Zpravodaj Městyse Švábenice
č. 2/2017

Příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví do nového roku 2018
Vám přeje
Městys Švábenice

Statistika obyvatel k 30. 11. 2017
Celkem Prům. věk
osoby
1022
39,32
muži
529
38,77
ženy
493
39,92
děti do 18 let
221
7,85
562
od 18 do 60 let
starší 60 let
239
69,75

přistěhovaných
odstěhovaných
narozených
zemřelých

Celkem muži
18
9
14
7
11
6
7
3

ženy
9
7
5
4

Občanská rubrika
Narodili se:
(od 1. 5. do 30. 11. 2017)

Dne 30. 5. 2017 Kryštof Hynek
Dne 14. 7. 2017 Hana Handlová
Dne 30. 8. 2017 Eliška Chudá
Dne 6. 9. 2017 Jáchym Ryška
Dne 9. 9. 2017 Eliška Gregorová
Dne 20. 9. 2017 Nikolas Trávníček
Dne 5. 10. 2017 Terezie Látalová

Blahopřejeme

Opustili nás:
Dne 29. 5. 2017 pan Miloš Lebeda, č.p. 359, ve věku 38 let.
Dne 6. 7. 2017 paní Marie Hanáková, č.p. 67, ve věku 90 let.
Dne 8. 8. 2017 pan Jiří Damborský, č.p. 43, ve věku 72 let.
Dne 16. 10. 2017 paní Zdeňka Šebestová, č. p. 274, ve věku 88 let.

