnosti a podle možností a vlastních schopností, jsem se snažil
vše dělat co nejlépe. Tohle samé se snažili dělat všichni moji předchůdci a určitě
budou i nástupci ve Švábenicích.
Budu uchovávat švábenickou farnost i celou obec ve vděčné paměti
i modlitbě, a zároveň sám prosím o modlitbu a milou vzpomínku na kněze,
který zde 12 let působil.

S přáním
krásného prožití vánočních svátků,
požehnání do Nového 2017 roku
lásky a všeho dobra do dalších let.
S vděčnou modlitbou a požehnáním
P. Boguslaw Jonczyk
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Vánoční rozjímání
Opět nastalo vánoční období. Téměř v každém domečku se rozsvěcují
stromečky, pouští líbezné koledy a také se stavějí různé betlémské scenérie.
Je to ale i velká záhada – proč je nejvíc ateistická země světa Česká republika
zároveň i místem, kde se nejlíp daří betlemářům. V tom jsme na světě
nepřekonatelní. Jen malířských výtvarníků betlémů je u nás přes dvě stovky.
Řezbářů, sklářů a jiných umělců, kteří vyrábějí betlémy, jsou stovky. To člověk
poznává na výstavách, že tu žijí dobří lidé, kteří chtějí dělat radost sobě i druhým.
Tu radost přinášejí roztomilé figurky betlémů – součást pohádky šťastného
dětství. Doby, kdy ještě věříme na zázrak v podobě dárků od Ježíška. Nádherného
času, kdy je svět zařízením pro naši radost, a všichni lidé jsou hodní.
Figurky betlémů jsou jednou z kulis pocitu bezpečí a radosti, jenž nám
v dětství „nabíjí baterie“ na celý život. To ale nebylo původní poslání betlémů.
Stavění jesliček vlastně není v náboženském životě moc důležité. Prvořadým
křesťanským svátkem jsou Velikonoce, ne Vánoce. Češi si však na rozdíl od jiných
zemí církevní kalendář upravili po svém a dodali mu „člověčí rozměr“.
Vynálezcem betlémů byl jeden z nejvíc netypických světců – František z Assisi.
Prosťáček Boží, ten, který kázal ptáčkům a lesní zvěři. V roce 1223 František
v zasněženém lese nedaleko italského Greccia postavil první jesličky. Ještě
prázdné, bez Ježíška. Zato s živým oslíkem a volkem.
K jesličkám přivedl udivené vesničany a o štědrovečerní noci sloužil mši.
Zpráva o pozoruhodnosti se rychle roznesla. V Itálii se tak zrodila slavná tradice
betlémů.
Do našich končin jesličky dorazily o tři století později. První doložený betlém
postavili v Praze jezuité v roce 1562. Měl figury v životní velikosti.
Betlémy časem stavěli ve svých chrámech i františkáni, dominikáni a další
řády. Císařovna Marie Terezie ale jejich vystavování v roce 1751 zakázala.
Rozhodnutí později potvrdil i její syn Josef II.
Jak se uvádí v pramenech, hodný český lid však tohle nařízení nebral vážně.
Zákaz betlémů v kostelích naopak přispěl k jejich rozkvětu v domácnostech.
Dá se říci, že osvícená rozhodnutí Jejich Veličenstev položila základy tradice
českého lidového betlemářství. Čeští šikulové, kteří se v zimě nudili, u svíčky nebo
petrolejky vyřezávali kouzelné figurky. Ke Svaté Rodině přicházeli darovníci.
Ten přinášel ovečku, ten boty, máslo, kožíšek – prostě co ves dala.
Pro spoustu kutilů nebyl betlém ani tak vyjádřením zbožnosti, jako spíš
krásnou hračkou pro zimní dny, kdy nebylo moc práce.
Čechy, Morava i Slezsko jsou pro betlémy zeměmi zaslíbenými. Hlavně pro
betlémy hravé, milé, poetické a veselé – takové, které v dětských dušičkách
zažehnou plamínek radosti, na nějž pak celý život vzpomínají.
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Jsme malá země, ale velká v očích světových betlemářů. Kolik krásy a skvostů
uchováváme a vytváříme pro další generaci, je u nich obdivuhodné. Jsem rád,
že 23 roků působím v českém sdružení přátel
betlémů, které je členem Světové federace
betlemářů se sídlem v Římě. Je nás v republice přes
1.000 registrovaných betlemářů, ale je spousta
dalších, o kterých se dovídáme náhodně. Vše
připravujeme bez nároků na honorář s radostí pro
sebe, ale hlavně pro radost druhých.
Nadále doufáme, že tato krásná činnost v české
republice nezanikne.
Připravil: Libor Pištělka

Muzejní koutek - výstavy
Každou sobotu a neděli od 26. listopadu do 5. března 2017 jsou otevřeny výstavy:
MUZEJNÍ GALERIE BETLÉMŮ:
výstava 1.390 betlémů vánočních, tříkrálových, hromničních a velikonočních
vyrobených ze všech dostupných materiálů.
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM:
Výstavní síň:
CÍRKEVNÍ LITURGICKÝ ROK A LIDOVÉ ZVYKY A OBYČEJE NAŠICH PŘEDKŮ
Ke zhlédnutí je více jak 2.000 různých dokumentů.
KOSTELNÍ MUZEUM:
Stálá expozice umění z 18. a 19. století z pozůstalosti našeho kostela,
fary a městečka.
Otevřeno je od 13:00 do 17:00 hodin.

