Slovo úvodem

Zima za sebou definitivně zavřela studená vrátka a dychtivě, jak překvapená
dětská kukadla, svou zlatou bránu otevřelo jaro.
Přihrnulo se letos nedočkavě a překotně v plné
parádě. Vždyť i letošní jarní svátky byly
označovány jako „letní Velikonoce“.
Uplynulá zima byla sice pro nadšené
lyžaře doslova rájem na zemi, ale přesto jsme
všichni nedočkavě vyhlíželi to každoroční
šílenství znovu se probouzejícího života. A
všichni s obrovskou radostí podáváme ruku
každému nesmělému slunečnímu paprsku.
Nemůžeme se nabažit záplavy květů, zeleně,
bzukotu včel a zpěvu malých opeřenců. Ruku na
srdce – mám s přibývajícími léty pocit, že takhle
krásně minulý rok ptáci určitě nezpívali. Najednou se nějak víc usmíváme, i když
vlastně pro to nemáme žádný důvod. Málo platné – jaro proniklo i do našich srdcí.
Zkrátka – zázraky, kam se podíváš! Jen málokdo z lidí si jich vůbec nevšimne. To
jsou ti z nás, kteří jsou zahleděni sami do sebe a nemají čas na „takové
malichernosti“. Co je jim do toho, jak žijí ostatní…
Loni touto dobou jsme žehrali na nezvykle deštivé jarní počasí, které šlo
ruku v ruce s následnou katastrofální neúrodou . Pro většinu z nás hlavně velice
důležitého a potřebného drobného ovoce, jak by pravil odborník. Zkrátka a dobře
– nebyly ani třešně ani švestky a tím pádem ani tak oblíbená domácí slivovička.
„Letošní způsob jara“ se mi zdá poněkud
vynikající. I té vláhy nakonec spadlo jenom
tolik, kolik skutečně má. Jak ideální… Jen
aby nám to vydrželo! A vlastně máme
obrovské štěstí, že žijeme v tom našem
dobrém a starém mírném pásmu. Tady se
opravdu
nemusíme
děsit
nějakého
zemětřesení a následné vlny tsunami.
A proto si bez obav zachovejme pro sebe i pro
své okolí slunce v očích, úsměv na rtech a mír
v duši.
Jaro budiž pochváleno!
Mgr. Jana Zatloukalová
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Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 10.12. 2010 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 2. zasedání
zastupitelstva městyse Mgr. Janu Strakovou a Vladimíra Hrozu
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva městyse:
1. Technický bod ( jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3. Rozpočtové provizorium městyse na rok 2011
4. Rozpočtové opatření č. 9,10 a 11/2010 rozpočtu městyse
5. a) Předběžný souhlas radě městyse k provedení rozpočtového opatření v roce 2010
b) Projednání pravomocí rady městyse dle § 102, odst. 2, písmene a) zákona č. 128/2000 Sb. v roce 2011
6. Pověření zástupce městyse na valné hromady, které se uskuteční v roce 2011
7. Projednání žádosti o revokaci usnesení č. 5 z 22. zasedání zastupitelstva městyse
8. Projednání písemné žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 147/8 zahrada o výměře 643 m2
9. Projednání žádosti o revokaci usnesení č. 7 z 22. zasedání zastupitelstva městyse – pozemek parc. č. 147/10 o
výměře 746 m2
10. Udělení souhlasu k vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro ZŠ a MŠ Švábenice
11. Projednání směrnice pro vedení účetnictví a finanční kontrole Městyse Švábenice
12. Projednání obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
13. Projednání změny katastrální hranice mezi Městysem Švábenice a Obcí Medlovice
14. Různé
15. Diskuse
16. 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 15.9.,
13.10., 26.10. a 10.11. 2010.
Bod č. 3) Rozpočtové provizorium městyse na rok 2011
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů § 13 Rozpočtové provizorium s tím, že do schválení rozpočtu městyse na rok
2011 se budou hradit pouze běžné provozní výdaje a závazky vyplývající ze smluv přechodného období. Mimo
běžných provozních výdajů a závazků se bude hradit po dobu platnosti rozpočtového provizoria výdaje –
monitorování a čištění kanalizace v městysi Švábenice.
Bod č. 4) Rozpočtové opatření č. 9,10 a 11/2010 rozpočtu městyse
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 9,10 a 11/2010 rozpočtu městyse.
Bod č. 5: a)Předběžný souhlas radě městyse k provedení rozpočtového opatření v roce 2010
b)Projednání pravomocí rady městyse dle § 102, odst. 2, písmene a) zákona č. 128/2000 Sb. v roce 2011
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse
d á v á p ř e d b ě ž n ý s o u h l a s radě městyse k provedení případných změn v rozpočtu městyse v měsíci
prosinci 2010 rozpočtovým opatřením. S výsledkem bude zastupitelstvo městyse seznámeno na nejbližším
zasedání zastupitelstva městyse v roce 2011.
Usnesení č. 7:Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
provádění rozpočtových opatření radou městyse v roce
2011 v tomto rozsahu : a) v rámci položek jednotlivých oddílů, paragrafů
b) státních dotací z programu rozvoje venkova a jiných dotací
Bod č. 6) Pověření zástupce městyse na valné hromady, které se uskuteční v roce 2011
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse d e l e g u j e starostu městyse Švábenice Josefa Kubíka na následující
valné hromady, které se uskuteční v roce 2011:
- VAK Vyškov, a.s.
- RESPONO Vyškov, a.s.
- JMP, a.s.
Bod č. 7) Projednání žádosti o revokaci usnesení č. 5 z 22. zasedání zastupitelstva městyse
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse r u š í usnesení č. 5 z 22. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice ze
dne 1.10. 2010, kterým byla schválena písemná žádost o odkoupení pozemku parc. č. 172/4, zahrada v k.ú.
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Švábenice o výměře 521 m2, zaregistrovaná dne 9.8. 2010. Žádost o zrušení písemné žádosti o odkoupení
pozemku podala Magdalena Kadlíková, Žižkova 691/20, 682 01 Vyškov, doručena byla dne 25.11.2010.
Bod č. 8) Projednání písemné žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 147/8 zahrada o výměře 643 m2
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost, kterou podala Kateřina Večeřová,
Osvobození 6, 682 01 Vyškov o odkoupení pozemku p.č. 147/8 zahrada o výměře 643 m2, který je zapsán mimo
jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Vyškov, na LV
10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice, zaregistrovanou dne 20.10.2010 dle záměru obce, schváleného
Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 29.2. 2008.
Bod č. 9) Projednání žádosti o revokaci usnesení č. 7 z 22. zasedání zastupitelstva městyse- pozemek parc.
č. 147/10 o výměře 746 m2
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse r u š í usnesení č. 7 z 22. zasedání zastupitelstva městyse Švábenice ze
dne 1.10. 2010, kterým byla schválena kupní smlouva o koupi pozemku parc. č. 147/10, zahrada v k.ú.
Švábenice o výměře 746 m2 mezi Městysem Švábenice jako prodávající a Bc. Oto Králíkem sídl. Osvobození 2,
682 01 Vyškov a Ing. Zuzanou Králíkovou Podbřežice 86, 683 01 Rousínov jako kupující. Žádost o zrušení
kupní smlouvy byla doručena kupujícími dne 6.12.2010.
Bod č. 10) Udělení souhlasu k vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro ZŠ a MŠ Švábenice
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e žádost ředitelky Základní školy a mateřské školy
Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace k vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 9 vyhl.
410/2009 Sb. platné k 1.1. 2010, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů.
Bod č. 11) Projednání směrnice pro vedení účetnictví a finanční kontrole Městyse Švábenice
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Směrnici pro vedení účetnictví ze dne 10.12. 2010 a
Směrnici k finanční kontrole ze dne 10.12. 2010.
Bod č. 12) Projednání obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku městyse Švábenice č.
1/2010 o místních poplatcích.
Bod č. 13) Projednání změny katastrální hranice mezi Městysem Švábenice a Obcí Medlovice
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse s o u h l a s í se změnou katastrální hranice mezi Městysem Švábenice a
Obcí Medlovice.
Bod č. 14) Různé:
Informace starosty :
- ve středu 15.12.2010 v 18.00 hodin bude v zasedací místnosti úřadu městyse setkání předsedů dílčích
inventarizačních komisí.
- v sobotu 27.11.2010 proběhlo „Rozsvícení vánočního stromečku“ ve spolupráci Městyse Švábenice a
Volejbalu Švábenice. V neděli 5.12.2010 se uskutečnilo v kulturním domě setkání seniorů městyse Švábenice.
Obě akce měly u občanů velmi kladný ohlas.
- byla dokončena oprava Drbalového kříže, dotace z JMK přes Svazek obcí Ivanov. brána činila 60 006,- Kč.
- ve dnech 13.-17.11.2010 byl vypuštěn rybník, výlov ryb a ostatních živočichů zajistil Moravský rybářský svaz
o.s., Místní organizace Vyškov, na vypouštění se podíleli i členové SDH Švábenice.
- v červnu 2011 bude zahájena akce : “MŠ Švábenice – zateplení obvodového pláště, výměna oken“, proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Celá akce bude trvat asi 2 měsíce.
- bylo položeno 800 m nového měděného kabelu veřejného osvětlení v některých částech městyse.
- v současné době se zpracovává projektová dokumentace pro výstavbu nových kabin na fotbalovém hřišti pro TJ
Sokol Švábenice oddíl kopané.
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 15.12. 2010
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Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 4.3. 2011 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 3. zasedání
zastupitelstva městyse Mgr. Jarmilu Duškovou a Ing. Pavla Tvrdého
1. Technický bod ( jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3. Projednání a schválení rozpočtu městyse na rok 2011
4. Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2010
5. Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc. č. 147/8 o výměře 643 m2 za účelem
výstavby rodinného domu
6. Projednání písemné žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 172/4 zahrada o výměře 521 m2
7. Rozpočtové opatření č. 12/2010
8. Projednání nabídky ZOD Haná Švábenice
9. Zprávy finančního a kontrolního výboru
10 .Různé
11. Diskuse
12. Závěr
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e zrušení projednání bodu č. 6 návrhu programu a doplnění
bodu č. 7 o Rozpočtové opatření č. 1/2011.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e program zasedání zastupitelstva městyse po úpravách.
Bod č. 2) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady městyse ze dne 24.11.,
15.12., 30.12. 2010; 5.1. a 19.1. 2011.
Bod č. 3) Projednání a schválení rozpočtu městyse na rok 2011
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočet městyse Švábenice na rok 2011.
Bod č. 4) Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2010
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e výsledky inventarizace majetku a závazků za rok 2010,
včetně závěrečné zprávy s návrhem na vyřazení.
Bod č. 5) Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku pozemku parc. č. 147/8 o výměře 643 m2
Usnesení č. 7: 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. 147/8, zahrada o výměře 643 m2, 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 417.950,- Kč mezi Městysem
Švábenice jako prodávající, Kateřině Večeřové Osvobození 6, 682 01 Vyškov. Záměr městyse byl zveřejněn
na úřední desce vyvěšením dne 3.3. 2008 a z ní sňat dne 22.10. 2010.
Bod č. 6) Rozpočtové opatření č. 12/2010 a 1/2011 rozpočtu městyse
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 12/2010 a 1/2011 rozpočtu
městyse.
Bod č. 7) Projednání nabídky ZOD Haná Švábenice
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
nabídku ZOD Haná Švábenice o odběr rostlinného
materiálu z údržby veřejné zeleně v městysi Švábenice.
Bod č. 8) Zprávy finančního a kontrolního výboru
Usnesení č. 10) Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í zprávy finančního výboru ze dne 1.3. 2011 a
kontrolního výboru ze dne 2.3. 2011.
Bod č. 9) Informace starosty :
- Zástupce společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. , Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem seznámil
zastupitelstvo městyse s nabídkou na dodávku plynu a elektřiny pro budovu Úřadu městyse Švábenice.
Usnesení č. 11) Zastupitelstvo městyse z a m í t á nabídku společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s.,
Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem na dodávku plynu a elektřiny pro budovu Úřadu městyse Švábenice.
- Starosta městyse seznámil zastupitelstvo městyse s písemnou žádostí starosty města Ivanovice na Hané Ing.
Jozefa Heretíka o poskytnutí finančního příspěvku pro JPO III. Ivanovice na Hané na modernizaci vozidla CAS
32 Tatra 815. Tato jednotka zabezpečuje plošné pokrytí při prvním stupni poplachu i pro městys Švábenice.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč pro
JPO III. Ivanovice na Hané na úpravu požárního vozidla CAS 32 Tatra 815.
- Starosta městyse seznámil zastupitelstvo městyse s cenovými nabídkami na výrobu nového nábytku do 5 tříd
Základní školy Švábenice.
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Cenová nabídka Lubomír Sobotka – SOTREND, Sídliště Svornosti VI/13, 798 11 Prostějov a David Karl,
TRUHLÁŘSTÍ, K. Čapka 280/45, 682 01 Vyškov
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e cenovou nabídku na výrobu nového nábytku do 5 tříd
Základní školy Švábenice ve výši 150 000,- Kč včetně DPH, výroba David Karl, TRUHLÁŘSTVÍ, K. Čapka
280/45, 682 01 Vyškov.
- Zastupitelstvo městyse projednalo dopis Jiřího Heroudka, Mlýnská 786/29, 683 23 Ivanovice na Hané, ze dne
20.1.2011 adresovaný zastupitelům městyse. Dopis osobně obdrželi i někteří zastupitelé na adresu svého trvalého
bydliště. První dopis adresovaný na městys Švábenice byl doručen 25.11.2008. V zastupitelstvu i radě městyse
se v uplynulé době dopisy adresované od výše uvedené osoby několikrát projednávaly. Zastupitelstvo v diskusi
konstatovalo, že se na již dalších zasedáních nebude dopisy v podobném znění zabývat z důvodů nepravdivých a
stále se opakujících skutečností ( omezování vlastnického práva, dětské hřiště, páteřní komunikace,
zabetonované sochy v dobré víře, vjezd do dvorního traktu nemovitosti, bezúplatný převod části pozemku nebo
prodej za symbolickou 1,- Kč atd.).
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse u d ě l u j e r a d ě m ě s t y s e pravomoc k případným dalším
jednáním s Jiřím Heroudkem, Mlýnská 786/29, 683 23 Ivanovice na Hané
- bude pokračovat oprava veřejného osvětlení s následným položením nového kabelu v dalších částech městyse.
- byly podány 2 žádosti na Úřad práce ve Vyškově o 2 pracovníky na veřejně prospěšné práce s nástupem 1.4. a
1.5.2011.
- v pátek 11.3. se uskuteční v kulturním domě představení komedie Nájemníci pana Swona aneb Habaďůra.
Představení nastudovalo občanské sdružení Krásenští divadelní ochotníci. Na představení bude veřejnost zvána
vyvěšenými plakáty a hlášením v místním rozhlase.
- v sobotu 14.5. 2011 se uskuteční tradiční Sjezd rodáků
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.

