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Informace z úřadu

█ Rybník
Jak jste si mnozí z vás již
všimli, do rybníka nejen že
přitéká voda, ale od 31.12.
2018
j sou
zpět
ve
výpustním objektu i dluže.
To znamená, že rybník se
opět napouští. Třeba letos
dojde i na to, že si na něm
zabruslíme.

█ Novela vodního zákona
Upozorňujeme všechny vlastníky bezodtokových jímek
(žump), že od 1. ledna 2019 vešla v platnost novela
vodního zákona č.113/2018 Sb. Podle ustanovení
vodního zákona platí, že kdo akumuluje odpadní vody v
bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na
výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce
životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních
vod za období posledních dvou kalendářních let.

Kultura

█ Silvestrovský ohňostroj

█ Tříkrálová sbírka

█ Karneval pro děti

Městys Švábenice ve spolupráci s
Volejbalem Švábenice, Sokolem
Švábenice a SDH Švábenice
uskutečnil dne 31. 12. 2018 v 17:15
hodin první silvestrovský ohňostroj.
Odpálení proběhlo na fotbalovém
hřišti za účasti spoluobčanů během
skladby Vltava Bedřicha Smetany
a zpěvu Karla Gotta. Pro sledující
byl připraven teplý čaj a svařené
víno.

Ve spolupráci Městyse Švábenice,
Charity České republiky a skautů se
5.1.2019 vybralo 31.798,- Kč. Většina
finančních prostředků půjde na pomoc
potřebným z našeho regionu. Sbírky se
zúčastnilo 32 koledníků.

V neděli 13. 1. 2019 SDH Švábenice ve
spolupráci
s
městysem
Švábenice
zorganizoval v kulturním domě karneval
pro 118 dětí. Byla zde k vidění spousta
krásných masek. Děti se pobavily při hrách
a soutěžích, závěrem si domů odnesly
sladkosti či pěknou výhru z tomboly.

█ Plesová sezóna

Sport

V sobotu 12. 1. 2019 pořádal SDH
Švábenice v kulturním domě
Karnevalový ples pro dospělé. Kdo
přišel v masce, měl poloviční vstupné.
K tanci a poslechu hrála skupina
Melody Music.

█ Silvestrovské véšlap

█ Tříkrálový koncert
Za podpory Městyse Švábenice
a Farnosti Švábenice se v neděli
6.1.2019 v 16:00 hodin v kostele
sv. Michaela archanděla ve
Švábenicích konal koncert MŠE
D-DUR OD ANTONÍNA DVOŘÁKA.
Pod vedením sbormistra Mgr. et
MgA. Filipa Macka ji zazpíval
Pěvecký sbor Antonína Tučapského
a na varhany doprovodil pan
Stanislav Haloda.

V pátek 18. 1. 2018 pořádá ZOD Haná
se sídlem ve Švábenicích
reprezentační ples. Hraje dechová
hudba Boršičanka.

YMCA Skaut Švábenice pořádala
31.12.2018 Silvestrovské véšlap.
Start byl v 10 hodin u rybníka. Cílem
byla junácká chata. Na všechny
odvážlivce čekal v cíli oheň na
opékání a punč. Po celou dobu
panovala výborná nálada za
účasti celkem 70 turistů.

V pátek 25. 1. 2018 se koná Ples
městyse Švábenice. Hraje kapela
Classic.
V sobotu 16. 2. 2018 pořádá Sokol
Švábenice Sportovní ples. Hraje
kapela Z.O.N.A.
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Sport

█ Fotbalový ježíšek

█ Vánoční turnaj FIFA 19

Jako každým rokem, tak i letos proběhl dne 15. 12. 2018
vánoční turnaj švábenických nadějných fotbalistů. Turnaj se
konal v tělocvičně naší školy ve Švábenicích. Tohoto turnaje
se zúčastnilo 36 chlapců z řad žáků i bývalé mladší přípravky,
které byla z důvodu nízkého počtu hráčů dočasně zrušena
pravidelná soutěž. Žáci svou soutěž hrají i nadále, tentokrát v
počtu 10+1. Jsme rádi, že děti z přípravky chodí alespoň
trénovat. Turnaje se zúčastnil i tým rodičů, kteří své ratolesti
podporují. Na tomto turnaji byli svým potomkům zdatnými
avšak netrénovanými soupeři. Kvalita naší mladé krve se
projevila a všichni byli jednohlasně vyhlášeni za vítěze. Každý
si tak odnesl předčasný dárek pod stromeček. Největší
poděkování patří našim dětem a také jejich trenérům
Martinovi Frgálovi a Lukáši Hladkému, kteří se ve svém volném
čase již několik let dobrovolně věnují našim fotbalovým
nadějím.