Vzpomínáme
Petra Smutná
evidence obyvatel

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
každým rokem vás v této předvánoční době seznamuji prostřednictvím
zpravodaje městyse s tím nejdůležitějším, co se v průběhu roku ve Švábenicích
událo.
Základní školu navštěvuje 86 dětí a mateřskou školu 44 dětí. Všem rodičům,
kteří měli zájem přihlásit své dítě od začátku nového školního roku do mateřské
školy, bylo vyhověno.
Za celoroční práci touto cestou děkuji Sboru pro občanské záležitosti (vítání
občánků, svatební obřady, setkání rodáků, blahopřání spoluobčanům při
významných životních výročích) a všem dalším, kteří se na obohacení kulturního
života ve Švábenicích podílí.
V průběhu roku bylo zahájeno a dokončeno několik investičních a neinvestičních akcí, se kterými vás jen v krátkosti seznámím.
Každým rokem schvaluje zastupitelstvo městyse v rozpočtu neinvestiční
příspěvky na činnost pro místní spolky. V letošním roce jim byla rozdělena částka
226.000,- Kč. Římskokatolická církev obdržela na opravy 100.000,- Kč.
Sokolu Švábenice byl zakoupen nový sekací traktor BULLDOG WISCONSIN na
sečení trávy na fotbalovém hřišti v ceně 296.680,- Kč, vertikutátor na
provzdušnění trávy za 72.358,- Kč, rozmetadlo a postřikovač za 27.480,- Kč.
SDH Švábenice byl v dubnu zakoupen nový moderní dopravní automobil
IVECO DAILY s nástavbou za 3.138.350,- Kč z toho dotace činila 750.000,- Kč.
V letošním roce jsme pokračovali v instalaci bezdrátového rozhlasu kolem
krajské silnice směrem na Hradisko a Trávník. Cena 129.942,- Kč.
V průběhu prázdnin proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole
Švábenice. Sociální zařízení bylo ještě původní od otevření školy v roce 1973.
Došlo k částečné výměně odpadů, vodovodního potrubí, obkladů, dlažby,
elektroinstalace a veškerého sanitárního zařízení. Celková cena byla téměř
450.000,- Kč.
V mimoškolní budově proběhla akce pod názvem: „Rekonstrukce zdroje tepla
v mimoškolní budově ZŠ a bytech Švábenice č. p. 386“. Byly vyměněny rozvody
topenářského potrubí, plynovodního potrubí, bojler na teplou vodu a instalovány
dva nové kondenzační kotle. Na topná tělesa se dodaly termostatické hlavice.
Jedná se o moderní, úsporné a plně funkční zařízení, které nahradilo původní
kotelnu se třemi kotli. Celkové náklady akce 1.051.490,- Kč.
V průběhu prázdnin se k nepoznání změnily šatny pro děti v mateřské škole.
Do šaten byl pořízen nový nábytek, vyměněna okna a podlahové PVC. PVC bylo
nově položeno i na chodbách a schodišti do 1. poschodí. Celkové náklady
265.570,- Kč.
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Na veřejné osvětlení se pokračovalo s výměnou sodíkových výbojek za LED
svítidla. Celkem bylo instalováno 17 kusů nových svítidel v hodnotě 159.914,- Kč.
Největším dokončeným dílem v roce 2017 byla
akce pod názvem: „Oprava a novostavba chodníků
podél silnice II/428. Bylo opraveno a nově
vybudováno přes 1 km chodníků kolem krajské
silnice. Nový chodník byl postaven v lokalitě Hliník až
po poslední nemovitost směrem na Ivanovice na
Hané. Tímto se výrazně zlepšila bezpečnost chodců
bydlících v dané lokalitě. Celá stavba podléhala
stavebnímu povolení a po dokončení již proběhla i
závěrečná
kontrolní
prohlídka
příslušnými
dotčenými orgány. Stavební náklady činily
3.049.512,- Kč. + náklady na projektovou
dokumentaci 135.000,- Kč, stavební povolení,
výběrové řízení a technický dozor.
Na úřadu městyse byl vyměněn starý nábytek za nový, opravena
elektroinstalace, vodovodní a odpadové potrubí a položeno nové PVC. Celkové
náklady 504.500,- Kč.
Zastupitelstvo městyse schválilo koupi nemovitosti č. p. 12 a 129 v ceně
1.800.000,- Kč. Po vyřízení všech náležitostí bude na těchto nemovitostech
provedena demolice.
V měsíci září byla v elektronické dražbě zakoupena nemovitost č. p. 308
s přilehlými pozemky za 2.510.000,- Kč. V této lokalitě vznikne po vypracování
studie zástavby několik stavebních míst pro zájemce o výstavbu rodinných domů.
Dojde i k demolici celého objektu č. p. 308.
V průběhu roku se pravidelně provádí i mnoho dalších udržovacích prací, které
jsou finančně velmi nákladné, ale pro městys důležité. Mezi ně patří i celoroční
údržba zelených ploch v městysi.
Každým rokem vás žádám touto cestou, abychom si udržovali v městysi
pořádek a chovali se k veřejnému majetku, jako by byl náš vlastní.
Městys Švábenice nemá v současné době žádný úvěr a s finančními prostředky
z rozpočtu městyse je zacházeno účelně a hospodárně.
Závěrem vám, vážení spoluobčané,
přeji radostné a veselé prožití svátků vánočních,
hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody v roce 2018.
Josef Kubík, starosta
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Zápis o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 14. 7. 2017 ve Švábenicích
Starosta (předsedající) Josef Kubík zahájil 13. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice (
30
dále jen ZM ) v 17 hod. a přivítal všechny přítomné.
Bod č. 1 Technický bod
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání 13. 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, Josef Polišenský, Lenka Gruberová, MUDr. Ing. Jolana
Zlámalová, PhD..
Zapisovatelkou byla jmenována Petra Jakešová.
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis z 12. 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 13. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice.
Navrženi byli: Ing. Pavel Tvrdý, Alena Kušková
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 13. zasedání
zastupitelstva městyse: 1. Alena Kušková, 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.
Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3.
Závěrečný účet městyse za rok 2016
4.
Projednání a schválení účetní závěrky městyse za rok 2016
5.
Rozpočtová opatření č. 1,2,3/2017
6.
Projednání směnné smlouvy směnit pozemek p.č. 1081/9 za část pozemku p.č.
1081/10 v k.ú. Švábenice s doplatkem
7.
Projednání kupní smlouvy prodeje části pozemků p.č. 3804 a p.č. 3942/3
v k.ú.Švábenice
8.
Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku p.č. 54 v k.ú. Švábenice
9.
Projednání směnné smlouvy směnit části pozemků p.č.st. 32/1 a p.č.st. 32/2 v k.ú.
Švábenice
10. Projednání směnné smlouvy směnit části pozemků p.č. PK 3950/1 za část pozemku
p.č. 107/2 v k.ú. Švábenice
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr
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Bod č. 2 Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Místostarosta seznámil zastupitelstvo městyse s usnesením rady městyse ze dne 20.2.,
22.3., 12.4., 3.5., 17.5. a 25.5. 2017.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady městyse ze dne 20.2.,
22.3., 12.4., 3.5., 17.5. a 25.5. 2017.
Od 18.15 hod. do 18.30 hod. vystoupil pan Jan Mašek zástupce společnosti E.ON Energie,
a.s. s nabídkou dodávky elektrické energie na všechna odběrná místa městyse s platností
od 1.7.2017. Dle nové cenové nabídky činí roční úspora cca 33 % oproti současnému stavu.
Pan Mašek předal p. starostovi návrh smluv s dodávkou od 1.7.2017. Zastupitelstvo se vrátí
k projednání smluv v průběhu zasedání.
Bod č. 3 Závěrečný účet městyse za rok 2016
Účetní městyse Petra Jakešová seznámila zastupitelstvo městyse se závěrečným účtem
městyse Švábenice za rok 2016, na základě zákona č. 250/2000 Sb., § 17 odst. 7,
projednání závěrečného účtu městyse za rok 2016; písm. a) souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad, přijalo ZM na svém zasedání dne 14.6.2017 toto usnesení,
viz příloha č. 2.
V 18.45 hod. přišla na zasedání členka zastupitelstva Lenka Gruberová.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2016
a to bez výhrad.
Bod č. 4 Projednání a schválení účetní závěrky městyse za rok 2016
Účetní městyse Petra Jakešová seznámila zastupitelstvo městyse s účetní závěrkou
městyse Švábenice za rok 2016 viz příloha č. 3. Podkladem k účetní závěrce jsou účetní
výkazy Fin 2-12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2016, Zpráva o výsledku řádné
inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni 31.12. 2016 a Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 městyse Švábenice.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e účetní závěrku městyse Švábenice za rok 2016.
Bod č. 5 Rozpočtové opatření č. 1,2,3/2017
Předsedkyně finančního výboru Alena Kušková seznámila zastupitelstvo městyse s
rozpočtovým opatřením č. 1,2,3/2017 rozpočtu městyse, viz příloha č. 4.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 3/2017
a b e r e n a v ě d o m í rozpočtové opatření č. 1 a 2/2017 rozpočtu městyse.
Bod č. 6 Projednání směnné smlouvy směnit pozemek p.č. 1081/9 za část pozemku
p.č. 1081/10 v k.ú. Švábenice s doplatkem
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se směnnou smlouvou na směnu pozemků p.č.
2
2
1081/9 o výměře 270 m za část pozemku p.č. 1081/10 o výměře 168 m ze kterého se GP
2
vyčleňuje pozemek p.č. 1081/14 o výměře 141 m s doplatkem uzavřenou mezi městysem
Švábenice a Pavlem Indrákem a Marií Indrákovou, Švábenice 320.
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Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e směnu pozemků mezi Městysem Švábenice,
Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupený Josefem Kubíkem, starostou městyse
jako první smluvní strana a panem Pavlem Indrákem, bytem Švábenice 320 a paní Marií
Indrákovou Švábenice 320 jako druhá smluvní strana.
První smluvní strana je výlučným vlastníkem pozemku zapsaného 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 pozemek p.č. 1081/9, zahrada
2
o výměře 270 m .
Účastníci tvořící druhou smluvní stranu mají ve společném jmění manželů pozemek
zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj Katastrálním pracovištěm Vyškov na LV č.1546 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice
2
jako pozemek p.č. 1081/10, zahrada o výměře 168 m . Geometrickým plánem číslo 526244/2016 se z pozemku p.č. 1081/10 vyčleňuje pozemek p.č. 1081/14, zahrada o výměře
2
141 m .
První smluvní strana převádí do společného jmění manželů účastníků tvořících druhou
smluvní stranu pozemek p.č.1081/9 dle čl.I smlouvy a účastníci tvořící druhou smluvní
stranu tento pozemek do společného jmění manželů přijímají.
Druhá smluvní strana převádí do výlučného vlastnictví první smluvní strany pozemek
p.č.1081/14 dle čl.II odst.2 smlouvy a první smluvní strana tento pozemek do svého
výlučného vlastnictví přijímá.
Smluvní strany se dohodly, že předmětné nemovitosti si směňují s doplatkem ve výši
24 510,- Kč, který se zavazuje druhá smluvní strana zaplatit první smluvní straně do pěti
dnů od podpisu směnné smlouvy. Hodnota směňovaných pozemků dle čl. I činí dle dohody
obou stran 51 300,- Kč.
Záměr městyse směnit pozemky byl schválen 14.12.2016 a byl zveřejněn na úřední desce
vyvěšením dne 14.2.2017 a z ní sňat dne 14.3.2017. Kupující uhradí vypracování
znaleckého posudku, sepsání směnné smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 7 Projednání kupní smlouvy prodeje části pozemků p.č. 3804 a p.č. 3942/3 v k.ú.
Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s kupní smlouvou na prodej části pozemků parc.
č. 3804 a p.č. 3942/3 uzavřenou mezi městysem Švábenice jako prodávající a Martinem
Punčochářem a Lenkou Punčochářovou, Švábenice 224 jako kupující.
Usnesení č. 8:
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. 3804 o
2
2
výměře 1081 m a části pozemku p.č. 3942/3 o výměře 26 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.
3804 se geometrickým plánem číslo GPL 527-245/2016, vyčleňuje pozemek p.č. 3804/3,
2
2
ostatní plocha o výměře 40 m a díl pozemku a) o výměře 42 m a z pozemku p.č. 3942/3
2
ostatní plocha o výměře 26 m se geometrickým plánem číslo GPL 527-245/2016 vyčleňuje
2
díl pozemku b) o výměře 9 m , který se slučuje s dílem a) dle odst. 2 smlouvy, čímž vzniká
2
nová parcela p.č. 3804/2, ostatní plocha o výměře 51 m za kupní cenu 13 832,- Kč mezi
Městysem Švábenice jako prodávající Martinovi Punčochářovi a Lence Punčochářové,
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Švábenice 224, 683 23. Záměr městyse odprodat pozemky byl schválen 14.12.2016 a byl
zveřejněn na úřední desce vyvěšením dne 14.2.2017 a z ní sňat dne 14.3.2017. Kupující
uhradí vypracování znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 8 Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku p.č. 54 k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s kupní smlouvou na prodej pozemku parc. č. 54
uzavřenou mezi městysem Švábenice jako prodávající a Josefem Molerem a Jitkou
Brhelovou, Švábenice 89 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 pozemku p.č. 54 zahrada o
2
výměře 32 m , který je zapsán mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj – Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro okres Vyškov,
obec a k.ú. Švábenice za kupní cenu 38 400,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající
Josefovi Molerovi a Jitce Brhelové, Švábenice 89, 683 23 jako kupující do rovnodílného
spoluvlastnictví.
Záměr městyse odprodat pozemek byl schválen 14.12.2016 a byl zveřejněn na úřední
desce vyvěšením dne 14.2.2017 a z ní sňat dne 14.3.2017. Kupující uhradí vypracování
znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad.
Bod č. 9 Projednání směnné smlouvy směnit části pozemků p.č. st. 32/1 a p.č. st. 32/2
v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí k záměru městyse směnit část
pozemku p.č.st. 32/2 za část pozemku p.č.st. 32/1 v k.ú. Švábenice.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podal dne 22.5.2017
Radek Butala, bytem Švábenice 146, 683 23 Ivanovice na Hané o směnu části pozemku
p.č.st. 32/2 v k.ú. Švábenice, který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov označený dle GPL 541-54/2017 jako díl
2
„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, katastrální
2
pracoviště Vyškov označený dle GPL 541-54/2017 jako díl „h“ o výměře 8m . Směňující
strany uhradí sepsání směnné smlouvy a návrh na vklad rovným dílem.
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se směnnou smlouvou na směnu části pozemků
p.č.st. 32/2 a p.č.st. 32/1 v k.ú. Švábenice uzavřenou mezi městysem Švábenice a Radkem
Butalou, Švábenice 146, 683 23 Ivanovice na Hané.
Usnesení č. 11:
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 panem Radkem Butalou, Švábenice 146, 683 23 Ivanovice na
Hané jako druhá smluvní strana.
První smluvní strana je výlučným vlastníkem pozemku zapsaného 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 pozemek p.č.st. 32/2
2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m . Geometrickým plánem číslo 541-54/2017 se
2
z pozemku dle odst.1 vyčleňuje díl pozemku e) o výměře 8 m .
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Druhá smluvní strana je výlučným vlastníkem pozemku zapsaného v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – Katastrálním pracovištěm Vyškov
na LV č.59 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice jako pozemek p.č.st.32/1 zastavěná
2
plocha a nádvoří o výměře 508 m .
Geometrickým plánem číslo 541-54/2017 se z pozemku dle odst.1 vyčleňuje díl pozemku
2
h) o výměře 8 m .
První smluvní strana převádí do výlučného vlastnictví druhé smluvní strany díl pozemku e)
2
o výměře 8 m dle čl.I odst.2 a druhá smluvní strana tento díl pozemku e) do svého
výlučného vlastnictví přijímá.
Druhá smluvní strana převádí do výlučného vlastnictví první smluvní strany díl pozemku
2
h) o výměře 8 m dle čl.II odst.2 a první smluvní strana tento díl pozemku h) 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 směňovaných
2
pozemků činí dle dohody obou stran 500 Kč za 1 m , tj. souhrnem 4.000 Kč na každé straně
směny.
Záměr městyse směnit pozemky byl schválen 14.3.2017 a byl uveřejněn vyvěšením na
úřední desce městyse Švábenice od 14.5.2017 do 14.6.2017.
Směňující strany uhradí sepsání směnné smlouvy a návrh na vklad rovným dílem.
Bod č. 10 Projednání směnné smlouvy směnit části pozemků p.č. PK 3950/1 za část
pozemku p.č. 107/2 v k.ú. Švábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou přihláškou k záměru směnit část
pozemku p.č.PK 3950/1 za část pozemku p.č. 107/2.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podali dne 31.5.2017
manželé Michal Hladký a Hana Hladká, oba bytem Švábenice 159, 683 23 Švábenice o
směnu části pozemku p.č. PK 3950/1 za část pozemku p.č. 107/2 v k.ú Švábenice. Směňující
strany uhradí sepsání směnné smlouvy a návrh na vklad rovným dílem.
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se směnnou smlouvou na směnu části pozemků
2
2
p.č. PK 3950/1 o výměře 44428 m za část pozemku p.č. 107/2 o výměře 286 m
uzavřenou mezi městysem Švábenice a Michalem Hladkým a Hanou Hladkou, Švábenice
159.
Usnesení č. 13:
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 panem Michalem Hladkým, bytem Švábenice 159 a paní Hanou
Hladkou Švábenice 159 jako druhá smluvní strana.
První smluvní strana je výlučným vlastníkem pozemku zapsaného 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 pozemek ve zjednodušené
evidenci-parcela původu Pozemkový katastr (PK) p.č. 3950/1, ostatní plocha o výměře
2
44428 m . Geometrickým plánem č. 552-117/2017 se z pozemku p.č. 3950/1 vyčleňuje
2
2
pozemek p.č. 3950/23, ostatní plocha o výměře 24 m a díl a) o výměře 23 m .
Účastníci tvořící druhou smluvní stranu mají ve společném jmění manželů pozemek
zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj -
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Katastrálním pracovištěm Vyškov na LV č.59 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice jako
2
pozemek p.č. 107/2, ostatní plocha o výměře 286 m . Geometrickým plánem číslo 552117/2017 se z pozemku p.č. 107/2 vyčleňuje pozemek p.č. 107/5, ostatní plocha o výměře
2
47 m .
První smluvní strana převádí do společného jmění manželů účastníků tvořících druhou
2
smluvní stranu pozemek p.č. 3950/23 a díl pozemku a) o výměře 23 m dle čl.I odst. 2
smlouvy a účastníci tvořící druhou smluvní stranu tento pozemek a díl pozemku do
společného jmění manželů přijímají.
Druhá smluvní strana převádí do výlučného vlastnictví první smluvní strany pozemek
p.č.107/5 dle čl.II odst.2 smlouvy 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 směňovaných
pozemků činí na každé straně směny dle dohody obou stran 4 700,- Kč.
Záměr městyse směnit pozemky byl schválen 17.5.2017 a byl zveřejněn na úřední desce
vyvěšením dne 29.5.2017 a z ní sňat dne 14.6.2017.
Směňující strany uhradí sepsání směnné smlouvy a návrh na vklad rovným dílem.
Bod č. 11 Různé: Informace starosty :
- starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí řiditelky ZŠ a MŠ Švábenice o povolení výjimky
z počtu žáků ve třídě na školní rok 2017/2018
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e povolení výjimky z počtu žáků ve spojené IV. a V.
třídě pro Základní školu a mateřskou školu Švábenice, okres Vyškov, příspěvková
organizace pro školní rok 2017/2018 podle ustanovení § 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.
a dle vyhlášky č. 48/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., a to na počet 32 žáků ve
třídě. Jde o 2 vyučovací hodiny tělesné výchovy týdně.
- starosta seznámil zastupitelstvo se zněním návrhů smluv o sdružených službách elektřiny
s platností od 1.7.2017.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
č. 9101300300 uzavřenou mezi zákazníkem Základní škola a mateřská škola Švábenice,
okres Vyškov, příspěvková organizace, Švábenice 330, 683 23 Ivanovice na Hané, IČ
70988749 a dodavatelem E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
370 01 Č. Budějovice, IČ 26078201, DIČ CZ26078201 a Smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. EE00292354_2017-2018 uzavřenou mezi
zákazníkem Městys Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Švábenice, IČ 00292354 a
dodavatelem E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
Č.Budějovice, IČ 26078201, DIČ: CZ26078201. Obě smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou
od 1.7.2017 do 31.12.2018 a to s možností jejich automatického prodloužení o 1 rok,
a to i opakovaně.
- starosta městyse požádal firmu BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. o zpracování cenové nabídky na
rozšíření bezdrátového rozhlasu v městysi. Jedná se o lokality Hradisko a Trávník. Došlo by
k instalaci 17 ks reproduktorů 30 W a 7 ks záložních zdrojů s anténami. Celkové náklady dle
cenové nabídky činí 129 906,- Kč vč. DPH.
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Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e cenovou nabídku ze dne 25. května 2017 firmy
BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., sídlo Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 Nové Město,
Provozovna: Podlesí 12, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 27781275, DIČ: CZ27781275 na
rozšíření bezdrátového rozhlasu SARAH s digitálním kódováním s možností napojení na
zadávací pracoviště složek IZS Varovný a informační systém obyvatelstva v rozsahu 7 ks
záložní zdroj + anténa a 17 ks reproduktor 30 W v ceně 129 906,- Kč vč. DPH.
- SDH Švábenice požádal zastupitelstvo městyse o vybudování nové hasičské zbrojnice.
Současná zbrojnice je již pro jednotu nevyhovující především z důvodu velikosti. Proto je
nutné vytipovat vhodný pozemek pro výstavbu, který v současné době městys Švábenice
nevlastní. Vhodnými pozemky by byly pozemky ve vlastnictví MUDr. Tomáše Hilla, bytem
Brno. Jedná se rodinné domy v Tišské ulici č.p. 12 a 129 vč. zahrady o celkové výměře 1 901
2
m (dříve ve vlastnictví Františka Pokorného). Pan Hill nabízí k prodeji tyto nemovitosti za
cenu 2 200 000,- Kč. Pro zastupitelstvo městyse je tato cena vysoká a s koupí nesouhlasí.
Dle znalce v oboru oceňování nemovitostí a pozemků mají nemovitosti hodnotu do
1 600 000,- Kč. Je nutno vzít v úvahu i skutečnost, že v případě koupi by městysi vznikly
další náklady cca 500 000,- Kč na demolici staveb. Zastupitelstvo požádalo starostu
městyse, aby písemně oslovil p. Hilla s žádostí o snížení ceny dle odhadu znalce a dalšími
náklady spojenými s demolicí. V případě snížení ceny je zastupitelstvo připraveno na další
jednání o koupi. Se stanoviskem p. Hilla budou zastupitelé jednotlivě seznámeni.
- starosta seznámil zastupitelstvo městyse s žádostí o odkup části pozemků p.č. PK 3950/1,
107/4, 977/1 a 2196/1, kterou na úřadu městyse doručili dne 9.5.2017 manželé Pavla a
Emil Veselý, Švábenice 280. Jedná se o pozemky přiléhající k domu č.p. 280. Po diskusi
zastupitelstvo městyse s prodejem pozemků nesouhlasí. Doporučuje pozemky dlouhodobě
pronajmout s možností vybudování oplocení do výšky max 150 cm.
- dne 30.5.2017 byla na úřad městyse doručena žádost pana Jiřího a Evy Vymazalových,
2
Švábenice 132 o odkup části pozemku p.č. PK 1083 o výměře cca 450 m v lokalitě za
kostelem. Po projednání žádosti zastupitelstvo městyse s prodejem nesouhlasí. Dotčenou
část pozemku navrhuje dlouhodobě manželům Vymazalovým pronajmout.
- oznámením Katastrálního úřadu Vyškov bylo zjištěno, že budova moštárny a pálenice č.p.
240, kterou užívá Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Švábenice, Švábenice
č.p. 312, IČ 75072734 není zaspána v katastru nemovitostí. Pozemky nacházející se pod
budovou jsou ve vlastnictví městyse Švábenice. Za tímto účelem byl vypracován znalecký
posudek na pozemky z důvodu zjištění jejich ceny. Na základě zjištěné ceny pozemků
znalcem bude vypracován záměr na pronájem, který schválí rada městyse a bude vyvěšen
na úřední desky. Se zájemcem o pronájem bude následně uzavřena nájemní smlouva.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Bod č. 12: Diskuse - bez připomínek
Bod č. 13 Závěr
Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva
městyse Švábenice ve 21.35 hod.
Ve Švábenicích dne: 19. 6 .2017

