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Cesta domů
Marie Skácelová

Sedím s tátou u atlasu,
o Zemi mi povídá,
o všech krásných
městech, horách,
o mořích i
pustinách…
Ukazuje zvláštní místa,
o kterých se nám jen sní…
Zvířata, rostliny, lidi,
všechny divy přírodní.
Vtom však zeptala se máma:
„Kde bys jednou chtěla žít?
V které z těchto krásných zemí
chtěla bys svůj domov mít?“
Dlouze jsem se zamyslela,
promítla si celý svět…
Nebylo však vůbec těžké
mámě říci odpověď!
„Jak se můžeš vůbec, mámo,
na takovou věc mě ptát?
Domov, ten je přece jeden!
Jiný nejde ukázat!
Mám tu všechno, po čem toužím,
můžu si tu zpívat, hrát…
A pak večer, po pohádce,
nechat si sny krásné zdát!
Mám tu spoustu kamarádů,
všechno kolem dobře znám.
Mám tu také svého pejska
a ten nesmí zůstat sám!

Hlavně, mámo, - mám tu tebe,
také tátu, bratříčka.
Dům,ve kterém je tak šťastná
moje malá dušička!
Ráda navštívím ta místa,
co nabízí velký svět.
Pak se ale vrátím domů,
k tobě, mámo, přijdu zpět!
Povím ti, jak kde se žije,
co všechno jsem viděla.
Kde je dobře,kde však zle je!
Kde bych žíti nechtěla…
Řeknu ti pak také, mámo,
jak moc se mi stýskalo
a jak celou cestu domů,
moje srdce zpívalo!
Jestli bude chtít to osud
a já budu jinde žít…
Bude vždycky cestou domů
na poplach mé srdce bít!

Motto:
„Ztratils domov, ztratils vše.“
Když jsem přemýšlela, o čem budu
psát v úvodním slovu tohoto čísla
Zpravodaje, napadala mě spousta témat – o
štěstí, přátelství, lásce, přírodě… Nejvíce
jsem se však vracela ke slovu domov. Asi je
to tím, že toto slovo se v obou našich švábenických školách nyní skloňovalo ve všech
pádech už nějaký ten pátek. Všechny naše děti i paní učitelky žily přípravami na
výstavu s názvem „Švábenice očima dětí“.
Co to vlastně domov je? Jiří Voskovec kdysi řekl, že domov je místo, kde si
člověk může pověsit klobouk. Souhlasím. Já bych jen dodala, že domov by měl být
jakýsi domovský přístav, kde bychom bez rozpaků mohli přirazit svoji kocábku a kde
bychom zůstali tak dlouho, jak se nám zachce.
Ano, většinou máme svůj domov, máme ho rádi a někteří by se ho nevzdali a
nepřestěhovali by se ani o ulici dál, kdyby museli. Jak praví přísloví: Můj domov, můj
hrad.
Osud si však s člověkem někdy dokáže nehezky zahrát. Zdaleka ne všichni
mohou „připlout do svého přístavu“. Děti vyrůstající od plenek bez rodičů v dětských
domovech, skupina dobrovolných a nedobrovolných bezdomovců, které mnozí hážou
do jednoho pytle a odsuzují a „sladký“ domov určitě nemají např. ženy alkoholiků,
gamblerů, tyranů a i přes toto všechno zůstávají a trpí dál. Važme si proto opravdového
domova, kde je někdo, kdo nás má rád, dodává nám sílu a chuť do života, kde najdeme
pomoc a lásku a kde můžeme kdykoliv bezpečně „zakotvit“.
Kdysi moje dcera jako žákyně základní školy ve své slohové práci na téma
„Co pro mě znamená domov“ napsala:
„…Domov pro mě znamená zázemí, bezpečí, přátele,
vzpomínky….Ráda se tam vracím, cítím se dobře, mají mě tu
rádi…Jsou tu lidé, pro které dělám plno pěkných věcí a oni je
dělají pro mě. Je to místo, kde se cítím v bezpečí.“
Co více si jako rodiče můžeme přát?
Mgr. Jana Zatloukalová
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Výpis usnesení přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 22.12. 2008 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
13. zasedání zastupitelstva městyse Ing. Pavla Tvrdého a Josefa Polišenského
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání
zastupitelstva městyse:
1. Technický bod ( jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3. Rozpočtové provizorium městyse na rok 2009
4. Rozpočtové opatření č. 12/2008 rozpočtu městyse
5. Obecně závazná vyhláška městyse Švábenice č. 1/2008 o místních poplatcích.
6. a)Předběžný souhlas radě městyse k provedení rozpočtového opatření v roce 2008
b)Projednání pravomocí rady městyse dle § 102, odst. 2, písmene a) zákona č.
128/2000 Sb. v roce 2009
7. Pověření zástupce městyse na valné hromady, které se uskuteční v roce 2009
8. Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku parc. č. 3987 ostatní plocha
o výměře 223 m2
9. Smlouva o nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního odpadu a
elektrozařízením
10. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu základní školy
11. Projednání kupní smlouvy ve znění dodatku č. 1
12. Různé
13. Diskuse
14. 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 19.11. a 3.12. 2008.
Bod č. 3) Rozpočtové provizorium městyse na rok 2009
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 2009 se budou hradit pouze běžné
provozní výdaje a závazky vyplývající ze smluv přechodného období. Mimo běžných
provozních výdajů a závazků se budou hradit po dobu platnosti rozpočtového
provizoria výdaje na investiční akci -Zástavba RD-inženýrské sítě-SO 03 Komunikace
a zpevněné plochy, NTL plynovod, SO 04 Vodovod, SO 06 Dešťová kanalizace,
Veřejné osvětlení. Investiční akce byla zahájena v roce 2008.
Bod č. 4) Rozpočtové opatření č. 12/2008 rozpočtu městyse
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 12/2008
rozpočtu městyse.
Bod č. 5) Obecně závazná vyhláška městyse Švábenice č. 1/2008 o místních
poplatcích
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Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku
městyse Švábenice č. 1/2008 o místních poplatcích.
Bod č. 6
a) Předběžný souhlas radě městyse k provedení rozpočtového opatření v roce 2008
b)Projednání pravomocí rady městyse dle § 102, odst. 2, písmene a) zákona č.
128/2000 Sb. v roce 2009
Usnesení č. 7: 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 2008
rozpočtovým opatřením. S výsledkem bude ZM seznámeno na nejbližším zasedání ZM.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e provádění rozpočtových
opatření radou městyse v roce 2009 v tomto rozsahu :
a) v rámci položek jednotlivých oddílů, paragrafů
b) státních dotací z programu rozvoje venkova a jiných dotací
Bod č. 7) Pověření zástupce městyse na valné hromady, které se uskuteční v roce
2009
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse d e l e g u j e starostu městyse Švábenice
Josefa Kubíka na následující valné hromady, které se uskuteční v roce 2009:
- VAK Vyškov, a.s.
- RESPONO Vyškov, a.s.
- JMP, a.s..
Bod č. 8) Projednání kupní smlouvy prodeje nemovitého majetku parc. č. 3987
ostatní plocha o výměře 223 m2
Usnesení č. 10: 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. 3987 ostatní plocha o výměře 223 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 15.610,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající, Pavlu Derkovi, bytem
Švábenice 275, 683 23 Ivanovice na Hané, jako kupující.
Bod č. 9) Smlouva o nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního
odpadu a elektrozařízením
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o nakládání
s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního odpadu a elektrozařízením
uzavřenou podle § 269 odst. 2 a násl. Obchodního zákoníku 513/91 Sb. ve znění
pozdějších předpisů mezi firmou RESPONO, a. s., Cukrovarská 486/16, 682 01
Vyškov, zastoupenou Ing. Antonínem Horáčkem, předsedou představenstva a ředitelem
a.s. a Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupeným
Josefem Kubíkem, starostou městyse.
Bod č. 10) Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o vytvoření
společného školského obvodu uzavřenou mezi Obcí Dětkovice, Dětkovice 76, 683 23
Ivanovice na Hané, zastoupenou Janem Vránou, starostou obce a Městysem
Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupeným Josefem Kubíkem,
starostou městyse.

-5 -

Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o vytvoření
společného školského obvodu uzavřenou mezi Městysem Švábenice, Švábenice 18,
683 23 Ivanovice na Hané, zastoupeným Josefem Kubíkem, starostou městyse a
Městem Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, 683 23 Ivanovice na Hané,
zastoupené MVDr. Josefem Lysákem, starostou města.
Bod č. 11) Projednání kupní smlouvy ve znění dodatku č. 1
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e dle § 85 písm. a) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouvu ve znění
dodatku č. 1 odprodeje nemovitého majetku pozemku parc. č. 147/4, zahrada o výměře
898 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 mezi Městysem Švábenice jako prodávající a Petrem Hlobilem,
Švábenice čp. 310, 683 23 Ivanovice na Hané jako kupující. Kupující se zavazuje
zaplatit na účet prodávajícího zůstatek kupní ceny ve výši 580 700,- Kč do
28.2.2009.
Bod č. 12) Různé: Smlouva o dílo na zpracování energetického auditu
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o dílo na zpracování
energetického auditu na budovu Úřadu městyse Švábenice, Švábenice 18, 683 23
Ivanovice na Hané mezi zhotovitelem Ing. Petrem Novákem, U hájovny 11d, 641 00
Brno a objednatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané,
zastoupeným Josefem Kubíkem, starostou městyse.
Informace starosty :
- dnešního dne byla předána projektová dokumentace na akci: Stavební úpravy pro
rozšíření budovy Vlastivědného muzea ve Švábenicích
- byly dokončeny práce na úpravě koryta potoka
- na úřad městyse byla doručena nabídka na vybudování lezecké stěny v tělocvičně ZŠ
- IX. ples městyse se bude konat v pátek 6. února 2009
Usnesení č. 16) Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 30. 12.2008

Výpis usnesení přijatých na 14. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 6.3. 2009 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
14. zasedání zastupitelstva městyse Alenu Kuškovou a Boženu Štolfovou
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání
zastupitelstva městyse:
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1. Technický bod ( jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3. Projednání a schválení rozpočtu městyse na rok 2009
4. Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2008
5. Projednání oznámení o vyčlenění dotace ze státního rozpočtu v roce 2009 na akci
„Městys Švábenice – Základní škola Švábenice – výměna oken a dveří“
6. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
7. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu
8. Stavební úpravy pro rozšíření Vlastivědného muzea ve Švábenicích
9. Projednání smlouvy o dílo mezi Městysem Švábenice a AQE advisors, a.s.
10. Odměny poskytované členům zastupitelstva městyse
11. Zprávy z finančního a kontrolního výboru
12. Projednání doručené žádosti k parc. 122/1 v k.ú. Švábenice
13. Schválení Spisového a skartačního řádu Úřadu městyse Švábenice a Spisového a
skartačního plánu Úřadu městyse Švábenice
14. Projednání projektu akce Biocentrum Švábenice – obnova vodní nádrže, mokřad a
tůně, k.ú. Švábenice
15. Projednání mandátní smlouvy mezi Městysem Švábenice a VZD INVEST s.r.o.
16. Různé
17. Diskuse
18. 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 17.12. 2008, 7.1., 21.1, 4.2. a 16.2. 2009.
Bod č. 3) Projednání a schválení rozpočtu městyse na rok 2009
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočet městyse Švábenice
na rok 2009.
Bod č. 4) Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2008
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e výsledky inventarizace majetku
za rok 2008, včetně závěrečné zprávy s návrhem na vyřazení.
Bod č. 5) Projednání oznámení o vyčlenění dotace ze státního rozpočtu v roce
2009 na akci „Městys Švábenice – Základní škola Švábenice – výměna oken a
dveří“
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e oznámení o vyčlenění
prostředků dotace ve výši 600.000,- Kč na základě schváleného státního rozpočtu
České republiky na rok 2009 v rámci podprogramu 298228 programu 298220 na akci
Městys Švábenice – Základní škola Švábenice – výměna oken a dveří.
Bod č. 6) Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Podmínky rozhodnutí o
poskytnutí dotace (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě výzvy:E-Government v obcíchCzechPOINT-kontaktní místa. Jedná se o typový projekt, projekt –CzechPOINTKontaktní místa (Upgrade) z Integrovaného operačního programu, který je id
entifikován takto:

