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█ Betlémské světlo

I letos vám skauti a skautky přinesou do vašich domácností před
svátky Betlémské světlo. To bude uloženo i denně k odpálení
v kostele sv. Michaela Archanděla ve Švábenicích.

V letošním roce se podařilo, z důvodu vládních opatření, velmi
narychlo a ve zkráceném programu zrealizovat rozsvícení
vánočního stromku a Vánoční jarmark. Pro děti byl připraven

█ Tříkrálová sbírka

Charita ČR, YMCA Skaut Švábenice a městys Švábenice pořádají v
sobotu 8. ledna 2022 Tříkrálovou sbírku. Až se u vás zastaví
koledníci s pověřením Charity ČR, otevřete jim, prosím, dveře
a přispějte na dobrou věc. Průběh koledy bude upřesněn dle
aktuální epidemiologické situace.

█ Vánoční výzdoba

█ Vánoční jarmark

nealko punč, pro dospělé svařené víno. K navození vánoční
atmosféry hráli místní trubači vánoční koledy. Za intenzivního
sněžení se ve stáncích prodávalo vánoční zboží, které vyrobili děti v
naší škole a naši místní obyvatelé. Stromeček se podařilo zdárně
rozsvítit a přítomné děti obdržely vánoční dárky včetně balónku,
kterým odeslaly své přání Ježíškovi.

Švábenice mají i letos slavnostní
vánoční výzdobu včetně svítících
ozdob na lampách veřejného
osvětlení. U radnice je s novými
baňkami velký vánoční strom se

zvoničkou a 7 živých vánočních
stromečků, které nazdobily děti
místní školy a školky. V parku na
křižovatce

naši

spoluobčané

opět z vlastní iniciativy vyrobili

█ Dárky do domova seniorů

vánoční

je

Před Vánocemi se naše děti ze Základní a mateřské školy

postavičky

Švábenice rozhodly věnovat dárečky Domovu seniorů do Pačlavic.

adventního kalendáře, které byly

Žáci darovali kus sebe, svého času, radosti a píle. Snad drobné

vyrobeny při společném tvoření

radosti potěší oko i duši a dědouškům a babičkám vykouzlí

větších dětí a dospělých. Nově
zde vznikl fotokoutek určený pro

alespoň na chvilku úsměv na tváři…
Dárek, který udělá obdarovanému radost, je takový, po kterém

širokou

buďto toužil, nebo ho pořádně překvapil. Snad jsme pořádně

rozšířena

výzdobu.
o

nové

veřejnost.

nenechavce,

aby

Letos

Prosíme

poskytnuté

překvapili!

rekvizity nechali na svém místě.

█ Děti pomáhají dětem
Letošní předvánoční čas jsme se s dětmi z naší školy přihlásili do
charitativního programu s názvem Krabice od bot. Tento program
je cílen k dětem, které pocházejí ze sociálně slabých rodin
a nemají to štěstí mít pod stromečkem nějaké dárky. Naši kluci
a holky si doma prohlédli své hračky a ty, které už nepotřebují
nebo si s nimi už nehrají, se rozhodli darovat. Někteří koupili dárky
úplně nové. Ve škole jsme vše zabalili do krabic a potřebným
dětem dárky poslali. Do projektu se zapojila většina žáků i paní
učitelky a my z toho máme opravdovou radost. Doufáme, že
hračky pod stromečkem potěší všechny obdarované.
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█ Skautský rok

█ Varovná siréna

Rok 2021 je poznamenaný protiepidemickými opatřeními i v naší

Jihomoravský kraj v rámci rozšíření varovného informačního

činnosti. Přesto se nám podařilo uspořádat několik akcí a se

systému bezplatně zapůjčil městysi Švábenice mobilní sirénu

školním rokem obnovit i pravidelnou činnost v klubovně, kde

Pavian car 150. Tato siréna byla předána do správy Jednotky sboru

fungovaly i jiné volnočasové aktivity. Během roku jsme uspořádali

dobrovolných hasičů. Siréna má sloužit k informování obyvatel

Silvestrovský výšlap, Tříkrálovou sbírku, brigádu na tábořišti

v případě živelných pohrom.

a junácké chatě, Svatojánský oheň a výroční setkání v klubovně.