Konec zapisování dětí
do cestovních dokladů rodičů
Novela zákona o cestovních dokladech ukončuje ke dni 1. 7. 2011 možnost zapsat dítě do cestovního
dokladu rodičů podle zásady „jedna osoba jeden pas“. Platnost stávajících zápisů dětí
v cestovních dokladech rodičů končí dnem 26. 6. 2012.
Městský úřad Vyškov, odbor správní a vnitřních věcí, doporučuje občanům, aby požádali o vydání
cestovního dokladu pro svoje děti s dostatečným předstihem. K podání žádosti o vydání prvního pasu
pro děti je třeba doložit doklad o státním občanství ČR, který občanům s trvalým pobytem ve
správním obvodu úřadu s rozšířenou působností Vyškov vydá Krajský úřad Jihomoravského kraje,
odbor správní, Žerotínovo náměstí 3/5, 600 00 Brno.
Žádost je možné podat na matričním úřadu v místě trvalého pobytu občana. Lhůta pro vydání
osvědčení je 30 dnů, stejně jako pro vydání cestovního dokladu s biometrickými prvky. Pro děti
do 15 let je platnost uvedeného cestovního pasu 5 let. S ohledem na zákonem stanovené lhůty je
třeba začít s vyřizováním dokladu včas.
Podkladem pro vydání cestovního pasu pro dítě je rodný list dítěte a doklad o státním občanství
ČR (při vydání prvního pasu). Zákonný zástupce dítěte dále předkládá platný občanský průkaz. Nutná
je osobní přítomnost dítěte při podání žádosti o vydání cestovního pasu z důvodu pořízení jeho
podoby, od 12 let věku i z důvodu pořízení otisků prstů. Správní poplatek za vydání tohoto dokladu
činí 100 Kč. Žádost o vydání dokladu se nevyplňuje, je vygenerována pracovnicí oddělení cestovních
dokladů.
Městský úřad Vyškov doporučuje občanům, kteří mají ve svém cestovním pasu zapsané dítě mladší
15-ti let, aby si před plánovanou cestou do zahraničí ověřili, zda země, do které cestují, zápis dítěte
v dokladu rodiče uznává. Potřebné informace k požadavkům jednotlivých zemí na cestovní doklady
získáte na internetových stránkách Ministerstva zahraničí ČR –www.mzv.cz .
ˇ
Hana Hladká – pracovnice městyse Švábenice
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Příjmy 2011

Městys Švábenice
Druh

Název položky

příjmu

Rozpočet
2011 v tis.

111

Daně z příjmů fyzických osob

1 710

112

Daně z příjmů právnických osob

2 150

121

DPH

3 400

131

Správní soudní poplatky

133

Poplatky za zneč. ŽP a za využívání přírodních zdrojů

134

Ostatní daně a poplatky z vybraných činností

151

Daně z majetku

30
443
24
1 500

TŘÍDA 1 ‐ Daňové příjmy (součet za třídu 1)

9 257

TŘÍDA 2 ‐ Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)

246

TŘÍDA 3 ‐ Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)

756

VLASTNÍ PŘÍJMY (součet za třídy 1 + 2 + 3)

10 259

411

Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů

482,7

412

Neinvest. přij. dotace od veř. rozp. územní úrovně

135,7

413

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

421

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

TŘÍDA 4 ‐ přijaté dotace (součet za třídu 4)
PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2 + 3 + 4)

310
7 356
8 284,4
18 543,4

TŘÍDA 8 ‐ Financování
8115 Financování, přebytky minulých let

6

1 300

Městys Švábenice
1 10
2 21
22
2212
2221
23
2341
2321
3 31
3111
3117
33
3313
3314
3315
3316
3319
3322
3330
3341
3349
3392
3399
34
3412
3419
3421
3429
36
3612
3613
3631
3632
3639
37
3721
3722
3745
4 43
4329
4341
4357
4359
5 55
5512
6 61
6112
6115
6171
63
6310
5362
VÝDAJE CELKEM

Výdaje 2011

Zemědělství a lesní hospodářství
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Doprava
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Vodní hospodářství
BIOCENTRUM
Odpadní vody
Vzdělání
Mateřská škola
Základní škola
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Kino
Činnosti knihovnické
Muzeum
Vydavatelská činnost
Záležitosti kultury (kronika)
Zachování a obnova kulturních památek
Činnosti registrovaných církví a náboženství
Rozhlas
Sdělovací prostředky
Kulturní dům
Záležitosti kultury (SPOZ)
Tělovýchova a zájmová činnost
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže (klubovna)
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Sociální služby a pomoc v sociálním zabezpečení
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
Domovy
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana
Požární ochrana ‐ dobrovolná část
St. moc, státní správa, úz. samospr. a pol. strany
Místní zastupitelské orgány
Volby
Činnost místní správy
Finanční operace
Výdaje z finančních operací (služby bank)
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

7

8
0
235,9
186,8
49,1
7 521
6 186
1 335
4 292,4
2 640
1 652,4
785,4
70
11
49
1
10
79,4
78
29
55
176
227
1 996
1 850
95
31
20
1 185
5
6
508
149
517
574
25
402
147
25
1,5
10
2,5
11
122,2
122,2
2 437,5
824
0
1 613,5
661
11
650
19 843,4

Digitalizace katastrálních map v katastrálním území Švábenice
Od roku 2009 probíhá na území České republiky tzv. „urychlená digitalizace katastrálních map“. K tomuto
projektu bylo přistoupeno na základě směrnice Evropské unie INSPIRE. Ta mimo jiné stanovuje to, že do konce
roku 2015 by měly být katastrální mapy v digitální podobě. Tato digitalizace se týká zejména analogových map,
které vznikly při prvním a nakonec i zatím posledním uceleném a kompletním mapování území ČR v průběhu
budování tzv. stabilního katastru, převážně během první poloviny 19. století. Při tomto mapování byly zaměřeny
(geometricky a polohově určeny) hranice všech tehdejších pozemků, a to s na tehdejší poměry vynikající
grafickou přesností danou převažujícím měřítkem výsledných map 1:2880. Toto mapování bylo ve Švábenicích
ukončeno v roce 1826.

Obrázek 1 ‐ Švábenice v roce 1826
Současně platná katastrální mapa, jejíž kopii má každý z vlastníků doma nebo ji za úplatu může získat na
katastrálním pracovišti ve Vyškově, není ničím jiným než několikátou překresleninou původní kolorované mapy
z roku 1826. Přesnost překreslení v jednotlivých etapách historického vývoje katastru nemovitostí na území ČR
je bohužel poplatná technickým možnostem dřívější doby a zejména pak významu katastrální mapy v dřívější
době (Jednotná evidence půdy, Evidence nemovitostí apod.- úpadek významu vlastnického práva). Nejcitelnější
zásah katastrální mapy utrpěly při zakládání Jednotné evidence půdy v roce 1956 při tzv. vytváření souvislého
zobrazení katastrálních map, kdy byly mapy převáděny na plastové folie. Obsah katastrální mapy byl postupem
času měněn případnými reambulacemi, nebo na podkladě geometrických plánů, či jiných výsledků zeměměřické
činnosti. Podoba, náležitosti i přesnost údajů geometrických plánů se v minulosti měnily úměrně nárokům na
přesnost kladeným na katastrální mapy. Přesnost polohopisu katastrální mapy je proto ovlivněna i přesností
jednotlivých geometrických plánů a není jednotná ani v jinak homogenním mapovém díle. Důsledkem výše
uvedených skutečností je rozdílná kvalita geometrického a polohového určení nemovitostí nejen v různých
katastrálních územích, ale také u lomových bodů jednotlivých hranic pozemků v jednom katastrálním území.
Dalším problémem je měřítko digitalizovaných sáhových map. Jednomu milimetru zobrazenému na
katastrální mapě totiž ve skutečnosti odpovídá ve skutečnosti v terénu úsek dlouhý 2,88 m.
Jakým způsobem bude mapa digitalizována? Mylnou představou veřejnosti je, že digitalizace bude provedena
např. pomocí satelitní technologie GPS, nebo přímým měřením v terénu.
Výsledná digitální mapa označována jako KMD (katastrální mapa digitalizovaná) nebude ve většině případů
ničím jiným, než „další překresleninou“ stávající katastrální mapy mimo pozemky, které byly v dřívější době
zaměřeny, tzn. existuje v dokumentaci katastrálního pracoviště výsledek měření v terénu, který bude do digitální
mapy zapracován. Podmínkou převzetí výsledku dřívější zeměměřické činnosti je možnost rekonstrukce
původního měření nebo existence souřadnic lomových bodů hranic pozemků v závazném referenčním systému.
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Za tímto účelem budou v terénu katastrálním pracovištěm pouze zaměřeny tzv. identické body pro obnovení
původních měření, které budou sloužit také pro transformaci rastrových obrazů katastrální mapy.

Obrázek 2 ‐ Digitalizovaná mapa nad původní analogovou mapou
Součástí digitalizace je také odstranění zjednodušené evidence, tedy převedení pozemků vedených doposud
zjednodušeným způsobem do katastru nemovitostí. Týká se to soukromých pozemků, které dříve užívaly
socialistické organizace. Bohužel, toto odstranění bude provedeno bez vytyčení takových pozemků přímo
v terénu, pozemky se pouze stanou obsahem katastrální mapy, což doposud tak nebylo. Digitalizované hranice
nebudou mít tak nadále ve většině případů adekvátní přesnost a právní váhu.
Katastrální mapa může mít stejně jako televizní signál podobu digitální nebo analogovou. Také u katastrální
mapy obecně platí, že digitální forma poskytuje oproti analogové novou kvalitu, ale přesnost údajů o hranicích
pozemků se digitalizací nezvýší. Ptáte se proč? Stejně tak jako film z počátku minulého století bude i na
nejnovější plazmové televizi sice v digitální kvalitě, ale stále němý, černobílý a zrnitý. Při digitalizaci katastrální
mapy se v počítači odečtou souřadnice lomových bodů hranic parcel z obrazu původní katastrální mapy, proto
se přesnost údajů o poloze lomových bodů nezvýší.
Jakým způsobem zpřesnit hranice svých pozemků před digitalizací ale i po jejím ukončení? Od roku 2009 je
umožněno soukromým vlastníkům upřesnit hranice svých pozemků. Prvotním předpokladem pro upřesnění je
tzv.“klidná držba“ mezi sousedními vlastníky. Na upřesňované hranici nesmí být veden spor, jelikož nezbytnou
součástí tohoto procesu jsou podpisy obou zúčastněných stran, které vyjadřují souhlas o způsobu vedení
vlastnické hranice. Pokud se vlastníci shodli na průběhu hranice mezi pozemky, může poté soukromý zeměměřič
tento průběh zaměřit a vyhotovit geometrický plán pro upřesnění hranice pozemku a sepsat souhlasné prohlášení.
Na základě těch se poté v katastru stane hranice nejvíce přesnou a právoplatnou.
Zpřesnění geometrického a polohového určení není možné provést, pokud není doložen nesporný průběh této
hranice, tj. pokud se sami dnešní vlastníci dotčených pozemků na jejím průběhu v terénu neshodnou. Zpřesněním
proto nelze řešit spory o průběh hranice pozemku.
Zpřesnit geometrické a polohové určení nelze také tehdy, pokud by se mělo nové geometrické a polohové určení
nepřípustně lišit od údajů dosavadních. V takovém případě by se již nejednalo o upřesnění hranice, ale o
obcházení zákona. Míra možné tolerance závisí na přesnosti dosavadních evidovaných údajů, vyjádřené kódy
charakteristiky kvality souřadnic lomových bodů hranice, i na tom, zda průběh upřesňované hranice pohledově
odpovídá jejímu průběhu zobrazenému v dosavadní katastrální mapě.
Každopádně se vlastníci nemusejí obávat, že jim digitalizace způsobí výrazné změny v jejich listech
vlastnictví. Katastrální území Švábenice je zařazeno do projektu urychlení digitalizace katastrální mapy v letech
2009 - 2015. Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2015.
Připravil a více informací vám rád zodpoví
Tomáš Šváb, soukromý zeměměřický inženýr, Švábenice 378, www.gefis.cz,
odborný asistent na VUT v Brně
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Občanská

rubrika

„Život je plamen,
který vždy dohoří do konce
a rozžehne se znovu pokaždé,
když se narodí dítě.“

Narodili se:
Derková Alice
Pýrek Patrik
Novák Vojtěch
Dědková Michaela
Glogar Jakub

č.p. 214
č.p. 231
č.p. 358
č.p. 122
č.p. 365

Blahopřejeme !

