Zpravodaj Městyse Švábenice
č. 1/2017

Milí rodáci a přátelé,
Úřad městyse Švábenice spolu se Sborem pro občanské záležitosti
si Vás a Vaše partnery dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

SJEZD RODÁKŮ
Toto setkání bude zahájeno v kulturním domě ve Švábenicích

v sobotu 3. června 2017 v 10.00 hodin
Zvány jsou ročníky:
1937, 1940, 1941, 1942, 1947, 1952, 1957, 1962, 1967
Zajímavý program je připraven na celý den, večer pak taneční zábava.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Statistika obyvatel od 1. 1. 2017 do 21. 5. 2017
Celkem Prům. věk
osoby
1016
39,20
muži
525
38,50
ženy
491
39,95
děti do 18 let
219
7,84
562
39,12
od 18 do 60 let
starší 60 let
235
69,75

Celkem muži
přistěhovaných
7
3
odstěhovaných
6
4
narozených
4
3
zemřelých
3
1

ženy
4
2
1
2

Občanská rubrika
Narodili se:
Dne 22. 3. 2017 Alena Šildbergerová, č.p. 194
Dne 23. 3. 2017 Martin Řehánek, č.p. 9
Dne 26. 3. 2017 Vojtěch Procházka, č.p. 54
Dne 17. 4. 2017 Štěpán Bubeníček, č.p. 51

Blahopřejeme

Opustili nás:
Dne 6. 3. 2017 pan Miroslav Obhlídal, č.p. 201, ve věku 64 let.
Dne 21. 3. 2017 paní Miloslava Tománková, č.p. 291, ve věku 100 let.
Dne 13. 4. 2017 paní Božena Votavová, č.p. 15, ve věku 63 let.

Vzpomínáme
Petra Smutná
evidence obyvatel

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, vážení rodáci,
dostává se k Vám první číslo zpravodaje městyse Švábenice v roce 2017. Toto
číslo vychází u příležitosti tradičního setkání rodáků, které se uskuteční dne
3. 6. 2017 v Kulturním domě ve Švábenicích. Chci Vás touto cestou pozvat na toto
setkání rodáků. Pokud ještě někdo z Vás čeká do poslední chvíle, a nemůže se
rozhodnout, tak neváhejte a přijděte si zavzpomínat za svými spolužačkami
a spolužáky na krásnou dobu Vašeho mládí. Vždyť při setkání rodáků k tomu máte
jedinečnou příležitost. Obzvláště vítáme ve Švábenicích ty rodáky, kteří jsou
v našem městysi již jen hosty a na toto setkání přijíždí z různých míst České
republiky. Na přání některých z Vás se v letošním roce scházíme hned v červnu
a ne v září, jak tomu bylo v předchozích letech.
Závěrem bych chtěl popřát všem rodákům a pořadatelům hodně zdraví
a spokojenosti do dalšího života, dobrou náladu a příjemně strávený den
v kulturním domě. Se vším důležitým o městysi Švábenice Vás seznámím
v průběhu tohoto setkání.
Josef Kubík, starosta
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Zápis o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 4. 10. 2016 ve Švábenicích
Starosta (předsedající) Josef Kubík zahájil 10. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
(dále jen ZM) v 18:00 hod. a přivítal všechny přítomné.
Bod č. 1
Technický bod
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání 10. zasedání ZM byla zveřejněna
na úřední desce Úřadu městyse Švábenice a to nejméně sedm dnů přede dnem konání
zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni, omluveni, nepřítomni: viz prezenční listina – příloha č. 1 tohoto zápisu.
Omluveni: Lenka Gruberová, MUDr. Ing. Jolana Zlámalová, PhD.
Zapisovatelkou byla jmenována Petra Jakešová.
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis z 9. 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 10. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice.
Navrženi byli: Mgr. Jana Straková, PhDr., Ing. Pavel Tvrdý
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 10. zasedání
zastupitelstva městyse:
1. Mgr. Jana Straková, PhDr.
2. Ing. Pavel Tvrdý
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.
Vydání Změny č. 1 Územního plánu Švábenice formou Opatření obecné
povahy
3.
Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku p.č. 3920/4 a 56/1 v k.ú. Švábenice
4.
Projednání záměru městyse směnit ½ podílu parcely p.č. PK 195/7 za část
parcely 3950/5 v k.ú. Švábenice
5.
Projednání záměru městyse prodat část pozemku p.č. PK 3950/1 v k.ú.
Švábenice
6.
Projednání záměru městyse prodat část pozemků p.č. PK 907/38 a p.č. PK
907/39 v k.ú. Švábenice
7.
Projednání záměru městyse prodat část pozemku p.č. 2196/1 v k.ú.
Švábenice
8.
Projednání záměru městyse prodat pozemek p.č. 3950/4 a prodat část pozemku p.č.
St. 227 a část pozemku PK 3950/1 v k.ú. Švábenice
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9.
10.
11.
12.
13.

Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat část pozemku p.č. PK 904/11
v k.ú. Švábenice
Projednání písemných žádostí k záměru městyse směnit části pozemků p.č. PK 3936
a p.č. PK 3937 za část pozemku p.č. PK 3840 v k.ú. Švábenice
Různé
Diskuse
Závěr

Od 17:10 hod do 17:20 hod zástupci společnosti REALITY INVESTING, Brno Jiří Šlapanský
a p. Hradecký vystoupili s nabídkou možnosti investování finančních prostředků městyse
formou nákupu dluhopisů. S touto nabídkou zastupitelstvo městyse nesouhlasí.
Bod č. 2
Vydání Změny č. 1 Územního plánu Švábenice formou Opatření obecné povahy
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se Změnou č. 1 Územního plánu Švábenice
vydanou formou opatření obecné povahy.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e v samostatné působnosti usnesením č. 3 vydání
Změny č. 1 Územního plánu Švábenice.
Bod č. 3
Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku
parc. č. 3920/4 a 56/1 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s kupní smlouvou na prodej pozemku parc. č.
3920/4 a 56/1 uzavřenou mezi městysem Švábenice jako prodávající a Jiřím Orlem a Věrou
Orlovou, Švábenice 345, 683 23 jako kupující.
Usnesení č. 4:
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 pozemku parc. č. 3920/1,
2
2
ostatní plocha o výměře 1115 m a části pozemku parc. č. 56, zahrada o výměře 237 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. 3920/1, ostatní plocha se geometrickým plánem číslo GPL 492-232/2015,
2
vyčleňuje pozemek p.č. 3920/4, ostatní plocha o výměře 7 m a z pozemku p.č. 56, zahrada
se geometrickým plánem číslo GPL 492-232/2015, vyčleňuje pozemek p.č. 56/1, zahrada o
2
výměře 152 m za kupní cenu 14.310,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající,
Jiřímu Orlovi a Věře Orlové, Švábenice 345, 683 23. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední
desce vyvěšením dne 18. 8. 2016 a z ní sňat dne 7. 9. 2016. Kupující uhradí vypracování
znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 4
Projednání záměru městyse směnit ½ podílu parcely
p.č. PK 195/7 za část parcely 3950/5 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se záměrem městyse směnit ½ podílu parcely p.č.
PK 195/7 za část parcely 3950/5 v katastrálním území Švábenice.
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Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr městyse směnit ½ podílu z p.č. PK 195/7
2
o výměře 547 m zapsané na LV 180 za část parcely 3950/5 ve vlastnictví městyse
2
Švábenice nově oddělenou GPL 520-171/2016 jako p.č. st. 585 a st. 586 o výměře 9 m ,
2
resp. 18 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 . Záměr bude zveřejněn na úřední desce
městyse po dobu nejméně 15 dnů před projednáním orgány městyse.
Bod č. 5
Projednání záměru městyse prodat část pozemku
p.č. PK 3950/1 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se záměrem městyse prodat část pozemku p.č.
PK 3950/1 v katastrálním území Švábenice.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr městyse prodat část pozemku p.č. PK
3950/1 v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označený dle
2
GPL 511-57/2016 jako p.č. st. 578 o výměře 6 m . Cena pozemku je stanovena dle
znaleckého posudku číslo 2760-057/2016 vypracovaného Ing. Vladimírem Šindelářem,
2
Švábenice 343 ve výši 650,- 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. 6
Projednání záměru městyse prodat část pozemků
p.č. PK 907/38 a p.č. PK 907/39 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se záměrem městyse prodat část pozemků p.č.
PK 907/38 a p.č. PK 907/39 v katastrálním území Švábenice.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr městyse prodat část pozemku p.č. 907/38
a část pozemku p.č. 907/39 v katastrálním území Švábenice, které jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
2
Vyškov, označené dle GPL 514-125/2016 jako p.č. 907/53 o výměře 47 m , p.č. 907/54
2
2
o výměře 43 m a p.č. 907/55 o výměře 45 m vzniklou z PK 907/38 díl „a“ a PK 907/39 díl
„b“. Cena pozemků je stanovena dle znaleckého posudku číslo 2759-056/2016
2
vypracovaného Ing. Vladimírem Šindelářem, Švábenice 343 ve výši 195,- Kč/m . Kupující
uhradí vypracování znaleckého posudku, sepsání kupních smluv a návrhy na vklad.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce městyse po dobu nejméně 15 dnů před
projednáním orgány městyse.
V 18.30 hod odešla zastupitelka Petra Pištělková.
Bod č. 7
Projednání záměru městyse prodat část pozemku p.č. 2196/1 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se záměrem městyse prodat část pozemku p.č.
2196/1 v katastrálním území Švábenice.
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Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr městyse prodat část pozemku p.č. 2196/1
v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označený dle GPL 5222
2
197/2016 jako díl „a“ o výměře 39 m a jako díl „c“ o výměře 14 m . Cena pozemku je
stanovena dle znaleckého posudku číslo 2757-054/2016 vypracovaného Ing. Vladimírem
2
Šindelářem, Švábenice 343 ve výši 650,- 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. 8
Projednání záměru městyse prodat pozemek p.č. 3950/4 a prodat část pozemku p.č. St.
227 a část pozemku PK 3950/1 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se záměrem městyse prodat část pozemku p.č.
3950/4 a prodat část pozemku p.č. St. 227 a část pozemku p.č. PK 3950/1 v katastrálním
území Švábenice.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr městyse prodat část pozemku p.č. PK
3950/1 v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označený dle
2
GPL 523-198/2016 jako p.č. 3950/22 o výměře 57 m . Cena pozemku je stanovena dle
znaleckého posudku číslo 2758-055/2016 vypracovaného Ing. Vladimírem Šindelářem,
2
Švábenice 343 ve výši 195,- Kč/m . Dále prodat pozemek p.č. 3950/4 v katastrálním území
Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
2
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov o výměře 88 m , která byla dle GPL 5232
198/2016 zpřesněna na 85 m . Cena pozemku je stanovena dle znaleckého posudku číslo
2758-055/2016 vypracovaného Ing. Vladimírem Šindelářem, Švábenice 343 ve výši 195,2
Kč/m . Dále prodat části pozemku p.č. st. 227 v katastrálním území Švábenice, který je
zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
2
pracoviště Vyškov, označený dle GPL 523-198/2016 jako p.č. 4038 o výměře 122 m a díl
2
„b“ o výměře 19 m .Cena pozemku je stanovena dle znaleckého posudku číslo 27582
055/2016 vypracovaného Ing. Vladimírem Šindelářem, Švábenice 343 ve výši 650,- 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.
V 18.40 hod odešla zastupitelka Mgr. Jana Straková, PhD.
Bod č. 9
Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat část pozemku
p.č. PK 904/11 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí k záměru městyse prodat část
pozemku parc. č. PK 904/11 v katastrálním území Švábenice, které jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
2
Vyškov, označené dle GPL 516-155/2016 jako p.č. 1105/59 o výměře 175 m a p.č. st.
2
581/2 o výměře 19 m schváleného zastupitelstvem městyse dne 7. 9. 2016 usnesením
č. 9. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 19. 9. 2016 a z ní sňat
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4. 10. 2016. Písemnou žádost podal Vlastislav Lakomý, bytem Švábenice 323, 683 23
Ivanovice na Hané.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podal dne 30. 9. 2016
Vlastislav Lakomý, bytem Švábenice 323, 683 23 Ivanovice na Hané o odkoupení části
pozemku parc. 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, označené dle GPL 516-155/2016 jako p.č. 1105/59 o výměře 175 m a p.č. st.
2
2
581/2 o výměře 19 m , cena 195,- Kč/m , dle záměru městyse, schváleného
Zastupitelstvem městyse Švábenice dne 7. 9. 2016 usnesením č. 9. Záměr městyse byl
zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 19. 9. 2016 a z ní sňat 4. 10. 2016. Cena 195,2
Kč/m je stanovena dle znaleckého posudku číslo 2753-050/2016. Kupující uhradí
vypracování znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 10
Projednání písemných žádostí k záměru městyse směnit části pozemků
p.č. PK 3936 a p.č. 3937 za část pozemku p.č. PK 3840 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí k záměru městyse směnit
části pozemků p.č. PK 3936 a p.č. 3937 v k.ú. Švábenice, které jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
2
Vyškov, označené dle GPL 515-148/2016 jako p.č. 3412/11 o výměře 33 m a p.č. 3412/12
2
o výměře 16 m za část pozemku p.č. PK 3840 v k.ú. Švábenice, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 129 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
2
Vyškov, označené dle GPL 515-148/2016 jako p.č. 3548/4 o výměře 49 m schváleného
zastupitelstvem městyse dne 7. 9. 2016 usnesením č. 8. Záměr městyse byl zveřejněn na
úřední desce vyvěšením dne 19. 9. 2016 a z ní sňat 4. 10. 2016. Písemnou žádost podala
Mgr. Miloslava Hillová, bytem Pšeník 1, 639 00 Brno.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podala dne 3. 10. 2016
Mgr. Miloslava Hillová, bytem Pšeník 1, 639 00 Brno o směnu části pozemků p.č. PK 3936 a
p.č. 3937 v k.ú. Švábenice, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označené dle GPL 5152
2
148/2016 jako p.č. 3412/11 o výměře 33 m a p.č. 3412/12 o výměře 16 m za část
pozemku p.č. PK 3840 v k.ú. Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 129 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označené dle
2
GPL 515-148/2016 jako p.č. 3548/4 o výměře 49 m , dle záměru městyse, schváleného
zastupitelstvem městyse dne 7. 9. 2016 usnesením č. 8. Záměr městyse byl zveřejněn na
úřední desce vyvěšením dne 19. 9. 2016 a z ní sňat 4. 10. 2016. Sepsání směnné smlouvy a
návrh na vklad uhradí městys Švábenice.
Bod č. 11
Různé:
Informace starosty :
- starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí o prodej pozemků p.č. 3985 a 47/1 v k.ú.
Švábenice, kterou na úřad městyse doručili manželé Hrozovi, Švábenice 339 a manželé
Menšíkovi, Švábenice 188.
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Usnesení č. 12
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e zpracování záměru prodat pozemek p.č. 3985 a p.č.
47/1 v k.ú. Švábenice. Výměra bude upřesněna dle zpracovaného geometrického plánu,
cena pozemku bude stanovena znaleckým posudkem. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem pozemků.
- starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí o prodej pozemku p.č. 54 v k.ú. Švábenice,
kterou na úřad městyse doručili Josef Moler a Jitka Brhelová, Švábenice 89.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e zpracování záměru prodat pozemek p.č. 54 v k.ú.
Švábenice. Výměra bude upřesněna dle zpracovaného geometrického plánu. Cena
pozemku bude stanovena dle skutečných nákladů městyse na odkup a demolici domu č.p.
179 s pozemky, jejichž součástí byl i pozemek p.č. 54.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku.
- k 31. 12. 2016 končí platnost veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na
úseku projednávání přestupků. Na úřad městyse byl doručen Dodatek č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě na dobu neurčitou od 1. 1. 2017. Veřejnoprávní smlouvu lze vypovědět, a to i bez
udání důvodu, jen písemnou formou a to vždy k 31. 12. kalendářního roku s tím, že tato
výpověď musí být doručena nejpozději do 30. 10. příslušného kalendářního roku.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 9/VS/2012
uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a městysem Švábenice o výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků
- dne 29. 9. 2016 byla dokončena akce „Revitalizace mimoškolní budovy Švábenice“, dílo
bylo převzato od zhotovitele bez závad. V současné době zaměstnanci městyse provádějí
terénní úpravy, opravy chodníků a další dokončovací práce v okolí mimoškolní budovy.
- na úřad městyse byla doručena žádost o povolení oprav památníku Padlých Rudoarmějců
ve Švábenicích. Žádost zaslala firma Bau-AMSTAV trade company s.r.o., Biskupský dvůr
2095/8, 110 00 Praha 1. Firma byla pověřena Velvyslanectvím Ruské Federace v Praze k
provedení oprav, veškeré náklady na opravy budou hrazeny z prostředků Ruské Federace v
České republice. Velvyslanectví Ruské Federace v ČR písemně zaslalo žádost o povolení
zahájení prací v měsíci říjnu 2016. S opravami památníku zastupitelstvo městyse souhlasí.
- pokračují práce na opravě sochy anděla s Kristem. Dokončení prací vč. instalace sochy
před kostel by mělo být dle sdělení restaurátora do konce měsíce října 2016.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Bod č. 12