Zapsala: Petra Jakešová
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Zápis o průběhu 14. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 12. 7. 2017 ve Švábenicích
Starosta (předsedající) Josef Kubík zahájil 14. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
30
(dále jen ZM ) v 17 hod. a přivítal všechny přítomné.
Bod č. 1 Technický bod
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání 14. zasedání ZM byla zveřejněna
na úřední desce Úřadu městyse Švábenice a to nejméně sedm dnů přede dnem konání
zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 10 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Omluveni:.Ing. František Bureš, Pavel Pištělka, Alena Kušková, Josef Polišenský, MUDr. Ing.
Jolana Zlámalová, Ph.D.
Zapisovatelkou byla jmenována Petra Jakešová.
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis ze 13. 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 14. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice.
Navrženi byli: Lenka Gruberová, Mgr. Jana Starková, PhD.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 14. zasedání
zastupitelstva městyse:
1. Lenka Gruberová
2. Mgr. Jana Straková, PhD.
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.
Projednání kupní smlouvy koupě nemovitostí v k.ú. Švábenice dům č.p. 12, dům č.p.
129, parc. č. st. 302/1, parc. č. st. 302/2, parc. č. 192/2
3.
Rozpočtové opatření č. 4/2017
4.
Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
5.
Závěrečný účet Svazku obcí Ivanovická brána za rok 2016
6.
Různé
7.
Diskuse
8.
Závěr
Bod č. 2 Projednání kupní smlouvy koupě nemovitostí v k.ú. Švábenice dům č.p. 12, dům
č.p. 129, parc. č. st. 302/1, parc. č. st. 302/2, parc. č. 192/2
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s kupní smlouvou koupě pozemku parc. č. 302/1,
2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 501 m , jehož součástí je budova s číslem popisným
12 – objekt bydlení na pozemku p.č.st. 302/1, pozemek p.č.st.302/2 zastavěná plocha a
2 ,
nádvoří o výměře 201 m jehož součástí je budova s číslem popisným 129 – objekt
2 ,
k bydlení na pozemku p.č. 192/2 zahrada o výměře 1 199 m mezi MUDr. Tomášem
11

Hillem, trvale bytem Brno, Štýřice, Pšeník 367/1, PSČ 639 00 jako prodávající a Městysem
Švábenice, zastoupený Josef Kubíkem, starostou městyse, Švábenice 18, PSČ 683 23 jako
kupující.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse s c h v l u j e podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů koupi nemovitého majetku koupě pozemku parc. č. 302/1,
2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 501 m , jehož součástí je budova s číslem popisným
12 – objekt bydlení na pozemku p.č.st. 302/1, pozemek p.č.st.302/2 zastavěná plocha a
2
nádvoří o výměře 201 m , jehož součástí je budova s číslem popisným 129 – objekt
2
k bydlení na pozemku p.č. st. 302/2, pozemek p.č. 192/2 zahrada o výměře 1 199 m , které
jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálnímu úřadem pro Jihomoravský kraj
– Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 1730 pro okres Vyškov, pro obec a k.ú. Švábenice
za kupní cenu 1 800 000,- Kč mezi MUDr. Tomášem Hillem, trvale bytem Brno, Štýřice,
Pšeník 367/1, PSČ 639 00 jako prodávající a Městysem Švábenice, zastoupený Josef
Kubíkem, starostou městyse, Švábenice 18, PSČ 683 23 jako kupující. Kupní cenu
1 800 000,- Kč se kupující zavazuje složit po podpisu kupní smlouvy a před podáním návrhu
na vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy do úschovny JUDr. Petra Pernici,
advokáta se sídlem Brno, Mendlovo nám. 907/1, PSČ 603 00, IČ 44038011, ev. číslo ČAK
03908, který ji bude povinen vyplatit do 5 dnů ode dne doručení vyrozumění o povolení
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle této smlouvy z katastrálního úřadu
na účet prodávajícího. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s prodejem
nemovitostí dle této smlouvy uhradí každá z jedné poloviny.
Bod č. 3 Rozpočtové opatření č. 4/2017
Účetní městyse Petra Jakešová seznámila zastupitelstvo městyse s
opatřením č. 4/2017 rozpočtu městyse, viz příloha č. 2.
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e

rozpočtovým

Usnesení č. 4:
rozpočtové opatření č. 4/2017 rozpočtu městyse.

Bod č. 4 Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu č. 046218/17/OKH o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020 ve
výši 200 000,- Kč na „ Pořízení OOP a radiostanice pro JSDH Švábenice“.
Bod č. 5 Závěrečný účet Svazku obcí Ivanovická brána za rok 2016
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse se Závěrečným účtem Svazku obcí Ivanovická
brána za rok 2016.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í Závěrečný účet Svazku obcí Ivanovická
brána za rok 2016.
Bod č.6 Různé: Informace starosty : - v současné době probíhají
 opravy chodníků
 opravy sociálního zařízení v základní škole
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úprava kotelny a ústředního vytápění v mimoškolní budově a bytech
opravy a úpravy v kancelářích úřadu městyse

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Bod č. 7 Diskuse :
- Mgr. Straková upozornila na dlouhodobé ukládání a následné pálení biologického odpadu
(větvě, keře, túje, břečťany apod.) v Záhumení u cesty směrem k rybníku v místě na hrázi
za posledním sklepem.
Starosta sdělil, že na toto místo úřad městyse instaluje tabule se zákazem ukládání a pálení
odpadů.
- Ing. Tvrdý navrhl, zda by nebylo účelné vykoupit část zahrady domu č.p. 11 (Marie
Jiříčková) v Tišské ulici, která zasahuje za dům č.p. 129. Odkupem zahrady by vznikl ucelený
pozemek za domy č.p. 12 a 129, které městys Švábenice nabyde do svého vlastnictví.
Starosta sdělil, že možnost odkupu části zahrady prověří.
Bod č. 8 Závěr
Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva
městyse Švábenice v 18.45 hod.
Ve Švábenicích dne: 14. 7. 2017

Zapsala: Petra Jakešová

Zápis o průběhu 15. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 18. 9. 2017
Starosta (předsedající) Josef Kubík zahájil 15. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
30
(dále jen ZM ) v 17 hod. a přivítal všechny přítomné.
Bod č. 1 Technický bod
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání 15. 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. Omluveni: MUDr. Ing. Jolana Zlámalová, Ph.D., Josef Polišenský, Petr
Rejpal¨Zapisovatelkou byla jmenována Petra Jakešová.
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis ze 14. 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 15. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice.
Navrženi byli: Petra Pištělková, Ing. František Bureš
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 15. zasedání
zastupitelstva městyse: 1. Petra Pištělková , 2. Ing. František Bureš
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:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Technický bod (jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání ZM)
Rozpočtové opatření č. 5,6/2017
Projednání dražební vyhlášky číslo D 28/2017 o koupi pozemků parc. st. 386, parc.
č. 1070/1 a parc. č. 1075/3
Různé
Diskuse
Závěr

Bod č. 2 Rozpočtové opatření č. 5,6/2017
Předsedkyně finančního výboru Alena Kušková seznámila zastupitelstvo městyse s
rozpočtovými opatřeními č. 5/2017 a 6/2017 rozpočtu městyse, viz příloha č. 2.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
rozpočtové opatření č. 5/2017
a s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 6/2017 rozpočtu městyse.
Bod č. 3 Projednání dražební vyhlášky číslo D 2/2017 o koupi pozemků parc. č. st. 386,
parc. č. 1070/1 a parc. č. 1075/3
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s dražební vyhláškou číslo D 28/2017
(o elektronické dražbě), dražby pozemku parc.č. st. 286, jejíž součástí je stavba č.p. 308,
pozemku parc. č. 1070/1 a pozemku parc. č. 1075/3 v k.ú. Švábenice, která se uskuteční
dne 20.9.2017 od 11.00 hodin
Diskuse: členové zastupitelstva se shodli, že v případě vydražení by městys využil dotčené
pozemky se stavbou na vybudování nových stavebních pozemků.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
zúčastnit se prostřednictvím elektronického
dražebního systému na adrese portálu www.okdrazby.cz dražby nemovitých věcí: pozemek
2
parc. č. st. 386 o výměře 306 m , zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Švábenice
2
č.p. 308; pozemek parc. č. 1070/1 o výměře 4115 m , ovocný sad a pozemek parc. č.
2
1073/3 o výměře 118 m , trvalý travní porost v k.ú. Švábenice, která se uskuteční dne
20.9.2017 v 11.00 hodin. Ukončení dražby bude nejdříve v 11.30 hodin. Zastupitelstvo
městyse zmocňuje starostu městyse Josefa Kubíka, bydliště Švábenice 333, 683 23
Ivanovice na Hané, aby licitoval v dražbě až do výše 3 000 000,- Kč. Nejnižší podání
stanovuje dražebník ve výši 1 600 000,- Kč, minimální příhoz je stanoven ve výši 5 000,- Kč.
Dražební jistota ve výši 140 000,- Kč bude uhrazena městysem Švábenice dle stanovených
podmínek, které určuje dražební vyhláška číslo D 28/2017 vydaná dne 9. 8. 2017.
Bod č. 4 Různé: Informace starosty:
- dne 11.9.2017 osobně doručil na úřad městyse pan Josef Dvořák, Švábenice č.p. 295
žádost o povolení vybudování přístřešku pro automobil u svého rodinného domu na
pozemku parc. č. 333, která je v jeho vlastnictví.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e žádost Josefa Dvořáka, Švábenice č.p. 295
o vybudování přístřešku pro automobil u svého rodinného domu na pozemku parc. č. 333
ve vlastnictví žadatele. Přístřešek bude dřevěné konstrukce s rovnou střechou, zastřešení
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bude provedeno plechovou střechou barvy hnědé. Dešťová voda bude odvedena do
vsakovací jímky na pozemku vlastníka.
- dne 17.8.2017 doručil na úřad městyse Ing. Jiří Skácel, Švábenice č.p. 185 žádost o koupi
2
2
pozemků parc. č. 217 o výměře 72 m a parc. č. 213/2 o výměře 175 m . Doporučeným
dopise dne 12.9.2017 přišla žádost Martina Čecha, Za Uličkami 660, 595 01 Velká Bíteš o
2
2
koupi pozemků parc. č. 217 o výměře 72 m a parc. č. 213/2 o výměře 175 m a 16.9.2017
přišla e-mailem žádost manželů Věry a Pavla Olšanských, Švábenice č.p. 346 o tytéž
pozemky. Diskuse: vzhledem ke skutečnosti, že o dotčené pozemky žádá více žadatelů a že
pozemky slouží jako přístup k více nemovitostem, nebude městys pozemky prodávat ani
jednomu z výše uvedených žadatelů.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo městyse n e s c h v a l u j e zpracování záměru na prodej pozemků parc. č.
2
2
217 o výměře 72 m a parc. č. 213/2 o výměře 175m v k.ú. Švábenice.
V 18.30 hod. odešel ze zasedání zastupitelstva člen Michal Hladký.
- z důvodu stáří a opotřebení a z důvodu koupi nového hasičského vozidla, vyřazuje se
z majetku městyse hasičský vůz AVIA A 30 DVS 12, rok výroby 1979. Prostřednictvím
internetu byla zveřejněna nabídka prodeje. Na nabídku reagoval pouze 1 zájemce
s nabídkou 10 000,- Kč.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e kupní smlouvu mezi prodávajícím městysem
Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupeným Josef Kubíkem,
starostou městyse a kupujícím Lukášem Jiráskem, Jana Čerstvého 42, 155 31 Praha 5 o
prodeji speciálního automobilu AVIA A 30 DVS 12, SPZ 1 B 1365 za dohodnutou kupní cenu
10 000,- Kč.
Bod č. 5
Diskuse :
- byly dokončeny práce na akci „Novostavba chodníků a oprava chodníků podél silnice
II/428 Švábenice“. V těchto dnech probíhá kompletace všech dokumentů, které se budou
přikládat k žádosti o kolaudaci dokončené akce.
- v budově školy byly do konce prázdnin dokončeny práce na opravě sociálního zařízení –
nové rozvody vody, kanalizace, nové obklady a sanitární vybavení. Současně bylo opraveno
soc. zařízení sloužící pro personál školní kuchyně.
- v mateřské škole bylo během prázdnin položeno nové linoleum v šatnách a na chodbě,
byl pořízen nový nábytek do šaten dětí.
- v mimoškolní budově byly dokončeny práce na úpravách staré kotelny, původní kotle
VIADRUS byly nahrazeny kotly kondenzačními. V nájemních bytech byly provedeny nové
rozvody topení. Z důvodu, že stávající výkon nových kotlů už nemusí být veden jako
kotelna, byl zasypán a zapraven živičným povrchem otvor před vstupem do školní kuchyně,
který sloužil jako výbušné prostřední pro starou kotelnu.
Bod č. 6 Závěr
Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva
městyse Švábenice v 19.00 hod.
Ve Švábenicích dne: 22. září 2017