Na přání uvádíme, že dne 21.4.2010 byla přihlášena do Švábenic na č.p. 380
k trvalému pobytu
Hlobilová Aneta, nar. 16.2.2010.
„Život je největší zloděj.
Nejdřív ti ukradne mládí, potom krásu,
dále zdraví
a nakonec uteče od tebe on sám.“

Opustila nás:
Marie Dolečková ve věku nedožitých 60 let

V loňském roce 2010 se:
narodilo 17 dětí
zemřelo 5 spoluobčanů
přihlásilo se k trvalému pobytu 20 občanů
odhlásilo se 14 občanů

V současné době mají Švábenice 1006 obyvatel
( mužů 513 / žen 493 )
Hana Hladká – pracovnice městyse Švábenice
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Setkání rodáků 14. května 2011
„Vzpomínky…to je jediný ráj,
ze kterého nemůžeme být vyhnáni.“
Možná tomu nebudete věřit, ale uplynul již rok a my opět zveme rodáky Švábenic k setkání v rodné obci.
Uskuteční se 14.5.2011 v kulturním domě, kde bude v 10,00 hodin slavnostně zahájeno.
Letos zveme ročníky 1931, 1936, 1941,1946,
1951, 1956 a 1961, aby si přišly zavzpomínat
nejen na roky prožité ve Švábenicích, ale
popovídaly si i o nových domovech a rodinách.
Zveme Vás všechny, tedy i místní občany, kteří
ví o svém rodišti vše ,co se zde za dobu od
Vašeho posledního setkání událo.
Věříme, že budete na tento den dobře vzpomínat a
těšit se na příští setkání ve Švábenicích.
Za členky SPOZ – Alena Dvořáková

Sjezd
rodáků
2010
←
__________________________________________________________________________________________
Ročník 1931
Máčel Jan, Vyškov
Navrátil Oldřich, Babylon
Slatinský Tomáš, Krnov
Czepán Miloslav, Horní žleb
Harásek Josef, Švábenice
Vévoda Miroslav, Švábenice
Petřek František, Švábenice
Charouzová Ludmila(Horáková), Zlín
Losmanová Drahomíra(Derková), Křižanovice
Musilová Růžena(Shromáždilová), Ivanovice n.H.
Bendková Anna(Rašková), Brno
Vágnerová Božena(Plhalová), Drnovice
Přikrylová Marie (Tilšerová), Švábenice

Hanáková Marie(Kalábová), Švábenice
Dobešová Oldřiška(Synková), Švábenice
Kalábová Marie, Švábenice
Bednář Karel, Horní Věstonice
Dětkovice
Vrána Jan, Dětkovice
Doleželík Stanislav, Přerov
Němečková Vlasta(Knapová), Zborovice
Kocourková Jarmila(Poláchová),Horní Těrlicko
Indrová Ludmila(Obručová), Brno
Daňková Vlasta(Pučanová), Mor. Málkovice
Maliňáková Věra(Tomečková), Bystřice p.H.
Ing.Klenk Jindřich,Mor.Málkovice

_________________________________________________________________________________________

Ročník 1936
Harásek Jaroslav, Šlapanice
Látal Josef, Švábenice
Procházková Blažena(Vydrová), Švábenice
Kolnerová Františka(Trnečková), Vranov nad Dyjí
Kudýnová Helena(Korčiánová), Brno
Krajčík Jaroslav, Švábenice
Vincenec Stanislav, Švábenice
Kadlecová Helena, Švábenice
Zbořil Jan, Radonice

Doležalová Božena(Jiříčková), Ostrava
Fořt Miroslav, Rožnov pod Radhoštěm
Věrná Antonie, Švábenice
Dětkovice
Šibl Václav, Vrbno pod Pradědem
Krejčířová Emilie(Šiblová), Dětkovice
Turková Ludmila, Dětkovice
Nehybová Ludmila(Skácelová), Vyškov
Čechová Olga(Skácelová), Brno

__________________________________________________________________________________________
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Ročník 1941
Lejsal Miloš, Švábenice
Bajajová Naděžda, Švábenice
Dobeš Jan, Morkovice
Procházka Milan, Horní Lhota
Pazdera Otakar, Kracov
Nováková Milada(Fořtová), Švábenice
Harásková Ludmila(Poláchová), Švábenice
Viglašová Anna(Křídlová), Vápenná
Ševčíková Jiřina(Dostálová), Orlovice
Dětkovice
Kudličková Jitka(Pospíšilová), Švábenice
Kala Jan, Račice
Dubrovská Libuše(Brablíková),Vyškov
Šiblová Jana, Mikulovice
Dobešová Marta, Švábenice
Frgálová Marie(Koutná), Dětkovice
Přecechtělová Marie(Tvrdá), Vyškov
Malčicová Ludmila(Korytářová), Mikulovice
Heroudek Pavel, Sezimovo Ústí
Procházková Marie, Dětkovice
Pavezka Jan, Švábenice
Sedláčková Marie, Dětkovice
Procházka František, Švábenice
Sypěnová Františka(Neckařová), Dětkovice
Hrnčiřík František, Švábenice
Ivančová Miloslava, Švábenice
__________________________________________________________________________________________
Ročník 1946
Mrnuštíková Alena(Šášková), Hoštice-Heroltice
Krabsová Božena(Vojáčková), Zlín
Hladká Františka(Veselá), Brno
Navrátilová Marie(Novotná), Ivanovice na Hané
Rýpal Miloslav, Švábenice
Dobeš Otakar, Švábenice
Dvořák Jan, Švábenice
Lžičař Ota, SRN
Navrátil Vladimír, Švábenice
Lejsek Zdeněk, Švábenice
Michlík Antonín, Švábenice
Albert Antonín, Švábenice
Zavadil Josef, Brno
Šášek Lubomír, Holešov
Damborská Božena, Švábenice
Dvořáková Marie, Švábenice

Vévodová Ludmila, Švábenice
Růžičková Eva(Dragounová), Vyškov
Zavadilová Ludmila(Procházková), Kroměříž
Dětkovice
Obručová Marie(Dvořáková), Dětkovice
Pučan Josef, Dětkovice
Kaňa Stanislav, Dětkovice
Dolák František, Dětkovice
Kocourek Jan, Prostějov
Zavadil Jan, Doloplazy
Dufek Miloslav, Dětkovice 13
Trávníčková Zdeňka(Pastyříková), Vyškov
Rychlíková Věra(Cociancichová), Vyškov
Vaculíková Ludmila(Pučánová), Jeseník
Judasová Františka, Dětkovice
Otevřelová Marie, Dětkovice

__________________________________________________________________________________________
Ročník 1951
Punčochář Karel, Vyškov
Judasová Jiřina(Branžovská), Olomouc
Klvač
Josef, Vyškov
Judasová Marta(Rejpalová), Olomouc
Heroudek
Jiří, Ivanovice na Hané
Hanáková Jarmila, Vyškov
Gontkovičová
Zdena(Štětinová), Ivanovice n.H
Jiříčková Jana(Bučková), Švábenice
Rejpal
Miroslav,
Lhota u Pačlavic
Krupíková Ludmila(Šášková)Olomouc
Dětkovice
Šášková Jarmila, Švábenice
Pastyřík Milan, Morkovice
Valachová Růžena(Matulová), Litenčice
Vybíral Evžen, Ivanovice na Hané
Kolářová Jarmila(Losmanová), Vyškov
Obhlídalová Ludmila(Hanáková), Vážany
Zbořil Radomír, Švábenice
Hepová Jaroslava(Pořízková), Přerov
Šebesta Jan, Vyškov
Navrátilová
Hana(Kučerňáková), Chropyně
Synek Jaroslav, Švábenice
Hrnčiřík
Jaroslav,
Dětkovice
Shromáždil Josef, Medlov
Kratochvílová
Alžběta,
Pustiměř
Derka Josef, Kroměříž
Klvačová
Marta(Cociancichová),
Vyškov
Dragoun Antonín, Švábenice
Krugová
Ludmila(Pučanová),
Dětkovice
Menšík Mojmír, Švábenice
Pučanová Zdena, Dětkovice
Vojáček Jiří, Švábenice
Sypěnová Dagmar(Vévodová), Dětkovice
Hanák Josef, Švábenice
Tilšerová Hana, Dětkovice
Hroza Vladimír, Švábenice
______________________________________________________________________________________

12

Ročník 1956
Látalová Hana(Dobešová), Vyškov
Michlík Pavel, Praha
Steinerová Ludmila(Synková), Vyškov
Šebesta Milan, Švábenice
Čermáková Marie(Hanáková), Švábenice
Slavík Pavel, Švábenice
Novotná Olga(Kušková), Švábenice
Hanáková Marie, Švábenice
Malinová Marie(Šmelová), Val. Meziříčí
Maierová Jarmila(Šťastná), Brno
Hladká Miluše, Švábenice
Chudý Stanislav, Švábenice
Vymazalová Eva, Švábenice
Dětkovice
Šášková Jana, Švábenice
Šíbl Jaroslav, Olomouc
Hanáková Marie, Švábenice
Konupka Jiří, Dětkovice
Trnečka Josef, Švábenice
Oulehla František, Dětkovice
Kaláb Leo, Švábenice
Sedláček Zdeněk, Dětkovice
Novotný Ivo, Švábenice
Beránková Naděžda(Malinková), Pavlovice
Kubík Miloš, Švábenice
Pospíšilová Jarmila(Přikrylová), Olomouc
Menšík Břetislav, Troubky
__________________________________________________________________________________________
Ročník 1961
Michlík Jan, Vyškov
Skácel Miloslav, Švábenice
Kuška Vladimír, Švábenice
Dobeš Jan, Švábenice
Petřek František, Kroměříž
Cigánek Jaroslav, Švábenice
Francírková Jana, (Tvrdá) Tištín
Burešová Pavla, Dačice
Derková Jana(Vrbácká), Švábenice
Taušová Ludmila(Procházková), Vyškov
Válečková Pavla(Gédušová),Hluboká n/V
Čáp Václav, Švábenice
Mičlo Josef, Švábenice

Dětkovice
Stratil Josef, Vyškov
Fiala Antonín, Dětkovice
Žálek Karel, Dětkovice
Novotná Zdeňka (Cigánková), Vyškov
Bajerová Libuše (Pořízková), Medlov
Konupková Jana (Červeňáková), Dětkovice
Trpíková Marie (Herodková), Nezamyslice
Oulehlová Helena (Doubravová), Dětkovice
Kratochvilová Jaroslava, Dětkovice
Koutný Ladislav, Dětkovice

Ročník 1966
Dobeš Pavel, Švábenice
Dvořák Josef, Švábenice
Hladký Vojtěch, Švábenice
Hrnčiřík Rostislav, Švábenice
Skácel Vladislav, Švábenice
Veselý Pavel, Švábenice
Knap Jiří, Švábenice
Bábík Petr, Švábenice
Pektor Rostislav, Vyškov
Tvrdý Milan, Vyškov
Zavadil Květoslav, Medlovice
Šťastný Zdeněk, Brno
Sochorová Jarmila, Švábenice
Tvrdá Zdeňka, Švábenice

Veselá Romana, Švábenice
Maliňáková Věra (Slatinská), Pačlavice
Coukalová Jiřina (Kunovská), Unkovice
Loubalová Božena,Ivanovice n.H.
Dětkovice
Judas Ladislav, Dětkovice
Vrána Jan, Dětkovice
Zavadil Stanislav, Dětkovice
Frgál Petr, Nemochovice
Kocourek Jiří, Pačlavice
Franc Josef, Dolní Žandov
Grošková Renata (Hanáková), Vyškov
Vybíralová Jena, Dětkovice
Soviarová Pavla (Pastyříková), Lhota

Sjezd
rodáků
2010
←
13

Den pro maminky
Tradičně každým rokem druhou neděli v květnu slavíme svátek z nejmilejších – Den matek. Maminka –
věčné téma pro spisovatele i básníky, umělce všeho druhu, ale i pro děti v naší škole. A jak dopadla malá anketa
mezi žáky 1. a 2. třídy? Posuďte sami:

Proč mám rád(a) svou maminku
Protože je to moje maminka.
Protože mě má ráda a „myluje mě.“
Protože je laskavá.
Protože o nás pečuje.
Protože je hezká a voní.
Protože jsem se jí narodila.
Protože se vdala za hodného ženicha.
Protože je na nás hodná.

Protože je hezká.
Protože nám chystá dobrá jídla.
Protože se o nás stará.
Protože je šikovná.
Protože mně vypráví pohádku.
Protože se mnou jezdí na koncerty a na výlety.
Protože nám kupuje věci a oblečení.
Protože si se mnou hraje, má krásné oči a pomáhá mi s úkoly.

Kterým dárkem bych udělal(a)
mamince největší radost
Kytičkou (zlatým deštěm, růží).
Voňavkou a oslavou.
Tím, že bych snědla svačinu.
Tím, že o ni budu pečovat.
Nejkrásnějšími šaty.
Pusou, že ji mám rád.
Slibem, že budu hodný a budu mít samé jedničky.
Srdíčkem.