Co se připravuje v muzeu:
Každou neděli od 2. dubna 2017 do 2. července 2017
to bude sportovní výstava s názvem:
RADOSTI A ZKLAMÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO A ČESKÉHO HOKEJE
OD ROKU 1920 DO DNEŠNÍ DOBY
Otevřeny budou opět všechny expozice.
Na všechny výstavy srdečně zve Libor Pištělka
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Za poznáním části Francie
Je dobré, když lidé v dnešní době mají velkou možnost bez omezení
navštěvovat jiné země. Cestovní kancelář PALOMINO Praha nám umožnila
ve dnech 7. - 14. října 2016 navštívit kousek Francie. Musím hned dodat, že jsme
měli mnoho duchovních i kulturních zážitků. Ze Švábenic jsme odjížděli po mši
svaté pro poutníky v 16. hodin se zastávkami v Brně a v Praze. Doprava byla
s luxusním klimatizovaným autobusem.
První velká zastávka s noclehem byla
v La Salette, ležící ve francouzských Alpách
ve výšce 1.800 m n. m.
Během tohoto týdne těch hezkých
zastávek bylo mnoho, tak vše bude sepsáno
ve stručnosti. La Saletta je mariánské
poutní místo, kde je uvedeno, že 19. září
1846 se zjevila Panna Maria dvěma dětem a
předala jim poselství, aby uvedly ve
známost všem lidem činit pokání pro
záchranu světa.
Za pět let bylo toto vidění dětí uznáno
za pravé a v květnu 1852 položil biskup
z Grenoblu základní kámen ke stavbě
kostela a tento novorománský kostel byl
vysvěcen v roce 1861. Zjevení znázorňují tři
skupiny soch v životní velikosti, umístěné
na volném prostranství. Zde jsme prožili mši svatou a večerní světelný průvod.
Další den jsme navštívili městečko Ars. Toto místo na sever od Lyonu není
zvlášť krásné ani neskrývá velké umělecké poklady. Je tu něco jiného, co zaujme
návštěvníka. Je to vzpomínka na muže, který se svým životem stal příkladem
farářům celého světa, vzpomínka na Jana Maria Vianneye, zvaného lidově „farář
Arský“.
V pozlacené bronzové schránce dnes odpočívají pozůstatky Vianneyovy
v novodobé bazilice s jeho jménem. U jeho oltáře jsme měli mši svatou. V roce
1925 byl papežem Piem XI. svatořečen.
Dojímavá byla obchůzka chudičkou farou, kde je zachováno vše tak,
jak to vypadalo za života farářova.
Krátkou návštěvu jsme měli v městě Paray Le Monial, kde působila jeho
řeholnice sv. Markéta Marie Alacoque a nyní odpočívá ve stříbrné schránce v kapli
Navštívení. Jedinečná je také bazilika Nejsvětějšího Srdce Páně.
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Pokračováním našeho poutního zájezdu bylo město Nevers, které je spjato
s životem sv. Bernadety Soubirousové. Do klášterního kostela Saint – Gildard
proudí poutníci z celého světa, aby se pomodlili u zasklené schránky s tělem
světice, dosud nezetlelým. V tomto klášterním kostele jsme měli mši svatou.
Následovaly Lurdy, nejznámější poutní mariánské místo na světě, opět spjaté
s životem sv. Bernadety. Prohlédli jsme si místa, kde tato budoucí světice žila,
seznámili se s poutním místem a zúčastnili se u baziliky Panny Marie na modlitbě
Růžence při večerním kouzelném světelném průvodě.
Druhý den pobytu v Lurdech jsme se zúčastnili světové mše svaté v bazilice
sv. Pia X., kde může být najednou až 30.000 lidí. Byl jsem zde již na tomto
posvátném místě potřetí a opět nebylo vidět, že by zde byli lidé na sebe
znepřátelení, ať při bohoslužbách, při koupání v zázračných pramenech,
při křížových cestách, či při prohlídkách lurdských bazilik a pamětihodností.
Zde člověk pocítí působení Vyšší moci. Lidé sem přicházejí pro potěchu
a s děkováním.
Přiblížil se závěr této pouti. Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili papežské
město Avignon, kde byla prohlídka historické části města a poslední mše svatá
v bazilice Notre-Dame.
Duchovní doprovod měl po celou dobu P. Boguslaw Jonczyk a odborným
průvodcem byla Irena Hendrychová z CK PALOMINO. Oběma je nutno vřele
poděkovat. A rovněž se nesmí zapomenout na řidiče, kteří nás vzorně dovezli
znovu do Švábenic.