Zapsala: Petra Jakešová
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Poděkování
Každý rok se ve Švábenicích od roku 1979 uskutečňuje Sjezd rodáků, což je
v České republice ojedinělý počin.
I letos uspořádal Úřad městyse Švábenice spolu se Sborem pro občanské
záležitosti v sobotu 3. června 2017 v Kulturním domě Sjezd rodáků.
Setkání se zúčastnila třetina z pozvaných rodáků (82). Je to hodně, či málo?
Někteří se zdravotních důvodů nemohou přijet anebo mají jiné povinnosti. Ale je
také někdo, kdo mávne rukou a řekne: Co bych tam dělal? Ale je možné, že se již
nikdy v životě nesetká se svými spolužačkami, spolužáky. Je to až dojemné, když
SPOZ zazpívá několik písniček, zarecituje básničky, či uvede mluvené slovo. Tu si
člověk zavzpomíná na mládí, školní docházku, učební obor, práci ve světě, nácviky
divadel, estrád, brigád pro obec a farnost. Nesmím zapomenout na malování
plakátů pro různé pořady v obci. Bavilo mě to. Možná, až nebudu moci se starat
o muzea, až dojdou síly, udělám z těchto různých plakátů poslední výstavu.
Po celý den jsme měli nějaký program. Po dobrém obědě jsme navštívili
základní školu moderně vybavenou. To za nás jsme o tom všem mohli jen snít.
Pak jsme přešli do mateřské školy, kde pro nás dětičky připravily půlhodinový
pěkný program. Po svačince, jako již tradičně, bylo seznamování a hovory mezi
sebou. Pak, kdo měl zájem, mohl navštívit naše muzea, projít se po Švábenicích
a po večeři si mohl zatancovat. K tanci a poslechu vyhrávala omladina z Ivanovic
na Hané.
Byl to pěkně prožitý den a za to je nutno poděkovat vřele organizátorům.
Na závěr uvedu citát Karla Čapka: „Člověk musí jet daleko, hrozně daleko,
aby se dostal co nejblíž k domovu.“
Připravil: Libor Pištělka
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Setkání po letech
Již 55 je tomu let, co jsme školu opustili.
Před námi byl celý svět a my se rozloučili.
Čas kolem nás rychle pádí,
pryč jsou dny našeho mládí.
Nastal znovu vhodný čas
sejít se v hojném počtu zas.
Ano, čas letí jako bláznivý a byl tu rok, ve kterém jsme dosáhli významného
životního jubilea. To byl důvod k setkání na společném obědě a přípitku a také
vzpomínce na ty, kteří již s námi nejsou.
Setkání spolužáků 9.A, 9.B a 9.C, kteří navštěvovali školu v Ivanovicích na
Hané, se uskutečnilo na motelu Ivanka v restauraci „Na Městečku“ v Ivanovicích,
a to 7. října 2017 ve 13:00 hodin. Tento sraz byl šestý, společný. Přišlo nás 38
spolužáků. Každý sraz pozorujeme, o kolik jsme se zmenšili. Po vzpomínkách
a povídání jsme se večer společně rozcházeli do svých domovů. Snad se ještě
někdy setkáme.
Text i foto: Libor Pištělka
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Žehnání motorkářům
Pro tradiční motorkářské požehnání před hlavní sezónou si do Švábenic
v sobotu 29. dubna 2017 na 11:00 hodin přijelo několik desítek, odhadem 270,
motorkářů, hlavně z bližších míst republiky. Nebyla taková účast, jako
v předcházejících letech, hlavně kvůli přírodním podmínkám v některých
okresech.
Součástí požehnání byl i menší obřad v kostele sv. Michaela.
Možná někteří jezdci by potřebovali toto desatero nejen jako motorkáři,
ale i řidiči jiných vozidel:
1. Pomazli se se svým miláčkem.
2. Na tvoji hlavu byla vypsána odměna v ceně tvé přilby.
3. Lepší je odřená kůže z nějaké krávy, než z tvojí dívky.
4. Motorkář se schová za tužku.
5. Jezdi s přehledem a nadhledem.
6. Od všech čekej to nejhorší.
7. Klidně to vohul, ale nejezdi zhulenej.
8. Lékárnička není pro policii, je pro tebe.
9. Kávička ti může zachránit život.
10. První pomoc je lepší, než poslední rozloučení.
Text i foto: Libor Pištělka
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Muzejní koutek
Jak jsem uvedl v prvním čísle letošního zpravodaje, rekonstrukce
Vlastivědného muzea ve Švábenicích byla před čtyřmi roky zdárně ukončena
a 16. listopadu 2013 mohla být ve 2. patře slavnostně otevřena ojedinělá Muzejní
galerie betlémů, kterou při této příležitosti požehnal bývalý pan farář Boguslaw
Jonczyk.
Nebylo možné při rekonstrukci uchránit všechny místnosti a schodiště
v náležitém stavu, proto jsem postupně vyspravil trhlinky a oděrky na zdivu,
vymaloval a udělal nátěry všech oken, dveří a mříží. Všechny muzejní exponáty
byly očištěny a nakonzervovány a dřevěné věci napuštěny proti dřevokaznému
hmyzu.
I to se zdárně podařilo. A podařilo se i vybavení vnitřního prostoru muzejní
galerie. Máme prostě ve Švábenicích šikovné stolaře. Stoly na umístění betlémů
a zasklené vitríny jsou toho důkazem. Betlémy se zde pěkně vyjímají. Jsou
vyrobeny ze všech možných materiálů: od papírových, dřevěných, sádrových,
cínových, skleněných, z kukuřičného šustí, z vosku, až po perníkové. K vidění jsou
zde betlémy české výroby, zahraniční, dětské, reklamní, historické i velikonoční.
Při otevření galerie mohli návštěvníci shlédnout přesně 800 druhů betlémů,
nyní je jich zde k vidění do dnešních dní 1460. Návštěvníků bylo zde za čtyři roky
kolem 10 000. I spousta ze zahraničí.
Dá to všechno práce vytvořit a udržet prostory pro největší soukromou sbírku
betlémů na světě, ale myslím, že pro zviditelnění našeho městyse se to vyplácí.
Několik zápisů v Pamětní muzejní knize:
* „Neuvěřitelně krásná a bohatá výstava. Betlémy takové krásy a rozsahu Vám
může závidět celý svět.“
* „Stálá výstava betlémů světová úroveň.“
* „Obdivuhodné! To ocení jenom betlemář, co je v tom práce.“
* „Obdivujeme věnovaný čas tomuto ojedinělému sběratelskému dílu.“
* „S obrovským nadšením jsme shlédli tuto krásnou expozici.“
Připravil: Libor Pištělka
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20 let vlastivědného muzea
Vlastivědné muzeum bylo slavnostně otevřeno 20. prosince 1997 a tak se
stalo vánočním dárkem občanům Švábenic.
Našlo místo v budově staré školy z roku 1838, kde zde vyučovala i sestra Leoše
Janáčka Eleonora.
Muzeum připomíná historii městečka a jeho obyvatel, kteří zde žili a pracovali.
Základy muzea položil v roce 1973 - kdy budova staré školy zůstala opuštěna,
protože byla postavena nová škola - švábenický rodák František Hladký. Postupně
shromáždil mnoho dokumentů, fotografií a samostatných exponátů od občanů.
Ale jeho zhoršující se zdravotní stav mu bohužel nedovolil pokračovat v budování
muzea, a tak byly tyto práce na několik let přerušeny. Až v roce 1995 se obecní
zastupitelstvo v čele se starostou obce, panem Stanislavem Zlámalem, usneslo
na pokračování rekonstrukce a opravě budovy s cílem dokončit muzeum
a zpřístupnit ho v nejkratší možné době občanům i návštěvníkům Švábenic.
Do té doby byla budova využívána k různým účelům. Nejdříve jako prodejna
s průmyslovým zbožím, potom jako klubovna junáků, a pak zase jako prodejna
s textilem.
Po dokončení stavebních úprav na budově se dalších prací spojených
s restaurováním a výběrem exponátů ujal Libor Pištělka. Postupně začal
s tříděním a vyhodnocením sbírek. Pak následovala vlastní instalace
nashromážděných sbírek. Nebylo to lehké období. Jezdil jsem za prací do Brna,
přijížděl jsem na večer domů, a pak do nocí, někdy do rána, jsem si s těmito
věcičkami „hrál“. A šel jsem rovnou na autobus.
Téměř po roce a půl trvající práce byla ukončena zdárně, takže návštěvníci
mohli přicházet.
Muzeum tehdy obsahovalo 6 výstavních místností. Nyní mohou návštěvníci
projít třinácti místnostmi a shlédnout téměř třikrát více exponátů, než při
otevření muzea v roce 1997. Za to je potřeba poděkovat všem, kteří obohacují
2
svými dary naše muzeum. Muzeum má celkovou plochu 600 m .
Návštěvníci vesměs odcházejí z muzea spokojeni, což i dokazují záznamy
v Pamětní knize:
* „Děkujeme za nádherný zážitek z prohlídky celého muzea. Nevíme, zda by bylo
možné některou expozici zhodnotit jako nejkrásnější, protože všechno považujeme
za bezkonkurenční!!! Blahopřejeme. Současně děkujeme panu starostovi a jeho
kolektivu za všestrannou podporu při rozkvětu muzea.“
* „Děkujeme za krásný zážitek. Toto muzeum nám bude určitě velkou inspirací
muzea v Dobromilicích.“
* „Moc se nám to líbilo a moc obdivujeme, jak se o to staráte. Je to kus naší
historie a práce našich předků.“
* „Děkujeme za úžasnou ukázku poctivé práce, neuvěřitelný zážitek.“
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* „Krásná výstava se zajímavým výkladem. Všem posluchačům doporučuje Český
rozhlas Brno.“
* „Z každého koutu tohoto domu sálá mravenčí práce, obětavost a nadšení.
Taková obětavost se už dnes vidí málokde a zřídkakdy. Česká televize Brno.“
* „Výborná expozice, jedinečné muzeum.“
Na závěr chci poděkovat všem, kteří přicházejí s dobrým úmyslem, a věřím,
že současná a budoucí generace občanů ocení naše muzea obohacená o Muzejní
galerii betlémů, která budou vždy připomínat život našich předků, a že úsilí
i finanční prostředky do těchto akcí nebyly vynaloženy marně.
Naše druhé muzeum – Kostelní, bude mít příští rok také výročí. Ale o tom zase
až příště.
Připravil: Libor Pištělka

Pozvánky na výstavy
I když zpravodaj vyjde až před Vánocemi, uvádím, co můžete spatřit v muzeích:
Každou sobotu, neděli a svátky od 25. listopadu 2017 do 11. února 2018
jsou otevřeny výstavy:
Vlastivědné muzeum:

ČESKÉ A MORAVSKÉ VÁNOČNÍ KOLEDY S ILUSTRACEMI
Uvidíte jednu z největších sbírek vánočních koled na světě. Přes
1.000 druhů.
Muzejní galerie betlémů:
Výstava 1460 betlémů vyrobených ze všech druhů materiálů.
Kostelní muzeum:
Stálá expozice umění z 18. a 19. století z pozůstalosti našeho kostela a fary.
Otevřeno je vždy od 13:00 do 17:00 hodin.