Co všechno pro mě maminka
dělá
Jezdí se mnou na dovolenou, chystá mi svačinu,
pomáhá mi s učením.
Vaří mi.
Kupuje mi věci, ořezává pastelky a dává svačinu
do školy.
Má mě ráda jako zlato.
Chodí pro mě do družiny.
Učí mě nové věci.
Pečuje o mě.
Co bych chtěl(a) na své
Hraje si se mnou.
mamince změnit
Pere mi.
Náušnice.
Aby byla starší.
Aby měla světlejší vlasy.
Aby mně věnovala trochu víc času.
Abych mohl všude chodit.
Aby se na mě nezlobila.
Nic.
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Desatero na závěr – Zlatá maminka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Moje matka mě naučila ocenit odvedenou práci.
„Jestli se hodláte zabít, udělejte to laskavě venku, právě jsem uklidila!“
Moje matka mě naučila náboženství.
„Modli se, aby to z toho koberce šlo dolů!“
Moje matka mě naučila logice.
„Proč? Protože jsem to řekla!“
Moje matka mě naučila předvídavosti.
„Ujisti se, že máš čisté prádlo, kdyby se stala nějaká nehoda!“
Moje matka mě naučila ironii.
„Ještě chvíli breč a já ti k tomu dám pádný důvod!“
Moje matka mě naučila, že nic není nemožné.
„Zavři pusu a sněz tu polívku!“
Moje matka mě naučila ohebnosti.
„Podívej se na tu špínu, co máš na zádech!“
Moje matka mě naučila vytrvalosti.
„Nevstaneš od stolu, dokud nesníš všechen špenát!“
Moje matka mě naučila, že život je pomíjivý.
„Přivedla jsem tě na tenhle svět a můžu tě z něj zase rychle sprovodit!“
Moje matka mě naučila závisti.
„Na světě jsou miliony dětí, které nemají tak úžasné rodiče jako ty!“
Ivana Florusová a Jana Zatloukalová

Dobrovolný dar na konto dobré vůle roku 2010
I letos již tradičně uvádím aktivitu žen ze Švábenic a Dětkovic, které na konto Dobré vůle v roce 2010
vybraly celkem 20.465,- Kč, které byly postupně věnovány na tyto účely:
31. března 2010 bylo zasláno po MUDr. Jolaně Zlámalové do Ugandy pro postižené ……………….10.000,- Kč
5. června 2010 na opravu elektrického vedení ve Švábenickém kostele sv. Michaela ………………..6.000,- Kč
30. prosince 2010 odesláno na likvidaci LEPRY do Prahy, Londýnská 44, Praha …………………….4.450,- Kč

Děkovný dopis:
AGORO mezinárodní vzdělávací instituce, P.O. Box Kingum
Tímto potvrzuji jménem vedení Agoro International Vocational Institute přijetí finanční částky 503.70 USD
od spolku Ženy Švábenice na dostavbu jednoduché mateřské školky pro hlídání dětí pracujících žen na
výstavbě učiliště a základních potravin pro děti. Tato částka představuje 1.090.680,‐ ugandských šilinků.
Velice děkujeme za veškerou dosavadní finanční pomoc a myslení na nás ve vašich modlitbách.
S úctou Oola David DM, výkonný ředitel Agoro
Přejeme Vám, ženy, aby podobných aktivit na světě, kde je srdce na pravém místě, bylo co nejvíce.
Připravil Libor Pištělka
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Vytesané do kamene
Dva kamarádi se vydali přes poušť. Předtím se ale pohádali a jeden z nich dostal facku od toho druhého.
Dotyčný, aniž by cokoli řekl, se sehnul a napsal prstem do písku: "Dnes mi můj nejlepší přítel dal facku."
Putovali dál. Došli ke krásné oáze s jezírkem a rozhodli se, že se vykoupou. Ten co dostal facku se začal
topit, ale ten druhý ho zachránil a vytáhl z vody. Když se probral, vytesal do kamene: " Dnes mi můj
nejlepší přítel zachránil život."
Kamarád se ho zeptal: " Když jsem ti dal facku, napsal jsi to jen do písku a tentokrát jsi to vytesal do
kamene. Proč?"
Odpověděl: " Víš, když mi někdo ublíží, píši to jen do písku, aby vítr tyto řádky odfoukl na znamení
odpuštění.
Ale když mi někdo pomůže, vytesám to do kamene, aby to tam zůstalo na věky."
Nauč se svůj žal a křivdy psát jen do písku a své štěstí vyrýt do kamene!
Říká se, že stačí jen jedna minuta na to, abychom si někoho zapamatovali, jen jedna hodina, abychom si jej
oblíbili a mnohokrát nestačí ani celý život, abychom na něj zapomněli.
Drazí přátelé !
O Velikonocích jsme prožívali Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání. Myslíme ale také na naši smrt a
zmrtvýchvstání? Tyto svátky nejsou pouhou vzpomínkou na minulost Ježíše Krista. Jsou také naším pohledem
do budoucnosti. Co asi bude s námi? Co bude po smrti? O Velikonocích nám Ježíš svým zmrtvýchvstáním vlévá
do srdce naději. Je to jak vztažená otcova ruka, kterou můžeme uchopit, když se pod námi ztrácí země. Náš Otec
z nebe takto uchopil svého syna a nám to nabízí také.
Ta vztažená Boží ruka to je hlavně okamžik našeho křtu. Ten Bůh nezapsal na písku, ale vytesal do kamene.
V tomto okamžiku našeho života nám osobně Bůh podal svou ruku a my jsme ji symbolicky uchopili, aby nás
provedl životem na této zemi šťastně a přivedl tam, kde bychom chtěli žít už na věky.
V roce 2013 budeme slavit 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoda na Velkou Moravu a s tím spjaté také
výročí křtu našeho národa. Proto také Česká biskupská konference vyhlásila 3-letou přípravu na toto jubileum.
První rok – letošní – je věnován svátosti křtu, je nazván „rokem křtu“. Tento rok si chceme znovu uvědomit
význam našeho křtu a obnovit svůj vztah s Bohem.
Chtěl bych vám proto nabídnout pouť do svého křestního kostela. Myslím na ty, kdo jste byli pokřtěni
ve švábenském kostele, ale i ty, kdo jste byli pokřtěni někde jinde. Udělejte si takovou symbolickou pouť na
místo, kde na úsvitu vašeho života vás přinesli vaši rodiče, vzpomeňte na okamžik vašeho života, kterým byl váš
křest, poděkujte tam za své rodiče, kteří vás nechali pokřtít, vzpomeňte na svého kmotra, nebo kmotry, na kněze,
který vás křtil – pokud víte, kdo to byl. Vždyť je to kus vašeho života, je to konkrétní dar pro vás od vašich
rodičů a nemělo by se to podceňovat. Pokud nevíte, kde a kdy jste byli pokřtěni, bylo by dobré to zjistit.
Tyto poutě se budou konat v Švábenicích vždy v sobotu v 9.00 hod. pro:
30.4. – pokřtěné do roku 1949
14.5. – pokřtěné v letech 1950-1954
21.5. – pokřtěné v letech 1955-1959
28.5. - pokřtěné v letech 1960-1964
04.6. - pokřtěné v letech 1965-1969
11.6. - pokřtěné v letech 1970-1974
18.6. - pokřtěné v letech 1975-1979
03.9. - pokřtěné v letech 1980-1984
24.9. - pokřtěné v letech 1985-1989
1.10. - pokřtěné v letech 1990-1999
15.10. - pokřtěné v letech 2000-2011
V neděli 1. května byl v Římě blahořečen papež Jan Pavel II., kterého všichni tak dobře známe. Letos je to už
6 let, jak od nás odešel. Byl to výjimečný člověk, který byl blízký každému a byl v oblibě nejen u katolíků.
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Na jeho památném pohřbu se shromáždili zástupci všech náboženství světa a také nevěřící. Tímto uznali jeho
zvláštní zásluhy v dějinách světa. Od tohoto roku budeme moci se také modlit na jeho přímluvu, protože věříme,
že nás nadále má rád.

Chtěl bych vás seznámit s akcemi, které plánujeme:


Od května do října budou o sobotách připomínkové poutě do křestního kostela.



1.6. 2011 připravujeme dětem k jejich svátku celodenní program „Biblický les“.



12.6.2011 prožijeme neděli seslání Ducha Svatého.



13.6.2011 bude již tradičně pouť na Jezírko u Panny Marie Matky církve, mše sv. bude v 17.00 hod.



15.6. 2011 plánujeme farní den nemocných. V 18.00 hod. bude sloužena mše sv. za dar zdraví pro
všechny nemocné občany s udělováním svátosti pomazání nemocných, pak bude na farní zahradě
společné posezení. Prosím všechny rodiny, aby pomohly dopravit své nemocné do kostela.



18.6.2011 předáním vysvědčení ukončíme katechetický rok pro našich 35 žáků.



V neděli 19. června bude I. sv. příjímání dětí 3. třídy ZŠ ze Švábenic. Tato slavnost bude v kostele
v 11.00 hod.



Tradiční průvod Božího Těla prožijeme v neděli 26. června. Začátek v 8.30 hod.



1.-6.7.2011 se bude konat ministrantský tábor na salaši.



10.-16.7.2011 se bude konat v Hovězí tábor pro děti.



V úterý 5.7.2011 bych vás chtěl pozvat na Velehrad na celostátní cyrilometodějskou pouť v prvním
roku přípravy před jubileem 1150 let od jejich příchodu na Moravu.



6.8.2011 pojedeme na tradiční pouť do Křtin.



13.8.2011 nás otec arcibiskup zve opět na Velehrad na pouť za obnovu rodin.



16.-21.8.2011 zástupci naší mládeže pojedou do Madridu na Světové dny mládeže se sv. otcem.



4.9.2011 oslavíme farní dožínky na poděkování za letošní úrodu.



25.9.2011 oslavíme naše FARNÍ HODY. Hodová mše sv. bude sloužena v 9.30 hod. Odpoledne budou
nešpory s požehnáním.



Ve středu 28.9.2011 vás chci pozvat na svatováclavskou mši sv. za vlast v 9.00 hod.



V neděli 2.10.2011 večer odjíždíme na farní pouť do Itálie.

Děkuji všem občanům, kteří si váží kostela ve Švábenicích, vždyť je to viditelná dominanta městyse. Proto
děkuji všem dárcům – Úřadu městyse a také soukromým osobám – za finanční příspěvky, ale také děkuji všem,
kdo pomáhají v údržbě kostela. Kéž je kostel místem, které potěší každého.
Letos bude spravena statika kostela kvůli prasklinám na stropě.
Přeji vám krásné a požehnané jarní dny
a nashledanou v den památky vašeho křtu.
P. Boguslaw – farář
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Za školu krásnější
V posledních několika letech prošla naše základní škola mnoha proměnami. Vše kdysi začalo výstavbou
multifunkčního hřiště v prostorách za školou, které slouží všeobecnému užití veškerého obyvatelstva. Přidala se
rekonstrukce školní kuchyně, oprava tělocvičny a následně montáž horolezecké stěny tamtéž. Kompletní
sportovní areál slouží nejen žákům školy, ale hojně jej využívají milovníci sportu celého městyse. Co ale slouží
opravdu jen a jen našim dětem, to jsou třídy a právě ty v poslední době prošly radikální obnovou.
Žáci již několik let sedí na pohodlných židlích ve výškově nastavitelných lavicích, učí se za příznivého
hygienického osvětlení, do tříd nefouká novými plastovými okny, píší na zrekonstruované tabule, pohybují se po
podlaze pokryté novou moderní krytinou, relaxují a hrají si na pestrých „dopravních“ kobercích a vše potřebné
ukládají do prostorných skříní, jejichž instalace v měsíci dubnu 2011 byla pomyslnou třešinkou na dortu celkové
vybavenosti školy. Výměna kateder v nejbližší budoucnosti bude závěrečnou definitivní tečkou za
nejdůležitějšími změnami v prostorách budovy.
Všechny tyto změny mohly proběhnout jen díky pochopení a pomoci našeho zřizovatele a jeho vydatné
finanční podpory. V dnešní nepříznivé době pro zachování malých škol v obcích se jen málokterá škola může
pochlubit takovou vstřícností, s jakou se setkáváme právě my.
Chce se nám všem pedagogickým pracovníkům věřit, že veškeré změny k lepšímu, které vedení městyse
vašim dětem zabezpečilo, budou žáci využívat se stejnou radostí, s jakou je my dospělí přijímáme.
Za kolektiv pedagogických pracovníků
Ivana Florusová

Úspěchy žáků výtvarného kroužku
V poslední době dosáhli žáci výtvarného kroužku pod vedením paní vychovatelky Lenky Gruberové velkých
úspěchů.
Ve výtvarné soutěži Dva světy 2010/2011 „Svět nad zemí – svět pod zemí“ (pořadatelem je JUNIOR – DDM
Brno, Dornych 2) odborná porota udělila třetí místo kolektivu našich dětí. Oceněné práce byly vystaveny
v prodejnách knihkupectví Barvič a Novotný v Brně.
Dalším velkým úspěchem je udělení Ceny za kolektiv prací ve výtvarné soutěži „Můj kraj – aneb maluji, tedy
jsem“ (pořadatelem bylo Gymnázium P.Křížkovského s uměleckou profilací, Kristenova 27, Brno).
Spanilá jízda našich výtvarníků pod vedením Lenky Gruberové ovšem zdaleka nekončí. Ve výtvarné soutěži
„Kniha a já“ jsme dobyli metu nejcennější. Na nejvyšší stupeň vítězů se postavila ve 2. kategorii (1. a 2. ročník)
žákyně 2. třídy Klára Cupáková s výtvarným dílem „Kočky na střeše“. Ve 3. kategorii (3. a 4. ročník) obdržela
pomyslnou stříbrnou medaili žákyně 4. třídy Markéta Hladká s dílem „Krkonošské pohádky“.
Gratulujeme oběma talentovaným děvčatům a zároveň patří poděkování i všem ostatním, kteří se soutěže
zúčastnili. Přejeme jim mnoho úspěchů a radosti z další práce, která důstojně přispívá k reprezentaci naší školy.
Výtvarné práce této soutěže budou z části využity pro potřeby Konta BARIÉRY Nadace Charty 77 k ilustraci
stolních kalendářů, jejichž prodej slouží k získání prostředků na nákup školních pomůcek pro zdravotně
postižené děti (www.kontobariery.cz/projekty).
Další část prací bude předána Fondu ohrožených dětí, který je využije k prodeji v internetové galerii
(www.fod.cz). Výtěžek je určen ve prospěch projektu dětských center Klokánek.
Oceněné práce si můžete prohlédnout na internetových stránkách DDM Znojmo: www.ddmznojmo.cz.
Ve chvíli, kdy budete číst tyto řádky, možná už opět zaútočíme na vítězství v soutěžích „Zahrádka v květech
očima dětí“ (18.ročník výtvarné soutěže Českého zahrádkářského svazu) a „Požární ochrana očima dětí 2011“
(vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska). Držíme palce a „jen tak dál“!
Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy
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Máme rádi básničky
Jako každým rokem tak i letos
probíhala na naší škole během
měsíce února příprava žáků na
soutěž a přehlídku dětských
sólových recitátorů.
Školního kola se zúčastnilo téměř
čtyřicet dětí ze všech tříd, žádná
nezůstala pozadu. Soutěžilo se ve
dvou kategoriích.Soutěžící byli
vzorně připraveni a přednášeli své
texty s opravdovým nasazením,
nebylo
tedy
vůbec
snadné
rozhodnout a vyhodnotit ty nejlepší
k postupu do dalšího kola.
Nejúspěšnější z obou věkových
kategorií se vypravili ve středu 2.
března do DDM ve Vyškově,
neboť tam se konalo okresní kolo
Školní přehlídka v recitaci
soutěže
.V I.
kategorii
nás
reprezentovali žáci druhé třídy
Sára Přecechtělová s básničkou „Návštěva v ZOO“ a Pavel Křížek s vtipnými verši „K čemu jsou dobré brýle“.
Naši reprezentanti II. kategorie si vybrali ke svému vystoupení každý jednu z bohaté studnice českých
veršovaných pohádek. Marika Tkáčová ze 4. třídy zarecitovala známou pohádku „Hrnečku, vař!“ a „páťák“
Lukáš Branžovský se předvedl s „Bajajou“ Jiřího Žáčka. A předvedl se vskutku báječně. Tak báječně, že ho
odborná porota vybrala k postupu do regionální přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2011 v Brně. Všichni
jsme měli z jeho úspěchu mezi velikou konkurencí obrovskou radost. Ještě jednou blahopřejeme!
Správná volba odborné poroty byla potvrzena i nadšenou reakcí dětského publika,
když Lukášek následujícího dne zarecitoval svého Bajaju spolužákům na celoškolní
přehlídce. Recitoval už mimo soutěž, jako vzor k následování, aby šanci na
ocenění dostaly i další děti.
Na přehlídce vystoupili všichni účastníci školního kola a jejich výkony pro změnu
místo odborné poroty hodnotili tajným hlasováním spolužáci a paní učitelky.V
I.kategorii si nejvyšší ocenění dětských diváků vybojoval právě Pavel Křížek, který
zaujal nejen přednesem, ale zvláště vtipnými rekvizitami. V II. kategorii získal
nejvíce dětských hlasů páťák Martin Frgál se svým „Andělem strážným“. Martin
okouzlil zejména výběrem textu; zřejmě mnohý z našich žáků našel jistou
podobnost mezi sebou a hrdinou básně, kterého už anděl strážný odmítá hlídat,
protože je to na jeho vkus příliš nebezpečné.
Úžasný entuziasmus a okouzlující výraz rozhodly o tom, že nejvyššího ocenění ze
strany pedagogického sboru se dostalo Kristýnce Zaoralové z první a Anetě
Němcové z páté třídy, každé v její věkové kategorii.
Vyvrcholením celého letošního úspěšného recitačního klání, pověstnou třešinkou
na dortu a milou poslední tečkou za nezapomenutelnými zážitky, bylo vystoupení
Lukáška Branžovského na již zmíněné přehlídce Dětská scéna 2011 v Brně v úterý
12. dubna.
Lukášek se stal vítězem vítězů, ale zvítězili vlastně všichni zúčastnění, protože
dokázali překonat sami sebe, svůj ostych,svou trému a potěšit všechny kolem. Proto
jim všem patří naše pochvala a dík.
Zdeňka Grmelová, učitelka ZŠ
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Co v mateřské škole děláme
Od ledna 2011 jsme v naší
mateřské škole pořádali různé
mimořádné akce.
Z nabídky
pořadů agentur se dětem líbily
tři divadelní pohádky – Budka
v poli, O Budulínkovi, Máša a
medvěd.
Další
loutková
pohádka měla název O příliš
štědré čarodějnici . Děti ze
2.třídy MŠ si ji pro radost také
zahrály. V únoru děti tančily a
soutěžily na karnevalu v MŠ, na
který jim rodiče přinesli velmi
pěkné masky. V obou třídách
učitelky uspořádaly pro děti a
rodiče zábavné odpoledne Táto,
mámo, pojď si hrát, kde se
rodiče mohli podívat, co děti
v MŠ dělají. Některé ukázaly rodičům, s čím si rády hrají, jiné si s nimi něco vyrobily. V březnu učitelky
odeslaly obrázky namalované předškolními dětmi do celostátní výtvarné soutěže Lidice 2011. Děti na nich
znázorňovaly významné budovy a okolí Švábenic, nenásilně tak byly vedeny k lásce k místu, kde bydlí.