█ Sběr oděvů

Oddílový tým se zúčastnil Gulášfestu, vypomohli jsme při dětském Na parkovišti u restaurace V Bráně byl instalován kontejner na
dni, Strašpytlíkově stezce a s výsadbou stromků pro Lesní družstvo. sběr oděvů, obuvi a textilu od společnosti Textileco, která
Přes zpřísněné podmínky se nám podařilo uspořádat letní tábor pro spolupracuje především s Nadací Sova. Odevzdaný materiál tak
švábenické děti, který se všem účastníkům moc líbil. Na sklonku může i nadále plnit svůj účel a pomoci potřebným.
roku jsme se rozloučili s naším dlouholetým členem a po 1 desetiletí █ Obratiště v Zábraní

vedoucím oddílu bratrem Norgayem – Ladislavem Hrozou. Čest jeho Současně s budováním workoutového hřiště v Zábraní došlo na
památce. Děkuji všem za podporu a přízeň. Pavel Derka Brown
konci ulice k výměně obrubníků a asfaltového povrchu místní

komunikace. Také se vybudovalo zcela nové obratiště včetně
odstavné plochy pro kontejnery tříděného odpadu. Obratiště je
dimenzováno tak, aby se zde mohla pohodlně otočit i svozová
vozidla odpadu společnosti Respono.

█ Dotace na stromy
Městys Švábenice obdržel dotaci od Ministerstva životního
prostředí na zlepšení funkčního stavu zeleně ve veřejném prostoru,
teplotních extrémů a kvality ovzduší včetně zadržování vody.

█ Myslivecký rok

Dotace je ve výši 250.000 Kč na výsadbu 53 kusů listnatých

Myslivecký spolek Střela Švábenice naplnil rok 2021 nejen svou i ovocných stromů. Tato výsadba bude realizována v roce 2022.
klasickou činností, ale také brigádami na sázení stromků pro Lesní
družstvo, 5. června zkouškami adeptů o první lovecký lístek a ve
spolupráci s městysem Švábenice a skautským oddílem jsme
spolupořádali akci Svatojánský oheň. Dále jsme se jako tým
zúčastnili souboje ve vaření guláše na švábenickém Gulášfestu,
kde se naši borci s guláškem z divočáka umístili na výborném
třetím místě. Na konci prázdnin jsme s ostatními spolky
a městysem Švábenice pořádali dětský den. I tento rok byly pro
děti připraveny zajímavé poznávací soutěže, střelba ze vzduchovky
a ochutnávka plodů lesa. Září jsme zahájili kynologickými akcemi.
V sobotu 4. září Barvářské zkoušky honičů a v neděli 5. září
Barvářské zkoušky ostatních plemen. Těchto zkoušek se zúčastnilo
11 a 14 pejsků. Michal Frgál, předseda

█ Sokolský rok
Sportovní činnost spolku je již od počátku celosvětové pandemie
velmi výrazně ovlivněna, protože je omezována zákazy a jsou
rušeny soutěže. Přesto se díky spolupráci s místními občany,
místními spolky a především za podpory městyse Švábenice
podařilo spolupořádat společenské akce pro naše občany:
Gulášfest, Fréza Cup, dětský den, letní kina, fotbalový turnaj
Švábenický kopačák. Sportovní soutěže se rozběhly až na podzim.
Oficiální soutěž nyní hrají tři týmy. Tým mužů, dorostu a starší
přípravky. Největší radost nám dělají nejmenší děti včetně děvčat,
které nehrají oficiální soutěž, ale je jich největší počet. Mají velmi
hojně navštěvované tréninky, kde se jim věnují trenéři z řad rodičů
a učí je základům pohybové činnosti. Petr Rejpal, místopředseda

█ Strom u chovatelů

Z důvodu bezpečnosti muselo dojít k odbornému rizikovému

skácení smrku v areálu chovatelů. Strom se již velmi výrazně
nakláněl a ohrožoval domy a obyvatele této lokality. Občanům
bylo umožněno využít ořezaných větví k přípravě vánočních
dekorací.

█ Poplatky za komunální odpad, psy a stočné

Výše poplatků na rok 2022 za komunální odpad činí 650 Kč na
osobu, stočné 150 Kč na osobu, pes 80 Kč a každý další pes 150 Kč.
Hotovostní platby jsou možné od 10. ledna 2022 do 28. února
2022. Poplatky se vybírají pouze v pondělí a ve středu. Mimo tyto
úřední dny hotovostní platby nepřijímáme. Bezhotovostní platby je
možné provádět od 1. ledna 2022 do 28. února 2022 na číslo účtu
městyse Švábenice 3022731/0100. Variabilní symbol = číslo domu
poplatníka. Bezhotovostně lze platit pouze souhrnně za všechny
osoby a poplatky na čísle popisném. Případnou výši celkové částky
lze

konzultovat

na

tel.č.

517

365

602

nebo

e-mailu

p.smutna@svabenice.cz. Po připsání částky na účet městyse si
můžete v úřední dny vyzvednout nálepku na popelnici.

█ Statistika obyvatel
Statistika

celkem

muži

ženy

1043

525

518

narodilo se

11

6

5

zemřelo

16

10

6

přistěhovalo se

31

16

15

odstěhovalo se
průměrný věk

21
39,33

8
38,65

13
40,02

počet obyvatel
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