V sobotu 22. 12. 2018 se v pohostinství Na Lapači uskutečnil druhý
ročník eSport turnaje, tentokrát ve hře FIFA 19. Turnaje se zúčastnilo
celkem 23 hráčů, kteří byli rozděleni do 4 skupin. Ve skupině se hrálo
každý s každým a ze skupiny postupovali tři nejlepší do dalších bojů.
Hráči na dalších místech si to o další postupová místa rozdali mezi
sebou. V osmifinále se následně potkalo 16 nejlepších hráčů, kteří
sehráli zbývající utkání vyřazovacím systémem. Odehrála se vždy
dvě utkání. Finále proběhlo za povzbuzování přítomných hráčů i
diváků na jedno utkání. Turnaj byl hrán současně na třech
televizorech na hrací konzoli Playstation 4 za použití bezdrátových
ovladačů. Vítězem turnaje se stal Rostislav Hrnčiřík, stříbro bral
Štěpán Hladký a bronz Ondřej Šášek.

█ Tříkrálový volejbal
V sobotu 5. ledna proběhl další ročník tradičního Tříkrálového
turnaje ve volejbale. Zúčastnila se ho 4 družstva převážně
Švábeňáků. Všichni účastníci si zahráli naplno, zápasy byly často
hodně vyrovnané, žádný bod nebyl darován zadarmo. Zlatou
příčku nakonec obsadilo družstvo Švábenice Colour team, na
█ Předvánoční nohejbal
druhém místě, o které byl těžký boj, se ocitlo družstvo Fotbalisti,
Už po mnoho let probíhá v naší tělocvičně vánoční turnaj v bronz získalo družstvo Švábenice Black team a bramborovou
nohejbale. Letos se turnaj uskutečnil v sobotu 22. 12. 2018. V medaili získali švábenské naděje Junioři. Komu stačily síly, zahrál si
letošním roce byla stejně jako v loňského roce udělena ještě nesoutěžně po skončení turnaje. A hrálo se dlouho...
divoká karta dvěma týmům ze Zelené Hory. Další tři týmy byly
ze Švábenic. Atmosféra se po celou dobu nesla ve vánočním
duchu. Hlavním cílem přátelského turnaje bylo setkání
kamarádů, pohyb a přátelská nálada v předvánočním čase.
Dárky se sice nerozdávaly, ale ceny vítězům byly řádně
předány.

█ Vánoční bruslení
Ve čtvrtek 27. 12. 2018 pořádal Volejbal Švábenice na novém
zimním stadionu ve Vyškově bruslení zdarma pro obyvatele
Švábenic. Akce se zúčastnilo celkem 80 občanů, rodinných přátel a
kamarádů. Další bruslení proběhne v sobotu 26. 1. 2019 od 13:15 do
14:45 hodin. V únoru se můžete těšit na sobotu 23. 2. 2019 od 17:45
do 18:45 hodin. Poslední bruslení je plánováno na březen v sobotu
16. 3. 2019 od 13:00 do 14:30 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

█ Štědrodopolední fotbálek
Každým rokem se pravidelně setkávají příznivci fotbalu na
našem hřišti, aby se mohli rozloučit s fotbalovým rokem a
popřát přátelům hezké a klidné svátky. Setkávají se bývalí
i současní hráči, přátelé, děti a kamarádi. Nejinak tomu
bylo i v dopoledních hodinách Štědrého dne roku 2018. V
přátelském duchu byl sehrán fotbal na malé branky, kdy
závěrečné skóre se zastavilo na stavu 10:9. Vítěz nebyl
důležitý, protože to nebylo hlavním cílem tohoto setkání.
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