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Zakončení školního roku 2007/2008 na základní
škole
ve
Švábenicích
mělo
již
tradičně slavnostní charakter. Program zahájily
disko
tanečnice
pod
vedením
paní vychovatelky Lenky Gruberové (foto č.1),
následovalo
ocenění
těch
nejlepších (foto č.2), kromě jiných soutěží
(výtvarných,
sportovních
aj.)
byly vyhlášeny výsledky ankety "Koho bych si
vzal(a) na pustý ostrov" (inspiroval nás příběh

známého trosečníka Robinsona) vítězi se stali "Pátek" Lukáš
Navrátil a "Sobota" Petra
Bilíčková (foto č.3), pěkným a
dojemným vystoupením se s

námi
za

hudebního doprovodu pana učitele Kamila Sedláka
rozloučili odcházející páťáci (foto č.4) a na závěr
pro všechny školáky zástupce firmy "STAMAG IREKS"
pan
Jiří
Landa
připravil
obrovské překvapení - kornout výborné točené zmrzliny
na
cestu
domů
(foto
č.5).
Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy

Slovo úvodem
Léto, dovolená, prázdniny! Slova vyvolávající příslib
radovánek, kterých se nám během roku nějak nedostává.
Máme čas na lenošení s detektivkou a luštění křížovek,
v lese nás čekají ptáci a klíšťata, tričko je od malin a pusa
od borůvek, a když máme štěstí, najdeme i hrst klouzků,
nějaké ty babky a pár suchohřibů. Někteří vzpomínají na
mořské vlny, táboráky, mužská část populace pak především
na orosené pivo po návratu z rodinného výletu…
Jednoho dne to však silněji zafičí ve stráních,
dráty obsadí houfující se vlaštovky, žloutnoucí a
červenající listí pro nás uspořádá fantastické barevné divadlo na rozloučenou a
nám začne být jaksi teskno u srdce. Co zmůžeme! Je tu opět první podzimní
měsíc. Září bývá mnohdy mrzuté a někdy také dost uplakané. Čas najednou pranic
neutíká, dny se ukrutánsky vlečou.
A přece právě v těchto smutných podzimních dnech máme čas na
všechno, co jsme dosud neudělali. Na hřebík, který jsme dosud nezatloukli, na
knížku, kterou jsme dosud nedočetli. A máme jedinečnou příležitost k tomu,
abychom za soumraku zůstali chvíli potmě, povídali si a těšili se na to, že i
tentokrát nás podzim ještě překvapí pěkným a slunečným počasím, kdy budou
vzduchem poletovat stříbřité a krásné pavučinky. Netruchleme a
nepředbíhejme! Čas zimní královny přece ještě nenastal. Babí léto budiž
pochváleno!
Mgr. Jana Zatloukalová

Léto už odchází…
Léto již vládu svou pozvolna
předává…
vlaštovka křidélky rozlučku
zamává.
Leť, vlaštovko, v kraje teplé,
ty se opět navrátíš
a přineseš jaro milé,
vím, že cestu neztratíš.

I když nám to léto končí,
na podzim se těšíme,
to proto, že na Michala
u nás hody slavíme.
Hody jsou raz do roka,
tak ať se radost vine,
píseň též ať zaznívá:
„Národ náš ať nezhyne!“
L.H.

Výpis usnesení přijatých na 9. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 16.5. 2008 ve Švábenicích
Bod č. 1) Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o
průběhu 9. zasedání zastupitelstva městyse Ing. Pavla Tvrdého a Libora Pištělku
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 , kontrola usnesení
3. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí mezi Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových a městysem Švábenice
4. Projednání písemných žádostí odprodeje nemovitého majetku parc. č. 147/4 o výměře
898 m2 , parc. č. 147/5 o výměře 787 m2, parc. č. 147/10 o výměře 746 m2 , parc. č.
202/2 o výměře 534 m2, parc. č. 172/5 o výměře 519 m2 , parc. č. 203 o výměře 610
m2 za účelem výstavby rodinných domů
5. Rozpočtový výhled městyse na rok 2009 – 2010
6. Rozpočtové opatření č. 2/2008 rozpočtu městyse
7. Projednání kupní smlouvy nemovitého majetku parc. č. st. 213 a 214 do vlastnictví
městyse
8. Záměr městyse směnit nemovitý majetek za účelem upravení hranic pozemků
9. Záměr městyse odprodat nemovitý majetek sloučeného nově vytvořeného pozemku
parc. č. 64/9 ostatní plocha o výměře 826 m2 za účelem výstavby rodinných domů
10. Projednání záměru městyse odprodat nemovitý majetek p.č. 3920/2 o výměře 6 m2
11. Projednání jízdního řádu IDS JmK od 28.6. 2008
12. Projednání žádosti o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2008/2009
13. Projednání žádosti o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ na školní rok 2008/2009
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr
Bod č. 2) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady ze dne 20.2.,
5.3., 19.3., 9.4. a 23.4. 2008.
Bod č. 3) Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí mezi Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a městysem Švábenice
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o bezúplatném převodu
nemovitostí č. UZSVM/BVY/5936/2007-BVYM a to budovy č.p. 190, postavené na
pozemku stavební parcela č. 336 a pozemku stavební parcela č. 336 o výměře 709 m 2,
zapsaných na LV č. 6000 pro k.ú. Švábenice, obec Švábenice, v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov
z vlastnictví České republiky do vlastnictví městyse Švábenice.
Bod č. 4) Projednání písemných žádostí odprodeje nemovitého majetku parc. č. 147/4
o výměře 898 m2 , parc. č. 147/5 o výměře 787 m2, parc. č. 147/10 o výměře 746 m2 ,
parc. č. 202/2 o výměře 534 m2, parc. č. 172/5 o výměře 519 m2 za účelem výstavby
rodinných domů

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost Ing. Petra Kozáka,
Švábenice č.p. 171, 683 23 Iv. na Hané o odkoupení pozemku p.č. 147/10 zahrada o
výměře 746 m2, zaregistrovanou dne 4.3.2008 dle záměru obce, schváleného
Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 29.2. 2008.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost Petra Hlobila,
Švábenice č.p. 310, 683 23 Iv. na Hané o odkoupení pozemku p.č. 147/4 zahrada o
výměře 898 m2, zaregistrovanou dne 5.3.2008 dle záměru obce, schváleného
Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 29.2. 2008.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost Zdeňka Hlobila,
Švábenice č.p. 310, 683 23 Iv. na Hané o odkoupení pozemku p.č. 147/5 zahrada o
výměře 787 m2, zaregistrovanou dne 5.3.2008 dle záměru obce, schváleného
Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 29.2. 2008.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost Radima Kříže,
Tyršova 12, Vyškov o odkoupení pozemku p.č. 202/2 zastavěná plocha – zbořeniště o
výměře 534 m2, zaregistrovanou dne 7.3.2008 dle záměru obce, schváleného
Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 29.2. 2008.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost Radka Doležela,
Mlýnská 744/21, 683 23 Iv. na Hané o odkoupení pozemku p.č. 172/5 zahrada o výměře
519 m2, zaregistrovanou dne 10.3.2008 dle záměru obce, schváleného Zastupitelstvem obce
Švábenice ze dne 29.2. 2008.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
písemnou žádost Lukáše
Michalíka, Topolany 19, 682 01 Vyškov o odkoupení pozemku p.č. 203 zastavěná plocha zbořeniště o výměře 610 m2, zaregistrovanou dne 16.5.2008 dle záměru obce, schváleného
Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 29.2. 2008.
Bod č. 5) Rozpočtový výhled městyse na rok 2009 – 2010
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
městyse na rok 2009 a 2010.

rozpočtový výhled

Bod č. 6) Rozpočtové opatření č. 2/2008 rozpočtu městyse
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 2/2008
rozpočtu městyse.
Bod č. 7) Projednání kupní smlouvy nemovitého majetku objektu bydlení domu č.
152 na pozemku parc. č. st. 213 a 214 do vlastnictví městyse
Usnesení č. 13: 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 odkoupení nemovitého majetku objektu bydlení
domu č. 152 na pozemku p.č. st. 213, pozemku p.č. st 213 zastavěná plocha a nádvoří po
výměře 144 m2 a p.č. st. 214 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m2 po zbořeném
domku, které jsou zapsány mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Vyškov, na LV 851 pro okres Vyškov, obec a
k.ú. Švábenice od Jarmily Blovské, Koválovice u Tištína 20, 798 29 Koválovice-Osičany
za kupní cenu 60.000,- Kč. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené
s prodejem a koupí nemovitosti.
Bod č. 8) Záměr městyse směnit nemovitý majetek za účelem upravení hranic
pozemků

Usnesení č. 14 : Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e záměr městyse směnit nemovitý
majetek:
(1) Městys Švábenice je výlučným vlastníkem pozemku zapsaného v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – Katastrálním pracovištěm Vyškov
na LV č.10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice jako:
pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původu Pozemkový katastr p.č. PK 3950/1 o
výměře 44.797 m2.
(2) Geometrickým plánem číslo 351-16702/2008 se z pozemku dle odst.1 vyčleňuje díl b +
k) o výměře 8 m2 a slučuje se s pozemkem p.č.st.130 druhé smluvní strany.
(3) Městys Švábenice je výlučným vlastníkem pozemku zapsaného v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – Katastrálním pracovištěm Vyškov
na LV č.10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice jako:
pozemek p.č.st.131 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 187 m2.
(4) Geometrickým plánem číslo 351-16702/2008 se z pozemku dle odst. 3 vyčleňuje díl c)
o výměře 8 m2 a slučuje se s pozemkem p.č.st. 130 druhé smluvní strany.
.
(1) Druhá smluvní strana pan Jan Kvíčala je výlučnou vlastnicí pozemku zapsaného
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – Katastrálním
pracovištěm Vyškov na LV č. 673 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice jako:
pozemek p.č.st.130 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 260 m2.
(2) Geometrickým plánem číslo 351-16702/2008 se z pozemku dle odst.1 vyčleňuje
pozemek p.č. 3950/20 ostatní plocha o výměře 16 m2.
Bod č. 9) Záměr městyse odprodat nemovitý majetek sloučeného nově vytvořeného
pozemku parc. č. 64/9 ostatní plocha o výměře 826 m2 za účelem výstavby rodinných
domů
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
záměr městyse odprodat
nemovitý majetek:
Obec Švábenice je výlučnou vlastnicí pozemků zapsaných v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – Katastrálním pracovištěm Vyškov na LV
č.10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice jako:
1. pozemek p.č. 64/5 trvalý travní porost o výměře 376 m2
2. pozemek p.č. st. 131 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 187 m2
3. pozemek p.č. 64/1 zahrada o výměře 129 m2
4. pozemek ve zjednodušené evidenci – parcelu původu Pozemkový katastr p.č.(PK)
3950/1 o výměře 44.797 m2
(2) Geometrickým plánem číslo 351 – 16702/2008 se z pozemků dle odst.1 vyčleňují díly
(ad 1.) i) o výměře 344 m2, (ad 2.) d) o výměře 159 m2, (ad 3.) g) o výměře 120 m2, (ad 4.)
h) o výměře 203 m2) a slučují se v nově vytvářený pozemek p.č. 64/9 ostatní plocha o
výměře 826 m2.
Bod č. 10)Projednání záměru městyse odprodat nemovitý majetek p.č. 3920/2 o
výměře 6 m2
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse
sc h va l u j e
záměr městyse odprodat nemovitý majetek pozemek parcelní číslo
3920/2, ostatní plocha o výměře 6 m2 vyčleněného z pozemku parc. č. 3920 geometrickým
plánem č. 353-20/2008, který je zapsán mimo jiné v katastru nemovitostí vedeném

Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Vyškov, na LV 10 001
pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice.
Bod č. 11) Projednání jízdního řádu IDS JmK od 28.6. 2008
Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty
městyse k novému jízdnímu řádu IDS JmK, který bude platit od 28.6. 2008.
Bod č. 12) Projednání žádosti o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok
2008/2009
Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e p o v o l e n í v ý j i m k y
z počtu dětí pro Základní školu a mateřskou školu Švábenice, okres Vyškov, příspěvková
organizace pro školní rok 2008/2009 podle ustanovení § 23, odst. 3 a zákona č. 561/2004
Sb. a dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. na celkový počet 28 dětí.
Bod č. 13) Projednání žádosti o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ na školní rok
2008/2009
Usnesení č. 19: Zastupitelstvo městyse
s c h v a l u j e p o v o l e n í v ý j i m k y z počtu žáků pro Základní školu a mateřskou
školu Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace pro školní rok 2008/2009 podle
ustanovení § 23, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. na celkový
počet 68 žáků.
Bod č. 14) Informace starosty :
- dne 13.5.2008 převzal starosta městyse z rukou předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu České publiky Ing. Miloslava Vlčka stanovující dekret o stanovení
obce Švábenice městysem s účinností od 23.4.2008.
- další zasedání zastupitelstva městyse bude 20. června 2008
- dne 7. července začne výměna 20 oken a vchodových dveří na základní škole.
Cena díla je 421 199,- Kč. Na akci byla poskytnuta dotace z Krajského úřadu
Jihomoravského kraje ve výši 155 000,- Kč.
- pokračují práce na budování sítí v lokalitě výstavby nových rodinných domů
firmou TRASKO, a.s.
- začala první jednání ve věci čištění a úpravy rybníka. O dalším postupu bude
starosta členy ZM průběžně informovat. Nejdříve musí být zpracován geometrický
plán, nakládání s vodami a projektová dokumentace tak, aby tato vodní plocha
mohla být zapsána do vlastnictví městyse na LV 10001.
- v sobotu 17.5.2008 provede zásahová jednotka členů SDH Švábenice rozebrání
střešní krytiny vč. krovů a štítů na domě č.p. 127. Za tuto práci starosta městyse
členům SDH poděkoval.
Usnesení č. 20: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 22.5. 2008

Výpis usnesení přijatých na 10. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
konaného dne 20.6. 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 10.
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:
1. Technický bod ( jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů
zápisu, schválení programu zasedání ZM)
2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení
3. Závěrečný účet obce za rok 2007
4. Rozpočtové opatření č. 3/2008 rozpočtu městyse
5. Projednání kupních smluv prodeje nemovitého majetku parc. č. 147/4 o
výměře 898 m2 , parc. č. 147/10 o výměře 746 m2 , parc. č. 202/2 o výměře
534 m2, parc. č. 172/5 o výměře 519 m2 , parc. č. 203 o výměře 610 m2
6. Projednání písemných žádostí odprodeje nemovitého majetku parc. č. 64/9
ostatní plocha o výměře 826 m2
7. Projednání písemných žádostí odprodeje nemovitého majetku parc. č. 3920/2 o
výměře 6 m2
8. Záměr městyse odprodeje nemovitého majetku parc. č. 3950/1 dílu a) o
výměře 44 m2
9. Projednání rozhodnutí dodatku č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace
obce Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková
organizace
10. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu
11. Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku parc. č. 147/7 o
výměře 662 m 2 za účelem výstavby rodinného domu
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 14.5. a 28.5. 2008.
Bod č. 3) Závěrečný účet obce za rok 2007
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e závěrečný účet obce za rok 2007
a to bez výhrad.
Bod č. 4) Rozpočtové opatření č. 3/2008 rozpočtu městyse
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 3/2008
rozpočtu městyse.
Bod č. 5) Projednání kupních smluv prodeje nemovitého majetku parc. č. 147/4
zahrada o výměře 898 m2 , parc. č. 147/10 zahrada o výměře 746 m2 , parc. č. 202/2
zastavěná plocha-nádvoří o výměře 534 m2, parc. č. 172/5 zahrada o výměře 519 m 2,
parc. č. 203 zastavěná plocha-nádvoří o výměře 610 m2
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů odprodej nemovitého majetku pozemku p.č.
147/10, zahrada o výměře 746 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 484.900,- Kč mezi Městysem
Švábenice jako prodávající, Ing. Petru Kozákovi, Švábenice č.p. 171, 683 23 Ivanovice na
Hané a MVDr. Janě Kozákové, Hybešova 762/115, 682 01 Vyškov jako kupující.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů odprodej nemovitého majetku pozemku p.č.
147/4, 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, za kupní cenu 583.700,- Kč mezi Městysem
Švábenice jako prodávající, Petru Hlobilovi, Švábenice č.p. 310, 683 23 Ivanovice na
Hané jako kupující.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů odprodej nemovitého majetku pozemku p.č.
202/2, zastavěná plocha-nádvoří, o výměře 534 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 347.100,- Kč mezi
Městysem Švábenice jako prodávající, Radimovi Křížovi,Tyršova 12, 682 01 Vyškov jako
kupující.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů odprodej nemovitého majetku pozemku p.č.
172/5, zahrada, o výměře 519 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 337.350,- Kč mezi Městysem
Švábenice jako prodávající, Radkovi Doleželovi, Mlýnská 744/21, 683 23 Ivanovice na
Hané jako kupující.
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. 203, zastavěná plocha-nádvoří, o výměře 610 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
396.500,- Kč mezi Městysem Švábenice jako prodávající,
Lukášovi Michalíkovi,
Topolany 19, 682 01 Vyškov a Janě Bukayové, Hoštice-Heroltice, Hoštice 46, 682 01
Vyškov jako kupující.
Bod č. 6) Projednání písemných žádostí odprodeje nemovitého majetku parc. č. 64/9
ostatní plocha o výměře 826 m2
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost paní Zdeňky
Špicové, bytem Švábenice 268 o odkoupení pozemku p.č. 64/9 v k.ú. Švábenice o výměře
826 m2, dle záměru městyse, schváleného Zastupitelstvem městyse Švábenice ze dne 16.5.
2008.
Bod č. 7) Projednání písemných žádostí odprodeje nemovitého majetku parc. č. 3920/2
o výměře 6 m2
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
písemnou žádost Tomáše Karla
a Pavly Karlové, bytem Švábenice 341 o odkoupení pozemku p.č. 3920/2 v k.ú. Švábenice
o výměře 6 m2, dle záměru městyse, schváleného Zastupitelstvem městyse Švábenice ze
dne 16.5. 2008.

Bod č. 8) Záměr městyse odprodeje nemovitého majetku parc. č. 3950/1 dílu a) o
výměře 44 m2
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
záměr městyse odprodat
nemovitý majetek pozemek parcelní číslo 3950/1 díl a), o výměře 44 m 2 vyčleněného
z pozemku parc. č. PK 3950/1 geometrickým plánem č. 351-16701/2008, který je zapsán
mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj - Katastrální
pracoviště Vyškov, na LV 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice.
Bod č. 9) Projednání rozhodnutí dodatku č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace
obce Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková
organizace
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e dodatek č. 6 zřizovací listiny
příspěvkové organizace obce „Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov,
příspěvková organizace" v navrženém znění. V článku I. Základní ustanovení s e m ě n í
název zřizovatele z Obec Švábenice, okres Vyškov na Městys Švábenice, okres Vyškov.
Bod č. 10) Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Městysem Švábenice,
zastoupeným Josefem Kubíkem, starostou městyse a E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice.
Bod č. 11) Projednání písemné žádosti odprodeje nemovitého majetku parc. č. 147/7 o
výměře 662 m2 za účelem výstavby rodinného domu
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í žádost pana Zdeňka
Hlobila, bytem Švábenice 310 o změnu stavebního místa ve Švábenicích – odstoupení od
koupi parc. č. 147/5 zahrada o výměře 787 m2.
Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e písemnou žádost pana Zdeňka
Hlobila, Švábenice č. 310, 683 23 Ivanovice na Hané o odkoupení pozemku parc. č. 147/7
zahrada o výměře 662 m2 , zaregistrovanou dne 19.6.2008 dle záměru obce schváleného
zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 29.2.2008.
Bod č. 12) Informace starosty :
- ve dnech 16. - 18.6.2008 došlo ke zbourání a odklizení domu č.p. 127
- od 7.7.2008 začne výměna 20 oken a vchodových dveří na základní škole
Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty.
Ve Švábenicích dne: 26.6.2008

Švábenice
MĚSTYSEM
Zastupitelstvo obce
Švábenice na zasedání,
které se konalo 29. února
2008 schválilo obnovení
statutu městys pro obec
Švábenice. Zanedlouho
předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Ing Miloslav Vlček
stanovil podle §3, odst.4)
zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s §29, odst. 3) zákona č.
90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění
pozdějších předpisů, s účinností od 23
dubna 2008 obec Švábenice
v Jihomoravském kraji MĚSTYSEM.

Byl jsem zvědav, kolik obcí si zažádalo o
znovunavrácení titulu městys. Zástupce
ředitele kanceláře předsedy Poslanecké
sněmovny v Praze Miloslav Číhal mi
kromě dopisu zaslal materiály a informace,
kde je seznam obcí, které mají právo
požádat předsedu PSP ČR
o navrácení označení
„město“ nebo „městys“.
O označení „město“
mohlo požádat 96 obcí a
během dvou let tak
učinilo 56 obcí.
O navrácení titulu městys
mohlo požádat 392 obcí
a dosud jej má zpět 198
obcí.

Starosta Josef Kubík a místostarosta
Jiří Orel spolu s předsedou poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Ing
Miloslavem Vlčkem po předání titulu
MĚSTYS ŠVÁBENICE 13. května
2008 v Poslanecké sněmovně v Praze.

Tento historický titul
Švábenice obdržely v roce
1348 a užívaly jej plných
606 let, jako jedna z prvních osad na
Moravě.
V roce 1954 byly tituly městys zrušeny a
od roku 2006 opět obnovovány. Tak ať se
nám v městysi Švábenice stále dobře daří.
Libor Pištělka

Letní čas
Příští rok to bude bez přestávky již
30 roků, co byl zaveden letní čas, proto
vám přiblížím jeho historii.
V českých zemích byl poprvé
zaveden letní čas v roce 1916. Jednalo
se o období 1916-1918 od 30. dubna do
1. října. Tenkrát to bylo za RakouskaUherska.
Období letního času na našem území
bylo v Protektorátu Čechy a Morava
v letech 1940-1945.
Pak pokračoval v roce 1946-1949.
Na přelomu roku 1946 od 1. prosince
1946 do 23. února 1947 byl zaveden
dokonce unikátní „zimní čas“, kdy byl
čas posunut o 1 hodinu dozadu.
Od roku 1950-1978 nebyl letní čas
zaveden.

