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Skaut

█ Návštěva hejtmana

█ Letní tábor

V odpoledních hodinách 15. května 2019 navštívil náš
městys hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.
V přátelském duchu debatoval o současných problémech
a potřebách městyse i celého regionu. Navštívil naši školu a
kulturní dům. Předal malý dar žákům a napsal věnování do
obecní kroniky. Zaujaly ho informace o místním muzeu, kam
se v budoucnu plánuje podívat.

Kultura

█ Letní kino
█ Scénické osvětlení
V kulturním domě bylo dokončeno scénické osvětlení a
rekonstrukce elektřiny na podiu. Nyní jsou po dlouhých
letech funkční zásuvky v podlaze a je zde nově umístěno
pracovní LED světlo určené k dostatečnému osvětlení celé
pódiové plochy. Na podiu jsou instalovaná dvě výkonná
barevné RGB LED světla, ve stropním výklenku sálu jsou další
dvě, světla, která umí vytvářet i světelný kužel. Všechna tato
čtyři světla jsou dálkově ovládaná pomocí pultu. Každé
světlo může nezávisle měnit barvy dle přání obsluhy, vytvářet
stroboskopické efekty apod. Do tohoto systému je možné
připojit i další osvětlení, které si účinkující přivezou na své
vystoupení. Před instalací těchto nových světel byly na podiu
umístěny pouze dvě výbojky, které velmi dlouho nabíhaly na
plný výkon a především neosvětlovaly podium, ale diváky v
sále.

V minulém občasníku jsme přinesli prvotní informace o
zahájení provozu letního kina. Projekce se uskuteční na
fotbalovém hřišti v sobotu 6. července 2019 po 21. hodině.
Začátek bude
přizpůsoben
povětrnostním
podmínkám.
B u d e
s e
promítat snímek
Ženy v běhu.
Jedná
se
o
českou komedii,
kde hrají Zlata
Adamovská,
T e r e z a
K o s tk o v á ,
Veronika Khek
Kubařová,
J e n o v é f a
Boková, Ondřej
Vetchý, Vladimír Polívka, Martin Hofmann. Kiosek s
občerstvením včetně udírny bude otevřen již od 18:00. Vstup
je zdarma. Vzhledem k nedostatečnému množství laviček si
přineste vlastní deky nebo židličky. Všichni jste srdečně zváni.
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Myslivost

Sokol Švábenice

█ Zkoušky loveckých psů

█ Fotbalová branka

Myslivecký spolek Střela Švábenice uspořádal 1. a 2.
června 2019 ve spolupráci s Klubem chovatelů loveckých
slídičů zkoušky loveckých psů. A to klubové zkoušky vodní
práce a klubové lesní zkoušky. V sobotu o pohár starosty
honebního společenstva, v neděli o pohár starosty městyse
Švábenice. Jsou to zkoušky z výkonu, které musí psi
zvládnout k lovecké upotřebitelnosti se zadáváním titulů
CACT a res.CACT. Sraz byl v sobotu na 8 hodin, ale již brzy
před tímto časem se začali sjíždět účastníci z celé republiky
a dva dokonce ze Slovenska. Všech 55 účastníků odjíždělo
v neděli večer spokojeno s výkony svých čtyřnohých
svěřenců. Nejlepší obdrželi poháry a věcné dary.
Poděkování patří členům Mysliveckého spolku Střela
Švábenice za přípravu a organizaci takto velké akce,
starostovi městyse Švábenice panu Josefu Kubíkovi a
starostovi
honebního
společenstva
panu
Josefu
Shromáždilovi za podporu a vzájemnou spolupráci.
Omlouváme se spoluobčanům za mírné omezení provozu
rybníka při těchto zkouškách a děkujeme za toleranci vůči
psům,
kteří
zde
prováděli
jednotlivé
disciplíny.
Myslivosti ZDAR!

Díky dotacím od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky zakoupil Sokol Švábenice novou velkou
fotbalovou branku. Jedná se o odlehčenou verzi přenosné
branky, která má také přepravní kolečka. Díky tomu může s
touto brankou manipulovat pouze jedna osoba. Branka je
umístěna na fotbalovém hřišti a je k dispozici všem.
Nepoškozujte, prosím, toto nové zařízení i ostatní věci, které jsou
volně dostupné.

█ Revitalizace travnaté plochy

Hasiči

█ Soutěž mladých hasičů
Mladí hasiči se 25. května 2019 zúčastnili závodu v
Pustiměři, kde soutěžili v požárním útoku a štafetě dvojic.
Mladší žáci se umístili na 18. místě ve štafetě dvojic a na 14.
místě v požárním útoku. Žáci přípravky tentokrát bodovali,
v obou disciplínách se umístili na 3. místě. Jen tak dál.

V těchto dnech proběhla revitalizace travnaté plochy
fotbalového hřiště. V rámci této akce, která je financována z
dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky a vlastních prostředků Sokola Švábenice, z.s., došlo k
chemické likvidaci plevele. Následně byla provedena
vertikutace, čímž
se
odstranily
zplstnatělé zbytky
trávy a současně
se
prořezala
vrchní
vrstva
půdy. Po celé
ploše se vyselo
profesionální
travní
osivo
a
rozhodilo hnojivo.
Poté bylo rozvezeno a zapracováno cca 30 tun písku. Za
pomoci stroje Verti-Drain byla také intenzivně provzdušněna
vegetační vrstva. Vzhledem k těmto pracím je minimálně po
dobu 6 týdnů vyhlášen zákaz vstupu na travnatou plochu hřiště.

█ Fotbalové kabiny
Chtěli bychom požádat všechny rodiče dětí, aby je upozornili
na zákaz vstupování na střechu fotbalových kabin. V
posledních měsících děti opakovaně vstupují po hromosvodu
na střechu budovy i přes umístěný ostnatý drát. Hrozí úraz a
také poškození střechy, která není určena k hrám dětí. Děti na
tuto střechu také vhazují kameny, oblečení a další věci.
Pomocí kamenů došlo k poškození dveří na toalety.
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█ Nové obklady v kuchyni
Po rekonstrukci elektroinstalace a instalaci nových stropních
podhledů v Pohostinství V Bráně přišla na řadu také kuchyň. V
kuchyni byla provedena kompletní výměna obkladů.
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