Karneval v MŠ

Rodiče s dětmi v MŠ
V březnu hrála v mateřské škole pro děti MŠ a žáky ZŠ skupina
MARBO z Dobrochova .
V jejich hudebním pořadu s názvem Žádný muzikant z nebe nespadl byly
aktivně zapojeny všechny děti. Další koncert pořádala ZUŠ pod vedením
pana učitele Kamila Sedláka v kulturním domě
v Ivanovicích na Hané. Děti jely autobusem a před vystoupením si na
náměstí prohlédly sochu Sv. Floriána a kostel. V mateřské škole děti z 1.
třídy sledovaly maňáskovou pohádku hranou učitelkou Jak se čmeláci učili
létat, kterou si také další den zahrály. S využitím celoroční hry Vesmír
z časopisu Pastelka se děti ze 2.třídy dlouhodobě seznamovaly
s planetami a životem na Zemi. V předvelikonočním období doma s rodiči
zdobily vajíčka a přinášely je na výstavu do mateřské školy. Pro
předškolní děti bylo v dubnu zahájeno plavání, které potrvá až do června.
Ve spolupráci s rodiči jsme pořádali také sběr papíru.

Dominičkovi se obrázek podařil
20

V muzeu se dětem líbí
V místním muzeu si všechny děti prohlédly
výstavu i stálou expozici. Pan Libor Pištělka je
přivítal a společně s učitelkami
seznamoval
s životem a prací lidí v dřívějších dobách. Po
návštěvě předškolní děti v mateřské škole kreslily
obrázky, jak si představují muzeum nebo jaké by
jej chtěli mít. Při malování je učitelky vyfotily,
stejně jako i některé jejich hotové práce a tyto
podklady předaly panu starostovi, který je použije
při získávání finančních prostředků do muzea ve
Švábenicích.

Paní Jitka Skácelová se na nás obrátila s prosbou, aby děti z mateřské školy vyzdobily její cukrárnu. Učitelky
dlouho přemýšlely, jaké téma by bylo nejvhodnější a jakou volit techniku, aby se mohly zapojit všechny děti.
Nakonec
došlo
k
výrobě
obrovského slunce, závěsů s
mráčky, motýlky, kytkami, listy a
sněhovými vločkami. Některé
z nich děti vytvořily zapouštěním
barev do klovatiny, jiné lepily
z namačkaných kuliček papíru.
Své výrobky děti paní Skácelové
osobně předaly.
Ze symbolů jednotlivých ročních
období byla sestavena výzdoba,
kterou si v současné době
při návštěvě cukrárny může každý
návštěvník prohlédnout. I takovou
Připravená výzdoba do cukrárny
formou propagujeme práci naší
mateřské školy. Určitě se přijďte podívat! Paní Skácelové děkujeme nejen za dobrý nápad, ale také sladkou
odměnu pro děti i dar – keramickou hlínu, ze které s dětmi vyrobíme dárečky
pro maminky k jejich svátku.
Do konce školního roku máme naplánovány ještě
další akce. Rodiče jsou o nich informováni na
nástěnkách a také na schůzkách s rodiči. Tu poslední
jsme měli v mateřské škole v březnu. Děkujeme
všem, kteří s námi spolupracují a pomáhají při
výchově těch nejmenších.
Ilona Kučerňáková
vedoucí učitelka MŠ

V cukrárně jsou děti vítány
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Den prvňáčků

Ve čtvrtek 28.4. naše základní škola oficiálně otevřela brány prvňáčkům – čekatelům. Přišli spolu se
svými rodiči a poprvé si vyzkoušeli, jaké to je sedět v opravdovských lavicích. Pravda – ty patří momentálně
páťákům a některým nováčkům sahaly takřka pod bradu. Ale věřte, že i tak jim bylo co závidět.
Třída voněla novotou – a to nejen pohádkovou výzdobou, které vévodil roztomilý Krteček – ale i svým
vybavením, především zbrusu novým nábytkem a obrázkovým kobercem. Společně s paní učitelkou Zdeňkou
Grmelovou se všichni navzájem představili a poté se pustili do práce. V básničce se malí školáci naučili, že do
školy se chodí „od šesti“ a „pro štěstí“. Ukázali své malířské umění, jak ve své první učebnici prvouky, tak i v
„dopisu“ na tabuli adresovanému páťákům. Své školní odpoledne zakončili v počítačové učebně, kde hravě
zvládli pomocí počítačové myši spočítat všechna kuřátka i s vajíčky.
Při
loučení
nás děti přesvědčily, že
už se nemohou dočkat
1. září, kdy už do
svých lavic zasednou
doopravdy. A my ze
školy jim všem držíme
palce, ať jim to čekání
rychle uběhne a ať je
pro ně i v budoucnu
škola vždycky „školou
hrou“ a radosti.

Mgr.
Jana
Zatloukalová, ředitelka
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Svátek čarodějnic
30.dubna jsme oslavili svátek všech čarodějnic neboli také Filipojakubskou noc, kdy
všechny zmiňované ženštiny odlétají na košťatech na svůj čarodějnický sněm. Přesně o
půlnoci před sv. Filipem a Jakubem se dají nalézt četné poklady, které právě této noci otevírá
podzemí. S osobami apoštolů Filipa a Jakuba však tato tradice nemá nic společného. Jen to,
že jde o noc z 30. dubna na 1. května.
Kořeny tohoto zvyku pocházejí ze středověku, kdy se věřilo, že zlé a nečisté síly bývají
mocnější právě v tuto noc. Symbolem těchto sil byl ďábel, který prostřednictvím svých
pomocníků – čarodějnic a čarodějů – škodil lidem. Za nástroj zlé moci byly často považovány
zejména staré ženy, ale i ty ženy, které měly jisté vědomosti a využívaly je třeba k léčení lidí a
dobytka. Například to byly porodní báby, vědmy, léčitelky nebo kořenářky.

Pro čarodějnickou noc se někde užívají i jiné názvy:
Walpuržina noc – tento název vznikl ve středověku. Tenkrát se prý čarodějnice shromažďovaly na hoře
Brocken v Německu, u hrobu svaté Walpurgy. Nebyla to žádná čarodějnice, ale naopak známá ochránkyně před
kouzly a čarodějnictvím. Byla to skutečná postava, jedna z nejvzdělanějších osob své doby, uznávaná léčitelka.
Narodila se v roce 710 jako dcera anglického knížete Richarda, později prohlášeného svatým.
Beltine – tento název pochází z keltské mytologie a v překladu znamená oheň. Tento svátek má jinou podobu,
představoval oslavy nadcházejícího jara a očekávání dobré úrody. Hlavní roli v něm měly zapálené hranice,
kolem kterých se vodil dobytek. Prováděly se různé rituály, které měly zvířata očistit a ochránit před nemocemi a
strádáním.

Kromě jiného byla čarodějnicím připisována schopnost létat. Jejich
dopravním prostředkem byla obvykle košťata, která prý bývala
zhotovena z jasanového dřeva, vrbových a březových proutků.
Naše redakce se dodatečně připojuje ke gratulantům s přáním,
aby všechny čarodějnice v našem okolí vždy dobře a bezpečně zvládly
řízení svého pometla a dostavily se tak bez úhony a včas na všechny své
slety a reje!

Přání všem čarodějnicím
1. Naše milá děvčata,
připravte si košťata,
nadešel ten slavný den,
kdy je vám let povolen.

3. Nic si z toho nedělejte,
snad to dobře dopadne,
každá hodná čarodějka,
řídkým roštem propadne.

2. Nechcem vám brát odhodlání
před tou dlouhou cestou,
skončíte však na hranici,
S propálenou vestou.

4. Nebojte se tedy vzletět,
když je duben končící,
máte k tomu v noci šanci,
podpořte tak tradici.

připravila: Mgr. Jana Zatloukalová
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Můj první maraton
Všechno se to seběhlo velmi rychle, bez většího přemýšlení jsem odsouhlasila tréninkový plán na
následující tři měsíce a ortel byl jasný: „14. srpna běžíš maraton.“
Počáteční tréninky se zdály snadné, ale
tempo i délky jednotlivých běhů se neustále
zvyšovaly. Byly to tři měsíce bez závodů, jen
každodenní dřina, někdy i dvoufázová (ráno i
večer).
Každý
týden
byl
završen
třicetikilometrovým během, který mě měl
dokonale připravit na dlouhý souvislý běh.
Průměrný denní trénink činil asi 17 kilometrů.
Nešlo to vždy úplně lehce, některé dny byl pro mě
trénink čistě volní záležitostí, když třeba celý den
pršelo, nebo když pálilo sluníčko od rána do
večera.
Týdny ubíhaly rychle a den ,,M‘‘ se
blížil. Poslední týden před mým životním
závodem již nebyly tréninky tolik náročné, bylo
to hlavně o regeneraci a psychické přípravě, přesto nervozita rostla.
Poslední noc před závodem byla jedna z nejhorších v mém životě, něco podobného jako před
maturitou. Bylo to velmi dlouhé čekání, ale ráno přece přišlo. Celá rozespalá jsem nasedla do auta a nechala se
zavézt až do malebného slovenského městečka Rájec v údolí Malé Fatry. Už od rána svítilo sluníčko a nebe bylo
bez mráčku. Bohužel předpověď počasí se naplnila a bylo zřejmé, že dnes bude pěkné vedro.
Krátce před desátou hodinou jsme již všichni byli shromážděni u startovní čáry, pak zazněl výstřel a vše
začalo. Několik desítek běžců vyběhlo na 42, 195 kilometrů dlouhou trať.
Ze začátku jsme běželi všichni hodně pospolu, snažila jsem se běžet společně se starší zkušenou
běžkyní, která mně měla pomoct nasadit správné počáteční tempo. Bála jsem se, abych nezačala běžet příliš
rychle, nebo naopak příliš pomalu, ale podle prvních
mezičasů se ukázalo, že mé obavy byly zbytečné.
Mým cílem bylo zaběhnout maraton pod 3 hodiny a
30 minut, což podle mezičasů vycházelo zhruba
přesně.
Prvních 20 kilometrů uteklo velmi rychle a
měla jsem pořád hodně sil, podařilo se mi dokonce
poodběhnout mojí ,,vodičce‘‘, která prodělávala krizi.
Kolem 21. kilometru byla na trati vyznačena otočka a
vracelo se stejnou cestou zpět. Následujících asi 10
kilometrů se běželo ve stínu, a jelikož trať mírně
klesala, snažila jsem se trochu stupňovat tempo. Pořád
jsem měla dojem, že mám ještě dost sil. První krize se
dostavila již kolem 30. kilometru, kdy jsem překonala
svoji nejdelší vzdálenost uběhlou v jednom kuse.
Další krize přišla hned vzápětí, když jsem na 35.
kilometru vyběhla ze stinného prostředí, kde byl
relativně chládek, a ocitla se na rozpáleném asfaltu.
Byla to pro mě hrozná změna, se kterou jsem musela
bojovat následujících 7 kilometrů.
Sluníčko ze mě vytáhlo poslední energii,
nohy jsem měla těžké a bolavé. Potřebovala jsem
nutně pít, ale musela jsem několik kilometrů čekat, až
bude u tratě občerstvovací stanice. Předbíhala jsem
spoustu běžců, kteří se únavou motali a nemohli dál běžet. Jediné, co mě hnalo dál, byla představa, že budu moct
v cíli říct :

,,Běžela jsem to bez přestávky! ‘‘
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Brzy jsem uviděla
ceduli Rájec a věděla jsem, že
cíl už je nadosah. Pak už to
bylo velmi rychlé. Cílová
rovinka plná fandících diváků
mě povzbudila do posledních
metrů a byla jsem v cíli.
Nepřekonatelná úleva se mi
rozproudila celým tělem a
první doušky vody mě vrátily
mezi živé.

