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3. ročník
█ Slovo starosty
Vážení spoluobčané, rok se s rokem sešel a nastává tradiční čas
bilancování. Dovolte mi, abych i já v pár řádcích shrnul rok na vsi.

7/2021
A co se letos v obci událo? Tento rok se toho povedlo poměrně
hodně, ale jsou i věci, které se nezdařily, a na kterých musíme dále
více zapracovat. V průběhu zimy jsme vyčistili úsek od rybníku po
přejíždědlo, kde jsme plánovali vybudovat místo pro grilování

a opékání. To se díky neustálému posouvání termínu mechanizační
firmou oddalovalo a prozatím neudělalo, ale stále je to v plánu.

Na jaře letošního roku se začalo s 1. etapou rekonstrukce dvora za
úřadem společně s výměnou vodovodních a kanalizačních rozvodů
Všichni jsme si přáli, aby ten letošní rok byl už „normální“. Bohužel

se tak nestalo a my se pomalu s Covidem začínáme učit žít.
Mnoho z nás připravil o příbuzné a kamarády. Unavená
a zdecimovaná společnost se zbytečně rozdělila na dva

v téměř celém objektu. Rekonstrukce se týkala i obou obecních

bytů a hasičské zbrojnice. V té došlo také k rekonstrukci elektřiny,
která byla v nevyhovujícím stavu. Vybudovalo se nové oplocení
a odstavné plochy pro komunální techniku.

znepřátelené tábory. Nedejme se, prosím, touto dobou rozladit
ještě více a mysleme pozitivně, tak, jak tomu bylo v letních
měsících, kdy se uskutečnily první ročníky nových kulturních akcí ve
Švábenicích. Fotbalový turnaj, Gulášfest, FrézaCUP, letní kina
a dětský den přilákal mnoho pozitivně naladěných tváří a podle
ohlasů návštěvníků byly akce vydařené. V hlavách organizátorů již
nyní probleskávají myšlenky na konání dalších ročníků, případně
jiných kulturních akcí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na
jejich organizaci podílejí, byť i nepatrně. Mám radost, že obec žije,

a že se lidé zapojují po všech možných stránkách.

V tomto období proběhla také oprava střechy mimoškolní budovy.

V aukci byl vydražen objekt bývalé mlékárny. Budova se postupně
vyklízí. V současné době se vyhotovuje stavebně ekonomická
studie, která nastíní její další osud.
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V létě bylo provedeno pravidelné čištění koryta potoka od nánosů.

Na hody se podařilo ve spolupráci se ZUŠ uspořádat velmi hezký
koncert před budovou kulturního domu.

Na konci prázdnin se začalo a k dnešnímu dni bylo dokončeno
workoutové hřiště a obratiště v lokalitě Zábraní. Na hřiště jsme
získali dotaci téměř 600 000,- Kč. Na jaře ještě dojde k terénním
úpravám a osázení zelení. Na výsadbu zeleně u hřiště, ale i v celé
obci, byla získána dotace v hodnotě 250 000,- Kč. Výsadba bude
realizována příští rok.

Jak jsme informovali v občasnících, k rekonstrukci budovy Osmeku,
bohužel, nedojde. Objekt je po statické a stavební stránce v tak
nevyhovujícím stavu, že bylo doporučeno statikem do oprav
neinvestovat peníze a nemovitost pouze udržovat.
V průběhu celého roku se intenzivně pracuje na projektu
kanalizace a ČOV. Projekt je téměř před dokončením. Probíhají
jednání s vlastníky dotčených pozemků, která jsou někdy nesmírně
obtížná. Tak velká obec potřebuje ČOV opravdu urgentně.
Na jaře letošního roku jsme požádali o dotaci na rekonstrukci
budovy skautu, ta bohužel letos i díky raketovému růstu cen ve
stavebnictví nevyšla, z

důvodu

přečerpaní dotačního koše. Příští
V průběhu léta byl také kompletně vyměněn bezdrátový rozhlas
díky dotaci v hodnotě 1 501 140,- Kč.

Mezi dokončené akce patří rekonstrukce kuchyně a vstupní chodby
kulturního domu a zcela nově vybudované molo na rybníku.
V tělocvičně bylo instalováno moderní a úsporné led osvětlení.

rok budeme o dotaci usilovat
znovu.
Na náměstí byla za přispění dotace

ve výši 100 000,- opravena socha
Nejsvětější trojice.
A co příští rok plánujeme? Chystá
se rekonstrukce obřadní místnosti,
bude

provedena

druhá

etapa

rekonstrukce dvora za úřadem. V
plánu je příští rok rozlousknout, co
s budovou mlékárny. Na IROP
budou podány žádosti o dotace na
přístavby školy a školky, které jsou

Na prázdniny se zprovoznila pergola u fotbalových kabin, která
napomohla k uskutečnění všech kulturních akcí. Díky tomu, že k
vybudování stavby značně přispěli svou prací zaměstnanci úřadu
a zakoupená komunální technika, se oproti rozpočtu ušetřilo přes
600 000,- Kč.

v současné době ve stadiu příprav.

Opravou

projde

další

kulturní

památka, a to socha sv. Floriana na náměstí.
Každý z připravovaných projektů je při zasedání zastupitelů
a radních několikrát konfrontován po technických i finančních
stránkách tak, aby bylo s finančními prostředky nakládáno
hospodárně. K tomu přispívá i tým zaměstnanců úřadu, jejichž
práce a nasazení si nesmírně vážím.
Vážení spoluobčané, pevně doufám, že prožíváte vánoční svátky
radostně a poklidně v okruhu osob Vám nejmilejších. Do nového
roku 2022 Vám všem i Vašim blízkým přeji především pevné zdraví,
optimismus a k tomu hodně štěstí a úspěchů.
Tomáš Šváb, starosta městyse Švábenice
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