Od roku 1979 – 1980 byl zaveden první
dubnovou neděli a trval do poslední
zářijové neděle.
V roce 1981-1995 to byla vždy poslední
březnová neděle a letní čas vždy končil
poslední zářijovou neděli.
Od roku 1996 až do dnešní doby se jedná
vždy o poslední březnovou neděli a končí
až poslední říjnovou neděli. To je
přizpůsoben letní čas celé EU.
V současné době má letní čas zavedeno
70 zemí na celém světě. Používá se ve
všech státech Evropy s výjimkou Islandu,
části Grónska a norských ostrovů Jan
Mayem a Svalbard.
V příštím roce začne letní čas 29. března
a bude končit 25. října.
připravil: Libor Pištělka

Vítání našich prvňáčků
Tradiční přivítání prvňáčků základní školy ve
Švábenicích proběhlo v obřadní síni úřadu Městyse
Švábenice. Sešlo se jich za doprovodu svých rodičů
celkem 16 a obřadu v režii místního SPOZ se zúčastnil starosta městyse Josef Kubík,
ředitelka školy Jana Zatloukalová a třídní učitelka Jarmila Dušková. O veselý hudební
doprovod se zapojením všech přítomných dětí se postaral pan učitel Kamil Sedlák,
s básničkou se předvedli žáci 5.třídy Pavlína Vybíralová a Filip Veselý. Malí školáci si na
památku odnesli dárečky a upomínkové předměty a všichni zúčastnění navíc velmi
příjemný a nezapomenutelný zážitek.

Květen 2008 byl zážitkem
Po dlouhých pěti letech bylo u nás ve
Švábenicích biřmování. 36 mladých i
starších farníků se rozhodlo přijmout tuto
svátost Na svátek seslání Ducha sv. přijali
všichni biřmovaní z rukou Otce biskupa
Hrdličky svátost křesťanské dospělosti.
Po slavnosti se celá farnost sešla na
posezení v Kulturním domě.
Děkujeme P. Boguslawu za přípravu
biřmovanců i za organizaci celé akce.
Dalším zážitkem byl také svátek Těla
a Krve Páně –Boží Tělo. Slavnostní
průvod celou obcí se zastávkami a
modlitbou u čtyř oltářů byl zakončen v
chrámu sv. Michaela. Celý obřad uzavřel
dojemný zpěv slavnostního děkovného
Thedea. Na radostnou cestu domů
vyhrávala dechová hudba z Jedovnic.
Třetí událostí bylo tradiční setkání
rodáků. Každý rok se sjíždějí ti, kteří
mají kulaté nebo půlkulaté výročí
narození. Je to jedinečná příležitost pro
vzpomínání při setkání nejen se
spolužáky. Sboru pro občanské záležitosti

patří opravdové díky za organizaci a
zvládnutí této náročné akce. O
informovanost nejen místních občanů,
ale hlavně našich hostů, se kromě pana
starosty postaral i místní zpravodaj,
který vychází vždy v období tohoto
setkání. Shodou okolností se na
letošním srazu sešli tři muži, kterým
můžeme děkovat za tradici této akce:
pan Novotný, za jehož funkčního období
předsedy Národního výboru tato setkání
začala, pan Zlámal, který po roce 1989
pochopil, že není třeba všechno rušit, ale
zachovat to, co bylo dobré a dnešní pan
starosta Kubík, který v tradici pokračuje.
Poslední květnové dny jsme se sešli na
mši sv. v kapličce na Hradě a téměř
poslední májová pobožnost se konala u
kapličky ve Zmole. Pobožnost
v přírodě, to je vždy zážitek a člověku se
zdá, jako by byl Bohu blíž.
Hledáme-li důvody k vděčnosti,
nemusíme chodit až na konec světa.
Díky obětavým lidem jsme prožili
krásný máj. Děkuji všem, kteří tyto akce
zorganizovali i těm, kteří se účastnili.
připravila: čtenářka zpravodaje

Po lic ist k a zk o u šela d ět i
v e Šv á b en ic íc h
Volejbalový tým děkuje Městysi
Švábenice za podporu a spolupráci při
přípravě
soutěžního
a
zábavného
odpoledne pro děti, které se konalo v
poslední prázdninový den na dětském
hřišti.

Děkujeme též níže uvedeným sponzorům,
díky nimž bylo rozloučení s prázdninami
opravdu sladké
(výtečná
zmrzlina,
osvěžující pití, cukrovinky jako odměna za
soutěžení), ale také naučné (poznávání
dopravních značek, seznamování s pravidly
silničního provozu).

Všem švábenickým maminkám a
tatínkům, kteří se s námi spolupodíleli na
zajištění všech soutěžních disciplín,
vyslovujeme také zvláštní poděkování,
neboť pomohli připravit pohodovou a
přátelskou atmosféru.
V průběhu odpoledne si děti nejvíce
užívaly skákacího hradu, také si samy

zahrály divadlo O hříbku a zvířátkách a
poslechly vystoupení domácí dětské
skupiny
„Mědvědi“
s kapelníkem
Vladislavem Skácelem hrajícím na
kytaru.

Co se týče malé dětské olympiády, patřilo
z pohledu dětí mezi oblíbené disciplíny
zejména trefování vodní pistolí na cíl,
házení kroužků či kuželky; pro přihlížející
rodiče byl legračním jistě běh dětí
s batohem v převleku. Na jednotlivých
stanovištích děti také např. malovaly,
poznávaly věci poslepu či byly přímo paní
policistkou zkoušeny jako cyklisté
z pravidel silničního provozu. Všechny děti
obdržely za své snažení sladkosti a drobné
dárečky, ty nejšikovnější byly ve třech
věkových kategoriích ohodnoceny navíc
diplomem a symbolickou cenou.
Pořadatelský tým zakončil slunečný den
opékáním špekáčků.
Věříme, že děti se svými nejbližšími
a kamarády prožily příjemné poslední
prázdninové odpoledne.

Poděkování sponzorům akce:
Zmrzlina „Lunamil“ – pan Jiří Landa
Smíšené zboží
- paní Burešová
Cukrárna
- paní Skácelová
Pohostinství
- paní Butalová
Policie ČR
– manželé Lucie a
Zdeněk Hlobilovi
Poděkování panu Kubíkovi a panu
Dolečkovi za poskytnutí el.energie
Za všechny pořadatele: Jarmila Dobešová

Jaro, léto, podzim,
zima v naší školce
je nám prima
Ve školním roce 2008 – 2009
je do mateřské školy zapsáno
celkem 46 dětí. Z tohoto počtu je
28 dětí na celodenní docházku, 3
děti na polodenní docházku a 15
dětí na 4 hodiny denně. Na
mateřské škole pod vedením Ilony
Kučerňákové pracují dvě učitelky – Jena
Vybíralová,
Lucie
Vybíralová
a
pracovnice školní jídelny a uklízečka paní
Miroslava Vojáčková. Mrzí nás, že i při
tak velkém počtu dětí musí mít dvě
pracovnice zkrácený úvazek a to proto, že
jsou děti přihlášené pouze na 4 hodiny
denně.
Vzdělávání dětí v naší mateřské
škole
probíhá
podle
Školního
vzdělávacího programu pro MŠ s názvem
Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je
nám prima. Je zpracován podle
dokumentu Rámcový vzdělávací program
pro MŠ. Prioritou je už dlouhou dobu
estetická výchova, důraz je kladen
zejména na hudební a hudebně-pohybové
činnosti. Dětem s vadami řeči se
poskytuje individuální logopedická péče
pod vedením Ilony Kučerňákové a

přípravu předškolních děti na ZŠ zajišťuje
paní učitelka Jena Vybíralová. Mezi
nadstandardní aktivity patří hra na
zobcovou flétnu a přípravná taneční výuka
pod vedením učitelů Základní umělecké
školy z Ivanovic na Hané - Kamila Sedláka
( flétna a korepetice při taneční výuce) a
Heleny Suchomelové ( taneční výuka ).
Aby se dětem v mateřské škole
líbilo, učitelky namalovaly
v 1. třídě
obrázek krtka se zvířátky po celé jedné
stěně. Dále bylo zamalováno ve třídě
v přízemí, přípravně jídla, zhotoveno
zakrytí dveří mezi třídou a šatnou, 3 police
ve vzniklém výklenku, pořízena plachta na
zakrytí pískoviště, zakoupeny kvalitní
didaktické pomůcky a hračky pro děti.
Městys Švábenice nechal vybudovat
ohraničení terasy místo zídky, střechu a
boční zakrytí schodiště u zadního vchodu
zhotovení nové konstrukce schodů a boční
zakrytí schodiště u hlavního
vchodu.
Materiální podmínky se
postupně vylepšují, ale v současné
době je pro učitelky i rodiče
nejdůležitější, aby si v MŠ zvykly
nové děti. Tak spoustu nápadů a
dobré spolupráce všem, kteří nám
chtějí pomáhat!

Jak se děti učí správně
mluvit
V posledních letech přibývá stále více
dětí se špatnou výslovností, proto se
učitelky dlouhodobě věnují odstraňování
vad řeči. Důležitá je pro nás spolupráce se
Speciálně pedagogickým centra Brno,
pobočka Vyškov. Jejich pracovnice speciální logopedka Helena Kolbábková
zajišťuje odborný dohled na naší mateřské
škole. Navštěvuje naši MŠ pravidelně
dvakrát v roce. Vždy v říjnu provede po
souhlasu rodičů zjištění výslovnosti dětí a
doporučí odbornou péči mimo mateřskou
školu nebo logopedickou prevenci přímo
v mateřské škole. V dubnu přijede znovu
zjistit pokroky u dětí, kterým se věnuje
Ilona Kučerňáková. Další děti jezdí na
logopedii do Ivanovic na Hané nebo do
Vyškova. Odbornou logopedickou péči
některým dětem navrhuje také lékař při
pětileté prohlídce.
V minulém školním roce všechny děti,
kterým byla na MŠ věnována individuální
logopedická péče, měly na konci školního

roku správnou výslovnost. Z výsledků
máme velkou radost. Poděkování však patří
hlavně rodičům, některým babičkám i
dědečkům, kteří podle metodických
materiálů často a pravidelně procvičovaly
výslovnost s děti doma a tak jim nejvíce
pomohli. Pochvalně se vyjádřila i Helena
Kolbáková a napsala, že je v MŠ
prováděna vzorná logopedická péče.
Povzbudila nás do další práce.
Začíná nový školní rok, ale už
v lednu proběhne zápis dětí do základní
školy. Rodiče by neměly zapomínat na to,
že správná výslovnost je jednou
z důležitých hledisek při přijímání dětí do
1. ročníku základní školy a důležitým
předpokladem čtení a psaní.
Připravila: Ilona Kučerňáková

O d d íl k o pan é m á v la st n í k a pelu
Oddíl kopané ve Švábenicích byl založen v roce 1933
pod názvem S.K. Švábenice a hlavním sponzorem byl p.
Tomášek, nájemce Punčochářova mlýna. Hřiště bylo v
záhumení oploceno dřevěným plotem. Na osmeku
byla klubovna. Protože měl klub i vlastní kapelu,
tak spojení kultury a sportu lákalo na nedělní
utkání hodně diváků. Nejznámější hráči byli Jan
Kunovský a Emanuel Havlíček. Svoji činnost
S.K. ukončil na nátlak farnosti a Sokola v roce 1938.
Aktivity současného oddílu se datují od roku 1964, kdy v prostoru cihelny (bydliště D.
Frgála) udělalo JZD Švábenice pomocí své techniky na jaře 1964 fotbalové hřiště, které
mělo nejmenší možné rozměry 90 x 45 metrů. Soutěžně se zde hrálo jen půl roku a to na
podzim 1965. V této době zde byla traktorová stanice a hřiště bylo stále zaplněné. O
kopanou byl velký zájem.

