Občasník
Městyse Švábenice
1. ročník

2/2019

Informace z úřadu

█ Pošta ve Švábenicích nekončí

█ Zimní údržba versus parkování

Jak již možná víte, pobočka
České pošty ve Švábenicích
zůstává. Od 1. 3. 2019 budete
moci využívat služeb pošty
tak, jako doposud, tj. ve
stávajících prostorech, ve
stejném rozsahu a totožné
otevírací době.

Vážení spoluobčané, i když za okny už to spíše vypadá na
jaro, zima ještě neskončila. V některých částech obce došlo
ke zlepšení situace po článku uveřejněném ve zpravodaji. Na
jiných místech však situace setrvává. Do kanceláře úřadu se
také dostaly stížnosti na údajné poničení zaparkovaných
automobilů vozidlem zimní údržby. Opět na vás apelujeme využívejte k parkování své dvory, garáže, apod. Po zimní
údržbě nastane jarní úklid komunikací, který bude
bezproblémový pouze v případě dobré průjezdnosti
komunikací.

PO 8:00-10:30, 13:30-15:30
ÚT 8:00-10:30, 13:30-15:30
ST 8-10:30, 13:30-15:30, 16-17
ČT 8:00-10:30, 13:30-15:30
PÁ 8:00-10:30, 13:30-15:30
SO Zavřeno
NE Zavřeno

█ Nové internetové stránky

V blízké době budou spuštěny nové webové stránky městyse.
Při převodu mohou být stránky chvíli nedostupné. Nové
█ Očíslování hrobových míst
webové stránky jsou uzpůsobeny tak, aby je bylo možné
prohlížet na mobilních telefonech a tabletech. Adresa V průběhu měsíce
zůstává stejná www.svabenice.cz
března
budou
všechna
hrobová
místa očíslována z
důvodu systematické
inventarizace
hrobových
míst.
Očíslování
bude
provedeno zaměstnanci městyse umístěním štítku o
rozměrech 9x5 cm. Tyto budou umístěny na zadní stranu
náhrobku tak, aby nenarušily pietu a výzdobu hrobu. V
případě rekonstrukce je nutné tuto skutečnost nahlásit, aby
byla cedulka s číslem odstraněna a přesunuta na
zrekonstruovaný hrob.

█ Hlášení rozhlasu - Statistiky
Od listopadu roku 2018 náš městys používá elektronický
systém hlášení rozhlasu, který doplňuje klasické hlasové
hlášení. Systém je plně funkční a využívá ho čím dál více
nejen našich místních obyvatel, ale také občané odjinud,
kteří mají o dění v našem městysi zájem. K 25. 2. 2019 je v
systému zaregistrováno celkem 212 občanů. Od listopadu
do 25. 2. 2019 bylo vytvořeno 71 hlášení. Bylo odesláno
3880 emailů a 2878 SMS. Nejpohodlnějším způsobem, jak se
do systému registrovat, je stáhnout si do chytrého
mobilního telefonu nebo tabletu aplikaci. Další možností je
přímo se registrovat na www.svabenice.cz, kde jsou
všechna hlášení k dispozici. Nebo se osobně registrovat na
úřadu městyse Švábenice. Pro odebírání hlášení rozhlasu
není nutné mít chytrý mobilní telefon. Je možné si nechat
zasílat e-maily nebo SMS. Upozorňujeme, že přes SMS jsou
zprávy zkracovány a nejsou zasílány podrobnější
informace.

█ Hlášení rozhlasu - Podněty a závady
Jsme rádi, že většina z vás
(a statistiky to potvrzují)
využívá aplikaci hlášení
rozhlasu. V této aplikaci
jsme pro vás připravili
novinku.
Všímaví
obyvatelé nám mohou po
aktualizaci aplikace hlásit
podněty a závady, se
kterými se setkají při
procházkách či pohybu v
městysi.
Prosíme
obyvatele, aby aplikaci
nezneužívali
k
jiným
účelům, než ke kterým
byla opravdu vyvinuta.
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Kultura

Sport

█ Masopustní průvod

█ Bruslení Švábeňáků

V sobotu 23. 2. 2019 prošel naším městysem masopustní V sobotu 23. 2. 2019 se opět konalo bruslení pro občany Švábenic,
průvod více jak 30 masek. Sokol Švábenice děkuje které pořádal Volejbal Švábenice. Bruslení se zúčastnilo cca 60
všem účastníkům a těm, kteří tento průvod podpořili.
občanů ve všech věkových kategoriích. Poslední bruslení bude
16. 3. 2019 od 13:00 do 14:30 hodin.

█ Letní tábor
SDH Švábenice pořádá letní tábor pro děti s názvem
"Týden na Madagaskaru" v termínu od 27. 7. 2019 do
3. 8. 2019. Cena tábora je 2 450 Kč za dítě. Přihlášky a
další informace naleznete na www.sdhsvabenice.cz

█ Kruhový trénink
Pro ženy i muže, kteří chtějí posílit své tělo a nebo se jen tak zahýbat,
je v prostorách tělocvičny každou neděli od 11:00-12:30 kruhový
trénink pod vedením zkušeného trenéra z Vyškova. Přijďte si s námi
zacvičit.

Různé

█ Ostrý zásah
JSDH Švábenice, společně s profesionální jednotkou z HS Vyškov,
zasahovala dne 20. 2. 2019 v 16 hodin při požáru dodávky u sjezdu z
dálnice D1. Zásah naší jednotky započal na místě ještě před
příjezdem profesionální jednotky. Nikdo se při požáru nezranil.

█ Plesová sezóna
Letošní plesová sezóna byla v našem městysi
ukončena. V tomto roce proběhly celkem čtyři plesy,
které pořádalo SDH Švábenice, ZOD Haná se sídlem ve
Švábenicích, Městys Švábenice a Sokol Švábenice.
Všechny organizace děkují a věří, že se všichni velmi
dobře bavili. Již nyní se těší na vaši účast v příštím roce.
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