OBČASNÍK
3. ročník

Městyse Švábenice

█ Slovo starosty

2/2021

█ Štěpkování

Milí spoluobčané. Mám na vás velkou prosbu. Buďme více pořádní. Na konci března bylo pro občany zajištěno štěpkování větví a klestí
Opět se v různých částech obce objevují problémy s odpadem. V z ořezu jejich stromů. Pomocí nového štěpkovacího stroje

nádobě na olej se objevila plechovka barvy se štětkou, přitom tam zaměstnanci městyse připravené větve zpracovali na dřevní
patří pouze pevně uzavíratelná nádoba, kterou např. není krabička štěpku.
od margarínu. Ve hřbitovní jámě se objevily cihly a stavební suť. V
oplocence se klidně objeví záchod. Ti z Vás, kteří to dělají,
zaměstnávají zbytečně zaměstnance úřadu. Ivanovický sběrný
dvůr je pouhých 5 minut jízdy. Buďme, prosím, ohleduplní k sobě
navzájem.
Začalo léto a s létem jsou spojeny i kulturní akce. Pěknou tradicí
se stala letní kina, takže na ně navážeme. Mezi letní kina se pak
vklíní dvě či tři letní víkendové akce. Dlouho jsme se vidět takto

pospolu nemohli, tak nebuďte doma a přijďte se pobavit. Přeji vám
všem pěkné léto a krásnou dovolenou.

█ Sportovní výstroj

█ Odstranění pařezů
V rámci údržby veřejné zeleně bylo nezbytné v době vegetačního
klidu vykácet některé stromy. Následně došlo také k likvidaci
pařezů pomocí odborné firmy.

Sokol Švábenice v rámci podpory znovuoživení sportovního života
pro svých 90 členů připravil akci, při které všem platně
registrovaným členům proplácí nově zakoupené kopačky, případně
po domluvě jinou sportovní výstroj. Podrobné podmínky akce či
informace, jak se stát členem, naleznete na www.svabenice.com.

█ Výsadba stromků
Místní myslivci za pomoci mladých Švábeňáků přispěli opakovaně

k obnově švábenického lesa. Na jaře letošního roku se jim podařilo
vysázet celkem 2000 sazenic smrků a borovic.

█ Optický kabel
V těchto dnech je na území městyse budována optická síť
společnosti Infos Art s.r.o.. Tato akce má být hotova do 31.7.2021.
Prosíme občany o shovívavost při výkopových pracích prováděných
na pozemcích v majetku Městyse Švábenice. Pokud potřebujete
řešit situaci spojenou s vaší nemovitostí, tak můžete kontaktovat
stavbyvedoucího Romana Dirdu na telefonním čísle 608 508 019.
Stavební dozor vykonává Ing. Ludmila Čtvrtečková tel. 720 979 032.
Vedoucím výstavby a projekce je p. Michal Šíra tel. 602 790 383.
Doporučujeme našim občanům nyní provést realizaci přípojky až

do svého domu, protože je to v tuto chvíli zdarma. Vybudování
přípojky k ničemu nezavazuje, jen umožňuje připojení k
vysokorychlostnímu internetu. Vybudování přípojky v budoucnosti
by bylo opět spojeno s výkopovými pracemi a musel by si ho
žadatel o připojení hradit sám.
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█ Velikonoční strom

█ Pohádkové luštění

Poprvé byl před úřadem městyse připraven na Velikonoce

K oslavě Dne dětí bylo nejen pro děti, ale také pro všechny znalce

kraslicovník. Tento velikonoční strom občané Švábenic postupně

pohádek, připraveno na travnaté ploše před ZOD pohádkové

ozdobili vlastnoručně vyrobenými kraslicemi. Ty se mohly přímo

luštění. K dispozici bylo téměř 40 stanovišť, které vedly k vyluštění

zavěsit na kraslicovník nebo případně uložit do připravené bedny.

tajenky a následně k nalezení pokladu. Odměnou byla bankovka,
kterou děti mohly směnit za kopeček zmrzliny v Cukrárně U
Skácelů.

█ Švábenický kopačák
Dne 24. července 2021 se uskuteční fotbalový turnaj o Švábenický
kopačák. Jde o nový neformální přátelský a zábavný fotbalový
turnaj smíšených družstev 5+1. V týmu musí být minimálně jedna
žena, maximálně 2 registrovaní fotbalisté nad 18 let. Hráči mohou

být různého rodinného stavu a věku. Hlaste své týmy na email
mirahanulik@seznam.cz nebo telefon 723 778 977. Přijďte se
pobavit s celou rodinou a přáteli.

█ Veřejné osvětlení
V průběhu několika jarních večerů došlo průběžně ke změnám v
natočení některých lamp veřejného osvětlení. Důvodem těchto

█ Nádoba na olej

změn bylo chybné namíření světelného kuželu mimo požadovaný

Díky svědomitému třídění odpadů našimi občany bylo nutné přidat

prostor.

novou nádobu na potravinářský olej, protože stávající již kapacitně
nedostačovala. Tato nádoba byla umístěna do nedávno nově

vybudovaného prostoru pro tříděný odpad v Tiské ulici nedaleko
bytovek. Prosíme občany, aby olej dovnitř nevhazovali ve
skleněných nádobách, nelili ho přímo do popelnice nebo ho
nedávali do nádob, které se po vhozu rozbijí nebo vylejí. Nejlepším
způsobem je olej umístit do použitých PET lahví, které pak řádně
uzavřete.

█ Jarní švábenické toulání
Na Velikonoce byl nejen připraven kraslicovník, ale také další z řady procházek s luštěním. Před úřadem byla k dispozici křížovka a k
získání tajenky bylo nutné navštívit vybraná místa naší obce, aby ji bylo možné vyluštit.
Co je namalováno na zdi garáže v uličce, která spojuje 2 velké cesty s "kočičími hlavami", které vedou od hlavní silnice směrem ke kostelu?
Kolik stupňů (schodů) má hlavní schodiště vedoucí ke kostelu?
Kdo/co leze na střechu domu s číslem popisným 300?
Co je napsáno na cedulce vedle dveří u zelené budovy pod kostelem?
Kolik je nových laviček na fotbalovém hřišti?
Jakou barvu má dům na konci "mezírky" naproti staré mlékárny?
Co je za tvar kolem velkého smrku u kapličky ve Zmole?
Co je napsáno na šipce doprava, na druhém řádku, na turistickém rozcestníku u švábenického rybníka?
Jaký strom byl vysazen na památku 100 let vzniku
republiky v roce 2018 u kapličky na Hradě?
Jakou barvu má třetí kámen od spodu na lezecké stěně dětského hřiště v Koutě?

Co je na střeše prvního zeleného domu po pravé straně (směrem od cukrárny) na ul. Tiské?
Jaká barva čar byla použita na vyznačení největšího hřiště na oploceném sportovišti za školou?
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