Text i foto: Libor Pištělka
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Znáte Maria Taferl?
Je to malé město, které má 1.000 obyvatel a leží
v Dolním Rakousku.
Je zde nejdůležitější poutní místo, tyčící se vysoko
nad údolím Dunaje. Polovina této obce je hustě
zalesněna a zbytek je tvořen kopcovitou krajinou.
Na jednom z těchto vrchů se nachází stejnojmenná
bazilika, která nedávno oslavila 350 let od vybudování.
Švábenická farnost se 20. srpna 2016 na toto
mariánské poutní místo, které se řadí v Rakousku hned
co do významu na druhé místo za Mariazell, vydala.
Zde je uctívána malá gotická pieta z první poloviny 15.
století. Bazilika je krásná, zbudovaná v barokním stylu a
je zdobená uvnitř mnoha nástěnnými a stropními freskami.
Stavba dala místním obyvatelům novou naději do života po krutém moru,
vpádu tureckých vojsk a třicetileté válce.
Po mši svaté, prohlídce této církevní a kulturní památky, jsme si zašli
na náměstí města prohlédnout mechanický betlém, který vypráví příběh
o původu Maria Taferl.
V blízkosti je zámek Artstetten, který zvenčí vypadá jako z pohádky. Poprvé
je zmiňován ve třináctém století a byl několikrát přestavován. Od 19. století byl
v držení rakouských císařů, kteří zámek využívali jako letní sídlo.
Nejvíce jej proslavili arcivévoda František Ferdinand se svou ženou Žofií,
kteří se zde často zdržovali. Po Sarajevském atentátu, který tuto dvojici potkal,
našla místo posledního odpočinku právě ve zdejší kryptě. Po prohlídce jsme
navštívili muzeum, které je věnované těmto významným osobnostem světových
dějin.
Na zpáteční cestě domů jsme ještě byli pozváni na ochutnávku vína ve vinném
sklepě u Grafů v Uterloibenu.
K vínu jsme si mohli vybrat
z dvaceti typických pochutin, což
každý učinil. Jak jinak, při dobrém
vínečku se zpívá, tak jsme
Rakušanům několik moravských
písniček předvedli. Ostudu jsme si
neudělali.
Byl to pěkný den, na který se
bude dlouho vzpomínat.
Text i foto: Libor Pištělka
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Spisovatelé ze základní školy
Naši žáci se ve spolupráci s místní knihovnou zapojili do projektu zaměřeného
na „posílení významu formování regionální identity a rozvoj vnímání knihoven
jako komunitních center a místa mezigeneračního setkávání“. Jde o projekt, který
vymyslela Městská knihovna v Břeclavi společně s Moravskou zemskou knihovnou
v Brně. Projekt s názvem „Jižní Morava čte“ také současně rozvíjí spolupráci mezi
veřejnými knihovnami a školami a jeho podstatou je podpořit u dětí budování
vztahu s místem, kde žijí.
Jana Zatloukalová, ředitelka školy
Aneta Burešová: Duch jménem Smrt
Byla jednou jedna vesnička, která se jmenovala Švábenice. Ve vesničce byl
hřbitov, který se ve dne zdál mírumilovný, ale v noci se měnil na strašidelný. Lidé
ho nazývali strašidelný, protože o půlnoci se po hřbitově procházel duch. Hřbitov
byl nejděsivější na Helloween. Ze hřbitova se ozývaly strašlivé zvuky. Děti se
běžely schovat k rodičům do postele, tak se ducha bály.
Pověst o duchovi jménem Smrt vznikla v době, kdy byly Švábenice jako
z pohádky. Ve Švábenicích žila jedna rodina, která měla tři děti – dva kluky
a jednu holčičku. Všichni tři dováděli zkrátka jako malé děti. Jednoho krásného,
horkého, letního dne našly děti na půdě starý obraz, na kterém byl namalovaný
strašidelný duch jménem Smrt. Děti se ducha na obrazu lekly. Děti donesly obraz
ukázat rodičům. Rodiče se obrazu lekli ještě více než děti, protože věděli,
co se stane, pokud obraz opustí půdu. Na odnesení obrazu bylo už pozdě. Duch
vystoupil z obrazu a zamířil na hřbitov.
Od té doby každý den přesně o půlnoci straší duch jménem Smrt na hřbitově.
Straší tam už spoustu let a ještě nikomu se nepodařilo ho dostat zpátky
do obrazu.
Aneta Cupáková: O tajemném muži
Pověst vypráví o tajemném muži, který údajně pocházel ze Švábenic.
O tajemném muži se toho moc neví. Vědci se domnívají, že se dožil 280 let. Každý
úplněk se zjevil v černém plášti na samotném vrcholu hory Říp. Jako spiderman
ukázal znak na dlani a poté se jeho ruka začala prodlužovat, až dosáhla na kříž
kostela ve Švábenicích. Postavil se na kříž kostela a zakřičel na celou vesnici:
„Bojte se, občané!“ Všichni lidé ve Švábenicích to uslyšeli a přijeli ke kostelu
na kolech, aby zjistili, co se tam děje. Ale než tam dorazili, tajemný muž zmizel.
Tak se to opakovalo každý úplněk v roce. Jednoho dne se však stalo něco
nečekaného. Tajemný muž stál na kříži a volal na celou vesnici: „Bojte se,
občané!“ Najednou tajemný muž spadl z kříže a proměnil se na prach. Lidé
se radovali, že se konečně v klidu vyspí.
Možná si říkáte, jak si to všechno pamatuji. Vyčetla jsem to v kronice Švábenic
a odehrálo se to v letech 1888 – 1902.
32

Veronika Cupáková: Tajemná paní u cukrárny
Každý večer se u cukrárny dějí podivné věci. U cukrárny se zjeví tajemná paní
s kosou. Tajemná paní se posadí na lavičku, zapálí si cigaretu, jí pendrek a pije
colu. Jednou jsem šla večer do cukrárny, abych si koupila zmrzlinu. Najednou mě
někdo chytil za ruku. Hrozně jsem se lekla a začala jsem křičet na celé Švábenice.
Když jsem se otočila, zjistila jsem, že mě za ruku drží ta tajemná paní. Pak se stalo
něco nečekaného. Tajemná paní na mě promluvila ptačím hláskem a zeptala
se mě, jestli jí nekoupím kinder vajíčko. Kinder vajíčko jsem koupila, vyšla jsem
z cukrárny a dala jsem ho tajemné paní. Paní měla na osobě oblečené staré,
otrhané hadry a na nohou měla obuté značkové baleríny. Přesto, že jsem jí
koupila kinder vajíčko, namířila na mě svou kosu. Hrozně jsem se bála. Nakonec
mi tajemná paní dala milost a pustila mě domů.
Druhý den jsem se k cukrárně vydala znovu, protože mě zajímalo, jestli tam
bude tajemná paní znovu sedět na lavičce. Lavička však byla prázdná. Tenhle
příběh jsem sama zažila. Odehrál se v roce 1936 a mě je už skoro 100 let.
Pavel Vévoda: Poklad ve Švábenicích
Ve Švábenicích, tam kde dnes stojí kostel, bývala tvrz pánů ze Švábenic.
Majitel panství měl tři krásné dcery na vdávání. Protože byl přítelem krále, slíbil,
že mu pomůže, kdyby válčil s nějakým jiným králem.
Jednou opravdu musel odjet do války do cizích zemí. Než odcestoval, schoval
cennosti, které měl na tvrzi, se svým věrným sluhou na tajné místo, aby o tom
nikdo nevěděl. Tak vznikla pověst o ukrytém pokladu. Říká se, že jsou někde
schované zlaté šperky, mince, poháry a jiné předměty. Přidali také meče, brnění,
zbraně a knihy. Lidé mockrát pátrali v okolí kostela, fary i v Údolí lásky, ale nikde
nic nenašli.
Pověst vypráví, že se poklad objevuje jednou do měsíce – přesně o půlnoci.
To se ve věži kostela objeví světlo a pak po zdi hřbitova obchází bílá postava.
Prý to je duch majitele panství. Poklad má ale těch strážců víc: duchové bývalých
vévodů a kněží.
Kdyby se někdo zlý pokusil poklad vykopat, tak na něho uvrhnou kletbu.
Dědeček mi vyprávěl, že takovému ničemovi duchové řeknou, že buď bude
pomáhat deset let starým lidem, nebo oslepne. A to si každý rozmyslí!
Poklad se prý od roku zakopání s postupujícími lety propadá a za nějakých sto
let ho už nikdo nenajde. My ale s dědečkem doufáme, že ten poklad najde dřív
někdo hodný, a že pomůže lidem, kteří to nejvíc potřebují. Třeba se nám to přání
splní.
Jana Svárovská, učitelka ZŠ