-7 -

Číslo operačního programu: CZ. 1.06
Název operačního programu: Integrovaný operační program
Číslo prioritní osy: 6.2
Název prioritní osy: Zavádění ICT v územní veřejné správě-Cíl Konvergence
Číslo oblasti podpory: 6.2.1
Název oblasti podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě
Číslo výzvy: 02
Název výzvy: E-Government v obcích-Czech POINT-kontaktní místa
Bod č. 7) Smlouva o vytvoření společného školského obvodu
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o vytvoření
společného školského obvodu uzavřenou mezi Obcí Medlovice, Medlovice 12, 682 01
Vyškov, zastoupenou Bohuslavem Klemsou, starostou obce a Městysem Švábenice,
Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané, zastoupeným Josefem Kubíkem, starostou
městyse.
Bod č. 8) Stavební úpravy pro rozšíření budovy Vlastivědného muzea ve
Švábenicích
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e vypracovanou projektovou
dokumentaci akce : „Stavební úpravy pro rozšíření budovy Vlastivědného muzea ve
Švábenicích“.
Bod č. 9) Projednání smlouvy o dílo mezi Městysem Švábenice a AQE advisors,
a.s.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e smlouvu o dílo uzavřenou
mezi objednatelem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané
zastoupeným Josefem Kubíkem, starostou městyse a zhotovitelem firmou AQE
advisors, a.s., Moravské náměstí 3, 602 00 Brno zastoupenou Ing. Janem Obrovským,
ředitelem na dílo Projekt-„Stavební úpravy pro rozšíření budovy Vlastivědného muzea
ve Švábenicích“ za účelem obdržení dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihovýchod a související poradenské činnosti.
Bod č. 10) Odměny poskytované členům zastupitelstva městyse
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e odměny za výkon funkce
poskytované členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve
znění pozdějších předpisů, s platností od 1.3. 2009.
Viz příloha č. 4 tohoto zápisu.
Bod č. 11) Zpráva finančního a kontrolního výboru
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í zprávu finančního
výboru ze dne 19.2.2009 a kontrolního výboru ze dne 18.2.2009
Bod č. 12) Projednání doručené žádosti k parc. 122/1 v k.ú. Švábenice
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse z a m í t á žádost Petry a Jiřího
Heroudkových, Mlýnská 786/29, 683 23 Ivanovice na Hané o bezúplatný převod nebo
prodej za symbolickou 1,- Kč části pozemku p.č. 122/1 v k.ú. Švábenice.
Bod č. 13) Schválení Spisového a skartačního řádu Úřadu městyse Švábenice a
Spisového a skartačního plánu Úřadu městyse Švábenice
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Spisový a skartační řád Úřadu
městyse Švábenice a Spisový a skartační plán Úřadu městyse Švábenice.
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Bod č. 14) Projednání projektu akce Biocentrum Švábenice – obnova vodní
nádrže, mokřad a tůně, k.ú. Švábenice
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e projekt akce Biocentrum
Švábenice – obnova vodní nádrže, mokřad a tůně, k.ú. Švábenice a pověřuje starostu
městyse ke všem jednáním v souvislosti s touto akcí.
Bod č. 15) Projednání mandátní smlouvy mezi Městysem Švábenice a VZD
INVEST s.r.o.
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e mandátní smlouvu mezi
mandantem Městysem Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané,
zastoupený Josefem Kubíkem, starostou městyse a mandatářem VZD INVEST s.r.o.,
Úvoz 63, 602 00 Brno, zastoupená Ing. Bořkem Dvořákem na vykonání a zařízení
činností z projektové přípravy nutné pro zajištění podpory z Operačního programu
Životní prostředí, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, podoblast
podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny, na Individuální projekt
„Biocentrum Švábenice – obnova vodní nádrže, mokřad a tůně“ , k.ú. Švábenice
Bod 16: Různé: Informace starosty :
- ve dnech 25.-26.2.2009 proběhlo na Úřadu městyse Švábenice přezkoumání
hospodaření za rok 2008. Při přezkoumání hospodaření městyse nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
- od 1.4. a 1.5.2009 nastoupí na úřad městyse na veřejně prospěšné práce 2
zaměstnanci evidovaní v současné době na Úřadu práce ve Vyškově.
- ve čtvrtek 26.2.2009 proběhla kolaudace veřejného osvětlení a kabelu NN v zástavbě
nových rodinných domů.
- ve středu 18.3.2009 se uskuteční výběrové řízení na dodavatele plastových oken a
dveří na akci “Městys Švábenice – Základní škola Švábenice – výměna oken a dveří“.
Bylo obesláno celkem 5 firem.
- ve třech třídách základní školy došlo k výměně PVC, vymalování, výměně umyvadel
a obkladů.
- v sobotu 21. března bude v Kulturním domě ve Švábenicích sehrána občanským
sdružením KDO (Krásenští divadelní ochotníci) divadelní komedie: „Chlapi – hlavně
bez bab“ . Do každého domu ve Švábenicích budou do 14. března rozneseny pozvánky
a pozvánka bude rozeslána i do okolních obcí.
- v sobotu 8. srpna se uskuteční ve spolupráci Městyse Švábenice s Českým svazem
chovatelů Švábenice v areálu chovatelů letní noc s krojovanou dechovou hudbou
STŘÍBRŇANKA. V případě nepříznivého počasí proběhne tato akce v kulturním
domě.
Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: .11.3.2009
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P Ř Í J M Y 2009
MĚ S T Y S Š VÁB E NIC E
Druh
pol.
Náz ev polož ky
příjmů
111
D aně z příjmů fyzických os ob
112
D aně z příjmů právnických os ob
121
DP H
131
S právní s oudní poplatky
133
P oplatky za zneč. Ž P a za využívání přírodních zdrojů
134
O s tatní daně a poplatky z vybraných činnos tí
151
D aně z majetku
T Ř ÍD A 1 - D aňové příjmy (s oučet za třídu 1)
T Ř ÍD A 2 - Nedaňové příjmy (s oučet za třídu 2)
T Ř ÍD A 3 - K apitálové příjmy (s oučet za třídu 3)
VL A S T NÍ P Ř ÍJ MY (s ouč et z a třídy 1 + 2 + 3)
411
Neinves tiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů
412
Neinves t. přij. dotace od veř. rozp. územ. úrovně
413
P řevody z vlas tních fondů hos podářs ké činnos ti
T Ř ÍD A 4 - přijaté dotace (s oučet za třídu 4)
P Ř ÍJ MY C E L K E M (třída 1 + 2 + 3 + 4)
8115 F inancování, přebytky z minulých let
8115 F inancování, přebytky z minulých let
8115 F inancování, přebytky z minulých let
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R oz poč et
2009 v tis .
1 820
2 350
3 250
15
435
24
1 150
9 044
255
1 000
10 299
221,8
196
390
807,80
11 106,8
233
100
300

Sk.
Sk.
11
22

3

3

4

4
5
6

5
6

Oddíl
Oddíl

VVÝÝDDAAJ JE E 2009
Švábenice
2009 - -MĚSTYS
MĚSTYS
Švábenice

Rozpočet
Rozpočet
2009 v2009
tis. v tis.
10
Zemědělství
a lesní
hospodářství
10
Zemědělství
a lesní
hospodářství
7,5 7,5
21
Průmysl,stavebnictví,
stavebnictví,
obchod
a služby
0
21
Průmysl,
obchod
a služby
0
22
Doprava
2 639,60
22
Doprava
2 639,60
2212
Silnice
2591,60
2212
Silnice
2591,60
2221
Provozveřejné
veřejné
silniční
dopravy
48
2221
Provoz
silniční
dopravy
48
23
Vodníhospodářství
hospodářství
23
Vodní
613 613
Rybník
Rybník
120 120
2310
Pitná voda
0
2310
Pitná
voda
0 493
2321
Odpadní vody
2321
Odpadní
vody
493
31
Vzdělání
1 604
31 3113
Vzdělání
1 604 1 604
Základní škola
Základní
1 604
33 3113
Kultura,škola
církve a sdělovací prostředky
1 148,2
33 3313
Kultura,
1 148,2
Kino církve a sdělovací prostředky
10
3313
Kino
10
3314
Činnosti knihovnické
11
3314
Činnosti
knihovnické
11 145
3315
Muzeum
3316
Vydavatelská činnost
1
3315
Muzeum
145
3319
Záležitosti kultury
10
3316
Vydavatelská
činnost(kronika)
1
3322
Zachováníkultury
a obnova
kulturních památek
3319
Záležitosti
(kronika)
10 180
3330
Činnosti registrovaných
církví
a náboženství
3322
Zachování
a obnova kulturních
památek
180 270,2
3341
Rozhlasregistrovaných církví a náboženství
20
3330
Činnosti
270,2
3349
Sdělovací prostředky
55
3341
Rozhlas
20
3392
Kulturní prostředky
dům
3349
Sdělovací
55 215
3399
Záležitosti kultury (SPOZ)
3392
Kulturní
dům
215 231
34
Tělovýchova a zájmová činnosti
585
3399
Záležitosti
kultury
(SPOZ)
231 293
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
34 3419
Tělovýchova
a
zájmová
činnosti
585
Ostatní tělovýchovná činnost
80
3412
Sportovní
zařízení času
v majetku
293 202
3421
Využití volného
dětí aobce
mládeže (klubovna)
3419
Ostatní
činnost
80
3429
Ostatnítělovýchovná
zájmová činnost
a rekreace
10
Využití
volného
času dětí
a mládeže
(klubovna)
202
36 3421
Bydlení,
komunální
služby
a územní
rozvoj
1 433,00
3429
Ostatní
činnost a rekreace
10
3612
Bytovézájmová
hospodářství
0
36 3613
Bydlení,
komunální
služby a územní rozvoj
1 433,00 190
Nebytové
hospodářství
3631
Veřejné
osvětlení
3612
Bytové
hospodářství
0 615
3632
Pohřebnictví
3613
Nebytové
hospodářství
190 192
3633
Výstavba
a údržba místních inženýrských sítí
82
3631
Veřejné
osvětlení
615
3639
Komunální služby a územní rozvoj
3632
Pohřebnictví
192 354
37 3633
Ochranaaživotního
prostředí
Výstavba
údržba místních
inženýrských sítí
821081,5
3721
Sběr a svoz
nebezpečných
odpadů
35
3639
Komunální
služby
a územní rozvoj
354
Sběr a svoz
komunálncíh
37 3722
Ochrana
životního
prostředí odapdů
1081,5 412,5
3745
Péčea osvoz
vzhled
obcí a veřejnou
3721
Sběr
nebezpečných
odpadůzeleň
35 634
43
Sociální služby a pomoc v soc. zabezpečení
22
3722
Sběr
a
svoz
komunálncíh
odapdů
412,5
4329
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
1,5
3745
Péče
o
vzhled
obcí
a
veřejnou
zeleň
634
4341
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
10
43 4357
Sociální
služby a pomoc v soc. zabezpečení
22 2,5
Domovy
4329
Ostatní
a pomoc
dětem asoc.
mládeži
1,5
4359
Ostatnísociální
službypéče
a činnosti
v oblasti
péče
8
Sociální
pomocveřejný
osobámpořádek
v hmotnéanouzi
10
55 4341
Bezpečnost,
požární ochrana
68
4357
Domovy
2,5
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
68
Ostatní
služby
a činnosti
oblasti
soc. péče
8
61 4359
St. moc,
státní
správa,vúz.
samospr.
a pol. strany
2526,00
55 6112
Bezpečnost,
veřejný pořádek
a požární ochrana
68 924
Místní zastupitelské
orgány
6115
Volby ochrana - dobrovolná část
0
5512
Požární
68
Činnost
místní
správy
1 602,00
61 6171
St.
moc, státní
správa,
úz. samospr. a pol. strany
2526,00
63 6112
Finanční
operace orgány
12
Místní
zastupitelské
924
6310
Výdaje z finančních operací (služby bank)
12
6115
Volby
0
64 6171
Ostatnímístní
činnosti
0
Činnost
správy
1 602,00
11
63 VÝDAJE CELKEM
Finanční operace
12739,80
6310
Výdaje z finančních operací (služby bank)
12
64
Ostatní činnosti
0
11
VÝDAJE CELKEM
11 739,80
Funkční
třídění
Funkční
třídění

Občanská rubrika
Žít, to je nejvzácnější věc
na světě, neboť většina lidí
jenom existuje.
O. Wilde

Narodili se:
Kubíková Adéla
Brtník Matyáš
Křížová Valérie
Vlčková Veronika

č.p. 333
č.p. 303
č.p. 247
č.p. 324

Vše nejlepší k narození
potomka !

Opustili nás:
Hladká Pavla, č.p. 314 ve věku 79 let
Hlobil Zdeněk, č.p. 310 ve věku 57 let

Protože nám není dovoleno
dlouho žít, zanechme něco,
co bude svědectvím,
že jsme žili.
G. Plinius

Počet obyvatel ve Švábenicích: celkem 951
z toho ženy 471 muži 480
připravila : Hana Hladká - pracovnice městyse
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Den
Den matek
matek
Druhou
Druhou květnovou
květnovou neděli
neděli si
si připomínáme
připomínáme Svátek
Svátek
matek,
který
se
u
nás
začal
slavit
v
první
matek, který se u nás začal slavit v první čtvrtině
čtvrtině minulého
minulého
století.
století. Symbolem
Symbolem svátku
svátku byla
byla kvetoucí
kvetoucí snítka
snítka jabloně.
jabloně. Den
Den
matek
matek je
je výrazem
výrazem úcty
úcty kk mateřství
mateřství aa svátkem
svátkem rodiny.
rodiny.
Při
Při pátrání
pátrání vv mém
mém soukromém
soukromém archívu
archívu jsem
jsem nedávno
nedávno objevila
objevila glosu
glosu jedné
jedné
čtenářky,
která
napsala
do
tehdejšího
deníku
o
vztahu
známého
herce
čtenářky, která napsala do tehdejšího deníku o vztahu známého herce Vladimíra
Vladimíra
Menšíka
Menšíka ke
ke své
své mamince:
mamince:
„Není
„Není to
to tak
tak úplně
úplně od
od věci,
věci, když
když se
se mně
mně se
se jménem
jménem Vladimíra
Vladimíra
Menšíka
nejdřív
vybaví
úžasně
citlivý
člověk
a
syn
Menšíka nejdřív vybaví úžasně citlivý člověk a syn milující
milující svou
svou
maminku,
maminku, teprve
teprve potom
potom skvělý
skvělý herec,
herec, humorista
humorista aa bytostný
bytostný Moravák.
Moravák.
Měla
Měla jsem
jsem před
před mnoha
mnoha lety
lety možnost
možnost zúčastnit
zúčastnit se
se vv Brně
Brně setkání
setkání
ss tímto
tímto umělcem
umělcem aa skvělým
skvělým vypravěčem.
vypravěčem. Vlastní
Vlastní program
program si
si už
už moc
moc
nepamatuji,
nepamatuji, zato
zato vše,
vše, co
co se
se odehrálo
odehrálo kolem,
kolem, ano.
ano. Vladimír
Vladimír Menšík
Menšík přijel
přijel
na
na představení
představení ,, rozesmátý
rozesmátý vešel
vešel aa hned
hned vv úvodu
úvodu se
se omluvil:
omluvil: „Vážení,
„Vážení,
jsem
tady,
představení
může
začít
podle
plánu,
jen
mě
jsem tady, představení může začít podle plánu, jen mě ještě
ještě na
na chvíli
chvíli
omluvte,
omluvte, zajedu
zajedu pro
pro maminku.“
maminku.“ Slovo
Slovo maminka
maminka znělo
znělo zz jeho
jeho úst
úst stejně,
stejně,
jako
jako by
by říkal
říkal bohyně.
bohyně. Za
Za chvíli
chvíli si
si jiji přivezl
přivezl aa choval
choval se
se kk ní
ní opravdu
opravdu jako
jako ke
ke
světici.
„Vážení,
to
je
moje
maminka,“
říkal
všem
okolo.
Jemně
ji
podpíral
světici. „Vážení, to je moje maminka,“ říkal všem okolo. Jemně ji podpíral
až
až do
do sálu
sálu na
na místo
místo vv první
první řadě,
řadě, při
při vyprávění
vyprávění se
se na
na ni
ni obracel
obracel oo souhlas,
souhlas,
po
po představení
představení za
za ní
ní hned
hned běžel,
běžel, opatrně
opatrně jiji usadil
usadil do
do
auta
auta aa odvezl
odvezl domů.
domů. Tehdy
Tehdy už
už špatně
špatně dýchal,
dýchal, na
na
pódiu
to
bylo
znát,
ovšem
s
maminkou
pódiu to bylo znát, ovšem s maminkou byl
byl zase
zase
chlapec.
chlapec. II takový
takový byl
byl Vladimír
Vladimír Menšík.“
Menšík.“
A
A co
co kk tomuto
tomuto milému
milému příspěvku
příspěvku oddané
oddané čtenářky
čtenářky
dodat?
Snad
jen
aby
všechny
maminky
měly
dodat? Snad jen - aby všechny maminky měly tak
tak hodné
hodné syny
syny
aa dcery
dcery aa kdyby
kdyby bylo
bylo možné
možné postavit
postavit ten
ten největší
největší aa
nejkrásnější
nejkrásnější pomník,
pomník, pak
pak by
by jistě
jistě patřil
patřil právě
právě maminkám.
maminkám.
Jana
Jana Zatloukalová
Zatloukalová

K
K přání
přání všem
všem maminkám
maminkám se
se připojuje
připojuje ii redakce
redakce

Dar
Dar dobré
dobré vůle
vůle
Jistě
Jistě by
by to
to přišlo
přišlo našim
našim ženám
ženám ze
ze Švábenic,
Švábenic, spolu
spolu
ss několika
ženami
z
Dětkovic,
nespravedlivé,
několika
ženami
z Dětkovic,
nespravedlivé,
kdybychom
kdybychom zapomněli
zapomněli na
na aktivitu,
aktivitu, kterou
kterou již
již tradičně
tradičně
pravidelně
každým
rokem
konají.
Na
konto
Dobré
pravidelně každým rokem konají. Na konto Dobré vůle
vůle
vv roce
roce 2008
2008 celkem
celkem bylo
bylo vybráno
vybráno 20
20 185
185 Kč,
Kč, které
které byly
byly

