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Zpravodaj
MĚSTYSE Švábenice
ČÍSLO 2/2012

Zveme vás na hody do Švábenic
na svátek sv. Michaela Archanděla
30. 9. 2012

Občanská

rubrika
Narodili se:

Brtník Jakub
č.p. 303
Pištělková Natálie
č.p. 367
Indráková Veronika č.p. 283
Hlobil Zdeněk
č.p. 330
Bártová Apolena
č.p. 352
Murányi Adam
č.p. 161
Dvořák Josef
č.p. 47
Blahopřejeme !

Opustili nás:
Vojáček Vladimír ve věku 60 let
Kadlec Zdeněk ve věku nedožitých 82 let
Veselý František ve věku 84 let
Pospíšilová Marie ve věku 98 let
Kvíčalová Jitka ve věku 77 let
Obhlídalová Miroslava ve věku 86 let
Karlová Pavla ve věku 64 let
Kaláb Leo ve věku 86 let

V současné době mají Švábenice 1005 obyvatel
( 510 mužů / 495 žen )
Hana Hladká – pracovnice městyse Švábenice

Slovo úvodem…
Vážení čtenáři
zdá se mi to jako včera, kdy jsme děti konečně vypustili na
vytoužené prázdniny a slavnostně předali vysvědčení. Ty horší známky z něj jsou
v tuto chvíli již zapomenuty – ostatně stejně jako vědomosti, za které byly uděleny. Je
to vlastně už obehraná každoročně se opakující písnička. Zkrátka – prázdniny jsou
tatam a všichni se víceméně dříve či později musíme loučit s dobou volnosti, teplem,
sluníčkem… Léto mizí před očima stejně tak, jako sklizené lány obilí.
Ti z nás, kdo letos netrávili nějaký ten čas mimo hranice vlasti a nenabýval na
slunných mořských plážích ztraceného zdraví, tak měli možnost obdivovat naši
krajinu, která si nás opět hravě a neochvějně dobyla svými půvaby. Byť se třeba
někomu zdá, že v našem nejbližším okolí kromě lánů už kdovíco není, opak je pravdou.
Stačilo se trochu porozhlédnout. Mezi dozrávajícím obilím se modraly koukoly a
chrpy, na mezi nás zdravily květy mateřídoušky, rozrazilu i svízele, do toho vůně lip a
bzučení včel… Nikde u moře by Mánes či Aleš takovou inspiraci nenašel.
Nic naplat, teplé léto už pomalu dohořívá a s ním nám také letos dohořely i
olympijské plameny. Na obojí zbývají jen vzpomínky. Většinou ty příjemné. Naši
sportovci se zase jednou vytáhli a přivezli nám přehršel cenných kovů v podobě
medailí. Každý z těchto účastníků olympiády je vlastně hrdina a z jejich úspěchu má
obrovskou radost celý národ. Víte, sport je nesmírná dřina, ale není jen o odříkání a
pracovitosti, ale také o štěstí. V tom je krásný, občas krutý. Tak jako život sám. Své by
mohli vyprávět například rodiče malého děvčátka, k jehož osudu se nyní upírá zrak
mnoha lidí nejen ze Švábenic. Obrovskou vlnu solidarity a soucítění vyvolala výzva na
podporu malé Michalky. Když jsem se o této malé nemocné holčičce něco dozvěděla,
zaujalo mě kromě jiného i zbožné přání jejích nejbližších: „Doufejme, že se stane
zázrak!“ Jsem přesvědčena, že existuje něco mezi nebem a zemí a že zázraky se na
světě opravdu dějí. V souvislosti s našimi olympijskými hrdiny mě napadá – pojďme a
pokusme se také získat i my ostatní nějakou tu pomyslnou medaili. Nemusí být zrovna
za skok daleký či hod oštěpem. Zkusme ji získat jen tak sami pro sebe, pro své blízké.
A získat něco nezištně pro druhého už je samo o sobě takové malé vítězství. Vždyť
každé
odevzdané
umělohmotné
víčko
je
takový
malý
krůček
k vítězství. A zajisté nejen
já bych si přála, aby malá
Michalka svůj velmi těžký
životní olympijský závod
vyhrála. Zasloužila by si to!
Jana Zatloukalová
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Z Á P I S o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 27.3. 2012 ve Švábenicích
Bod č. 1) Technický bod
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu
9. zasedání zastupitelstva městyse Ing. Boženu Štolfovou a Alenu Kuškovou
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání
zastupitelstva městyse:
1.
Technický bod ( jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů
zápisu, schválení programu zasedání ZM)
2.
Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3.
Projednání nabídky UniCredit Bank
4.
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
5.
Projednání odkoupení nemovitosti č.p. 179 ve Švábenicích
6.
Rozpočtové opatření č. 1/2012 rozpočtu městyse
7.
Schválení dodatku č. 2 ke Směrnici pro vedení účetnictví
8.
Různé
9.
Diskuse
10.
Závěr
Bod č. 2) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady
městyse ze dne 7.3. 2012.
Bod č. 3) Projednání nabídky UniCredit Bank
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse a) s c h v a l u j e založení termínovaného
vkladu pro městys Švábenice na uložení depozit u UniCredit Bank Czech Republic,
a.s., Masarykovo náměstí 145/30, 682 01 Vyškov
b)s c h v a l u j e převedení částky 3 000 000,- Kč z účtu číslo 86-4186720257/0100
vedeného u Komerční banky, a.s., Pobočky Vyškov, Jana Šoupala 17/2, 682 01
Vyškov na termínovaný vklad - výše depozit 3 000 000,- Kč, doba uložení 2 roky,
úroková sazba roční 1,90 % p.a. u UniCredit Bank Czech Republic, a.s, Masarykovo
náměstí 145/30, 682 01 Vyškov. Zůstatek finančních prostředků z účtu 864186720257/0100 bude ke dni zřízení termínovaného vkladu u UniCredit Bank
převeden na základní běžný účet číslo 3022731/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,
Pobočky Vyškov, Jana Šoupala 17/2, 682 01 Vyškov
Bod č. 4) Schválení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu městyse
Usnesení č. 5) Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu městyse Římskokatolické farnosti Švábenice ve výši
300 000,- Kč na akci „Kostel Švábenice – oprava klenby stropu a malování“.
Bod č. 5) Projednání odkoupení nemovitosti č.p. 179 ve Švábenicích
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s nabídkou na prodej nemovitosti č.p. 179 ve
Švábenicích, která byla elektronicky doručena na úřad městyse od Tomáše Murase,
Čujkovova 1745/43, 700 30 Ostrava.
Usnesení č. 6) Zastupitelstvo městyse a)s c h v a l u j e nabídku na prodej nemovitosti
č.p. 179 ve Švábenicích, doručenou elektronicky na úřad městyse od Tomáše Murase,
Čujkovova 1745/73, 700 30 Ostrava.
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b)s c h v a l u j e odkoupení objektu k bydlení budovu č.p. 179 na pozemku parc. č. st.
120 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. st 120 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 162 m2 a pozemek parc. č. 54 zahrada o výměře 32 m2, které jsou zapsány
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj –
Katastrálním pracovištěm Vyškov na LV 377 pro okres Vyškov, pro obec a k.ú.
Švábenice od Tomáše Murase, Čujkovova 1745/73, 700 30 Ostrava za dohodnutou
kupní cenu 200 000,- Kč (slovy dvěstětisíckorunčeských). Do příštího zasedání
zastupitelstva městyse bude vypracována kupní smlouva. Schválení kupní smlouvy
bude pod samostatným bodem na programu příštího zasedání zastupitelstva městyse.
Bod č. 6) Rozpočtové opatření č. 1/2012 rozpočtu městyse
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 1/2012
rozpočtu městyse.
Bod č. 7) Schválení dodatku č. 2 ke Směrnici pro vedení účetnictví
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e dodatek č. 2 ke Směrnici pro
vedení účetnictví.
Bod č. 8) Různé: Informace starosty :
- starosta městyse pozval znovu všechny přítomné na divadelní představení, které
odehraje v sobotu 31.3. v kulturním domě divadelní soubor Krásenští divadelní
ochotníci. Pozvánky na představení byly rozneseny do všech domácností ve
Švábenicích a elektronicky byly rozeslány do okolních obcí.
- minulý týden bylo do školní jídelny pořízeno 9 nových jídelních stolů
- pokračují práce na stavbě fotbalových kabin, před dokončením jsou obklady a dlažby
Usnesení č. 8) Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 29. 3. 2012

Z Á P I S o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 15.6. 2012 ve Švábenicích
Bod č. 1) Technický bod
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu
10. zasedání zastupitelstva městyse Mgr. Janu Strakovou a Josefa Polišenského
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání
zastupitelstva městyse:
1. Technický bod ( jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3.Projednání kupní smlouvy odkoupení nemovitosti budovy č. p.179 ve Švábenicích
4.Projednání nabídky pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
5.Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2011
6.Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2012 rozpočtu městyse
7.Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na školní rok 2012 – 2013
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8.Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2012 – 2013
9.Různé
10.Diskuse
11.Závěr
Bod č. 2) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady
městyse ze dne 21.3.; 4.4.; 2.5.; 23.5. a 6.6.2012.
Bod č. 3) Projednání kupní smlouvy odkoupení nemovitosti budovy č. p.179 ve
Švábenicích
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
podle § 85 písm. a) zák. č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů kupní smlouvu uzavřenou mezi
panem Tomášem Murasem, trvale bytem Čujkovova 1745/43, 700 30 Ostrava jako
prodávajícím a městysem Švábenice, zastoupeným starostou panem Josefem Kubíkem,
IČ 00292354, sídlo Švábenice 18, PSČ 683 23 jako kupující.
Prodávající má ve výlučném vlastnictví objekt k bydlení – budovu č.p. 179 na pozemku
p. č. st. 120 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p. č. st. 120 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 162 m2 a pozemek p. č. 54 zahrada o výměře 32 m2, které jsou
zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj –
Katastrálním pracovištěm Vyškov na LV pro okres Vyškov, pro obec a k.ú. Švábenice.
Prodávající prodává nemovitosti kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví za
dohodnutou kupní cenu 200.000,- Kč.
Bod č. 4) Projednání nabídky pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Pojistnou smlouvu o pojištění
majetku a odpovědnosti za škodu – Region č. 9317901051, zpracovanou pojišťovnou
Generali Group a.s, se sídlem Bělehradká 132, 120 84 Praha 2 Česká republika, IČ
61859869, DIČ CZ1859869, zastoupená jednající Jiřinou Matouškovou pro městys
Švábenice.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e výpověď pojistných smluv číslo
0504528018 odpovědnost za finanční škodu, číslo 0502663018 zahradní technika a
dopravní značky, číslo 0504047018 pojištění budov, staveb, movitých věcí,
elektroniky, peněz, odpovědnost za škodu obce, úraz pracovníků, přeprava osob, číslo
0504066018 odpovědnost za náhradu nákladů zdravotního pojištění uzavřené u
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, IČ 46973451.
Pojistné smlouvy se vypoví k datu 20. června 2012.
Bod č. 5) Závěrečný účet městyse Švábenice za rok 2011
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e závěrečný účet městyse
Švábenice za rok 2011 a to bez výhrad.
Bod č. 6) Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2012 rozpočtu městyse
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 2 a
3/2012 rozpočtu městyse.
Bod č. 7) Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na školní rok 2012/2013
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e povolení výjimky z počtu
žáků pro Základní školu a mateřskou školu Švábenice, okres Vyškov, příspěvková
organizace pro školní rok 2012/2013 podle ustanovení § 23, odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb. a dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. na celkový počet 66 žáků.
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Bod č. 8) Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2012/2013
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e povolení výjimky z počtu
dětí v MŠ pro Základní školu a mateřskou školu Švábenice, okres Vyškov,
příspěvková organizace pro školní rok 2012/2013 podle ustanovení § 23, odst. 3
a zákona č. 561/2004 Sb. na celkový počet 26 dětí v jedné třídě a 27 dětí ve druhé třídě.
Bod č. 9) Různé: Informace starosty :
- dne 14.6.2012 byla provedena kolaudace fotbalových kabin a to bez závad. Kabiny již
mohou sloužit svému účelu.
- dne 24.5.2012 bylo doručeno Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na akci „ZŠ Švábenice – výměna oken
tělocvičny a zateplení obvodového pláště tělocvičny , ZŠ a sociálního zařízení“. Nyní
budeme čekat na bodové hodnocení, zda tento projekt bude vybrán. V celé ČR bylo
podáno celkem 1700 projektů v celkové hodnotě 6,3 miliardy Kč. Rozděleno bude
pouze 2,5 miliardy Kč.
- dne 21.5.2012 podala stávající nájemkyně výpověď smlouvy o nájmu pohostinství
V Bráně. Od 24.5.2012 do 13.6.2012 byl na úřední desce vyvěšen nový záměr o
pronájmu pohostinství. Písemnou žádost o pronájem podali na úřad městyse 3 zájemci.
Rada městyse Švábenice na svém zasedání dne 13.6.2012 schválila novou nájemkyni
pohostinství.
- na budově Domu mládeže budou vyměněna okna a dveře. Bylo osloveno 5 firem.
Z doručených nabídek Rada městyse Švábenice dne 6.6.2012 vybrala nejvhodnější
nabídku firmy PRAMOS, a.s., Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna. S touto firmou
byla sepsána smlouva o dílo.
- v měsíci květnu byla provedena výsadba zeleně v okolí mateřské školy.
- 1.4.2012 nastoupilo na výkon veřejné služby 5 pracovníků, v průběhu května
nastoupili další dva pracovníci. Od 1.6. nastoupil na dobu 6-ti měsíců 1 pracovník na
Veřejně prospěšné práce.
- dne 25.5.2012 proběhlo na úřadu městyse jednání ve věci dodatečného povolení
stavby „Osazení herních prvků, Švábenice“ za účasti zástupců MěÚ Vyškov-stavební
odbor, Jiřího Heroudka, bytem Mlýnská č.p. 786/29, 683 23 Ivanovice na Hané, Josefa
Kubíka - starosty městyse a Ing. Dordové, která zpracovala projekt k dodatečnému
povolení stavby. Dne 4.6.2012 vydal MěÚ Vyškov-stavební odbor rozhodnutí o
dodatečném povolení stavby. Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení
odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
Stavebního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Spor byl vyvolán na základě
stížnosti Jiřího Heroudka, který nesouhlasí s umístěním herních prvků v tomto
prostoru.
Usnesení č. 11) Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 20. 6. 2012
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NOVÝ WEB A VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MĚSTYSE
ŠVÁBENICE
Od dubna 2012 po provedení konečných úprav byly spuštěny
nové webové stránky městyse Švábenice. Staré stránky fungovaly již
téměř 8 roků, a tak na konci roku 2011 po posouzení cenových nabídek
vybrala rada městyse na provedení nových stránek Petra Jordána (ten
byl i administrátorem starých webových stránek). Nové webové stránky
městyse byly programovány již jako redakční systém. Po několika
měsících příprav, dlouhých diskusí i samotné výroby se nám podařilo
dokončit zcela novou a kompletně přepracovanou podobu webových
stránek městyse. Při jejich tvorbě jsme využili také podklady z knihy
„Městys Švábenice“ vydané v roce 2010. Snažili jsme se, aby stránky
byly co nejpřehlednější, v moderním grafickém designu s jasnými a
stručnými texty. Asi nejzásadnější změnou, které si můžete všimnout, je
změna grafické podoby. Do jaké míry se nám to podařilo, musíte nyní
posoudit vy. Naše práce tím ovšem nekončí, chystáme řadu dalších
zajímavých novinek a funkcí, se kterými vás budeme postupně
seznamovat. Jedná se např. o virtuální prohlídku městyse, o které se
dočtete v následujícím textu.
Po spuštění nových stránek se rada městyse rozhodla pro zvýšení
propagace městyse vytvořit virtuální prohlídku Švábenic. Tímto úkolem
byl po schválení cenové nabídky pověřen Petr Čučka. Práce spojené
především s fotografováním jednotlivých bodů městyse a následném
zpracování fotografií v PC byly zahájeny ke konci dubna 2012 a
v podstatě (nyní) ukončeny 4. 8. 2012 při slavnostním otevření nových
kabin na fotbalovém hřišti. Virtuální prohlídka městyse je rozdělena do
tří částí, a to prohlídky městyse, základní a mateřské školy a prohlídky
Vlastivědného muzea. Fotografie byly pořizovány tvz. technologií
HDR (high dynamic range). Každý bod se fotil třikrát, pokaždé v jiné
expozici, což po sloučení ve výsledku umožnilo kvalitní zachycení
světlých i tmavých míst na scéně (světlá obloha-tmavá zem, stíny pod
stromy, pohledy z okna). Návštěvníci prohlídky se mohou těšit i na dva
noční pohledy focené na dlouhou expozici. Rozsah prací, které byly do
této doby provedeny, je nad rámec schválené finanční částky radou
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městyse. Pro kompletní dokončení prohlídky městyse je nutné ještě
zdokumentovat např. dětské hřiště v Koutě, Švábenický dub, prostor
zastávky autobusu a některé kulturní památky (např. socha sv. Jana
Nepomuckého), nebo interiér kostela, přičemž je možné ve velkém
rozlišení zachytit i výhled z věže. Nyní je jen na radě městyse, zda se
bude v práci pokračovat a zda bude kompletní virtuální prohlídka
městyse Švábenice dokončena.
Webová adresa stránek městyse Švábenice je http://svabenice.cz/
Virtuální prohlídku městyse Švábenice najdete na webových stránkách
městyse nebo přímo na http://svabenice.cz/virtualni-prohlidka.