Diskuse

Bod č. 13 Závěr
Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva
městyse Švábenice v 19:10 hod.
Ve Švábenicích dne: 5. 10. 2016
Zapsala: Petra Jakešová.
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Zápis o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 14. 12. 2016 ve Švábenicích
Starosta (předsedající) Josef Kubík zahájil 11. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
(dále jen ZM) v 17:00 hod. a přivítal všechny přítomné.
Bod č. 1
Technický bod
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání 11. 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 12 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni, omluveni, nepřítomni: viz prezenční listina – příloha č. 1 tohoto zápisu.
Omluveni: MUDr. Ing. Jolana Zlámalová, PhD., Petr Rejpal, Josef Polišenský
Zapisovatelkou byla jmenována Petra Jakešová.
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis z 10. 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 11. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice.
Navrženi byli: Lenka Gruberová, Petra Pištělková
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 11. zasedání
zastupitelstva městyse:
1. Lenka Gruberová
2. Petra Pištělková
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.
Rozpočtové provizorium 2017
4.
a) Předběžný souhlas radě městyse k provedení rozpočtového opatření v roce 2016
b) Projednání pravomoci rady městyse dle § 102, odst. 2, písm, a) zák. č.
128/2000 Sb., v platném znění v roce 2017
5.
Pověření zástupce městyse na valné hromady, které se uskuteční v roce
2017
6.
Rozpočtové opatření 5,6,7,8/2016
7.
Projednání kupní smlouvy prodeje pozemků p.č. 1105/59 a p.č. st. 581/2 v k.ú.
Švábenice
8.
Projednání směnné smlouvy
9.
Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat část pozemku p.č. PK 3950/1
v k.ú. Švábenice
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10.

Projedná písemných žádostí k záměru městyse směnit části pozemků v k.ú.
Švábenice
11. Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat části pozemků p.č. PK
907/38 a PK 907/39 v k.ú. Švábenice
12. Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat část pozemku p.č.
2196/1 v k.ú. Švábenice
13. Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat části pozemků p.č. PK
3950/1, p.č. 3950/4 a p.č. st. 227 v k.ú. Švábenice
14. Projednání záměru prodat pozemek p.č. 54 v k.ú. Švábenice
15. Projednání záměru směnit pozemek parc. č. 1081/9 a parc. 1081/10 v k.ú.
Švábenice s doplatkem
16. Projednání záměru prodat části pozemku parc. č. 3804 a parc. č. 3942/3 v k.ú.
Švábenice
17. Projednání závěrečného účtu Svazku obcí Ivanovická brána za rok 2015
18. Schválení sazby poplatku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na rok
2017
19. Různé
20. Diskuse
21. Závěr
Bod č. 2
Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Místostarosta seznámil zastupitelstvo městyse s usnesením rady městyse ze dne 13. 7.,
8. 8., 17. 8., 7. 9., 16. 9., 19. 10. a 16. 11. 2016.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady městyse ze dne 13. 7.,
8. 8., 17. 8., 7. 9., 16. 9., 19. 10. a 16. 11. 2016.
Bod č. 3
Rozpočtové provizorium 2017
Předsedkyně finančního výboru Alena Kušková seznámila zastupitelstvo městyse
s rozpočtovým provizoriem městyse Švábenice na rok 2017, viz příloha č. 2.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů § 13 Rozpočtové provizorium s tím, že do schválení rozpočtu
městyse na rok 2017 se budou hradit pouze běžné provozní výdaje a závazky vyplývající ze
smluv přechodného období. Mimo běžných provozních výdajů a závazků se budou hradit
po dobu platnosti rozpočtového provizoria výdaje na akci „Oprava chodníků podél silnice
II/428, Švábenice“, výdaje na investiční akci „Novostavba chodníku podél silnice II/428,
Švábenice“ a věcné dary.
Bod č. 4
a)Předběžný souhlas radě městyse k provedení rozpočtového opatření v roce 2016
b)Projednání pravomocí rady městyse dle § 102, odst. 2, písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb. v roce 2017
Starosta požádal zastupitelstvo městyse za radu městyse o pověření k provedení
případných změn v rozpočtu městyse, které bude nutno provést do konce roku 2016.
S výsledkem bude ZM seznámeno na nejbližším zasedání ZM tak, aby nedošlo k porušení
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§ 84, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dále starosta požádal
zastupitelstvo městyse Švábenice o pověření k provádění rozpočtových opatření radou
městyse v roce 2017.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo městyse d á v á p ř e d b ě ž n ý s o u h l a s radě městyse k provedení
případných změn v rozpočtu městyse v měsíci prosinci 2016 rozpočtovým opatřením.
S výsledkem bude ZM seznámeno na nejbližším zasedání ZM.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e provádění rozpočtových opatření radou městyse
v roce 2017 v tomto rozsahu :
a) v rámci položek jednotlivých oddílů, paragrafů;
b) státních dotací z programu rozvoje venkova a jiných dotací.
V 17.20 hodin odešla členka zastupitelstva Alena Kušková
Bod č. 5
Pověření zástupce městyse na valné hromady, které se uskuteční v roce 2017
Starosta požádal zastupitelstvo městyse o projednání a schválení zástupce městyse na
všechny valné hromady, které se uskuteční v roce 2017.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo městyse d e l e g u j e starostu městyse Švábenice Josefa Kubíka na
následující valné hromady, které se uskuteční v roce 2017:
- VAK Vyškov, a.s.
- RESPONO Vyškov, a.s.
Bod č. 6
Rozpočtové opatření č. 5, 6, 7 a 8/2016
Účetní Petra Jakešová seznámila zastupitelstvo městyse s rozpočtovým opatřením č. 5, 6, 7
a 8/2016 rozpočtu městyse, viz příloha č. 3.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 5, 6, 7 a 8/2016 rozpočtu
městyse.
Bod č. 7
Projednání kupní smlouvy prodeje pozemků
p. č. 1105/59 a p.č. st. 581/2 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s kupní smlouvou na prodej pozemku parc.
č. 1105/59 a p.č. st. 581/2 uzavřenou mezi městysem Švábenice jako prodávající
a Vlastislavem Lakomým, Švábenice 323, 683 23 Ivanovice na Hané, jako kupující.
Usnesení č. 9:
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 pozemku p. č. PK 904/11
2
o výměře 2463 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. PK 904/11 se geometrickým plánem číslo GPL 5162
155/2016, vyčleňují pozemky p.č. 1105/59, orná půda o výměře 175 m a pozemek p.č. st.
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581/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m za kupní cenu 37.830,- Kč mezi
Městysem Švábenice jako prodávající, Vlastislavu Lakomému, Švábenice 323, 683 23.
Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 19. 9. 2016 a z ní sňat dne
4. 10. 2016. Kupující uhradí vypracování znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy a
návrh na vklad.
Bod č. 8
Projednání směnné smlouvy
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se směnnou smlouvou na směnu pozemků p.č.
2
2
3412/11 o výměře 33 m , a p.č. 3412/12 o výměře 16 m za pozemek p.č. 3584/4 o výměře
2
49 m uzavřenou mezi městysem Švábenice a Mgr. Miloslavou Hillovou, Štýřice, Pšeník
367/1, 639 00 Brno.
Usnesení č. 10:
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 první smluvní strana a Mgr. Miloslavou Hillovou, bytem Štýřice, Pšeník 367/1, 639 00
Brno jako druhá smluvní strana.
První smluvní strana je výlučným vlastníkem pozemků zapsaných v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj - Katastrálním pracovištěm Vyškov
na LV č.10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice jako pozemky ve zjednodušené
2
2
evidenci – parcely původu PK p.č. 3936 o výměře 8031 m a p.č. 3937 o výměře 5229 m .
Geometrickým plánem číslo 515-148/2016 se z pozemku p.č. PK 3936 vyčleňuje pozemek
2
p.č. 3412/11, orná půda o výměře 33 m a z pozemku p.č. PK 3937 se vyčleňuje pozemek
2
p.č. 3412/12, orná půda o výměře 16 m .
Druhá smluvní strana je výlučným vlastníkem pozemku zapsaného v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj - Katastrálním pracovištěm Vyškov
na LV č. 129 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice jako pozemek ve zjednodušené
2
evidenci – parcela původu PK p.č.3840 výměře 2881 m . Geometrickým plánem číslo 5152
148/2016 se z pozemku vyčleňuje pozemek p.č. 3584/4, ostatní plocha o výměře 49 m .
První smluvní strana převádí do výlučného vlastnictví druhé smluvní strany nově vznikající
pozemky p.č. 3412/11, orná půda o výměře 33 m2 a p.č. 3412/12, orná půda o výměře 16
2
m a druhá smluvní strana tyto pozemky do svého vlastnictví přijímá. Druhá smluvní strana
převádí do výlučného vlastnictví první smluvní strany pozemek p.č. 3584/4, ostatní plocha
2
o výměře 49 m a první smluvní strana tento pozemek do svého výlučného vlastnictví
přijímá.
Smluvní strany se dohodly, že předmětné nemovitosti si směňují bezplatně. Žádná ze stran
výslovně nepožaduje doplatek k vyměňovaným nemovitostem. Hodnota pozemků činí dle
dohody obou stran 1125,- Kč na každé straně směny.
Záměr městyse by zveřejněn na úřední desce vyvěšením den 19. 9. 2016 a z ní sňat dne
4. 10. 2016. Náklady na směnu pozemků uhradí městys Švábenice.
Bod č. 9
Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat část pozemku
p.č. PK 3950/1 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí k záměru městyse prodat
část pozemku parc. č. PK 3950/1 v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
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Vyškov, označený dle GPL 511-57/2016 jako p.č. st. 578 o výměře 6 m schváleného
zastupitelstvem městyse dne 4. 10. 2016 usnesením č. 6. Záměr městyse byl zveřejněn na
úřední desce vyvěšením dne 23. 11. 2016 a z ní sňat 14. 12. 2016. Písemnou žádost podali
Tereza Suchomelová a Jiří Suchomel, bytem Medlovice 89, 682 01 Vyškov.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podali dne 7. 12. 2016
Tereza Suchomelová a Jiří Suchomel, bytem Medlovice 89, 682 01 Vyškov o odkoupení
části pozemku parc. č. 3950/1 v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
2
Vyškov, označené dle GPL 511-57/2016 jako p.č. st. 578 o výměře 6 m , cena pozemku je
2
650,- Kč/m , dle záměru městyse, schváleného Zastupitelstvem městyse Švábenice dne
4. 10. 2016 usnesením č. 6. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne
2
23. 11. 2016 a z ní sňat 14. 12. 2016. Cena 650,- Kč/m je stanovena dle znaleckého
posudku číslo 2760-057/2016. Kupující uhradí vypracování znaleckého posudku, sepsání
kupní smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 10
Projednání písemných žádostí k záměru městyse směnit části pozemků
v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí k záměru městyse směnit
části pozemku p.č. 3950/5 v k.ú. Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označený dle
2
2
GPL 520-171/2016 jako p.č. st. 585 o výměře 9 m a p.č. st. 586 o výměře 18 m a dále
směnit část pozemku p.č. 180/1 který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označený dle GPL 5202
171/2016 jako p.č. 180/3 o výměře 138 m za podíl ½ z pozemku p.č. PK 195/7 v k.ú.
Švábenice, který je zapsán na LV č. 180 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
2
katastrální pracoviště Vyškov o výměře 547 m schváleného zastupitelstvem městyse dne
4. 10. 2016 usnesením č. 5. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne
23. 11. 2016 a z ní sňat 14. 12. 2016. Písemnou žádost podala Zdeňka Zoufalá, bytem
Švábenice 93, 683 23 Švábenice.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podala dne 28. 11. 2016
Zdeňka Zoufalá, bytem Švábenice 93, 683 23 Švábenice o směnu části pozemku p.č. 3950/5
v k.ú. Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označený dle GPL 520-171/2016 jako p.č.
2
2
st. 585 o výměře 9 m a p.č. st.586 o výměře 18 m a dále směnit část pozemku p.č. 180/1
který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov, označený dle GPL 520-171/2016 jako p.č. 180/3 o výměře
2
138 m za podíl ½ z pozemku p.č. PK 195/7 v k.ú. Švábenice, který je zapsán na LV č. 180 u
2
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov o výměře 547 m
a sice podíl ve vlastnictví Zoufalé Zdeňky, bytem č.p. 93, Švábenice 683 23, dle záměru
městyse schváleného zastupitelstvem městyse dne 4. 10. 2016 usnesením č. 5. Záměr
městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 23. 11. 2016 a z ní sňat 14. 12. 2016.
Směňující strany uhradí sepsání směnné smlouvy a návrh na vklad rovným dílem.
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Bod č. 11
Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat části pozemků
p.č. PK 907/38 a PK 907/39 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnými žádostmi k záměru městyse prodat
části pozemků parc. č. PK 907/38 a PK 907/39 v katastrálním území Švábenice, které jsou
zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov, označené dle GPL 514-125/2016 jako p.č. 907/53 o výměře
2
2
2
47 m a p.č. 907/54 o výměře 43 m a p.č. 907/55 o výměře 45 m schváleného
zastupitelstvem městyse dne 4. 10. 2016 usnesením č. 7. Záměr městyse byl zveřejněn na
úřední desce vyvěšením dne 23. 11. 2016 a z ní sňat 14. 12. 2016. Písemnou žádost podali
Martin Frgál, bytem Švábenice 268, Tomáš Pištělka, bytem Švábenice 3, Petra Pištělková,
bytem Švábenice 160 a Zdeňka Tilšerová, bytem Švábenice 96, všichni 683 23 Švábenice.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podali dne 30. 11. 2016
Martin Frgál, bytem Švábenice 268, 683 23 Švábenice, Tomáš Pištělka, bytem Švábenice 3,
683 23 Švábenice, Petra Pištělková, bytem Švábenice 160, 683 23 Švábenice a Zdeňka
Tilšerová, bytem Švábenice 96, 683 23 Švábenice o odkoupení části pozemku p.č. PK
907/38 a části pozemku p.č. PK 907/39 v katastrálním území Švábenice, které jsou zapsány
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov, označené dle GPL 514-125/2016 jako
2
•
p.č. 907/53 o výměře 47 m vzniklé z p.č. PK 907/38 k této parcele se přihlašuje
Martin Frgál,
2
•
p.č. 907/54 o výměře 43 m vzniklé z p.č. PK 907/38 k této parcele se přihlašují
Tomáš Pištělka a Petra Pištělková a
2
•
p.č. 907/55 o výměře 45 m vzniklé z p.č. PK 907/38 díl „a“ a p.č. PK 907/39 díl „b“ k
této parcele se přihlašuje Zdeňka Tilšerová,
2
Cena pozemků je 195,- Kč/m , dle záměru městyse schváleného Zastupitelstvem městyse
Švábenice dne 4. 10. 2016 usnesením č. 7. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce
2
vyvěšením dne 23. 11. 2016 a z ní sňat 14. 12. 2016. Cena 195,- Kč/m je stanovena dle
znaleckého posudku číslo 2759-056/2016. Kupující uhradí vypracování znaleckého posudku
a návrh na vklad.
Bod č. 12
Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat část pozemku
p.č. 2196/1 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí k záměru městyse prodat
část pozemku parc. č. 2196/1 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 522-197/2016 jako díl „a“ o výměře 39 m a jako díl „c“
2
o výměře 14 m schváleného zastupitelstvem městyse dne 4. 10. 2016 usnesením č. 8.
Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 23. 11. 2016 a z ní sňat
14. 12. 2016. Písemnou žádost podali Oldřiška Branžovská, bytem Švábenice 255, Alois
Branžovský, bytem Lhota 6, Martin Branžovský, bytem Švábenice 109 a Oldřich Branžovský,
bytem Pístovice 214.
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Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podali dne 13. 12. 2016
Oldřiška Branžovská, bytem Švábenice 255, 683 23 Švábenice, Alois Branžovský, bytem
Lhota 6, 768 34 Pačlavice, Martin Branžovský, bytem Švábenice 109, 683 23 Švábenice a
Oldřich Branžovský, bytem Pístovice 214, 683 05 Račice-Pístovice o odkoupení části
pozemku parc. č. 2196/1 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 522-197/2016 jako díl „a“ o výměře 39 m a jako díl „c“ o
2
2
výměře 14 m , cena 650,- Kč/m , dle záměru městyse, schváleného Zastupitelstvem
městyse Švábenice dne 4. 10. 2016 usnesením č. 8. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední
2
desce vyvěšením dne 23. 11. 2016 a z ní sňat 14. 12. 2016. Cena 650,- Kč/m je stanovena
dle znaleckého posudku číslo 2757-054/2016. Kupující uhradí vypracování znaleckého
posudku, sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 13
Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat části pozemků
p.č. PK 3950/1, p.č. 3950/4 a p.č. st. 227 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí k záměru městyse prodat
část pozemku parc. č. PK 3950/1, prodat pozemek p.č. 3950/4 a prodat část pozemku p.č.
st. 227 v katastrálním území Švábenice, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označené dle
2
GPL 523-198/2016 jako p.č. 3950/22 o výměře 57 m , p.č. 3950/4 o výměře 88 m2,
2
2
zpřesněn dle výše uvedeného GPL na 85 m a p.č. 4038 o výměře 122 m a díl „b“ o výměře
2
19 m schváleného zastupitelstvem městyse dne 4. 10. 2016 usnesením č. 9. Záměr
městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 23. 11. 2016 a z ní sňat 14. 12. 2016.
Písemnou žádost podal Zdeněk Šťastný, bytem Halasovo náměstí 4, 638 00 Brno.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podal dne 11. 12. 2016
Zdeněk Šťastný, bytem Halasovo náměstí 4, 638 00 Brno o odkoupení části pozemku parc.
č. PK 3950/1, odkoupení pozemku p.č. 3950/4 a odkoupení části pozemku p.č. st. 227
v katastrálním území Švábenice, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označené dle
2
2
GPL 523-198/2016 jako p.č. 3950/22 o výměře 57 m , cena 195,- Kč/m , dále pak p.č.
2
2
2
3950/4 o výměře 88 m , zpřesněna dle GPL 523-198/2016 na 85 m , cena 195,- Kč/m
2
a pozemek označený dle GPL 523-198/2016 jako p.č. 4038 o výměře 122 m a díl „b“
2
2
o výměře 19 m , cena 650,- Kč/m , dle záměru městyse, schváleného Zastupitelstvem
městyse Švábenice dne 4. 10. 2016 usnesením č. 9. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední
2
2
desce vyvěšením dne 23. 11. 2016 a z ní sňat 14. 12. 2016. Cena 195,- Kč/m a 650,- Kč/m
je stanovena dle znaleckého posudku číslo 2758-055/2016. Kupující uhradí vypracování
znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 14
Projednání záměru městyse prodat pozemek p.č. 54 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se záměrem městyse prodat pozemek p.č. 54
v katastrálním území Švábenice.
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Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr městyse prodat pozemek p.č. 54
v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
2
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov o výměře 32 m . Cena za
2
pozemek je stanovena ve výši 1.200,- Kč/m . Kupující uhradí sepsání kupní smlouvy a návrh
na vklad.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce městyse po dobu nejméně 15 dnů před
projednáním orgány městyse.
V 18.15 hodin odešla členka zastupitelstva Mgr. Jana Straková, PhD.
Bod č. 15
Projednání záměru směnit pozemek p.č. 1081/9 a p.č. 1081/10
v k.ú. Švábenice s doplatkem
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se záměrem městyse směnit pozemek p.č.
1081/9 a p.č. 1081/10 v k.ú. Švábenice s doplatkem.
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr městyse směnit pozemek p.č. 1081/9 v
katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
2
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov o výměře 270 m za část
pozemku p.č. 1081/10 v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č.
1546 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov označený
2
dle GPL 526-244/2016 jako p.č. 1081/14 o výměře 141 m . Výměra nad rámec směny
pozemku bude doplacena na základě znaleckého posudku. Cena za pozemek je stanovena
dle znaleckého posudku číslo 2765-062/2016 vypracovaného Ing. Vladimírem Šindelářem,
2
Švábenice 343 ve výši 190,- 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. 16
Projednání záměru městyse prodat části pozemků p.č. 3804 a p.č. 3942/3
v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se záměrem městyse prodat části pozemků p.č.
3804 a p.č. 3942/3 v katastrálním území Švábenice.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr městyse prodat části pozemku p.č. 3804
v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označený dle GPL 5272
245/2016 jako p.č. 3804/3 o výměře 40 m a dále označený dle GPL 527-245/2016 jako díl
2
„a“ o výměře 42 m . Cena za pozemek je stanovena dle znaleckého posudku číslo 27662
063/2016 vypracovaného Ing. Vladimírem Šindelářem, Švábenice 343 ve výši 152,- Kč/m .
Dále prodat část pozemku p.č. 3942/3 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 527-245/2016 jako díl „b“ o výměře 9 m . Cena za pozemek je
stanovena dle znaleckého posudku číslo 2766-063/2016 vypracovaného Ing. Vladimírem
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2