--13
13 --

postupně věnovány na tyto účely:
Dne 6. května a 30. října 2008 bylo odesláno pro Charitu Hrabyně pro tělesně postižené
celkem 6 500,- Kč
Rovněž toho dne bylo odesláno pro tělesně postižené děti do Otnic 2 000,- Kč.
Dne 10. června a 1. září 2008 bylo odesláno MUDr. Jolaně Zlámalové na výstavbu
nové školy v Ugandě 10 000,- Kč.
Celkové vydání i s poštovným bylo 18 566,- Kč.
My, muži ze Švábenic, nadále držíme palce a pokračujte stále v této Bohumilé činnosti.
Připravil : Libor Pištělka

3. oddíl YMCA Skaut Švábenice v roce 2009
V sobotu 10. ledna 2009 se na úřadu městyse sešlo pět dospělých členů naší organizace
a patnáct dětí a mládežníků, aby uskutečnili již tradiční Tříkrálovou sbírku pro potřeby
Charity. Během tohoto dne se podařilo vybrat 27 423.- Kč (v roce 2008 to bylo
27 316.- Kč). Poděkování patří všem zúčastněným i těm, kteří do této sbírky finančně
přispěli.
V době od 27. do
29. března se tři
naši členové
zúčastnili semináře
„Instruktor lezení
na umělých
lezeckých
stěnách“. Seminář
probíhal
v Olomouci a
Prostějově.
V květnu se
zajedeme podívat
na oslavy „100 let
trvání skautingu
ve Vyškově“.
V červnu plánujeme jednodenní putování v oblasti Jeseníků s názvem „Cesta za
zlatem“.
Od 4. do 12. července uskutečníme skautský tábor v Milkově s názvem „Pět
neděl v baloně“. Cena tohoto tábora bude 1 500.- Kč.
Na setkání s Vámi se těší vedoucí oddílu Vladimír Norgay Hroza
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Výroční zpráva YMCA T.S. za rok 2008
YMCA Skaut Švábenice
Číslo oddílu 303
Vůdce oddílu: Vladimír Norgay Hroza č.p. 339 Švábenice
Hospodář oddílu: Jana Jičíčková, č.p. 73, Švábenice
Klubovna je v domě č.p. 228
Počet registrovaných členů: do 15 ti let : 13
15 až 18 : 6
Nad 18 : 13
Děti našeho oddílu se scházejí ve třech družinkách a to kluci bez rozdílu věku
Vlčáci, mladší děvčata a starší děvčata. Starší děvčata se převážně věnují chrámovému
zpěvu. Scholu navštěvují i mladší děvčata, která mají o zpěv zájem.
Letošní rok jsme tradičně zahájili Tříkrálovou sbírkou. Letos se pro potřeby Charity
vykoledovalo 27 423.- Kč. V měsíci únoru jsme v naší klubovně uspořádali výstavu
„100 let skautingu“. K vidění byly kroniky, fotografie a dokumenty od roku 1945, kdy
byl skauting v naší obci založen.
V měsíci červenci byl již tradiční skautský tábor na naší základně u obce Milkov
v okrese Prostějov.
V říjnu jsme navštívili Lanové centrum Proud Brno. Byl to fantastický zážitek. Všem,
kdo mají trochu odvahy, toto centrum doporučujeme navštívit.
V říjnu naše děvčata uspořádala výtvarnou dílnu v klubovně. Vytvářely se zde ozdobné
lucerničky.
Závěr roku patřil Betlémskému světlu a setkání u jesliček s názvem „Putování za
vánoční hvězdou“.
Z plánovaných akcí se nám pro malý zájem nepodařilo uskutečnit putování „Posázaví“
a „Podzim v Moravském krasu“.
Provoz klubovny hradí Úřad městyse Švábenice. Naším úkolem je starat se o budovu a
přilehlou zahradu.
O naší činnosti informujeme ve vývěsce, kterou máme na zastávce autobusu a píšeme
příspěvky do zpravodaje.
Poděkování patří Úřadu městyse Švábenice, Stavební firmě Hladký Švábenice, Lesnímu družstvu Švábenice a JAF HOLZ Vyškov. Tito všichni nám pomáhali finančně a
materiálně.

Lezecká stěna bude i u nás
Díky schválení rozpočtu Městyse Švábenice na rok 2009 mohlo dojít k tomu, aby se i u
nás mohlo přistoupit ke stavbě v dnešní době tolik populární lezecké stěny. Na tuto
akci je v rozpočtu schválena částka 170 tisíc korun. Po několika úvahách, jaký typ
stěny a jejím umístění, se přistoupilo ke stavbě typu boulderovací stěny. Tento typ
nepoužívá k jištění lezce lano a v případě pádu se padá do dopadiště z tzv.
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bouldermatek. Bouldering není lezení těžkých úseků cest, ale specifické lezení, po
kterém vás bolí svaly, o nichž nevíte, že je máte. Pokud nemáte lezeckého partnera
nebo náladu s někým lézt (jedná se o lezení s lanem), můžete zkusit právě
boulderování. Při boulderování můžeme dělat takové věci, které bychom si při lezení
cest nemohli dovolit. Napomáhá rozvoji techniky, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a
lezeckému myšlení. Málokdo je ochoten jistit lezce, který opakuje pořád dokola stejné
cesty.

Bouldering je

perfektní obměna vytrvalostního tréninku. Při lezení si
musíme dávat pozor, na co myslíme. Pozitivní myšlení
nám umožní soustředit se a uvolnit se. Negativní
myšlenky naopak zvyšují napětí na svalech a zhoršují
výkon. Úkolem lezce je vylézt čtyři až šest lezeckých
problémů (bouldrů). Stěna je do 4 m výšky. Na každý
boulder má lezec časový limit. Cílem je vylézt boulder na
top(vrchol) na co nejméně pokusů. V ideálním případě
vyhrává ten, kdo vyleze všechny bouldery na první pokus.
Zprovoznění naší stěny je plánováno na měsíc květen.
Tato stěna bude umístěna v prostoru tělocvičny u základní
školy. Na lezení jsou vhodné boty tzv. lezečky, není
dovoleno lézt naboso,
maximálně v ponožkách.
Doporučuje se ještě magnezium (známé z gymnastiky) a
pytlík na magnezium.
Požitek z lezení a překonávání sám sebe přeje Vladimír
Norgay Hroza

Život za pohár mléka…
Milí občané. Jsem rád, že vás mohu pozdravit
prostřednictvím zpravodaje. Pomalu končí 50 dnů velikonoční
doby. Podle historických pramenů Ježíš po svém zmrtvýchvstání 40
dní byl se svými učedníky a pak vstoupil do nebe. 10 dní poté jim poslal svého Svatého
Ducha a to byl počátek misií církve. Z moci Ducha Svatého Ježíšovi učedníci začali
svědčit o tom, co viděli a slyšeli, a tak se křesťanství ukázalo před světem. 300 let byli
křesťané krutě pronásledováni jak Židy tak Římany až do roku 313, kdy císař
Konstantin tzv. milánským ediktem dovolil svobodně vyznávat křesťanství. Po
krvavých začátcích se křesťané mohli konečně svobodně nadechnout. Takto církev
vyrostla na krvi mučedníků prvních století. Ale jako první svou krev pro nás proléval
sám Ježíš Kristus a z Jeho laskavé oběti vyrostla víra prvních křesťanů a naše.

- 16 -

V dnešní době se toto všechno zdá nepodstatné. Svět má dost svých problémů, jako
v následujícím příběhu:
Kdysi žil chudý chlapec Howard Kelly, který prodával po
domech zboží, aby si mohl zaplatit studia. Jednou si všiml,
že už má jen 10 haléřů na jídlo a měl velký hlad. Rozhodl se
proto, že si vyprosí něco k jídlu v nejbližším domě. Avšak
ztratil odvahu, když mu přišla otevřít pěkná mladá žena.
Místo jídla poprosil jen o pohár vody. Ona viděla, že je
vyhládlý a přinesla mu pohár mléka. Pil ho pomalu a zeptal
se: „Co jsem vám dlužný?“ „Vůbec nic“, odpověděla žena.
„Maminka nás učila, že si nikdy nemáme nechat zaplatit za
to, že jsme milí.“ „Tak vám tedy z celého srdce děkuji.“
Když Howard Kelly opouštěl tento dům, cítil se silnější
nejen fyzicky, ale i posílen ve víře, kterou právě ztrácel.
Za několik roků tato mladá žena vážně onemocněla.
Místní lékaři byli bezmocní. Poslali ji do hlavního města, kam zavolali
specialisty, aby se zabývali touto neobvyklou chorobou. Doktora
Howarda Kellyho přizvali na konzultaci. Když zaslechl název města,
odkud žena přijela, měl v očích zvláštní světlo. Hned se zdvihl a kráčel po
chodbě, která vedla do jejího pokoje. Oblečený v civilních šatech vešel,
aby se na ni podíval. Okamžitě ji poznal.
Vrátil se do konzultační místnosti
rozhodnutý udělat všechno, co je v jeho
silách, aby jí zachránil život.
Po dlouhém čase boj s nemocí vyhráli.
Doktor Kelly požádal, aby mu fakturu na
požadovanou částku za léčbu poslali ke
schválení. Podíval se na ni, napsal
poznámku na okraj a poslal fakturu do
pokoje nemocné. Ta se ji bála otevřít, byla
si jistá, že ji bude
muset splácet celý svůj další život. Nakonec ji
přece jen otevřela. Její pozornost upoutala slova
napsaná na okraji faktury. Četla tam: Zcela
zaplacené pohárem mléka.
Podepsaný doktor Howard Kelly.
Oči se jí zalily slzami radosti a s vděčným
srdcem se modlila: „Děkuji ti, můj Bože, ať se
tvoje láska dále šíří přes lidská srdce a ruce.“
Jedno přísloví praví: Chleba hozený do vody se vám vrátí.
Skutek lásky, který dnes uděláte, může být k užitku vám nebo jinému člověku,
kterého máte rádi, právě ve chvíli, když se toho ani nenadějete. I kdyby se vám
ten skutek lásky nevrátil, přispějete k tomu, aby se na světě dobře žilo. A není to
snad cíl života?
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Stojí za to být obětavým, stojí to za to pomáhat? Často si klademe tuto otázku,
zvláště když nás někdo zklame anebo se potkáváme s nevděčností. To se ale nikdy
nedovíme, pokud skutečně nepomůžeme. Konat dobro je svým způsobem sázka do
loterie, ale jenom ten, kdo sází, vyhrává. Tak to také určitě prožíval i Bůh, když nabídl
lidem spásu. Nevěděl, jak bude přijat. Nabízí se každému z nás a čeká, zda nabídku
přijmeme a odvděčíme se, jak ten lékař za pohár mléka. Velikonoce jsou právě tím
časem Boží nabídky úplně pro všechny. Nikdo není vyloučen. Proto jste všichni zváni
k setkání s Bohem. Proč nezačít letos? Kdo sází, vyhrává.
Já vás chci pozvat na cestu s Bohem v našem farním společenství. Kristus umíral o
samotě, ale zanechal po sobě církev jako společenství, aby již nikdy nikdo netrpěl jako
On.











Chtěl bych vás seznámit s akcemi, které ve farnosti plánujeme:
40 dní po velikonocích, letos to bude 21. května, oslavíme
Nanebevstoupení Páně při mši sv. v 19.00 hod, 10 dnů poté – tj. 31. května
oslavíme Seslání Ducha Svatého.
1.6. připravujeme dětem k jejich svátku celodenní program „biblický
les“.
1.6. organizujeme již tradičně pouť na Jezírko, mše sv. bude v 17.00 hod.
7.6. bude v naší farnosti první sv. Přijímání pro děti 3. třídy
14.6. se bude konat průvod Božího Těla v 8.30 hod.
17.6. 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.
19.6. předáním vysvědčení ukončíme katechetický rok pro našich 35 žáků
o prázdninách farnost nabízí dětem a mládeži účast na táborech:
o
o
o
o

pro malé děti /1.-5. tř./ v Rychtářově 5.-12.7.
pro ministranty na hájovně ve Švábenicích 19.7.- 25.7.
pro děvčata v Hovězí 9.8. - 15.8.
pro mládež /stř. šk./ v Rudě nad Moravou 16.7. -25.7.
Těšíme se na setkání s vámi při těchto akcích.

Vždy čerstvé zprávy z naší farnosti najdete na internetu
www.farnost-svabenice.cz . Tyto stránky budou postupně rozšiřovány.
S jarním pozdravem P. Boguslaw Jonczyk
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na

adrese

Z pera našich dopisovatelů….
Jelikož jsem si svou nešikovností způsobila zlomeninu a
musela nějaký čas odpočívat na lůžku, přečetla jsem spoustu
knih a příběhů. O dva z nich, které jsou jako ušité na dnešní dobu plnou závisti,
korupce a zesměšňování morálních hodnot, bych se s Vámi ráda podělila.

Co způsobí trocha stříbra

„Mistře, tomu nerozumím: Přijdu-li k chudákovi, je přívětivý a pomůže, kde jen
může. Přijdu-li ale k bohatému, ten mne ani nevidí. Co dělají z lidí peníze…“
Tu praví rabín: „Jdi k oknu. Co vidíš?“
„Vidím ženu s dítětem. A auto, které jede k náměstí.“
„Dobře. A nyní přistup k zrcadlu! Co vidíš?“
„Inu mistře, co bych viděl? Sám sebe!“
„Tak vidíš. Okno je zhotoveno ze skla, i zrcadlo je ze skla. Stačí jen na zadní stranu
nanést trochu stříbra a už každý vidí jen sám sebe.“

Plivl knězi do obličeje

Kněz Klement Maria Hofbauer, apoštol Vídně, prokazoval lásku
především chudým. Jednoho dne přišel se svým kloboukem do jedné
hospody a prosil o peníze pro nuzné a trpící. Přišel při tom také
k jednomu člověku, který nenáviděl vše, co nějak souviselo s církví. Ten
se na něj obořil: „Jak se opovažujete prosit mě o peníze?“ a plivl knězi do
obličeje. Ten vytáhl klidně svůj kapesník, obličej si očistil a pak zcela
skromně řekl: „To bylo pro mne. Teď mi prosím dejte ještě něco pro moje
chudé.“ A znovu nastavil klobouk. Ten člověk prý byl tak dojat, že mu vysypal do
klobouku celý obsah své peněženky.