Jiří Orel - místostarosta městyse Švábenice
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…. z příspěvků

čtenářů

Procházím kolem hezky opraveného rybníka a poslouchám bublání vody
v potoce. Vzpomínám na místa, která si už jen málo lidí pamatuje. Kdysi tu byl
splávek – místo her všech zábranských dětí, místo, kde se rozděloval potok na
vrchní a spodní. Vrchní potok byl náhon, který končil v zástavě u Vymazalového
mlýna. Zástava měla stavidlo, kterým se pouštěla voda na dřevěné vantroky a
roztáčela velké mlýnské kolo, když se ve mlýně šrotovalo.
Já ale vzpomínám právě na ten splávek. Bylo to místo, kde rostla divoce tráva a
různé keře, kde byly velké pařezy, malinké jezírko, kolem plno žab, brouků,
splávek šuměl a to krásné ticho. Vzpomínám, že jsem ráda sedávala na velkém
pařezu a četla si. Atmosféru pohádkové knížky „Žabka královna“, nejlépe
dokreslilo právě toto místo, které vás s dějem knihy úplně pohltilo. Bylo krásné
jen tak sedět a snít. To byl můj dětský svět.
Kdo si dnes vzpomene na můstek, splávek, zástavu – všechno je tu jiné.
A teď sedím pro změnu u kapličky na Pasekách. Kousek pode mnou se
leskne hladina rybníka a na obzoru se tyčí věž našeho kostela. Z vyprávění
maminky vím, jak tato Boží muka vznikla: Když se opravovala kaplička ve Zmole,
pořídila se i nová socha Panny Marie Lurdské. Stará socha se dala do kostela do
komory mezi vyřazené věci. Tehdy žila ještě tetička Řezníčková, které bylo sošky
líto a vyprávěla, že měla sen, že Panna Maria v té komoře pláče. Tetička měla pole
na Pasekách a tak na kraji toho pole nechala na vlastní náklady postavit kapličku a
sochu do ní dala. Za mých dětských let tu každé jaro chodilo procesí a modlilo se
za úrodu. Časem dřevěná soška ztrouchnivěla a pořídila se nová. Ta se však po
několika měsících ztratila. Další socha byla v kapličce hodně let. Asi před 10 lety
vandalové kapličku rozbili a sochu ukradli, proto se tam dal jen obrázek. Když byli
naši farníci před nějakou dobou na pouti s Otcem Boguslawem v Polsku, přivezli a
do kapličky na Pasekách dali opět sošku novou. Co myslíte, jak dlouho tam asi
zůstane?
Místo, na které se ale opravdu už jen vzpomíná, je taneční pavilon ve Zmole. Já
nevím, kdy a kdo ho postavil, ale my jako děti jsme si chodily k němu hrát. Ještě
když byly naše děti malé, tak jsme tam občas v neděli zašli a ony si tam rády
dováděly. Když však myslivci stavěli v lese chatu, pavilon rozebrali a dřevo použili
na stavbu. Snad si někteří starší občané ještě pamatují, jak tam chodili tančit a
bavit se.
Jak člověk stárne, rád vzpomíná na staré dobré časy, když jsme byli ještě mladí.
Věřte mi nebo ne, vrátit čas bych přesto nechtěla. Říkám si: to bylo u nás krásně. A
stále je !!
Ps: Na závěr mi dovolte malou hádanku: Víte, kde bylo a kde se říkávalo PRÁDLO a
k čemu sloužilo?
Vzpomínala: : Josefka Hladká
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SJEZD RODÁKŮ
v sobotu 8. září 2012 v 10.00 hodin v kulturním domě ve Švábenicích

V letošním roce se sjezd ročníků 1927, 1932, 1937, 1942, 1947, 1952, 1957, 1962,
1967 uskuteční 8.září 2012. Je to datum, kdy jste se již vrátili z dovolených, nabrali
síly a načerpali nové zážitky. Věříme, že se jistě rádi sejdete v uvedený den se svými
vrstevníky a „ poklábosíte“ o tom, která nová místa jste právě letos navštívili, kolik se
Vám narodilo krásných vnoučat, zkrátka - jak se Vám daří.
Na večerní zábavu zveme také ostatní spoluobčany, kteří ačkoliv letos
žádné výročí nemají, přesto se rádi pobaví a setkají se starými dobrými
přáteli.
PS: Na zvláštní přání jsou letos pozvány i ročníky 1931 a 1940.
Za SPOZ Alena Dvořáková

Ročník 1927

Cupáková Vladimíra(Skácelová), Švábenice Matějková Jiřina(Shromáždilová)Kyjov
Drábek Miloslav, Vyškov
Hanáková Marie(Šášková), Švábenice
Dětkovice
Buriánová Jiřina(Čechová), Přibyslavice
Krejčířová Božena(Veselá), Dětkovice
Kučerová Ludmila(Slámová), Šternberk
Obručová Antonie, Dětkovice
Till Vladimír, Zábřeh na Moravě
Pastyříková Zdeňka(Kovaříková), Dět.
Obhlídal Vlastimil, Jaroměř
______________________________________________________________________

Ročník 1932
Dobeš Tomáš, Švábenice
Horáková Marie(Welerová), Vyškov
Čech Miroslav, Brno
Pilná Ludmila(Máčilová), Písečná u Jes.
Čech František, Mor. Málkovice
Dětkovice
Shromáždil Jaromír, Brno
Krejčířová Oldřiška(Koutná), Dětkovice
Kronek Jaroslav, Zastávka u Brna
Přikrylová Jarmila(Dvořáková), Dětkovice
Veselá Helena(Pektorová), Švábenice
Kaláčková Marie, Dětkovice
Slavíková Drahomíra(Obhlídalová), Šv.
Zbraňková Vlasta(Svobodová), Dětkovice
Trávníčková Miroslava, Přerov
Kyasová Zdeňka(Tvrdá), Kojetín
Doupovcová Frantička, Zlín
______________________________________________________________________

Ročník 1937
Kunovský Jiří, Švábenice
Heroudek Milan, Hodonín
Jiříček Pavel, Orlovice
Vašina Josef, Ivanovice na Hané
Kadlíková Jindřiška(Vymazalová), Šv.
Tvrdá Božena, Ivanovice na Hané
Kučerová Marie(Navrátilová), Jeseník
Kaštilová Marie(Jiříčková), Křižanovice
Vyhňáková Květa(Pazderová), Vyškov

Nečacká Mila(Dvořáková), Praha
Harásková Jar.(Čechová), Šlapanice
Havlíček Květoslav, Hradec Králové
Dětkovice
Sedláček Stanislav, Dětkovice
Tilšer Zdeněk, Dětkovice
Svobodník Jan, Osičany
Knapová Ludmila(Slámová), Dětkovice
Křetinská Marie(Vránová), Drnovice
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Ročník 1942
Gloza Vít, Švábenice
Navrátil Miloslav, Švábenice
Glozová Marie(Derková), Švábenice
Kunovská Miroslava(Frgálová), Švábenice
Navrátilová Věra(Zbořilová), Švábenice
Pištělková Jiřina, Švábenice
Trnečka Josef, Praha
Ježková Jarmila (Navrátilová), Vlčice u Jes.
Kopková Vladimíra(Vymazalová), Mohelnice
Kozáková Marta(Vévodová), Velký Týnec
Haničincová Marie(Punčochářová), Uh. Hr.
Václavíčková Jitka(Možná), Přerov
Navrátilová Marie(Pektorová), Pačlavice
Derka Antonín, Jablonec nad Nisou
Matoušková Jaroslava(Dvořáková), Brno

Šášek Vít, Vyškov
Masařík Antonín. Mor. Málkovice
Lejsek Jan, Pačlavice
Bernard Milan, Kroměříž
Procházka Ladislav, Písečná
Hudcová Marta(Cupáková), Žďár/ Sáz.
Šrámková Libuše(Plhalová), Vlčice/Jes.
Kozáková Vladislava(Chaloupková),
Ivanovice na H.
Dětkovice
Judas Vladimír, Dětkovice
Krug Walter, Dětkovice
Obendrauf Miroslav, Dětkovice
Obruča František, Dětkovice
Sypěna Josef, Dětkovice