Největší odměnou za můj výkon (3:27) bylo 3. místo v ženách, které jsem vybojovala v tomto velmi
náročném závodě. Zároveň jsem získala i titul nejlepší „prvomaratonkyně“. Svůj výkon jsem si nejvíce užívala
na stupních vítězů, kde jsem se cítila opravdu tak, že jsem něco dokázala.
Martina Vévodová
ze Švábenic

TJ Sokol Švábenice – oddíl kopané informuje:
Hráčskou novinkou je jarní přestup Miry Boniattiho z Mladé Boleslavi. Je tak nyní
našim hráčem a není zde pouze na hostování jako doposud.
V béčku je novým hráčem, který přestoupil z Rychtářova, Roman Chudý. V rezervě
začínají působit staronové akvizice Petr Synek, Jaroslav Synek, Michal Novotný a
snad začne také hrát po dlouhodobém zranění Zdeněk Hrda. V žácích je nově registrovaným hráčem Lukáš
Přikryl.
Díky tomu, že se našim borcům daří i nadále zvyšovat šance na postup do 1.B třídy, byl u nás na "inspekční"
návštěvě zástupce Krajského fotbalového svazu, který byl pozván na náš popud. Děkujeme tímto kraji, že svého
zástupce vyslal. Výsledkem je pro nás informace, co se musí změnit, aby náš tým mohl tuto vyšší třídu hrát na
domácím hřišti. Závěr je takový, že je nutné něco udělat s toaletami. Bude se to pravděpodobně řešit nějakým
provizorním způsobem. Z důvodu výstavby nových kabin by se jednalo o zbytečnou investici, pokud by mělo
dojít k totální rekonstrukci. Ostatní záležitosti nejsou tak zásadní a jsou řešitelné v rámci našich finančních
možností, případně je možné na ně získat výjimku. Vše se bude realizovat i v případě, kdy nedojde k postupu
našeho týmu do vyšší soutěže.
Na hřišti letos na jaře proběhla údržba travnaté plochy včetně použití vertikutátoru, který vyčesal starou trávu,
provzdušnil kořeny atd. Trávník je pohnojený a začíná se nám pěkně zelenat. Budou následovat i další kroky pro
zkvalitnění hrací plochy. Je pravdou, že se trávník podle dřívějších dob zásadně mění a zlepšuje. V červnu
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proběhne opětovné propískování, provzdušnění a dosev travnaté plochy. Celá akce bude financována z dotace,
která byla již přidělena.
Největší množství dotazů směřuje na nové kabiny na hřišti. Na toto téma je nejpovolanější osobou náš pan
starosta, který to má teď nejvíce ve své moci a věnuje této záležitosti maximum, za což mu patří velký dík. Byl
schválen rozpočet na tento rok a s touto akcí se tam počítá. Na hřišti je to prozatím vidět vykácením stromů na
místě, kde budou kabiny stát. Jak budou vypadat, vědí všichni, kteří se o to zajímali. Na našich stránkách to
mohou vidět všichni registrovaní v MENU - ČLÁNKY - KABINY už velmi dlouho. Papírová verze je v
Pohostinství Na Lapači, případně rozsáhlejší studie na Úřadu Městyse Švábenice.
Stavět se začne ještě letos. Kdy to bude, se přesně neví. Jsou určité lhůty na stavebním úřadě, případně lhůty
výběrového řízení ap. Snad to bude do léta. Je víceméně jisté, že letos nebudou kabiny úplně hotové, protože se
to nestihne a není na to tolik financí v rozpočtu Městyse.
TJ Sokol Švábenice uspořádal již VI. Sportovní ples a tradiční ostatky. Všem, kteří se podíleli na organizaci
těchto akcí bych rád poděkoval.
Příprava na jarní část sezóny probíhala na umělé trávě v Morkovicích, kde jsme se zúčastnili zimního turnaje.
Naše mužstvo zde sehrálo několik kvalitních utkání s mužstvy z vyšších soutěží. Po celou dobu zimy byla
využívána tělocvična v místní základní škole.
Do přípravy se zapojili Milan Stěnička, Tomáš Orel, Petr Knap, Jiří Judas, Michael Jičínský, Milan Gruber,
Jiří Stříž, Petr Novotný, Lukáš Hladký, Jiří Pokorný, Honza Stříž, Miroslav Boniatti, Honza Hladký, Štěpán
Hladký.
Výsledky z přípravy:
Švábenice - Zborovice 5:1 (3:0)
Švábenice - Morkovice B 2:1 (1:0)
Vrchoslavice - Švábenice 2:4 (1:3)

Švábenice - Zdounky 4:2 (1:2)
Švábenice - Rousínov B 4:1 (2:1)
Švábenice - Drnovice 2:1 (1:1)

Rk.

Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.

Švábenice

17

17

0 0

72: 7

51

( 24)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vícemilice
Vážany
Pustiměř
Pačlavice
Otnice
Brankovice
Křižanovice
Lysovice
Letonice
Radslavice
Nesovice
Velešovice
Dražovice B

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

10
9
9
9
9
9
7
5
5
3
4
1
0

2
4
4
4
2
1
4
5
5
5
2
3
3

37: 24
55: 32
35: 20
41: 27
50: 26
43: 29
32: 41
33: 25
27: 36
26: 47
17: 49
14: 54
14: 79

32
31
31
31
29
28
25
20
20
14
14
6
3

( 8)
( 7)
( 4)
( 7)
( 2)
( 1)
( 4)
( -7)
( -7)
(-10)
(-13)
(-21)
(-21)

5
4
4
4
6
7
6
7
7
9
11
13
14

Otnice - Švábenice 1:2 (1:1) Sestava: Milan Stěnička - Petr Knap, Michael Jičínský, Jiří Judas, Milan Gruber Petr Novotný, Lukáš Hladký, Miroslav Boniatti, Jiří Pokorný - Štěpán Hladký, Honza Hladký. Střídal: 77.
minuta Honza Stříž Štěpána Hladkého a 88. minuta Jiří Stříž Miroslava Boniattiho. Branky: 34. minuta Honza
Hladký, 64. minuta Jiří Judas.
Švábenice - Lysovice 3:0 (0:0) Sestava: Milan Stěnička - Petr Knap, Michael Jičínský, Jiří Judas, Milan
Gruber - Petr Novotný, Lukáš Hladký, Jiří Stříž, Jiří Pokorný - Štěpán Hladký, Honza Hladký. Střídal: 33.
minuta Tomáš Orel Petra Novotného a 76. minuta Miroslav Boniatti Štěpána Hladkého. Branky: 85. minuta Jiří
Judas, 86. a 90. minuta Honza Hladký.
Pustiměř - Švábenice 0:2 (0:0) Sestava: Milan Stěnička - Petr Knap, Michael Jičínský, Jiří Pokorný, Tomáš
Orel - Jiří Stříž, Lukáš Hladký, Jiří Judas, Milan Gruber - Štěpán Hladký, Honza Hladký. Střídal: 77. minuta Jan
Stříž Štěpána Hladkého a 90. minuta Miroslav Boniatti Honzu Hladkého. Branky: 49. minuta Honza Hladký a
65. minuta Štěpán Hladký
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Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Ivanovice B
Pačlavice B
Milonice
Račice
Švábenice B
Chvalkovice u B
Nesovice C
Brankovice B
Kroužek B
Opatovice B
Bohdalice C
Hoštice B
Dědice B
M.Málkovice B

Záp
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

+
14
14
11
11
10
8
8
6
6
5
5
4
4
2

0
2
1
2
1
3
4
1
3
1
1
0
1
0
2

1
2
4
5
4
5
8
8
10
11
12
12
13
13

Skóre
68: 19
67: 24
62: 23
51: 29
50: 31
28: 23
28: 29
29: 47
30: 54
26: 53
41: 60
25: 50
26: 56
26: 59

Body
44
43
35
34
33
28
25
21
19
16
15
13
12
8

(Prav)
( 20)
( 19)
( 11)
( 10)
( 6)
( 1)
( -2)
( -6)
( -8)
(-11)
(-12)
( -8)
(-12)
(-19)

Bohdalice C – Švábenice B 5:0 (2:0)
Švábenice B – Moravské Málkovice B 4:1 (1:0)
Chvalkovice u Bučovic - Švábenice B 5:1 (3:0)

Žáci:
nahoře zleva: Radek
Cupák, Jiří Landa,
Lukáš Vrána, Rostislav
Hrnčiřík, Martin
Kratochvíl, Martin
Kadlík, Martin Kuzdas,
Pavel Hodinka
dole zleva: Marek
Vojáček, Adam Kaláb,
Martin Hanák, Dominik
Behanovský, Martin
Frgál, Josef Zaoral,
Lukáš Smejkal

Aktuální informace o dění v klubu, výsledky zápasů a jiné na http://sokol.svabenice.com/.

Touto formou bych chtěl jménem oddílu kopané poděkovat vše sponzorům, úřadu městyse, starostovi městyse
a fanouškům za podporu.
Podrobné informace o dění na fotbalových trávnicích najdete na stránkách OFS Vyškov.
http://www.ofsvyskov.estranky.cz/,
Ing. Petr KOZÁK jednatel

27

Začátek roku ve znamení sportu
Švábenští volejbalisté zahájili tento rok sportovním volejbalovým utkáním. Dne 8.1.2011 proběhl
v tělocvičně základní školy již 4. ročník tradičního Tříkrálového volejbalového turnaje. Každým rokem naši
volejbalisté měří své síly s týmy z jiných měst a vesnic. Letošní ročník přijali pozvání hráči z Prahy a Nesovic.
Švábenice postavily dvě družstva sestávající z mladých a starších hráčů. Prvenství vybojoval tým Nesovic. Celý
turnaj probíhal v duchu dobré atmosféry, příjemného sportovního vyžití a zábavy.

Přijďte si zahrát s námi
Za celých 7 let činnosti volejbalu ve Švábenicích prošla družstvem spousta lidí. Volejbal přirostl k srdci
snad každému. Proč taky ne? Nejedná se o hru nijak fyzicky náročnou, přesná pravidla hry také není
třeba nijak ovládat. Stačí jen chuť do hry a sportovního, trochu bojového ducha. Rozhodně se však jedná
o hru kolektivní, při které se dá zažít i pěkná legrace. Každý odchází z tréninku příjemně unavený a dobře
naladěný. Hra je vhodná jak pro ženy, tak pro muže, starší, mladší, prostě všechny, kteří chtějí pro své
tělo něco udělat a nenašli si vhodný sport k odreagování.
Během loňského roku se k našemu týmu připojila řada mladých lidí ze Švábenic a Dětkovic. Stávající
sestava se nám tak příjemně omladila. Mladí
přinesli do hry zase něco nového. Přesto
bychom přivítali další nové tváře. Nenabízíme
jen dobrou hru a sportovní vyžití, ale
především dobrou partu lidí, zábavu a další
naše aktivity. Každoročně se účastníme letních
amatérských volejbalových turnajů, pořádáme
soustředění, velice oblíbený je prázdninový
výlet vlakem do ZOO Ostrava a další zajímavé
akce pro děti a jejich rodiče. Tím, že náš spolek
začal před léty pořádat sportovní a zábavné
dny pro nejen volejbalové, ale všechny
švábenské děti, získaly naše akce jiný rozměr.
Rozsvěcení
stromečku,
rozloučení
s prázdninami Ahoj prázdniny nebo loňský rok
první ročník velice úspěšného Pohádkového
lesa, to všechno a nejen to, jsou pro nás pořádající nezapomenutelné zážitky se spoustou legrace a zábavy.
O nadšení a rozzářených očích dětí nemluvě. Věřím, že zanechávají nesmazatelnou stopu v jejich srdcích
po celý život. A to je to, proč se do dalších a dalších akcí stále a znovu my lidé z volejbalu pouštíme. Staňte
se i Vy součástí našeho týmu. Neklademe žádné podmínky. Stačí přijít na trénink, vzít s sebou dobrou
náladu a trochu toho sportovního nadšení.
Rádi Vás přivítáme. Tréninky jsou ve středu a sobotu vždy od 17:30 hodin v tělocvičně základní školy.
Budeme se těšit. „Každý den může být nový začátek.“
Za všechny Andrea Kalábová
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Ať žijí pohádky !
Stalo se téměř tradicí, že divadelní soubor APOLLO Tučapy zajíždí se svým každoročním pohádkovým
představením také do Švábenic. Pěkný kulturní dům s prostorným jevištěm a vítaným početným publikem se stal
oblíbeným místem i samotných účinkujících. V sobotu dne 26. března se zaplněný sál dětí v doprovodu rodičů a
prarodičů mohl smát i bát při pohádce S čerty nejsou žerty. Pojetí známé filmové pohádky bylo milé, napínavé i
vtipné. Možné původní obavy dětí z čertů se mohly změnit v nevšední zážitek v samotném závěru divadelního
představení, kdy se některé v náručí hlavních postav samy dostaly na jeviště před pohádkové kulisy. Poděkování
za pěkný kulturní zážitek patří všem, kteří divadelní představení umožnili, tj. městysi Švábenice a vedení
Volejbalu Švábenice.
Za stálé malé i velké diváky - Jarmila Dobešová