33

Básníci ze základní školy
V rámci hodin čtení se žáci zamysleli nad blížícími se svátky, zapojili svou
fantazii a vytvořili pár veršů s tématikou zimy a nejkrásnějších svátků v roce –
Vánoc.
Jana Svárovská, učitelka ZŠ
Mikuláš
Veronika Menšíková a Lucie Přikrylová
Mikuláš už se blíží,
za pár dní se s čertem vplíží.
Mikuláš už je tady,
nevíme si strachy rady.
Hurá, hurá, už je tu,
má tu něco pro tetu.
To byl teda pěkný den,
tak mu něco zapějem.
Čerti na nás koulí zraky
a zpívají s námi taky.
Andělovi selhal hlásek,
tak mu aspoň září vlásek.
To je teda hezký den,
odmění nás bonbonkem.
Sněhuláci
Jitka Hřebíčková a Alexandra Bábiková
Padá sníh na zem,
sněhuláci jedou s mrazem.
Děti rádi zimu mají,
protože dárky dostávají.
Pak přijde nový rok
a my uděláme velký skok.
Pak roztaje sníh
a všude se ozývá jarní smích.
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Kouzelné Vánoce
Kateřina Sikorová
Už tu budou Vánoce,
přicházejí po roce.
Ježíšek se narodil,
aby lidstvo vykoupil.
My všichni už čekáme,
až první sníh napadne.
Pak si dárky rozdáváme,
protože se rádi máme.
Vánoce
Veronika Menšíková a Lucie Přikrylová
Přišel k nám vánoční čas
a na okna kreslí děda Mráz.
Když ozdobíme stromeček,
upečeme medový perníček.
A kdyby napadl sníh,
pojedeme na saních.
Až zazvoní kouzelný zvoneček,
půjdeme se podívat pod stromeček.
Všichni dárky mají
a už si s nimi hrají.
Všude je vánoční nálada,
to byla zase zábava!
Veselé Vánoce
Tereza Zedníčková a Jitka Hřebíčková
Vánoce jsou svátek velký,
když rozbalujem v zimě dárky.
Stromeček je zelený,
ozdobami červený.
Z okna visí rampouchy,
babička peče perníčky.
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Výcvik na dopravním hřišti
Jedno středeční říjnové ráno se naše 4. třída vydala linkovým autobusem na
dopravní hřiště do Vyškova. Z autobusového nádraží jsme šli kolem Alberta –
nikdo z nás tu cestu neznal.
V učebně nás přivítal pan učitel a byly tam i děti z Nesovic se svými učitelkami.
Probírali jsme dopravní značky, abychom věděli, co znamenají. Učili jsme se, jak
jezdit přes křižovatky. Na promítací ploše jsme zhlédli také různé dopravní
situace. Průvodci byly děti. Vysvětlovaly, jak správně vyjíždět, odbočovat
a podobně. My už jsme hodně znalostí měli z vyučování, ale hodně toho bylo
nového.
Potom jsme si získané informace šli vyzkoušet v praxi. Půjčili jsme si kola
a vyjeli na silnice dopravního hřiště. Pan učitel i paní učitelky nás upozorňovali
na chyby, které děláme. Při objíždění překážky někteří kluci zapomínali ukazovat
změnu směru jízdy. Ještě se musíme hodně učit. Ale byla to zábava, moc se nám
to líbilo!
Po skončení jízd jsme se s panem učitelem i kamarády z Nesovic rozloučili
s přáním brzkého shledání. Pojedeme totiž ještě na jaře. A to už půjde do tuhého
– budeme získávat řidičský průkaz na kola. Už se na to těším.
Nikola Kubíková, žákyně 4. třídy
foto: Mgr. Jarmila Dušková, učitelka
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Vánoční elektrojízda
Nástup adventu jsme oslavili v úterý 29. listopadu u nás ve škole parádní
„Vánoční elektrojízdou“. S tímto programem nás se svým červeným kamiónem
navštívila společnost E.ON a patronkou společného setkání byla paní učitelka
Kušková.
Tento program byl pro školáky zdarma a děti při něm zažily spoustu nového.
Atraktivní formou jsme se dozvěděli řadu znalostí. Hlavním tématem byla energie,
její úspory a také velmi důležitá ochrana životního prostředí. V průběhu celého
dopoledne se vystřídali žáci celé školy ve třech programech:
Kouzelníci
Tento program pro nejmenší školáky z 1. třídy předváděli hraví kouzelníci Voltík
a jeho pomocnice Leontýnka, kteří zábavnou formou vysvětlili dětem,
co je to elektřina, jak vzniká a na co si při setkání s ní dát pozor. Rovněž naučili
děti jednoduché kouzlo se statickou elektřinou.
Efounci
Za žáky 2. a 3. Třídy na planetu Zemi zavítal ze vzdálené galaxie vyslanec planety
Efounků, kterým se v jejich světě nadmíru daří, protože využívají elektřinu
hospodárně a v souladu s životním prostředím. I tady žáci zvládli malé kouzlo.
Agenti
Ti nejstarší z naší školy se dočasně stali tajnými agenty, dozvěděli se další nové
zajímavosti o energii, dokonce absolvovali několik zkoušek, zahráli si hry
a prováděli praktické pokusy.
Nutno říci, že netradiční pojetí výuky v prostorách pojízdné třídy si naše děti
náležitě užily a obrovskou radost všem udělaly dárky (praktické batůžky, trička,
čepice, reflexní prvky aj.), které si díky svému nemalému pracovnímu nasazení
zasloužily. (více na www.miseplus.cz)
Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy
Foto: Mgr. Jarmila Dušková, učitelka
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Akce v mateřské škole, spolupráce se ZUŠ Ivanovice n. H.,
SPC pobočka Vyškov a. s. PPP Vyškov

V mateřské škole pořádáme akce ve
spolupráci s agenturami. Hned 22. září
2016 se děti pobavily, zasmály, kouzlily
i žonglovaly s klaunem a kouzelníkem.
Nejoblíbenější jsou však u dětí maňáskové
pohádky. 21. října 2016 jim zahráli manželé
Janečkovi z divadla Sluníčko hned tři
pohádky O velké řepě, Proč si s prasátkem
nikdo nechtěl hrát, Kůzlátka a vlk.