Šindelářem, Švábenice 343 ve výši 152,- 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. 17
Projednání závěrečného účtu Svazku obcí Ivanovická brána za rok 2015
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se Závěrečným účtem Svazku obcí Ivanovická
brána za rok 2015.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í Závěrečný účet Svazku obcí Ivanovická
brána za rok 2015.
Bod č. 18
Schválení sazby poplatku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na rok 2017
Účetní městyse seznámila zastupitelstvo s vyčíslením nákladů za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na rok 2017.
Usnesení č. 20
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e sazbu poplatku za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na rok 2017 ve výši 500,- Kč pro poplatníka.
Bod č. 19
Různé: Informace starosty:
- starosta městyse seznámil s žádostí ze dne 28. 11. 2016 pana Jaroslava Synka, Švábenice
273 o odkup části pozemku parc. č. st. 2/1 v k.ú. Švábenice. Tento pozemek se nachází za
jeho domem a přechází za dům č.p. 193 ve vlastnictví městyse Švábenice. Odkup pozemku
žádá p. Synek z důvodu vybudování zahrádky. Starosta zajistí zaměření geodetem
a možnost rozdělení pozemku. Poté zastupitelstvo rozhodne, zda schválí záměr prodeje.
- dne 18. 11. 2016 byla na úřad městyse doručena žádost o prodej pozemků p.č. 3993
a p.č. 114/1 v k.ú. Švábenice, kterou doručila Tamara Oujezská, Švábenice 221. Žadatelka
chce pozemky využít na výstavbu dvojgaráže a výsadbu okrasných stromů a keřů. Starosta
sdělil, že dle sdělení stavebního úřadu je stavba dvojgaráže v této lokalitě v rozporu
s platným územním plánem městyse. Z důvodu vyřešení situace parkování, se prošetří
možnost vybudování zpevněných parkovacích míst odebráním zeminy z protějšího svahu
přibližně v úseku od domu manželů Vymazalových po dům manželů Dobešových.
O výsledku bude paní Oujezská informována.
- starosta městyse seznámil s žádostí společnosti STADE – rodinné domy, s.r.o., Švábenice
167 o odkup části pozemku p.č. 3950/1 v k.ú. Švábenice. Společnost žádá o odkup
pozemku v zadní části od potoka a z přední části budovy č.p. 114 (bývalá prodejna AVOS).
Odkoupené části pozemku by tvořily funkční celek budovy (oplocení, vstupní schodiště
a vodovodní jímka by byly ve vlastnictví spol. STADE). Starosta sdělil, že je nutné zpracovat
geodetem přesné zaměření. Zastupitelstvo potom projedná záměr městyse na prodej částí
pozemku.
- koncem měsíce listopadu byly dokončeny práce na 2. etapě restaurování sochy anděla
s Krista před kostelem. Dne 1. 12. 2016 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka za účasti
zástupkyně Národního památkového ústavu v Brně Mgr. Marty Sedlákové a Mgr. Petra
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Bařinky, zástupce Městského úřadu Vyškov se závěrem, že restaurátorské práce byly
provedeny ve vysoké kvalitě a v souladu s vydaným závazným stanoviskem. Z důvodu
povětrnostních podmínek bude v jarních měsících roku 2017 provedena hydrofobizace a
závěrečné barevné sjednocení.
- na hřbitově bylo odstraněno několik hrobových obrub a náhrobků. Jednalo se o hrobová
místa, která byla již mnoho let opuštěná a nebylo možné dohledat žádné další příbuzné
posledních nájemců hrobových míst.
Usnesení č. 21
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Bod č. 20 Diskuse
Bod č. 21 Závěr
Starosta popřál všem přítomným klidné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do
nového roku.
Zasedání ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva městyse
Švábenice ve 20.00 hod.
Ve Švábenicích dne: 19. 12. 2016
Zapsala: Petra Jakešová