Jak jsme vyhráli 1. MÍSTO
Ve čtvrtek 10. 3. 2011 jsme jeli s paní vychovatelkou ze školní družiny Lenkou Gruberovou na základní školu
Letní pole ve Vyškově.
Hráli jsme vybíjenou, byl tam turnaj. Museli jsme hodně trénovat. Zúčastnili se J. Landa, L.Vrána, R. Cupák,
M. Hanák, M. Kuzdas, P.Hodinka, K. Dobešová, P.Koudelková. Byla tam silná družstva a slabá družstva. Za
první místo jsme dostali diplom. V kroužku atletiky jsme si zkusili různé soutěže, např. běh – slalom, skok přes
překážky, skok do dálky, hod míčkem do bedny a skákání přes žíněnky. Všichni byli dobří, hlavně kluci. A
holky také byly dobré. Byli jsme tam jediná cizí škola.
Ukázali nám učebny. Škola se nám líbila, protože je to
sportovní škola. Měli tam hodně chodeb, že jsme málem
zabloudili. Přivezli jsme si domů diplom z vybíjené
i diplomy z atletiky.
Napsala: Klára Dobešová, žákyně 4. třídy ZŠ Švábenice
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3. ODDÍL YMCA SKAUT ŠVÁBENICE V ROCE 2010

Děti našeho oddílu se schází na svých schůzkách v klubovně v majetku Městyse Švábenice, a také
v kostele, kde se děvčata věnují sborovému zpěvu za doprovodu různých hudebních nástrojů, chlapci
ministranstské službě. Roveři se scházejí v malém srubu - Junácké chatě v lese u Švábenic, kde se starají i o její
okolí, aby sloužilo všem návštěvníkům lesa k oddechu a odpočinku.
Náš skautský rok 2010 jsme tradičně zahájili Tříkrálovou sbírkou pro potřeby charity, při které se
nám podařila vybrat nemalá částka. Starší členové oddílu přivítali jaro tradiční akcí „Pálení čarodějnic“
na Junácké chatě.
Koncem června se 7 členů vydalo na šestidenní putování po Podbeskydské vrchovině.
V červenci se uskutečnil již tradiční letní tábor na louce u obce Milkov na Konicku s názvem „LET
APOLLA 13“. Zpestřením celého tábora byla návštěva paintballu z Vyškova.
V říjnu se uskutečnila vzpomínková akce na zahradě u klubovny k příležitosti 65 LET OD ZALOŽENÍ
JUNÁKA ve Švábenicích a 20 LET OD OBNOVENÍ ZAKÁZANÉ ČINNOSTI SKAUTŮ. V rámci oslav
proběhl i Den otevřené klubovny. Akce byla připravena pro širokou veřejnost, v klubovně byly vystaveny
vzpomínkové materiály, fotografie, kroniky a promítány filmy z historie oddílu. Na zahradě byl připraven
doprovodný program vyvrcholený slavnostním ohněm, občerstvením a živou hudbou.
V prosinci jsme se připojili k celorepublikové skautské akci a do našeho městyse přivezli Betlémské
světlo, kterým jsme obohatili sváteční domovy našich rodin, sousedů a přátel. Na Boží hod vánoční
děvčata připravila v místním Chrámu sv. Michaela pásmo vánočních písní a scénické zpracování příběhu
„Pomeranč pro sirotky“. Jako host vystoupil pěvecký sbor z Lulče.

Zbývá poděkovat Městysi Švábenice za hrazení veškerých nákladů spojených s chodem i údržbou
klubovny a finanční podporu na celoroční činnost oddílu. Lesnímu družstvu Švábenice a firmám JAF HOLZ
Vyškov, VaK Vyškov, Zámečnictví Bimka – Petlach za materiální pomoc. Také děkujeme všem rodičům a
přátelům za podporu, bez níž by naše činnost nebyla možná.

Pavel Brown Derka
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3. ODDÍL YMCA SKAUT ŠVÁBENICE
POŘÁDÁ

LETNÍ TÁBOR
DOBYTÍ JIŽNÍHO
PÓLU

10. – 17. července 2011
Táborová základna Milkov
Cena: 1400 Kč pro členy oddílu, 1600 Kč pro ostatní děti
Tábora se mohou zúčastnit všechny děti ve věku 7 – 18 let.
Přihlášky a bližší informace
do 31. května 2011 u vedoucího oddílu
Pavel Derka, Švábenice 275, 683 23, tel: 608 580 506, pderka@centrum.cz
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Pálení odpadu v domácnostech
Tento příspěvek byl uveden ve zpravodaji již v roce 2008, ale jak se říká: „ opakování je matkou moudrosti“,
nebude jistě na škodu připomenout si některé zásady, zvláště pak jde-li o porušování zákonů
týkajících se vyvážení odpadu do míst, do kterých v žádném případě nepatří.
Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek, které jsou rakovinotvorné, poškozují
hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. Dochází k poškození očí,
sliznice, jsou příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese. Na tyto jedy jsou citlivější děti,
těhotné ženy, starší osoby, astmatici a lidé s respiračním (nemoci průdušek a plic)
onemocněním.

Věcí, které do vašeho kotle nepatří, je mnoho. Zaměřme se na ty,
které se tam ocitají nejčastěji:

 Plasty – pálením PVC, polystyrenu (PS), PET lahví podporujete vznik jedovatých látek.
 Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené
dřevo – jeho pálením vyprodukujete až 500x více dioxinů než při topení čistým palivovým
dřívím (starý nábytek je vhodnější dát či prodat do bazaru).
 Zbytky jídla, trávu ze zahrady, listí – tyto materiály lze kompostovat.
 Celobarevné letáky a časopisy – při jejich spalování se do ovzduší uvolňují těžké kovy
z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděného
sběru – do kontejnerů na papír.
 Tetrapak ( nápojové kartony) – jeho spalováním se mohou uvolňovat chlororganické
látky a těžké kovy.
 Nebezpečné odpady ( baterie, barvy, léky) – spálením je nezničíte, ale jedovaté látky,
které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr nebezpečného odpadu
zajišťuje městys Švábenice 2x ročně.
 Pneumatiky – jejich spalováním vznikají polyaromatické uhlovodíky a jedovaté látky.

Co říkají zákony k pálení odpadu ?
Podle zákonů je pálení odpadu v domácnostech zakázáno. Podle zákona o ovzduší
(č.86/2002) jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat pouze
dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané
výrobcem.
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Inspirujete se následujícími radami:
Nepotřebné ošacení, hračky či nábytek darujte příbuzným, přátelům či charitativním
organizacím. Městys Švábenice pořádá 2x ročně ( jaro, podzim) humanitární sbírku, kde
můžete odevzdat letní a zimní oblečení (dámské, pánské,dětské), lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky (vše
funkční), peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky.
Knihy a časopisy dejte do antikvariátu, ale můžete je zkusit
nabídnout i domovům důchodců, knihovnám a dalším institucím
– mohou ještě posloužit.
Máte-li zahradu, kompostujte biologické odpady (trávu, rostlinný odpad
z kuchyně). Získáte tak živiny pro půdu – ušetříte tím, že si nebudete
muset kupovat zeminu v zahradnictví pro své květiny a zahradu. Když do kompostu
přidáte rostlinný odpad z kuchyně, doplní se o výživné látky.


Používejte do kamen pouze schválené palivo. Pálíte-li dřevo, dbejte na to, aby bylo pořádně vyschlé.
S jeho vlhkostí klesá výhřevnost. Dřevo dostatečně vyschne přes 2 zimy. Nespalujte chemicky ošetřené ani
průmyslové dřevo.

 Popel z kamen, pokud jste pálili něco jiného než čisté suché dřevo. Může obsahovat
hodně toxických látek, proto ho nepoužívejte na zahradě.


Směsný domovní odpad se vyváží 1x za 14 dní v pátek. Na Úřadu městyse Švábenice jsou
také k prodeji igelitové pytle, do kterého můžete vložit směsný odpad, který se Vám již
nevešel do popelnice (1 kus/8,- Kč), který při pravidelném svozu také vyvezou.
(musíte mít na Úřadu městyse Švábenice zaplacen poplatek za komunální odpad)

 Třiďte odpad již přímo u vás doma a poté odneste do kontejnerů, které jsou rozmístěny po městyse :
Sklo(barevné a bílé) - Trávník, 2x v ulici ke kostelu – svoz 1x za 2 měsíce
Papír
- před pohostinstvím V Bráně – svoz 1x za měsíc
Plasty + PET lahve - před pohostinstvím V Bráně, Trávník, 2x v ulici ke kostelu – svoz 1x za týden (v pondělí)
Svoz nebezpečného odpadu (léky, barvy…) se pořádá ve Švábenicích 2x ročně (jaro, podzim)
u Osmeku.
Objemný odpad se odváží na skládku do Kozlan za úplatu.
Sběr starého železa (i papíru) po městyse provádí zájmové organizace a je vždy vyhlášen
předem místním rozhlasem.


Objemný odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůžete dát do sběrných nádob
(např: koberce, nábytek, okna, bedny, odpadní dřevo, matrace, linoleum, duchny a
další) lze odevzdávat bezplatně ve sběrných dvorech :

Sběrný dvůr Ivanovice na Hané,
tel: 739 969 545

středa 13.00-18.00 hod
sobota 8.00-12.00 hod

Sběrný dvůr Vyškov, Brněnská 15A: úterý, čtvrtek 8.00-17.00 hod
tel: 517 810 030
sobota 8.00-12.00 hod
Hana Hladká – pracovnice Městyse Švábenice
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Požáry v obci
1852 – 1949
1852 (22.5) Požár na čísle 5, ¾ zničeného městečka
1876 koncem února 6 domů č.p. 145-150
1878 na čísle 140
1880 na čísle 162
(3.10.) na čísle 65 – stodola
1881 na čísle 147 - žhář Severa odsouzen na 4 roky
1881 na čísle 49 v červnu – vypukl požár ve stodole. Požár se rozšířil tak, že ve dvou hodinách
vyhořel celý Hliník, jen kována č.p. 39 zůstala bez pohromy.
1886 hořelo v Záhumení č. p. 199, 72
1887 nařízeno, že nikdo nesmí sázet stromy před domem
1888 na čísle 52 u Antonína Pospíšila
1896 Požár Svobodníkovo v Zábraní, rozšířilo se na č. 93 Vyroubalovo, Obořilovo

2.8.1896 byl založen

Sbor dobrovolných hasičů

1924 Vyhořel do základů mlýn Ferdinanda Jenáčka. Škoda 300.000,-. Byl jen z části pojištěn.
Požár vypukl v 10 hod. večer, když byl mlynář na svatbě. Požár byl založen úmyslně.
1959 (23.2.) stohy
1970 (7.2) ples na Trávníku
1936 požár věže kostela. Zvon Florian - starý 193 roků- spadl na zem a na kousky se rozbil.
Zvony Panna Maria, sv. Josef a sv. Michael se zachytily v trámoví věže, ale oba žárem
pukly.
1947 na čísle 138 - mlat zapálený bleskem
1949 (7.12.) Hladkých mlat na Hradisku

ze zápisků paní Boženy Butalové
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Objev zaniklé středověké vsi Všebořice
Po ukončení pátracích akcí zveřejněných ve zpravodajích a okresním tisku, pokračuji v dalších. Mezi nimi
zaujímá významné místo bádání po staletí známé pověsti o Duchnové studánce a zaniklé vsi Všebořice
(Šebořice).
Po čase jsem přizval uznávaného vyškovského archeologa Mojmíra Režného a pátrali jsme v okolí studánky
směrem ke Švábenicím. Díky jeho bohatým zkušenostem a znalostem se nám podařilo narazit na první objekty.
K tomu uvádí Jiří Doležel z Archeologického ústavu akademie věd Brno: V průběhu měsíce května 2008 byl na
výzvu známého regionálního vlastivědného badatele Pavla Kudličky zahájen terénní průzkum, jehož cílem bylo
stanovení skutečné polohy zaniklých Všebořic. Průzkumné práce vedl Mojmír Režný – dobrovolný
spolupracovník odborných archeologických institucí, zejména Ústavu archeologické památkové péče v Brně,
Archeologického ústavu akademie věd ČR v Brně, Muzea Vyškovska ve Vyškově. V průběhu několika
výzkumných sezon se M. Režnému skutečně podařilo přesně lokalizovat zaniklé Všebořice do jižní poloviny
švábenického katastru. Následný podrobnější povrchový průzkum ale přispěl také k poznání bližší podoby vsi a
přinesl i některé archeologické nálezy určující bližší dobu její existence. Jednalo se dle všeho o poměrně malou
osadu, čítající snad jen 6-10 usedlostí, založenou u dosud málo osidlovaných zákoutí někdy ve 13. století Pány
ze Švábenic. Po jednom z členů rodu dostala ves i své jméno.
Všebořice byly v průběhu 14. a 15. století poměrně často zmiňovány
v písemných pramenech. Díky tomu víme, že kromě švábenických pánů zde
získal určité majetkové podíly i klášter benediktinek v Pustiměři. Všebořice již
v 15. století zpustly, ale o pozemky zaniklé osady se ještě dlouho vedly spory
před zemským soudem mezi jeptiškami z Pustiměře a jednotlivými Pány ze
Švábenic.
Život středověkých Všebořic dokreslují archeologické nálezy, především
užitková keramika z kuchyňské výbavy jednotlivých stavení.

Historická mapa s oblastí, kde
probíhá archeologický výzkum

Archeologický výzkum Všebořic bude v příštích letech pokračovat a díky
laboratorní konzervaci a odborného vyhodnocení získaných nálezů bude areál
vsi přesně zaměřen. Konečným cílem je pak vydání publikace a zpřístupnění
výsledků výzkumu odborníků široké veřejnosti.
.