______________________________________________________________________

Ročník 1947
Smutný Zdeněk, Švábenice
Šášek Jiří, Švábenice
Štěrba Jaromír, Švábenice
Pospíšil Vlastimil, Ivanovice na Hané
Aron Karel, Švábenice
Votava Jaroslav, Švábenice
Branžovská Oldřiška, Švábenice
Dvořáková Alena, Švábenice
Indráková Marie, Švábenice
Procházková Františka(Poláchová), Šv.
Rejpalová Alena(Zlámalová), Švábenice
Pospíšilová Pavla(Štětinová), Švábenice
Lejsková Emilie, Švábenice
Heroudek Jan, Vyškov
Punčochář Jan, Vyškov
Chlupová Jana(Masaříková)Vyškov
Cveková Jitka(Navrátilová)Rybníček
Pištělka Libor, Švábenice
Švecová Marie(Dvořáková)Vyškov
Gloza Josef,Vrchoslavice
Pazdera Jan,Čechy pod Kosířem
Kintlová Jarmila(Kunovská)Brno
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Zezulová Jiřina(Vránová), Vyškov
Kadlčáková Marie(Heroudková),Vyškov
Molerová Ivana(Glozová), Pustiměř
Doleželová Pavla(Chaloupková),Ivan/ H.
Maršíková Ludmila(Štětinová), Rakovník
Vránová Marie(Mlčáková), Němčice
Judásková Marie(Novotná), Vyškov
Doležel Stanislav, Švábenice
Dětkovice
Mich Josef, Dětkovice
Mich Zdeněk, Kroměříž
Obruča Jan, Dětkovice
Kutílková Marta, Dětkovice
Němcová Libuše(Tomečková), Dět.
Adámková Ludmila(Judasová), Vyškov
Ivičičová Anna(Kalová), Hovorany
Králíková Draha(Svobodníková), Vyš.
Blešová Marie(Svobodníková), Morkovice
Zouharová Marie(Chudová), Vyškov
Minářová Marie(Pastyříková), Bratiškov
Vondrášek Jan, Dětkovice

Ročník 1952
Látal Jaroslav, Švábenice
Obruča Oldřich, Švábenice
Fater Vlastislav, Švábenice
Dostál Rudolf, Švábenice
Dvořák Zdeněk, Švábenice
Šebesta Jaromír, Švábenice
Punčochář Jiří, Švábenice
Hudeček Vladimír, Kroměříž
Zlámal František, Lhota u Pačlavic
Skřivánek Antonín, Mořice
Frgálová Marie(Hanáková), Švábenice
Kozáková Jiřina(Navrátilová), Švábenice
Kadlecová Marie(Drábková), Švábenice
Pavezková Zdeňka(Dobešová), Švábenice
Vojáčková Anežka, Švábenice
Dušková Jarmila, Švábenice
Bednářová Jarmila(Slavíková), Rybníček

Látalová Eva(Hanáková), Švábenice
Hegrová Jarmila(Synková), Rousínov
Bednářová Milena(Pokorná), Ivan. na H.
Čačová Marie(Horáková), Vyškov
Kaprálová Jarmila(Kalábová), Uničov
Rejpalová Věra(Smutná), Švábenice
Navrátil František, Vyškov
Doleželová Miroslava(Šmelová), Šv.
Zaoralová Ludmila(Dvořáková), Šv.
Dětkovice
Zukalová Františka, Velešovice
Girglová Božena(Krejčířová), Vyškov
Krmíčková Františka(Šargonová),Vy
Marková Dana(Svobodníková), Vy
Kratochvílová Bětka(Červeň.),Pustiměř
Navrátilová Marie(Koutná), Lhota/ Pačl.
Čecháčková Anna, Dětkovice
Svobodníková Alena, Dětkovice

__________________________________________________________
Ročník 1957
Kadlík Jiří, Švábenice
Mikšík Miroslav, Vyškov
Štěrba Pavel, Orlovice
Tvrdý Miroslav, Vyškov
Menšík Břetislav, Troubky
Olšanský Pavel, Švábenice
Slavík Pavel, Švábenice
Spira Karel, Vyškov
Kadlíková Helena(Cupáková), Švábenice
Dvořáková Marie(Štěrbová), Švábenice
Kubíková Marie(Kalábová), Švábenice
Novotná Lenka(Kalábová), Švábenice
Punčochářová Jarmila(Harásková), Švábenice
Pokorná Anna, Švábenice
Pekaříková Eva, Želeč
Gregušová Helena(Rýpalová), Vyškov
Štolfová Vladimíra(Vránová), Morkovice
Coufalíková Jana(Mrázková), Kojetín

Stěničková Květoslava(Máčelová),
Rostěnice
Skácel Jaromír, Švábenice
Maierová Jarmila(Šťastná), Brno
Galatíková Eva(Rejpalová), Brno
Balán Jan, Kutná Hora
Pešková Marie(Shromáždilová), Brno
Švecová Jarmila, Oprechtice
Kozáková Eliška(Kvíčalová), Ivanovice
na Hané
Pokorný Květoslav, Ivanovice na Hané
Kališová Jana, Brno
Zetocha Pavel,Bučovice
Dětkovice
Beková Jaromíra(Krejčířová), Vyškov
Raclavská Marta(Tilšerová), Vyškov
Knap Jan, Dětkovice
Kubiena Miloslav, Dětkovice
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Ročník 1962
Dědek Stanislav, Švábenice
Cupák Vladimír, Pravčice
Hanák Petr, Švábenice
Synek Zdeněk, Švábenice
Skácel František, Švábenice
Skřejpek Ivan, Švábenice
Přecechtěl Karel, Švábenice
Skácelová Jitka(Butalová), Švábenice
Čápová Marie(Hladká),Švábenice
Cigánková Blanka(Mrázková),Švábenice
Krausová Eva(Mrázková), Ivanovice/H
Přibylová Jarmila(Koutná), Pačlavice
Moučková Jana(Máčelová), Rostěnice

Svozílková Marta(Dobešová), Ostrava
Karásková Marie(Shromáždilová),
Morkovice
Machálková Helena(Kadlecová)
Kučerňáková Ilona(Válková), Šv.
Matoušková Ludmila(Harásková)Vy.
Dětkovice
Sedláček Stanislav, Dětkovice
Kyjovská Helena(Turková), Hodějice
Jonášová Marie(Kaláčková), Prasklice
Tilšerová Alena, Vyškov
Medková Milena(Přikrylová), Mork.
Fialová Lenka, Dětkovice

______________________________________________________________________

Ročník 1967
Skřejpková Jana(Dobešová), Švábenice
Střížová Hana(Navrátilová), Švábenice
Hanáková Jitka(Hladká), Švábenice
Tvrdý Milan, Vyškov
Indrák Pavel, Švábenice
Hrnčiřík František, Švábenice
Cupák Otakar, Moravské Málkovice
Slatinský František, Nezamyslice
Skácel Ladislav, Švábenice
Dobeš Zdeněk, Ostrava
Hladký Michal, Švábenice
Prášil Petr, Švábenice
Stříž Jiří, Švábenice
Kučera Miroslav, Švábenice
Smejkalová Alena, Ivanovice na Hané
Červinková Dana, Troubky nad Bečvou
Zastoupilová Iveta, Švábenice
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Grísová Yvetta, Švábenice
Tvrdá Marie, Švábenice
Hudcová Jarmila, Švábenice
Valehrachová Šárka(Navrátilová)
Dražovice
Kupková Jiřina(Procházková) Šv.
Sochorová Jarmila, Švábenice
Dětkovice
Kozáková Zdeňka (Obručová),
Morkovice-Slížany
Sekaninová Jitka(Obručová), Dětkovice
Grošková Renata(Hanáková), Vyškov
Přikryl František , Dětkovice
Sedláček Lubomír, Dětkovice
Štěrba Jaroslav, Dětkovice
Poláchová Jana, Dětkovice
Němec Jaroslav, Dětkovic

Ročník 1931
Máčel Jan, Vyškov
Navrátil Oldřich, Babylon
Czepán Miloslav, Horní žleb
Harásek Josef, Švábenice
Vévoda Miroslav, Švábenice
Petřek František, Švábenice
Charouzová Ludmila(Horáková), Zlín
Losmanová Drahomíra(Derková),Křižanov.
Musilová Růžena(Shromáždilová), Ivan/H.
Vágnerová Božena(Plhalová), Drnovice
Hanáková Marie(Kalábová), Švábenice
Dobešová Oldřiška(Synková), Švábenice
Kalábová Marie, Švábenice

Bednář Karel, Horní Věstonice
Dětkovice
Doleželík Stanislav, Řevnice
Němečková Vlasta(Knapová),
Zborovice
Kocourková
Jarmila(Poláchová),Horní Těr.
Indrová Ludmila(Obručová), Brno
Daňková Vlasta(Pučanová), Mor.
Málkovice
Maliňáková Věra(Tomečková),
Bystřice p.H.
Ing.Klenk Jindřich,Mor.Málkovice

____________________________________________________________________

Ročník 1940
Matula František, Švábenice
Vévoda Jiří, Švábenice
Koutný Lubomír, Brno
Dobeš Jaroslav, Tučapy
Šnajdr Vladimír, Vyškov
Neckař Alois, Adamov
Navrátil Jan, Brno
Malina František, Horní Loděnice
Chaloupka Jaroslav, Vyškov
Hudeček Miloš, Prostějov
Pospíšil Vít, Prasklice
Tvrdá Eva, Švábenice
Zavadilová Božena(Harásková), Švábenice
Bolješiková Františka(Vojáčková), Karl. Vary
Konečná Jana(Vymazalová), Kroměříž
Jurášková Božena(Musilová), Prostějov

Pecková Jarmila(Lejsková), Vyškov
Brabcová Marie(Štětinová), Fr.Místek
Vejchodová Jana(Rejpalová), Brno
Brňáková Marie(Holzerová), Bruntál
Uchytilová Helena(Smutná), Zlín
Válková Eva(Možná), Ivanovice/ H
Kmentová Olga(Dvořáková), Jihlava
Švanová Anna(Punčochářová), Zďár
Dětkovice
Heroudková Marie(Tvrdá), Dětkovice
Stratilová Marie(Pučanová), Dět.
Adámková Vlasta(Sedláčk.),Chválko.
Tichá Miroslava, Dětkovice
Frgál Vojtěch, Dětkovice
Franc Ladislav, Praha
Koutný František, Zlín
Tomeček Stanislav, Kroměříž
Kaláček Josef, Nosálovice
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Úspěšný závěr školního roku
v mateřské škole
V červnu bylo v naší mateřské škole opravdu rušno. Oslavami Dne dětí vše
začalo. Nechyběly soutěže na školní zahradě ani hudební pohádka Šípková
Růženka. Na výlet jely děti za zvířátky 19.června 2012 do ZOO Lešná, 21.června
navštívily zase muzeum historických strojů v Hošticích- Herolticích
a 22.června si prohlédly výstavu Zvěř a ptactvo v našich lesích, lukách a polích
v muzeu ve Švábenicích.
Každoročně pořádáme rozloučení předškolních dětí s mateřskou školou, to
poslední proběhlo 21.června 2012. Slavnostního odpoledne se účastnili rodiče,
ředitelka ZŠ Mgr. Jana Zatloukalová a Alena Kušková – učitelka budoucích
prvňáčků. Nejdůležitější byla ukázka práce s dětmi pod vedením paní učitelky Jeny
Vybíralové. Děti předvedly rodičům, co se v mateřské škole naučily, jak se umí
představit a reagovat, jak jsou bystré a připravené na vstup do základní školy.
S dětmi, které letos v mateřské škole končí, se musely učitelky rozloučit i
s rodiči, kteří s nimi výborně v minulosti spolupracovali. Děkujeme za aktivní
zapojení do akcí pořádaných mateřskou školou po celou dobu docházky jejich dětí
do MŠ, zejména za hraní pohádek i pořádání akcí pro děti nejen v MŠ, ale také ve
Švábenicích.
Největší radost na
konci
školního
roku jsme měli
z umístění našich
dětí
v okresním
kole
výtvarné
soutěže ,,Požární
ochrana očima dětí
2012“.
Vyhlašovatelem
bylo
Sdružení
hasičů
Čech,
Moravy a Slezska.
Z celkového počtu
808 zúčastněných
dětí
ve
všech
kategoriích
se
umístily 4 děti
z naší
mateřské
školy mezi prvními.
V kategorii
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mladších dětí MŠ se na 2. místě umístila Alexandra Bábíková, na 3.místě Jan Vrána.
V kategorii starších dětí MŠ se na 1.místě umístila Aneta Burešová a na 2.místě
Emma Kalábová. Na děti našli čas místní hasiči Leo Kaláb, Pavel Přecechtěl a
Stanislav Bureš mladší a ve svátečních uniformách vykouzlili 29.června
v mateřské škole skutečně sváteční atmosféru, při které předali dětem ceny. Lepší
spolupráci s SDH si ani nemůžeme přát a již nyní máme domluvenou návštěvu
hasičské zbrojnice v novém školním roce 2012-2013.
Poslední akcí školního roku 2011-2012 bylo závěrečné rozloučení všech dětí
s MŠ 28.června na školní zahradě. Nejdříve si děti společně s některými rodiči
zatančily, zazpívaly a pak děti z MŠ společně se staršími sourozenci ze ZŠ zahrály
pro všechny přítomné pohádku O řepě. Na závěr nechybělo opékání špekáčků
a společné povídání i vzpomínání, co děti v MŠ prožily.
Těšíme se nejen na nové děti, které od září 2012 nastoupí, ale i na jejich rodiče
s upřímným přáním, aby se všem v naší mateřské škole ve Švábenicích líbilo.