Vzpomínka

Také bych chtěla vzpomenout na našeho dobrého souseda (přes jedno), pana Zdeňka
Hlobila. Byl to člověk, který se snažil rozdávat kolem sebe radost, byl vždycky ochotný
každému pomoci. Čest jeho památce!
Závěrem bych chtěla občany poprosit, pokud se účastníme pohřbu, máme tam jít
z úcty k zemřelému, ať se jeho pohřeb koná kdekoliv. Já jsem se pohřbu bohužel
nemohla zúčastnit, ale ze všech stran jsem slyšela, že se někteří občané během obřadu
před kostelem chovali velice hlučně. Vzpomněla jsem si na slova Otce Vašíčka, který
říkal: „Prošel jsem mnoho farností včetně Velehradu, ale to, co je ve Švábenicích, aby
účastníci pohřbu stáli před kostelem, to jsem opravdu nikde nezažil.“ Já k tomu
dodávám: Ať si každý stojí, kde chce, ale ať se chová tak, aby nerušil rozloučení. Nebo
jsme opravdu tak bezohlední, že zapomínáme, co je to úcta?
Přeji všem hodně zdraví, rodinné spokojenosti, pokoje v srdci a usměv na tváři. Mějme
se rádi, jsme na světě jenom jako závan větru…
Připravila: Marta Štěrbová
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Školáci recitovali
Počátkem dubna se na naší základní škole konala již tradiční školní recitační
přehlídka, kde se představili malí recitátoři ze všech tříd.
Celkem se jí zúčastnilo 25 žáků z celé školy.
3 nejlepší z I.kategorie (1.-3.třída)
David Hladký (1.tř.)
Marika Tkáčová (2.tř.)
Lukáš Branžovský (3.třída)

3 nejlepší z II.kategorie (4.a 5.tř.)
Marie Koudelková (4.třída)
Pavlína Vybíralová (5.třída)
Alžběta Hladká (5.třída)

Jana Zatloukalová, ředitelka školy
Foto: Ivana Florusová, učitelka
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Školáci psali o svém domově
Dětkovice

Svoji ves mám rád, protože tady mám rodiče, babičku
a dědečka, hodně kamarádů a je tu moc hezké prostředí.
Dominantou návsi je kaplička, dále tu najdeme
kulturní dům a v budově bývalé staré školy s historickým
nápisem v průčelí „Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti!“ sídlí
obecní úřad. Nedávno se postavilo dětské hřiště s průlezkami,
malé fotbalové hřiště, upravila se požární nádrž, na které v zimě můžeme bruslit a letos
po dlouhé době se v ní budeme v létě i koupat.
Už teď se těším na prázdniny, protože s dědou rádi a často chodíme do
nedalekého lesa na houby. Svou vesničku bych nevyměnil za nic na světě!
Zdeněk Sedláček, žák 5.třídy ZŠ Švábenice

Švábenice

Švábenice je vesnice v okrese Vyškov a bydlím v ní od narození.
Četné archeologické nálezy svědčí o tom, že území dnešních Švábenic bylo
osídleno už v době předhistorické. Nejdůležitějším místním nálezem je hrob z mladší
doby kamenné, kde byla nalezena kostra ženy. Tento nález je uložen v Moravském
muzeu v Brně.
Hlavní dominantou Švábenic je kostel sv. Michaela. Památkami jsou i kaple
Na Hradě a Ve Zmole, která byla zničena při vichřici v srpnu
2001 a poté opět vystavěna. Další místo, kde se mi líbí, je
rybník a jeho okolí, místo v lese u tzv. Duchnové studánky,
hájenka, myslivecká chata a blízký les.
Švábenice je krásná vesnice plná zeleně, moc se mi tu
líbí a rád bych zde žil celý život.
Dominik Hanák, žák 5.třídy ZŠ Švábenice
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Co nového v mateřské škole
V naší mateřské škole se snažíme předávat a
zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném
prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založeném
na principu uspokojování potřeb a zájmů. Rozvíjíme a podporujeme
samostatnost dětí, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí. Zaměřujeme
se na estetickou výchovu, vnímání krásna obecně. Důležité místo
v denních činnostech zaujímá hudba a pohyb. Nedokážeme si představit pobyt v MŠ
bez písničky, tanečku. Vždyť jen ten, kdo umí vnímat hudbu, je obohacen. A proto si v
MŠ často zpíváme a doma se můžete k dětem přidat i vy.
Dobrý den, dobrý den,
dneska máme krásný den.
Máme nožky na běhání
a ručičky na tleskání.
Dobrý den, dobrý den,
dneska zlobit nebudem.
My jsme kluci, holčičky ze švábenské školičky,
my jsme kluci, holčičky ze švábenské školičky.
Ten kdo je náš kamarád, ten si s námi může hrát.
ten kdo je náš kamarád, ten si s námi může hrát.
Když se pěkně usmějem, bude nám tu spolu nej,
když se pěkně usmějem, bude nám tu spolu nej.
Pojďte všichni, budeme si zpívat,
pojďte všichni, budeme si hrát.
Uděláme kolečko,
popojdeme maličko,
budem zpívat, k tomu tancovat.
My jsme kluci, holky ze švábenské školky.
První třída kuřátka, druhá zase štěňátka,
musíme se hodně snažit,
potom se nám bude dařit.
V mateřské škole se stále něco vylepšuje. V současné době máme v obou
třídách nový dětský nábytek – stoly a židličky podle výšky dětí. Byla zhotovena také
nová konstrukce schodů a boční zakrytí schodiště u hlavního vchodu do MŠ. Byla
vybudována střecha a boční zakrytí schodiště u zadního vchodu, zkonstruováno nové
ohraničení terasy - místo zděné zídky kovové zábradlí. V 1. poschodí vyměněny
sedátka na WC, v přízemí zhotoveno zakrytí dveří mezi třídou a šatnou. Do vzniklého
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výklenku se zabudovaly tři police na hračky. Pro děti se zakoupily také hrníčky na pití,
hračky, skládačky, CD, knihy, které děti dostaly v prosinci pod stromečkem. Naposled
se v dubnu vyměnil elektrický ohřívač vody v přípravně jídla v přízemí.
Estetický vzhled celé MŠ vylepšují učitelky průběžnou výzdobou. Ve třídě
v přízemí po celé stěně namalovaly obraz krtka se zvířátky v lese, třída v 1. poschodí
prokoukla obměnou nábytku a zavěšením textilního vláčku. Na výzdobě tříd, šaten a
chodeb se podílejí i děti. Některé jejich práce budou také součástí výstavy „Švábenice
očima dětí“ v místním muzeu, na kterou se přijďte určitě podívat.

Akce mateřské školy ve školním roce 2008-2009
a spolupráce s rodiči
Protože se blíží konec školního roku,
pojďte se s námi ohlédnout, jaké
mimořádné akce byly v mateřské škole
pořádány.
Na začátku školního roku učitelky
přivítaly
děti
v mateřské
škole
loutkovou pohádkou Jak si Kuba a
Kačenka hráli v MŠ, 3.října 2008 děti
poslouchaly klasickou hudbu ze
symfonické básně Má vlast – Vltavu,
6.října navštívila naši MŠ pracovnice
SPC Brno, pobočka Vyškov – Lenka
Ondáková, která provedla zjištění výslovnosti dětí. Den zvířat děti oslavily 8.října,
v obou třídách postavily obrovské ZOO. K poutavým akcím letošním školním roce lze
zařadit kouzelnické vystoupení - 14.října, divadelní vystoupení O Popelce
v Ivanovicích na Hané – 20.listopadu. Naši MŠ navštívili 28.listopadu místní
dobrovolní hasiči a předvedli dětem hasicí přístroje, výzbroj a výstroj. Kladný ohlas
veřejnosti byl také na hudebně-pohybové pásmo předškolních dětí v kulturním domě
ve Švábenicích 28.listopadu pro důchodce. V mateřské škole ve spolupráci s tatínky
některých dětí proběhla 5.prosince Mikulášská besídka, Vánoční besídka byla
16.prosince, nadílka 17.prosince a besídka pro žáky základní školy 19.prosince. Tři
králové navštívili MŠ 6. ledna 2009 a popřáli dětem do nového roku, 2.února 2009
proběhl v MŠ koncert skupiny MARBO z Dobrochova. Zejména v lednu před zápisem
do základní školy se děti intenzivněji připravovaly na vstup do ZŠ. Učitelky s nimi
častěji zařazovaly skupinové práce, individuální práce na pracovních listech, činnosti
pracovní i výtvarné. Zápis do ZŠ se pak uskutečnil 4.února a 11.února si děti společně
s učitelkami zasoutěžily a zatančily na karnevalu v MŠ. 20.února zahrály předškolní
děti mladším kamarádům pohádku Jak Honza a princ zachránili princeznu. Poprvé
v naší MŠ vystoupili herci z dalekého Hradce Králové a to 5.března 2009 s
loutkohereckým představením Jak Honza přešel na červenou. V kulturním domě
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v Ivanovicích uváděl 18. března pan učitel Kamil Sedlák koncert ZUŠ. Fotografování
dětí na sérii proběhlo 24.března. Opakovaně naši MŠ navštívila 26. března pracovnice
SPC Lenka Ondáková, která zjišťovala výslovnost dětí. V průběhu školního roku
předškolní děti přednášejí básně na vítání občánků a účastní se výtvarných soutěží.
V současné době se všechny děti připravují na besídku ke Dni matek, která proběhne
14.5.2009. Vyrobí pro ně dáreček a připraví pásmo písniček a básní.

Kromě toho se děti mohou těšit na další plánované akce:

- 10 lekcí plavání pro předškolní děti
- hudební soutěž ,,Zpívá celá rodina“
- oslava Dne Země v MŠ – třídění odpadového materiálu
- živé vystoupení v rádiu Český rozhlas Brno
- vystoupení pro žáky ZŠ
- kreslení na chodníku
- vystoupení pro rodáky
- fotografování na společnou fotografii a na tablo
- výlet do ZOO
- návštěva ZŠ s předškolními dětmi
- rozloučení s předškolními dětmi
- divadlo hrané rodiči
- rozloučení s MŠ u táboráku
S rodiči se setkáváme na třídních schůzkách, informujeme je při konzultacích
dle potřeby při předávání dětí. Velice si ceníme,
že donášejí do MŠ hračky, se kterými si už jejich
děti doma nehrají a u nás jsou využité.
Poděkování patří těm, kteří se účastní společných
akcí, podávají náměty k práci s dětmi a udělali si
v poslední době čas na výrobu vlastního domku
z papíru. Těšíme se na další spolupráci například
při hraní pohádky na konci školního roku. Vždyť
naším společným přáním jsou spokojené děti.
Ilona Kučeňáková – vedoucí učitelka MŠ
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Ze Švábenic do Norska na mistrovství světa
ve stříhání ovcí
Svaz chovatelů ovcí a koz ve spolupráci s kolegy ze Slovenska připravil zájezd do
Norska na mistrovství světa ve stříhání a třídění ovčí vlny. Jelikož tuto stranu Evropy
neznám, ale na druhou stranu znám velmi dobře oba dva střihače, rozhodl jsem se, že
se taky vydám do světa.
Po nástupu do autobusu v časných ranních hodinách v areálu VFU Brno, kde
už byli nastoupeni účastníci svazu chovatelů ze Slovenska, se pokračovalo na další
nástupní místo v Praze na hlavním nádraží. Další zastávkou bylo Lipsko, kde jsme
absolvovali povinnou devíti hodinovou přestávku spojenou s prohlídkou historické
části
města
s místní
průvodkyní
v českém
jazyce. Následoval noční
transfer přes Německo a
Dánsko
do
přístavu
Hirtshalls. Po prohlídce
tohoto města jsme se
nalodili na trajekt a po
více jak tří hodinové
plavbě jsme vystoupili na
norském území v přístavu
Krisiánsad. Všichni jsme
obdivovali
jiný
ráz
krajiny, než na jaký jsme
zvyklí u nás doma. Všude
okolo nás byly příkré
skály s různě mohutnými
vodopády, jezera, řeky.
Po společné večeři
v motorestu Bierkreim
Cafe jsme odjeli do
kempu
na
farmu
Harvard Veeen.
Příští den dopoledne
jsme navštívili farmu
Bryne, kde nám dělal
průvodce pan Byorn
Holland, šéf svazu
chovatelů
jižního
Norska, kde se chová
250 000 kusů ovcí
převážně norské bílé
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ovce. Byli jsme přítomni při výběru plemenných beranů ve stáří 5ti měsíců a hmotnosti
více jak 50kg. Jemnost vlny tohoto plemene se měřila lanametrem s požadavkem
standartu 28 mikronu. Na farmě se chová 100 bahnic s průměrnou plodností 250 %, 60
kusů dojnic, s produkcí 12 000 l mléka na laktaci a 400 prasnic s produkcí 8 000 selat.
Farma obhospodařuje 300 h půdy s 5ti pracovníky. Nadmořská výška je v rozmezí 50300 m. n. m. s úhrnem srážek 2 000 mm/rok. Jehňata se rodí poslední týden v dubnu ve
stáji. Za 140-150 dnů je váha jehňat 50 kg a jdou na jatka. Zpeněžování se provádí
v mase za cenu 45 norských korun, k tomu je ještě dotace 900 n.k na kus. Na bahnici je
dotace 200 n. korun, na hektar půdy 1 600 n. korun. Ovce se vůbec nevakcinují.
Další zastávkou byla návštěva masokombinátu Nortura ve Stavangeru. Po chutném

Už jsme připraveny...

obědě v závodní jídelně se uskutečnila zajímavá prohlídka provozu za velmi přísných
hygienických podmínek. V masokombinátu pracuje 600 zaměstnanců ze 38 států
celého světa, včetně Čechů a Slováků. Denní kapacita je 1 100 jehňat a 2 000 prasat.
Obě linky pracují součastně, což by v našich podmínkách bylo nemyslitelné. Další
návštěvou tohoto dne byla exkurze na inseminační stanici NSG Semin.
Další den jsme se zúčastnili vlastní soutěže ve střiži ovcí a třídění vlny.
Základní kolo bylo jak v ručním, tak i v elektrickém stříhání ovcí. Hala byla zcela
naplněna a moderátoři to pojali jako obrovskou show. Vpodvečer téhož dne jsme
navštívili farmu SOYA. Na farmě chovají 120 krav a 65 bahnic původního plemene
Spalsau, které je v této oblasti velmi vzácné a maso z těchto zvířat je velmi oblíbené a
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odběratelé si je objednávají daleko dopředu před porážkou. Součástí farmy je i muzeum
a obchůdek s výrobky z ovčí vlny, vosku.
Následující den jsme navštívili další farmy a s projížďkou na lodi z roku 1 900
po jezeře. První byla farma Oastdan. Je nově postavena a s fantastickou technikou
pracuje jen majitel na 25h půdy s chovem plemene Spalsau v zimě ustájených na
roštech, z pod kterých odstraňuje výkaly jednou za 2 roky. Je majitelem 180ti chatek,
které pronajímá celoročně. Elektrickou energii pro svou potřebu si vyrábí z turbíny
postavené pod vodopádem, která vůbec nenarušuje ráz krajiny.
Další farma, kterou jsme navštívili se jmenuje Hovland. Chovají 70 koz a
zajímavostí je, že si pro mléko jezdí mlékárna ze vzdálenosti 600 km 3krát do týdne.
V neděli bylo vlastní finále ve střiži ovcí a třídění vlny. Hala byla opět naplněná do
posledního místa. Součástí tohoto mistrovství byla i výstava zemědělské techniky.