Dne 11. listopadu 2016 herec David Horák z divadla Rolničky předvedl
maňáskovou pohádku s názvem Duhové království. Na závěr se ptal dětí na děj,
nezapomněl na poučení a ještě se s dětmi společně vyfotil.

Kromě plánovaných činností se využívá aktuálních zážitků a momentálních
situací.
V září 2016 navštívily děti výstavu ovoce a zeleniny na úřadu městyse a místní
muzeum s výstavou o zvířatech. V říjnu starší děti zhotovily s pomocí učitelky
velký obrázek sluníčka na podzimní výstavu do Dětkovic. I tak se může propagovat
práce naší školy. Po vrácení této společné práce dětí bylo sluníčko použito
na výzdobu interiéru mateřské školy vedle vnitřního schodiště.
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Z prací dětí je průběžně vyzdoben i hlavní vchod do budovy a obě šatny,
kde mají rodiče možnost shlédnout výtvarné práce všech dětí a pracovní listy
starších dětí. Na podzim bylo meziposchodí vyzdobeno obrovskými ježky
s ovocem, na jejichž výrobu byl použitý karton, šišky a víčka od PET lahví.
Učitelky učí děti nenápadně šetřit a zároveň využívat dostupných materiálů
i přírodnin. Samozřejmostí je i třídění odpadového materiálu a odnášení
do kontejnerů.