MOTTO:
,, Domov by neměl být jen místem, kde dítě bydlí, stejně jako mateřská škola
by neměla být místem, které nahrazuje domov. Domov a mateřská škola by
měly společně vytvořit místo, kde je dítě přijímáno jako individualita se
vším, co k němu patří, tak, aby po všech stránkách cítilo, že jej máme rádi.“
Ilona Kučerňáková – vedoucí učitelka MŠ
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Výukové dopoledne s překvapením
pro švábenické školáky
S blížícím se koncem školního roku je, jak známo, stále těžší udržet školáky ve
školních lavicích. Nejinak je to i na naší škole a proto jsme se jednoho krásného
dne vydali se všemi žáky do terénu. První naší zastávkou byla výstava v místním
muzeu, kde nás tématika z naší přírody inspirovala k vycházce k místnímu
rybníku. Kdo už někdy dříve náš rybník ve Švábenicích navštívil, ten by to tu nyní
zřejmě nepoznal. Celé okolí se proměnilo v pohádkové kulisy Troškovy pohádky o
princeznách a čertech. Kromě překrásně upraveného okolí jsme mohli pozorovat
např. vývoj žab ve všech stádiích, ti nejmenší z našich studentů využili znalosti
z matematiky a předháněli se v počítání nespočetných vážek těch
nejrozmanitějších barev. Ti starší, pochopitelně více zmožení spolužáci, využili
k odpočinku zastřešená odpočívadla lákající k posezení zbloudilé poutníky.
K tomu všemu nám vyhrával koncert dospělých žabích jedinců, kteří se zřejmě
podivovali nad tím, kdože jim to narušil předpolední siestu. No a po krátkém
odpočinku nás čekalo slíbené překvapení. U místního obchodu si všechny děti
zadováděly ve skákacím hradu, namalovaly si obrázek a do školy jsme se vraceli

s pěkným dárkem a malým občerstvením na cestu. Nutno podotknout, že takováto
výuka by se našim dětem jistě zamlouvala a my jim jen můžeme slíbit, že rozhodně
nebyla poslední.
Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy
Foto: Mgr. Jarmila Dušková
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Školní anketa
Jak si představuji ideální prázdniny
Na závěr školního roku jsme se s našimi žáky pustili do ankety o těch
nejtajnějších dětských prázdninových ideálech. Děti měly spoustu nápadů a
přání – od těch tradičních, v nichž chtějí prožít prázdniny s maminkou a
tatínkem, u babičky a dědečka, na různých výletech a akcích – až po ty méně
obvyklé. Ty nám připadly opravdu velmi nápadité. Jsou tak trochu sondou do
úvah a přání dětí. Přečtěte si, co naše školáky napadlo. Prázdniny už jsou sice
tytam, ale máte aspoň inspiraci pro ty, které budou příští léto. Možná, že
některá tajná přání jsou už v tuto chvíli splněna. Kdoví!

Chtěl/chtěla bych:
-

jet do Turecka, protože chci ochutnat „turecký med“ a taky si
prohlédnout turecký zámek
jet na koupaliště do Berlína, protože tam jsou velké bazény
jet na Euro 2012, protože bych chtěl vidět Petra Čecha
jet do Egypta, protože chci vidět pyramidy
spát v lese
vylézt na nejvyšší horu světa
jet na psí tábor se svým psem
projít se prezidentským palácem
jít do jeskyně, ve které je diamant, který plní přání
proletět se stíhačkou
jet do liberecké ZOO podívat se na bílé tygry

Tak co říkáte? Myslím si, že většina těchto přání je uskutečnitelná a já pevně
věřím, že se tak skutečně i stane.
Za pedagogický sbor Mgr. Jarmila Dušková
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Úspěchy našich dětí v soutěži

„Požární ochrana očima dětí“
Každoročně se děti obou našich škol účastní této již tradiční soutěže, jejímž
vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Obsahově je
zaměřena na vyjádření poznatků o příčinách požárů, o pomoci hasičů při
požárech a nehodách, o vyjádření zážitků např. z letních táborů mladých
hasičů se zaměřením na požární tématiku apod. Hodnocení probíhá nejdříve
v základním kole, následuje okresní kolo, potom krajské a nakonec
republikové. Ve výtvarné části jsme ve svých kategoriích v okresním kole
obsadili přední příčky a svým způsobem v podstatě ovládli výherní listinu (viz
příloha). V krajském kole pak porotu zaujala práce Jiřího Gabrišáka z druhé
třídy, který se umístil na krásném třetím místě. Všem vítězům gratulujeme,
ostatním přejeme do dalších soutěží hodně tvůrčího elánu a všem
zúčastněným i jejich pedagogům patří poděkování za vzornou reprezentaci
obou našich škol.
Připravila: Jana Zatloukalová

Výsledková listina
– okresní kolo:
Kategorie MŠ 1 (mladší):
2. Alexandra Bábíková
3. Jan Vrána
Kategorie MŠ 2 (starší):
1. Aneta Burešová
2. Emma Kalábová
Kategorie ZŠ 1:
1. Radek Novák (4.třída)
2. Klára Dobešová (5.třída)
3. Jiří Gabrišák (2.třída)
– zároveň 3. místo
v krajském kole
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Slavnostní závěr školního roku 2011/2012
Lidský život, a ten školní především, je prezentován neustálým koloběhem
nějakého začátku něčeho a konce. Stalo se u nás ve škole pěknou tradicí, že se společně
v poslední školní den scházíme společně, abychom si naposledy s našimi odcházejícími
páťáky pohlédli do očí, naposledy si s nimi stiskli ruce a zároveň abychom
zrekapitulovali
celý
ten
uplynulý školní
rok, který nám
jako
vždy
doslova ulétl
před očima.
A jako
vždycky,
i
tentokrát jsme
jen chválili a
chválili.
Všechny paní
učitelky
zhodnotily
výsledky
usilovné práce svých svěřenců ve svých třídách a ve školní družině a udělily těm
nejlepším z nich zasloužené pochvaly s knižní odměnou. Velkou pochvalu si letos
rovněž zaslouží ti, kteří přispěli svým uměním ke zpestření našeho programu.
S moderním a svižným tancem vystoupila děvčata ze školní družiny, dále své taneční
umění předvedly žákyně ze třetí a páté třídy – Nikola a Lucie Nejedlých, Aneta
Petlachová a Petra Koudelková. Na flétny nám zahráli kluci ze druhé třídy Marek
Vojáček a Honzík Derka, třeťačky Aneta Veselá a Sára Přecechtělová, které doprovodil
pan učitel ZUŠ Ivanovice na Hané Vojtěch Kadlec. Ten se letos velmi ochotně poprvé
ujal hudební složky našeho programu. Vyvrcholením našeho setkání bylo vyhodnocení
tradičních závěrečných soutěží a anket.
Velmi nás všechny potěšila účast hostů – našich kuchařek, obou našich
uklízeček (bývalé paní Menšíkové i současné paní Menšíkové), sešli se tu i mnozí z
rodičů odcházejících páťáků a v neposlední řadě patří velký dík předsedkyni Sdružení
rodičů paní Evě Derkové za květiny a velmi milá slova díků.
Než se všichni nadějeme, budeme tu v září zase. Žáci první třídy zahájí svůj
první školní den slavnostně v obřadní síni městyse Švábenice a ti ostatní samozřejmě
ve škole ve svých třídách. Jen s tím rozdílem, že budeme všichni zase o rok starší.
Hezké prázdniny všem, hodně sluníčka a pohody!
Mgr. Jana Zatloukalová
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Vyhodnocení soutěží a anket 2011/2012
Pexesiáda 2011
I.kategorie:
1.
Sára Přecechtělová, 3.třída
2.
Aneta Veselá, 3.třída
3.
Jana Sekaninová, 3.třída

II.kategorie:
1.
Lucie Dvořáková, 4.třída
2.
Tomáš Dvořák, 4.třída
3.
Josef Zaoral, 5.třída

Absolutní vítěz:
Lucie Dvořáková

Nejlepší čtenáři
knihovny
ve Švábenicích:
1.
2.
3.
4.
5.
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Kristýna Zaoralová
Josef Zaoral
Petra Štolfová
Klára Cupáková
Josef Hladký

Vyhodnocení ankety
„Olympionik roku“
a
„Olympionička roku“
2011/2012:
Radek Cupák
Lucie Dvořáková

– 5.třída
– 4.třída

OLYMPIÁDA 2012
1. Družstvo č. 4 – kapitán Radek Cupák (Klára Cupáková, David Hladký, Simona
Procházková, Roman Procházka, Martin Zoufalý)
2. Družstvo č. 1 – kapitán David Dvořák (Petra Tkáčová, Josef Zaoral, Antonie
Lányiová, Jiří Gabrišák, Ondřej Vidlář)
3. Družstvo č. 8 – kapitánka Marika Tkáčová (Dana Floresová, Erik Pientak,
Nikol Nejedlá, Jan Derka, Štěpán Zouhar)
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Novinka: VOLEJTE ŘEDITELI
* Dobrý den, dovolali jste se na automatickou ústřednu naší školy. Pro

spojení se správným zaměstnancem si vyslechněte všechny možnosti
výběru.
* Chcete –li lhát o tom, proč vaše dítě není přítomno, stiskněte 1
* Chcete –li se vymlouvat, proč vaše dítě neudělalo domácí úkol, stiskněte 2
* Chcete –li si stěžovat na to, co děláme, stiskněte 3
* Chcete –li nadávat zaměstnancům, stiskněte 4
* Chcete –li se zeptat, proč jste nedostali informace, které vám byly již
několikrát písemně zaslány, stiskněte 5
* Chcete –li, abychom vychovávali vaše dítě za vás, stiskněte 6
* Chcete –li někoho popadnout, dát mu facku nebo někoho udeřit, stiskněte 7
* Chcete –li požádat o jiného učitele (letos již potřetí), stiskněte 8
* Chcete –li si stěžovat na školní dopravu, stiskněte 9
* Chcete –li si stěžovat na školní obědy, stiskněte 0
Pokud si uvědomujete, že toto je reálný svět a vaše dítě musí být
odpovědné za své chování, práci ve třídě a domácí úkoly, a že není chybou
učitele, když vaše dítě neprojevuje žádnou snahu, zavěste a mějte hezký
den!
Jestli tohle chcete slyšet v jiném jazyce,
přestěhujte se do země, která jím hovoří.
Děkujeme na váš zájem o všeobecné
a veřejné vzdělávání.
Ps: Vesele do nového školního
roku přejí zaměstnanci školy!
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Údržba sběrných nádob
na bioodpad
Od dubna 2012 se 62 obcí včetně Vyškova tj. 77 tis. obyvatel zapojilo do
odděleného systému třídění bioodpadů. Za první tři měsíce jsme vyseparovali
624,5 t bioodpadu.
Snahou obcí a RESPONO, a.s. bylo zavést systém třídění bioodpadu tak, aby byl
sběr pro občany pohodlný, jednoduchý a efektivní s minimem vstupních a
přijatelných provozních nákladů.
Na nákup speciálních sběrných nádob a svozové techniky byly využity peněžní
prostředky z dotace Operačního programu Životní prostředí ve výši 500 tis. Euro.
Speciální sběrné nádoby byly občanům v některých obcích – Vyškov, Bučovice,
Pustiměř předány do zástavby rodinných domů zdarma k užívání ve snaze
nabídnout službu oddělného svozu bioodpadu pocházejícího z domácností tak,
aby měli k dispozici vlastní nádobu u svého domu. Ostatní obce mají nádoby
umístěné na veřejném prostranství určené pro více domácností.
Sběrné nádoby mají konstrukci, která zajišťuje optimální provzdušňování
obsahu nádoby, tím redukuje vznik zápachu, a umožňuje svoz bioodpadu
jedenkrát za 14 dnů, což je i ekonomicky příznivé.
V závěru 14denního cyklu svozu nádob, zvláště v letních měsících a při
extrémně vysokých teplotách, však zcela nelze eliminovat vznik zápachu
v blízkosti těchto nádob. Doporučujeme proto věnovat ukládání bioodpadu
do sběrné nádoby větší pozornost např. do dolní části nádoby by se měly
ukládat spíše zbytky jídel rostlinného původu a navrch uložit trávu, využívat
k ukládání odpadu papírových sáčků, mytí nádob apod.
Občané, kteří mají nádobu na bioodpad u rodinných domů, se starají o
čistotu nádoby sami. Dle potřeby stačí vypláchnout vodou (postačí 5 l vody,
může být i dešťová). Nejedná se o nijak náročný a ekonomicky nákladný
úkon.
RESPONO, a.s. zajišťuje vymývání nádob umístěných pouze na veřejném
prostranství a v sídlištní zástavbě!
K omezení mytí nádob dojde pouze v zimních měsících, kdy není
technologicky možné mytí nádob provádět, protože by docházelo k zamrzání
trysek, zásobníkových nádrží na vodu a poškození celého zařízení
svozového auta.

Děkujeme,
že třídíte
bioodpad !
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Dětský den ve Švábenicích

Český svaz chovatelů
drobného
zvířectva
ve
Švábenicích uspořádal v pátek
8. června 2012 Dětský den.
Děti ze Švábenic si mohly na
výstavu přinést své zvířecí
mazlíčky a vystavovat je
v chovatelském
areálu.
Výstava byla k tomu ještě
rozšířena o zvířata našich
chovatelů.