Co se připravuje
Bude to již 75. výstava s názvem:

VENKOVNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU
Otevřeno bude každou sobotu a neděli od 17. března do 1. července 2018.
Uvidíte nepřeberné množství těchto památek, hlavně na poutních místech.
Srdečně na všechny výstavy zve správce muzeí Libor Pištělka.
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Boží tělo 18. června 2017 ve fotografiích Libora Pištělky
1. oltář: Vlastivědné muzeum
2. oltář: Látalova zahrada
3. oltář: U Benešů
4. oltář: U kapličky sv. Václava
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20. let od udělení čestného uznání Liboru Pištělkovi
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Anekdoty, ty má každý rád
Silvestrovské
* Podroušeného Jožina dovede v noci jeho o nic méně opilý kamarád domů. „Ty
prase, ty vole, ty osle!“ osopí se na Jožina manželka. Potom se otočí k jeho příteli
a ptá se: „A vy jste kdo?“. „Já jsem jeho veterinář!“
* Žena se hněvá na manžela: „Jsi úplně nenapravitelný pijan! Propis jsi dokonce
už i ty peníze, co jsme měli na rozvod!“
* Ve dvě hodiny v noci se policajt ptá muže, který se sotva drží na nohou: „Co
tady děláte?“ – „Bojuji proti alkoholu!“ – „Jakto?“ – „Chce mne srazit na zem, ale
já se nedám!“
* Agresivní muž přijde domů z hospody a začne vyhazovat připravenou večeři
oknem. Žena mu domlouvá: „To jsi nemohl říct hned, že chceš večeřet venku?“
* V hospodě – „Na co piješ, kamaráde, na radost nebo na žal?“ – „Na dluh!“
* Opilý muž s harmonikou budí na ulici veřejné pohoršení. Přistoupí k němu
policajt a říká: „Půjdete se mnou!“ – „Samozřejmě, pane policajt. A co budete
zpívat?“
* Jde opitý chlap z restaurace a zvrací na každém rohu. Přijde k popelnici a zvrací
i do ní. Vtom vyskočí kočka a upaluje pryč. On se na ni podívá a říká: „Proboha,
kde jsem to sežral?“
* Na staré pumpě uprostřed dědiny visí nápis: „Voda není vhodná k pití!“ Okolo
pumpy se potácí opilec. Přeslabikuje nápis a těžkým jazykem prohlásí: „Jsem
šťastný, že máme oba dva stejný názor!“
Ať vykročíme správnou nohou do Nového roku 2018.
To všem přeje Libor Pištělka
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Místní lidová knihovna Švábenice
V přízemí budovy Úřadu městyse Švábenice je umístěna veřejná knihovna.
V současné době v ní najdete 3 038 knížek pro čtenáře nejmladší i dospělé.
Jenom v letošním roce jsme jich připsali téměř 220 a můžete si vypůjčit horké
novinky od Vladimíra Vondrušky, Františka Niedla, Patrika Hartla, Dominika
Dána,… Oblíbené jsou detektivky, které napsal J. Nesbo, Larsonova série trilerů
Milénium s pokračováním ve dvou dílech od Davida Lagercrantze.
Čtenáři si rádi vybírají společenské romány od našich i světových autorů,
například stále žádaní spisovatelé jsou Javořická, Monyová, Frýbová, Hercíková,
Sommerová,Viewegh, Woodová, Erskinová, Di Fulvio, Steelová, Petterson, Plaidy.
Nejmenší děti si mohou vybrat ze řady knížek Prvního a Druhého čtení, starší
i scifi Odkaz dračích jezdců: Eragon, Eldest, Brisinger, Inheritance a spoustu
dalších.
Naše knihovna je pravidelně doplňována knížkami z výměnného fondu
Knihovny Karla Dvořáčka Vyškov.
Zájemci o vypůjčení knížek si je mohou předem nalézt v online katalogu
cestou: www.svabenice.cz – Městys Švábenice – volný čas – kulturní zařízení –
knihovna
–
Katalog
knih
v
knihovně
ve
Švábenicích
nebo
http://knihovnasvabenice.webnode.cz. – Katalog knih. Knížky půjčujeme po
registraci bez dalších poplatků.
V roce 2006 byl spuštěn v místní lidové knihovně veřejný internet, který je pro
veřejnost zdarma.
Vejděte s námi do světa knih každý pátek v době od 16 do 18 hodin.
Těší se na vás a s výběrem dobrého čtení poradí knihovnice Hana Pištělková.
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Vítání občánků, vítání prváčků
V pondělí 4. 9. 2017 byly již tradičně v obřadní síni Úřadu městyse Švábenice
panem starostou Josefem Kubíkem spolu s paní ředitelkou Mgr. Janou
Zatloukalovou a paní učitelkou Danielou Plhalovou slavnostně přivítány děti do
první třídy základní školy. Všem prváčkům přejeme hodně úspěchů ve škole.

V sobotu 26. 8. 2017 byli v obřadní místnosti Úřadu městyse Švábenice
přivítáni do života tito naši občánci:
Hana Handlová, Kryštof Hynek, Štěpán Bubeníček a Martin Řehánek.
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40 let mateřské školy
K dominantám Švábenic patří nejen kostel, stará škola nebo úřad městyse,
ale také budova základní školy a mateřské školy. Pod názvem stará mateřská škola
si každý rodák vybaví poslední budovu vlevo u silnice směrem na Dětkovice.
V současné době se zde scházejí na svých schůzkách junáci. Za novou mateřskou
školu každý považuje budovu nad kulturním domem - a přece tato stavba není
zase tak nová… Vždyť v červenci už uplynulo čtyřicet let od jejího slavnostního
otevření. První děti zde začaly chodit v září 1977.
V kronice mateřské školy hned v úvodu vedoucí odboru školství a další
představitelé obce napsali: „Přejeme upřímně všem, kteří v tomto krásném
zařízení budou pracovat, aby se jim podařilo co nejlépe vychovat příští budovatele
naší krásné vlasti.“ (24. 7. 1977).
Dále je uvedeno: „Mateřská škola byla postavena v akci „Z“ za velké pomoci MNV,
JZD a všech občanů.“
V příštích letech postupně napsali do kroniky další představitelé a rodáci:
„Upřímný dík občanům Švábenic za péči o výchovu mladých občánků. Krásný
stánek - mateřská škola - je toho důkazem.“ (29. 8. 1980).
,,My, účastníci sjezdu rodáků ročníků 1926 – 31 – 36 – 46 jsme návštěvou
v mateřské škole překvapeni krásou, účelností a zařízením tohoto objektu. Také
pracovnice - zdejší pedagogové jsou plně na výši, svou práci konají s láskou
a vychovávají další generaci pro rozkvět naší krásné vlasti – domovu.“
(10. 5. 1986).
Takto ohodnotili prostředí i práci učitelek někteří z těch, kteří mateřskou školu
v minulosti navštívili.
Od září 1977 do současnosti se svěřeným dětem věnovalo celkem 39 učitelek:
Ředitelka Alena Dvořáková, Dagmar Kadlecová (Skácelová), Stanislava Pokorná,
Ludmila Derková, Alena Palásková, Marie Svobodníková, Eva Ježová, Františka
Bednářová, Dana Borovičková, Vlasta Rybnikářová, Hana Kupčíková, Soňa
Janečková, Táňa Vrzalová, Helena Kolbábková, Jindra Málková, Vlasta
Provazníčková, Ilona Válková (Kučerňáková), Pavlína Tesařová, Hana Růžičková,
Simona Hollerová, Jaroslava Daňková, Zuzana Trávníčková, Marie Zikmundová,
Milena Zedníková, Božena Kalousová, Pavla Hanáková, Romana Míková, Gabriela
Klvačová, Dana Hořavová, Naděžda Ševčíková, Mária Nováková, Lenka Ondáková,
Danuše Mrňková, Anna Longová, Jena Vybíralová, Daniela Plhalová, Helena
Suchomelová, Yvona Lexmaulová a Jana Svárovská (Nadymáčková).
V mateřské škole pracovaly tyto provozní pracovnice:
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Věra Skácelová, Věra Navrátilová, Lenka Novotná, Jitka Skácelová, Věra
Olšanská, Magdalena Nováková, Jarmila Hudcová, Miroslava Vojáčková a Hana
Nováková.
Ve školním roce 2002 - 2003 došlo ke změně právní subjektivity na organizační
složku obce a od 1. prosince 2002 došlo k vyřazení předškolního zařízení s názvem
Mateřská škola Švábenice. Od tohoto dne se stala bývalá mateřská škola součástí
základní školy. Dnes má název Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres
Vyškov, příspěvková organizace.
Při otevření mateřské školy v roce 1977 zde byly tři oddělení, jedno bylo
umístěno v Dětkovicích. Po uzavření MŠ v Dětkovicích byly od září 1980 v provozu
dvě třídy. Od září 2000 byla mateřská škola jen jednotřídní. Pouze ve školním roce
2005-2006 zde byly opět třídy dvě – jedna s celodenním provozem, druhá
s polodenním provozem. Ve školním roce 2006-2007 byla MŠ opět jen jednotřídní
vzhledem k malému počtu dětí. Od září 2007 byly otevřeny dvě třídy dopoledne,
ale na spaní se děti spojovaly v přízemí. V září 2010 se zvýšil počet dětí na 50,
proto mohl být znovu celodenní provoz v obou třídách mateřské školy.
Od školního roku 2012-2013 se počet dětí ještě zvýšil až na 54. V současné době
je v mateřské škole celkem 44 dětí, z toho je 35 ze Švábenic a 9 z Dětkovic.
Tak jak se v minulosti měnil počet dětí ve třídách, stejně tak se i snižoval nebo
zvyšoval počet pracovnic. V současné době zde učí v 1. třídě paní učitelka Yvona
Lexmaulová z Vyškova a Jana Nadymáčková z Kroměříže na zkrácený úvazek.
Ve 2. třídě učí Jena Vybíralová z Dětkovic a Ilona Kučerňáková ze Švábenic.
Ředitelkou Základní školy a mateřské školy Švábenice je Mgr. Jana Zatloukalová,
řízením mateřské školy je pověřena vedoucí učitelka Ilona Kučerňáková. Pro nás
je práce s dětmi zajímavá, přínosná a naplňující. My učitelky máme tu výhodu,
že malé děti sice často dají svou živostí „zabrat“, ale také mají jeden dar od
přírody – svou přirozeností, upřímností a hlavně dětskou radostí nás stále nabíjejí
nekonečnou energií. Je totiž velmi důležitý vnitřní pocit každého z nás, jak dalece
se cítíme mladí i v pokročilejším věku a kolik máme v sobě ještě energie pro další
tvořivou práci. Přejme si tedy spoustu elánu a síly do další práce, spokojený
kolektiv všech pracovnic mateřské školy a hlavně dětem aby zůstal bezprostřední
přístup ke kráse poezie, písním, prostě k lidskému umění, lásce k blízkým
a domovu. Že se o to už dlouho snažíme, mohou posoudit mimo jiné i rodiče,
kteří do mateřské školy kdysi chodili a dnes už sem vodí své děti.
Budova mateřské školy i interiér se v posledních letech změnily k nepoznání.
Rozhodnutím představitelů Městyse Švábenice se značná část rozpočtu věnuje
každoročně na rekonstrukci, úpravy a vylepšení prostředí mateřské školy i jejího
okolí. Za budovou na školní zahradě bylo vybudováno hřiště s houpačkami,
průlezkami, opravena pískoviště, zhotoveny lavičky se stoly, opraveny staré
samostatné lavičky a kolem mateřské školy vysázeny keře. Od roku 2009 se
postupně pořídily židličky a stoly podle výšky dětí. V roce 2010 se vyměnilo
linoleum ve třídě v přízemí.
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V roce 2011 v rámci projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního
programu Životní prostředí, došlo nejen k výměně oken, ale i dveří, k zateplení
obvodových stěn a zateplení střechy. V lehárnách bylo zhotoveno obložení
radiátorů. Nová svítidla byla pořízena v lehárnách, v šatně, ve sborovně, také
u hlavního vchodu. Zakoupil se koberec do třídy a pokojíčku v1.poschodí.