Takhle pracuje mistr
V pondělí odpoledne jsme odjížděli k domovu se zastávkou v golfovém klubu na velice
dobrý oběd ze směsi sobího a losího masa. Potom už jen přístav- trajekt- přístav, cesta
přes Dánsko a Německo s devíti hodinovou přestávkou v Drážďanech s průvodcem
v historickém centru v českém jazyce a pak už jen cesta domů.
P.S. MS se zúčastnili 4 zástupci České republiky- 2 střihači a 2 děvčata na
třídění vlny. Z 50ti účastníku naši skončili na 36. a 41. místě, v soutěži třídění vlny
dosáhla děvčata 3. místo. Při vyhlašování výsledků byla naše výprava hodnocena jako
nejlepší z nových zemí, které na mistrovství soutěžily.
Připravil: Aleš Zastoupil
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TJ Sokol Švábenice – oddíl kopané informuje:
Příprava na jarní část sezóny probíhala na
umělé trávě v Morkovicích, kde jsme se
zúčastnili zimního turnaje. Naše mužstvo zde
sehrálo několik kvalitních utkání i s mužstvy
z vyšších soutěží. Po celou dobu zimy byla
využívána tělocvična v místní základní škole.
Podle trenérů se příprava podařila. Pozitivem byla hojná účast na trénincích.
TJ Sokol Švábenice uspořádal již IV. Sportovní ples, tradiční ostatky a domácí
zabijačku. Všem, kteří se podíleli na organizaci těchto akcí bych rád poděkoval.
Za podpory s městysem proběhne v dubnu instalace umělé závlahy na fotbalovém
hřišti. Je to další krok ke zkvalitnění stávající hrací plochy.
Změny v hráčském kádru pro jaro 2009. Mira Boniatti je u nás na další půlrok. Petr
Hladký šel na hostování do Ivanovic na Hané a přichází k nám Radek Kolmačka
z Moravských Málkovic. Petr Gabrišák šel hostovat do Tištína.
Ing. František Bureš zakoupil hráčům A-mužstva nové teplákové soupravy, které
budou sloužit k reprezentaci klubu v okresním přeboru.
Aktuální informace o dění v klubu, výsledky zápasů a jiné na
http://sokol.svabenice.com/.

Okresní přebor

Rk Tým
Záp
+
0
Skóre
17
10
5
2
28 : 16
1. Vícemilice
17
9
3
5
27 : 17
2. Pustiměř
17
7
7
3
30 : 19
3. Letonice
17
8
4
5
29 : 23
4. Brankovice
16
7
6
3
35 : 20
5. Křenovice
6. Švábenice
17
7
6
4
29 : 22
17
7
4
6
30 : 27
7. Vážany
17
7
4
6
29 : 31
8. Němčany
17
5
9
3
32 : 24
9. Pačlavice
17
5
4
8
23 : 25
10. Lysovice
17
4
5
8
20 : 34
11. Křižanovice
17
4
3
10
23 : 35
12. Kobeřice
17
2
5
10
29 : 43
13. Nesovice
16
2
3
11
14 : 42
14. Bošovice
Švábenice-Křižanovice 1:1 (0:1), Novotný Petr-Szeliga
Letonice-Švábenice 1:1 (0:0), Spáčil Petr-Boniatti
Švábenice-Lysovice 1:1 (0:1), Novotný Petr-Křemeček
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Body
35
30
28
28
27
27
25
25
24
19
17
15
11
9

Prav
( 8)
( 6)
( 4)
( 1)
( 3)
( 0)
( -2)
( 1)
( -3)
( -5)
( -7)
( -9)
(-16)
(-15)

IV. třída skupina A

Rk Tým
Záp + 0
Skóre
Body
Prav
17 13
1
3
48 : 25
40
( 13)
1. FKD B
2. Švábenice B
17 13
1
3
38 : 21
40
( 13)
16
8
5
3
40 : 21
29
( 5)
3. Pustiměř B
16
8
5
3
30 : 25
29
( 5)
4. Lysovice B
17
8
2
7
50 : 41
26
( -1)
5. Bohdalice C
16
7
3
6
47 : 37
24
( 0)
6. M.Málkovice B
17
6
5
6
29 : 28
23
( -1)
7. Dědice
16
6
4
6
44 : 45
22
( -2)
8. Brankovice B
17
5
4
8
49 : 42
19
( -8)
9. Opatovice B
17
5
4
8
28 : 39
19
( -5)
10. Kroužek B
17
6
1 10
35 : 57
19
( -5)
11. Milonice
17
4
2 11
26 : 38
14
(-13)
12. Račice
17
2
6
9
29 : 45
12
(-12)
13. Mouchnice
17
3
3 11
28 : 57
12
(-12)
14. Hoštice B
Švábenice B-Hoštice B 2:1 (0:0), Grmela, Weiss-Doležel
M. Málkovice B-Švábenice B 1:3 (0:2), Kapounek-Weiss Michal, Jiříček Martin 2
Švábenice B-Dědice 2:1 (1:0), Grmela 2-Ševčík

Okresní soutěž žáků skupina A
Rk Tým
Záp
+
0
Skóre
Body Prav
12
11
1
0
67 : 10
34 ( 16)
1. Vyškov C
2. Švábenice
12
9
2
1
91 : 13
29 ( 14)
11
9
1
1
58 : 12
28 ( 10)
3. Rousínov B
12
7
0
5
48 : 29
21
( 0)
4. Ivanovice
11
6
1
4
41 : 15
19
( 4)
5. Pustiměř
12
5
1
6
37 : 33
16
( 1)
6. Bohdalice
11
4
1
6
29 : 32
13
( -5)
7. Hoštice
12
3
1
8
23 : 84
10 (-11)
8. Vícemilice
11
3
0
8
18 : 39
9
( -6)
9. Pačlavice
12
1
0
11
8 : 50
3 (-12)
10. M.Málkovice
12
1
0
11
9 : 118
3 (-18)
11. Komořany
Vícemilice-Švábenice 0:16 (0:5), Grošek Jiří 7, Žourek 3, Kuška 2, Navrátil 3,
Šindelka
Švábenice-Vyškov C 3:3 (2:1), Kuška, Grošek, Navrátil-Klimek, Kursa, Brtníček
Touto formou bych chtěl jménem oddílu kopané poděkovat všem sponzorům, úřadu
městyse, starostovi městyse a fanouškům za podporu.
Podrobné informace o dění na fotbalových trávnících najdete na stránkách OFS
Vyškov. http://www.ofsvyskov.estranky.cz/,
Ing.Petr Kozák – jednatel
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Znáte ji ?

Byla tu učitelkou…

Před
nedávnem
byl
ve
Vyškovských novinách zveřejněn
článek s názvem: „Ze Starých kronik
vyčetl osudy sestry slavného skladatele
Leoše Janáčka“. Redaktorka těchto
novin Šárka Dubská obdržela od
místního občana Švábenic Pavla
Kudličky několik údajů o sestře
skladatele Leoše Janáčka, Eleonoře,
která byla ve Švábenicích učitelkou,
které se na dlouhá léta staly jejím
domovem a posléze i místem
posledního odpočinku. Poprvé se
Kudlička o Janáčkovou začal zajímat
před lety, kdy vedl sdružení občanů
pro Švábenice. Tehdy pořádal spolu
s vyškovským kulturním střediskem
koncert na paměť sestry slavného
hudebního skladatele. Její osudy
připomínal jenom velký litinový kříž
na hřbitově a později pamětní deska na
budově staré školy pod kostelem.
Kromě útržkovitých informací z obecní kroniky podrobnější osudy Janáčkové nebyly
známy. Pavel Kudlička ze školní kroniky zjistil, že Eleonora přišla do Švábenic v roce
1875 ve zhruba pětatřiceti letech jako pomocná učitelka. Zde švábenická dítka učila 28
let. Poté se přesunula do Dědic. V roce 1903 bylo Janáčkové 63 let a brzy těžce
onemocněla. Koncem prosince 1903 podala přímo u ministerstva školství žádost za
definitivní ustanovení, z něhož se dlouho netěšila. Ještě v dubnu jí byla udělena
dovolená do konce školního roku s doporučením
trvalého odpočinku. Janáčková se vrátila do Švábenic ,
kde ve svém domku v roce 1919 spokojeně dožila.
Právě také díky jejímu pohřbu máme jeden
z nemnoha důkazů, že Švábenice navštívil i Leoš
Janáček. Historikové o tom vědí díky vzpomínce
hospodyně Marie Stejskalové, která u Janáčků
pracovala čtyřicet let.
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A znáte tento hrad ?
Nejdříve bych se chtěl zmínit v krátkosti o Švábenickém hradu. Dostal jsem před
nedávnem
obrázek
s rekonstrukcí
hradu
z ilustrované encyklopedie
moravských hradů, hrádků a
tvrzí. Obrázek znázorňuje,
jak asi ve 13. století tento
hrad vypadal. Nezachovala
se
žádná jiná viditelná
památka, kromě příkopu a
zbytku mohutného valu.
Stál na konci městečka na
výšině nad kostelem a
hřbitovem, kde je nyní
kaple „Na Hradě“ z roku
1877. Muselo to zde být
hezké místo, protože téměř ze všech stran byl hrad chráněn hlubokými lesy. Valná část
dnešního švábenského katastru byla zalesněna a protože se ve Švábenicích začal
projevovat nedostatek půdy, tak v 17. a počátkem 18. století se lesy postupně rušily.
Názvy tratí : Paseky, Kopaniny, Stráně, Boříčí, Háj, Za hájem, Ozakr … nám to
dodneška dosvědčují. Podle pověsti se uvádí, že kdysi na „Trávníku“ v místech, kde je
dům č.p. 151 a dům sousední, byla myslivna.
K velkému narušení hradního opevnění došlo patrně v 18. století při stavbě nového
kostela a pak po roce 1857, kdy se obec usnesla valy rozházet, což asi souviselo se
stavbou nové kostelní věže a rozšířením hřbitova.
Hrad, rodové sídlo jeho zakladatelů pánů ze Švábenic, připomínají už jen místní
názvy a mocné velmože jejich erb ve znaku městečka.
Ke znaku bych chtěl
podotknout, že nepochybně se
vyvinul
z pečeti
s erbem
vrchnosti, pánů ze Švábenic,
kteří však měli uprostřed štítu
šípy spojené kruhem. I když
tento rod v 15. století po meči
vymřel, jeho jméno nezaniklo a
připomíná se ještě v 17. století
a jeho nositeli se stali potomci
starobylé moravské rodiny
vladyků z Dobročkovic a jiných,
kteří již začali užívat rovněž
znaku, kde na modrém štítu jsou
čtyři zlaté šípy, uprostřed
spojené (bez kruhu) a směřující
do čtyř stran. Tyto varianty se objevovaly i na pečetidlech Švábenic hned v 17. století.
Ukázkou je několik razítek z tohoto období ve Vlastivědném muzeu.
Když se připravoval před 10 lety návrh na obecní prapor, jak s ředitelem
Moravského zemského archivu v Brně PhDr. Ivanem Štarhou, tak heraldickou
komisí PČR nebyly vzneseny ohledně znaku žádné jiné varianty, tak návrh
praporu byl zpracován i s historickým znakem obce, doloženým obecním
pečetidlem z 18.století.
Připravil : Libor Pištělka
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Hrad Švábenice - z pera našich nejmenších
Mým největším koníčkem je zájem o hrady a zámky České republiky. Možná
ale nevíte, že v naší obci Švábenice stála kdysi nejen tvrz, ale také hrad.
Původní hrad byl postavený na Hradisku kolem roku 1170. Svému účelu sloužil tři
čtvrtě století. Byl dřevěný, a proto nebyl vážnou překážkou pro nepřítele. Z toho
důvodu byl v padesátých letech 13. století postaven nový, kamenný hrad. Stál na jižním
konci městečka, tam, kde nyní stojí kaple „na Hradě“. Ta byla postavena roku 1877.
Hrad byl chráněn ze
všech stran hlubokými
lesy, od severu příkrým
svahem a mohutnými
valy. Dnes tam vidíme jen
kopeček 4 metry vysoký.
K
většímu
narušení
hradního opevnění došlo
až v 18. století při stavbě
nového kostela, vykácení
lesa a vzniku polí.
Původní ráz místa nejvíce
narušily značné úpravy
roku 1857, kdy se obec
usnesla valy rozházet.
Oráním se dostaly na povrch kameny z hradu,
ohořelé trámy, popel a střepiny různých nádob. Část
hlíny byla použita k zarovnání plochy náměstí
městečka. Po švábenském hradu nezbyla žádná
viditelná památka, kromě příkopu a zbytku mohutného
valu.
Hradní stáje byly umístěny v části farní zahrady,
hospodářské budovy „na Hradisku“, kde byl hrazený
dvůr a domy pro služebnictvo, spojený s hradem
podzemními
chodbami. Myslivna a ovčárna stály „na
Trávníku“. Podhradí bylo značně rozšířené, jak
nám dodnes dosvědčují místní názvy „V bráně“
a „Zábraní“.
Osada Švábenice byla sídlem starobylého
šlechtického rodu, který známe pod názvem rod
pánů ze Švábenic. A ti dle historiků přišli na
Moravu z Čech.
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Jedním z nejvýznamnějších potomků rodu byl pan Idík, který postavil nový
kamenný hrad a od základů přebudoval celé podhradí. Hrad začal kolem roku 1260 nést
jméno původních zaniklých Švábenic v Čechách. Současně začal Idík užívat i rodový
erb, na kterém byly 4 rozletité střely, vycházející ze společného středu – kroužku.
Tento znak je používán dodnes. Idík se tak stal vlastním zakladatelem městečka
Švábenice. Byl i pánem hradů Úpy a Úsova.
Rod po Idíkově smrti postupně ztrácel svůj majetek. Posledním držitelem hradu byl
pan Jan. Ten roku 1340 hrad prodal olomouckému biskupovi. Městečko zůstalo pod
vlivem církve plných 500 let.
Další osudy hradu neznáme. Pravděpodobně postupně pustl a za husitských válek
zanikl.
Jsem rád, že i v naší obci stával kdysi hrad. Škoda jen, že o něm nevíme víc. Rád
bych na chvíli vrátil čas a nahlédl do doby, o které píši.
Vladislav Skácel, žák 5.třídy ZŠ Švábenice