Celkem bylo vystaveno:
12 kusů slepic
1 kus želvy vodní
2 kusy kačen
6 kusů morčat
8 kusů králíků
28 kusů exotického ptactva
6 kusů králíků- samic s mladými králíčky
8 kusů kůzlat různých
14 kusů zakrslých králíků včetně TEDDY králíčků
plemen. Kůzlata zapůjčil
10 kusů holubů
ZOO koutek Vyškov
3 kusy křečků
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Na výstavě jste měli možnost zhlédnout ukázku krmiva pro exotické ptactvo, vejce
od andulek, zpěváků a penantů. Po celý den nám přálo počasí a účast byla hojná.
Přišly nejen děti z mateřské a základní školy ve Švábenicích, ale i 40 dospělých
návštěvníků s dětmi, včetně přespolních. Vstup na výstavu a občerstvení v podobě
párku, limonády a oplatku pro dětské návštěvníky bylo zdarma. Naše chovatelská
organizace darovala návštěvníkům dvojbarevnou propisovací tužku s potiskem k 25.
výročí založení základní organizace chovatelů ve Švábenicích.
Výstava byla pro děti zajímavá tím, že si mohly nakreslit některé z vystavovaných
zvířat a jejich výkresy budou vystaveny na tradiční hodové výstavě drobného zvířectva,
která se bude konat 29. a 30. září 2012. Tři nejlepší kreslíři pak budou odměněni
dárkovým balíčkem v hodnotě 150,- Kč.

Děkujeme našemu chovateli,
díky němuž si mohly děti
prohlédnout ukázkovou expozici
úlu s prosklenou stěnou, skrze
kterou viděly včely i s rámky a k
tomu ochutnat již hotový letošní
med.

Byl to den, kdy mohli naši chovatelé ukázat návštěvníkům, jak lze pracovat s dětmi
a rozšiřovat jejich rozhled v oboru chovu domácího zvířectva a naší chloubou je, že již
na této výstavě vystavovali tři naši mladí chovatelé, což je důkaz toho, že zdejší mládež
nejen z naší, ale i z okolních obcí, mají u nás v chovatelství dveře otevřeny.

Výstavní výbor děkuje městysi Švábenice
za podporu a všem našim členům, kteří se podíleli
na výstavě jak svými vystavovanými zvířaty,
tak prací na zajištění zdárného průběhu celé akce.
Za výstavní výbor
Zdeněk Lejsek - jednatel
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VODÁCI NA POHODU ZE ŠVÁBENIC 2012
Ano, i občané ze Švábenic a okolí se zúčastnili již 4. ročníku splavení řeky
Vltavy, které organizačně zajišťuje Martin Branžovský. Ten také navrhl název akce.
Čtvrtého ročníku se zúčastnilo celkem 16 vodáků. Jmenný seznam současně uvádí i
jednotlivé obsazení osádek lodí: Dáša, Martin a Lukáš Branžovští s Markem a
Davidem Hladkým; Petr, Lenka, Terezka a Natálka Hledíkovi; Zdena a Veronika
Mazlovi a Josef Dvořák; Katka Orlová a Jaromír Doleček; Věra a Jiří Orlovi.
Ranní probuzení 25.7. 2012 po akci „Odemykání vody“ u Jaromíra Dolečka,
kterého jsme se jako správní vodáci všichni zúčastnili, bylo pro některé dosti náročné,
ale dorazit na místo odjezdu se podařilo všem. Na cestu jsme vyrazili z vlakové stanice
Ivanovice na Hané a po krátké zastávce ve Vyškově, kde se k nám připojili ostatní
vodáci, jsme vyrazili směr Rožmberk nad Vltavou. V podstatě jsme skoro celý první
den strávili ve vlaku, samozřejmě ne na sucho a za hudebního doprovodu našeho
kytaristy.
Ráno 26.7. 2012 po vyfasování veškeré vodácké výbavy a krátkém občerstvení
(pivo a slivovice) jsme zahájili svou spanilou jízdu po řece Vltavě. Začínali jsme z
kempu v Rožmberku nad Vltavou. První den jsme splavili přibližně 25 km a čekaly nás
na této části Vltavy celkem dva jezy. V odpoledních hodinách jsme ukončili první
plavbu v kempu Nové Spoli, asi půl kilometru před Českým Krumlovem.
Druhý den 27.7. 2012 to horší, co se týká jezů, mělo teprve přijít. Cesta do Zlaté
Koruny, cíle naší plavby, byla sice o 5 km kratší než předcházející den, ale některé jezy
opravdu stály za to, hlavně pro začátečníky. Nakonec jsme všichni v pořádku dorazili
do cíle. Jak již bylo uvedeno, po vodě jsme urazili asi 45 km a překonali 7 jezů, aniž
by se někdo namočil, po vodácku udělal. Nutno ovšem podotknout, že byli mezi námi i
takoví borci (začátečníci), kteří využili nabídku kolegů z raftu a sjeli s nimi asi tři jezy
(Díky Petře a Lenko!). Krásnou atmosféru po oba dva dny strávené na řece Vltavě
vždy zpříjemňovala setkání s ostatními vodáky, když jsme se zdravili, neslo se řekou
to známé vodácké „Ahóóój“.
Všichni vodáci, kteří se této akce zúčastnili, byli spokojeni, včetně těch nejmenších
a rádi budou vzpomínat na prožité okamžiky při splavení Vltavy. Byla to vynikající
plavba i parta lidí, kteří se těší na další setkání “VODÁCI NA POHODU ZE
ŠVÁBENIC 2013“.
Na závěr si ještě naposled neodpustíme zavolat to naše vodácké „Ahóóój“, jako
inspiraci pro další vodáky ze Švábenic, kteří by měli zájem na účasti
“VODÁCI NA POHODU ZE ŠVÁBENIC 2013“
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Společné foto ze
dne 26.7.2012,
kemp
Rožmberk
nad
Vltavou
před naší
plavbou po
řece Vltavě.

Společné foto
ze dne 28.7.
2012, kemp
Zlatá Koruna
před cestou
k domovu.

Za vodáky na pohodu ze Švábenic 2012
Jiří Orel
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TJ Sokol Švábenice – oddíl kopané informuje:
A-mužstvo začíná svou druhou sezónu v I.B. třídě JMKFS. Příprava
probíhala v domácích podmínkách třikrát týdně. Tým bude pokračovat
v podobném složení jako v loňské sezóně. Na hostování přichází Michal
Slavíček MFK Vyškov , Petr Deutsch se Slovanu Ivanovice n/H a Petr Uhlíř z
Pustiměře. Do přípravy naskočili Vladimír Kuška a Filip Navrátil, kteří
hostovali v Morkovicích - v klubu budou působit na střídavý start. Hostování
ukončil Jakub Kapounek a David Lukeštík - oba se vrací do svých
mateřských oddílů. Zranění nedovolilo prodloužit hostování Tomáši
Holišovi z Chvalkovic n/H. Na hostování odchází Petr Knap, Michal Petřek,
Roman Hrušák a Josef Jiříček.
B-mužstvu začíná premiérová účast ve III. třídě OFS, tak doufejme, že se
mužstvu bude dařit.
Novou sezónu zahájí na konci měsíce srpna i žákovský oddíl, který
vstupuje do soutěže s novou trenérskou dvojicí Lenka Hrnčiříková a Petr
Krejčí. Domácí zápasy budou žáci hrát v neděli ve 13:30 hod.
Hlavní událostí letního období bylo slavnostní otevření kabin, které
proběhlo 4.8.2012. Starosta městyse oficiálně otevřel a předal šatny do
užívání TJ Sokol Švábenice. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na
výstavbě, výrobě a instalaci vybavení.
Přípravné zápasy na sezónu:
Švábenice – Letonice 6:2 (2:0)
2x Lukáš Hladký, 2x Martin Novotný, Jan Hladký, Milan Gruber
Švábenice – Drnovice 5:1 (2:1)
3x Jan Hladký, Miroslav Boniatti, Vojtěch Kabele
Švábenice - Vážany n/L 7:3 (4:1)
3x Martin Novotný, 2x Milan Gruber, Jan Hladký, Jan Stříž
Probíhá nábor dětí do přípravky
Vítány jsou všechny děti se zájmem o kopanou od 6 do 10 let. Přihlásit se mohou
děti nejen ze Švábenic. Vřele jsou vítány všechny děti i z okolních obcí.
Zájemci se mohou hlásit u pana Josefa Derky, Švábenice 214, telefon: 724 601 071.
K registraci je nutné dodat průkazovou fotografii, jméno, příjmení, adresu, rodné
číslo a 50,- Kč
Aktuální informace o dění v klubu, výsledky zápasů a jiné na
http://sokol.svabenice.com/.
Touto formou bych chtěl jménem oddílu kopané poděkovat všem sponzorům,
úřadu městyse, starostovi městyse a fanouškům za podporu.
Podrobné informace o dění na fotbalových trávnících najdete na stránkách OFS
Vyškov.http://www.ofsvyskov.estranky.cz/
Ing. Petr KOZÁK jednatel
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Rozpis jarní části sezóny 2011/2012
I.B. třída skupina A, JmKFS Brno
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
14.kolo

Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota

1.9.2012
8.9.2012
15.9.2012
23.9.2012
29.9.2012
7.10.2012
13.10.2012
20.10.2012
27.10.2012
4.11.2012
10.11.2012

16:30
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:30
14:00
14:00

hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

Medlánky
Švábenice
Švábenice
Lipovec
Švábenice
Ivanovice n/H
Švábenice
Soběšice
Švábenice
Černá Hora
Svratka Brno

-

Švábenice
Blansko B
Rousínov B
Švábenice
Podolí
Švábenice
Čebín
Švábenice
Bohdalice
Švábenice
Švábenice

III. třída skupina A, OFS Vyškov
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
14.kolo

Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle

2.9.2012
9.9.2012
16.9.2012
23.9.2012
30.9.2012
7.10.2012
14.10.2012
21.10.2012
28.10.2012
3.11.2012
11.11.2012

10:00
10:00
10:00
13:30
10:00
10:30
10:00
15:00
10:00
14:00
14:00

hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

Dražovice B
Švábenice B
Švábenice B
Pustiměř B
Švábenice B
Drnovice B
Švábenice B
Habrovany
Švábenice B
Hoštice
M.Málkovice

- Švábenice B
- Chvalkovice
Opatovice
n/H
- Švábenice B
- Rychtářov
- Švábenice B
- Kučerov
- Švábenice B
- Bohdalice B
- Švábenice B
- Švábenice B

Žáci, OS skupina A, OFS Vyškov
2.kolo
3.kolo

Neděle
Neděle

4.kolo

2.9.2012

10:00 hod

M.Málkovice

- Švábenice

9.9.2012

13:30 hod

Švábenice

- Habrovany

15.9.2012

13:30 hod

Dědice

- Švábenice

5.kolo

Sobota
Neděle

23.9.2012

13:30 hod

Švábenice

- Komořany

6.kolo

Neděle

30.9.2012

13:30 hod

Švábenice

- Pustiměř

7.10.2012

8:45 hod

Drnovice

- Švábenice

Neděle
Neděle

14.10.2012

13:30 hod

Švábenice

- Kučerov

21.10.2012

13:00 hod

Bohdalice

- Švábenice

7.kolo
8.kolo
9.kolo
Neděle

29

ÚKLID ODPADKŮ V OKOLÍ MĚSTYSE
„Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských“.

Proto jsme si letos i my kladli za cíl přispět malou měrou ke zlepšení stavu
životního prostředí v našem městysi a uspořádali s našimi dětmi z oddílu jarní úklid
zaměřený na sběr odpadků, pneumatik, PET lahví, skla, železa a dalšího nepořádku.
Snahou bylo projít Hradiskem, Boříčím, nad Stráněmi až k rybníku, což se nám ale
přes neuvěřitelný nepořádek vůbec nepodařilo a pytle byly naplněny daleko dříve. Jde
sice na první pohled o nepopulární sbírání odpadků, ale pro děti je to i den strávený
venku s partou dobrých kamarádů.
Úklid jsme si zpestřovali různými
hrami a také nalezené „poklady“
byly pro některé pobavením. Rádi
bychom akci zopakovali a oslovili i
širokou veřejnost. Posbírali jsme 15
pytlů nepořádku a hromadu železa.
Doufáme, že je městys
zase o něco krásnější.

Text a foto: Dana Derková
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JAZACA
Druhý červnový víkend jsme se opět sešli na jarním zálesáckém campu. Cílem bylo
v lesích Litenčické pahorkatiny najít pramen švábenického potoka. Cestou podél toku
potoka jsme viděli spoustu zajímavých scenérií a poštěstilo se nám pozorovat z
bezprostřední blízkosti i jelení zvěř.
Prameny jsme našli celkem 3, ten nejsilnější a nejdelší jsme označili dřevěnou
cedulkou. V krásné přírodě jsme si zahráli několik her a nechyběl ani zpěv s kytarou u
táboráku. Těšíme se na další zálesácký camp.