Některé děti z mateřské školy navštěvují v odpoledních hodinách taneční
a hudební obor. Výuku provádějí učitelé Základní umělecké školy z Ivanovic
na Hané. Je výborné, že se už v předškolním věku vyhledává a podporuje nadání
dětí. Společným snažením pak vyrostou z některých zpěváci nebo muzikanti.
Vždyť i v mateřské škole má hudba a pohyb své neodmyslitelné místo. Učitelky
s dětmi zpívají, hrají na rytmické nástroje, tančí a cvičí podle klavíru nebo
reprodukované hudby. U většiny dětí jsou tyto činnosti oblíbené, navíc si při nich
cvičí paměť, orientaci v prostoru a rozvíjejí pohybové dovednosti.
V mateřské škole je dětem se špatnou výslovností věnována logopedická péče.
Ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Brno, pobočka Vyškov přijela
3. listopadu 2016 do mateřské školy jejich pracovnice Mgr. Helena Kolbábková
a zjišťovala výslovnost dětí. S výsledky průzkumu chtěly mimo jiné učitelky
seznámit rodiče na schůzce uspořádané společně s besedou o školní zralosti.
Na tuto akci byli pozváni všichni rodiče předem písemně na nástěnce u hlavního
vchodu, některé rodiče z 1. třídy navíc pozvaly učitelky i osobně a upozornily je,
že beseda se nepořádá jen pro rodiče předškolních dětí, ale pro všechny. Přesto
nás 15. listopadu 2016 čekalo velice nepříjemné překvapení, když na besedu
přišlo pouze 6 maminek. Přitom jen pět z nich naslouchalo, protože šestá byla
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přednášející Mgr. Barbora Glogarová. Beseda byla pořádána ve spolupráci
s Pedagogicko psychologickou poradnou ve Vyškově. Taková neúčast nemá
v širokém okolí obdoby. Paní Glogarové děkujeme za ochotu a dalším maminkám
za projevený zájem se něco nového dovědět. Byla to paní Kateřina Hladká, Alena
Látalová, Hana Nováková, Helena Pýrková a Zuzana Švábová.
V současné době se těšíme s dětmi na nejkrásnější svátky v roce Vánoce
a připravujeme je na vánoční besídku. Naopak na těchto vystoupeních v mateřské
škole byla účast veřejnosti tak vysoká, že se nám diváci v minulosti téměř nevešli
do jedné třídy. Proto poslední roky nepořádáme besídky společně v jedné třídě,
ale v každé zvlášť. Starší děti svým vystoupením potěší také důchodce na besedě
v kulturním domě. Učitelky budou mít pěkný pocit z dobře odvedené práce,
když děti předvedou, co je naučily. Vždyť svým osobním přístupem a tvořivostí
se denně snaží, aby se dětem pobyt v naší mateřské škole líbil a co nejvíce je
obohatil.
Na závěr přeji všem lidem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
2017 zdraví, štěstí, lásku, sílu, odvahu a naději.
Ilona Kučerňáková
vedoucí učitelka MŠ
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Skautský rok 2016
Rokem 2016 náš oddíl vstoupil do další etapy své znovu obnovené činnosti.
V loňském roce jsme si připomněli 25. výročí od dob, kdy byl v naší vlasti skauting
zakázán. Za tuto dobu náš každoročně používaný táborový materiál zaznamenal
nutné opotřebení. Proto se ze všech sil a všech možných finančních prostředků
snažíme o jeho obnovu, aby nám mohl sloužit i v dalších letech. Po letech šetření
a příprav se nám v letošním roce podařilo obnovit 8 podsadových stanů, včetně
zakoupení nových stanových celt. Také jsme dokončili výměnu střešních krytin
6 chatek na táborové základně. Pro rok následující máme v plánu dokončit druhou
polovinu podsadových stanů a největší plánovanou akcí bude stavba nové
táborové kuchyně. Veškeré práce na opravách a výrobě vybavení jsou prováděny
dobrovolnou brigádnickou prací.
V letošním roce se náš oddíl opět rozrostl o nové členy a pod obětavým
vedením našich vedoucích máme v současné době 4 celoročně pracující družinky.
Mládež se schází v klubovně na staré školce. Dále využíváme malý srub v lese
u Švábenic - Junáckou chatu a táborovou základnu na Milkově. Nový rok jsme
tradičně zahájili tříkrálovou sbírkou pro potřeby charity. V jarních měsících
proběhla brigáda na výrobu nových podsadových stanů v klubovně, jarní zálesácký
kemp na Junácké chatě, a také jsme se zúčastnili pietního aktu u památníku
obětem I. a II. sv. Války. V květnu proběhla brigáda na táborové základně
u Milkova a roveři se vydali na putování po hřebenu krkonošských hor. V červnu
jsme netradičně ukončili sezónu nejmladších družinek společným táborákem
se zpěvem u kytary. V červenci proběhl letní tábor, který letos přenesl táborníky
mezi zlatokopy na dálném západě. V předvečer sv. Václava jsme na zahradě
u klubovny zapálili již 71. výroční oheň, a tím zahájili i nový skautský rok.
S příchodem podzimu přišel i podzimní zálesácký kemp na naší chatě u Švábenic.
V prosinci se každoročně připojujeme k celorepublikové skautské akci a do našeho
městyse přivážíme betlémské světlo, abychom obohatili sváteční domovy našich
rodin, sousedů a přátel.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám svou prací a časem
ochotně pomáhají při opravách a výrobě táborového vybavení, brigádách na
táborové základně a Junácké chatě. Vedoucím družinek za celoroční nezištnou
práci s mládeží, také úřadu městyse Švábenice za hrazení veškerých nákladů
spojených s chodem a údržbou klubovny, za finanční podporu na celoroční činnost
a táborové vybavení. Díky všem a těšíme se na spolupráci v příštím roce.
Pavel Brown Derka, vedoucí 3. oddílu Ymca Skaut
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Rok 2016 u SDH Švábenice
Vážení občané ze Švábenic. Zima je již za dveřmi, a s ní se blíží i konec roku.
A tak jako i jinde, i my u švábenických hasičů bilancujeme celý rok. Dovolte mi,
abych vás seznámil s tím, co je nového v našem sboru.
Rok 2016 začal jako již tradičně hasičským plesem, na kterém hrála hudební
skupina ARCONA ze Znojma. Dále jsme spolupořádali s městysem Švábenice
Dětský karneval, na který se sešlo opět velké množství dětí ze Švábenic a širokého
okolí. Taková účast nás velmi těší. Tímto chci poděkovat všem, kdo se podíleli
na přípravě těchto dvou akcí.
V letošním roce jsme oslavili 125. výročí založení sboru. Pro veřejnost byl
připraven bohatý program. Uspořádali jsme hasičský výlet a večerní zábavu
v areálu ČSCH. Tomuto předcházela ještě výroční schůze sboru, kde se uskutečnilo
slavnostní předání ocenění hasičům našeho sboru. Počasí se vydařilo, a my jsme
rádi, že jsme si takto mohli naši 125. letou historii připomenout.
Letní prázdniny jsou jako již poněkolikáté ve znamení letního tábora,
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 odjížděli z tábora
spokojení, plní dojmů a zážitků. Na tomto místě se patří poděkovat všem,
kdo se podíleli na přípravě a samotném průběhu tábora. Děkujeme!
V měsíci září jsme byli účastni na pořádání švábenických hodů. Uspořádali
jsme hodovou zábavu, na které všechny bavila Hudební skupina FOCUS rock. Jsme
rádi, že na tuto akci bylo v kulturním domě plno!! Také jsme jako již tradičně
uspořádali den otevřených dveří v hasičské zbrojnici, kde jsme seznámili veřejnost
s chodem a vybavením naší jednotky.
Nadále aktivní je naše zásahová jednotka, která se dočkala několika změn.
Tou největší je změna na postu velitele jednotky. Novým velitelem je nyní bratr
Pavel Přecechtěl. Ve spolupráci s městysem Švábenice se podařila zakoupit
pro všechny členy jednotky nová výstroj. Ta sestává z nového zásahového obleku,
helem, rukavic a zásahových bot. Dále jsme zakoupili LED svítilnu, 2 lezecké
soupravy, byla pořízena nová, moderní lékárna do zásahového automobilu.
Na jaře 2017 se také dočkáme nového zásahového automobilu IVECO Daily,
který je nyní ve fázi výroby. Tento nahradí hlavně dosluhují cisternu Škoda 706
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RTHP. Za veškerou pomoc děkujeme městysi Švábenice, zvláště pak panu
starostovi Josefu Kubíkovi.
I letos se naše jednotka zúčastnila soutěže zásahových jednotek „O hanáckó
sekyrko“ v Kostelci na Hané, kde ve velké konkurenci zvítězila, a tedy vyhrála
putovní trofej – Hánáckó sekyrku. Této trofeje si velmi vážíme, její získání je velmi
náročné, soutěž totiž spočívá v plnění úkolů, které mají simulovat reálné zásahy.
Další důležitou složkou našeho sboru jsou mladí hasiči. Scházíme se každý
pátek v 16.00 hodin v klubovně za hasičskou zbrojnicí nebo v prostoru před
administrativní budovou ZOD Haná Švábenice. Děti cvičí a připravují se další 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.