- 33 -

Kniha o Švábenicích už je skoro hotová
Možná trochu předbíhám dobu, ale dost
místních obyvatel se mě ptá, kdy vyjde ta
nová zmiňovaná kniha o Rodu pánů ze
Švábenic. Zdá se, že je vše na dobré cestě. Jak
mi sdělil pan David Papajík z Univerzity
Palackého v Olomouci, text celé knihy má již
hotov, teď prochází odborným lektorským
řízením, aby se zjistilo, zda v knize nejsou
nějaké nesrovnalosti, které by bylo třeba
napravit. Ale máme se na co těšit. Již dříve
jsem se ho tázal, jak se dívá na Zderadův
sloup v Křenové ulici v Brně a na kostel sv. Jakuba u Kutné Hory, které by měly mít
určitou vazbu na tento rod. Sdělil mi, že obě stavby nemají s rodem nic společného, že
jsou to jen mýty. A že v mýtech nevidí žádnou tragedii, že přece ke každé dobré
„rodině“ v našem případě rodu, něco takového patří. Nakonec to ten rod ozvláštňuje.
Zderadův sloup je zcela jasný mýtus, v případě kostela je to složitější, ale velmi
pravděpodobně to bude stejný případ jako se sloupem. Ono prý nejde o to, že by sloup
a kostel neexistovaly, to nepochybně existují, ale nemají nic společného s rodem ze
Švábenic. Žádný Zderad ze Švábenic nikdy neexistoval, existoval Zderad, ale ten nebyl
ze Švábenic. Stejné je to prý i s kostelem. Vdova Marie a její synové Slavibor a Pavel
z roku 1165 nemají žádnou vazbu na rod ze Švábenic.
Ale aby prý nebyl v našich očích pouze nositelem špatných zpráv, ale naopak nás
potěšil, sdělil, že se mu podařilo prokázat, že se rod nepsal po Švábenicích ve
východních Čechách, ale po Švábenicích u Vyškova. Takže naše Švábenice daly rodu
jméno. Jinak „starý“ rod, či rod pravých Švábeniců byl prý celkem v pohodě, jen hodně
zápasil s „novým“ rodem či nepravým rodem, tedy s Konickými a Laškovskými ze
Švábenic. To je prý děs a zmatek a hlavně se tam celkem nic nedělo, spory o louky,
pole, žádná velká politika, co měli ti staří.Můžeme být pyšní, protože ti staří ve 13.
století, to byla prý opravdu TOP rodina, absolutní špička, jedni z vůbec nejpřednějších
na Moravě.
Držme palce, aby na vydání knihy bylo
dosti peněz a abychom si v ní mohli brzy
listovat a seznamovat se s historií rodu pánů ze
Švábenic s velkým množstvím
fotodokumentace, které tuto knihu obohacují.
Připravil: Libor Pištělka
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Rádi bychom měli vaši fotku v naší nové knize !!!
- prosba o pomoc
Milí čtenáři našeho zpravodaje, občané Městyse Švábenice, jistě si každý z nás
zavzpomíná na období, kdy při příležitosti 800 let první písemné zmínky na Švábenice
v roce 1970 nám náš rodák František Pokorný sepsal krásnou historickou knihu:
„Švábenice-Rod pánů ze Švábenic.“ Jistě každý, kdo tuto knihu má, se rád k ní znovu
vrací.
Příští rok naše rodné Švábenice budou slavit již 840 let a k tomuto výročí bychom
rádi vydali reprezentativní publikaci, která by měla obsahovat jak písemnou, tak i
fotodokumentační historii.Víme, že úkol je to velmi náročný, ale snad s vaší pomocí
zvladatelný.
Kniha bude rozdělena na množství samostatných kapitol. Nejdříve se ve stručnosti
čtenář seznámí s historií Švábenic, s minulostí i současností, s kulturními památkami
v regionu (kostel, kapličky, kříže, památníky- opravy, malby, svěcení zvonů….)
s přírodou (rybník, turistické stezky, chráněné lípy, staletý dub…) s významnými
rodáky, s činností společenských organizací (hasiči, myslivci, zahrádkáři, chovatelé,
Skaut, Červený kříž, Sbor pro občanské záležitosti – vítání občánků, svatby, sjezdy
rodáků…), dále stavební rozvoj městečka (Základní škola, Mateřská škola, Kulturní
dům, Obchodní dům, Pohostinství a prodejna smíšeného zboží, nové bytovky…)
kulturní a společenský život (plesy, divadla, estrády, výstavy, muzea…), odvody na
vojnu, události z první i druhé světové války týkající se švábenských občanů, dále
různé pohromy, tragédie a katastrofy, které se zde udály. Měly by zde být významné
události jako vzácné návštěvy, volby do místního zastupitelstva, něco o učitelích, o
zemědělství, lesnictví, službách a firmách.
Výpis pro obsah knihy je snad dosti značný a my bychom od Vás
potřebovali různé fotografie k těmto námětům na zapůjčení, které by
mohly být s vaším svolením v knize uveřejněny.
Tyto fotografie mohou být černobílé i barevné. Podívejte se doma, co
byste mohli z vašich fotografických zásob nabídnout a udělat tak radost
sobě i druhým.
Ke každé fotografii uveďte, kdo je na snímku a z jaké akce pochází.

Materiály můžete v co nejkratším termínu přinést
Liboru Pištělkovi nebo předat na Úřadu městyse
Švábenice. Moc se těšíme na vaši spolupráci a již
předem děkujeme.
Připravil: Libor Pištělka
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Do Švábenic přijeli v krojích

Ve Švábenicích se plesová sezóna opět v tomto roce vydařila. Každý
zúčastněný se zde mohl vytancovat až až. K tomu přispěly místní organizace
a za to byly u veřejnosti vysoce hodnocené. I IX. PLES MĚSTYSE
ŠVÁBENICE, který se konal v pátek 6. února 2009 přispěl k dobré pohodě, za
což je poděkování všem, kteří tento ples připravili, na místě. Tradičně k tanci a
poslechu hrála stále oblíbená kapela CLASSIC Kroměříž, která letos přitáhla
do Švábenic rekordní počet tanečníků. Protože organizátoři se většinou
nespokojí jen s kapelou, přizvali se k vystoupení členové folklorního souboru
Koštéř z Manerova. Nejdřív se oblékli do krojů a zatancovali Hanáckou besedu
a před půlnocí změnili žánr, převlékli kostýmy, pustili muzikálovou hudbu a
zatancovali Pomádu. Všem se účinkování souboru moc líbilo a odměnou byl
velký potlesk.
Všichni se těší, že se opět sejdou na X. plese Městyse Švábenice v pátek
5. února 2010.
Připravil: Libor Pištělka
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„Chlapi…hlavně bez bab“
V sobotu 21. března 2009 k nám do Švábenic přijeli
sehrát divadelní komedii krásenští divadelní
ochotníci z Občanského sdružení. Komedie o dvou
jednáních na motivy hry Zdeňka Hovorky měla
zvláštní název: „Chlapi…hlavně bez bab“. Soubor,
který byl téměř na profesionální úrovni se pokusil
umocnit atmosféru lehkovážné komedie i hudební
složkou. Pro všechny návštěvníky připravili úsměvný večer a každý odcházel
s úsměvem na tvářích.
Škoda, že Švábenice, které dříve patřívaly k vrcholným obdobím divadelnictví,
nenašly již následovníky. Vše jsou to jen vzpomínky nad zažloutlými fotografiemi
z her, i nad těmi, kteří pro divadlo věnovali spoustu večerů při zkouškách a nejsou již
mezi námi. Jistě těchto pár řádků nepíšu jen sám za sebe, ale i za všechny, kteří ještě
žijí a rovněž vzpomínají. Dříve u nás nebylo tak krásné velké jeviště a tak pěkný sál a
přesto se lidé pro kulturu obětovali. Jen ten, kdo zakusil, co jsou prkna, která znamenají
svět ví, jak chutná potlesk a podpora diváků po skončení každé akce. Také to bylo vždy
povzbuzením do dalších akcí, hlavně když o sehrání divadel měly zájem i v jiných
obcích.
Velmi rád vzpomínám na výbornou partu při estrádních vystoupeních. Co to bylo
pěkných písniček, scének, vyprávění a anekdot. Prostě šlo to po celý rok od Silvestra
do Silvestra. Také jeden čas jsme měli tříhodinové pásmo s názvem „Hrají a zpívají
Švábeňáci“. Nebudu uvádět, kdo nás doprovázel, kdo účinkoval, kdo daroval své
srdíčko jiným. Bylo to hezké
období.
V roce 1980 jsem v důsledku
jedné, pro mne nemilé události
v obci, zanechal tohoto nádherného
koníčka. Mrzelo mě to, ale nadále

jsem držel palce a fandil tomuto
souboru, který se držel ještě dlouhá
léta a připravil nám hodně krásných
večerů. Jistě si zaslouží Vaše uznání.
Život se nedá zastavit, stáří
nastoupilo a my již nyní budeme
čekat, že snad brzy nastoupí i ve
Švábenicích nová generace, která půjde v hereckých šlépějích minulých let.
Libor Pištělka
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Muzejní koutek
Pro zpestření nedělních chvilek je pro Vás
připravena ve Vlastivědném muzeu ve Švábenicích
nová výstava, která by měla přitáhnout velké
množství návštěvníků každou neděli
od 3. května 2009 do 26. července 2009 s názvem
ŠVÁBENICE OČIMA DĚTÍ
Zhlédnete nepřeberné množství výtvarných prací
dětí švábenických škol. Výstava o Švábenicích
je zaměřena k blížícímu se výročí 840 let
od první písemné zmínky našeho městečka.
Otevřeno je vždy odpoledne od 14.00 do 17.00
hod.
Opět máte příležitost zhlédnout stálé expozice jak
ve Vlastivědném, tak i v Kostelním muzeu.
Po skončení této výstavy následuje od 6. září 2009
do 22. listopadu 2009 velká výstava s názvem: „PRAHA a BRNO ve staletích“ - dvě
krásná města budete mít před sebou jako na dlani. Výstava měla být původně otevřena
již minulý rok, ale nyní zhlédnete o několik stovek exponátů více. Historie obou měst
je velmi bohatá, takže každý návštěvník si může odnést z výstavy mnoho krásných
dojmů.
Připravil vystavovatel: Libor Pištělka

POZVÁNKA
Dne 8. srpna 2009 se uskuteční v areálu chovatelů ve Švábenicích
LETNÍ NOC ve spolupráci Městyse Švábenice a Čs. svazu
chovatelů.
K tanci a poslechu bude hrát krojovaná dechová hudba
STŘÍBRŇANKA.
Všichni jste srdečně zváni.
V případě nepříznivého počasí se tato akce uskuteční v sále
Kulturního domu ve Švábenicích
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Ze sjezdu rodáků 2008

Můj domov, má rodná vesnička
Vesnička v údolí pohledět do kraje se zdráhá,
jen červeň střech se na nás směje z dáli jak růže
rozvitá,
pak vezme mě v náruč svou jak maminka drahá.
Vítej mi vesničko milá s tím dobrým lidem,
pole a stráně, o vás teď verše píšu s klidem,
po cestě k lesu jdu, na kraj se s láskou dívám…
Však nikde ve světě mi lásku nenahradí.
A nepohladí mě květy svým dechem.
A nikde jinde skřivani nezapějí.
A nezavoní mateřídouška a les mechem.
Má milá vesničko, zde dobře se žije mně,
a lípy, kde bydlím, jste svědkem dávné doby,
zvonu hlas z kostela když zvoní krásně a dojemně,
modlitba tichá srdce mnohé zdobí…
V dálce, když žijeme v odloučení chvíle,
starosti nás lehce k zapomnění svádí,
přece je rodná vesnička místečko milé,
kam vracíme se i po letech rádi…
Ludmila Harásková
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František,
Jevíčko
BednářČech
Karel,
Horní Věstonice
Trnečková
ZdeňkaŠvábenice
(Vašinová), Švábenice
Skácel František,
Skácel František,
Navrátilová
Vlasta
(Slámová), Horní Loděnice
DětkoviceŠvábenice
:
Tvrdý Vladimír,
Švábenice
Tvrdý
Vladimír,
Urbánková
Eva, Švábenice
Banášová
JosefkaŠvábenice
(Šenkyříková), Mikulovice
Možný Stanislav,
Suchdol
Možný
Stanislav,
Suchdol
Dětkovice
:
Doubravová
Drahomíra
(Turková),Chválkovice
Migota
Jan, Ostrava
Migota
Jan,Anna
Ostrava
Donneberger
Jan,
Vyškov
Hanáková
(Navrátilová), Dětkovice
Nemela Milan,
Nazamyslice
Nemela
Milan,
Nazamyslice
Sypěna
Jan,
Dětkovice
Kremlová
Anděla
(Svobodová), Starý Jičín
Lutišanová Marie (Veselá), Budišov nad Budiš.
Lutišanová
Marie (Veselá),
Budišov nad Budiš.
Šíbl
František,
Orlová (Veterová), Vyškov
Doubrava Jaroslav,
Chválkovice
Máčelová
Květoslava
Máčelová Květoslava (Veterová), Vyškov
Gebauerová
(Koutná),
Přerov
Možná MarieMarie
(Horáková),
Brno
MožnáRočník
Marie (Horáková),
Brno
Kudličková
Oldřiška
(Doubravová),Křižanovice
1934
Skácelová Věra (Veselá), Švábenice
Skácelová
(Veselá),
Švábenice
Procházková
Věra, (Pazderová),
Lhota u Pačlavic
ČechVěra
František,
Jevíčko
Stratilová Ludmila
Švábenice
Stratilová
Ludmila
(Pazderová),
Švábenice
Tilšerová
Zdeňka,
Dětkovice
Skácel František, Švábenice
Štanclová Marie, Švábenice
Štanclová
Marie,Švábenice
Švábenice
Tvrdý
Vladimír,
Trnečková Zdeňka (Vašinová), Švábenice
Trnečková Zdeňka (Vašinová), Švábenice
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Možný
Stanislav, Suchdol
Navrátilová Vlasta (Slámová), Horní Loděnice
Migota Jan, Ostrava
Urbánková Eva, Švábenice
Urbánková Eva, Švábenice
Nemela Milan, Nazamyslice
Dětkovice :