Připravil: Pavel Brown Derka

31

100 LET TÁBOŘENÍ
- DAR A.B. SVOJSÍKA ČESKÉ MLÁDEŽI
V roce 1911 přijíždí A.B. Svojsík z cest po Anglii a zakládá první skautský oddíl.
V létě roku 1912 vyráží od Žižkovské reálky, kde byl profesorem tělocviku, s 15
chlapci na vůbec první táborový pobyt v českých zemích. Jejich cílem bylo místo na
českomoravské vrchovině poblíž Vorlovské myslivny pod hradem Lipnicí. Veškeré
táborové vybavení vezli s sebou na velkém dvoukoláku, vzorně se střídali a tak denně
ušli 25 – 30 km. Putovali 4 dny a teprve pátý den dorazili k Vorlovské myslivně.
Nedaleko ní zbudovali tábor. Tvořil ho velký zvoňák a 4 stany menší z vojenských
pláten. Přes potůček protékající táborem byla z březové kulatiny postavena lávka.
Nedaleko vyhloubená studánka dávala vodu kuchyni. Byl tu i přístřešek z větví, lavičky
a stolky. Svojsík kladl důraz na ranní cvičení, táborové stavby a dále cvičení orientace
podle mapy i hvězd, signalizaci, pozorování zvěře a stopování. Junáci se seznámili
s první pomocí, dost času věnovali hrám a vycházkám do okolí, např. i ke zřícenině
hradu Lipnici nebo k rybníku. Večery trávili u táborového ohně. Skautům se domů moc
nechtělo, a to i přesto, že se vraceli pohodlněji – vlakem. Nedivíme se jim – poprvé na
vlastní kůži poznali, co to je spát v přírodě pod šumícími korunami stromů, poznali, že
po náporech větru a provazcích lijáků přichází zase zářivé slunce. Přestali se bát
nočního houkání sov a dupání ježků. Naučili se vařit na ohni a vůbec se postarat sami o
sebe. První Svojsíkův tábor byl skutečným pokusem, sám Svojsík s ním byl spokojen.
V dalších letech začali tábořit i ostatní, rychle se rozšiřující skautské oddíly. Po jejich
vzoru začaly s letním tábořením i jiné mládežnické organizace a tím Svojsík založil
neodmyslitelnou tradici, která je součástí prázdnin mnoha dětí i v současné době.
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SKAUTSKÝ TÁBOR 2012
Letošní rok byl významný stým
výročím založení skautského hnutí
v naší vlasti. Proto i náš letní tábor
probíhající od 7. – 15. července
2012 na táborové základně Milkov,
okr. Prostějov, se nesl v tomto
duchu.
Po
stopách
českého
skautingu se vydalo 28 dětí a 8
vedoucích.
Během táborového pobytu si
táborníci prošli obdobím rakousko –
uherské monarchie, kdy byl v roce
1911 skauting založen a v roce 1912
se konal první skautský tábor. Přes
první světovou válku, kde sloužili
skauti ve službách červeného kříže,
obdobím první republiky, kdy se
konalo v Praze
1. slovanské Jambory, přes
2. světovou válku, kdy byl skauting
poprvé u nás nacisty zakázán a
mnoho skautů se zapojilo do
rotinacistického odboje. Obdobím
druhé republiky, kdy byla v roce 1945 opět skautská činnost obnovena a byl založen
skautský oddíl i ve Švábenicích. Po komunistickém puči byl skauting v roce 1950 opět
zakázán. Po uvolnění politické situace v roce 1968, tzv. Pražské jaro, zahájili skauti
opět svou činnost. Po okupaci země vojsky varšavské smlouvy byl skauting v roce
1970 již potřetí zakázán a mnoho skautských činovníků bylo perzekuováno. Toto trvalo
až do roku 1989, kdy po změně politické situace v naší zemi
funguje skauting svobodně až do dnešních dnů. Ke každému
období měli táborníci připravenou tematickou hru, kterou si
připomněli nejen skautskou historii, ale i historii naší země.
Táborníci si nejenom hráli ale i pomáhali s přípravou dřeva
pro kuchyň. V pravidelných službách se střídali jak v kuchyni,
tak na nočních hlídkách. Volné chvíle si zpestřovali různými
odpočinkovými aktivitami, ale i sportovním zápolením všeho
druhu. Nechyběly noční hry a společný výlet. Večery jsme
trávili u ohně pod hvězdnou oblohou.
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Zbývá
poděkovat
všem
vedoucím,
kuchařkám,
zdravotnicím a dětem. Také všem, kteří se podíleli na organizaci
a přípravě tábořiště. Velký dík za finanční a materiální pomoc
patří Městysi Švábenice, ZOD Haná Švábenice, Ivanovické
bráně, Vodovodům a kanalizacím Vyškov a.s., České spořitelně
a.s., Responu Vyškov, Biovetě a.s., firmě Tesařství Hladký,
firmě Klempířství Hladký a Lesnímu družstvu Švábenice.
Členové skautského oddílu se těší na další táborové setkání.
Dana a Pavel Derkovi

Foto z akcí:
http://skautsvabenice.rajce.idnes.cz/
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Žena přivedla synka ke Gándhímu
Drazí přátelé, končí prázdniny, končí léto, doba dovolených je pryč a zase se
musíme dostat do nějakého řádu. Tento řád si musíme vytvořit sami pro sebe a
pro své děti. Jak to udělat, aby se to povedlo? Jenom aby to nebylo tak, jak u jedné
ženy, která přivedla svého malého synka ke Gándhímu a požádala ho:
„Řekni mu, ať nejí sladkosti, tebe poslechne“. „Buď
tak hodná a vrať se za tři dny“, odpověděl Gándhí. Tři
dny poté matka s dítětem přišla znovu a Gándhí chlapci
řekl: „Přestaň jíst sladkosti.“ Žena se divila: „Proč jsme
museli čekat tři dny jenom na tohle?“ Gándhí
odpověděl: „Protože před třemi dny jsem ještě sladkosti
jedl taky.“
Kdyby se všichni, kdo rozkazují, kážou, vyhrožují, křičí, vyžadují a nabádají,
rozhodli, že budou sami dělat to, co chtějí od ostatních, svět by se stal rájem.
Také i naše farnost se musí dostat do řádu nového školního roku. Připomínám
všem rodičům, kteří nechali pokřtít své děti, jejich povinnost je dbát o výuku
náboženství. Stejně jako v minulém roce děti I.-V. třídy budou mít výuku ve škole a
třídy VI.-IX na faře. Přihlášky si můžete vyzvednout pro ZŠ ve škole. Žáci VI.-IX.
třídy se přihlašují na faře. Pravidelná výuka začne po hodech. Během školního
roku se budeme pravidelně scházet na dětských mších sv. každý pátek v 18.00
hod. V adventu budou opět roráty pro děti.
Letos po hodech v naší farnosti začíná příprava na biřmování. Přihlásit se mohou
všichni od 15-100 let, kteří ještě tuto svátost nepřijali. Biřmování bude udělovat
otec biskup příští rok 2013.
Kalendář významných událostí ve farnosti do konce
tohoto roku:
2.9. – dožínky – poděkování za letošní úrodu
28.9. – o slavnosti sv. Václava bude sloužena mše sv. za vlast v 9.00 hod.
30.9. – HODY: oslavíme v naší farnosti hody mší sv. v 9.30 hod.
Hodové nešpory se sv. požehnáním budou v 15.30 hod.
1.11. – „dušičky“ - po mši sv. v 18.00 hod. se půjdeme modlit za zemřelé
na hřbitov
4.11. – „myslivecká pouť“ - začátek v 9.30 hod. u kostela
25.12. – Hod Boží vánoční. Odpoledne bude vánoční besídka v kostele.
Kromě těchto mimořádných událostí opět chceme upozornit na pravidelný život
naší farnosti:
Mše sv. se konají:
neděle
–
9.30 hod.
pondělí, středa, pátek –
18.00 hod.
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Pobožnosti:



















I. pátek v měsíci – pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
III. pátek v měsíci – pobožnost k Božímu Milosrdenství
každý pátek v 17.30 hod. – adorace Nejsvětější Svátosti
každý pátek v 18.00 hod. – dětská mše sv.
advent (prosinec) Po,St,Pá - roráty pro děti v 17.30 h./začneme od 3.12./
říjen – společná modlitba sv. růžence v kostele – Po,St,Pá v 17.30 hod.
květen – májová pobožnost – Po, St, Pá po mši sv.
v. post – křížová cesta – každý pátek v 17.30 hod.
Udělování svátostí:
Křest – pouze v neděli v 9.30 hod. po domluvě s místním duchovním
správcem. Křest je třeba nahlásit minimálně 2 týdny před vybraným
termínem
Biřmování – příští rok 2013. Datum bude upřesněn později.
I. sv.přijímání příští rok bude v neděli 26.5.2013 v 11.00 hod.
Svátost smíření – v I. pátek v měsíci 17.00-18.00 hod. a také vždy
přede mší sv. kromě neděle
Pomazání nemocných při mši sv. 12. června v 17.30 hod.,
anebo po domluvě v domě nemocného. Návštěva kněze u nemocných
v jejich domech je každý I. pátek v měsíci od 9.00-12.00 hod.
Manželství se uděluje po domluvě s místním duchovním správcem.
Snoubenci by se měli ohlásit minimálně 3 měsíce před svatbou. Je
potřeba u sebe mít občanský průkaz a výpis z křestní matriky – ten
získáte ve farnosti, kde jste byli pokřtěni.
Kněžství – za nová povolání se modlíme při mši sv. každé I. pondělí
v měsíci
Ve farnosti fungují také následující společenství:
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ministranti – pro chlapce – náplň: služba u oltáře a společné hry a
zábavná setkání
scholička – pro malé děti - náplň: zpěv při dětských bohoslužbách,
zkoušky mají v neděli po mši sv.
schóla – pro slečny – náplň: zpěv při nedělní bohoslužbě, zkoušky mají
v sobotu odpoledne
spolčo pro mládež - náplň: setkání pro duchovní a zábavné
záležitosti
universita III. věku – společenství pro seniory se setkává každou
středu na faře po mši sv., náplní setkání je společná modlitba a
náboženské vzdělávání

Jste všichni zváni k účasti na životě švábenické farnosti v oblasti, která by vás
zajímala. Přidejte se k nám se svým nadáním a schopnostmi, které máte od Boha,
abyste je rozmnožovali. Kéž se farnost ve Švábenicích stane místem setkání pro
lidi, kteří chtějí něco dělat na poli charitní služby, výchovy dětí, či různých
kulturních akcí.
Kontaktovat s farností se můžete:
tel. 511110560
mob. 731402180
e-mail: farnost.svabenice@email.cz
www.farnost-svabenice.cz

Farnost nemá žádné pravidelné příjmy a žije pouze z darů věřících a
různých sponzorů. Proto budeme vděční za každý sponzorský dar pro farnost.
Můžete ho vložit v kostele do sbírky anebo do pokladničky, poslat na účet farnosti
1560861399/800 a nebo složit na faře, kde obdržíte potvrzení k daňovému
přiznání.

Po náročných opravách interiéru kostela, zbývá ještě opravit vestibul
kostela a boční oltáře, což plánujeme ukončit do hodů. Za všechny příspěvky
na opravy a údržbu švábenického chrámu jménem našeho celého
společenství římskokatolické farnosti ve Švábenicích děkuji.

Chtěl bych vás ještě jednou pozvat na všechny
akce, které chystáme v nejbližším období a přeji vám,
abyste našli svou životní cestu ke štěstí v tom řádu,
který si sami zvolíte. Přijměte nabídku vstoupit na
cestu Evangelia, kterou se snaží jít naše farní
společenství a tak postoupit k lidské dokonalosti a
svatosti. V tom ať nám pomáhá dobrý Bůh.
P. Boguslaw, švábenický farář
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Národní přírodní památka pouze 7 km od Švábenic
vybízí k návštěvě

