OBČASNÍK
3. ročník

Městyse Švábenice

█ Vítání občánků

3/2021

█ Workoutové hřiště

Po delší době bylo umožněno přivítat nejmenší občánky Švábenic. Městys Švábenice obdržel dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
Dne 12.6.2021 byly v obřadní síni Městyse Švábenice slavnostně ve výši 553.550 Kč na vybudování nového workoutového hřiště v

přivítány tyto děti: Mateo Selinger, Alžběta Bednářová, Julie Květ.
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bezprostředního okolí bude dostupné veřejnosti ještě v letošním
roce.

█ Pergola

V těchto dnech probíhá v areálu fotbalového hřiště výstavba
krytého posezení pro návštěvníky. Prosíme všechny o shovívavost
kvůli omezením v daném prostoru a respektování stavebních prací.
Především prosíme rodiče, aby své děti upozornili, že si na
staveništi nemohou hrát a hrozí jim úraz. Opakovaně také
upozorňujeme, že střecha budovy kabin není určena pro
horolezecké výstupy.
Anna Rejpalová, Viktorie Konšelová, Tobiáš Pištělka, Lukáš Pospíšilík

█ Nátěr laviček
V polovině června konečně počasí umožnilo přetřít nové lavičky na
hřišti. Všechny dřevěné desky byly důkladně vybroušeny a očištěny
Dne 19.6.2021 pak děti: Jiří Skácel a Nina Skácelová, Oliver Pěnčík, od špíny. Následně sokol a jeho přátelé během sobotního
Anežka Kneeová, Gabriela Pokorná.

dopoledne lavičky natřeli. Použito bylo celkem 16 litrů barvy a
každá lavička byla natřena 2x. Jedna deska byla vyměněna a
jedna opravena. Vše bylo provedeno zdarma v rámci záruky a
dobrovolnické činnosti našich občanů.

█ Svatojánský oheň
Městys Švábenice ve spolupráci se skauty a myslivci připravil pro
občany setkání u Svatojánského ohně, který i díky ochotě ZOD
proběhl na kopci nad Boříčím. Svatojánská noc je svátek slavený v

předvečer svátku křesťanského světce Jana Křtitele, který spadá
na 24. června. Navazuje na předkřesťanské oslavy letního
slunovratu. Typickým prvkem této noci jsou svatojánské ohně
pálené na kopcích. Symbolicky představují slunce, které je v době
letního slunovratu na vrcholu sil.
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█ Kulturní dům

█ Osvětlení tělocvičny

Od podzimu roku 2020 probíhala v našem kulturním domě

V

rekonstrukce. Původně se měla realizovat pouze rekonstrukce

nevyhovujících stropních světel umístěných v tomto objektu.

kuchyně, ale v průběhu akce bylo z technických důvodů rozhodnuto

Původní světla byla vyměněna za novou LED technologii s

o rozšíření úprav na vstupní chodbu s šatnou a skladem. Bylo

mnohem větší svítivostí a nižší spotřebou. Odborná firma provedla

nutné kompletně vyměnit elektrické, vodovodní a odpadní rozvody.

před instalací měření, které ukázalo nedostatek světla na většině

Některé zdi se zbořily a postavily znovu, zároveň bylo třeba

míst. Podle měření bylo navrženo jiné rozmístění a typ světel.

přesunout topení. V kuchyni je nové vybavení z nerezové oceli,
které splňuje nejvyšší hygienické požadavky. Bylo zakoupeno
chybějící vybavení od otvíráků, přes vařečky, talíře, hrnce, lednice
až po sporák a velkokapacitní trouby s digestoří. Do nových
stropních
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rekonstruované části došlo také na výměnu interiérových dveří,

výrobu nových věšáků v šatně a na položení nové dlažby.
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█ Rybník
V letošním roce došlo na našem rybníku k opakovanému,
výraznému bujení vegetace pod vodní hladinou, která komplikuje
letní koupání. Městys situaci aktivně řeší a postupně jsou traviny
likvidovány. Probíhá jednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny

ČR o možnosti umístění ryb, které by s touto likvidací výrazně
pomohly. Rybník je v současné době již vyňat z rybářského revíru a
je tedy pod správou městyse. Osádku ryb nyní zásadně omezuje
dotační smlouva, která byla před lety podepsána na jeho
rozsáhlou rekonstrukci. V nejbližších dnech bude na vodní hladinu
umístěno nové molo.

█ Betonování mostků
V průběhu června byly opraveny nájezdy některých mostků přes
potok. Využilo se betonářských prací, které probíhaly na krytém
posezení na hřišti. Oprava místních mostků bude i nadále
postupně pokračovat.

█ Charitativní sbírka
Ihned po ničivém tornádu na Hodonínsku městys vyhlásil
materiální sbírku na pomoc této oblasti. Obrovské díky patří všem
občanům a firmám, kterým nebyly tyto události lhostejné. Ihned
po ohlášení se zvedla velká vlna solidarity a na úřad bylo

█ Kladení věnců
U příležitosti výročí osvobození obce se uskutečnilo vzpomínkové
setkání zástupců městyse, spolků a občanů s položením květů k
památníkům padlých.

přinášeno obrovské množství materiálu. Naši hasiči v sobotu 26. 6.
2021 vše odvezli do obce Lužice. Jednalo se především o balenou
pitnou vodu, které bylo více jak 1000 litrů, oblečení, trvanlivé
potraviny, čistící prostředky, lopaty, smetáky a především velmi
potřebné plachty včetně hřebíků za několik desítek tisíc korun.

█ Den otevřených dveří
Poslední květnovou sobotu si mohli občané prohlédnout nově
zakoupenou komunální techniku. Tato technika byla umístěna na
odstavné ploše u tělocvičny, která byla také v tento den pro
veřejnost otevřena po dokončené rekonstrukci. Současně byl
otevřen částečně zrekonstruovaný kulturní dům, kde bylo
připraveno malé občerstvení.
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