Po domluvě
MNV a JZD
znovu
zemědělské
družstvo
dokázalo
udělat během krátké doby za
„Lžičařovým“ hřiště nové (stávající) s
odpovídajícími rozměry. Většinu prací
odvedl na pásáku s radlicí František
Skácel, částečně pomohla i STS
Vyškov. Zakládající výbor oddílu
pracoval ve složení, předseda Jar.
Lakomý, jednatel Z. Kadlec, hospodář
A. Dragoun, pokladník P. Derka a
členové P. Navrátil, A. Šebesta a L.
Smutný. V těchto začátcích udělal
hodně záslužné práce. Hlavně díky
pomoci JZD se činnost oddílu dobře
rozeběhla. Mužstvo začalo hrát v
základní třídě okresní soutěže. Nadšení
a zápal byl velký. Slabší to bylo
s výkonností. Naše umístění bylo na
konci tabulky. Osu týmu tvořili O.
Heimerle, J. Hladký, J. Dvořák, J.
Přikryl, L. Doubravský, J. Karlík a v
brance J. Trnečka a M. Klemsa. Přes
zimní přestávku 1965/66 se podařilo
sehnat z okolních vesnic několik hráčů.
Do vedení a trénování p. J. Marka z
Dukly Vyškov, který spolu s dalším
členem Dukly p. Trnkalem u nás několik
roků pomáhali. Přínosem byl příchod M.
Kloupara z Vážan, J. Sochora z
Opatovic, který se do Švábenic přiženil
a vedle funkce kapitána vedl i oddílovou
kroniku. Dále se do mužstva dostali
mladí hráči J. Derka, L. Štěrba a v
brance začal chytat J. Frgál, který po
dlouhá léta odváděl spolehlivé výkony.
Na konci první sezóny 12.června
1966 sehrálo mužstvo přátelské utkání s
několikanásobnými mistry republiky v
ledním hokeji ZKL Brno s výsledkem
3:8. Pro obec i okolí to byla velmi
zdařilá akce, která vyvrcholila besedou s
hráči, které jsme jako reprezentanty

Jiříka, Černého, Vaňka aj. znali jen
z televize. Byl to pro všechny velký zážitek
a oddílu tato akce přinesla i finanční
přínos.
Na hřišti a okolí se stále pracovalo.
Pomalu, ale přece jen se začaly stavět
kabiny. V oddíle se vystřídalo dost cizích
hráčů. Stále se však hrálo v základní třídě.
Začal se projevovat nedostatek hráčů a
zejména
v letech
1974/75, kdy vázla i
organizace, se na
utkání jezdilo jen v
jedenácti hráčích.
Nakonec se jeden
rok vůbec soutěžně
nehrálo.
V pokladně toho moc nemáme
Po obnovení činnosti v roce 1976 začal
být o kopanou ve Švábenicích přece jen
větší zájem a sportovní úroveň i organizace
oddílu se stále zlepšovala. Vystřídala se
generace hráčů. Oddíl pořádal pravidelné
taneční zábavy. Kulturní dům býval plný a
nejspokojenější býval náš dlouholetý
pokladník p. A. Géduš, na kterého všichni
také rádi vzpomínáme. Jeho zprávy na
našich pravidelných schůzích sice začínaly
vždy stejně slovy „Chlapci. Rozhazovat
nemůžem. V pokladně toho moc nemáme“.
V 80. letech minulého století byl opak
pravdou. V roce 1983 převzal funkci
pokladníka J.Vymazal. Jednatele a zároveň
i předsedu oddílu dělal Pavel Pištělka. V
soutěži jsme v této době měli už i družstva
žáků, kde začínal O.Obruča. Družstvo
dorostu, které v roce 1979 založil J.Dvořák.
Tato práce s mládeží začala později
přinášet výsledky. Žáci pod vedením
A.Navrátila st. dokázali vyhrát svoji
skupinu v roce 1986. Hráli o přeborníka
okresu. Totéž se podařilo pod vedením J.
Novotného a L. Pištělky v roce 1993 a
v roce 2002 pod vedením A. Navrátila ml..
Titul přeborníka okresu se však žádnému

získat nepodařilo. I současné družstvo
žáků pod vedením V. Kušky hraje pěkný
fotbal a má ve svém celku několik
nadějných hráčů. Dorostenecké mužstvo
také dokázalo v roce 1983 vyhrát svoji
soutěž a také hrálo o okresního vítěze. Z
tohoto celku hráči R.Hrnčiřík, M.
Skácel, R. Novotný, J. Dvořák, J. Knap,
V. Kuška, R. Vrbácký a další byli
později dlouholetými oporami.
Činnost mládežnických družstev
nám pomohla v roce 1982 při
reorganizaci soutěží k posunu do třetí
třídy. V této době dokázal u mužů ve
funkci trenéra R. Danko vytvořit dobrý
kolektiv. U dorostu pracoval s J.
Dvořákem i A. Dragoun, který později
převzal na několik let trénování prvního
mužstva. U žáků pomáhal O. Obručovi
i F. Skácel.

Fotbalisti koupili autobus
Významným krokem pro zabezpečení
chodu oddílu
byl
nákup
autobusu,
který v letech
1984 - 1998
ušetřil
za
dopravu
nemalé
finanční
částky.
Na
pořízení autobusu a jeho provozu se
nejvíce finančně podílel p .A. Dragoun.
Díky tomu, že řidiči p. Vymazal, Kubík,
Dvořák, Hlobil, L. Navrátil byli členy
klubu, byl autobus často využíván jak k
dopravě na utkání, tak k různým
zájezdům oddílu i ostatních organizací.
Sezóna 1989/90 a v ní první
skutečný postup do třetí třídy z prvního
místa. Pod vedením A.Dragouna
dosáhlo mužstvo ve 26 utkáních z
možných 52 bodů za 21 výher, 3 remízy

a jen 2 prohry 45 bodů. Většinu utkání
odehráli v brance R. Vrbácký, dále
R.Hrnčiřík, nejlepší střelec s 27 brankami,
málkovské posily A.Harásek a J.Štěrba,
M.Skácel, J.Dvořák, F.Přikryl a M.Šebesta.
Celkem se během soutěže dostalo do hry
18 hráčů a v první sezóně ve třetí třídě
1990-1991 obsadilo mužstvo pěkné 6.
místo, kádr hráčů se příliš nezměnil,
nejlepším střelcem v tomto
ročníku byl M.Skácel s 12
brankami.
Koncem 90. let se
začali u mužů střídat
trenéři I. Novotný, A.
Navrátil, R. Sedlařík, R. Novotný.
Výkonnost se stabilizovala a pomalu
zlepšovala. Na úseku řízení oddílu v této
době udělal hodně záslužné práce Milan
Šebesta. Pokladnu vedl V. Kuška.
Nejlepší období, co se týká sportovní
úrovně, začíná po roce 2000, kdy v
soutěžích máme dvě družstva dospělých a
žáky. A mužstvo končí v sezóně 2000/01
třetí a následující ročníky hraje uprostřed
tabulky. V roce 2005/06 končíme druzí,
dva body za Pustiměří. V následující
sezóně znovu druzí, čtyři body za
Lysovicemi.
HISTORICKÝ POSTUP
DO OKRESNÍHO PŘEBORU
První historický postup do okresního
přeboru 2007/2008 vybojovali naši hráči
přesvědčivým způsobem a zde je seznam
hráčů, kteří odehráli alespoň jedno utkání:
Brankaři: M.Stěnička,P.Veselý
Hráči: Z.Kapounek, R.Dvořák, Z.Hrda,
M.Weis, T.Orel, J.Čech, P.Novotný,
M.Gruber,
M.Novotný,
R.Kroutilík,
J.Jiříček, M.Jiříček, L.Grmela, P.Hladký,
L.Hladký, J.Hladký, P.Knap, M.Bonniati.

Uznání patří
trenérovi i
vedoucímu
mužstva
I.Novotnému a
P.Krejčímu.
Dokázali udržet
mužstvo
pohromadě a
zlepšovat jeho výkonnost. Dá se říci, že
za celou dobu 42 let fungování oddílu se
nyní hraje nejlepší a nejpohlednější
fotbal. Velkým kladem je i to, že drtivou
většinu mužstva tvoří vlastní
odchovanci s dobrou perspektivou do
budoucnosti, vzhledem k jejich mládí.
Příští sezóna v okresním přeboru
bude jistě náročná. Družstvo má na to,
aby hrálo bez starostí o záchranu,
protože dost hráčů již okusilo vyšší
soutěž. Pod náročným trenérem
Romanem Sedlaříkem, který vystřídal
I.Novotného se jistě dobře připraví a
bude dělat spoustě diváků, kteří se
naučili v neděli na dvojzápasy chodit,
jen radost. K tomu je potřeba, aby
všichni hráči byli hlavně zdravotně v
pořádku a měli i trochu sportovního
štěstí, takže
ŠVÁBENICE DO TOHO!
Od roku 1965 prošlo klubem hodně
hráčů a funkcionářů. Jmenovat všechny
by vydalo na několik stránek. V každém
období byli hráči, kteří družstvo drželi
herně i v kabině a funkcionáři, kteří se
jim snažili vytvořit dobré podmínky. Jak
stavem hřiště, tak i vybavením kabin,
sháněním finančních prostředků ap.
Uznání si zaslouží zejména p. Josef
Dvořák, který od hráčské kariéry, přes
práci s mládeží i dospělými až po

činnost hospodáře je jako jeden z mála
aktivní v oddíle od jeho založení. Současné
vedení pracuje také velmi dobře. Výrazně
se zlepšuje kvalita hřiště a je i bohatá mimo
sportovní činnost. Na tomto má nespornou
zásluhu současný jednatel oddílu Ing. Petr
Kozák, který prakticky chod oddílu řídí. O
finance se stará R. Punčochář. Závěrem je
nutné ocenit i spolupráci s Městysem
Švábenice, všemi sponzory, z nichž mnozí
hrávali jak v mládežnických tak i v
dospělých týmech. Poděkování patří také
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
přičinili o dobré fungování oddílu.

Několik nej:
první přátelské utkání
1964
S.Švábenice : Cihelna Ivanovice 1 : 0
první mistrovské
srpen 1965
S.Mouřínov : S.Švábenice 6 : 1 /kont. 3:0
polovina hráčů neměla zdravotní
prohlídku
nejvyšší výhra
jaro 1981 se
S.Bukovinka 13 : 0
nejvyšší prohry
jaro 1971 v
Drnovicích
0 : 12
podzim 1982 na VTJ
Vyškov 0 : 13
nejvíce odehraných utkání M.Skácel,
J.Šebesta, M.Šebesta
nejvíce vstřelených branek M.Skácel,
R.Hrnčiřík, M.Greguš
nejmladší hráč
L.Novák - ve 14
letech na turnaji v Tištíně roce 1977
nejstarší hráč
M.Šebesta oblékl
dres v 51 letech
nejlepší brankář v historii - J.Frgál?
L.Skácel? M.Stěnička!!
nejvyšší soutěž hráli - divize - J.Pokorný,
L.Hladký, J.Hladký
Jako vzpomínání na časy minulé a
přítomné zpracoval Jiří Novotný

Maminky na mateřské hrají
volejbal
Volejbal ve Švábenicích začaly
hrát maminky na mateřské dovolené v září
před pěti lety. Po krátkém rozjezdu se
postupně přidávali odvážní mužové („cizí“ i
vlastní), přicházeli hráči domácí i
„přespolní.“ Někteří si jen občas přišli
zahrát, dnes je členská základna již ustálená.
Vytvořila se skupina lidí, která se
v současné době setkává nejen na hřišti, ale
také při jiných společných sportovních či
kulturních akcích, ať už dospěláckých či
dětských, které sami připravujeme.
Páté výročí zahájení činnosti vybízí
k rekapitulaci uplynulých let a veškerého
dění.
Co se týče samotného sportu, zůstal volejbal
základem, ačkoli jezdíme i na bowling a
badminton. V létě i v zimě dvakrát týdně
trénujeme, jako „smíšené družstvo“ se
pravidelně účastníme letních turnajů na
Vyškovsku.
V letošním
roce
jsme
uspořádali i turnaj vlastní („Tříkrálový“),
jehož se zúčastnily 2 týmy našich hráčů,
místní nohejbalisté a hosté z Prahy.