Na závěr tohoto příspěvku bych chtěl všem občanům popřát klidné
svátky a úspěšný vstup do nového roku 2017!!
Za SDH Švábenice Jan Vrána
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SOKOL Švábenice
Vážení fanoušci Švábenského fotbalu,
Vánoce se kvapem blíží a fotbalová sezona 2016/2017
je ve své polovině, kterou musíme hodnotit jen a jen pozitivně
co se výkonů našich mužstev týče.
Naše fotbalové A mužstvo se po sezoně ve III. třídě opět vrátilo do Okresního
přeboru, kde v první polovině soutěže předvádělo dle mého názoru velmi dobré
výkony, díky nimž přezimuje na krásném 6. místě se ziskem 20 bodů, kterých
samozřejmě mohlo být i více, protože jsme odehráli několik utkání s týmy
ze spodní části tabulky, které jsme nedokázali vyhrát, ale na druhou stranu jsme
dokázali získat body s týmy, se kterými by to málokdo čekal. A právě v tom
je fotbal krásný. Za celý podzim patří všem hráčům i celému realizačnímu týmu
obrovský dík a věřím, že tak jak jsme výborně ukončili podzim tak i stejně dobře
začneme jarní část soutěže a budeme pokračovat v dobrých výkonech.
Stejně jako jsem chválil naše muže tak musím velmi pochválit naše žáky
a přípravku. U těchto kluků nejde ani tak v prvé řadě o výsledky, které měly
ovšem na podzim výborné, ale u nich je prvořadý zájem, chuť a ten je u nich
obrovský. Především pílí, chutí a tréninky se mohou zlepšovat a výsledky
se budou zákonitě dostavovat samy. Nepřeji si nic jiného, než aby neustále
pokračovaly s takovou chutí jako do teď, protože mládež je základ každého
fotbalového týmu. Stejně tak patří velký dík jejich trenérům, bez kterých
by se nemohli zlepšovat. Poděkování patří také všem ostatním, kteří se aktivně
zapojují do fungování našich mládežnických oddílů. Přejme si, aby naše mládež
neustále vzkvétala, ale hlavně, aby je fotbal neustále bavil, byl jejich koníčkem
a dělal radost jak hráčům samotným, tak i nám, jejich fanouškům.

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem
jménem Sokola Švábenice p
opřál radostné a veselé prožití svátků vánočních
a do nového roku 2017 h
odně štěstí, zdraví a rodinné pohody.

Tomáš Orel, předseda Sokol Švábenice
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Tabulky pro podzimní část fotbalové sezóny 2016/2017
Okresní přebor OFS Vyškov MUŽI
Rk.

Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.

Kobeřice

13

10

3 0

41: 14

33

( 27)

2.

Otnice

13

8

1 4

30: 24

25

( 6)

3.

Pustiměř

13

7

2 4

31: 22

23

( 9)

4.

Bohdalice

13

7

2 4

37: 33

23

( 4)

5.

Vícemilice

13

5

5 3

40: 28

20

( 12)

6.

Švábenice

13

5

5 3

28: 24

20

( 4)

7.

FKD

13

6

1 6

37: 25

19

( 12)

8.

Brankovice

13

5

3 5

32: 28

18

( 4)

9.

Radslavice

13

5

2 6

19: 23

17

( -4)

10.

Rousínov B

13

4

4 5

29: 28

16

( 1)

11.

Hodějice

13

4

1 8

20: 36

13

( -16)

12.

Nesovice

13

3

3 7

19: 31

12

( -12)

13.

Křižanovice

13

2

5 6

19: 30

11

( -11)

14.

Letonice

13

1

1 11

17: 53

4

( -36)

Okresní přebor OFS Vyškov ŽÁCI 7+1
Rk.

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

(Prav)

1.

Blažovice

8

7 1 0 48: 6

22

( 42)

2.

Milešovice

8

6 1 1 36: 7

19

( 29)

3.

Velešovice

8

6 1 1 36: 13

19

( 23)

4.

Otnice

8

5 0 3 24: 26

15

( -2)

5.

Ivanovice

8

3 0 5 18: 26

9

( -8)

6.

Křenovice

8

3 0 5 16: 36

9

( -20)

7.

Viničné Šumice

8

2 1 5 17: 32

7

( -15)

8.

Švábenice

8

2 0 6 13: 28

6

( -15)

9.

Křižanovice

8

0 0 8 8: 42

0

( -34)
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Tabulky pro podzimní část fotbalové sezóny 2016/2017

OS skupina A OFS Vyškov PŘÍPRAVKA
Rk.

Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.

Vyškov A

13

13

0 0

359: 35

39

( 324)

2.

FKD A

12

10

1 1

226: 71

31

( 155)

3.

Vyškov B

12

8

0 4

132: 92

24

( 40)

4.

Mor. Prusy

13

8

0 5

138: 102

24

( 36)

5.

Vyškov D

13

7

2 4

193: 119

23

( 74)

6.

Vícemilice

10

7

1 2

89: 55

22

( 34)

7.

Švábenice

13

7

1 5

115: 100

22

( 15)

8.

Vyškov C

13

6

0 7

104: 169

18

( -65)

9.

Habrovany

13

6

0 7

74: 182

18

( -108)

10.

FKD B

12

5

2 5

100: 106

17

( -6)

11.

Brankovice

12

3

0 9

81: 148

9

( -67)

12.

Málkovice

13

2

1 10

45: 166

7

( -121)

13.

Ivanovice

12

0

1 11

44: 183

1

( -139)

14.

Pustiměř

13

0

1 12

37: 209

1

( -172)
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Ahoj prázdniny 2016
Letošní soutěžní odpoledne pro děti na jednom ze švábenických dětských hřišť
nemohlo proběhnout jinak než v duchu nedávno skončené letní olympiády.
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Podzimní Slunce, seno, jahody
Jednoho listopadového odpoledne zněly švábenickým kulturním domem
nestárnoucí hlášky ze známé komedie Zdeňka Trošky. Přestože pochází
již z osmdesátých let, přišli se na první díl úspěšné trilogie podívat diváci všech
generací a podle atmosféry v sále se dobře bavili. Divadelní soubor Apollo Tučapy
trochu překvapil změnou žánru, přes původní obavy o zájem diváků však
představení sledoval plný sál. Ochotnice ani letos nezklamaly osobitým
ztvárněním, trefnými kostýmy a kulisami, humorem a nadsázkou. K osvědčeným
pohádkám se prý hodlají vrátit, ale i podle reportáže Vyškovských novin
z 21. 11. 2016 právě ze švábenického vystoupení se svéráznou komedií u diváků,
kteří odcházeli v dobré náladě, určitě uspěly.