Před několika lety jsem o tomto místě psal ve Zpravodaji a nedalo mi, abych se o
něm v krátkosti nezmínil i nyní. Jde o místo, kterému se říká
Křéby
a je jen 7 km od Švábenic směrem na Prasklice. Místo na výměře 3,52 ha
bylo v roce 1956 vyhlášeno Národní přírodní památkou.
Nachází se zde velké množství teplomilných druhů rostlin a živočichů. Nádherná
je též procházka k místu, kde stával poutní kostel panny Marie Ochranitelky.
V blízkosti je nyní vybudována cyklostezka na opuštěném drážním tělese Nezamyslice
– Morkovice. V obci Koválovice se můžete zastavit u opraveného kostela sv. Antonína
Paduánského z roku 1940.
Jezdíme za poznáním různých zemí, ale jistě mi dáte za pravdu, že u nás je rovněž
krásně.
Text i foto: Libor Pištělka
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Nenechte si ujít…
Tato slova slýcháváme na Českém rozhlase Brno několikrát za den. Tak mne
napadlo, že by nebylo marné, kdybyste i Vy do našeho Zpravodaje občas napsali
zážitky ze svých toulek po krásách naší vlasti, pozoruhodná místa, která jste navštívili,
doporučili i nám s připomínkou: „NENECHTE SI UJÍT“.
I já bych měl pro Vás dnes návštěvu jedinečné nové stálé
expozice s názvem: „Moravská vesnička a betlém“
v Baron Trenck Gallery v kapucínském klášteře v Brně.
Jde o celostátní raritu.
Vesnička, jejímž autorem je Miroslav Mužík,
znázorňuje všední život na moravské vesnici na přelomu
18. a 19. století. Nechybí náboženské procesí, jarmark,
venkovská zábava, zabíjačka, běžné denní pracovní
aktivity jako sekání a řezání dřeva, mlácení obilí, praní
prádla, kosení trávy, polní práce atd. Obyvatelé vesnice
mimo jiné hodují u piva a jitrnic, tancují při muzice, hrají
na hudební nástroje, prodávají zboží na tržišti, krmí
drůbež, vymetají komín, orají půdu, včelaří nebo hrozí
někomu holí…
Prozatím vesnička čítá
bezmála 500 postav, z toho
přibližně 200 pohyblivých, dále přes 320 zvířat, 51 chalup,
kostel, zámek, školu, hospodu a různé hospodářské objekty
či technické stavby.
Z řemesel je představeno například kovářství, kolářství,
bednářství, truhlářství, brusičství, mlynářství, řeznictví,
kominictví a další výrobní činnosti budou postupně podle
plánu přibývat. Návštěvníci získají během prohlídky
mnoho zajímavých informací nejen k životu na venkově
před zhruba 200 lety, ale především k řemeslům, která
v mnoha případech vymizela a 21. století se nedočkala.
Práce na miniaturní vesničce trvaly přes 11 roků.
Časová náročnost je odhadována přes 35 tisíc hodin a dílo
se bude neustále dotvářet a rozrůstat do velikosti, co
prostory galerie dovolí.
Součástí expozice je od stejného autora betlém měřící 9,4m, kde se nachází 430
figurek, z nichž zhruba 250 je pohyblivých. Velikostí je betlém jeden z nejrozsáhlejších
v celé ČR a stále je rozšiřován. V českých betlémech neobvyklá písková barevnost
krajiny, kamenité a vyprahlé okolí chýše s jesličkami jsou, jak potvrdili návštěvníci
pocházející přímo z Izraele, velmi věrohodné a blízké skutečnému prostředí. Betlém je
vystaven od letošního dubna 2012 spolu s Moravskou vesničkou od 9.30-16.30 h.
denně.
Připravil: Libor Pištělka
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Pověst či pravda ?
Při přípravě nové historické výstavy o Praze
a Brně mi nedal pokoj Zderadův sloup v Brně.
Když jsem v Brně pracoval, denně jsme
autobusem kolem něj projížděli. Na velké
mramorové desce je nápis, že se jedná o
kulturní památku a že v těchto místech byl
zavražděn Zderad ze Švábenic.
Někteří historici krčí rameny, jiní tvrdí, že je
to nesmysl neboli výmysl. Jak to asi všechno
bylo, to se již pravděpodobně nikdo nedozví.
Na informačním středisku v Brně mi dali
buletin, ve kterém bylo možno číst: „Na
Křenové ulici blízko řeky Svitavy stojí krásný
sloup. Vypadá jako gotický a dodnes se neví,
kdy, kým a proč byl postaven. Říká se, že ho
nechal zbudovat český král Vratislav II. Měl
lidem navždy připomínat, že tu byl zavražděn
jeho přítel Zderad ze Švábenic.
V létě roku 1091 se král Vratislav II. rozhodl
oblehnout svého „neposlušného“ bratra
Konráda na jeho hradě Brno. Když určovali
místo, kde mají rozložit vojenské stany,
vystoupil Vratislavův oblíbenec rytíř Zderad a
řekl: „ Myslím, králi, že tvůj syn Břetislav II. by
měl tábořit tady přímo u vody, aby se mohl
často koupat.“ Někteří se zasmáli, protože
věděli, že Zderad naráží na nemilou příhodu, která se stala mladému knížeti před
několika roky při tažení proti Sasům – tehdy se přes varování koupal v řece sám a
byl zajat cizími vojáky.
Jakmile se Břetislavovi II. doneslo, co o něm Zderad řekl, rozhodl se, že mu za
tuto pohanu zaplatí. Domluvil se s přáteli a pozval Zderada na druhý den ráno na
poradu. Ten nic netušíc přišel. Královský syn však nečekal sám, ale s celou svojí
družinou a ta se na jeho povel na rytíře Zderada vrhla a zabila ho.
Později si uvědomili, co udělali – Zderad, nejmilejší králův rádce byl mrtev. Když
se to král Vratislav II. dozvěděl, velice se zarmoutil. Přítele nechal pohřbít ve své
rodinné hrobce a tam, kde se ten krutý čin stal, dal postavit krásný památník.
Dovětek: V roce 1029 – po smrti polského krále Boleslava Chrabrého – ovládl
Břetislav I. celou Moravu. Střídá svého otce Oldřicha I. a stává se vládcem celé
české říše ( 1035-1055). Po něm dosedá do knížecího stolce jeho syn Spytihněv II.
(1055-1061), kterého po šesti letech střídá jeho bratr Vratislav II. (1061-1092).
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Když Vratislav II. nechal obnovit moravské „úděly“, vznikla tři údělná knížectví:
v Brně, Olomouci a ve Znojmě. První dvě navrátil svým bratrům.
A byl to právě brněnský kníže Konrád „Brněnský“, který se mu téměř po 30-ti
letech jeho panování vzepřel. Příčinou vzájemného sporu bratrů bylo, že po smrti
údělného knížete Oty „Olomouckého“ (1087) svěřil král Vratislav II. olomoucký
úděl svému synovi Boleslavovi, s čímž se spravedlivý Konrád nechtěl smířit a dál
tvrdě bojoval za práva Otových potomků.
A jak celé tažení dopadlo? Při obléhání Brna došlo v královském vojsku ke
vzpouře, kterou vedl Vratislavův syn – Břetislav II. Situace přiměla krále, aby
podle „stařešinského řádu“ (zákon vydal Břetislav I. roku 1055 o „nástupnictví“
nejstaršího Přemyslovce) určil za svého nástupce Konráda Brněnského. Oba bratři
se pak usmířili, ale vzbouřený Vratislavův syn Břetislav II. raději uprchl do Uher.
Příští rok 1091 král Vratislav II. zemřel, když se zranil při lovu. Jeho zbojný
bratr Konrád vládl pouhý jeden rok. Po návratu do Uher převzal panovnictví
Břetislav II. (1092-1100) a během této doby se mu podařilo vypudit Němce ze
země, o což vždycky usiloval.
V souvislosti s touto pověstí je datována první písemná zmínka o Brně, a to
v Kosmově
kronice,
která
podává
zprávu
o
tomto
obležení.
Připravil: Libor Pištělka

Muzejní koutek
Milí přátelé, čtenáři našeho Zpravodaje. Je po prázdninách
a dovolených a každý z Vás si jistě užil krásných letních dní
podle možností. Někdo u moře či na horách, na chatě nebo
turistických cestách. Mnoho lidí dává přednost poznávání
krás našich měst a vesnic. I naše Vlastivědné muzeum Vám
v kostce představí dvě historická města, kam se návštěvníci
rádi vracejí.
Vždyť kdo by neznal popěvky písní: „Praha je opravdu tak
krásná, jak o ní ódy vyprávějí“ nebo „ Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem“ ?
Více jak 3000 různých dokumentů z minulosti i přítomnosti přináší historická
výstava s názvem:

PRAHA a BRNO ve staletích

Jde o katedrály, kostely, kaple, paláce, hrady, radnice, náměstí, sochy, okrasné
zahrady a mnoho dalších pamětihodností.
Otevřeno je vždy v neděli odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin a to až do 11.
listopadu 2012.
Příležitostně můžete zhlédnout stálé expozice Vlastivědného i Kostelního
muzea.
Muzea jsou otevřena vždy v době konání výstav nebo po ohlášené domluvě
se správcem muzeí. Na shledání s Vámi v muzeích se těší správce a
vystavovatel: Libor Pištělka, tel: 732 446 286
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Fotodokumentace
Několika fotografiemi si připomeňme svěcení motorek ve Švábenicích
28. dubna 2012 před motoristickou sezónou
a oslavu Božího Těla 10. června 2012 ulicemi našeho městyse.
Foto: Libor Pištělka
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2. světová válka ve Švábenicích a na Vyškovsku
Byla to válka, ve které se rozhodovalo, zda mimo jiné také slovanské národy, mezi
nimi i český národ, budou dál existovat.
Po okupaci všech evropských států se obrátila hitlerovská vojska směrem na
Sovětský svaz v přesvědčení, že jako dosud, bude i tato blitzkrieg – blesková válka –
brzy ukončena.
Měl jsem možnost navštívit řadu měst v tehdejším Sovětském svazu: Kyjev, Soči,
Oděsu, Rostov na Donu, Krasnodar, Adler. Zejména jsem navštívil ta místa a města,
ke kterým se v období 2. světové války upínaly naděje obyvatel evropských národů,
které prožívaly hrůzy války. Na vypálených obcích a koncentračních táborech
ukazovali fašisté, jak bude otázka likvidace méněcenných ras a rozšiřování životního
prostoru řešena.
Moskva – v roce 1941 stála německá armáda 30 km před jejími branami.
Stalingrad (nyní Volgograd) - v roce 1942 chtěli vymazat z mapy a zmocnit
se ropných polí na Kavkaze.
Zde v závěrečné části bitvy při střetu Rudé armády s německým Wehrmachtem na
kopci Mamajevova mohyla došlo k nejkrvavějšímu boji vůbec.
Na kopci stojí socha
představující Matku Rus
( Matka vlast volá )
Postava je vysoká 52
metrů a 33 metrů připadá
na meč. Je vysoká téměř
jako socha svobody
v USA, kterou Francie
USA věnovala ke stému
výročí
vyhlášení
nezávislosti. Ta byla odhalena v roce 1886 a pravá ruka sochy držící pochodeň svobody
je dlouhá téměř 13 metrů, kovová plastika měří i s podstavcem devadesát tři metry.

Kursk – zde v roce 1943 se strhla největší tanková bitva všech dob. Byla to poslední
marná naděje a snaha německých vojsk zastavit mohutný protiútok Rudé armády.
Přes Slovensko se fronta blížila ke kopcům vyškovského okresu. Osvobozování
začalo 23. dubna 1945 ve směru na Slavkov a Vyškov, probíhalo 17 dnů - do 9. května
1945. Při osvobozování Vyškovska položilo život téměř tisíc příslušníků Rudé armády
a padesát pět rumunských vojáků.
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Osvobozování Švábenic začalo 29. dubna 1945. V odpoledních hodinách
obsadily čelní jednotky okraj lesa Háj a postupovaly na Švábenice. Druhý proud
podporovaný tanky postupoval na Ivanovice na Hané. Krátce po půlnoci na 30. dubna
byly Švábenice osvobozeny. Padlo 6 ruských a jeden rumunský voják.

Na snímku je mapka obce Švábenice
s označením místa pohřbených ruských
vojáků, kteří po exhumaci byli převezeni na
ústřední hřbitov v Brně. V bádání po jménech
a místech padlých ruských vojáků spolupracuji
s ústředním vojenským archivem v Podolsku u
Moskvy.
Písemné materiály poskytuji dalším obcím,
které o tyto projeví zájem.
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Sestřelená nebo zřícená německá letadla na území
Švábenic
to je další oblast v období 2. světové války, po jejichž místech čerpám ze vzpomínek
pamětníků a archivních materiálů.
František Skácel po válce vyoral motor letadla, který odvezl na strojní traktorovou
stanici.
Další místo zříceného letadla je mezi Švábenicemi a Dětkovicemi. Pilot při
přistávání přehlédl mez,
o kterou zavadil a
několikrát se převrátil.
V kronice farního úřadu
se uvádí: „Německé
školní
letadlo,
asi
z Vyškova, spadlo na
pole Michala Možného –
Zlámalova lávka – pod
lesem – bez pilota. Na
druhý den si ho lidé
rozebrali a
nechali
z něho jenom plechy.
Ovšem přišli četníci a
vojáci,
lidé
museli
ukradené věci vracet na
radnici a u trupu letadla
museli stát na stráži dva
občané Švábenští.“
Na snímku pan Miloš
Možný (82 let) - rodák a dlouholetý učitel švábenický, s panem Stanislavem
Zlámalem, bývalým starostou obce (KDU-ČSL) nedaleko místa zříceného letadla.
O dalším zříceném letadle píše v hlášení četník Kubíček z Ivanovic na Hané: „30. ledna
1945 kolem 15.00 hodiny asi 800 kroků na jihovýchod obce Švábenice, okres Vyškov,
je bez nepřátelského přispění zničena stíhačka německé příslušnosti. Nárazem na
zmrzlou zem je letadlo zcela zničené.“
Na dosud zjištěném počtu zřícených letadel a míst
jejich dopadu spolupracuji s Nadací letecké historické
společnosti Vyškov. Tato má měřící přístroje zjišťující
přítomnost kovu v zemi. O výsledcích budu informovat
v dalších číslech zpravodaje.
Připravil: Pavel Kudlička st.
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Před 120 lety