Zápis o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 14. 3. 2017 ve Švábenicích
Starosta (předsedající) Josef Kubík zahájil 12. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
(dále jen ZM ) v 18.00 hod. a přivítal všechny přítomné.
Bod č. 1 Technický bod
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání 12. zasedání ZM byla zveřejněna
na úřední desce Úřadu městyse Švábenice a to nejméně sedm dnů přede dnem konání
zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Omluveni: Ing. František Bureš, Lenka Gruberová, Alena Kušková, Josef Polišenský
Zapisovatelkou byla jmenována Petra Jakešová.
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis z 11. 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 12. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice.
Navrženi byli: Michal Hladký, Petr Rejpal
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 12. zasedání
zastupitelstva městyse:
1. Michal Hladký
2. Petr Rejpal
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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.
Projednání a schválení rozpočtu městyse na rok 2017
4.
Projednání a schválení smluv o poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu
městyse a darovacích smluv
5.
Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu městyse 2018-2019
6.
Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2016
7.
Zprávy finančního a kontrolního výboru
8.
Projednání kupní smlouvy prodeje části pozemku parc. č. PK 907/38 a PK
907/39 v k.ú. Švábenice
9.
Projednání kupní smlouvy prodeje části pozemku parc. č. PK 3950/1 v k.ú.
Švábenice
10. Projednání kupní smlouvy prodeje části pozemku p.č. PK 3950/1, p.č. 3950/4 a p.č.
227 v k.ú. Švábenice
11. Projednání kupní smlouvy prodeje části pozemku p.č. 2196/1 v k.ú.
Švábenice
12. Projednání směnné smlouvy
13. Projednání písemných žádostí k záměru směnit pozemek p.č. 1081/9 za část
pozemku p.č. 1081/10 v k.ú. Švábenice s doplatkem
14. Projednání písemných žádostí k záměru prodat části pozemků p.č. 3804 a p.č.
3942/3 v k.ú. Švábenice
15. Projednání písemných žádostí k záměru prodat pozemek p.č. 54 v k.ú. Švábenice
16. Projednání záměru směnit části pozemků p.č. st. 32/1 a p.č. st. 32/2 v k.ú.
Švábenice
17. Projednání darovací smlouvy
18. Schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Švábenice za období 11/2012
–
11/2016
19. Různé
20. Diskuse
21. Závěr
V době od 18.10 – 18.20 hod vystoupili zástupci Komerční banky, a.s. a seznámili přítomné
s nabídkou zhodnocení volných finančních prostředků městyse. V rámci diskuse
zodpověděly všechny dotazy z řad zastupitelů. O využití nabídky rozhodne zastupitelstvo
městyse na příštím zasedání.
Bod č. 2
Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Místostarosta seznámil zastupitelstvo městyse s usnesením rady městyse ze dne 30. 11.,
19. 12., 30. 12. 2016, 18. 1. a 8. 2. 2017.
V 18.30 hod přišel člen zastupitelstva Josef Polišenský.
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Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady městyse ze dne 30.
11., 19. 12., 30. 12. 2016, 18. 1. a 8. 2. 2017.
Bod č. 3
Projednání a schválení rozpočtu městyse na rok 2017
Petra Pištělková – členka zastupitelstva seznámila zastupitelstvo městyse s návrhem
rozpočtu městyse na rok 2017, viz příloha č. 2.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočet městyse Švábenice na rok 2017 – příjmy
celkem 15 904 700,- Kč, výdaje celkem 17 304 700,- Kč. Rozpočet je schodkový. Schodek
bude kryt z přebytku hospodaření minulých let - financování ve výši 1 400 000,- Kč.
Závaznými ukazateli při členění a plnění rozpočtu jsou paragrafy.
Od 19.00 do 19.10 hod manažer náboru depozit ČR Jiří Šlapanský předložil nabídku
společnosti „ARTESA spořitelní družstvo“ na zřízení termínovaného vkladu městysem. O
zřízení termínovaného vkladu rozhodne zastupitelstvo na příštím zasedání.
Bod č. 4
Projednání a schválení smluv o poskytnutí neinvestičních příspěvků
z rozpočtu městyse a darovacích smluv
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se Smlouvami o poskytnutí neinvestičních
příspěvků z rozpočtu městyse a darovacích smluv následujícím organizacím:
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Paprsek
Oblastní spolek ČČK Vyškov, Místní skupina Švábenice
Společnost přátel vesnice a malého města
Sbor dobrovolných hasičů Švábenice
Volejbal Švábenice
3. Oddíl YMCA Skaut Švábenice
Český svaz chovatelů ZO Švábenice
Římskokatolická farnost Švábenice
Občanské sdružení Sarkander
Římskokatolická farnost Švábenice
Sokol Švábenice, z.s.
Martina Vévodová, Švábenice 27
ZO Českého zahrádkářského svazu Švábenice, z.s.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
Darovací smlouvu č. 1/2017 uzavřenou podle
§ 2055-2078 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů mezi
dárcem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupený
Josefem Kubíkem, starostou městyse a obdarovaným Asociací rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s. Klub PAPRSEK Tyršova 29, 682 01 Vyškov, zastoupený Jaroslavou
Bednářovou předsedkyní. Finanční prostředky ve výši 2 000,- Kč jsou poskytnuty na
podporu zajištění akcí, které organizace pořádá pro zdravotně postižené děti – členy
organizace PAPRSEK v roce 2017.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
Darovací smlouvu č. 2/2017 uzavřenou podle
§ 2055-2078 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů mezi
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dárcem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupený
Josefem Kubíkem, starostou městyse a obdarovaným Oblastním spolkem Českého
červeného kříže Vyškov, Místní skupina Švábenice, 683 23 Švábenice, zast. Ludmilou
Navrátilovou, předsedkyní místní skupiny. Finanční prostředky ve výši 3 000,- Kč jsou
poskytnuty na podporu zajištění činnosti místní skupiny.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
Darovací smlouvu č. 3/2017 uzavřenou podle
§ 2055-2078 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů mezi
dárcem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupený
Josefem Kubíkem, starostou městyse a obdarovaným Společností přátel vesnice a malého
města Spojenců 10, 772 00 Olomouc, zastoupeným Pavlem Pospěchem. Finanční
prostředky ve výši 1 000,- Kč jsou poskytnuty na podporu vydání Hanáckého kalendáře.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního
příspěvku z rozpočtu městyse Švábenice č. 1/2017 uzavřenou podle ustanovení § 1724
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zast.
Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Sborem dobrovolných hasičů Švábenice,
Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zast. Bc. Pavlem Přecechtělem, starostou SDH
Švábenice. Finanční příspěvek ve výši 25 000,- Kč je poskytován na vybavení, soutěže
a kulturní akce mladých hasičů SDH.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního
příspěvku z rozpočtu městyse Švábenice č. 2/2017 uzavřenou podle ustanovení § 1724
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zast.
Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Volejbal Švábenice, Švábenice 317, 683
23 Ivanovice na Hané, zast. Boženou Štolfovou. Finanční příspěvek ve výši 25 000,- Kč je
poskytován k celoroční činnosti – pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí
pro děti.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního
příspěvku z rozpočtu městyse Švábenice č. 3/2017 uzavřenou podle ustanovení § 1724
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zast.
Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem 3. oddíl Ymca Skaut Švábenice,
Na Řádku 21, 690 02 Břeclav, zast. Radimem Holubem, předsedou sdružení. Finanční
příspěvek ve výši 35 000,- Kč je poskytován na podporu celoroční činnosti oddílu Švábenice
a obnovu táborového materiálu.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního
příspěvku z rozpočtu městyse Švábenice č. 4/2017 uzavřenou podle ustanovení § 1724
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
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poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zast.
Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Český svaz chovatelů Základní
organizace Švábenice, Švábenice 253, 683 23 Ivanovice na Hané, zast. Josefem Hanákem,
jednatelem. Finanční příspěvek ve výši 25 000,- Kč je poskytován na organizaci dětského
dne, hodové výstavy u příležitosti 30. výročí založení organizace a údržbu areálu.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního
příspěvku z rozpočtu městyse Švábenice č. 5/2017 uzavřenou podle ustanovení § 1724
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zast.
Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Římskokatolická farnost Švábenice,
Švábenice 98, 683 24 Švábenice, zast. Miluší Hladkou, pastorační asistentkou. Finanční
příspěvek ve výši 4 000,- Kč je poskytován na akce pro děti, které se uskuteční v roce 2017
(turnaj ve Stiga hokeji, fotbale, šachu a akce v přírodě).
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního
příspěvku z rozpočtu městyse Švábenice č. 6/2017 uzavřenou podle ustanovení § 1724
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané,
zast.Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Občanské sdružení Sarkander,
pobočka Vyškov, zast. Miluší Hladkou, jednatelkou. Finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč je
poskytován na akce, které se uskuteční v roce 2017 (kemp pro kluky, putovní víkend).
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního
příspěvku z rozpočtu městyse Švábenice č. 7/2017 uzavřenou podle ustanovení § 1724
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zast.
Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Římskokatolická farnost Švábenice,
Švábenice 98, 683 24 Švábenice, zast. Mgr. Krzysztofem Jonczykem, administrátorem.
Finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč je poskytován na dokončení omítek ve staré
sakristii a venkovních omítek presbytáře kostela a opravu zídky.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního
příspěvku z rozpočtu městyse Švábenice č. 8/2017 uzavřenou podle ustanovení § 1724
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zast.
Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Sokol Švábenice, z.s., Švábenice 383,
683 24 Švábenice, zast.: Petrem Rejpalem, místopředsedou. Finanční příspěvek ve výši
100 000,- Kč je poskytován na provozní činnost spolku.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního
příspěvku z rozpočtu městyse Švábenice č. 9/2017 uzavřenou podle ustanovení § 1724
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
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pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zast.
Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Martinou Vévodovou, Švábenice 27, 683
23 Ivanovice na Hané. Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč je poskytován na podporu při
reprezentaci a nákup vybavení.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního
příspěvku z rozpočtu městyse Švábenice č. 10/2017 uzavřenou podle ustanovení § 1724
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi
poskytovatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zast.
Josefem Kubíkem, starostou městyse a příjemcem Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Švábenice, z.s., Švábenice, 683 23 Ivanovice na Hané, zast. Jiřím
Punčochářem, předsedou spolku. Finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč je poskytován na
opravu střechy skladu materiálu na moštárně a palírně ve Švábenicích.
Bod č. 5
Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu městyse 2018-2019
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se střednědobým výhledem rozpočtu městyse na
roky 2018-2019, viz příloha č. 3.
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu městyse na roky
2018-2019.
Bod č. 6
Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2016
Účetní městyse Petra Jakešová seznámila zastupitelstvo městyse s výsledky inventarizace
majetku a závazků za rok 2016, viz. příloha č. 4.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e výsledky inventarizace majetku a závazků za rok
2016, včetně závěrečné zprávy s návrhem na vyřazení.
Bod č. 7
Zprávy finančního a kontrolního výboru
Zprávu finančního výboru přednesl Vladimír Hroza, viz příloha č. 5.
Zprávu kontrolního výboru přednesla Mgr. Jana Straková, Ph.D., viz příloha č. 6.
Usnesení č. 20
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í zprávy finančního výboru ze dne 8. 3.
2017 a kontrolního výboru ze dne 8. 3. 2017.
V 19.40 hod odešla členka zastupitelstva Mgr. Jana Straková, PhD.
Bod č. 8
Projednání kupní smlouvy prodeje části pozemků
parc. č. PK 907/38 a PK 907/39 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s kupní smlouvou na prodej části pozemků parc.
č. PK 907/38 a PK 907/39 v k.ú. Švábenice uzavřenou mezi městysem Švábenice jako
prodávající a manželé Tomáš Pištělka, Švábenice 3, 683 23 Ivanovice na Hané, a Petra
Pištělková, Švábenice 160, 683 23 Švábenice, Martin Frgál, Švábenice 268, 683 23
Švábenice a Zdeňka Tilšerová, Švábenice 96, 683 23 Švábenice jako kupující.
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Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů odprodej nemovitého majetku části pozemků parc. č. PK
2
2
907/38 o výměře 438 m a parc. č. PK 907/39 o výměře 278 m , které jsou zapsány 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.
PK 907/38 se geometrickým plánem číslo GPL 514-125/2016 vyčleňuje pozemek p.č.
2
907/53 o výměře 47 m travní porost za kupní cenu 9 165,- Kč mezi Městysem Švábenice
jako prodávající, Martinovi Frgálovi, Švábenice 268, 683 23 Švábenice.
Z pozemku p.č. PK 907/38 se geometrickým plánem číslo GPL 514-125/2016 vyčleňuje
2
pozemek p.č. 907/54 o výměře 43 m travní porost za kupní cenu 8 385,- Kč mezi
Městysem Švábenice jako prodávající, manželům Tomášovi Pištělkovi, Švábenice 3, 683 23
Švábenice a Petře Pištělkové, Švábenice 160, 683 23 Švábenice.
2
Z pozemku parc. č. PK 907/38 díl „a“ o výměře 8 m a z pozemku parc. č. PK 907/39 díl „b“
2
o výměře 37 m se geometrickým plánem číslo GPL 514-125/2016 vyčleňuje pozemek
2
parc. č. 907/55 o výměře 45 m travní porost za kupní cenu 8 775,- Kč mezi Městysem
Švábenice jako prodávající, Zdeňce Tilšerové, Švábenice 96, 683 23 Švábenice.
Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 23. 11. 2016 a z ní sňat dne
14. 12. 2016. Kupující uhradí vypracování znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy
a návrh na vklad.
Bod č. 9
Projednání kupní smlouvy prodeje části pozemku parc. č. PK 3950/1 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s kupní smlouvou na prodej části pozemku parc.
č. PK 3950/1 v k.ú. Švábenice uzavřenou mezi městysem Švábenice jako prodávající
a manžely Jiřím a Terezou Suchomelovými, Švábenice 68, 683 23 Ivanovice na Hané, jako
kupující.
Usnesení č. 22:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů odprodej nemovitého majetku části pozemku parc. č. PK
2
3950/1 o výměře 44 485 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. PK 3950/1 se geometrickým
plánem číslo GPL 511-57/2016 vyčleňuje pozemek p.č. st. 578 zastavěná plocha a nádvoří
2
o výměře 6 m za kupní cenu 3 900,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající,
manželům Jiřímu a Tereze Suchomelovým, Švábenice 68. Záměr městyse byl zveřejněn na
úřední desce vyvěšením dne 23. 11. 2016 a z ní sňat dne 14. 12. 2016. Kupující uhradí
vypracování znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 10
Projednání kupní smlouvy prodeje části pozemků p.č. PK 3950/1, p.č. 3950/4 a p.č. 227
v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s kupní smlouvou na prodej části pozemku parc.
č. PK 3950/1, p.č. 3950/4 a p.č. 227 v k.ú. Švábenice uzavřenou mezi městysem Švábenice
jako prodávající a Zdeňkem Šťastným, Halasovo náměstí 4, 638 00 Brno, jako kupující.
Diskuse: bez připomínek
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Usnesení č. 23:
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 pozemků parc. č. PK
2
2
3950/1 o výměře 44.485 m , prodej pozemku 3950/4 o výměře 85 m a části pozemku p.č.
2
st. 227 o výměře 274 m , které jsou zapsány 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. PK 3950/1 se geometrickým
plánem číslo GPL 523-198/2016, vyčleňuje pozemek p.č. 3950/22, ostatní plocha o výměře
2
57 m . Z pozemku p.č. 3950/4, zahrada se geometrickým plánem číslo GPL 523-198/2016
2
2
opravuje výměra z 88 m na 85 m . Z pozemku p.č. st. 227 zastavěná plocha a nádvoří se
geometrickým plánem číslo GPL 523-198/2016 vyčleňuje pozemek p.č. 4038 ostatní
2
2
plocha o výměře 122 m
a díl pozemku b) o výměře 19 m , který se přičleňuje
k pozemku p.č.st. 226 za kupní cenu 119.340,- Kč mezi Městysem Švábenice jako
prodávající, Zdeňkovi Šťastnému , Halasovo náměstí 4, 638 00 Brno. Záměr městyse byl
zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 23. 11. 2016 a z ní sňat dne 14. 12. 2016.
Kupující uhradí vypracování znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 11
Projednání kupní smlouvy prodeje části pozemku p.č. 2196/1 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s kupní smlouvou na prodej části pozemku parc.
č. 2196/1 uzavřenou mezi městysem Švábenice jako prodávající a Oldřiškou Branžovskou,
bytem Švábenice 255, Aloisem Branžovským, bytem Lhota 6, Martinem Branžovským,
bytem Švábenice 109 a Oldřichem Branžovským, bytem Pístovice 214, jako kupující.
Usnesení č. 24:
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 pozemku parc. č. 2196/1,
2
ostatní plocha o výměře 4.286 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. 2196/1 se geometrickým plánem
2
číslo GPL 522-197/2016, vyčleňují díly pozemku a) o výměře 39 m , který se přičleňuje
2
k pozemku p.č. st. 344/1 a díl pozemku c) o výměře 14 m , který se přičleňuje k pozemku
p.č. st. 587 za kupní cenu 34.450,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající, Oldřišce
Branžovské, bytem Švábenice 255, 683 23 Švábenice, Aloisovi Branžovskému, bytem Lhota
6, 768 34 Pačlavice, Martinovi Branžovskému, bytem Švábenice 109, 683 23 Švábenice
a Oldřichovi Branžovskému, bytem Pístovice 214, 683 05 Račice-Pístovice. Záměr městyse
byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 23. 11. 2016 a z ní sňat dne 14. 12. 2016.
Kupující uhradí vypracování znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 12
Projednání směnné smlouvy
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se směnnou smlouvou uzavřenou mezi městysem
Švábenice a Zdeňkou Zoufalou, bytem Švábenice 93, 683 23 Švábenice.
Usnesení č. 25:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e směnu pozemků mezi Městysem Švábenice,
Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zast. Josefem Kubíkem, starostou městyse jako
první smluvní strana a paní Zdeňkou Zoufalou, bytem Švábenice 93, 683 23 Švábenice jako
druhá smluvní strana.
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První smluvní strana je výlučným vlastníkem pozemků zapsaných v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – Katastrálním pracovištěm Vyškov
na LV č.10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice jako pozemky p.č. 3950/5 ostatní
2
2
plocha o výměře 11.411 m a p.č.180/1 trvalý travní porost o výměře 453 m .
Geometrickým plánem číslo 520-171/2016 se z pozemku dle odst.1 p.č. 3950/5 vyčleňují
2
pozemky p.č.st. 585 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m a p.č.st. 586 zastavěná
2
plocha a nádvoří o výměře 18 m a z pozemku dle odst.1 p.č. 180/1 se vyčleňuje pozemek
2
p.č. 180/3 trvalý travní porost o výměře 138 m .
Druhá smluvní strana je z id.1/2 podílovou spoluvlastnicí pozemku zapsaného v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – Katastrálním
pracovištěm Vyškov na LV č. 180 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice jako pozemek ve
zjednodušené evidenci – parcela původu Pozemkový katastr (PK) p.č. 195/7 o výměře 547
2
m.
První smluvní strana převádí do výlučného vlastnictví druhé smluvní strany nově vznikající
2
pozemky dle čl.I odst.2 p.č. st.585 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m , p.č. st. 586
2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m a p.č. 180/3 trvalý travní porost o výměře 138
2
m a druhá smluvní strana tyto pozemky do svého vlastnictví přijímá. Druhá smluvní
strana převádí do výlučného vlastnictví první smluvní strany id.1/2 pozemku dle čl.II a
první smluvní strana tuto id.1/2 pozemku do svého výlučného vlastnictví přijímá.
Smluvní strany se dohodly, že předmětné nemovitosti si směňují bezplatně. Žádná ze stran
výslovně nepožaduje doplatek k vyměňovaným nemovitostem. Hodnota pozemků činí dle
dohody obou stran 6.160,- Kč na každé straně směny, což je hodnota id.1/2 pozemku dle
čl.II dle BPEJ s koeficientem 1,2.
Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 23. 11. 2016 a z ní sňat dne
14. 12. 2017.
Bod č. 13
Projednání písemných žádostí k záměru směnit pozemek p.č. 1081/9
za část pozemku p.č. 1081/10 v k.ú. Švábenice s doplatkem
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí k záměru městyse směnit
pozemek p.č. 1081/9 v k.ú. Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov o výměře
2
270 m za část pozemku p.č. 1081/10 v k.ú. Švábenice, který je zapsán na LV č. 1546
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov označený dle
2
GPL 526-244/2016 jako p.č. 1081/14 o výměře 141 m . Výměra nad rámec směny
pozemku bude doplacena na základě znaleckého posudku. Záměr městyse byl schválen
zastupitelstvem městyse dne 14. 12. 2016 usnesením č. 17 a byl zveřejněn na úřední desce
vyvěšením dne 14. 2. 2017 a z ní sňat 14. 3. 2017. Písemnou žádost podali dne 28. 2. 2017
manželé Pavel a Marie Indrákovi, bytem Švábenice 320, 683 23 Švábenice.
Usnesení č. 26:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podali dne 28. 2. 2017
manželé Pavel a Marie Indrákovi, bytem Švábenice 320, o směnu pozemku p.č. 1081/9
v k.ú. Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
2
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, o výměře 270 m za část pozemku
p.č. 1081/10 v k.ú. Švábenice, který je zapsán na LV č. 1546 u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov označený dle GPL 526-244/2016 jako
2
p.č. 1081/14 o výměře 141 m , dle záměru městyse, schváleného zastupitelstvem městyse
dne 14. 12. 2016 usnesením č. 17. Záměr městyse byl zveřejněn na úřední desce
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2