Činnost našeho týmu je pestřejší.
Vzhledem k jeho složení (rodiny či
maminky s dětmi předškolního a
školního věku) jsme začali vyvíjet také
aktivity pro děti.
Tradicí
se
stává
každoroční
červencový výlet do ostravské ZOO,
víkendové rodinné pobyty na Kamenné
chaloupce v Rychtářově, na Myslivecké
chatě či Hájence ve Švábenicích. Pro
děti
vždy připravujeme zajímavý
program, např. sportovní olympiádu,
šipkovanou, stezku odvahy, také
whirpool či saunu. V zimě se děti
několikrát sešly ve výtvarné dílně u
„tety“ Áji Kalábové, s vlastnoručně
vyrobenými svítilnami prošly v průvodu
návsí a zpívaly koledy u vánočního
stromečku. V červnu jsme se také snažili
pomoci s údržbou dětského hřiště. Děti
s námi většinou chodí na tréninky, jezdí
s námi často i na turnaje.

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Přehled účasti na volejbalových turnajích:
červenec - „Salámový turnaj“ v Hruškách u Brna
srpen
- turnaj žen v Lulči (3. místo)
září
- turnaj v Roštině (Kamínka), Vyškov („Orelský turnaj“)
srpen
- Bohdalice (čtvrté místo z devíti)
- Hlubočany (sedmé místo z patnácti)
září
- Vyškov (šesté místo ze šesti…)
červen
- Hlubočany
červenec - Bohdalice
srpen
- Hlubočany (vytvořili jsme 2 družstva – páté a jedenácté místo
z dvanácti)
- Vyškov (čtvrté místo z pěti)

Volejbalový tým v současné době
tvoří tito hráči:
Cupák Zdeněk, Čech Ota, Dobeš
Ladislav, Hynek Martin, Kaláb Jaroslav,
Křížek Petr, Novák Jaroslav, Vysloužil
Jiří, Butalová Jana, Cupáková Jitka,
Cupáková
Petra,
Derková
Eva,
Dobešová Jarmila, Hanáková Renáta,
Hudcová Jarka, Kalábová Andrea,
Křížková Pavla, Kuzdasová Pavlína,
Lautierová Jana, Nováková Věra,
Pištělková Kamila, Planičková Miluše,
Štolfová Božena, Vévodová Dana.
Děkujeme za účast všem bývalým
spoluhráčům (pravidelným i občasným).

spoluhráčku. Zájemci mohou přijít každou
středu (v 17.30 hod.) či sobotu (v 16.30
hod.) na hřiště (v zimě do tělocvičny ZŠ)
nebo kontaktovat hlavního organizačního
šéfa B. Štolfovou.
Právě Boženka Štolfová připravila dne
6. září k volejbalovému výročí setkání
celého týmu obohacené o vystoupení
ostravské hudební skupiny Úspěch. Za tuto
akci a především
za záštitu nad
švábenickým volejbalem jí všichni touto
cestou děkujeme.
Poděkování patří i Městysi Švábenice za
podporu naší činnosti.
Za všechny spoluhráče a spoluhráčky:
Jarmila Dobešová

Na závěr uvádíme, že rádi přivítáme
každého
nového
spoluhráče
či

Dnešní doba žádá mistry, ne řemeslníky
To platí pro všechny obory života. Asi nejvíce pro školu. Učitel není jenom řemeslník
vykonávající svou „práci“, učitel je ten, kdo vede. Pedagog má vést. Paida – řec. ruka,
gogein – řec. vést, to znamená, že pedagogie je doslova vedení za ruku. Tady je potřebný
vztah mistr-učedník. Učedník důvěřuje svému mistru. Mistr se cítí zcela zodpovědný za
svého žáka. Takový vztah přináší své plody ne na vysvědčení, ale teprve v dospělosti
žáků. Pěkně o tom vypráví jeden příběh:
V dávných dobách se jeden král rozhodl, že vyhledá a ocení největší osobnost
mezi svými poddanými. Mezi uchazeči byli například: bohatý muž, který shromáždil velký
majetek, dalšího proslavilo umění uzdravovat, jiného moudrost a znalost zákona, další se
proslavil jako skvělý obchodník.

Přicházelo mnoho úspěšných lidí a bylo zřejmé, že vybrat mezi nimi toho nejlepšího
nebude snadné.
Nakonec před králem stanul poslední kandidát. Byla to žena s bílými vlasy. Z očí jí
vyzařovala moudrost, porozumění a láska.
„Kdo je to?“zeptal se král. „Jaké jsou její zásluhy?“
„Už jste vyslechl mnoho významných uchazečů,“ řekl králův služebník.
„A toto je jejich učitelka.“
V sále zazněl potlesk. Král sestoupil ze svého trůnu, vzdal ženě čest a předal jí ocenění.
Práce
se
tehdy
stane
bratrským
Prvními mistry pro své děti jsou
dobrodružstvím. Zkusme to, určitě to
samozřejmě rodiče. Tento vztah: rodičenebolí.
děti je nejdůvěrnější, je proto také
nejplodnější. Vážím si zvláště těch
Na prahu nového školního roku také já
rodičů, kteří dávají svým dětem nejen
bych vás chtěl vybídnout ke společnému
věci, ale také svůj čas a srdce. Taková
životu s naším Mistrem Ježíšem Kristem.
rodina je šťastná a přináší požehnání jak
Připomínám všem rodičům, kteří nechali
pro děti, tak i pro samotné rodiče.
pokřtít své děti, jejich povinnost dbát o
Vztah mistr-učedník nemůže znamenat
výuku náboženství. Děti I.-V. třídy budou
povyšování se nad druhého, je to
mít výuku ve škole a třídy VI.-IX na faře.
zvláštní druh bratrství. Všichni jsme děti
Přihlášky si můžete vyzvednout pro ZŠ ve
jednoho Otce. On je náš Mistr a Učitel
škole. Žáci VI.-IX. třídy se přihlašují na
po celý život.
faře. Pravidelná výuka začne po hodech.
Pro mistra platí zásada: zadarmo jsi
Během školního roku se budeme
dostal, zadarmo také dávej. Tehdy je
pravidelně scházet na dětských mších sv.
jeho „práce“ nezištná a účinná.
každý pátek v 18.00 hod. V adventu budou
Kéž by takto vznikaly také vztahy mezi
zase roráty pro děti.
staršími a mladšími spolupracovníky.
Kalendář významných událostí ve farnosti do konce tohoto roku 2008:
28. 9. – HODY: oslavíme hody mší sv. v 9.30 hod.
1. 11. – „dušičky“ - po mši sv. v 9.00 hod. se půjdeme modlit na hřbitov
9.11. – „myslivecká pouť“ - začátek v 11.00 hod u kostela
25.12. – Hod Boží vánoční - odpoledne bude vánoční besídka v kostele.
Kromě těchto mimořádných událostí chceme upozornit na pravidelný život naší farnosti:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Mše sv. se konají:
Neděle
v 8.00 a 11.00 hod
pondělí, středa, pátek v 18.00 hod.
pobožnosti:
I. pátek v měsíci – pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše po mši sv.
III. pátek v měsíci – pobožnost k Božímu Milosrdenství po mši sv.
každý čtvrtek v 18.00 hod. – adorace Nejsvětější Svátosti
každý pátek v 18.00 hod. – dětská mše sv.
advent (prosinec) pon, stř, pt - roráty pro děti v 17.00 hod.
říjen – společná modlitba sv. růžence v kostele – Po-St-Pá v 17.30 hod
květen – májová pobožnost – Po-St-Pá po mši sv.
velký půst – křížová cesta – každý pátek v 17.30 hod.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Udělování svátosti:
křest – pouze v neděli v 11.00 hod po domluvě s místním farářem. Dítě je možno přihlásit
minimálně 2 týdny před křtem
I. sv.přijímání příští rok bude 7. června 2009
svátost smíření –I. pátek v měsíci 17.00-18.00 hod a také vždy přede mší sv. kromě
neděle
pomazání nemocných při mši sv. 23. června anebo po domluvě, v domě nemocného.
Návštěva kněze u nemocných v jejich domech je každý I. pátek v měsíci od 9.00-12.00
hod.
manželství se uděluje po domluvě s místním farářem. Snoubenci by se měli ohlásit
minimálně 3 měsíce před svatbou. Je potřeba u sebe mít občanský průkaz a výpis z křestní
matriky – ten získáte ve farnosti, kde jste byli pokřtění.
kněžství – za nová povolání se modlíme při mši sv. každé I. pondělí v měsíci
Ve farnosti fungují také následující společenství:
ministranti – pro chlapce – naplň: služba u oltáře a společné hry a zábavná setkání
schóla – pro dívky – naplň: zpěv při nedělní bohoslužbě, zkoušky mají v sobotu
odpoledne
oáza – společenství pro děti a mládež se schází každou 2. sobotu v 10.00 hod. na faře
děkanáda –společné setkání dětí a mládeže v rámci děkanátu- jednou za měsíc v sobotu
universita III. věku – společenství pro seniory se setkává každou středu na faře po mši
sv., náplní setkání je společná modlitba a náboženské vzdělávání
Jste všichni zvaní k účasti na životě švábenské farnosti v oblasti, která by vás zajímala.
Přidejte se k nám se svým nadáním a schopnostmi, které máte od Boha, abyste je
rozmnožovali. Kéž se farnost ve Švábenicích stane místem setkání pro lidi, kteří chtějí
něco dělat na poli charitní služby, výchovy dětí, či různých kulturních akcí.
Kontakt s farností:
tel. 511 110 560 mob. 731402180
e-mail: farnost.svabenice@email.cz
www.farnost.svabenice.cz
Farnost nemá žádné pravidelné příjmy a žije pouze z darů věřících a různých sponzorů.
Proto budeme vděčni za každý sponzorský dar pro farnost. Můžete ho vložit v kostele do
sbírky anebo do pokladničky, poslat na účet farnosti 1560861399/800 anebo složit na faře,
kde obdržíte potvrzení k daňovému přiznání.
Příští rok chystáme finančně a pracovně náročné opravy. Je nutno vyměnit celou
elektroinstalaci a vymalovat náš švábenský chrám. Pro mnohé švábenský kostel byl
místem důležitých životních událostí: křtu a přijímání dětí, uzavření manželství, či
rozloučení se svými blízkými. Stejně tak bude kostel otevřen vždy a pro každého. Teď
kostel sám potřebuje pomoc. Budeme vděčni za každou pomoc a příspěvek.
Chtěl bych vás ještě jednou pozvat na všechny akce, které chystáme v nejbližším
období a přeji vám, abyste našli svou životní cestu ke štěstí v tom řádu, který si sami
zvolíte. Přijměte nabídku vstoupit na cestu Evangelia, kterou se snaží jít naše farní
společenství, a tak postoupit k lidské dokonalosti a svatosti. V tom ať nám pomáhá dobrý
Bůh.
P. Boguslaw, farář