Válková Eva (Možná), Ivanovice na Hané
Kocourková Jarmila (Navrátilová), Vyškov
Štursová Květa (Balánová), Praha
Malá Marie (Procházková), Chválkovice
Mikulášková Marie (Vrzalová), Staré Hvězdlice
Ročník 1939
Libenská Růžena (Fořtová), Vlčice u Jeseníku
Burešová Pavla (Vojáčková), Švábenice
Pištělka Jan , Švábenice
Dědková Marie (Vítková), Švábenice
Sláma Josef , Horní Loděnice
Koutná Jarmila (Harásková), Švábenice
Hladký Alois, Brno
Chrobáková Antonie (Malá), Havířov
Dohnal Jaroslav, Rousínov
Špetová Blažena (Pazderová), Brno
Procházka František, Praha
Válková Eva (Možná), Ivanovice na Hané
Hanák Jan, Ostrava
Kocourková Jarmila (Navrátilová), Vyškov
Dětkovice :
Štursová Květa (Balánová), Praha
Němcová Jiřina (Šiblová), Brno
Malá Marie (Procházková), Chválkovice
Hromadová Vlasta (Vybíralová), Měrovice
Mikulášková Marie (Vrzalová), Staré Hvězdlice
Cigánková Marie (Judasová), Přerov
Libenská Růžena (Fořtová), Vlčice u Jeseníku
Kocourek Vojtěch, Vyškov
Pištělka Jan , Švábenice
Cigánková Ludmila (Michová), Koválovice
Sláma Josef , Horní Loděnice
Hladký Alois, Brno
DohnalRočník
Jaroslav,1944
Rousínov
Navrátilová
Ludmila
Procházka František,
Praha(Branžovská), Švábenice
Volánková
Marie
(Poláchová),
Brno
Hanák Jan, Ostrava
Navrátilová
Jitka
Dětkovice
: (Tanečková), Pačlavice
Slámová Věra
Praha
Němcová
Jiřina(Zavadilová),
(Šiblová), Brno
Hlaváčová
Marta
(Navrátilová),
Hromadová Vlasta (Vybíralová),Mariánské
MěroviceLázně
Zajacová
Marie
(Chaloupková),
Ivan.
Cigánková Marie (Judasová), Přerov n/H
Matula Miloš,
Kobeřice
Kocourek
Vojtěch,
Vyškov
Havlíček
Zdeněk,
Švábenice
Cigánková Ludmila
(Michová), Koválovice
Přikrylová Miroslava,
Vyškov
Damborský
Jiří, Švábenice
Červeňák
Josef, Brno
Český Těšín
Šmehlík
Jaromír,
Ročník
1944
Otevřel
Josef, Dětkovice
Rejpal
Oldřich,
Olomouc
Navrátilová
Ludmila (Branžovská), Švábenice
Svobodník
Josef,
Vyškov
Pazdera Josef, Skrbeň
Volánková
MarieDětkovice
(Poláchová), Brno
Judas
Ladislav,
Lžičař Josef, Praha
Němec Jaroslav,
Dětkovice Pačlavice
Navrátilová
Jitka (Tanečková),
Vévoda Václav, Švábenice
Slámová Věra (Zavadilová), Praha
Rössner Josef, Švábenice
Hlaváčová
Marta1949
(Navrátilová), Mariánské Lázně
Ročník
Dětkovice
:
Zajacová
Marie
(Chaloupková),
Ivan. n/H
Cupák
Zdeněk,
Švábenice
Zavadilová Božena (Pektorová),
Dětkovice
BrablíkMiloš,
Jan, Švábenice
Matula
Kobeřice
Zdražilová Helena (Obručová), Morkovice
Kozák Josef,
Švábenice
Havlíček
Zdeněk,
Švábenice
Víchová
Draha Švábenice
(Kaňová), Drozdovice
Šášek Mirko,
Damborský
Jiří, Švábenice
Kuchtičková
(Chudová), Ivanovice n.H.
NovotnýJaromír,
Jiří,Rita
Švábenice
Šmehlík
Brno
Válek
Ondrej,
Švábenice
Rejpal Oldřich, Olomouc
Havlíček Miroslav, Brno
Pazdera Josef, Skrbeň
Pokorný Oldřich, České Buděj.
Lžičař
Josef,Pavel,
Praha Vyškov
Shromáždil
Vévoda
Václav,
Švábenice
Cupáková
Božena,
Švábenice
Rössner
Josef,
Švábenice
Krupíková Jarmila (Gédušová) , Švábenice
DětkoviceDáša,
: (Lakomá), Švábenice
Navrátilová
Zavadilová
Božena
(Pektorová),
Dětkovice
Procházková
Božena
(Branžovská),
Šv.
Veselá Pavla,
Švábenice
Zdražilová
Helena
(Obručová), Morkovice
Nováková
Magda
(Slunská),
Švábenice
Víchová
Draha
(Kaňová),
Drozdovice
Macurová Květa
(Tvrdá), Holešov
Kuchtičková
Rita (Chudová),
Ivanovice n.H.
Musilová Františka (Masaříková), Brno
Budíková Josefa (Neckařová), Chodov
Pospíšilová Ludmila (Veselá), Chválkovice
Švandová Drahomíra (Štěpánková), Praha
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Kocourková Jarmila (Navrátilová), Vyškov
Němcová Jiřina (Šiblová), Brno
Kocourková
Jarmila
(Navrátilová),
Štursová Květa
(Balánová),
Praha Vyškov
Hromadová Vlasta (Vybíralová), Měrovice
Štursová
Květa
(Balánová), Chválkovice
Praha
Malá Marie
(Procházková),
Cigánková Marie (Judasová), Přerov
Malá
Marie (Procházková),
Chválkovice
Mikulášková
Marie (Vrzalová),
Staré Hvězdlice
Kocourek Vojtěch, Vyškov
Mikulášková
Marie
(Vrzalová),
Staré
Hvězdlice
Libenská Růžena
(Fořtová),
Vlčice
u Jeseníku
Cigánková Ludmila (Michová), Koválovice
Libenská
Růžena
(Fořtová), Vlčice u Jeseníku
Pištělka Jan
, Švábenice
Pištělka
Jan , Švábenice
Sláma Josef
Horní Loděnice
Ročník
1944
Sláma
, Horní
Loděnice
HladkýJosef
Alois,
Brno
Ludmila (Branžovská), Švábenice
Hladký
Alois, Brno
DohnalNavrátilová
Jaroslav,
Rousínov
Volánková
MarieRousínov
(Poláchová),
Dohnal
Jaroslav,
Procházka
František,
Praha Brno
Navrátilová
Jitka
(Tanečková),
Procházka
Hanák Jan,František,
Ostrava Praha Pačlavice
Slámová
Věra
Hanák
Jan,
Ostrava
Dětkovice
:(Zavadilová), Praha
Hlaváčová
Marta
(Navrátilová),
Dětkovice
: (Šiblová),
Němcová
Jiřina
BrnoMariánské Lázně
Zajacová
Marie
(Chaloupková),
n/H
Němcová
Jiřina
(Šiblová),
BrnoIvan.
Hromadová
Vlasta
(Vybíralová),
Měrovice
Matula
Miloš,
Kobeřice
Přikrylová
VyškovPřerov
Hromadová
Vlasta(Judasová),
(Vybíralová),
Měrovice
CigánkováMiroslava,
Marie
Havlíček Josef,
Zdeněk,
Švábenice
Červeňák
Těšín Přerov
Cigánková
MarieČeský
(Judasová),
Kocourek
Vojtěch,
Vyškov
Damborský
Jiří,
Švábenice
Otevřel
Josef,
Dětkovice
Kocourek
Vojtěch,
Vyškov
Cigánková
Ludmila
(Michová), Koválovice
Šmehlík
Jaromír,
Brno
Svobodník
Josef,
Vyškov
Cigánková Ludmila
(Michová), Koválovice
Judas
Ladislav,
Rejpal
Oldřich,Dětkovice
Olomouc
Ročník
1944
Němec
Jaroslav,
Dětkovice
Pazdera
Josef, Skrbeň
Ročník
1944
Navrátilová
Ludmila (Branžovská), Švábenice
Lžičař Josef, Praha
Navrátilová
Ludmila (Branžovská),
Švábenice
Volánková
Marie (Poláchová),
Brno
Vévoda
Václav,1949
Švábenice
Ročník
Volánková
Marie
(Poláchová),
Brno
Navrátilová
Jitka
(Tanečková),
Pačlavice
Cupák
Zdeněk,
Švábenice
Rössner
Josef,
Švábenice
Navrátilová
Jitka
(Tanečková),
Pačlavice
SlámováJan,
Věra
(Zavadilová),
Praha
Brablík
Švábenice
Dětkovice
:
Slámová
Věra
(Zavadilová),
Praha
Hlaváčová
Marta
(Navrátilová),
Mariánské Lázně
Kozák
Josef,Božena
Švábenice
Zavadilová
(Pektorová), Dětkovice
Hlaváčová
Marta
(Navrátilová), Mariánské
Zajacová
Marie
(Chaloupková),
Ivan. n/H Lázně
Šášek
Mirko,
Švábenice
Zdražilová Helena (Obručová), Morkovice
Zajacová
Marie
(Chaloupková), Ivan. n/H
Matula Miloš,
Kobeřice
Novotný
Jiří,
Švábenice
Víchová Draha (Kaňová), Drozdovice
Válek
Ondrej,
Švábenice
Matula
Miloš,
Kobeřice
Havlíček
Zdeněk,
Švábenice
Kuchtičková
Rita (Chudová),
Ivanovice n.H.
Havlíček
Miroslav,
Brno
Havlíček
Zdeněk,
Švábenice
Damborský
Jiří, Švábenice
Přikrylová
Miroslava,
Vyškov
Pokorný
České
Damborský
Jiří, Švábenice
Šmehlík Oldřich,
Jaromír,
Brno Buděj.
Červeňák Josef,
Český
Těšín
Shromáždil
Pavel,
Vyškov
ŠmehlíkOldřich,
Jaromír,
Brno
Rejpal
Olomouc
Otevřel Josef,
Dětkovice
Cupáková
Božena,
Švábenice
Rejpal
Olomouc
PazderaOldřich,
Josef, Skrbeň
SvobodníkJarmila
Josef, Vyškov
Krupíková
(Gédušová) , Švábenice
Pazdera
Josef,Praha
Skrbeň
Lžičař Josef,
Navrátilová
Dáša,
(Lakomá), Švábenice
Judas Ladislav,
Dětkovice
Lžičař
Praha
VévodaJosef,
Václav,
Švábenice
Procházková
Božena
(Branžovská), Šv.
Němec Jaroslav,
Dětkovice
Vévoda
Václav,
Švábenice
Rössner
Josef,
Švábenice
Veselá Pavla, Švábenice
Rössner
Josef,
Dětkovice
:Švábenice
Nováková
Magda
(Slunská), Švábenice
Ročník
Dětkovice
: 1949
Zavadilová
Božena
(Pektorová),
Dětkovice
Macurová
Květa
(Tvrdá),
Holešov
Cupák
Zdeněk,
ŠvábeniceMorkovice
Zavadilová
Božena
(Pektorová),
Dětkovice
Zdražilová
Helena
(Obručová),
Musilová
Františka
(Masaříková),
Brno
Brablík Jan,
Švábenice
Budíková
Josefa
(Neckařová),
Chodov
Zdražilová
Helena
(Obručová),
Morkovice
Víchová
Draha
(Kaňová),
Drozdovice
Pospíšilová
Ludmila
(Veselá),
Chválkovice
Kozák Josef,
Švábenice
Víchová
Draha
(Kaňová),
Drozdovice
Kuchtičková
Rita
(Chudová),
Ivanovice
n.H.
Švandová
Drahomíra
(Štěpánková),
Praha
Šášek
Mirko,
Švábenice
Kuchtičková Rita (Chudová), Ivanovice
n.H.
Sedláčková
Anežka
(Vránová), Vyškov
Novotný Jiří,
Švábenice
Karl
Tomáš,
Švábenice
Válek
Ondrej,
Švábenice
Dětkovice
:
Havlíček
Miroslav,
Brno
Krejčíř Josef, Dětkovice
Pokorný Oldřich, České Buděj.
Kocourek Jaroslav, Babice nad Svitavou
ShromáždilJaroslav,
Pavel, Vyškov
Svobodník
Dětkovice
Cupáková Božena,
Tomáštíková
Marie Švábenice
(Obručová), Zlín
KrupíkováMarie,
Jarmila
(Gédušová) , Švábenice
Obručová
Dětkovice
Navrátilová
Dáša, (Lakomá),
Červeňák
Stanislav,
Vyškov Švábenice
Procházková
(Branžovská), Šv.
Pokorný
Alois,Božena
Dětkovice
Eva
Baranyová(Chaloupková)
Ivan. n/H
Veselá
Pavla, Švábenice
Nováková Magda (Slunská), Švábenice
Ročník
Macurová
Květa1954
(Tvrdá), Holešov
Buček
Antonín,
Rousínov Brno
Musilová
Františka
(Masaříková),
Štěrba
František,
Budíková
Josefa Brno
(Neckařová), Chodov
Hanák
Pavel,Ludmila
Švábenice
Pospíšilová
(Veselá), Chválkovice

Pospíšil Jaroslav,
Olomouc
Pokorný
Alois, Dětkovice
Ivančo
Ján,
Švábenice
Eva Baranyová(Chaloupková) Ivan. n/H
Možný Miloš, Praha
Holečková
Marie(Hladká),
Ročník
1954 Napajedla
KřížováBuček
ZdeňkaAntonín,
(Šebestová),
Vyškov
Rousínov
Šebestová
Dana
(Vojáčková),
Vyškov
Štěrba František, Brno
Vojáčková
Miroslava
, Švábenice
Hanák
Pavel,
Švábenice
Šebestová
Jarmila,
Švábenice
Rýpal
Pavel,
Švábenice
Synková
Eva
(Minaříková),
Vymazal Jiří, Švábenice Švábenice
Stěničková
Božena (Obručová),
Šebesta
Svatopluk,
ŠvábeniceŠvábenice
Hlobilová
Hana
(Kalábová),
Šášek Miroslav, ŠvábeniceŠvábenice
Horáková
Marie
(Skřivánková), Dřínov
Derka
Emil,
Švábenice
Ravková
Broňa
(Punčochářová),
Vyškov
Kubík Josef, Švábenice
Votavová
Božena,
Švábenice
Shromáždil Jan, Švábenice
Damborská
Milena(Gédušová),
Pospíšil
Jaroslav,
Olomouc Bohdalice
Hanáková
Marie
(Korčiánová),
Švábenice
Ivančo Ján, Švábenice
Dětkovice
:
Možný Miloš, Praha
Neckař Václav,
Svatobořice Napajedla
Holečková
Marie(Hladká),
Stratilová
Milostava
(Koutná) Dětkovice
Křížová Zdeňka (Šebestová),
Vyškov
Foltýnová
Marie
(Fialová),
Brno Vyškov
Šebestová Dana (Vojáčková),

Marie (Skřivánková), Dřínov
IvančoHoráková
Ján, Švábenice
Ravková
Broňa
Možný Miloš, Praha (Punčochářová), Vyškov
Votavová
Božena, Švábenice
Holečková
Marie(Hladká),
Napajedla
Damborská
Milena(Gédušová),
Bohdalice
Křížová Zdeňka (Šebestová),
Vyškov
Hanáková
Marie
(Korčiánová),
Švábenice
Šebestová Dana (Vojáčková), Vyškov
: , Švábenice
VojáčkováDětkovice
Miroslava
Neckař
Václav,Švábenice
Svatobořice
Šebestová
Jarmila,
Stratilová
Milostava
(Koutná)
Dětkovice
Synková Eva (Minaříková),
Švábenice
Foltýnová
Marie
(Fialová),
Brno
Stěničková Božena (Obručová), Švábenice
Hlobilová Hana (Kalábová), Švábenice
Ročník
1959
Horáková Marie
(Skřivánková),
Dřínov
Pokorná
Stanislava
(Dobešová),
Ravková Broňa (Punčochářová),
Vyškov Ivan. n/H
Filipová
Marie
(Gédušová),
Praha
Votavová Božena, Švábenice
Kubíková
Jarmila (Petřeková),
Švábenice
Damborská
Milena(Gédušová),
Bohdalice
Machová
Irena
(Tvrdá), Česká
Kamenice
Hanáková
Marie
(Korčiánová),
Švábenice
Vančurová
Dětkovice
: Marie, Švábenice
Švábenice
NeckařKalábová
Václav,Jana,
Svatobořice
Kalábová
Zdeňka,
Švábenice
Stratilová
Milostava
(Koutná)
Dětkovice
Veselý
František,
Švábenice
Foltýnová
Marie
(Fialová),
Brno
Trněný
Stanislav,
Dětkovice
Látal
Jan, Švábenice
Vaculík
Milan,
Dětkovice
Hladký
Tomáš,
Praha
Vojáčková Miroslava , Švábenice
Ročník 1959
Ročník
1959
Kubík
Evžen,
Měrovice
n/H
Šebestová Jarmila, Švábenice
Pokorná
Stanislava
(Dobešová),
Ivan. n/H
Ročník
1964Švábenice
Pokorná
Stanislava
(Dobešová),
Ivan.
n/H
Dědek
Miloslav,
Synková Eva (Minaříková), Švábenice
Filipová Bureš
MarieStanislav,
(Gédušová),
Praha
Švábenice
Filipová Marie
(Gédušová),
Praha Švábenice Kubíková
Procházka
František,
DivokyŠvábenice
u Zdounek
Stěničková
Božena
(Obručová),
Jarmila
(Petřeková),
Butala Radek,
Švábenice
Kubíková Jarmila
(Petřeková), Švábenice
Bureš
František,
Švábenice
Hlobilová
Hana (Kalábová),
Švábenice
Machová
(Tvrdá),
Česká Kamenice
Minařík Irena
Miloslav,
Švábenice
Machová Irena
(Tvrdá),
Česká Kamenice
Doležel
Břetislav,
Švábenice
Horáková
Marie
(Skřivánková),
Dřínov
Minařík
Stanislav,
Švábenice
Vančurová
Marie,
Švábenice
VančurováBroňa
Marie,(Punčochářová),
Švábenice
Dětkovice
:
Novotný
Roman,
Švábenice
Ravková
Vyškov Kalábová
Jana,
Švábenice
Kalábová
Jana,
Švábenice
Staňková
(Fialová), Kroměříž
Zastoupil
Aleš,Marta
Švábenice
Votavová Božena, Švábenice
Kalábová
Zdeňka,
Švábenice
Harásek
Vítězslav,
Švábenice
Kalábová
Zdeňka,
Švábenice
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Perličky na
závěr pro účastníky sjezdu rodáků
Cigánková Lenka(Lakomá), Koválovice
Prášilová Blanka(Cupáková), Švábenice
Já
jsem
tvé stáří
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Helena,
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protože:
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Budou
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Obendrauf Miroslav, Dětkovice
4. Marie,Budeš
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Trněná
Dětkovice
Kudlička Pavel,
Dětkovice
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o co v ní šlo.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Lžíci na obouvání budeš potřebovat metr dlouhou.
Ať ti uv a ří k jídlu cokoliv, dostaneš pálení žáhy, zácpu
nebo průjem.
Vlasů budeš mít dostatek, ale na čím dál menší hlavu.
Budeš mít mnoho brýlí: na dálku, na blízko, na šířku,
bifokální, trifokální, a pak ještě jedny, pomlácené,
okousané s jednou nožkou a pouze na ty budeš vidět.
Budeš mít moře zkušeností, ale žádné posluchače.
Strávíš hodně času v posteli nikoliv kvůli odpočinku či
rozkoši, ale proto, že se nebudeš moci zvednout.
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Jaro
Konečně nastalo jaro.
Slunce je stále slabé, přesto už
kvetou první květy. Bledule a
sněženky se jemně kolébají ve
svěžím větříku. Na svět se derou i
krásné fialky. Jejich barva nejde na
zelenajícím
se
trávníku
přehlédnout.
Větve stromů i keřů se
nalévají pupeny. Nebude to dlouho
trvat a vyraší jim lístky. Příroda se
konečně celá zazelená.
Poslem jara
jsou
i
vlaštovky, které se k nám každý rok vracejí, aby vyvedly mladé. Ostatní ptáci se
předhánějí ve zpěvu.
Všude je vidět nový život. Ponurá šedá krajina se obléká do nádherných a
zářících barev jara. Je to krása!
Iva Plhalová, žákyně 5.třídy ZŠ Švábenice