vyvěšením dne 14. 2. 2017 a z ní sňat 14. 3. 2017. Cena 190,- Kč/m je stanovena dle
znaleckého posudku číslo 2765-062/2016. Výměra nad rámec směny pozemku bude
doplacena na základě znaleckého posudku číslo 2765-062/2016. Žadatel uhradí
vypracování znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 14
Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat části pozemků
p.č. 3804 a p.č. 3942/3 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí k záměru městyse prodat
části pozemků parc. č. 3804 a p.č. 3942/3 v katastrálním území Švábenice, které jsou
zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov, označené dle GPL 527-245/2016 jako p.č. 3804/3 o výměře
2
2
2
40 m a jako díl „a“ o výměře 42 m a dále pak jako díl „b“ o výměře 9 m schváleného
zastupitelstvem městyse dne 14. 12. 2016 usnesením č. 18. Záměr městyse byl zveřejněn
na úřední desce vyvěšením dne 14. 2. 2017 a z ní sňat 14. 3. 2017. Písemnou žádost podali
dne 8. 3. 2017 manželé Marin a Lenka Punčochářovi, bytem Švábenice 224.
Usnesení č. 27:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podali dne 8. 3. 2017
manželé Martin a Lenka Punčochářovi, bytem Švábenice 224, o odkoupení části pozemků
parc. č. 3804 v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, označené
2
dle GPL 527-245/2016 jako p.č. 3804/3 o výměře 40 m a dále označený dle GPL 5272
245/2016 jako díl „a“ o výměře 42 m .
Dále pak prodat část pozemku p.č. 3942/3 v katastrálním území Švábenice, který je zapsán
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
2
pracoviště Vyškov, označený dle GPL 527-245/2016 jako díl „b“ o výměře 9 m . Záměr
městyse byl schválen zastupitelstvem městyse dne 14. 12. 2016 usnesením č. 18. Záměr
městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 14. 2. 2017 a z ní sňat 14. 3. 2017.
2
Cena 152,- Kč/m je stanovena dle znaleckého posudku číslo 2766-063/2016. Kupující
uhradí vypracování znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 15
Projednání písemných žádostí k záměru městyse prodat pozemek p.č. 54 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí k záměru městyse prodat
pozemek parc. č. 54 v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov o výměře
2
32 m schváleného zastupitelstvem městyse dne 14. 12. 2016 usnesením č. 16. Záměr
městyse byl zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 14. 2. 2017 a z ní sňat 14. 3. 2017.
Písemnou žádost podali dne 7. 3. 2017 Jitka Brhelová, bytem Švábenice 89 a Josef Moler,
bytem Švábenice 89, 683 23 Švábenice.
Usnesení č. 28:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podali dne 7. 3. 2017
Jitka Brhelová a Josef Moler, oba bytem Švábenice 89, o odkoupení pozemku parc. č. 54
v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
2
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov o výměře 32 m . Cena za
2
pozemek je stanovena ve výši 1200,- Kč/m dle záměru městyse, schváleného
zastupitelstvem městyse dne 14. 12. 2016 usnesením č. 16. Záměr městyse byl zveřejněn
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na úřední desce vyvěšením dne 14. 2. 2017 a z ní sňat 14. 3. 2017. Kupující uhradí sepsání
kupní smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 16
Projednání záměru směnit části pozemků p.č. st. 32/1 a p.č. st. 32/2 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se záměrem městyse směnit části pozemků
p.č. st. 32/2 a p.č. st. 32/1 v katastrálním území Švábenice.
Usnesení č. 29:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr městyse směnit část pozemku p.č. st. 32/2
v katastrálním území Švábenice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov označený dle GPL 541-54/2017
2
jako díl „e“ o výměře 8 m za část pozemku p.č. st. 32/1 v katastrálním území Švábenice,
který je zapsán na listu vlastnictví č. 59 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
2
katastrální pracoviště Vyškov označený dle GPL 541-54/2017 jako díl „h“ o výměře 8 m .
Bod č. 17
Projednání darovací smlouvy
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s darovací smlouvou na pozemek parc. č. 286/9,
2
orná půda o výměře 1 m , uzavřenou mezi městysem Švábenice jako obdarovaný
a Stanislavem Vévodou, Švábenice 313, 683 23 Ivanovice na Hané, jako dárce.
Usnesení č. 30:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e darovací smlouvu uzavřenou mezi Městysem
Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupený Josefem Kubíkem,
starostou městyse jako obdarovaný a panem Stanislavem Vévodou, bytem Švábenice 313,
683 23 Švábenice jako dárcem.
2
Dárce má ve výlučném vlastnictví pozemek p.č. 286/8, orná půda o výměře 717 m , který
je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj –
Katastrálním pracovištěm Vyškov na LV č. 397 pro okres Vyškov, pro obec a k.ú. Švábenice.
Geometrickým plánem číslo 529-269/2016, který je nedílnou součástí této smlouvy se z
2
pozemku p.č. 286/8 vyčleňuje pozemek p.č. 286/9, orná půda o výměře 1 m .
Dárce daruje pozemek p.č. 286/9 se všemi součástmi a příslušenstvím obdarovanému,
který tento dar do svého výlučného vlastnictví přijímá. Hodnota daru činí dle dohody obou
stran 100,- Kč.
Bod č. 18
Schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Švábenice za období 11/2012 – 11/2016
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se Zprávou o uplatňování ÚP Švábenice.
Usnesení č. 31:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Zprávu o uplatňování Územního plánu Švábenice
období 11/2012 – 11/2016.
Bod č. 19 Různé:
Informace starosty:
- na úřad městyse byla doručena žádost o prodej části pozemku parc. č. PK 3950/1 v k.ú.
Švábenice ve vlastnictví městyse Švábenice. V žádosti paní Kateřina Orlová, Švábenice 345
2
žádá o odkup cca 50 m z důvodu, že předmětná část parcely byla v dřívějších dobách
zaplocena a nyní jí užívá.
Usnesení č. 32:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e zpracování záměru prodat část pozemku parc. č. PK
3950/1 v k.ú. Švábenice. Výměra bude upřesněna dle zpracovaného geometrického plánu,
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cena pozemku bude stanovena znaleckým posudkem. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem majetku.
- byla dokončena projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce zdroje tepla
v mimoškolní budově ZŠ a bytech Švábenice č.p. 386“. Při rekonstrukci dojde k výměně
stávajících plynových stacionárních kotlů, které centrálně vytápěly budovy ZŠ, MŠ
a mimoškolní budovy a budou nahrazeny dvěma novými plynovými kondenzačními kotly.
V rámci této akce bude vyměněno i rozvodné plynovodní a rozvodné potrubí ústředního
vytápění v budově. Současně dojde i ke stavebním úpravám kotelny. Budovy ZŠ a MŠ mají
od roku 2016 samostatné vytápění.
V nejbližších dnech bude vypracována a zveřejněna výzva k podání nabídek – obesláno
bude minimálně 5 firem. Předpokládaný termín prací je července až polovina srpna 2017.
Usnesení č. 33
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
- schválení rozpočtového opatření č. 9/2016 – rada městyse schválila rozpočtové opatření
30. 12. 2016. Jedná se o příjem investiční dotace z JMK na pořízení nového dopravního
automobilu pro SDH.
Usnesení č. 34:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 9/2016.
Bod č. 20 Diskuse
- v diskusi vystoupila paní Tamara Oujezská , která upozornila na nepořádek na pozemcích
parc. č. 3993 a parc.č. 114/1, které jsou naproti domu č.p. 211 v jejím vlastnictví. Paní
Oujezská uvedla, že nepořádek na těchto pozemcích vytváří majitelé nemovitostí sousedící
s dotčenými pozemky. Měla zájem o odkup těchto pozemků za účelem vytvoření zahrádky
pro domácí účely. Zastupitelstvo nemá zájem na tyto pozemky vypracovat záměr k prodeji.
Je možno, aby si p. Oujezská zaslala žádost o pronájem výše uvedených pozemků.
O pronájmu rozhodne Rada městyse Švábenice, což je v její kompetenci. Jedna žádost o
pronájem těchto pozemků byla doručena na úřad městyse od jiných zájemců již v lednu
2017. O rozhodnutí rady městyse budou žadatelé písemně informováni.
- starosta požádal jednotlivé zastupitele, aby se zajímali o parkování automobilů na všech
místních komunikacích v městysi Švábenice. Řidiči zásadně nedodržují pravidlo, že při
parkování musí zůstat jeden volný jízdní pruh v šířce 3 m ke středu vozovky. Parkuje se
bezohledně mnohdy i na travnatých plochách. Je třeba, aby řidiči parkovali v garážích,
dvorech a na sjezdech k rodinným domům.
Bod č. 21 Závěr
Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva
městyse Švábenice ve 22.15 hod.
Ve Švábenicích dne: 21. 3. 2017
Zapsala: Petra Jakešová
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Osvobození Švábenic 30. dubna 1945
Již 72 let uplynulo od doby, kdy skončila II. světová válka. Vyškovsko
osvobozoval 2. ukrajinský front.
V neděli 29. 4. 1945 směřoval útok vojsk Rudé armády na Nové Hvězdlice.
Odtut vytlačili němce, ale tito se uchytili v prostoru na Sobánku na okraji lesa
v polích nad osadou Zdravá voda. Tyto rudoarmějci zlikvidovali a postupovali
ve směru na Orlovice a Švábenice.
V odpoledních hodinách dosáhly jednotky okraj lesa Háj nad Moravskými
Málkovicemi a zahájili postup na Švábenice.
V noci zahájili rudoarmějci boj o jejich ovládnutí a kolem půlnoci obsadili první
domy. Boj pokračoval až do ranních hodin 30. dubna 1945.
Dále pak pokračovali mimo hranice vyškovského okresu a do konce dne
obsadili Doloplazy a zahájili boj o Dobromilice.
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Do konce roku 1986 nebylo přesně známo, kolik rudoarmějců ve Švábenicích
padlo. Ve splupráci s archivy byla jména vypátrána a vytesána na desku
v památníku osvobození. Postupným bádáním se otevřely další informace o jejich
životních cestách.
1. Martynjuk Leonid Ivanovič
poručík, velitel 8. střelecké roty 610. střeleckého pluku 203 střelecké divize,
nar. 1918, povolán na Ukrajině, Žitomirská oblast, Bardičevský okres 12. 11. 1939,
dvakrát lehce raněn, padl 30. 4. 1945. Posmrtně byl vyznamenán Řádem
Vlastenecká válka II. stupně. V návrhnu na vyznamenání je uvedeno: „30. 4. 1945
při odrážení nepřátelského protiútoku v prostoru Švábenice přijala rota pod
velením poručíka Martynjuka hlavní úder na sebe. V napjatém okamžiku boje
poručík Martynjuk osobně zalehl za kulomet a zahájil palbu po skupině německých
vojáků. Němci ustoupili, zanechavše sedm zabitých, ale v boji padl i poručík
Martynjuk, který tak splnil svůj závazek vůči vlasti.”
2. Abasov Miser Salmanovič
podporučík, velitel střelecké čety, 203. sd, nar. 1928 v Azerbajdžánu, město Baku,
Kazimomedovský okres, obec Raidžibar, povolán 5. 1. 1943 v Azerbajdžánu, padl
30. 4. 1945, pochován na náměstí ve Švábenicích. Posmrtně vyznamenán Řádem
Vlastenecká válka II. stupně.
3. Bělousov Petr Alexandrovič
podporučík, velitel kulometné čety 3. Kulometné roty 610. střeleckého pluku 203
střelecké divize, nar. 1925, místo narození není k dispozici, povolán 25. 1. 1942
v Altajském kraji, Zmeinogorský okres, padl 30. 4. 1945. Posmrtně byl
vyznamenán Řádem Vlastenecká válka II. stupně. V návrhu na vyznamenání
je uvedeno: „30. 4. 1945 při odrážení nepřátelského útoku v prostoru Švábenic
zahlédl, že velitel roty byl vyrazen, zkušeně rozestavěl kulomety a vedl kulometnou
palbu a odrážel tlak útočících nepřátel. V napjatém okamžiku boje osobně zalehl
za kulomet a střílel po útočnících hitlerovcích, ale nepřátelská střela vyřadila
statečného důstojníka – kulometčíka, byl těžce raněn a zemřel na bitevním poli
položiv život za svobodu a nezávislost naší vlasti.”
4. Novikov Vasilij Lukjanovič
vojín, střelec 203. sd, nar. 1919 v Orlovské oblasti, Krasnogorský okres, obec
Pěrelazy, povolán 18. 12. 1939 v Záporoží na Ukrajině, padl 2. 5. 1945, pochován
ve Švábenicích na náměstí.
5. Lěgkobytov Ivan Trofimovič
vojín, střelec 203. sd, nar. 1908 v Krasnodarském kraji, Graždanský okres, stanice
Novo-Malorossijskaja, povolán 10. 1. 1945 tamtéž, padl 1. 5. 1945, pochován ve
Švábenicích na náměstí.
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6. Luckij Kirill Stěpanovič
vojín, střelec 203. sd, nar. 1902 na Ukrajině, Oděsská oblast, Krivoozerský okres,
obec V. – Mečetna, povolán 14. 12. 1944 ve Čkalovské oblasti, město NovoTroick, padl 1. 5. 1945, pochován ve Švábenicích na náměstí. Za boj o Dubňany byl
vyznamenán Medailí Za statečnost. V návrhu na vyznamenání se píše: „Při útoku
na Dubňany 15. 4. 1945 nehledě na silnou kulometno-minometnou palbu se jako
první zvedl k útoku, dosáhl nepřátelský zákop a v boji muže proti muži zlikvidoval
dva hitlerovce.”

Připravil: Pavel Kudlička
Soňa Holečková
Československá společnost vojenské historie v Brně
Mapa: Ing. Tomáš Šváb, Ph.D.
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Farnost Švábenice
Vážení občané Švábenic,
dovolte, abych se na začátku svého působení ve farnosti představil. Jmenuji se
P. Krzysztof Jonczyk. Pocházím z polského města Rudy Slaské. Jak už někteří z vás
vědí, jsem bratrem otce Boguslawa, který tu působil minulých 13 let a vrátil se
zpátky do Polska.
Děkuji všem, kteří mě ve Švábenicích tak srdečně přivítali a přijali mě mezi
sebe. Jsem rád, že díky otci arcibiskupovi, který mě k vám poslal, můžu žít mezi
vámi. Budu velmi rád spolupracovat na různých akcích, které se budou konat
ve Švábenicích nejen v kostele a na faře, ale i jinde.
Když jsem byl u otce biskupa v Katovicích poprosit, abych mohl jít do České
republiky, on se mě zeptal: „Nebojíš se?“ Já jsem si tehdy vzpomněl na ta slova,
která jsem si vybral na svou kaplanskou cestu: „Všechno mohu v tom, který mi
dává sílu.“ Odpověděl jsem tedy biskupovi:
„Za prvé – nebojím se, neboť nejdu sám, ale s Ježíšem a s evangeliem v ruce.
Za druhé – nebojím se, protože nejdu jen proto, že sám chci, ale to církev mě
posílá. Za třetí – nebojím se, protože jdu k lidem, které miluje Bůh a kteří milují
Boha.“
Chtěl jsem jít do Olomoucké diecéze, ale nevěděl jsem, kam mě otec
arcibiskup Jan pošle. A on řekl: „Půjdeš do Švábenic místo svého bratra
Bohuslava.“
A tak tu s vámi chci žít, prožívat s vámi vaše radosti i starosti, všechno,
co je důležité pro vás. Chci vás všechny poprosit, abyste mě přijali mezi sebe.
Ne jako Poláka, ale jako kněze. Protože pro mě je důležitější to, že jsem kněz,
než to, že jsem Polák. Chci, aby pro mne platila slova vaší, chci říct už naší hymny:
„Země česká, domov můj“ a aby mezi Čechy tady byl domov můj.

Co budeme prožívat v naší farnosti v nejbližším čase?
11. 6. přistoupí děti ke svému 1. svatému přijímání.
18. 6. prožijeme slavnost Božího těla.
24. 6. vás všechny zvu na farní den do zahrady na faře.
5. 7. se koná pouť na Velehradě na památku svatých Cyrila a Metoděje.
3. září budeme děkovat Pánu Bohu za plody země při dožínkové slavnosti.
Hody na přímluvu sv. Michaela Archanděla oslavíme 30. 9. 2017.
P. Krzysztof Jonczyk
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Svatoštěpánské žehnání
Je to v dnešní době již s podivem, když patříme na vesnici jezdce s koníčkem.
Před dvěma roky 2015 jsme ve Švábenicích mohli u kapličky na Hradě spatřit
několik těchto ušlechtilých zvířat při žehnání jezdcům a koním.
Několik místních jezdců si vzpomnělo na lidovou tradici o vánocích,
že na svatého Štěpána se světil koním oves.
Proto se minulé vánoce u kostela po mši svaté tento zvyk uskutečnil.
Svatý Štěpán byl považován podle lidové víry od starodávna za patrona koní.
To, že byl svatý Štěpán právě patronem koní, vysvětluje, proč dávali staří Čechové
na jeho svátek světit oves.
Také bylo zajímavé, že u všech Slovanů byl známý obyčej: Když kněz šel
po kostele na svatého Štěpána, aby kropil oves svěcenou vodou, házeli na něho
hrsti ovsa, prý na památku kamenování svatého Štěpána.
Druhým po vánočních svátcích je den svatého Jana Evangelisty,
kdy se v kostelích žehná víno. Tato tradice je po několik let dodržována
i ve Švábenicích. Svatému Janu dali pít jedovaté víno, jež mu podle legendy
neuškodilo. Křesťané tedy na jeho svátek světili víno a pili na počest svatého Jana.
Ohlas dávného zvyku se ozývá v lidové pověře: „Kdo na den svatého Jana
Evangelisty pije víno, ten se následujícího roku neotráví.“.
Tak jsem zvědav, kdo přijde tento rok s nějakou novou tradicí.