Husité na Skavsku
Jako každý rok pořádal začátkem
července 2008 Sbor dobrovolných hasičů
Švábenice dětský výcvikový tábor. Ten
letošní měl název Tábor Miroslava
Vojáčka a proběhl ve dnech 29.6. až

6.7.2008 v rekreačním středisku Camilla –
Skavsko. Zúčastnilo se 35 dětí do 18 let a
10 vedoucích.
Letos jsme tábor pojali ve stylu doby
husitské. Každý účastník musel mít
husitské oblečení, ve kterém složil přísahu,
chodil na nástupy a hlídky. Jako tábor
výcvikový jsme se museli ovšem také
zdokonalovat v požárních dovednostech,
kterými jsou uzlování, džberovky, střelba
ze vzduchovky, orientace podle mapy,

spousta her a jiné. Mezi nejoblíbenější
zábavu patří ponožková válka a Penicilin.
Děti také pro pobavení vyráběly husitské
zbraně. V náplni tábora byl i výlet na Hrad
Buchlov,
stezka
odvahy,
diskotéka,
fotbalový turnaj a nesměl chybět ani
závěrečný táborák. Navštívil nás velitel PČR

Morkovice npor. Štelc, který dětem vysvětlil
práci policistů a ukázal několik praktických
ukázek.
Děkujeme Městysu Švábenice za finanční
příspěvek, Sboru dobrovolných hasičů, všem
sponzorům z řad rodičů a pracovnicím
prodejny smíšeného zboží Crha ve
Švábenicích. Velké poděkování si zaslouží
všichni vedoucí, zdravotní sestra a kuchařka
za to, že věnovali svoji dovolenou a čas na
přípravu
a

bezchybný chod tábora.
připravil: Martin Novotný – hlavní vedoucí

Cesta na Klondik

3. oddíl YMCA Skaut Švábenice
pořádal v letošním roce již tradiční
tábor na své základně u obce Milkov
v okrese Prostějov. Tábor byl uspořádán
pro všechny zájemce a to i
neregistrované členy našeho oddílu.
Proběhl v termínu od pátku 4. července
do neděle 13. července 2008.
Hned v pátek jako předvoj na tábor
odjela pracovní skupina spolu s Avií
Michala Hladkého, která byla po střechu
naložená potřebným materiálem na
stavbu a provoz tábora. Bylo nutné
pokosit louku, postavit stany, zprovoznit
kuchyni a umývárnu. V sobotu dorazili
mikrobusem ostatní účastníci tábora.
Hned prvním zpestřením byla nutnost
postavit nový vlajkový stožár. Stávající
totiž během doby uhnil nad zemí a
v jediném okamžiku se složil k zemi.
Tábor byl zaměřen na celotáborovou
hru „Cesta na Klondik“. Během pobytu

bylo pro účastníky nutné svou aktivitou si
vydělat určitý obnos táborových peněz a za
ně nakoupit patřičnou výstroj a výzbroj
předepsanou kanadskou policií pro cestu na
hledání zlata.Bez tohoto vybavení se
nemohl žádný zlatokop vydat na cestu.
Během tábora nás navštívili i dva
duchovní, kteří s námi slavili táborovou
mši svatou. Vydali jsme se i na výlet
směrem na Bouzov, kde jsme jezdili na
minikárách.Letošní tábor proběhl bez úrazů
a jediným stínem na hladkém průběhu snad
byla jen ta chladná rána v prvních dnech.
Poděkování patří všem vedoucím, kteří na
táboře tráví svou dovolenou, dále pak
Městysu Švábenice, stavební firmě Hladký
Švábenice, Lesnímu družstvu Švábenice a
firmě JAFHOLZ Vyškov za finanční a
materiální pomoc. Bez jejich podpory by se
tábor pořádal s potížemi.

Zkrátka všem, kdo se na táboře jakkoliv
podíleli, patří mé srdečné poděkování.

Vedoucí oddílu a tábora : Vladimír Norgay
Hroza

Moravanky, Amazonky, Lišáci a Ostříži - část II.
(vybráno ze zápisů oddílových kronik)
Pavel, Jiříček Jožka
Vedoucí skautek: Derková Maruška,
Bučková Jana
Rádce: Frgálová Anička, Bučková Mila
Vedoucí světlušek: Jiříčková Majka a Jana

Píše se rok 1968. Politické změny v naší
vlasti umožnily obnovit do dnešní doby
zakázanou činnost Skautingu. Po dvaceti
letech zákazu dochází k obnovení
činnosti i našeho oddílu. V neděli 9.
května 1968 ve čtyři hodiny odpoledne
se sešli zájemci o skautování
v Besedním domě. Oddíl skautek se
rozdělil na družiny Moravanek a
Amazonek. Junáci na družiny Lišáků a
Ostřížů.
Střediskový vedoucí: Hladký František
Vedoucí skautů: Hladký Lojzík
Rádce I : Hladký František, Rýpal
František
Rádce II : Látal Jarek, Štěrba František

Na střediskové radě 1. 6. 1968 se jednalo o
nedělním výletě a byla řeč o klubovně. Byl
dán návrh o chaloupce u lesní školky.
Jeden prázdninový týden jsme chtěli strávit
na Hostýnku. Při odjezdu ještě svítilo
sluníčko. Celou noc pršelo a do našeho
stanu zatékalo. Ráno byl náš stan plný
vody a proto hned ráno jsme odjeli domů
se smutnými tvářemi.
Na čtyřdenní výlet se vydala Družina
Lišáků na Slovensko. 1. etapa vedla na

Vedoucí vlčat: Veselý Emil, Derka

Buchlov. Další den jsme strávili v Blatnici

u sv. Antoníčka. Dále jsme pokračovali
ke slovenským hranicím. Dorazili jsme
až k přehradě ve Staré Turé, okres
Trenčín, kde jsme se vykoupali. U
přehrady jsme se vyspali a vydali jsme
se na zpáteční cestu.
Výpravy se zúčastnili: Látal Jaroslav,
Štěrba František, Derka Emil, Hanák
Pavel, Kaláb Leo, Zbořil Vít.
O vánocích se sešli starší bratři
v klubovně a založili oddíl roverů.
Rádce Jaroslav Látal. Jako první akce
roverů bylo postavení fotokomory.
Vhodné místo jsme našli ve sklepě
Besedního domu.
Jednoho prázdninového odpoledne (bylo
to úterý) se děvčata sešla na putovní
tábor. Autobusem jela do Sřílek a odtud
pěšky na Stupavu, kde postavila stany a
byl nocleh. Druhý den se stany zbouraly
a děvčata se vydala se na Buchlov, kde
strávila čas až do neděle.
28. září 1969 byl uspořádán Svojsíkův
závod. Na zahájení se zazpívala junácká
hymna a Svatováclavský chorál.
Závodilo se ve skoku vysokém a
dalekém, běhu, hodu na dálku a cíl,
první pomoci, stavění stanu, hledání
rostlin a nerostů, rozdělávání ohně a
zpěvu.
Další neděli jsme uspořádali krátký
orientační závod, který se běžel podle
mapy. Závod začínal u myslivny, běželo
se přes Příhon do Háje, k Duchnové
studánce
a zpět

na louky. Bylo to asi 4 km se čtyřmi
hlídkami.
Klubovna v Besedním domě se musela
uvolnit pro potřeby zřízení šatny. Novou

klubovnu jsme našli u Látalů pod kostelem.
V pátek 27. února 1970 budou mít roveři
v nové klubovně první schůzku.
Večer 8. května k oslavám 25. výročí
osvobození uspořádalo středisko táborák
u lesa.
V neděli 24. května se uskutečnil
motocyklový výlet na Bunč. Jelo se
v tomto obsazení:
Fr. Hladký a Jar. Šebesta, Josef Jiříček
s Janou Jiříčkovou na motocyklech, Miloš
Punčochář se Zd. Dvořákem a Jar. Látal se
mnou (?) na pionýrech.
Na léto 1970 se vystavěl tábor u lesní
chatky. Skautky tábořily od 3. do 12.
července. Hned po nich nastoupili chlapci,
aby zde strávili 14 dní.
28. srpna 1970 byl opět Junák ze strany
úřadů zakázán a veškerý majetek musel být
odevzdán do rukou SSM. A to na dlouhá
léta, až do roku 1989.
Další
pokračování
v příštím
čísle
zpravodaje.
Vedoucí
3. oddílu YMCA Skaut
Švábenice : Vladimír Norgay Hroza

Pá len í o d pa d u
v d o m ác n o st ec h

Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek, které jsou rakovinotvorné, poškozují
hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. Dochází k poškození očí,
sliznice, jsou příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese. Na tyto jedy jsou citlivější
děti, těhotné ženy, starší osoby, astmatici a lidé s respiračním (nemoci průdušek a plic)
onemocněním.

Věcí, které do vašeho kotle nepatří, je mnoho. Zaměřme se na ty, které
se tam ocitají nejčastěji:
Ø Plasty – pálením PVC, polystyrenu(PS, PET lahví podporujete vznik jedovatých
látek.
Ø

Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky
ošetřené dřevo – jeho pálením vyprodukujete až 500x více dioxinů než při topení
čistým palivovým dřívím (starý nábytek je vhodnější dát či prodat do bazaru)

Ø

Zbytky jídla, trávu ze zahrady, listí – tyto materiály lze kompostovat.

Ø

Celobarevné letáky a časopisy – při jejich spalování se do ovzduší uvolňují těžké
kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do
tříděného sběru – do kontejnerů na papír.

Ø

Tetrapak ( nápojové kartony) – jeho spalováním se mohou uvolňovat
chlororganické látky a těžké kovy.

Ø

Nebezpečné odpady ( baterie, barvy, léky) – spálením je nezničíte, ale jedovaté
látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr nebezpečného
odpadu zajišťuje městys Švábenice 2x ročně.

Ø

Pneumatiky – jejich spalováním vznikají polyaromatické uhlovodíky a jedovaté
látky.

Co říkají zákony k pálení odpadu ?
Podle zákonů je pálení odpadu v domácnostech zakázáno. Podle zákona o ovzduší
(č.86/2002) jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat
pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané
výrobcem.