V roce 2013 byla třída v přízemí zařízena novým nábytkem – nízkými skříňkami
s policemi, zásuvkami a kontejnery z umělé hmoty na uložení hraček, dále stolem,
dětskou kuchyňkou, stolečkem a koženkovými sedačkami. V roce 2014 byla
provedena rekonstrukce hygienického zařízení v 1. poschodí - vybudována
umývárna se sprchou a nové WC dětí. Třída a pokojíček v 1. poschodí vybaven
novým nábytkem. V roce 2015 proběhla rekonstrukce umývárny a WC v přízemí,
také rekonstrukce a modernizace výdejny stravy v přízemí. Místnost byla
vybavena nerezovými pracovními stoly s dřezy, kuchyňskou linkou se
zabudovanou ledničkou. Z bezpečnostních důvodů se nainstalovalo dálkové
otevírání dveří s telefony v obou třídách a kamerou u hlavního vchodu do budovy.
V roce 2016 byla u vchodu vybudována nová plynová kotelna, provedena
rekonstrukce elektroinstalace. V 1. poschodí proběhla rekonstrukce výdejny jídla,
doplněna nerezovými pracovními stoly s dřezy, pojízdnými stolky a kuchyňskou
linkou se sporákem. S vnitřními úpravami docházelo postupně i k výměně oken
uvnitř budovy na chodbách. Při těch posledních v červenci a srpnu 2017 došlo
k zabudování tří nových vnitřních oken, dále se vyměnilo linoleum na chodbě
v přízemí, v 1. poschodí, na schodišti, v obou šatnách dětí i šatně zaměstnanců.
Zhotovilo se obložení radiátorů na chodbách a obě šatny dětí byly vybaveny
novými šatními skříňkami s lavičkami.
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Učitelky si váží toho, že mohou s dětmi pracovat v tak krásném prostředí. Těší
je navíc hodnocení, které vyplynulo při poslední kontrole České školní inspekce
v listopadu 2015. Vždyť k silným stránkám naší mateřské školy zaslouženě patří
velmi dobré prostorové a materiální podmínky i zajištění bezpečnosti svěřených
dětí. Kvalita vzdělání je pozitivně ovlivněna spoluprácí se Základní uměleckou
školou a místními spolky a aktivní účastí školy na životě městyse. Kladné
hodnocení práce naší školy zaměstnankyně potěšilo a utvrdilo, že máme
namířeno správným směrem i povzbudilo do další práce.

Do budoucna si přejeme, aby děti v naší krásné mateřské škole byly
spokojené, získaly spoustu vědomostí a dovedností. Proto postupně pořizujeme
i další potřebné pomůcky a hračky jako jsou stavebnice, obrázky, skládačky,
společenské hry, žíněnky, padáky na cvičení, míče, kruhy, skákací pytle, sady
tematických obrazů, knihy pro děti i učitelky se zaměřením na logopedii
a přípravu na školu, radiopřehrávače. Do mateřské školy se zakoupily tácky,
džbánky, sklenice, talíře, varná konvice, várnice na převážení jídla, povlečení,
nepromokavá prostěradla na lehátka. Pokud by se někomu zdálo, že výčet toho,
co se u nás buduje a pořizuje je málo, tak ať se zamyslí nejdříve nad tím,
co dokáže sám. Kdo bude chtít hledat nedostatky, tak si je najde. My však chceme
mít radost zejména z pocitu, že při výchově svěřených dětí táhneme s rodiči
za jeden provaz. Bez společné spolupráce s nimi by byla naše snaha marná.
V prosinci se mohou rodiče přijít potěšit ze svých dětí na vánoční besídku
v mateřské škole nebo při vystoupení předškolních dětí pro seniory v kulturním
domě.
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Krásné vánoční svátky, všechny blízké kolem sebe,
to je to nejlepší, co bych chtěla všem srdečně popřát
a v roce 2018 hodně zdraví a hlavně,
ať v naší krásné zemi můžeme žít v míru.
Ilona Kučerňáková
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Školní projekt Blíže k dětem
V únoru 2017 se naše škola zapojila do projektu spolufinancovaného EU pod
názvem Blíže k dětem. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání
a výsledků žáků. Pro naši školu jsme vybrali několik aktivit. Tou první je Čtenářský
klub. Je zaměřen na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti dětí. Tato aktivita
probíhá mimo vyučování a učitel připravuje žákům zábavné, motivující a zajímavé
úkoly, které děti baví a přispívají k jeho rozvoji. Další aktivitou je Klub zábavné
logiky a deskových her. Také zde děti po vyučování pomocí kreativních a pestrých
úloh podporují svou logiku a matematickou gramotnost. Všechny ostatní aktivity
se týkají vzdělávání učitelů a jejich vzájemné spolupráce. Vzdělávání probíhá
především v oblastech Matematická gramotnost, Čtenářská gramotnost a Inkluze.
Vzájemná spolupráce pedagogů se realizuje na společných setkáních, kde si
navzájem předávají své zkušenosti a podněty. Společně plánují výuku,
nejvhodnější metody práce a jejich začlenění do výuky. Prostřednictvím kolegiální
podpory tak mohou zlepšovat výsledky své práce. Z financí tohoto projektu jsme
zakoupili i několik nových, moderních učebních pomůcek pro děti.
Projekt Blíže k dětem úspěšně pokračuje i v letošním školním roce a bude
ukončen v roce 2018.
Alena Kušková, koordinátorka projektu

Výsledky voleb do školské rady
Dne 18. 10. 2017 úspěšně proběhly na základní škole volby do školské rady
(§167 a §168 školského zákona).
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na
správě školy.
První zasedání školské rady podle ustanovení §167 odst. 7 školského zákona
bylo ředitelkou školy svoláno dne 23. 10. 2017.
Počet členů školské rady: 3
Zřizovatel jmenoval dle usnesení 55. schůze Rady městyse Švábenice ze dne
4. 10. 2017: Jakešová Petra
Zákonní zástupci zvolili (20 hlasů z celkového počtu 74 voličů, volební účast
56,7%): Látalová Alena
Pedagogičtí pracovníci zvolili (7 hlasů z celkového počtu 7 voličů, volební účast
100%): Kušková Alena
Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy
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Sněhuláček záchranář ve škole
V pátek 11. listopadu si děti z 3. a 5. třídy vyzkoušely v praxi základy první
pomoci pod vedením členů ČČK z Prostějova. Proto už vědí, jak správně otočit
zraněného v bezvědomí na záda. Anežka Planková a Michalka Zedníčková
představovaly zraněné, Dominik Hýzl byl v roli záchranáře. Katka Kuzdasová
zjistila, zda zraněný (figurína) dýchá, Saša Bábíková a Ondra Navrátil si vyzkoušeli
nepřímou masáž srdce. Ondra Gajdušek a Pavel Vévoda soutěžili v obvazování
hlavy při úraze. Patrik Gabrišák a Daniel Foltýn závodili, kdo dobře a rychle ošetří
zraněnému lýtko. Honzík Trávníček, protože má malého brášku, se na modelu
miminka naučil jak postupovat, když mu zaskočí kousek jídla v krku. Písničku 150
– hasiči, oheň jenom zasyčí, 155 – doktor je tu hned, 158 znám – policii zavolám zvládly všechny děti. Při ukázkách neprocvičovaly jen první pomoc, ale také
anglické výrazy pro barvy, části těla. Na závěr si zazpívaly v angličtině známou
písničku Hlava, ramena, kolena, palce.
Na závěr děti poděkovaly a už se těší na další díl první pomoci, ve kterém
si vyzkouší ošetření tržné rány a dalších zranění s opravdovým „namaskováním“
zraněných.

Mgr. Jarmila Dušková
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Podzimní tvoření ve škole

foto: Mgr. Jarmila Dušková
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Když se někdo nachladí, páťáci mu poradí
Sirup proti kašli - Jitka Hřebíčková
Na podzim bývá chladno a často prší.
V sychravém počasí můžeme snadno prochladnout
a dostat kašel. Proto si vyrobíme sirup proti kašli.
Potřebujeme dvě hrsti jitrocelových listů, dva
citrony, limetku a třtinový cukr. Připravíme si
sklenici s víkem. Jitrocel opatrně propereme,
citrusy důkladně omyjeme a pak je pokrájíme. Do
sklenice dáme část jitrocele, pár kousků citrusů a
prosypeme cukrem. To opakujeme, dokud sklenici
nenaplníme. Při pokojové teplotě necháme odležet asi 10 dní. Pak sirup slijeme.
Užíváme jednu lžíci denně.
Nám to pomáhá. Ale pokud nám to nepomůže, musíme navštívit lékaře.
Jak na nachlazení - Tereza Zedníčková
Je podzim, období nemocí. Proto tady mám tři recepty,
které nám můžou pomoci. První je heřmánkový čaj se
zázvorem. Zázvor zbavíme slupky a nastrouháme do
konvičky, přidáme pár kvítků sušeného heřmánku, který při
nachlazení pomůže snížit horečku a utišit nepříjemné pálení
sliznic nebo bolesti kloubů a hlavy. Čaj prolijeme vařící
vodou, necháme chvíli vyluhovat a popíjíme oslazený
medem.
Také můžou pomoci cibulové ponožky. Cibuli nakrájíme
na kolečka, dáme na bavlněný šátek, ohřejeme na topení.
Šátek položíme na chodidlo tak, aby se cibule dotýkala pokožky, navlékneme
ponožky a necháme působit přes noc.
Proti kašli zkuste cibulo - medový sirup. Nakrájejte nadrobno dvě velké cibule,
přidáme dvě lžíce tekutého medu a smícháme. Sirup užíváme 3x denně 1 lžičku po
dobu 7 – 10 dní. Nám to hodně pomohlo a doufám, že vám to taky pomůže.
Proti nachlazení bez chemie - Veronika Menšíková
Když jsme nemocní, musíme se umět vyléčit
něčím jiným než prášky. Lepší jsou nějaké bylinky
nebo čaje. Když nás bolí v krku, můžeme si uvařit
čaj z heřmánku nebo ze šalvěje lékařské.
Při nachlazení je důležité pít hodně tekutin,
vhodný je čaj uvařený z čerstvého zázvoru.
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Čaj můžeme osladit medem a ochutit citrónovou šťávou. Je důležité jíst hodně
ovoce, jako jsou jablka a pomeranče. Hodně vitamínu C obsahuje rakytník.
Na kašel pomáhá čaj z květů divizny nebo lipového květu. Na posílení imunity
můžeme použít česnek, který si přidáme do horké polévky, nejlépe vývaru.
Při infekci dýchacích cest můžeme popíjet mátový nebo cibulový čaj.
Nejdůležitější je odpočinek v posteli a pořádně nemoc vyležet.
Jak předcházet chřipce a nachlazení - Nikola Kubíková
Už začíná podzim a bacilů přibývá. Snažíme se
předcházet onemocněním hlavně otužováním a
tím, že jíme ovoce a zeleninu, které jsou bohaté
na vitamíny.
Abychom neonemocněli, tak se můžeme řídit
recepty, které nám vždycky pomohly. Vaříme čaj
z bylinek, například z jitrocele, lipového květu nebo květu černého bezu. Proti
kašli užíváme jitrocelový sirup nebo šťávu z cibule s medem. Když nemáme
teplotu, je dobré si dát na průdušky olejový zábal.
A když nám nic z toho nepomůže, musíme navštívit lékaře.

A jeden recept pouze pro dospělé (autor nechce být jmenován):
Uvaříte nemocnému černý čaj, naplníte jím
hrneček do poloviny a dolijete slivovicí. Osladíte
cukrem, uložíte ho do postele a přikryjete ho
nejméně dvěma peřinami. Tekutiny podávejte už jen
bez alkoholu. Určitě brzy usne, vypotí se a ráno bude
jako rybička.
My jsme to zkoušeli na naší mamince – ta sice
ležela pod třemi peřinami, ale místo aby usnula,
nezavřela pusu a vyzradila na sebe taková tajemství,
která by nám za střízliva určitě neřekla.

