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Informace z úřadu

Škola

█ Poplatky

█ Rekonstrukce podlahy tělocvičny

Poplatky za komunální odpad, stočné a psa je možné zaplatit

Již v minulém roce bylo požádáno o státní dotaci na rekonstrukci

bezhotovostně na účet Městyse Švábenice č.: 3022731/0100. V

podlahy v tělocvičně naší školy. Nebyla však udělena a tak i v

tomto případě je nutné uhradit všechny poplatky v celkové částce

tomto roce bylo opětovně o tuto dotaci požádáno. Bylo

(za všechny osoby na daném čísle popisném za KO + stočné +

rozhodnuto, že k rekonstrukci dojde i v případě neudělení dotace,

psa. Variabilním symbolem je číslo domu poplatníka. Nebude-li si

jelikož podlaha má již své nejlepší roky za sebou. Je na mnoha

poplatník jistý přesnou celkovou částkou, kterou má uhradit,

místech zvlněná a nerovnosti dosahují již několika centimetrů. Její

nechť se obrátí na Úřad městyse Švábenice telefonicky na čísle:

částečná oprava je nerealizovatelná. Pro cvičence je také velmi

517 365 602, e-mailem: p.smutna@svabenice.cz nebo osobně. Po

tvrdá a nepružná, protože parkety jsou umístěny přímo na beton.

připsání částky na účet městyse si poplatník může vyzvednout
nálepku na popelnici v kanceláři úřadu městyse v úřední dny.
Bezhotovostní platbu můžete provést od 1. 1. 2020, nejpozději však

do 29. 2. 2020. Poplatek za komunální odpad na jednoho občana
činí 500 Kč. Stočné na osobu 135 Kč. Za prvního psa 80 Kč, za
druhého a každého dalšího 150 Kč.

█ Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště
Na podzim roku 2019 byla zahájena rekonstrukce prostor pro
diváky v areálu fotbalového hřiště, kde byly odstraněny lavičky,
které sloužily více jak 40 let a nebylo již možné provést jejich
opravu. V areálu se postupně koná a bude konat více akcí pro
občany městyse a zázemí již nesplňuje požadavky dnešní doby.

Kultura

Prozatím došlo k rozšíření chodníku u fotbalových kabin. Nyní se

█ Plesová sezóna

vyrábí nové lavičky, které budou instalovány v průběhu jara tohoto

V našem kulturním domě v tomto roce již proběhly tři plesy a

roku. Jedná se o 40 laviček po 3 metrech na délku pro cca 200

čtvrtý se připravuje. Na počátku ledna to byl Karnevalový ples SDH

diváků. Konstrukce bude z pozinkovaného jeklu a sibiřského

pro dospělé následovaný Reprezentačním plesem ZOD a Plesem

modřínu.

městyse. Plesová sezóna bude zakončena Sportovním plesem v

Pro

pohodlí

návštěvníků

bude

vybudován

také

zastřešený prostor pro případy nepříznivého počasí a pro možnost

sobotu 22. února 2020.

posezení u občerstvení.

█ Dětský karneval
Jako každý rok, tak i letos díky spolupráci městyse Švábenice a
hasičů byl pro děti v kulturním domě realizován karneval pro děti.
Děti se zúčastnily bohatého programu a odnesly si spousty cen. K
dobré náladě přispěla mimo jiné kapela Melody Music.

█ Tříkrálová sbírka
V tříkrálové sbírce pořádané v našem městysi v sobotu 4. ledna
2020 se vybralo celkem 35 358 Kč. Děkujeme všem dobrovolným
dárcům.
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Sport

Kultura

█ Turnaje v tělocvičně

█ Rozsvícení vánočního stromku

Ve vánočním období probíhají v tělocvičně naší školy pravidelné

Pravidelné

turnaje v různých sportech. Tentokrát se konal turnaj přípravek a

vánočního

následně také žáků ve fotbale. Uskutečnil se již tradiční

Úřadem městyse Švábenice

nohejbalový turnaj a nově badmintonový turnaj mužů. Turnajová

proběhlo

sezóna byla uzavřena tříkrálovým volejbalem.

listopad ov ou

rozsvícení
stromku

před

poslední
sob otu

loňského roku, a to s malou
změnou

v

programu.

Tentokrát byly především
hrány a zpívány koledy a
děti nově pouštěly balonky
se svými přáními na dárky

pod stromeček.

█ Koly dolů
Dne 13. října 2019 ve 13 hodin se u Hostince Na Lapači sjelo 29

█ Tříkrálový turnaj ve volejbale
V sobotu 4. ledna 2020 ve Švábenicích proběhl již tradiční
Tříkrálový turnaj ve volejbale. Letošního ročníku se zúčastnilo 5
družstev. Zlato si vybojovali Rudý koně (fotbalisti), stříbro tým z
Rybníčku, na třetím místě se umístilo družstvo Oldies, těsně za

příznivců jedné stopy ze Švábenic ke společné vyjížďce Drahanskou
vrchovinou. Za slunného podzimního počasí urazili s menšími
usměvnými zážitky a několika zastaveními díky technickým
poruchám, ale hlavně bez nehod, 104 km. Koly dolů, ať na jaře
začneme spolu znovu.

nimi skončili Višňovkáři a páté místo obsadilo družstvo A.S.A.T.
(Sebranka z Lapače). Když Tříkrálový turnaj, tak nesměli chybět ani

Tři králové, kteří přišli povinšovat štěstí a zdraví a účastníci turnaje
jim za to poděkovali finančním příspěvkem do pokladničky.

█ Silvestrovský ohňostroj
Již druhým rokem se konal přímo na silvestra na fotbalovém hřišti
ohňostroj. Připravena byla také podkresová hudba a občerstvení
zdarma pro návštěvníky ve formě teplého čaje a svařeného vína.

█ Bruslení
V neděli 29. prosince 2019 a v sobotu 11. ledna 2020 bylo pro
Švábeňáky zajištěno bruslení na zimním stadionu ve Vyškově. Na
2/3 ledové plochy bruslili malí i velcí. Na zbylé 1/3 byl odehrán
hokejový zápas, do kterého se zapojily všechny generace příznivců
hokeje ve Švábenicích.

█ Vánoční dílničky
V sobotu těsně před Vánocemi se uskutečnily první vánoční
dílničky, na kterých si děti mohly vyrobit několik dárků a dospělí
posedět a zastavit se v předvánočním shonu. Akci navštívilo přes
80 malých i velkých účastníků. Dle ohlasů zúčastněných se první
ročník vydařil.

█ Silvestrovské véšlap
O silvestrovské desáté hodině dopolední byl zahájen „véšlap“ od
rybníka do lesa na skautskou chatu. Po příchodu na chatu si
účastnici mohli opéct buřty anebo se zahřát svařákem a čajem. I

letos byla účast hojná.

█ Masopustní průvod masek
V sobotu 15. února projde městysem tradiční masopustní průvod
masek. Sraz masek v 8:30 v Hostinci Na Lapači.
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