Připravil: Libor Pištělka
Foto: Eva Hladká
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Poslední vánoční přání
Je to již více jak 20 let, co jsem měl tu čest dopisovat si s paní Milenou
Pokornou, dcerou Františka Pokorného. Nebudu se rozepisovat o jejím životě,
protože jste se s ní mohli občas seznamovat v předcházejících našich
Zpravodajích.
Poslední přání mi zaslala na Vánoce a po měsíci mi zaslala její rodina
oznámení… že dne 5. 2. 2017 nás opustila naše Milena Pokorná.
Text smutečního parte:
Hrej dál
Neb až Velký Sudí
bude psát, jak sis stál,
jistě místo ztrát a zisků zapíše
jak jsi hrál.
Poslední rozloučení se konalo dne 9. 2. 2017 ve 14:00 hodin v kostele sv. Matěje
v Praze 6 – Dejvicích.
Připsáno: Teta Milena pro nás byla jedinečným kamarádem, statečným bojovníkem
s obdivuhodnou silou a výjimečnou ženou pevných morálních zásad. Do poslední chvíle
měla živý zájem o všechny blízké kolem sebe a zůstane v našich srdcích.
I když jsme naši rodačku osobně neznali, jistě jí i ve Švábenicích můžeme
popřát: Věčné odpočinutí. Dožila se krásného věku: 95 let.
Když se z našich Zpravodajů dozvídala, že náš kostel potřebuje peníze na
opravy a údržbu, neváhala a občas zaslala finanční dar. I do muzea ráda věnovala
nějakou památku. Mám od ní v krabici za ta léta uschovány všechny dopisy
a různá přání. Nyní jsou to milé vzpomínky.
Paní Milena Pokorná odpočívá na hřbitově u kostela sv. Matěje v Praze. Tento
kostel je zajímavý tím, že se zde každoročně vystavuje velký perníkový betlém
v národopisném provedení. A začalo to v roce 1972 za kněžské činnosti P. Jana
Machače, který zaopatřoval maminku akademické malířky Heleny Horálkové.
Ta mu z vděčnosti o Vánocích přinesla pár perníkových figurek, aby je rozdal
ministrantům. Ale jemu se zalíbily a dal je raději vystavit v kostele. Další roky
se nenápadný dárek rozrostl do úchvatných rozměrů. V době největší slávy měly
jesličky přes 300 figurek zdobených autentickými kroji. Současná podoba jesliček
je dílem učně paní Horálkové, Daniela Zítky, který peče a zdobí betlém od roku
2002. Jesličky nyní čítají kolem 250 figurek.
Jakou podobu mají tyto figurky, můžete spatřit v naší Galerii betlémů. Malířka
Helena Horáková vytvořila šest papírových národopisných betlémů, ve kterých je
celkem 650 postaviček a domečků.
Připravil: Libor Pištělka
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Dobrovolný dar na konto Dobré vůle - 2016
Na konto Dobré vůle v roce 2016 přispělo 50 žen ze Švábenic a Dětkovic. Ženy
i letos vybraly celkem 9.000,- Kč, které věnovaly na tyto humanitární účely:
- Domov pro postižené děti Otnice :
3.000,- Kč
- Papežská misijní díla Špindlerův Mlýn:
2.000,- Kč
- Likvidace Lepry Praha:
4.000,- Kč
Zpracovala: Jana Jiříčková

Milé ženy,
na práci všech, kteří se starají o nemocné, se podílíte i vy svoji dobrotou
a láskou. Přijměte za všechny, kterým pomáháte, upřímné díky!
V měsíci únoru jsem obdržel dvakrát dopisy s dárkem od kolektivu díla
Likvidace Lepry Praha. První dopis zněl:
„Vážený pane, děkujeme za pozdrav ze Švábenic. Samozřejmě jsme se ihned
s kolegy podívali na www stránky Obecního muzea ve Švábenicích a sbírku
betlémů, kterých jste Vy nadšeným sběratelem a pečlivým správcem. Rádi Vám
zasíláme požadovanou brožurku „Betlémy“ a balíček figurek, které bylo možno
získat při návštěvě vybraných pražských kostelů. Zároveň Vám do sbírky zasíláme
jeden nový miniexponát – africký betlém ze Zambie. Jde o kopii obrazu, jehož
autorem je jeden pracovník Charity Praha, pan Aleš Vacek, který v Zambii nejdříve
několik let pracoval na jednom charitativním projektu. Dnes už žije v Zambii
natrvalo, oženil se zde a má rodinu. Přikládáme také betlém – vánoční přání –
které jsme, jako poděkování za pomoc a přízeň, zasílali našim dárcům.
Přejeme Vám osobně i všem spoluobčanům Švábenic vše dobré.“
Druhý dopis byl děkovný. Je to zvláštní, ale bohatství Likvidace Lepry
je v mnoha malých dárcích: mnoho darů je 200 – 300,- Kč, které však dohromady
dovolují konat velké dílo! Uzdravení nemocného leprou v počátečním stadiu stojí
200,- Kč, nemocného tuberkulózou 1.400,- Kč. Pokud se jim nedostane pomoci,
tak v důsledku těchto onemocnění umírají!
Ačkoliv již více než tři desetiletí je známa účinná léčba, stále je lepra rozšířena
v zemích Latinské Ameriky, v Africe a v jihovýchodní Asii. Není náhodou, že ruku
v ruce s tímto utrpením jdou i další neduhy, často spojen s nedobrým chodem
občanské společnosti. Pracovníci Likvidace Lepry vždy děkují dobrovolným
dárcům, kteří nejsou lhostejní k lidskému utrpení a tak mohou podporovat
potřebné v těchto částech země.
Připravil: Libor Pištělka
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Vesničko má rodná
K blížícímu se Sjezdu rodáků, který proběhne ve Švábenicích 3. června 2017,
jistě přijde vhod báseň, kterou před několika roky vytvořila naše švábenická
rodačka, která však nechce býti jmenována. Báseň je pěkná a jistě se bude
k tomuto datu hodit.
Vesničko má rodná
v malém jsi údolí.
Když na vše vzpomínám,
až srdce zabolí.
Chrám Páně do dálky,
všem Tebe prozradí,
stojí zde na kopci
s kapličkou v pod Hradí.
Za mládí prostičká,
nyní už dáma,
však také jsi leccos prožila
a někdy i drama.
Bylo zde veselo
ba i někdy smutno,
co život změn přines
a bylo to nutno.
Úpravy okolí, parčíky, domy,
vše k lepšímu se změnilo,
a to se cení.
Lidé své obydlí zkrášlují, čistí,
aby nám dobře všem bylo „si jistí“.
Ať mladí nebo staří,
chcem obec čistou,
rádi ji budem mít,
tu vesničku naši,
„Švábenickou“.
Připravil: Libor Pištělka
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Švábenice a mariánské poutní místo Křtiny
Švábeničtí občané, jak je uváděno
v Obecní a Farní kronice, měli svá oblíbená
poutní místa. Vydávali se na něj vesměs
pěšky a to i na několik dní, hlavně v období
většího klidu přede žněmi.
Nejnavštěvovanějšími místy byl Svatý
Hostýn, Velehrad, Svatý Kopeček, Žarošice,
Vranov u Brna a Křtiny. U tohoto poutního
místa se v několika větách zastavme. Před
300 lety, roku 1717 bylo okolí požehnanou
úrodou pokryto – jak uvádí kronika – však
člověk míní a Pán Bůh mění. V několika
minutách celé okolí se podobalo pustině.
Aby Pán Bůh zdejší městys od podobných
pohrom uchrániti ráčil, zavázalo se tehdejší
občanstvo Švábenské konati každoročně
záslibnou pouť k Rodičce Boží do Křtin.
To se různými způsoby děje doposud. Letos 5. srpna se tedy farnost Švábenice
ve Křtinách sejde společně po 300 krát.
Od roku 2007 je možno lesní cestičkou projít kolem sedmi vybudovaných
kapliček a trochu se zamyslet nad pojmenováním: Radostná cesta. Každá kaplička
uvádí tajemství obrazně:
1. Zvěstování Panně Marii,
2. Navštívení,
3. Narození Páně,
4. Tři králové,
5. Vesel se nebes, Královno,
6. Seslání Ducha svatého,
7. Nanebevzetí a Korunování.
Radostná cesta každého vítá. Ať i naše životní cesta je cestou radosti.
Radostně zní i křtinská zvonkohra, která je největší ve střední Evropě.
Je složena z 33 zvonů a každý zvon nese jméno jiného světce. Mne potěšilo,
že i můj patron Libor je zde uveden. Hmotnost všech zvonů činí téměř dvě a půl
tuny.
V roce 2005 došlo po mnohaletých přípravách k požehnání kostnice a jejímu
otevření pro veřejnost. Je to místo vhodné k zamyšlení nad smyslem pozemského
života.
Připravil: Libor Pištělka
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Muzejní koutek
Při pohledu na krásnou střechu Vlastivědného muzea se ani nechce věřit,
že již je to přesně čtyři roky, co se tato rekonstrukce začala provádět. Znal
jsem zde každého mistra, který se na tomto díle podílel. Více jak půl roku jsem
pro ně vstup muzea ráno otevíral, večer zavíral a sledoval, jak jim šla práce pěkně
od ruky. To bylo množství kontejnerů k odvozu plných cihel, různých háků,
plechů, bobrovek, latí, uhnilých trámů aj. Několik dní jim do práce začalo sněžit,
ale nevzdávali to. Brzy se začaly pokládat podlahové traverzy, dělat střešní krovy
a pokládat novou krytinou. Pak přišla řada na sádrokartonáře, elektrikáře, gumaře
a malíře. Všechny tyhle práce proběhly v termínu a hlavně také bez úrazu.
A pak již se jen čekalo na vybavení vnitřního prostoru.
Ale o tom si přečtete v příštím zpravodaji.

Připravil: Libor Pištělka
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Pozvání na výstavu
Podle odhadu není v naší zemi člověka, který by
nevěděl nic o ledním hokeji. Vždyť se nadarmo neříká,
že jsme národem hokejovým. U nás se začalo o hokeji
uvažovat již před rokem 1910. Evropský hokej měří
oficiálně své síly od zimy 1910. Prvního šampionátu
jsme se ale nezúčastnili. Chyběla odvaha i peníze.
Ale už o rok později jsme přivezli z Berlína titul mistrů
Evropy. A pak se s našimi začalo ve světě počítat.
Podařilo se mi – byť s menšími obtížemi – opatřit
snímky všech reprezentačních družstev Československa
a samostatného Česka, která se o úspěchy i nezdary
zasloužila.
A tak můžete tento unikátní soubor dokumentů,
kterých je 2.000 uvidět každou sobotu a neděli do
2. července 2017 ve Vlastivědném muzeu s názvem:

RADOSTI A ZKLAMÁNÍ ČESKOSLOVENSKÝCH A
ČESKÝCH HOKEJISTŮ.
Zároveň je otevřena Muzejní galerie betlémů. Podívat se můžete i do Kostelního
00
00
muzea. Otevřeno je od 13: do 17: hodin.

Co se připravuje v muzeu
Každou neděli od 30. července 2017 do 5. listopadu 2017 bude v muzeu
výstava s názvem:

ZEMÍ BIBLE
Návštěvníci shlédnou nepřeberné množství barevných dokumentů krás
a památek v zemi, o které se po celém světě nejvíce ví a hovoří.
00

00

Otevřeno bude opět od 13: do 17: hodin.
Srdečně všechny na obě výstavy zve správce muzeí: Libor Pištělka
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V mateřské škole pořádají akce učitelky
ve spolupráci s rodiči a agenturami
Tři králové
Každoročně se setkávají děti z obou tříd MŠ s příchodem tří králů, aby si
popřály do nového roku příchodem tří králů. V tomto roce se 6. 1. 2017 za krále
převlékly nejen všechny děti, ale koruny si vyzkoušely i učitelky. Pohodovou
náladu si vytvořily děti při společných činnostech – zpívání, tanci i hraní.

Malujeme do výtvarných soutěží
V lednu jsme odeslali tři nejlepší výtvarné práce dětí ze 2. třídy štěňátek
do výtvarné soutěže Příroda kolem nás. Karolínka Stratilová nakreslila obrázek
Zvířátka v lese, Anička
Cigánková Na procházce v lese
a
Monička
Kratochvílová
Zvířátka u rybníka. V březnu
jsme ve výsledkové listině
jména našich děti sice nenašli,
ale pro nás není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se. I proto
se zapojíme i do další soutěže
s názvem Děti malují pro konto
Bariéry.
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Beseda s policií
Dne 15. 1. 2016 po ukončení vánoční besídky jeden z rodičů pan Michal
Novotný navrhl vedoucí učitelce Iloně Kučerňákové, že by uspořádal pro děti
besedu, aby je seznámil s prací policie. Ale to už učitelky v mateřské škole věděly
i o další mamince, která také u policie pracuje a která nám uspořádání takové
akce slíbila už dříve. Byla to paní Lucie Hlobilová. Slovo dalo slovo, oba rodiče
se už domluvili spolu a hned 11. 1. 2017 navštívili ve služebním oblečení společně
naši mateřskou školu. Pomocí pohádky, vyprávění a otázek seznámili přítomné
děti zábavnou formou s prací policie, se základy bezpečného chování na silnici
a jak předcházet rizikům. Děti zaujala manipulace a přinesenými pomůckami
a oblečením. Když své zážitky děti nakreslily, tak jejich práce učitelky vystavily
v šatně. V dalších dnech oběma organizátorům besedy děti předaly obrázek
s poděkováním za uspořádání tak zdařilé akce. I takovou formou se snažíme
směrovat chování a jednání svěřených dětí, vytvářet základy kulturního chování
při navazování vztahů s ostatními lidmi. Za uspořádání besedy srdečně děkujeme
paní Lucii Hlobilové a panu Michalovi Novotnému. Jejich ochota je pro nás dobrou
zpětnou vazbou v rámci spolupráce mateřské školy s rodiči. Rádi přivítáme
i návrhy jiných.
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Koncert skupiny MARBO, karneval v MŠ
8. 2. 2017 proběhl v naší mateřské
škole koncert nejen pro děti z MŠ, ale i
žáky ze základní školy. Všichni shlédli
hudební pořad manželů Vrtalových z
Dobrochova s názvem Písničky a jejich
úkoly, při kterém se děti zapojily nejen
zpěvem, ale i hrou na tělo a tancem. Na
druhý den děti v mateřské škole vyjádřily
své zážitky z koncertu výtvarně ve
skupinové práci, na které namalovaly oba zpěváky na velký formát papíru. Jednu
z jejich písniček Úžasné autíčko se děti naučily zpívat i pohybově vyjádřit
a společně si při ní zacvičily na karnevalu 14. 2. 2017. Ten den děti v mateřské
škole soutěžily, tančily i zpívaly, ale hlavně si v maskách užily spoustu legrace.

Divadelní představení Kašpárek v pekle
6. 3. 2017 vystoupila v mateřské škole Vlaďka a Ivan Antošovi z Divadla
Kašpárkův svět z Opavy. Zahráli dětem pohádku Kašpárek v pekle s velmi pěknými
marionetami, které si děti mohly po ukončení představení prohlédnout.
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Předání dárku pro děti
Ve středu 29. 4. 2017 ráno přivedla svou dcerku Táničku, stejně jako i jiné dny,
její maminka Miluše Dvořáková. Ten den však její dcerka slavila třetí narozeniny
a svátek. Při té příležitosti přinesla s maminkou do mateřské školy ušité dva velké
textilní obrázky - do každé třídy jeden. Při předávání se sešly v 1. třídě mateřské
školy všechny děti, převzaly společně s učitelkami obrázky. Děti nejen že paní
Dvořákové poděkovaly, ale také jí zazpívaly písničky. Zhotovení tak krásného
estetického, ale hlavně praktického obrázku – pomůcky jí zabralo spoustu hodin
práce. V obou třídách učitelky velmi rychle našly místo k umístění. Nejen, že její
dva výrobky velmi pěkně doplňují esteticky třídy, ale hlavně slouží k tomu,
že se na něm učí děti zavazovat tkaničky, na stromě odepínat a zapínat knoflíky,
druky, na sluníčku připevňovat suchý zip, jinde zapínat zipy, zaháknout háček
a další. Díky ochotné mamince Mileně Dvořákové máme kvalitní pomůcku
na procvičování drobné motoriky. Za návrh, výborný nápad, trpělivost při šití
i za předání v mateřské škole jí srdečně děkujeme.