Zpracovala: Mgr. Jarmila Dušková, třídní učitelka
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3. ODDÍL YMCA SKAUT ŠVÁBENICE
V roce 2017 se naše členská základna opět rozrostla a museli jsme rozšířit
celoročně pracující skupiny na 5 družinek, které na pravidelných týdenních
schůzkách navštěvuje přes 50 dětí našeho městyse. Mládež se schází v klubovně
na staré školce, dále využíváme srub v lese u Švábenic – Junáckou chatu
a tábořiště u obce Milkov. Nový rok jsme začali tříkrálovou sbírkou. V lednu se
nám podařilo obnovit dalších 8 podsadových stanů včetně nových celt. V první
polovině roku jsme se pustili do dlouho připravované stavby nové táborové
kuchyně. Na tábořišti jsme strávili několik pracovních víkendů při bourání, úklidu
staré kuchyně a následné výstavbě nové, tak aby se vše stihlo do letního tábora,
a ten mohl bezproblémově proběhnout. Vše se podařilo podle plánu a tábor
nesoucí se v duchu námořních pirátů se zúčastnilo přes 20 dětí a 7 vedoucích
ze Švábenic. V září v předvečer svátku sv. Václava jsme zapálili 72. výroční oheň.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám svou prací a časem
ochotně pomáhají při opravách a výrobě táborového vybavení, brigádách na
táborové základně a Junácké chatě. Vedoucím družinek za celoroční práci
s mládeží, také úřadu městyse Švábenice za hrazení veškerých nákladů spojených
s chodem a údržbou klubovny, za finanční podporu na celoroční činnost
a táborové vybavení.
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Poděkování také patří všem co nám na nové stany a táborovou kuchyni
přispěli, jak finančně, tak materiálně. Bez jejich pomoci by se nám tuto stavbu
zrealizovat nepovedlo.
Dvoragro - Radim Dvořák
Dogaizol
Městys Švábenice
Rodinná farma Bureš
Stade - rodinné domy
ZOD Haná Švábenice
Přejeme Vám příjemné prožití
vánočních svátků
a hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v roce 2018.
Skauti Švábenice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Městys Švábenice, YMCA Skaut Švábenice a Charita ČR pořádají
TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
v sobotu 6. ledna 2018
Až se u vás zastaví koledníci s pověřením
Charity ČR, otevřete jim, prosím, dveře a
přispějte na dobrou věc. Děkujeme nejen
za Váš příspěvek, ale také za vlídné přijetí
koledníků.
Dana a Pavel Derkovi
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1987 – 2017
30. výročí ČSCH Švábenice
Z historie ČSCH Švábenice
Ustavující schůze se konala 2. listopadu
1987 v pohostinství Na Lapači. Byl zvolen
výbor v tomto složení. Předseda – př. Pavel
Derka, místopředseda – př. Vladimír
Doleček, jednatel – př. Jaroslav Skácel,
pokladník – př. František Procházek,
hospodář – př. Zdeněk Cupák, tetovatel –
př. Alois Branžovská, garant drůbeže – př. Jaroslav Jakeš, garant králíků – př. Jiří
Damborský, garant holubů – př. Zdeněk Tilšer, revizní komise – př. Josef Doubrava
a Ondrej Válek, vedoucí mládeže – př. Jaroslav Skácel.
Členská základna čítala 24 členů nad 18 let, 6 členů do 18 let a 8 členů do 15 let.
Celkem 38 členů.
Pro další činnost byl rozhodující rok 1989, kdy v září byla sepsána dohoda mezi
MNV a ČSCH Švábenice o pronájmu domku v Hliníku čp. 37 na dobu neurčitou pro
potřeby chovatelů. Bylo to rozhodnutí velmi prozíravé. Členská základna byla
velmi aktivní, a tak se začalo s nadšením budovat. Postupně vznikal funkční areál
pro potřeby chovatelů naší organizace, ale také pro širokou veřejnost.
Je třeba poděkovat všem, kteří se na tomto díle podíleli, ale především těm,
kteří v tom aktivně pokračují, a doufáme, že se najdou také následovníci.
Velmi si vážíme spolu práce a vstřícnosti vedení Městyse Švábenice za
podporu, které se chovatelům dostává při zvelebování a udržování tohoto
víceúčelového areálu.
Také je třeba vzpomenout a poděkovat za práci všem, kteří byli členy ZO ČSCH
Švábenice a buď členství v ČSCH ukončili, nebo jsou v jiných organizacích.
K 30. 9. 2017 ZO ČSCH čítá 15 členů a 5 mladých chovatelů, tedy celkem 20
členů.
Jsme organizací, která je plně funkční. Pod vedením přítele předsedy
Vladimíra Dolečka a jednatele přítele Josefa Hanáka se společně snažíme
naplňovat plán činnosti, ale především dbáme na udržení čistokrevného chovu
králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva. Zúčastňujeme se různých výstav,
můžeme se pochlubit dobrým hodnocením našich chovů, čestnými cenami a také
poháry.
Plně cítíme, že naše členská základna stárne. Proto se snažíme věnovat se
mladým chovatelům a rádi přivítáme nové zájemce o chovatelství.
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Děkujeme našim kamarádům a příznivcům, kteří nám velmi pomáhají. Díky,
díky!!!
Také vzpomínáme na zakládající členy, kteří nás předešli na věčnost. Již mezi
námi nejsou Jaroslav Jakeš, Alois Branžovský, Josef Doubrava, Jaroslav Skácel,
František Procházka a od roku 2017 přítel Zdeněk Tilšer a Jiří Damborský.
Co si přát do dalšího chovatelského období? Především zdraví, elán
a vzájemnou pospolitost.
Za ZO ČSCH přítel Jan Derka, předseda RK

Vážení spoluobčané Městyse Švábenice,
dovolte, abych vás stručně seznámil s činností Českého svazu chovatelů
v druhé polovině roku 2017.
Toto období bylo z hlediska chovatele velmi důležité. Probíhají různé výstavy,
kde můžeme zúročit svou práci. Naši členové se zúčastňují výstav a získávají
zasloužená ocenění v podobě pohárů a čestných cen. Je potěšitelné, že se výstav
zúčastňují i naši mladí chovatelé s velkými úspěchy. Jen tak dále!
V srpnu naše řady opustil přítel Jiří Damborský. Čest jeho památce! V září bylo
provedeno líčení přední části chovatelského domku. Práci provedli zdarma
příznivci chovatelů pan Vanini s panem Křížem. Děkujeme vám! Barvu dodal
Městys Švábenice. Pane starosto, děkujeme!
Koncem září jsme uskutečnili naši tradiční hodovou výstavu. Letos byla o to
slavnostnější, že slavíme 30. výročí založení naší organizace.
Výstava byla opravdu velmi úspěšná. Zúčastnilo se jí celkem 54 vystavovatelů,
kteří vystavili 153 kusů králíků v 18 druzích, 132 holubů ve 25 druzích, 47 kusů
drůbeže ve 13 druzích, dále zde byla k vidění voliéra zlatých bažantů. Mladí
chovatelé vystavili 17 kusů exotův v 9 druzích a 5 kusů zakrslých králíků a morčat.
Z chovatelského hlediska byla tato výstava hodnocena přítomnými členy
okresního výboru velmi kladně. Za to patří všem zúčastněným členům
a příznivcům chovatelů velké poděkování. I když se už blíží konec roku, některým
členům výstavní sezóna ještě nekončí. Je před námi listopadová celonárodní
výstava v Lysé nad Labem, na které bude jeden člen vystavovat králíky. V prosinci
se zúčastníme krajské výstavy v Brně.
Na závěr mi dovolte, abych všem občanům Městyse Švábenice popřál hodně
zdraví v roce 2018 a všem chovatelům hodně chovatelských úspěchů.
Josef Hanák, jednatel
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Rok 2017 u SDH Švábenice
Vážení a milí občané Švábenic,
není tomu tak dlouho, co začal rok 2017 a už se nám pomalu chýlí ke konci.
V posledním čísle Zpravodaje v tomto roce bychom Vás chtěli informovat
o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Švábenice za tento rok.
Každoročně začínáme pořádáním Hasičského plesu, a tak tomu bylo i letos.
Koncem ledna jsme uspořádali Hasičský ples, na kterém nám k tanci a poslechu
zahrála hudební skupina Melody music z Mostkovic u Prostějova. Byla připravena
bohatá tombola a pestré občerstvení. Poté jsme ve spolupráci s Městysem
Švábenice pořádali Dětský karneval, na kterém nám zahrála opět hudební skupina
Melody music, se svým programem pro malé děti. Pro děti bylo připraveno na
400 cen a zajímavé soutěže, při kterých se děti mohly vyřádit. Jako každoročně se
karnevalu zúčastnilo velké množství dětí, za což jsme samozřejmě rádi.
Jarní měsíce bývají ve znamení úklidu po zimě, a proto i jsme i my začátkem
dubna uspořádali sběr starého železa a letos poprvé i sběr vysloužilých
elektrospotřebičů. 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. 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.
Na jaře tohoto roku se odehrála u jednotky jedna velká změna, respektive
změny. Do zasloužilého důchodu odešla naše cisterna CAS 25 Škoda 706 RTHP
r. v. 1973. Byla odprodána do muzea užitkové techniky v Mníšku pod Brdy,
kde bude po renovaci vystavena. Na podzim odcestoval do Mníšku pod Brdy i náš
druhý automobil, a to DA Avia 31 r. v. 1979, kterou Muzeum užitkové techniky
odkoupilo též za účelem vystavení. Z toho vyplývá, že ani jedno z našich aut
neskončilo na vrakovišti, ale budou dál sloužit jako exponát pro další generace.
Naše garáž ale prázdná nezůstala. Na začátku dubna nám zástupci firmy WISS
CZECH přivezli zbrusu nový zásahový automobil IVECO Daily. Vozidlo za téměř
3,2 milionu Kč, - bylo sestaveno přesně pro potřeby naší jednotky. V jeho
nástavbě se nachází velké množství vybavení pro různé druhy zásahu a také nádrž
s vodou o kapacitě 1000 litrů. Automobil se podařilo získat za výrazné podpory
našeho zřizovatele Městyse Švábenice a pana starosty Josefa Kubíka a dotacím.
Vozidlo je již v plném provozu a dobře slouží svému účelu. Současně s pořízením
vozu byla dokončena i obnova výstroje a výzbroje členů zásahové jednotky, která
nadále zvýšila akceschopnost naší jednotky.
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Na tomto místě se patří poděkovat Městysi Švábenice za podporu při pořízení
nového vozu a vybavení. Také děkujeme firmě WISS CZECH za to, že nám vyrobila
automobil, který vyhovuje přesně požadavkům dnešní doby.