Připravila: Jarmila Dobešová

Momenty příprav na rozsvěcování vánočního stromu
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Rozsvěcování vánočního stromu 26. 11. 2016

Přátelé z volejbalu Švábenice
přejí všem spoluobčanům
pevné zdraví, radostné Vánoce
a šťastnou cestu novým rokem.
Připravila: Jarmila Dobešová
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Podzimní výstava v Dětkovicích
Obecní úřad Dětkovice uspořádal po tříleté odmlce výstavu ovoce a zeleniny
Barvy podzimu. Výstava byla již tradičně doplněna výtvarnými pracemi dětí
ze Základní a Mateřské školy ve Švábenicích a také starodávným nádobím. Letošní
úroda ovoce byla kvůli nepříznivému počasí špatná, takže chyběly košíky plné
jablek a hrušek, ale i přesto byly stoly zaplněny různými džemy, kompoty,
čalamádami, domácími likéry a nápaditými podzimními dekoracemi.
Co se opravdu urodilo, byly dýně, které dosáhly obřích rozměrů, a které jsme tady
mohli obdivovat. O nádobí a předměty z kuchyně našich babiček projevovaly
zájem hlavně děti. Také myslivci zde měli svůj koutek a včelaři představili
pomůcky ke zpracování medu.
Výstavu navštívilo i 85 dětí ze ZŠ Švábenice v doprovodu svých paní učitelek
a klienti a senioři z domu pro osoby se zdravotním postižením v Pačlavicích.
Našich občanů přišlo méně než obvykle a je to škoda. Vystavovatelé, kterých bylo
celkem 22, měli své výrobky a dekorace pečlivě připravené. Návštěvníkům
se výstava líbila, což dokazují milé zápisy v návštěvní knize.
Děkujeme všem vystavovatelům za poskytnutí hezky uspořádaných výpěstků,
výrobků a dekorací a dětem za krásné výkresy. Také děkujeme těm, kteří se přišli
na výstavu podívat. Můžeme si jenom přát, aby všem zúčastněným vydrželo
jejich nadšení a chuť zapojit se do takového společného setkání i do budoucna.
Vladimíra Michová
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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)
MAXIMUS Chovatelské potřeby, Švábenice 185, tel: 517 365 726, mob: 777 215 569
nabízíme velký výběr chovatelských potřeb, punčochové zboží české firmy DARREN
a široký sortiment ponožek od českého výrobce NEPON, s.r.o. Nemochovice.
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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Něco silvestrovského
* Přijde muž nad ránem ze silvestra. Odemkne dveře a potichu se plíží do síně,
když vtom začne kukačka kuku – kuku – kuku. Muž říká: „Já vím, že je jedna
hodina. Nemusíš mi to třikrát opakovat!“
* Manžel vypráví v hospodě: „Než jsem si vzal svoji ženu, to bylo pořád víno, ženy
a zpěv. Teď co jsem ženatý, to je akorát pivo, tchyně a televize.“
*Policajti vyšetřují smrt babky, která se během Vánoc zadusila rybí kostí.
Dědka se ptají: „Dědo, a to jste neviděl, že se babka dusí?“
„Cóó? Já blbě slyším!!!“
„Ptáme se vás, zda jste neviděl, že se babka dusí?“
„Já jsem jen viděl, že stále otvírá ústa a koulí očima jak kapr a tak jsem si myslel,
že jen zpívá koledy…“
* O štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: „Hele, nemáš dneska na půl dne
čas?“ Kamarád se diví: „Zrovna dnes a proč?“
„No já jen že mám doma postavenej betlém a chybí mi tam osel…“
*Stěžuje si pan Nováček manželce: „Ty máš pěkně lakomou matku. Dali jsme jí
pod stromeček bačkory a ona nám na auto jen osmdesát tisíc!“
* „Tak jsem slyšel, že ti tchyně poslala na Vánoce kapra?“
„Kdepak. Jenom jednu husu, a já blbec se s ní oženil!“
* „To je strašné, mám v koleně vodu!“ stěžuje si známému pan Vodička.
„Musíš to brát z té lepší stránky“ konejší ho známý. „Kdybys byl Eskymák, měl bys
tam led.“
* Obyvatel Sibiře si koupil ledničku, kolega se ptá proč, když je venku mráz po celý
rok? „Je to jednoduché – venku mínus šedesát, doma mínus čtyřicet, v posteli
mínus třicet. V ledničce se alespoň žena ohřeje!“
* Nad Českem
V letadle sedí Američan, Polák a Čech. Američan najednou vystrčí ruku z letadla
a povídá: „Á, už jsem doma.“ Čech a Polák se ho zeptají: „Jaks to poznal?“
„Sáhl jsem na mrakodrap.“
Potom vystrčí ruku z letadla Polák a povídá: „Á, už jsem doma.“ „Jaks to poznal?“
Polák odpoví: „Umrzla mi ruka.“ Potom vystrčí ruku z letadla Čech a řekne:
„Á, už jsem doma.“ Ostatní se ho zeptají : „Jaks to poznal?“
Čech na to: „Ukradli mi hodinky!“.
Připravil: Libo r Pištělka
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Vítání občánků
V sobotu 19. 11. 2016 byly v obřadní síni Úřadu městyse Švábenice slavnostně
přivítání do života tito naši malí občánci:

Marie Straková, Nicol Bednářová, Štěpán Moler a Ondřej Pokorný

Všem dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví,
štěstí a lásky.
Sbor pro občanské záležitosti a Městys Švábenice

Betlémské světlo
I letos Vám skauti a skautky přinesou
Betlémské světlo.
„Lid, který chodí v temnotách,
uvidí velké světlo...” (Iz 9, 1)

Malý plamínek, tento symbol Vánoc, jenž svou silou
spojuje mnohá srdce, bude uložen k odpálení denně
v kostele sv. Michaela Archanděla ve Švábenicích
a skauti budou světlo roznášet do vašich domovů.

Plesová sezóna v roce 2017
14. 1.
20. 1.
3. 2.
5. 2.
18. 2.

Ples SDH Švábenice
Ples ZOD Haná Švábenice
Ples Městyse Švábenice
Dětský karneval
X. ples Sokola Švábenice

Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky.
Uzávěrka příspěvků do Velikonočního zpravodaje č. 1/2017
bude v pátek 31. března 2017.
Zpravodaj městyse Švábenice
Vychází 3 x ročně, náklad 400 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.