Konečně jaro
Jaro je moje nejoblíbenější období z celého roku. Těším se na roztání
posledního kousku sněhu, ze kterého vyrůstají první květy sněženek. Také se těším, až
jarní vánek vysuší přírodu a sluníčko nám začne dodávat plno energie.
Tráva se začíná zelenat a na větvích se objevují první pupeny s květy, které
začnou opylovat pilné včelky. Bzučící čmeláci také
létají kolem a je krásné poslouchat při východu slunce
první cvrlikání ptáčků. Všechno všude voní, kvete,
bzučí, zpívá a my, děti, sbíráme první petrklíče.
Maminky nám dělají med z pampelišek, který nám
přijde v zimě do čaje vhod.
Když začíná jaro, přichází s ním i deště a jarní
bouřky. Po dešti pak všechno voní a příroda je jako
vykoupaná. Celé toto období se mi velmi líbí a je pro
mě kouzelné.
Petr Hanák, žák 5.třídy ZŠ Švábenice
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Milé dámy a slečny,

chcete přibrat do plavek? Pak vězte, že není vše ztraceno. Přečtěte si následující

Milé
dámy a slečny,
informace!!

chcete
přibrat
plavek?
není všezázračných
ztraceno. Přečtěte
PS: Rada
sice do
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nad Pak
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poradit samy. Bohužel, i naše hypermarkety hlásí „vyprodáno“!
PS: Rada sice dobrá nad zlato, ale s výrobou zázračných pastilek si už musíte
poradit samy. Bohužel, i našeReklama
hypermarkety
hlásí1939
„vyprodáno“!
z roku

Reklama z roku 1939

Perličky na závěr pro účastníky sjezdu rodáků

Já jsem tvé stáří
... a těš se, protože:
1.
2.

Budeš mít moře času, ale žádný nápad, co s ním.
Budou se ti čím dál víc líbit mladší holky, ale budou tě
uhánět staré báby.
3.
Budou ti říkat pamětník právě v době, kdy začneš ztrácet
paměť.
4.
Budeš mít víc času na čtení, ale na konci stránky nebudeš
… co si budeme namlouvat – většina z nás řeší úplně opačný
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…
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budeme
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ve
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ženya vtotělocvičně
ZŠ
bifokální,
trifokální,
a pak ještě jedny, pomlácené,
30
od
19
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a čtvrtek
okousané
s jednou
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a pouze na ty budeš vidět.
30
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a
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hod.zkušeností,
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10.
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Lenkou.
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ales proto,
že se nebudeš moci zvednout.
Podložky, přezůvky a pití s sebou.
Podložky, přezůvky a pití s sebou.
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Které pivo je lepší ?
Je nás mnoho, kteří dovedeme hodiny prodebatovat,
který pivovar dokáže uvařit ten nejlahodnější nápoj. Před
nedávnem se mi dostal do rukou článek: „Co psaly
Vyškovské noviny před 100 lety“, kde jeden pisatel ze
Švábenic uvádí:

„Už dlouho mne svrběla ruka, pořád jsem
se odhodlával, že Vám napíšu, ale tu mne
zašlo to, tu zas ono – až tak v ty svátky
trochu maje pokdy, Vám píšu. Rád bych se
s Vámi podělil, co mne bolí a trápí. Jest ono, že my švábenští,
doposavad musíme píti prostějovské pivo. Nebudu Vám psáti jaké
je, není špatné, jenom to Vám řeknu –
vyškovské jest jistě lepší. Už proto, že jest
vyškovské. Proč bychom měli prostějovské pivo
píti, když vyškovský pivovar také velmi lahodný
mok produkuje. Snad by se to mohlo napraviti,
vždyť k nám by pacholek pivák z Vyškova také
dojel. Určitě snáze, než z Prostějova.“

Další článek, rovněž vydaný před lety, má název: DO ŠVÁBENIC :
„Vaše zpráva o založení spolku „Vydřigrošů“ mezi vaší chasou nás
velmi zajímala a naplnila nás úžasem, že něco podobného ve
Švábenicích možné jest, ale ovšem v obci, do které se dováží
židovské pivo z Brna a Prostějova, jejíž občané nemají ani tolik
kuráže a národní hrdosti, aby si na své hostinské
dupli a kteří všemožně podporují jediného Žida
v obci, v takové obci jest vše možné – tedy i spolek
nadějných „Vydřigrošů“
Připravil: Libor Pištělka
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Před 120 lety

(Výpis z kroniky obce Švábenice a knihy Rod pánů ze Švábenic)

1894 – Za stálého prohližitele masa a dobytka ustanoven Jan Látal č. 72
1896 – Vydávání pasů při prodeji dobytka
1897 – Hradisko – Boříčí ponecháno za pastvisko pro prasata
1897 – Katolická beseda zadala si o koncesi na výčep piva o podání
pokrmů pro členy u okresního hejtmanství. Výbor se usnesl
ohraditi se proti tomu z důvodu stavebně policejních a zdravotních.
Tento odpor neměl účinku jako rekurs obce proti jmenování Jana
Obhlídala výčepním.
1897 – (26.8.) Žádati u zemského výboru, aby se mohlo stavět
z nepálených cihel
1898 – Václavu Šťastnému pronajat obecní hostinec č. 19 – rynk za 466
zlatých ročně s podmínkou, že bude brát pivo z křesťanského
pivovaru.
1898 – (28.12.) hostinskému Václavu Šťastnému dána výpověď, protože
čepoval pivo od žida
1900 – Stavěla se silnice do Tiské
1900 – Zrušení pasení hus
1900 – Odmítavé stanovisko na točení piva Katolické Besedě
1900 – Na cestě do Ivanovic zabředl povoz se dvěma koňmi tak hluboko
do bahna, že nebylo možno koně vyprostiti. Jeden z nich byl
polomrtvý a celý blátem obalený vytažen spřežením několika koní
z bahna
1904 – Děti po Čelechovském odevzdány Fr. Vykoupilovi v ošetřování za
10 K měsíčně
1906 – Dláždění cesty v Bráně kostkami
1907 – Jan Pištělka nájemce hostince č. 19 rynk za 825 K ročně
1908 – Nebylo vyhověno žádosti hostinských, aby směli zvýšiti cenu piva
o 2 hal. na půl litru na 14 hal.
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3. oddíl YMCA Skaut Švábenice pořádá na své základně u obce
Milkov, okres Prostějov
pro všechny děti od 7 let skautský tábor

Pět neděl v balóně

Který se koná od soboty 4. července do neděle 12. července 2009
(odjezd na tábor v sobotu v 15:00, návrat v neděli do 16:00)
Ubytování ve stanech s podsadou a čtyřlůžkových chatkách
Cena za tábor je 1.500.-Kč
Podmínkou k účasti na táboře je zaplacení poplatku a odevzdání přihlášky do 30.
května 2009
Informace a přihlášky u vedoucího oddílu a tábora:
Hroza Vladimír, 68323 Švábenice 339, tel. 720384890
e-mail: hroza.vladimir@seznam.cz
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost, (více na www:
diakoniebroumov.org)
ve spolupráci s Městysem Švábenice
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ





SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty, ledničky, televize, nábytek,
počítače, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.
Sbírka se uskuteční :
dne:

9. 6. 2009
10. 6. 2009
11. 6. 2009

od 8.00 – 16.00 h.
od 8.00 – 18.00 h.
od 8.00 – 14.00 h.

místo: bývalé zdravotní středisko za úřadem městyse
ve Švábenicích
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 517 365 622, 733 642 423

Dovolujeme si Vás pozvat do naší nově otevřené prodejny. Nabízíme prodej jízdních kol a
doplňků a specializovaný servis.
Najdete nás v Morkovicích,
ulice 17. listopadu, č.p. 137
Kontakt: 733 519 278, 724 901 108
Email: cykloop@cykloopmorkovice.cz
Web: www. cykloopmorkovice.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu
.
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Wüstenrot pojišťovna a.s. rozšířila své služby
Nyní si pojistíte u nás celý vozový park
-

motocykly
osobní a užitková vozidla
nákladní vozidla
přívěsná vozidla
traktory
historická vozidla výše uvedených kategorií

U motocyklů, osobních a užitkových vozidel stanovujeme výši pojistného podle
výkonů motoru.
Povinné ručení se vyplatí :
- poskytujeme atraktivní bonusy
- za jízdu bez nehod sleva až 60 %
- zvýhodňujeme zkušené řidiče
- získáte zdarma základní asistenční služby pro případ nehody a krádeže.
Klienti Wüstenrot získají při sjednání povinného ručení 10 % slevu.
Stavební spoření, které je úročeno nejvíce ze všech stavebních spořitelen, které jsou
u nás na trhu a to 2,2 % p.a.
Pojištění rodinných domů a domácností
Životní pojištění
Úrazové pojištění do 6-ti týdnů věku dítěte do 85-ti let věku pojištěného.
Bližší informace Vám ráda poskytne Marie Švecová na adrese Švábenice 135, tel:
732 643 276, nebo na e-mailové adrese: mariesvecova@obchod.wustenrot.cz
Zpravodaj městyse Švábenice
Vychází nepravidelně, náklad 400 ks.
Odpovědný redaktor : Mgr. Jana Zatloukalová, Hana Hladká
Redakční rada: Alena Dvořáková, Alena Kušková, Libor Pištělka
Neprošlo jazykovou úpravou. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky
upravovat, zestručňovat, případně i neuveřejnit. Nevyžádané rukopisy a fotografie se
nevracejí.
Grafická úprava a tisk: Moraviatisk Vyškov, spol.s r.o.
Vydává Městys Švábenice
Tisk povolen: MK ČR E 14253
Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky do zpravodaje, které vždy obohatí
a zpestří každé vydání.
Redakční rada
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„Vysvědčení přinesu až zítra. Půjčil jsem ho Pepíkovi.“ „!!!“
„On s ním chtěl postrašit své rodiče.“

INFORMACE
Úřad městyse Švábenice
Úřední hodiny :

tel,fax: 517 365 622

Po

7.30 - 16.00 hod

St

7.30 - 18.00 hod

Matrika

St

15.00 - 18.00 hod

Knihovna

Pá

16.00 - 18.00 hod

Farní úřad

www.farnost-svabenice.cz

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

tel: 731 402 180

Základní škola

tel: 517 365 629

Mateřská škola

tel: 517 365 647

Školní jídelna

tel. 517 365 712

Pošta

Po,Út,Čt,Pá

8.00 - 10.30 hod

13.30 - 15.30 hod tel: 517 365 620

St

8.00 - 10.30 hod

13.30 - 15.30 hod

Smíšené zboží

Po-Pá

6.30 - 17.30 hod

BUREŠ
S+M Konzum
(CRHA)

So

6.30 - 11.00 hod

Po-Čt

6.30 - 11.00 hod

Pá

6.30 - 17.00 hod

16.00 - 17-00 hod
tel: 517 365 617

13.30 - 17.00 hod

So

6.30 - 11.00 hod

Květinářství

Po

13.00 - 17.00 hod

a zahradnictví

Út-Pá

8.00 - 12.00 hod

Týna

So

7.00 - 11.00 hod

AVOS a.s. (prodejna

Út-Pá

14.00 - 18.00 hod

Ne

9.00 - 11.30 hod

tel: 517 365 628

Sýrárna ????

Út - Pá

14.30 - 17.00 hod

tel: 517 331 492

Cukrárna

Po-Pá

12.00 - 18.00 hod

So
Ne

10.00 - 18.00 hod (od listopadu do dubna Po a Út zavřeno)
10.00 - 12.30 hod 13.30 - 18.00
hod
tel: 517 365 818

Po - So

11.00-13.00 hod

Ne

10.00 - 20.00 hod

Po - Ne

11.00 - 22.00 hod ( v Pá a So do 01.00 hod )

použit. textilu)

Pohostinství:
Na Lapači
V Bráně

Trávníku

Na

Kadeřnictví

tel: 739 027 295
13.00 - 17.00 hod
tel: 517 365 617

16.00 - 22.00 hod
(Út - zavřeno) tel: 517 365 016

( oslavy, hostiny, večírky, jednání...)
v současné době mimo provoz
ST-Čt-Pá

od 13.30

So: od 7.30 hod

Budova ZOD Haná
Ubytovací zařízení
Muzea, expozice

dle domluvy
tel: 517 324 241

Myslivecká chata

Zlámal Stanislav

tel: 517 365 045

Hájenka

Zlámal Stanislav

tel: 517 365 045

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

správce Libor Pištělka

mob: 732 446 286

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem - možnost pronájmu - tenis, košíková, volejbal, nohejbal
Objednávky:

p. Petřeková Po-Pá 19.00 - 21.00 hod

Kulturní dům - možnost pronájmu na úřadu městyse

mob: 736 441 108
tel: 517 365 622