Inspirujete se následujícími radami:
v
Nepotřebné ošacení, hračky či nábytek darujte příbuzným,
přátelům či charitativním organizacím. Městys Švábenice pořádá 2x ročně
(jaro, podzim) humanitární sbírku, kde můžete odevzdat letní
a zimní oblečení (dámské, pánské,dětské), lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby-

nádobí bílé i černé, skleničky- vše funkční, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a
deky.
v Knihy a časopisy dejte do antikvariátu, ale můžete je zkusit nabídnout i domovům
důchodců, knihovnám a dalším institucím – mohou ještě posloužit.
v Máte-li zahradu, kompostujte biologické odpady (trávu, rostlinný
odpad z kuchyně). Získáte tak živiny pro půdu – ušetříte tím, že si
nebudete muset kupovat zeminu v zahradnictví pro své květiny a
zahradu. Když do kompostu přidáte rostlinný odpad z kuchyně,
doplní se o výživné látky.
v Používejte do kamen pouze schválené palivo. Pálíte-li dřevo, dbejte
na to, aby bylo pořádně vyschlé. S jeho vlhkostí klesá výhřevnost.
Dřevo dostatečně vyschne přes 2 zimy. Nespalujte chemicky ošetřené
ani průmyslové dřevo.

v Popel z kamen, pokud jste pálili něco jiného než čisté suché dřevo, může obsahovat
hodně toxických látek, proto ho nepoužívejte na zahradě.
v Směsný domovní odpad se vyváží 1x za 14 dní v pátek. Na Úřadu
městyse Švábenice jsou také k prodeji igelitové pytle, do kterého
můžete vložit směsný odpad, který se Vám již nevešel do popelnice
(1 kus/8,- Kč), který při pravidelném svozu také vyvezou.
(musíte mít na Úřadu městyse Švábenice zaplacen poplatek za komunální
odpad)
v Třiďte odpad již přímo u vás doma a poté odneste do kontejnerů,
které jsou rozmístěny po městyse :
Sklo(barevné a bílé) - Trávník, 2x v ulici ke kostelu – svoz 1x za 2 měsíce
Papír
- před pohostinstvím V Bráně – svoz 1x za měsíc
Plasty + PET lahve - před pohostinstvím V Bráně, Trávník, 2x v ulici ke kostelu – svoz
1x za týden (v pondělí)
v Svoz nebezpečného odpadu (léky, barvy…) se pořádá ve Švábenicích 2x
ročně (jaro, podzim) u Osmeku.
v Objemný odpad se odváží na skládku do Kozlan za úplatu.
v Sběr starého železa (i papíru) po městyse provádí zájmové organizace a je vždy
vyhlášen předem místním rozhlasem.
v Objemný odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůžete dát
do sběrných nádob (např: koberce, nábytek, okna, bedny, odpadní
dřevo, matrace, linoleum, duchny a další)

lze odevzdávat bezplatně ve sběrných dvorech :

Sběrný dvůr Ivanovice na Hané,
tel: 739 969 545

středa 13.00-18.00 hod
sobota 8.00-12.00 hod

Sběrný dvůr Vyškov, Brněnská 15A: úterý, čtvrtek 8.00-17.00 hod
tel: 517 810 030
sobota 8.00-12.00 hod

Na setkání s Vámi při placení poplatků za komunální odpad
v lednu 2009 se těší
Hana Hladká – pracovnice Městyse Švábenice

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Úřadem městyse 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
Z ekologických důvodů NEMŮŽEME VZÍT:
Obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.

dne:

Sbírka se uskuteční ve Švábenicích
12. - 14. listopadu 2008

Středa
8.00 - 18.00 hod
Čtvrtek
8.00 - 14.00 hod
Pátek
8.00 - 16.00 hod
místo: bývalé zdravotní středisko za úřadem městyse
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.
Bližší informace na úřadu městyse nebo na tel: 517 365 622, mob: 733 642 423
čas:

Nastala protináboženská kampaň
Letos na hody svatého Michaela
ve Švábenicích uplyne 25 let od
znovuotevření
zrestaurovaného
a
rozšířeného Kostelního muzea, o němž
jste mohli číst v 22. čísle Katolického
týdeníku. Mimo jiné zde
bylo uvedeno, že je
jedním
z nejstarších
farních muzeí, jehož
vystavované
předměty
byly nashromážděny již
v roce 1965. Zmiňuje se o
tom i švábenský rodák
František Pokorný v knize
o Švábenicích.
Kostelní
muzeum,
v rozšířené podobě jak ho
známe nyní, vzniklo
v roce 1983. Vzpomínám
na tu dobu s radostí i se
smutkem, neboť v roce
1985
nastala
ve
Švábenicích protináboženská kampaň.
Co všechno se událo jsem ve zkratce
zapsal do farní i obecní kroniky a
veškeré písemné dokumenty
jsou
uloženy
v archivu.
Tehdejším
mocipánům bylo kostelní muzeum
trnem v oku a o všechny památky
z kostela a fary jsme málem přišli. Bylo
mi tenkrát řečeno, že se všechno odveze
do města, kde se na to budou chodit
dívat tisíce návštěvníků. Proti tomu jsem
se bránil nejen já, ale i místní tehdejší
duchovní správce P. Josef Šenkyřík.
Poté jsem byl zavolán k výslechu do
Vyškova, kde jsem to dvě a půl hodiny
obhajoval. Naši předkové věnovali
kostelu vše, co mohli a tak by to tady
mělo i zůstat. Avšak vlastnoruční
pamětní kniha o událostech a dění

v muzeu mi byla zabavena. Několikrát
jsem navštívil příslušné úřady a žádal o její
navrácení. Kniha mi byla vrácena až v roce
1989. Jistě máte všichni v živé paměti
posledního církevního tajemníka na okrese

Vyškov, který dával tipy pro vykrádání
kostelů. Náš kostel se stal jejich terčem
v roce 1994.
Kostelní muzeum po dobu jeho historie
navštívilo 7 000 návštěvníků, mezi nimi
také Němci, Francouzi, Slováci, Poláci,
Italové, hosté z Litvy, Belgie, Rwandy a
Ruska, olomoucký arcibiskup Jan Graubner
a jeho pomocný biskup Josef Hrdlička.
Zdá se vám počet návštěvníků malý?
Vždyť muzeum bylo otevřeno průměrně
dvakrát do roka. A kdo v něm delší dobu
nebyl, tak by jej snad ani nepoznal.
V pamětní knize je mimo jiné zápis: „Byl
jsem velmi překvapen úžasnou prací,
kterou
budovatel
věnoval
tomuto
záslužnému dílu. Dějiny této krásné obce
ožívají před naším zrakem.“ – což potěší.

připravil: Libor Pištělka

Občanská rubrika
Narodili se:
Nováková Amálie
Tilšer Adam
Grísa Filip
Punčochářová Martina
Procházková Aneta
Válek Michal
Derková Daniela
Foltýn Daniel

č.p. 358
č.p. 96
č.p. 21
č.p. 224
č.p. 163
č.p. 282
č.p. 275
č.p. 226

Opustili nás:

„Život je dlouhé zranění,
které zřídka přestává
bolet
a nikdy se nezahojí.“
George Sandová

Frgálová Marie ve věku nedožitých 95 let
č.p. 304
Drábková Františka ve věku nedožitých 82 let č.p. 284
Frgál Pavel ve věku 57 let
č.p. 123
Počet obyvatel v obci : celkem 943
z toho ženy: 466 muži: 477
Připravila: Hana Hladká – Městys Švábenice

„POMOZTE“
Kostel sv. Michaela stojí letos ve Švábenicích již 290 let. Kostel takových velkých
rozměrů se na vesnicích objevuje jen zřídka, ba i některá města mají tyto objekty menší.
Vždyť má na délku 37,90m, šířka je 16,05m a výška věže je 53 metry.
Koneckonců mám pro vás taky jednu hádanku a hned se dozvíte odpověď: kolik má náš
kostel v interiéru andělů, andílků a andělíčků, ať už soch či na obrazech?
Je jich celkem ……53.
Náš kostel nutně potřebuje novou elektroinstalaci a k tomu je třeba financí. Sice se
v něm svítí, ale všeho dočasu. Už pomalu nežijí pamětníci, kteří by věděli, kdy se
osvětlení opravovalo. Bude zapotřebí spousta zednické práce a malování (poslední
proběhlo před 20 lety).
Kostel volá : „P O M O Z T E“. Však všichni víte jak…Ať je tato duchovní švábenická
památka zachovaná i pro další generace.
Libor Pištělka

Sledujete rádi

soutěžní pořady ?

Většinou každý rád
sleduje televizní soutěžní
pořady. Často se v nich
objevují také různé otázky
s církevní tématikou, jež
vzbuzují velký zájem.
Proto jsem se rozhodl, že
připravím
v našem
švábenickém
muzeu
novou výstavu, která ještě
na našem území nebyla
nikdy prezentována.
Bude
jmenovat:
„KLÁŠTERY
A
ŘEHOLNÍ
ŘÁDY
V ČECHÁCH A NA
MORAVĚ“ a zavede nás
do zajímavého prostředí
českých a moravských
klášterů. Jejich tradice
sahá
hluboko
do
minulosti. Vždyť první
z nich byl na našem území
již v 10. století. Ve
středověku i v raném
novověku byly řeholní domy středisky
vzdělanosti a nových myšlenkových

proudů. Řadě architektů a
umělců daly příležitost se
uplatnit.
Staly
se
pokladnicemi umění a
jejich knihovny či archivy
pamětí národa. Ve 2.
polovině 20. století se octly
až na samém okraji zájmu a
jejich stav byl velmi
neutěšený. Po roce 1989
však došlo k zásadnímu
obratu. Řada objektů byla
vrácena zpět církevním
řádům a mnoho dalších
budov se podařilo před
devastací
zachránit.
Vzhledem
k jejich
historickým, kulturním i
duchovním hodnotám si
bezesporu zaslouží naši
pozornost.
Přesný termín zahájení
výstavy bude včas oznámen
( asi kolem Vánoc).
Na všechny se těší
vystavovatel Libor Pištělka – správce
místních muzeí.

Poděkování všem
V životě každého člověka přicházejí události nejen radostné, ale i takové, na které
bychom nejraději brzy zapomněli. Rád bych proto poděkoval za velkou podporu,
modlitby a také návštěvy v nemocnici u Sv. Anny v Brně, kde jsem se ocitl při svém
nedávném úrazu. Děkuji panu starostovi městyse Josefu Kubíkovi, díky němuž jsem byl
včas záchrannou službou přepraven v bezvědomí vrtulníkem do nemocnice.

Díky vynikající péči celého lékařského personálu v nemocnici jsem se mohl brzy
zázračně uzdraven opět vrátit do svých rodných Švábenic mezi Vás.
Ještě jednou Vám všem děkuji za milé přijetí. Libor Pištělka

Hospodáři a hospodyňky všeho druhu – na slovíčko!
Léto dosáhlo svého vrcholu,
v podstatě je už za vrcholem a
zahrádkáři v tomto období mohou
zaslouženě ochutnávat všechny své
pracně
vypěstované
plody i
kořenoplody
nejrůznějších
botanických
druhů.
Mrkvička
s provitamínem“A“ je zbaví obav
z šerosleposti a oni tak mohou na
zahradě rozeznávat plevely až do noci,
ořechy jim dodají komplex vitamínů
„B“, salát s ovocem dodá vitamín „C“ a
zahrádkář pak překypuje zdravím a
odráží útoky infarktů a zhoubných
bujení, jak tenista míčky u sítě.
Nesmíme to však s tím zeleninoovocným programem přehánět. Člověk
totiž není od přírody vegetarián, takže
by si měl dát ke svým
výpěstkům i pořádný kus
masa. Na zahradě sice nemáme
stromy klobásovníky, ale
správný vesnický chovatel by
měl mít na dvoře nějakou tu
slepičku, kachničku či husičku.
Vždyť zahrada je takové malé
zemědělství a bez dobytka to
přece nejde, ne?
V domácnostech mají
pohotovost zavařovací
sklenice, sudy, demižóny,
kádě, lisy, drtiče ovoce a my (posíleni
burčákem) sbíráme spadaná jablka a
hrušky, lisujeme šťávy, děláme sirupy,
kompoty a mošty. A lamentujeme, že

letos už zase nejsou švestky a z čeho že
budou kuchařinky připravovat švestkové
knedlíky a čím se budeme v zimě léčit,
když nenapálíme dostatečné množství
nejlepšího léku na
světě – slivovičky a
proklínáme to krásné
dívčí jméno „Šárka“!
A co s přebytky? Těmi
se přece pochlubíme
na hodové výstavě.
Zahrádkářský
rok začíná správně koncem září a my si
musíme zapamatovat, kde jsme na těch
našich políčkách co měli. Nesmíme
dopustit půdní únavu a proto nikdy nedáme
košťáloviny po sobě, stejně i česnek, cibuli
nebo brambory. Naproti tomu hrášek,
čočka nebo fazole mohou být vysévány po
sobě i několik let, aniž by se úrody
snižovaly. A jakmile přijde říjen – půda
doslova hoří pod nohama a je nutné
všechno urychleně sklízet. Na zemi
nenecháme nic, to bychom si
sami škůdce množili! Páni, to
je dřiny! Nepřežeňte to a
v klidu si mezi podzimním
zahrádkářským šílením uvařte
léčivý čaj např. z meduňky,
třezalky, květu černého bezu či
listu černého rybízu (lze i tyto
bylinky smíchat). A hlavně –
odpočívejte!
Dámy ovšem v tomto
období čas na odpočinek
rozhodně mít nebudou.
Tradiční hody klepou na dveře a co si
budeme povídat, už aby byly za námi. A
pokud vám došla inspirace na sváteční
menu či pokud byste chtěly rodinu

překvapit něčím jiným než řízky, pak
vám nabízím několik nápadů.