Nádoba ze zaniklých
Všebořic po laboratorní
rekonstrukci
( 14. – počátek 15. století)

Připravil: Pavel Kudlička st.
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I na vaší půdě se může skrývat poklad
Vážení čtenáři našeho zpravodaje. Přijměte ode mne velkou prosbu. Pro naše Vlastivědné muzeum bych chtěl
v koutku hanáckého spisovatele Jana Vyhlídala vystavit všechny jeho knihy, které napsal na zdejší faře. Bylo to
20 humorných knih. V antikvariátu se mi podařilo sehnat pouze 12 titulů. Knihy vycházely v období let 19301940 a ilustroval je téměř všechny akad. Malíř Petr Pištělka. Některé nebyly ani vázané. Proto bych Vás prosil,
podívejte se na půdách, možná by se tam scházející nám „poklad“ objevil a jistě vás pak bude hřát na srdci, že
jste pomohli dobré věci.
Libor Pištělka

Co se dále připravuje
Od září bude v muzeu otevřena další výstava, která přiblíží hlavní postavu českých dějin a hlavního patrona
českého národa sv. Václava.
Zároveň zhlédnete nové nakonzervované exponáty, které přibudou v našich expozicích.
Na shledání v muzeích se těší Libor Pištělka.

Kouzlo rybařiny
Voda, ať už z potoka, řeky, rybníka, jezera či moře, v sobě skrývá zvláštní kouzlo. Ať už hladinu čeří vítr
nebo je hladká jako sklo, vždy nás neodolatelně přitahuje. Ve vodě a v jejím okolí je stále co pozorovat. Každý,
hlavně rybáři, dosvědčí, že dny strávené s udicí u vody bývají plné zážitků, poezie a pohody. Každý čeká na
svou velkou rybu, pokud ale nepřijde, přesto nejsou rozladěni. Možná zítra, pozítří, za měsíc, za rok. Sedí
s pruty u řeky, věčně stejné a zároveň stále se měnící a začne chápat svět, život i přírodu úplně jinak, než ve
shonu všedních dnů. Při pohledu na vodní hladinu se příroda v jejím vnímání stává nedílným celkem, jehož
malou součástí jsou i oni sami. Rybaření učí pokoře. Učí také rozumět světu kolem nich i nám samým. A to je
snad právě to, co moderní člověk nejvíc potřebuje.
Říše ryb je tajemná a záhadná. Ryby jsou nejstarší obratlovci a ještě dnes obývají asi v 25.000 druzích
vodstva naší země. Velikostí se pohybují od 2 cm dlouhých sladkovodních rybiček až po skutečné obry – 20
metrů i více dlouhé žraloky. Ryby mají orgány a vlastnosti, které nemají žádná jiná zvířata.
Pro potěchu všech milovníků přírody jsem připravil ve Vlastivědném muzeu ve Švábenicích z mých
rozsáhlých sbírek opět velkou výstavu s názvem: „RYBY CELÉHO SVĚTA a kouzlo rybařiny“. Návštěvníci
uvidí 950 druhů ryb a stovky dalších dokumentů o krásách rybaření. Celkem je to 1.670 záběrů v různém
provedení.
Otevřeno je každou neděli od 17. dubna do 3. července 2011 vždy
odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin. Spolu s výstavou můžete
příležitostně opět zhlédnout stálé expozice obou našich muzeí.
Těší se na Vás: Libor Pištělka
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Petrův zdar
Je to již pěkná řádka let, kdy vášnivý rybář pan František Burda
v osmdesátých letech minulého století dal dohromady několik nadšenců
z mládeže ve Švábenicích, kteří o rybařinu projevovali zájem. A ten
neopadává ani v dnešní době. Členové jsou zaregistrováni v Moravském
rybářském svazu místních organizace ve Vyškově.
Členy jsou:
Jiří Novák, Mirek Obhlídal, Mirko Šášek, Leo Kaláb, Richard Foltýn,
Ladislav Obhlídal, Radek Butala, Martin Butala, Bohuslav Přichystal, Petr Hladký, Josef Dvořák, Karel Krupík,
Petr Krupík, Vlastimil Fatera, Josef Látal, Jiří Látal, Pavel Veselý, Josef Zaoral, Josef Mičlo, Roman Navrátil,
Tomáš Pištělka, Jaromír Doleček, Vladimír Doleček, Miloš Skácel, Petr Kulkus, Josef Sedláček, Antonín Albert,
Radek Hanák, Jiří Lakomý, Petr Šebesta, Ondřej Válek, Milan Stěnička, Marek Veselý, Roman Veselý.
Nesmíme zapomenout ani na ty, kteří řady rybářů ve Švábenicích již opustili. Byli to: František Burda, Michal
Butala, Jaromír Skácel a Zdeněk Hlobil.
Každý člen ročně odpracuje 10 brigádnických hodin ve prospěch rybářského svazu, jednou ročně se
zúčastňuje soutěže na místním rybníku a memoriálu Michala Butaly, kde si všichni zavzpomínají na dobrého
kamaráda.
Co přát našim rybářům? Ať se švábenický rybník brzy opět zaskví v plné parádě a ať jejich ušlechtilý koníček
nikdy nezanikne.
Připravil: Libor Pištělka

Z jiného soudku
Možná by to některého rybáře zamrzelo, kdybychom do tohoto zpravodaje nedali alespoň špetku rybářského
humoru.
A tuhle znáte?
Přišel pan Česílek domů, praštil s udicí, sedl si na židli
a hluboce vzdychl. Povídá mu manželka: „Já ti říkala,
že je ještě brzy na ryby“
Pan Česílek vyskočí ze židle a zařve: „Blbost, brzy!
Smůlu mám. Chyt jsem pěknou, velkou, ale než jsem
ji vytáh, tak mi ji sežral červ!“

Rekreant se vydal ráno na ryby. U řeky se ptá
vesničana:
„Mohou se zde chytat ryby?“
„Ano“.
„Tedy když něco chytím, nebude to přestupek?“
„Ne, to bude zázrak“.

Potkaly se dvě.
„Včera jsem byla s Karlem rybařit“.
„A ulovila jsi něco?“
„Pochopitelně“.
„A co?“
„Že se můžeš tak hloupě ptát. Karla přece“.

Jednoho sychravého všedního dopoledne se setkali na
břehu řeky dva rybáři. Byli ze stejného podniku. Ten
první se ptá: „Jak to, že dnes nejsi v práci?
„Mám těžkou angínu“, odpověděl.
„To se mnou je to horší“, pravil sklesle ten druhý.
„Já mám zápal plic“.

Jeden rybář telefonoval:
„Chytil jsem tááákovoou rybu.
Nemohu ti ani ukázat jakou velkou,
neboť volám z telení budky“.

Trochu humoru připravil
Libor Pištělka

Na břehu jezera sedí dva rybáři. Jeden
povídá druhému:
„Teď si trochu zdřímnu. Kdybych spadl
do vody, tak mě vzbuď“.

Přijde rybář domů a povídá manželce:
„Tento týden nebudeš kupovat maso!“
“To jsi chytil tolik ryb?“
“Ne, propil jsem výplatu.“
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ZO ČSCH ve Švábenicích vás stručně informuje o naší činnosti
v roce 2010
Hned 9. ledna 2010 jsme zahájili chovatelský rok 2010 naší Výroční schůzí. Přes mrazivé počasí přišlo z 22
členů ZO nadpoloviční většina a to 17 chovatelů.
V únoru se naši tři členové účastnili rozšířeného Okresního pléna konaného ve Slavkově u Brna.
Informace z tohoto pléna jsme sdělili členské základně na naší členské schůzi.
V březnu se někteří naši členové a příznivci chovatelství účastnili společenského večírku v Hlubočanech. K tanci
a poslechu hrála krojovaná dechová hudba Podhoranka. Dále byl proveden sběr kovového odpadu.
V dubnu na naší členské chůzi byl dohodnut termín konání letní noci, která se konala 31. 7. 2010
v chovatelském areálu ve spolupráci s městysem Švábenice. Hrála nám krojovaná dechová hudba
Mistříňanka. V průběhu měsíce byla provedena brigáda v chovatelském areálu.
V květnu naši členskou chůzi navštívil zástupce Okresní organizace ČSCH z Vyškova Ing. František Vlček a
předal našim členům, příteli Jaroslavovi Štanclovi stříbrný odznak II. stupně a členům Stanislavu Minaříkovi,
Jiřímu Damborskému a Pavlovi Derkovi odznak III. stupně.
V červnu jsme uskutečnili v našem chovatelském areálu Dětský den, který se konal dva dny. Děti ze
Švábenic si zde mohly donést a vystavit zvířátka – svoje domácí mazlíčky. Výstava byla ještě rozšířena o
zvířata některých našich členů. Byli bychom rádi, kdyby tato výstava oslovila hlavně školní mládež a aby
si vybrali chov drobných a hospodářských zvířat za svého koníčka, který nejen poučí, ale také pomáhá
obohatit stůl chovatele.
V červenci byly v areálu chovatelů uskutečněny brigády. Hlavně se pracovalo na sečení trávy, mytí oken, podlah
a úklidu. Dále byly předělány podlážky pro nové zakoupené skládací klece pro králíky. A poslední den
v červenci jsme v chovatelském areálu uskutečnili letní noc ve spolupráci s městysem Švábenice.
V srpnu byly ze Znojma dovezeny nové skládací klece pro králíky. Na členské schůzi byly přítomným
členům rozdány přihlášky na obeslání výstav – na Okresní výstavu drobného zvířectva do Vážan nad
Litavou a na naši Místní hodovou výstavu do Švábenic. Akce se konaly ve stejnou dobu a to 24. a 25. 9.
V září bylo pro nás hlavní akcí zajištění a provedení naší Místní hodové výstavy drobného zvířectva. Přestože
tato výstava konkurovala stejným termínem Okresní výstavě ve Vážanech nad Litavou a pak i nemocí
(myxomatózou) u králíků, která byla v okolí, tak nám naši výstavu obeslalo 38 vystavovatelů, kteří vystavovali:
78 králíků ze 17 plemen, 80 holubů z 11 plemen, 89 drůbeže z 24 plemen, 28 exotického ptactva z 8 druhů, 14
zakrslých králíčků a dvě morčata.
V říjnu se zúčastnili tři naši členové rozšířeného Okresního pléna ve Slavkově u Brna, kde nám byly
rozdány přihlášky na obeslání Okresní výstavy, která se uskuteční ve Slavkově.
V listopadu jsme provedli sběr kovového odpadu, placení členských příspěvků a účastnili jsme se Okresní
výstavy ve Slavkově u Brna. Po skončení této výstavy naši čtyři členové pomáhali rozdělávat výstavní klece.
V prosinci bylo na naší členské schůzi odsouhlaseno, že budeme pořádat společenský večírek chovatelů
okresu Vyškov, který se uskuteční u nás ve Švábenicích v Kulturním domě a to dne 19. března 2011. Dále
byl proveden soupis výstav, na kterých se účastnili naši členové. Do roku 2011 vstupujeme z 25 členy a 4
mladými chovateli.

Závěrem chceme poděkovat městysi Švábenice za podporu, všem sponzorům za dary do
tomboly a za příspěvky, kterými jste podpořili konání těchto zdárných akcí v roce 2010.
Za ZO ČSCH jednatel Zdeněk Lejsek
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Klasické relaxační masáže
Trápí Vás bolest zad, nebo si chcete jen příjemně zarelaxovat?
Klasické masáže odstraňují únavu a bolesti svalového napětí, bolesti zad, zmírňují
bolesti kloubů, bolesti hlavy, příznivě působí na pohybový aparát, uvolňují psychické
stresy, zlepšují duševní pohodu a celkově regenerují Váš organismus.
Jak již bylo řečeno výše, masáž slouží ke zlepšení zdravotního stavu, k posílení
organismu zanedbaného nedostatkem pohybové činnosti i dalšími zdravotně
negativními vlivy.
Během klasické masáže dojde k posílení krevního oběhu, uvolnění svalstva, prokrvení a
regeneraci pokožky. Je také využívána k upevnění tělesného a duševního zdraví, k
posílení organismu, ke zvýšení výkonnosti, nebo k osvěžení po fyzické i psychické námaze a může být zacílena
na jakoukoliv část Vašeho těla.
Masážní prostředky používané při masáži v našem masážním studiu jsou čistě
přírodní oleje z rostlin, které působí aromaterapeuticky, tj. i na vaši mysl a
prohlubují relaxaci a regeneraci Vašeho těla i duše.
V začátku každé klasické masáže se Vám dostane standardně prováděné
předehřívací procedury, která připraví Vaše tělo a svaly na masáž a zvýší
regenerační účinky masáže, zatím co Vy budete příjemně relaxovat.
Předehřívání se provádí přiložením rašelinového zábalu nebo použitím
infrazářiče.

Přenosné masážní lehátko
!!!!!!!! Novinka !!!!!!!!!
Pro klienty, kteří se nemohou z důvodu časové tísně atd. dostavit do masážního
salonu, nabízím službu masáží u vás doma. Mohu přijet na požádání s
přenosným masážním lehátkem do Vašeho soukromí.

Další nabízené služby:
Anticelulitidní zeštíhlující masáž
Trápí Vás celulitida?
Rádi byste štíhlejší a hladší nohy?
Máte večer pocit těžkých a unavených nohou?
Rádi byste zpevnili a vytvarovali vaši postavu?
Velice účinná podtlaková zeštíhlující masáž.
Účinně pomáhá v boji proti celulitidě, urychluje odeznívání projevů akutní i
chronické únavy nohou, hraje významnou roli při formování postavy a
nezanedbatelnou měrou přispívá ke zlepšení kvality pokožky.
Vlastní masáž probíhá v několika krocích. Speciální anticelulitidová podtlaková masáž působí na tukové buňky
ze zvlákněného podkoží, stimuluje všechny podkožní struktury, zlepšuje krevní i lymfatickou cirkulaci a
zásadním způsobem ovlivňuje odplavování nahromaděných odpadních a toxických látek.
Něco o mně: masíruji již sedmým rokem a jsem vedena jako rehabilitační pracovník, jelikož jsem absolvovala
kurz pod záštitou ministerstva zdravotnictví.
Masírovala jsem ve svém minulém bydlišti a jsem schopna doložit reference od své minulé klientely.
Masáže provádím po telefonické dohodě.

Na Vaši návštěvu se těší Tamara Oujezská
Adresa: Švábenice 221
Tel. na objednávky a případné dotazy: 604 997 544
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