Maminky vyrábějí pro děti
V naší mateřské škole slavíme s dětmi jejich narozeniny. Většina rodičů svému
dítěti dá do mateřské školy sladkosti, o které se oslavenec podělí s ostatními
kamarády. Nechybí písnička, gratulace, zavolání a dítě také dostane ,,hobla“.
Některé maminky jsou však při přípravě dárečků pro děti velice nápadité. Paní
Kateřina Hladká vyrobila se svou dcerkou Sabinkou doma pro děti z 1. třídy
kuřátek krásné motýlky z celofánových sáčků, kolíčků na prádlo a bonbonů.
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Maminka Dominička Vincence paní Tereza Dědková zase potěšila děti
u příležitosti Velikonoc, když jim přinesla roztomilé zajíčky z lízátek a papíru
i s napsaným jménem každého dítěte z 1. třídy. Takové spolupráce si velice
vážíme a za děti z mateřské školy ještě jednou děkujeme.

Ilona Kučerňáková – vedoucí učitelka MŠ
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Učíme se správně mluvit
Řeč je důležitá ke komunikaci mezi lidmi navzájem. Děti přichází do MŠ kolem
3. roku věku. V posledních letech se setkáváme s tím, že mají v rodinném
prostředí málo podnětů pro rozvoj řeči. Rodiče s dětmi nehovoří jako dříve,
a tak se tato skutečnost projevuje i ve výslovnosti, slovní zásobě i při rozvoji
souvislého vyjadřování.
Úzce spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem ve Vyškově.
Na začátku školního roku přijíždí do MŠ Mgr. Helena Kolbábková. Provede
screening u dětí s vadou řeči a doporučí další postup.
Učitelky zařazují do své výchovně vzdělávací práce kolektivní cvičení a hry.
Důležitý je jazykový vzor učitelky, která s dětmi celou dobu pobytu v MŠ hovoří.
Děti využívají sluchové vnímání pomocí her např. „ Na ozvěnu,“ „ Co je to za
zvuk?“ aj. Děti napodobují známé zvuky např. zvířat, dopravních prostředků apod.
Učíme děti správnému dýchání a zařazujeme artikulační cvičení na uvolnění
svalstva v obličeji (cvičení s jazykem, s horní a dolní čelistí, se rty).
Od 4 let už jsou děti schopné spolupracovat s učitelkou samostatně a podílet
se na nápravě řeči. Děti si nosí sešity, ve kterých mají, co musí doma procvičit
s grafomotorickými cvičeními. Tady nastupuje úzká spolupráce mezi rodiči
a učitelkou. Samozřejmě se musí pracovat jednotně podle individuality dítěte.
Chceme poděkovat rodičům, kteří svým přístupem dětem pomohli. Děti budou
připraveny z hlediska správné výslovnosti pro vstup do ZŠ.
Yvona Lexmaulová – učitelka MŠ
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Masopust ve škole

Aneta Burešová, 5. třída
Poslední únorový týden na naší škole se nesl ve znamení masopustního veselí
a ostatkových tradic. Masopustní oslavy vyvrcholily karnevalem s maškarami.
Já jsem byla za kočku i s kamarádkou Emmou. Na začátku se všechny třídy
představily s tím, co si pro nás připravily. Byly to básničky, písničky a rozmanité
lidové hry. Naše třída si jednu z nich připravila, ve které musel kačer chytit
kačenu. Hned potom následovalo vyhodnocení masek, ve které vyhrála moje
druhá kamarádka Vikča. Byla za Střihorukého Edwarda. Její maska byla úžasná.
Hráli jsme taky taneční hry, např. když přestala hrát hudba, museli jsme
si stoupnout na noviny. V této soutěži jsem vyhrála. Nebyl tam vítěz na prvním
místě, ale vyhráli tři poslední děti. Další hra byla s balónky. Tam byli také tři
vítězové. Opět jsem vyhrála. S kamarádkou jsme musely mít balónek mezi čely,
chodit s ním a nedotýkat se ho rukama. Karneval skončil tím, že každý dostal
4 losy a další se losovaly. Já jsem vyhrála lva, kterého jsem si mohla dokreslit.
Potom jsme šli do tříd na poslední hodinu. Karneval se mi líbil, ale je mi líto,
že další na této škole už asi nezažiju.
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Veronika Cupáková, 5. třída
Největší únorovou událostí byl školní karneval neboli ostatky. Ráno jsme přišli do
školy a převlékli se do kostýmů. Já a Anetka jsme šly převlečené za biatlonistky.
Měly jsme vyrobené běžky a pistole z kartonu. Myslím, že se paním učitelkám
naše kostýmy líbily! A teď už k programu. Po zajímavém kulturním vystoupení
všech tříd jsme začali chodit ve vláčku a paní učitelky hodnotily masky dětí. Potom
jsme začali tancovat a já s Anetkou jsme jezdily na běžkách. Pak následovala
přestávka. Když jsme došli zpět do tělocvičny, začali jsme hrát hry, např. všude
byly noviny, paní učitelka pustila písničku a my jsme začali tancovat. Jakmile paní
učitelka zastavila písničku, museli jsme si stoupnout na noviny. Ten, kdo je
nenašel, vypadl. Na konci karnevalu nás čekala dlouho očekávaná a oblíbená
tombola. Vyhrála jsem sloníka. Karneval se mi líbil, protože byl zábavný.

Ondřej Navrátil, 4. třída
V duchu lidových tradic se ve škole konal masopust, který byl velmi zábavný. Došli
jsme do tělocvičny a tam každá třída ukázala, co si děti nacvičily. Já s Patrikem
a Lukášem jsme šli za zlínské fanoušky. Měli jsme obličej pomalovaný žlutou
a modrou barvou a oblékli jsme si zlínské dresy, šály a čepice. Poté, co všechny
třídy vystoupily, se vyhlašovaly nejhezčí masky. Byl jsem mezi nimi. Poté
následovaly soutěže s hudbou, nejvíce psiny jsme si užili u hry s novinami. Hrála
se tak, že když přestala hrát hudba, museli jsme se postavit na noviny. Kdo to
nestihl, ten šel z kola ven. Druhá soutěž byla o týmové spolupráci. Museli jsme
mít mezi čely nafukovací balónek. S Lukášem jsme dokázali vyhrát. Masopust byl
zakončen bohatou tombolou. Vyhrál jsem dokonce tři ceny! Masopust se mi moc
líbil a doufám, že bude i příští rok.
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Kateřina Sikorová, 4. třída
Konečně jsme se dočkali slíbeného masopustu ve škole. V tento den se tady sešla
spousta masek, kterých bylo rozhodně více, než v masopustním průvodu
ve vesnici. Já jsem byla za princeznu. Dokonce i naše paní učitelka byla
za čarodějnici, která to v kole pěkně roztáčela! Na začátku si každá třída připravila
básničku, písničku nebo tanec. První třída nám zatancovala mazurku, kterou jsme
si nakonec vyzkoušeli všichni. Potom se vyhlašovaly nejhezčí masky. Po malém
ostatkovém pohoštění následovala přestávka, po které jsme se vrátili
do tělocvičny, kde jsme tancovali a hráli různé hry. Na závěr nás čekala zajímavá
a napínavá tombola. Každý dostal 4 losy. Bohužel jsem měla smůlu a nic jsem
nevyhrála. Už se těším na příští rok, až budeme mít ve škole zase takové veselé
oslavy s tancem.
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Školáci recitovali
Poslední pátek před dlouho očekávanými jarními prázdninami se nesl na naší
základní škole ve znamení již tradiční školní recitační přehlídky, kde se představili
recitátoři ze všech tříd. Tomuto klání předcházela jednotlivá třídní kola,
do kterých byli zapojeni všichni žáci školy.
Do školního kola pak postoupilo celkem 37 nejlepších recitátorů, kteří byli
nominováni svými spolužáky a třídními učitelkami.
Celé dopoledne proběhlo ve velmi tvůrčí a sváteční atmosféře, o výsledcích
rozhodovala odborná porota (všechny paní učitelky) a divácká porota (všichni
žáci). Účinkující si za své zdařilé výkony vysloužili zaslouženou sladkou odměnu
a diplomy na památku.
I. kategorie (1. až 3.tř):
1. místo – odborná porota:
Martina Punčochářová (2. tř.)

Čestná uznání:
Eliška Pištělková (1. tř.)
Amálie Nováková (3. tř.)
Aneta Procházková (3. tř.)

1. místo – divácká porota:
Tereza Dobešová (3. tř.)

Čestná uznání:
Jan Novotný (1. tř.)
Daniel Foltýn (2. tř.)
Adam Tilšer (3. tř.)

II. kategorie (4. a 5.tř):
1. místo – odborná porota:
Aneta Cupáková (5. tř.)

Čestná uznání:
Tereza Zedníčková (4. tř.)
Pavel Zedníček (5. tř.)

1. místo – divácká porota:
Ondřej Navrátil (4. tř.)

Čestná uznání:
Lukáš Frgál (4. tř.)
Patrik Gabrišák (4. tř.)
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Jana Zatloukalová, ředitelka školy
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Budou z nás dobří řidiči
Dopravní výchovu absolvují každoročně děti 4. třídy. Letos se s námi učili
i čtvrťáci z Nesovic. Byli jsme na Dětském dopravním hřišti ve Vyškově. První lekce
byla v říjnu a druhá v květnu, vždy od 8.45 do 11.45. Výuka obsahuje teoretickou
část v učebně a praktickou část, při níž se učíme jezdit na kole a se používat to,
co jsme se naučili, v praxi. Víme, jaká je povinná výbava kola a cyklisty.
Musíme znát dopravní značky a pravidla silničního provozu. Nejdříve
nacvičujeme vyjíždění, jízdu u pravého okraje, zastavení, objíždění překážky. Když
tohle zvládneme, naučíme se odbočovat, řadit se do jízdních pruhů, jezdit přes
křižovatku a na kruhovém objezdu.
10. května jsme si všichni zopakovali, co už umíme, a došlo na dopravní testy.
Těch jsme se docela báli. A výsledky? Z maximálního počtu 20 bodů získala
Veronika Menšíková 18 a Saša Bábíková 17 bodů. K získání „Průkazu cyklisty“ bylo
nutné odpovědět správně na 14 otázek. Kdo tento limit nesplnil, musí si znalosti
doplnit a zopakuje si test na konci května ve třídě. Teprve pak průkaz získá.
Po testech a svačině následovala praktická zkouška. Nejdřív jezdila první
skupina, poté druhá. V jízdách uspěli všichni. Na hřišti se nám líbilo. Škoda,
že příští rok už nepojedeme. Ale slibujeme, že už budeme jezdit jen s přilbou
na hlavě a podle předpisů, i když nás nikdo nevidí.

kolektivní práce žáků 4. třídy
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Slohové práce žáků
Jarní prázdniny
Tereza Zedníčková, 4. třída
Mám moc ráda prázdniny. O těch jarních jsme dva dny byli u babičky. Dojela
tam sestřenice z Brna a byl den plný zábavy. Další den přijeli bratranec
a sestřenice z Vyškova a všichni jsme šli k nám.
Maminka s námi šla na procházku k rybníku a po obědě jsme šli na hřiště. Hráli
jsme různé míčové hry, houpali se, skákali a pěkně jsme se vyřádili.
Ve čtvrtek jsme jeli s maminkou a babičkou do Vyškova na oběd a navštívili
jsme tetu. S dětmi jsme stavěli z lega a hráli a X-boxu. Prázdniny jsme ukončili
na zmrzlinovém poháru.
Byly to super prázdniny!

Prázdniny u babičky a dědy
Lukáš Frgál, 4. třída
Letošní jarní prázdniny jsem strávil u babičky a dědy v Jeseníku, kam velice rád
jezdím. Mě a bráchu tam zavezl tatínek, Vendulka zůstala doma, protože měla
neštovice.
Druhý den jsme prolyžovali na sjezdovce ve Filipovicích. Protože tam bylo
málo lyžařů, tak jsme si to náramně užili. Další dny se už lyžovat nedalo, tak jsme
odpočívali nebo chodili na procházky. V okolí je krásná příroda. Měli jsme v plánu
zajít do kryokomory. Byli jsme zvědaví, jaké to tam bude. Bohužel z toho sešlo.
Ale příště to určitě uskutečníme.
Ve čtvrtek večer za námi přijely Vendulka a mamka. Na pátek jsem se hodně
těšil, protože jsme šli na Praděd. Tam byly skoro dva metry sněhu a my jsme
se v něm vyváleli. Z věže ve výšce 1 566 m byl krásný výhled do okolí i do daleka.
A to už prázdniny skoro končily. Rozloučili jsme se s babičkou a dědou
a v sobotu jsme se vrátili domů. Prázdniny jsme si užili, protože prázdniny
u babičky a dědečka jsou ty nejlepší!
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Exkurze do Hvězdárny a planetária v Brně
Vojtěch Kadlík, Ondřej Gajdušek - 4. třída
V úterý 25. dubna jsme nešli do školy, ale jeli jsme do Hvězdárny a planetária
do Brna. Společně jely děti ze 3., 4. a 5. třídy. Po příjezdu do Brna jsme se pěšky
vydali na Kraví horu.
Tam nás usadili do pohodlných křesel, která se dala nastavit tak, že jsme mohli
dobře pozorovat, co se promítá na strop ve tvaru polokoule. Představení
se jmenovalo Úžasné planety. Dozvěděli jsme se například to, že souhvězdí Velké
a Malé medvědice je vidět každou noc, protože zůstává stále na stejném místě.
Že existují souhvězdí, která nesou jména bájných hrdinů nebo názvy souhvězdí
zvěrokruhu. Nakonec jsme odpovídali na otázky, které se týkaly toho, co jsme
viděli. Nejvíc se mi líbilo, že to vypadalo, jako bych byl doopravdy ve vesmíru.
Po filmu byl čas na svačinu. V obležení dětí byl i obchůdek, kde jsme si mohli
koupit suvenýry – třeba difrakční brýle, malé meteority z Argentiny nebo hračky.
Před budovou jsme se mohli podívat velkými dalekohledy na oblohu.
Plni zážitků jsme se vydali k autobusu a jeli zpátky domů. Výlet se nám všem
líbil, a když se paní učitelka ptala, kdo by tam jel ještě, hodně dětí se hlásilo. Bylo
to totiž super!