Začnu hned hlavním jídlem, protože
většina z nás si se sváteční polévkou hravě
poradí (vždy to zachrání vývar s nudlemi).
Tak tedy:

Kuře s miliónovou oblohou (od paní Smetanové)
Kuře, sůl, 1 dl vody.
Na oblohu: 3-4 cibule, 4 špekáčky, 100 g uzeného špeku
(bůčku), 1 lžička tymiánu.
Oblohu nakrájíme, vše promícháme a obložíme kuře. Podlijeme.
V polovině pečení obrátíme.

Pro rychlé pohoštění na chlebíčky nebo jednohubky si
vyzkoušejte:

Hermelínová pomazánka
(od paní Gruberové)
1 sýr Hermelín
1 vejce natvrdo
1 majonéza
hořčice
sladká paprika
cibule
Pozor! Pomazánku nejlépe dva dny
nechte uležet!

Vím, že
cukroví máte plné stoly, ale dobrá
bábovka k odpolední kávě se vám bude
hodit nejen v tyto sváteční dny:

Tvarohová bábovka
(oblíbený rodinný recept od babičky
Elišky)
250 g krystalového cukru
200 g Hery nebo másla
250 g tvarohu
4 žloutky
Vyšleháme!
250 g polohrubé mouky
1 PRDOP
1 vanilkový cukr
ze 4 bílků sníh
Dle fantazie lze část těsta obarvit, já
používám jen kakao. Zvolna pečeme (já
bábovku při pečení zpočátku přikryji
alobalem.

Dobrou chuť a hodujte, vždyť od toho tu ty hody jsou!

Připravila Jana Zatloukalová

Jazykové kotrmelce aneb „abychom si rozuměli“ - pokračování

Držte si klobouky - jedeme dál!
Nebojte se, že jsme na vás s výukou
zapomněli, ale nechtěli jsme vás
zbytečně zatěžovat během vánočních
svátků a v jarním vydání se pro změnu
naše jazykové okénko nevešlo do
obsahu. Nyní to tedy napravíme a čeká
nás další dávka užitečných informací
k nejčastěji užívaným slovům z našich
sdělovacích prostředků. Pro tentokrát si
objasníme pojmy fond a hit.
F – FOND
Když u nás začala kupónová
privatizace, slovo fond se stalo jedním
z nejpoužívanějších výrazů, které bylo
možné slyšet nebo číst. Investiční
privatizační fondy útočily na všechny,
kteří si koupili kupónové knížky a chtěli
se tímto způsobem podílet na přeměně
naší ekonomiky.
Významů má toto slovo
několik. Ve slovnících se dočteme, že
fond je například souhrn materiálových
či finančních prostředků sloužící jako
základ něčeho nebo určený k nějakému

účelu. Fondy v tomto významu jsou kromě
jmenovaných investičních privatizačních
také třeba Mezinárodní měnový fond,
určený k pomoci členským zemím, nebo
třeba Literární fond určený k podpoře
spisovatelů. Slovo fond se ale také používá
místo slova základ, pramen či zdroj (např.
jazykový fond, tedy souhrn základních slov
v příslušném jazyce. A pak také můžeme
slovo fond slyšet ve významu zdatnost,
schopnost či nadání (fyzický fond, hlasový
fond).
Jazykovým základem všech fondů
je latinské slovo fundus, které znamená
základ, ale také pozemek a dno.
H – HIT
Anglické
slovo hit se u nás
používá řadu let, ale
dnes
můžeme
pozorovat jeho ještě
větší
rozšíření.
Souvisí
to
s rozvojem reklamy,
kde se slovo hit
používá
s velkou
oblibou. To a to je
módní hit. Tohle je zase hit posledních
měsíců. A tamto je hit na vánočním trhu.
Hit je ovšem především úspěšná
populární
písnička,
kterou
slyšíte
z rozhlasu a z televizních hudebních
hitparád několikrát denně. V tomto
významu toto slovo vytlačilo jiné cizí slovo
původem z němčiny – šlágr.
V angličtině je však hit sloveso
znamenající uhodit, zasadit ránu, zasáhnout
a také třeba uhodnout. Podstatné jméno hit
pak znamená rána, náraz, trefa. Ještě

nechápete souvislost rány a úspěšné
věci? Je ve slově trefa, tedy úspěšná
rána. Kdo napíše nebo vyrobí hit, trefil

se do vkusu doby, povedla se mu úspěšná
rána.
Příště: horoskop, charitati

Před 120 lety
1713 Vznikla škola - 2 třídy (vedle č.p. 80)
1717 Velké krupobití, obec se zavázala konat každý rok pouť do Křtin
1733-1779

Nastoupil učitel František Latinský (vysloužilý voják)

1782 Zřízení sýpek
1809 Založen chudobinec ( děkan Veith) musel zaopatřovat nakaženou ženu ve chlévě,
proto dal základ
peněz k jeho založení
1817 Velká potopa – povodeň v koutě u mostu odnesla 2 domy, které už nebyly
postaveny. Voda vnikala okny do obydlí.
1838 Vystavěna škola u kostela – 2 třídy
1843 Při sčítání domů uvedena kontribučenská sýpka – Lapač
1849 Zrušení odvodu obilí - sýpka Lapač
1852 (22.5.) Požár v čísle 5. ¾ zničeného městěčka, zůstala škola, kostel, fara
1855 V září vypukla cholera, trvala 1 měsíc. Při ní zemřelo ve Švábenicích 82 osob,
v Dětkovicích 20 osob.
1858 – 59 Zřízena vrchní část hřbitova, může s ní disponovat jen farní úřad.
1866 (4.8.-3.10.) Opět řádila cholera – ve Švábenicích zemřelo 48 osob, v Dětkovicích
21 osob.
1873 - Škola byla rozšířena o 1 třídu z bytu učitele
- Vznik čtenářského spolku Cyril a Metoděj -později zanikl.
1881 - V červnu vypukl požár ve stodole Josefa Novotného a rozšířil se tak, že ve dvou
hodinách vyhořel cely hliník jen kována č.p. 39 zůstala bez pohromy.
- Sjednáno na dělání vepřovic na opravu Lapače 3 zlaté 60 krejcarů od 1.000 cihel.
1884
- Zákaz pasení dobytka – nadělalo pasení mnoho škody
- Za odhadce hovězího dobytka na pojištění povoláni Jan Hudeček a Jan Skřivánek
1885 - Za užívání studny u Lapače mají okolní domkáři platit 10 zlatých
- Zapsán Lapač v pozemkové knize u soudu ve Vyškově jako hostinec – majitel
Obec Švábenice
- Hostinskému Kocourkovi dáno za škodu na polnostech náhradou 10 zlatých
(hostinský na rynku)

- Na dotaz, je-li třeba nálevu piva, vína, kořalky, hostinský v domě č.65 Pořízek
Osmek. Vyjádřil se výbor jednohlasně proti
1888 Jedna místnost na Lapači vyhrazena učiteli

Perličky
z naší
školičky
se vším
všudy, jak
to žáci
napsali !!
Žluč rozkládá špynavou potravu.
Kouř se dostává do plic, který se
usadí na játrech a ty po určité době
změní barvu.
Bez jater se nedá žít, nanejvýš se
může odstranit jedno.
V ústech máme 4 hlodáky a 4 zuby
třmenové.

Plž bez ulity se jmenuje slepýš.
Šnek má tikadla.
Dvě přímky mají společný bob.
Součástí sluneční soustavy jsou
slunce, planety a steroidy.
Listy delíme na jednotné a množné.
Součástí paměti počítače jsou CD,
diskety a HARD ROCK.
V zemi žije krkonožka obecná.
Období, kdy se vedle kamenných
nástrojů začaly používat i měděné, se
nazívá podzimní doba kamenná.

Postavte se do rozkroku.

Dřevyny rozdělujeme na kmen a
klacek.

Bible se skládá ze severního a jižního
zákona.

Jiří z Poděbrad byl poděbradský král.

Kostra kostra podpírá celého člověka.
Amatér je clap nebo ženská, kteří
jsou zkušení.
V pohádkách vystupují plodnice, víly
a trpaslíci.

Rozdíl mezi borovicí a zebrou je ten,
že zebra vypadá jako vězeň a borovice
ne.
Bedřich Smetana napsal Prodanou
nevěstu a Pusinku.

Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky do zpravodaje, které vždy obohatí a zpestří
každé vydání.
Redakční rada

Zpravodaj městyse Švábenice
Vychází nepravidelně, náklad 370 ks.
Odpovědný redaktor : Mgr. Jana Zatloukalová, Hana Hladká
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19. Slavili
jsme 100 let
20. Úřad městyse Švábenice
Úřední hodiny :
Po
Dominanta
slaví
St

INFORMACE
tel,fax: 517 365 622
7.30 - 16.00 hod
7.30 - 18.00 hod

Matrika

St

15.00 - 18.00 hod

Knihovna

Pá

16.00 - 18.00 hod

Farní úřad

http://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

St

8.00 - 10.30 hod

13.30 - 15.30 hod

Po-Pá

6.30 - 17.30 hod

So

6.30 - 11.00 hod

Po-Čt

6.30 - 11.00 hod

Pá

6.30 - 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
tel: 517 365 818
hod

Po - So

11.00-13.00 hod

16.00 - 22.00 hod

Ne

10.00 - 20.00 hod

(Út - zavřeno)

Po - Ne

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

Smíšené zboží
BUREŠ
S+M Konzum (CRHA)

použit. textilu)

Pohostinství: Na
Lapači
V Bráně

tel: 517 365 620
16.00 - 17-00 hod
tel: 517 365 617

13.30 - 17.00 hod
tel: 739 027 295
13.00 - 17.00 hod
tel: 517 365 617

tel: 517 365 016

( oslavy, hostiny, večírky, jednání...)
Na
Trávníku
Kadeřnictví

v současné době mimo provoz
ST-Čt-Pá

So: od 7.30 hod

od 13.30

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