Lapač ve Švábenicích
Ze zápisků paní Boženy Butalové
1942 - Nájemce Božena Slatinská s manželem Tomášem
Slatinským
1942 - Pořízen chladící výčepní pult ( dříve se chladilo ledem)
1945 – 1948 Podávaly se učitelům a ubytovaným obědy
1948 - Budovu převzalo družstvo Vzlet Brno
1952 - Budovu převzalo družstvo Jednota, Medlovice, Vyškov
1960 (6.12)- Vyvlastněn Jednotou Vyškov (placení nájmu)
1962 (31.10) – Hostinec vrácen majitelce Boženě Slatinské, sál
zůstal vyvlastněn.
Nájem: 10000,- ročně, z toho 7500 daní, zůstatek 2500
1962 – Oprava sklepa na pivo (strop hurdisky) a výměna dřevěné
podlahy v hospodě a kuchyni za betonovou
1964 – Výměna oken v sále a šatně, oprava střechy na spodní
šatně
1966 – Pokrytí střechy nad hospodou plechem a hospodářskou
budovou
1970 – zbourána kuželna (v zahradě u Medlovské silnice)
1976 – Přestavba sálu na širokoúhlé kino – 141 míst.
Odstraněna španělská stěna mezi sálem a přísálím a
postavena nová zeď – cihlová.
Rozměr kina nestačil (šíře) proto stěna bylo o 70 cm
přistavěna do předsálí a zvětšena promítací kabina taky na
náš pozemek
1979 – Nový majitel Radek Butala, vnuk Boženy Slatinské
1991 – Vráceno Jednotou – hostinský Michal Butala
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DIAGNOSTIKA PŘÍSTROJEM DIACOM
Snímače přístroje indikují energetické hodnoty jednotlivých orgánů a počítač
vyhodnocuje jejich nedostatečnost. Diagnostikuje na
úrovni fyzické a psychické. Stimuluje a reguluje
činnost mozku a vnitřních orgánů, likviduje a
demaskuje
cizorodé
patogenní,organizmy.
Vyšetření je pro pacienta bezbolestné. Přístroj
pracuje na principu vysílání a přijímání rezonance.
Výsledek tohoto procesu se zobrazí na monitoru.
Přístroj vysílá buňkám impulzy, které reagují. Tímto způsobem se dá vyšetřit i celý
organizmus (od hlavy až k patám) a okamžitě řeší problémy. Pracuje automaticky a
úplně bezpečně.
Terapeut, který diagnostiku vykonává tímto přístrojem, obeznámí klienta s každým
dílčím zjištěným výsledkem.
Společným postupem všech tří: přístroj-klient-terapeut se postupně dopracujeme k
příčinám jednotlivých bolestí, poruch a disharmonie a na závěr se určí ten nejúčinnější
způsob a postup léčby.
CO DOKÁŽE ZJISTIT POČÍTAČOVÉ BIOREZONANČNÍ VYŠETŘENÍ?
/KLINIKA V POČÍTAČI/?
- funkčnost a stav jednotlivých orgánů, žláz a kostí
- povahu a příčinu Vaší choroby nebo alergie
(fyzická, stresová, dědičná)
- co Váš organizmus potřebuje
- případná přítomnost cizorodých organizmů,
parazitů, bakterií, virů a plísní .........
- přítomnost těžkých kovů a radikálů v organizmu
- zjistí účinnost preparátů, které právě užíváte
- vytestuje vhodné přírodní přípravky ke zlepšení organizmu
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Den před vyšetřením se vyvarujte požívání alkoholických nápojů, nápojů
obsahujících kofein, ostrých či tučných jídel!!
Ženy by se na vyšetření měly objednávat mimo menstruační dny!

Detailní popis
Komplexní počítačové skenování celého organismu






otestuje na modelech Vašich orgánů kontrolní body, které se vyhodnotí na
dané stupnici
zjistí se druhy poruch Vašich orgánů pomocí spektrální podoby a analýzy
vyhodnotí se naměřené hodnoty a objasní se Vám grafy patologických procesů
upřesní se Vám diagnostika pomocí NLS metody
provede se Vám terapie FREQ metodou

O metodě
Úspěch tohoto vyšetření spočívá v tom, že se zaměřuje na každou jednotlivou buňku ve
Vašem těle, konkrétně na její kmitání. Každá buňka v lidském těle kmitá, má určitou
frekvenci a pro buňky je životně důležité udržet si správnou frekvenci. Dojde-li k
narušení kmitání, je to známka poruchy, choroby.
Obvykle není snadné zjistit, jestli buňky kmitají na správné frekvenci, a proto se člověk
často dozví, že je něco špatně, až ve chvíli, kdy ho něco bolí.
Pomocí tohoto biorezonančního vyšetření se dá zjistit stav buněk a jejich kmitání, čímž
se zjišťuje i stav konkrétního orgánu. Dá se tak odhalit, v čem přesně spočívá problém,
co poruchu způsobuje – paraziti, viry, alergeny, plísně, bakterie… A to ještě dříve než
se projeví bolesti.
Přístroj určený k biorezonančnímu vyšetření tedy buňky diagnostikuje, dodá jim
ztracenou energii nastavením správného rytmu kmitání a zbaví je patogenů.
O přístroji
Přístroj využívá technologie, kterou mnoho odborníků považuje za nejvýkonnější a
nejšetrnější diagnostickou metodu současnosti.
Vědecké objevy, na nichž spočívá, jsou "pouhým" završením principů známých a
používaných již před staletími. Vědcům institutu Practical Psychophysics se podařilo
spojit různé alopatické směry a vypracovali metodu aktivní homeostatické kontroly.
Zabývali se homeopatií, čínskou medicínou, indickou Ajurvédou, systémem čaker a
meridiánů, fytoterapií a dalšími metodami. Výsledkem jejich práce je přístroj«
DIACOM ».
Použitá diagnostická metoda je unikátní tím, že dovoluje v krátkém čase prověřit
celkový zdravotní stav, lokalizovat zánětlivá ložiska v jednotlivých orgánech těla,
vyhodnotit charakter zánětu, objevit toxiny či alergeny, parazity, plísně, posoudit
stadium poškození buněčné soustavy jednotlivých orgánů.
Diagnostika je vhodná pro každého člověka.
Cena: 500 Kč (obvyklá doba sezení 1 – 1,5 hod)
Na Vaši návštěvu se těší Tamara Oujezská
Adresa: Švábenice 221
www. dancefit.cz

Objednávky a případné dotazy: tel: 604 997 544
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Viděli jste pravý hanácký švábenický kroj?
Kdo
navštíví
naše
Vlastivědné muzeum poprvé,
nestačí se divit, co tato budova
uchovává za krásu. Podobné je
tomu i v Kostelním muzeu.
Zápisy, které máme při každém
dni
otevření
v Pamětních
knihách, jsou velmi potěšující.
I návštěvníci, kteří přicházejí
pravidelně na každou výstavu
zjišťují, že se expozice rozšiřují
velkým tempem, že stále vidí
něco nového.
Můžete vidět salónkový nábytek
z roku
1913
z pozůstalosti
našeho rodáka akd.malíře Petra
Pištělky,
pravý
hanácký
švábenický kroj (rovněž z rodiny
Petra Pištělky), novou letošní
expozici
s názvem:
„Malé
věcičky naší babičky“, která
obsahuje více než 100 exponátů,
které babičky v domácnostech
používaly.

Na co se návštěvníci mohou podívat v muzeu ve
vánočním období?
Bude to skoro jedna z největších sbírek pohlednic v republice, které znázorňují
narození Ježíška. Je to více než 2000 sériových pohlednic z konce 19. století až do
dnešní doby.
Výstava začne 2. prosince 2012 a bude opět již tradičně otevřena v neděli a svátky
odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin. Doba trvání výstavy bude upřesněna v příštím
zpravodaji.
Připravil: Libor Pištělka
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Děkovný dopis
Vážení přátelé, dovolte, abychom Vám tímto dopisem co nesrdečněji
poděkovali za Vaši obětavou práci. Ceníme si pomoci, které se nám dostalo
od všech organizátorů při sběru textilního materiálu. Tímto chceme
poděkovat také všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při
této akci. Vaše sociální cítění nám dává prostor k tomu, abychom mohli
plnohodnotně pokračovat v naší práci.
Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázání na Vaši
pomoc. Věříme, že se naše spolupráce bude rozvíjet i v příštích letech
S pozdravem PhDr. Vítězslav Králík – ředitel
Diakonie Broumov, obč.sdružení

HUMANITÁRN Í

SBÍRKA

Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří,péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou

Sbírka se uskuteční :
dne:

21. 11. 2012
od 8.00 – 18.00 hod.
22. 11. 2012
od 8.00 – 14.00 hod.
23. 11. 2012
od 8.00 – 16.00 hod.
místo: klubovna SDH za Úřadem městyse Švábenice

Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 517 365 622, 733 642 423
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MVDr. František Bednář
Švábenice 25
683 23 Ivanovice na Hané
tel: 603 537 129
e-mail: frantisekbednar@email.cz

-

-

Nabízí tyto služby:
vakcinace
základní ošetření a poradenství
léčba malých a velkých zvířat
výjezdy k chovatelům
prodej krmiv

Děkujeme dopisovatelům za příspěvky do zpravodaje, které vždy
obohatí a zpestří každé vydání.
Redakční rada
Zpravodaj městyse Švábenice
Vychází nepravidelně, náklad 430 ks.
Odpovědný redaktor : Mgr. Jana Zatloukalová, Hana Hladká
Redakční rada: Alena Dvořáková, Alena Kušková, Libor Pištělka
Neprošlo jazykovou úpravou. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky
upravovat, zestručňovat, případně i neuveřejnit. Nevyžádané rukopisy a fotografie
se nevracejí.
Grafická úprava a tisk: Moraviatisk Vyškov, spol.s r.o.
Vydává Městys Švábenice
Tisk povolen: MK ČR E 14253
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MĚSTYS ŠVÁBENICE
Klubovna 3. oddílu Ymca Skautu – stará školka č.p.
228
Sběrný čas: každou sobotu od 15:00 do 16:30
v jinou dobu kontaktujte Pavla Derku,
tel: 608 580 506
nebo Josefa Hladkého, tel: 776 277 678

Jsou na světě místa,
kterým se můžeš přiblížit jen pěšky nebo na kole.
V Africe jsou pro děti obtížně dostupné i školy.
Darováním opotřebovaného jízdního kola umožníš dítěti
cestu ke vzdělání.
Darovat můžete i nekompletní jízdní kola, rámy,
náhradní díly a nářadí.
… NA KOLE KE VZDĚLÁNÍ, VZDĚLÁNÍM KE
SVOBODĚ…

INFORMACE
Městys Švábenice
Úřední hodiny :

tel,fax:517 365 622
Po

7.30 - 16.00 hod

St

7.30 - 18.00 hod

Matrika

St

15.00 - 18.00 hod

Knihovna

Pá

16.00 - 18.00 hod

Farní úřad

mob: 733 642 423
e-mail: mestys@svabenice.cz

http://farnost.svabenice.cz

tel: 731 402 180

Základní škola

tel: 517 365 629

Mateřská škola

tel: 517 365 647

Školní jídelna
Pošta

tel. 517 365 712
Po,Út,Čt,Pá

8.00 - 10.30 hod

13.30 - 15.30 hod

tel: 517 365 620

St

8.00 - 10.30 hod

13.30 - 15.30 hod

16.00 - 17-00 hod

Po-Pá

6.30 - 17.30 hod

So

6.30 - 10.30 hod

Květinářství
a zahradnictví
Týna
LAURA
květinové studio

Po-Čt

13.00 - 17.00 hod

Pá
Po
Út – Pá
So

8.00 - 17.00 hod / So 8.00-10.30 hod / tel: 517 365 617
13.00 - 17.00 hod
www.kvetinovestud
8.00 – 17.00 hod
iolaura.webnode.cz
8.00 – 11.00 hod
tel:732 826 575

AKRED – úprava

srsti psů

Po-So

Smíšené zboží
ENAPO

Dětský second-hand Po-St-Pá

tel: 517 332 813

Dle domluvy

tel: 517 365 820

13.00 – 17.00 hod

Tel: 723 610 543
tel: 517 365 622

Kulturní dům -

Možnost pronájmu

Na Úřadu městyse Švábenice

Cukrárna

Po-Pá

12.00 – 18.00 hod (od listopadu do dubna Po a Út zavřeno)

So

10.00 - 18.00 hod

Ne

10.00 - 12.30 hod

13.30 - 18.00 hod

Pohostinství

Po - So

11.00-13.00 hod

16.00 - 22.00 hod

Na Lapači

Út - zavřeno

Ne 10.00 – 20.00 hod

V Bráně

Po-Pá

11.00 – 22.00 hod

So

13.00 – 24.00 hod

ST-Čt-Pá

tel: 517 365 016
Pá do 24.00 hod

13.00 – 22.00 hod

Ne
Kadeřnictví

od 13.30

dle domluvy

tel: 608 967 076
So: od 7.30 hod

Budova ZOD Haná
Ubytovací zařízení
Muzea, expozice

tel: 517 365 818

dle domluvy
tel: 517 324 241

Myslivecká chata

Zlámal Stanislav

tel: 517 365 045

Hájenka

Zlámal Stanislav

tel: 517 365 045

Vlastivědné muzeum : otevřeno: Ne: 14.00-17.00 hod
Kostelní muzeum:

správce Libor Pištělka

mob: 732 446 286

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem - možnost pronájmu - tenis, košíková, volejbal, nohejbal
Objednávky: p. Petřeková Po-Pá 19.00 - 21.00 hod
Lezecká stěna boulderového typu – Út a Pá 19.00-20.00
v tělocvičně ZŠ.
Bližší informace: Vladimír Hroza

mob: 736 441 108
Tel: 720 384 890