Výlet do planetária - Jan Kudlička
Když nám paní učitelka řekla, že pojedeme do planetária do Brna, moc jsem
se těšil, že to bude zábava. Jeli jsme tam jednu a půl hodiny! Dálnice se totiž
opravuje, a tak i „stará“ silnice byla ucpaná.
Po vystoupení z autobusu jsme šli přes nádherný park na kopec do planetária.
Bundy jsme si odložili do šatny a těšili se na Úžasné planety. Tak se totiž celý
program jmenoval. Něco o planetách jsme se už učili ve škole. Pracovnice
planetária nám promítala na zvláštní kupoli různá souhvězdí. Když otáčela obraz,
bylo to, jako by se otáčela zem a sedadla. Součástí filmu byly i otázky, tak jsme
si mohli ověřit, co si pamatujeme.
Když program skončil, s chutí jsme posvačili. Mohli jsme si nakoupit nejen
předměty, které se vztahovaly k vesmíru, ale třeba i hračky.
Venku před budovou byly dalekohledy a jiné „atrakce“. Mně se líbila replika
měsíční krajiny. Mohli jsme si všechno vyzkoušet. A už na nás čekal autobus a jeli
jsme domů.
Ještě v autobuse jsme si povídali, co se nám líbilo. Výlet byl super a určitě
poprosím rodiče, abychom tam ještě někdy jeli.
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YMCA Skaut
Tříkrálová sbírka 2017
První sobotu nového roku jsme se sešli na radnici městyse, abychom vykonali
tradiční tříkrálovou sbírku pro potřeby charity. I přes velmi mrazivé počasí, které
letos panovalo, se nás sešel potřebný počet koledníků. Po několika hodinách
koledování jsme se potkali opět na radnici a po zahřátí teplým čajem, rozpečetění
pokladniček a spočítání jejich obsahů jsme měli radost z vybrané částky 28059,Kč. Poděkování patří nejen všem koledníkům, kteří se letošní sbírky zúčastnili,
ale i všem, kteří do ní přispěli.
Nové stany pro letní táboření
Poslední lednovou sobotu jsme se sešli v klubovně, abychom vyrobili nové
dřevěné podsady pro stany na letní tábor. Tomuto pracovnímu setkání
předcházela příprava dřeva ve stolařské dílně. Během soboty se nám podařilo
smontovat 8 podsad včetně povrchové úpravy lazurou. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě dřeva a samotné výrobě v klubovně.
Úřadu městyse Švábenice za finanční příspěvek na nové stanové celty. ZOD Haná
Švábenice za finanční příspěvek na materiál podsad.
Pavel Brown Derka

Družinky
Od října do května se v klubovně scházíme s dětmi od 4 let do 15 let.
V pondělí navštěvují klubovnu děti školkové, od 4 do 6 let pod vedením
Hedviky Jiříčkové, v úterý Pomněnky a Kopretinky, dívky od 1. do 3. třídy, které
vede Dana Derková, a po nich přichází kluci od 1. do 3. třídy, které vede Pavel
Derka. V sobotu se pod vedením Josefa Hladkého a Martina Hanáka schází kluci
i holky společně, a to od 5. do 9. třídy.
Moc děkujeme za podporu rodičů, kteří nám své děti svěřují a vedou
je k pravidelnému navštěvování schůzek.
V příštím školním roce se budeme snažit opět zavést družinky ve stejném čase.
Vzhledem k nárůstu počtu dětí, které chtějí naše družinky navštěvovat,
prosíme každého, kdo by nám chtěl pomoci družinky vést, ať nabídne své
otevřené srdce i svůj volný čas našim skautským dětem a přijde se za námi
domluvit. Pedagogické vzdělání vítáno.
Dana Derková
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Jaro u Švábenských hasičů
Vážení občané Švábenic, čas letí a z roku 2017 zbude už jen polovina. V tomto
čísle zpravodaje bychom vám rádi přiblížili, co nového se událo u Švábenských
hasičů za první pololetí roku 2017.
Tento rok pro nás započal jako již tradičně Hasičským plesem, na kterém nám
letos k tanci a poslechu zahrála hudební skupina Melody music z Mostkovic
u Prostějova. Byla připravena bohatá tombola a pestré občerstvení. Dále jsme
ve spolupráci s Městysem Švábenice pořádali Dětský karneval, na kterém nám
zahrála opět hudební skupin Melody music, se svým programem pro malé děti.
Pro děti bylo připraveno na 400 cen a zajímavé soutěže, při kterých se děti mohly
vyřádit. Účast byla hojná, a jsme rádi, že se karneval vydařil. Zároveň děkujeme
všem, kdo se podíleli na pořádání těchto dvou akcí.
Začátkem měsíce dubna se konal jako každý rok sběr starého železa a letos i
sběr vysloužilých elektrických zařízení. Posbírali jsme rekordní množství starého
železa a elektrozařízení, konkrétně 6 vleček starého železa a 2 vlečky vysloužilých
elektrospotřebičů. Všem, kdo nám darovali staré železo a elektrozařízení, velmi
děkujeme. Zároveň děkujeme všem, kdo se podíleli na sběru železa. V sobotu
29. dubna jsme opět po roce řídili dopravu při svěcení motorek, které se konalo
u Švábenského kostela. Vybraní členové naší jednotky se také účastnili cvičení
ve vojenském prostoru Březina u Vyškova, kde trénovali svoji připravenost
na řešení povodní.
Mimo tyto tradiční akce se u nás, Švábenských hasičů udála jedna výjimečná
a netradiční událost. V polovině ledna 2017 nás opustila naše cisterna CAS 25
Škoda 706 RTHP. Ale ve šrotu neskončila. Naopak, zůstane zachována dalším
generacím. Byla totiž odprodána do muzea užitkové techniky v Mníšku pod Brdy,
kde bude vystavena. Garáž ale dlouho nezůstala prázdná. Začátkem dubna k nám
do Švábenic přijel nový zásahový automobil. Jedná se o zbrusu nový a moderní
vůz na podvozku IVECO Daily s nástavbou od společnosti WISS CZECH. Vůz
v hodnotě necelých 3,2 mil. Kč se podařilo získat díky významné podpoře našeho
zřizovatele Městyse Švábenice a pana starosty Josefa Kubíka a dotacím. Tímto
významným krokem tak pan starosta a zastupitelé Městyse Švábenice dávají
najevo nám občanům, že jim není bezpečnost v naší obci lhostejná. Nový
zásahový automobil je již v aktivní službě a nyní probíhá intenzivní školení
a seznamování členů jednotky jak s vozidlem, tak i s vybavením vozu.
Tímto si Vás všechny dovolujeme pozvat na slavnostní předání nového
zásahového automobilu pro jednotku SDH Švábenice, které se uskuteční
v sobotu 17. června 2017 od 14 hod. před hasičskou zbrojnicí. Další program
bude pokračovat v areálu chovatelů, kde Vám nový vůz rádi představíme
a seznámíme Vás s naší činností.
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V rámci zvyšování akceschopnosti zásahové jednotky byly pořízeny nové
zásahové obleky, helmy a další osobní ochranné prostředky hasičů, díky čemuž
jsme připraveni Vám spoluobčanům kteroukoliv denní i noční hodinu pomoci
nejen v nouzi.
Aktivní jsou i naši mladí hasiči, kteří se scházejí každý pátek v 16.00 v klubovně
mladých hasičů, nebo před administrativní budovou ZOD Haná Švábenice. Děti
cvičí a připravují se na soutěže v rámci hry Plamen. Všechny děti, které by měly
zájem stát se mladými hasiči, se mohou přijít podívat na naše schůzky. Na všechny
zájemce se těšíme.
Na závěr přejeme všem občanům, krásné a slunečné léto, hodně letních
radovánek a prázdniny plné zážitků.
Vaši hasiči
Jsme tu pro Vás pro Vaše bezpečí
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Volejbal Švábenice informuje
K začátku každého nového kalendářního roku patří již neodmyslitelně
Tříkrálový turnaj. V sobotu 7. ledna nastoupilo ke vzájemným utkáním 6
smíšených družstev mužů a žen. Suverénně si počínalo zkušené družstvo hostů
z Rybníčka, které si odvezlo ocenění za 1. místo. Jeden ze švábenických
volejbalových týmů se umístil jako druhý v pořadí, třetí příčku doslova vybojovali
švábeničtí fotbalisté, jimž v nasazení nemohl konkurovat nikdo z přítomných.
Junioři již většinou s přehledem porážejí svoje rodiče, letos se umístili nakonec
jako čtvrtí. Druhé družstvo Rybníčka obsadilo místo páté a tabulku uzavřeli další
švábeničtí volejbalisté. Akce byla opět velmi zdařilá, fandilo se vzájemně
v průběhu celého turnaje, diváci převážně z řad rodinných příslušníků podpořili
příjemnou a přátelskou náladu celého soutěžního odpoledne.
Výsledky:
1. Rybníček II. (12 bodů)
2. Švábenice I. (9 bodů)
3. Fotbalisté (8 bodů)
4. Junioři (8 bodů)
5. Rybníček I. (6 bodů)
6. Švábenice II. (2 body)
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V sobotu 14. ledna pokřtili švábeničtí volejbalisté novou síť, která splňuje
parametry ke kvalitní a bezpečné hře.
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Za podpory úřadu městyse se v letošním roce se podařilo realizovat nápad
veřejného bruslení. Řádně zamrzlý rybník vylákal během uplynulé zimy
nesčetněkrát nadšené bruslaře na projížďku či hraní hokeje, ve večerních
hodinách však již bývali všichni doma v teple. Nebylo tomu tak ve středu 18. ledna
po 17. hodině, kdy se podařilo nejen lépe upravit ledovou plochu, ale také
připravit osvětlení a hudbu. Vzhledem k pořádné zimě se návštěvníci nespoléhali
jen na zahřátí se pohybem, děti měly k dispozici čaj, dospělí pak svařené víno
a rozmanité vlastní zásoby. Atmosféra byla opravdu jedinečná, snad nikdo
z přítomných takovou akci zřejmě ještě nezažil. Všichni byli zahaleni v oblečení až
po uši, ale dobrá nálada a úsměvy byly dobře znatelné na všech - aktivních
bruslařích i ostatních účastnících.
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Členové volejbalu Švábenice jsou zvyklí scházet při různých příležitostech
a vést společně i své děti k všestrannosti, sportovním a pohybovým aktivitám,
zdravému soutěžení i veselé zábavě. V neděli 30. dubna tak děti v kostýmech
čarodějnic a čarodějů soutěžily ve stylu známé pevnosti Boyard - plnily úkoly,
hledaly indicie, hádaly heslo a nakonec i úspěšně našly poklad.
Při všech akcích pomáhají větší děti menším, holky i kluci se navzájem
povzbuzují. Jejich soudržnost je vidět i na hřišti, když zejména starší děti začínají
být platnými spoluhráči svých rodičů na volejbalovém hřišti, ať už v tělocvičně,
či nyní na venkovním kurtu. Věříme, že jejich kladný vztah ke sportu i vůle hrát
aktivně volejbal jim vydrží, že o nich budeme psát čím dál více.

Připravila: Jarmila Dobešová
Obrázek namalovala: Terezka Dobešová
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Z činnosti ZO ČSCH Švábenice
Vážení spoluobčané městyse Švábenice,
dovolte, abych Vás stručně informoval o činnosti chovatelů Švábenice v loňském
roce a části letošního roku.
V měsících červen – červenec jsme provedli opravu venkovní zdi mlatu. Bylo
nutné okopat poškozené části omítky, znovu omítnout a zalíčit. Dále jsme
provedli opravu chodníku v areálu, směrem od tanečního prostoru k udírně.
Původní chodník byl z cihel, byly zde velké spáry a špatně se udržoval. Proto cihly
byly vykopány a nahrazeny dlažbou. Všechen nutný materiál a to dlažby, písek,
obrubníky, nám dodal městys Švábenice, za což mu děkujeme.
24. – 25. záři 2016 proběhla tradiční hodová výstava králíků, holubů a ukázka
chovu okrasného ptactva. Celkem bylo vystaveno od 47 vystavovatelů 114 ks
králíků, 127 ks holubů, 65 ks drůbeže a 18 exotů. Na výstavu se přišlo podívat 347
platících občanů.
V měsíci říjnu 2016 byl uskutečněn sběr železného šrotu. Celkem bylo
nasbíráno téměř 50 q šrotu. Bohužel výkupní cena byla velmi nízká.
Je potěšitelné, že nám pomáhají i nečlenové (J. Doleček, J. Novotný, K. Krupík),
za což jim patří poděkování.
V loňském roce se členové ZO ČSCH Švábenice zúčastnili celkem 10 výstav
v rámci okresu a mimo něj. Celkem vystavili 98 králíků a 21 holubů, získali
7 pohárů a 8 čestných cen.
Na závěr jedna velmi smutná zpráva. Dne 12. 3. 2017 nás náhle opustil náš
nejstarší člen, přítel Zdeněk Tilšer z Dětkovic, zakládající člen ZO ČSCH Švábenice,
velmi úspěšný chovatel holubů, držitel zlatého odznaku za zásluhy o chovatelství.
Příteli Zdeno, čest tvoji památce.
za ČSCH Švábenice
jednatel Josef Hanák

Při příležitosti 30. výročí založení ČSCH Švábenice
Vás srdečně zveme na hodovou výstavu
králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva,
která se bude konat
30. 9. a 1. 10. 2017
v areálu chovatelů.
Občerstvení zajištěno, bohatá tombola.
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SOKOL Švábenice - rozpis jarní části sezóny

Okresní přebor OFS Vyškov
MUŽI
24.kolo
25.kolo
26.kolo

Sobota
Neděle
Sobota

3. 6. 2017
11. 6. 2017
17. 6. 2017

16:30
16:30
16:30

Švábenice
Hodějice
Švábenice

-

Drnovice
Švábenice
Rousínov B

-

Milešovice
Otnice
Ivanovice

Okresní přebor OFS Vyškov
ŽÁCI 7 + 1
16.kolo
12.kolo
18.kolo

Neděle
Sobota
Neděle

4. 6. 2017
10. 6. 2017
18. 6. 2017

15:30
15:30
15:30

Švábenice
Švábenice
Švábenice

Okresní soutěž sk. A OFS Vyškov
PŘÍPRAVKA
24.kolo
25.kolo

Sobota
Pátek

3. 6. 2017
9. 6. 2017

14:00
16:30
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Švábenice
Pustiměř

-

M. Prusy
Švábenice

Vánoční koncert ve Švábenicích
Vánoční koncert pořádaný MO KDU-ČSL Švábenice ve spolupráci
s římskokatolickou farností a Městysem Švábenice se konal v úterý 27. prosince
2016 v 19:30 v kostele sv. Michaela Archanděla ve Švábenicích.
Vystoupil Smíšený pěvecký sbor Antonína Tučapského z Vyškova pod vedením
MgA. Mgr. Filipa Macka. Hudební doprovod obstaral varhaník Mgr. Jakub Macek.
Do Švábenic přijelo 28 zpěváků, kteří se představili s pásmem staročeských koled
a následně také známou Rybou Českou mší vánoční (z roku 1796). Koncert trval
70 minut a přišlo si ho poslechnout na 200 posluchačů ze Švábenic, Dětkovic
a blízkého okolí.
Byl to opravdu krásný zážitek. Možná mnoho občanů vůbec netušilo, že máme
nedaleko od městyse tak úžasné hudební těleso. Chtěla bych všem, kteří
se na pořádání koncertu podíleli poděkovat s přáním, aby v našem kostele
zaznělo takových koncertů víc. Velmi mě také potěšilo, že i v našem městysi
se snažíme o ekumenu, která jediná vytváří pokoj a radost mezi lidmi různých
názorů. Velmi je to potřebné zvláště v předvolebním období, kdy různé strany
v boji o svá „korýtka“ slibují to, co nemohou uskutečnit a hledají na druhých
stranách jen to špatné. Musíme děkovat Bohu, že máme v naší zemi mír
a svobodu, vždyť to je to nejcennější.
Naši mladí už vůbec nevědí, co to bylo stát frontu od 4:00 h. ráno na maso
a jiné věci potřebné k životu. Ze všech stran jenom slyšíme, že je „jiná doba“.
Ale i v dnešní době platí slova Sibylina proroctví: „Každý jednotlivec i národy uhájí
svých práv jenom poctivou spravedlností a pilnou prací. Postrádá-li národ jednu
z těchto vlastností, dříve nebo později zajde.“
Važme si rodin, které jsou úplné a schopné vychovávat děti, vždyť ději sou
budoucnost národa.
Hlavně všechny naše televize by měly vysílat pořady o tom, jak je důležitá
zdravá rodina a ne samou nevěru, násilí a zbožňování domácích mazlíčků, o které
se staráme místo dětí. Ze své vlastní zkušenosti vím, že děti mají mít lidé v mládí
a jak je krásné dát život novému stvoření.
Přeji všem občanům hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.

Marta Štěrbová
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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
13:00 – 17:00 h.
út, st, čt, pá:
8:00 – 10:00 h.
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

Informace
Kadeřnictví - Petra Novotná, Švábenice 366. Objednávky na tel. čísle: 737 429 274
Kadeřnictví - Magdalena Nováková
otevírací doba:
st, čt, pá:
od 13:00 h. (dle domluvy)
so:
od 7:30 h. (dle domluvy)
Pohostinství Na Lapači, Švábenice 200, Michal Skácel, tel: 517 365 016
otevírací doba:
po- čt:
11:30 – 14.30 h. 16:00 – 22:00 h
pá, so:
11:30 – 14.30 h. 16:00 – 24:00 h.
ne:
11:00 - 20:00 h.
Pohostinství U Tří koček, Švábenice 50, Zlata Dušátková, tel: 774 950 707, 608 880 330,
poskytujeme denní menu, rozvoz obědů, oslavy, svatby, trachty, catering a ostatní akce na klíč,
počínaje výzdobou prostřed a stolů až po netradiční pohoštění, rautové stoly, obložené mísy,
dorty slané i sladké, pohoštění včetně studené i teplé kuchyně.
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. Lukáš Látal, tel: 721 217 909
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

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

