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Informace z úřadu

Hasiči

█ Sběr potravinářského oleje

█ Letní tábor

Na stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u Pohostinství V
Bráně byla dodána 25. června 2019 popelnice na likvidaci
použitých potravinářských
olejů. Důrazně upozorňujeme,
že použitý potravinářský olej se
ukládá
do
označené
popelnice pouze v uzavřených
PET nádobách. Je zakázáno
volné nalévání olejů a ukládání
ve
s k le ně n ých
l a h víc h .
Podrobné informace byly
zveřejněny ve Zpravodaji
Městyse Švábenice č. 1/2019.

█ Třídění odpadu
Žádáme občany, aby kolem
všech
stanovišť na
tříděný
odpad udržovali pořádek, odpad třídili a ukládali do
příslušného kontejneru dle druhu. Neukládejte odpady mimo
sběrné nádoby. Pokud jsou kontejnery na jednom sběrném
místě zcela naplněny, využijte sběrné kontejnery v jiné
lokalitě městyse, případně odpad pár dnů ponechejte
doma a vyčkejte na vyprázdnění nádob.

█ Puma americká
V posledních týdnech bylo opakovaně místními občany i
občany okolních obcí hlášeno, že došlo ke spatření zvířete,
které by mohlo fyziologicky odpovídat pumě americké.
Upozorňujeme občany, aby byli opatrní a obezřetní a v
případě spatření kontaktovali Polici ČR na telefonním čísle
158. Současně upozorňujeme na možné právní následky v
případě šíření poplašné zprávy, které se již bohužel v
souvislosti s pumou americkou vyskytlo.

█ Hlášení rozhlasu
Mnoho občanů Švábenic nemá stále zaregistrováno hlášení
rozhlasu pomocí SMS nebo aplikace. Toto nahrazuje hlášení
přes rozhlas, které pracující občané často neslyší. Toto
hlášení neslouží pouze k oznamování příjezdu pojízdných
prodejen apod., ale slouží také k urychlení řešení životních
situací. Např. majitelé zaběhnutého psa by se tuto
skutečnost mohli dozvědět ihned po vyhlášení a svého psa
by identifikovali. Namísto toho vzniklá situace zaměstnala
několik lidí na několik hodin. S registrací a instalací aplikace
vám rádi pomůžeme ve středu v odpoledních úředních
hodinách. S tím souvisí dovětek - všichni psi registrovaní v
obci musí nosit na obojku známku. Tím také dojde k rychlé
identifikaci zaběhnutého psa.

Hasiči mají za sebou týden na "Madagaskaru" - v tomto
duchu se nesl letošní letní tábor, kterého se účastnilo 45 dětí.
Na táborníky čekala spousta her, soutěž ve vaření buřtguláše,
stezka odvahy, výlet do Pohádkové vesničky v Podlesí a
mnoho dalších zážitků. I díky pěknému počasí se tábor vydařil.

█ Zásahy hasičů
Z á s a h o v á
jednotka
měla
náročný začátek
prázdnin.
Po
přívalových
deštích ze dne
13. června 2019
hasiči
odklízeli
n a p l a v e n é
b a h n o
z
komunikací,
čerpali vodu ze sklepů a zakrývali poškozené střechy
(a to ve Vyškově a Ivanovicích). Další vlna bouřek ze dne
1. července 2019
je opět zaměstnala, navíc v polovině
července
vyjížděla
jednotka
k
p o ž á r u
rodinného
domu.
Od
počátku
roku 2019 tak
provedla již
20 zásahů a
činností.
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Sport

Kultura

█ Fotbalová utkání

█ Letní kino

S blížícím se podzimem započala další sezóna kolotoče
fotbalových utkání, které můžete shlédnout na fotbalovém
hřišti. V sezóně 2019/2020 budete moci navštívit utkání
mužů, kteří hrají Okresní přebor a utkání starších žáků, kteří
hrají také Okresní přebor OFS Vyškov. V obou týmech
nastaly menší změny ve složení hráčů. U žáků došlo k
odchodům a příchodům hráčů především z věkových
důvodů. Muži svá domácí utkání sehrají v sobotu a žáci ve
většině případů v neděli.

Městys Švábenice zahájil během letních prázdnin nepravidelný
provoz letního kina na fotbalovém hřišti. Byly promítnuty
celkem tři české filmy - Ženy v běhu, LOVEní a Teroristka. Na
všech představeních byla velmi vysoká účast. Při poslední
projekci pršelo a tak byl film s Ivou Janžurovou v hlavní roli
promítnut v kulturním domě, který byl plně obsazen. Děkujeme
všem, kteří se na těchto akcích podíleli a pomohli s organizací
a technickým zajištěním. V rámci akce Prázdniny končí
úsměvem bude 31. srpna 2019 promítnut film pro rodiče s
dětmi.

Informace z úřadu

█ Nepořádek na hřbitově
V občasníku 3/2019 jsme psali o
nepořádku mezi hrobovými místy.
Bohužel prosba, která byla
prostřednictvím občasníku vyřčena,
nebyla vyslyšena. Nepořádek je mezi
hroby vesměs stejný. V některých
částech byl odstraněn, naopak v
některých byl navýšen, přitom
odpadní jáma je jen pár kroků od
hřbitova. Apelujeme na vás, občany
Švábenic, aby byl nepořádek mezi
náhrobky odstraněn. Pokud tak
nebude učiněno, bude muset úřad
Městyse podniknout kroky vedoucí k
nápravě takové situace.

█ Švábeničtí čápi
Na jaře tohoto roku se v obci objevili
čápi. Marně se pokoušeli postavit
hnízdo na mlékárně. Jejich pokusy
tady byly marné a někdy i komické.
Po několikaměsíčním hledání
vhodného místa se rozhodli pro komín
na budově ZOD Švábenice. Bohužel
se trefili na ten, který se využívá k
topení. Po odletu do teplých krajin
bude proto jejich hnízdo přesunuto na vedlejší komín, takže
se můžeme těšit, že příští rok se „noví obyvatelé Švábenic“
opět vrátí.

Myslivost

█ Lovecké zkoušky
Myslivecký spolek Střela Švábenice zve širokou veřejnost na
zkoušky loveckých psů, které se konají 7. a 8. září 2019 od
9 hodin na myslivecké chatě ve Švábenicích. Občerstvení
zajištěno v podobě zvěřinového guláše a v neděli pečený
divočák se zelím. Na Vaši návštěvu se těší švábenští
myslivci.

█ Vystoupení místní kapely
Po fotbalovém utkání 10. srpna od 19 hodin hrála na
fotbalovém hřišti místní rocková kapela DUNA1 (čti - Du na
jedno). Bylo zde vybudováno improvizované pódium včetně
zastřešení, protože tomuto vystoupení nepřálo počasí a s
přestávkami pršelo. Příznivci živé hudby si to ale i tak nenechali
ujít a přišli si toto vystoupení vyslechnout a pobavit se s přáteli.
Poděkování patří všem, kteří se i za ztížených povětrnostních
podmínek zúčastnili a pomohli především s organizací.

31. SRPNA 2019
16:00 - 21:00
Parta nadšenců ze Švábenic zve malé i velké na

DĚTSKÝ DEN

který se koná na fotbalovém hřišti ve Švábenicích

PRÁZDNINY KONČÍ ÚSMĚVEM
Děti se mohou těšit na
zábavné soutěže, tvořivé dílničky a mini disco.
Akce bude zakončená promítáním filmu pro rodiče i děti.

Připraveno bude občerstvení pro děti i dospělé.
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