V souvislosti s dodáním nového zásahového automobilu proběhlo dne
17. června 2017 slavnostní předání tohoto vozu za účasti vzácných hostů
a okolních sborů. Nejprve švábenický kněz p. Krzysztof posvětil naše IVECO
a po proslovech hostů se kolona zásahových aut v čele s tím naším rozjela na
okružní jízdu po Švábenicích. Veřejnost si automobil mohla prohlédnout v areálu
chovatelů, kde bylo připraveno bohaté občerstvení a příjemné posezení.
V září se naše jednotka jako již každoročně zúčastnila soutěže zásahových
jednotek s názvem „O hanáckó sekyrko“. Letos jsme poprvé vyrazili s novým
zásahovým vozem a po roce jsme opět získali krásné umístění. Tentokrát jsme
skončili na krásném třetím místě v silné konkurenci jednotek z Olomouckého
a Jihomoravského kraje.
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. V zimě
se ale naše setkání vždy přesouvají do tělocvičny při ZŠ a MŠ Švábenice.
V současné době se řady mladých hasičů značně rozrostly, z čehož máme velkou
radost. Mladí hasiči cvičí a připravují se na soutěže v rámci hry Plamen. Děti, které
by měly zájem stát se mladými hasiči, se mohou přijít podívat na naše schůzky.
Na všechny se moc těšíme.
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A co nás ještě čeká do konce roku? 16. prosince v 17.00 se bude konat Výroční
valná hromada pro všechny členy sboru v Pohostinství U Tří koček ve Švábenicích.
Zveme všechny členy. Začátkem příštího roku bychom vás chtěli pozvat na
Hasičský ples, který se bude konat 27. ledna 2017 od 20 hodin v Kulturním domě
ve Švábenicích. Bude připravena bohatá tombola, občerstvení a dobrá hudba.
Všechny děti pak zveme na Dětský karneval, který se bude konat 28. ledna 2017
také v Kulturním domě ve Švábenicích. Pro děti bude připravena bohatá tombola.
Těšíme se na účast.
Závěrem dovolte zde vyjádřit jedno velké poděkování, které patří všem, co
se celý rok podíleli na organizování všech akcí sboru a také těm kdo se celý rok
starají o chod sboru a udržují techniku a veškeré vybavení v perfektním stavu.
DÍKY!
A vám, občanům Švábenic,
přejeme krásný konec roku
spojený s oslavou Vánoc a Silvestra
a do nového roku přejeme hodně pozitivních zážitků
a co nejvíc radostných setkání!!!
Za SDH Švábenice Jan Vrána
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Sokol Švábenice
Vážení fanoušci Švábenského fotbalu,
Vánoce se kvapem blíží a fotbalová sezona 2017/2018 je ve své polovině,
kterou musíme hodnotit velmi pozitivně, alespoň co se výsledků našich
mládežnických mužstev týče.
Naše fotbalové A mužstvo vstoupilo do sezony 2017/2018 s několika novými
tvářemi. Mezi nové posily patří Petr Koláček (přestup z FC Morkovice), Martin
Pavlík (přestup z TJ Sokol Moravské Málkovice), Jiří Pospíšil (přestup z TJ Sokol
Chválkovice na Hané). Kdybych měl shrnout výsledky a výkony za podzimní část
sezony, tak se 16 získanými body nemůžu být úplně spokojen, protože bodů mělo
být na našem kontě více. Letošní ročník Okresního přeboru je více než vyrovnaný,
což dokazuje samotná tabulka. Po podzimní části jsme se umístili na 12. místě,
ale přitom na 4. místo ztrácíme pouhé 4 body. Výkony našeho A mužstva byly
až na některé výjimky na dobré úrovni. Myslím si, že naši fanoušci mohli
ve většině utkání vidět z naší strany pohledný fotbal se spoustou šancí, ale kámen
úraz bylo právě proměňování samotných šancí, kvůli čemuž nemáme na svém
kontě více bodů. To je jeden z hlavních bodů, na čem je potřeba zapracovat.
Velmi musím pochválit naše mládežnické oddíly – žáky a přípravku. U obou
oddílů je vidět, jak se každým rokem zlepšují, což dokazují jak výkony
předvedenými tak hřišti tak i výsledky, které mají na podzim výborné. Samotná
přípravka dokázala většinu svých utkání vyhrát a ne zrovna malým rozdílem,
stejně tak žáci, kteří se v tabulce po podzimní části umístili na krásném 2. místě
a přitom na první místo ztrácí pouhé 3 body. To dokazuje velký progres u našich
nejmenších fotbalistů. Nepřeji si nic jiného, než aby neustále pokračovaly
s takovou chutí jako do teď, protože mládež je základ každého fotbalového týmu.
Stejně tak patří velký dík jejich trenérům, bez kterých by se nemohli zlepšovat.
Poděkování patří také všem ostatním, kteří se aktivně zapojují do fungování
našich mládežnických oddílů. Přejme si, aby naše mládež neustále vzkvétala, ale
hlavně, aby je fotbal neustále bavil, byl jejich koníčkem a dělal radost jak hráčům
samotným, tak i nám, jejich fanouškům.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem jménem Sokola Švábenice popřál
radostné a veselé prožití svátků vánočních a do nového roku 2018 hodně štěstí,
zdraví a rodinné pohody.
Tomáš Orel, předseda
Sokol Švábenice
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Tabulky po podzimní části fotbalové sezóny 2017/2018

Okresní přebor OFS Vyškov MUŽI
Rk.

Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.

Bohdalice

13

11

0 2

46: 14

33

( 32)

2.

Rousínov B

13

9

2 2

35: 17

29

( 18)

3.

Letonice

13

8

1 4

40: 31

25

( 9)

4.

Křižanovice

13

5

5 3

29: 20

20

( 9)

5.

Brankovice

13

5

4 4

28: 26

19

( 2)

6.

Pustiměř

13

5

4 4

19: 22

19

( -3)

7.

Vážany n/L

13

5

3 5

28: 29

18

( -1)

8.

Otnice

13

6

0 7

36: 42

18

( -6)

9.

Drnovice

13

5

2 6

33: 29

17

( 4)

10.

Hodějice

13

4

4 5

40: 40

16

( 0)

11.

Radslavice

13

5

1 7

24: 31

16

( -6)

12.

Švábenice

13

4

4 5

24: 32

16

( -8)

13.

Dědice

13

2

0 11

19: 39

6

( -20)

14.

Vícemilice

13

1

2 10

18: 47

5

( -29)

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Milešovice

9

9

0

0

74: 8

27

( 66)

2.

Švábenice

9

8

0

1

36: 9

24

( 27)

3.

Křenovice

9

6

1

2

31: 15

19

( 16)

4.

Brankovice

9

5

0

4

25: 21

15

( 4)

5.

Křižanovice

9

4

0

5

28: 19

12

( 9)

6.

Komořany

9

3

2

4

19: 32

11

( -13)

7.

Dědice A

9

3

1

5

21: 28

10

( -7)

8.

Velešovice

9

2

0

7

14: 43

6

( -29)

9.

Habrovany

9

2

0

7

13: 44

6

( -31)

10.

Kučerov

9

1

0

8

9: 51

3

( -42)

Okresní přebor OFS Vyškov ŽÁCI 7+1
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Naše malá repre
no, no, no jeď, jeď........střílej...go, gól, tuto vzrušující atmosféru před gólem,
a hlavně po gólu, mohly zažít naši fanoušci, žáků Švábenic, tento podzim třicet
šestkrát... Je pravda, že jsme dostali devět banánů, no na to, že nebyly vánoční
svátky, si ty banány vybrali předčasně na vánoce......
Kluci i slečna, na sobě poctivě fotbalově pracují na trénincích, a to dvakrát
týdně po školních aktivitách, při niž, jak rodičové vědí, dávají do toho vše, jako při
zápase. Je to něco jako San Marino, kde hráči chodí do práce a potom trénují
a hrají zápasy a zvedají tak pojem o své zemi.
To stejné, vlastně dělají i naši fotbaloví žáci. Když někam jedeme na zápas, nebo
pokud jede soupeř k nám, tak se ti malí kluci baví mezi sebou: kde jsou Švábenice,
jak se tam jede, mají tam dobré hřiště.... Vlastně si to kluci ani neuvědomují,
ale zvedají pojem o Švábenicích po celém okrese.
Bonusem všeho je, že po polovině sezony jsme v tabulce okresního přeboru
na skvělém druhém místě.
Takže milé holky a kluci, pokud rádi sportujete a baví Vás fotbal, rádi Vás
uvítáme v našem oddílu Sokola Švábenice.
Žáci Sokola Švábenice, Vám přejí krásné prožití vánočních svátků, šťastný nový
rok, a pokud budete mít čas, přijďte nám fandit.
Martin Frgál, trenér
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Běh rodným krajem Emila Zátopka
Běh rodným krajem Emila Zátopka
Každoročně v půlce září ožívá v srdcích mnoha sportovců největší běžecká
legenda – Emil Zátopek. Na počest slavného atleta se pořádá závod „Běh rodným
krajem Emila Zátopka“. Trasa závodu vede z Kopřivnice (rodiště Emila) do 22,3 km
vzdáleného Rožnova pod Radhoštěm (místa jeho posledního odpočinku). Pro
závodníky, kterým se podaří úspěšně zdolat náročnou trať je připraveno
slavnostní vyhlášení v Dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě, kterého
se účastní členové Českého klubu olympioniků spolu s Danou Zátopkovou.
Běh rodným krajem Emila Zátopka je pro mě vždy jedním z vrcholů celé
běžecké sezóny, výzvou pro vylepšení osobního maxima a neobyčejným setkáním
s osobnostmi, které se svými sportovními výkony zapsaly do historie.
V letošním ročníku (16. 9. 2017) se mi podařilo obsadit 1. příčku mezi českými
ženami (2. místo absolutně) s časem 1:32:05. Tento výsledek je pro mě velkou
motivací pro právě probíhající přípravné období. Pokud bude další příprava
probíhat podle plánů, čeká mě v dubnu příštího roku souboj o mistrovskou
medaili na půlmaratonské trati v Pardubicích.
Osobní rekordy 2017
5 km
10 km

18:19
36:59

Martina Vévodová
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Tři veterání ve Švábenicích
V sobotu 18. listopadu přivezl do
místního kulturního domu amatérský
divadelní soubor APOLLO Tučapy
známou filmovou pohádku Tři veteráni,
natočenou v roce 1983 režisérem
Oldřichem Lipským podle předlohy Jana
Wericha. Pohádkový příběh o třech
vysloužilých
vojácích,
kteří
byli
obdarováni
kouzelnými
předměty,
potěšil početné obecenstvo a přinesl
poučení o tom, co je v lidském životě důležité. A že není vždy nutno, aby bylo
přímo veselo...
Volejbal Švábenice

Ahoj prázdniny! (Ahoj léto!)
Tradičnímu soutěžnímu odpoledni pro děti letos bohužel nepřálo počasí…

Připomeneme si tedy předcházející ročníky a budeme věřit v trvalý zájem
účastníků a hřejivé sluneční paprsky při příští akci.

Volejbal Švábenice
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Ze Švábenic do Slovenského ráje
Tipem na zajímavý výlet pro ostatní může být následující ohlédnutí
za společnou výpravou švábenických turistů do Slovenského ráje.

Z ubytovacího střediska v historické obci Hrabušice v těsné blízkosti
slovenského národního parku lze podnikat výlety do širokého okolí. Slovenský ráj
je národním parkem od roku 1988, postupně jej toky řek (Hornád, Hnilec)
a potoků (Veľký Sokol, Suchá Belá, Biely potok) rozkrájely na několik větších
a menších plošin (Glac, Geravy). Menší toky vytvořily za tisíciletí pro Slovenský ráj
charakteristické rokle s vodopády (Kyseľ, Piecky, Sokolia dolina, Zejmarská
roklina).
V polovině září jsme navštívili známá turistická střediska, jako jsou například
Čingov, Kláštorisko, Podlesok, a mohli vyzkoušet lávky, stupačky, dřevěné
i železné žebříky, lana a řetězy, které zabezpečují přístup do kaňonů, roklin
a soutěsek, někteří dokonce s využitím technických pomůcek (tzv. ferratového
setu).
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Velice poutavá byla cesta jednou z národních přírodních rezervací - Prielom
Hornádu. Naučný chodník má délku necelých 11 km a 6 zastávek s panely, které
upozorňují na mnohé přírodní zajímavosti, místy je hluboký až 150 m. Odměnou
za náročný výstup je pak tzv. Tomašovský výhled, jehož skalní stěna na úseku
dlouhém 200 m dosahuje výšky 25 – 32 m.
Z plošiny se otevírá neobyčejný pohled na
většinou zalesněný reliéf vrcholů, strání a dolin
severní části Slovenského ráje. Tomašovský
výhled je též nazývaný skalnatou galerií a díky
krásnému scenerickému výhledu na Prielom
Hornádu i na Vysoké Tatry je vyhledávaným
místem nejen turistů, ale i horolezců (jako místo
horolezeckého výcviku i závodů). Do národní
přírodní rezervace s názvem Kyseľ patří větší část
údolí, jímž protéká Biely potok, přítok Hornádu.
V této oblasti se střídají vápencové skály
s propastmi, plošinkami a různými výklenky,
mimořádně působivé jsou vodopády řítící se z
několikametrových
výšek.
Nejčastěji
navštěvovanou roklinou je pak národní přírodní
rezervace
Suchá
Belá
s
významnými
geomorfologickými jevy, množstvím úchvatných
vodopádů a zachovalými lesními ekosystémy.
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Slunečné a příjemné podzimní počasí přálo všem podniknutým túrám
a umocnilo okouzlení krásnou krajinou, včetně okolí Štrbského plesa ve Vysokých
Tatrách při zpáteční cestě.

Tento příspěvek nechť je i milou vzpomínkou na společné, místy
až dobrodružné zážitky a poděkováním našemu znalému a zkušenému průvodci,
panu starostovi J. Kubíkovi, za všechny spokojené účastníky. Těšíme na další
obdobné příležitosti.
Za kolektiv: Jarmila Dobešová

Pozvánky na společenské akce
19. 1. 2018
27. 1. 2018
28. 1. 2018
2. 2. 2018
17. 2. 2018

Ples ZOD Haná
Ples SDH
Karneval pro děti
Ples Městyse
Ples Sokola
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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 prostředí 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: 604 244 186, 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., prodej italské drogerie.
otevírací doba:
po – ne:
9:00 – 17:00 h.
Ubytovací zařízení:
Myslivecká chata: p. Lukáš Látal, tel: 721 631 456
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 2 x ročně, náklad 400 ks. Určeno občanům Švábenic zdarma.
Připravila: Petra Smutná.
Neprošlo jazykovou úpravou. Vyhrazujeme si právo příspěvky stylisticky upravovat, zestručňovat, případně i neuveřejnit.
Vydává Městys Švábenice, Švábenice 18.
Tisk: Moraviatisk Vyškov, spol. s r.o. Tisk povolen: MK ČR E 14253.

