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Občasník  

Městyse Švábenice  

1. ročník                                                                                               3/2019 

Informace z úřadu 

█ Oprava lávky v Zábraní 

V průběhu měsíců března a dubna byla dokončena úprava 

stanoviště na tříděný odpad u Pohostinství  V Bráně. Kolem 

kontejnerů bylo vybudováno oplocení pro zlepšení 

vizuálního prostředí v centru obce. Také byl přidán další 

kontejner na papír. V průběhu příštích měsíců v tomto místě 

přibude nádoba na sběr oleje vyprodukovaného z vaření. 

Navíc bude toto místo zabezpečeno tak, aby bylo možné 

identifikovat nepoctivé osoby pletoucí si papír či plasty s 

jiným nebo dokonce směsným odpadem. Prosíme občany, 

aby kolem tohoto místa udržovali pořádek a neodkládali 

odpad mimo sběrné nádoby.  

█ Oplocení kontejnerů na tříděný odpad █ Evidence hrobových míst 

Jak již bylo napsáno v minulém občasníku, došlo k očíslování 

hrobových míst z důvodu evidence. Čísla jsou na pomnících 

nalepena z boku tak, aby nenarušovala pietu. Tato čísla jsou 

v majetku městyse. Součástí evidence je také vytvoření mapy 

hřbitova. Pokud bude vaše hrobové místo rekonstruováno 

apod., je nutné tuto skutečnost oznámit v kanceláři úřadu 

městyse. Číslo bude před rekonstrukcí sejmuto a po 

provedené rekonstrukci opět vráceno. Mnozí z nájemců 

nerespektují smlouvu o pronájmu hrobového místa. 

Jakoukoliv manipulaci s ostatky našich blízkých je nutné dle 

zákona oznamovat. Za tímto účelem má městys smluvně 

zajištěného hrobníka, který má k tomu účelu pravomoci. 

Prosíme o akceptování těchto podmínek.  

 

 

Při rekognoskaci hřbitova bylo také zjištěno, že mnozí nájemci 

hrobových míst své pronajaté hroby krásně zdobí, upravují 

apod., přičemž za náhrobkem mají obrovský nepořádek. 

Tento prostor si pletou s hřbitovní jámou, která je od 

nejvzdálenějších míst hřbitova vzdálena pouhých 100 kroků. 

Tento nešvar se objevuje v mnoha částech hřbitova. Prosíme 

tedy o nápravu. Odpadky mezi hroby brání průchodu, úklidu, 

sečení trávy a hlavě hyzdí prostředí piety. Nebuďme, prosím, 

lenošní a nosme odpad po svíčkách, věncích, květech apod. 

do prostoru k tomu určenému.  

 

V lokalitě Zábraní došlo k rekonstrukci stávající lávky přes 

Švábenický potok. Lávka byla rozšířena pro možnost 

bezpečného projetí občanů s kočárky a také cyklistů. Lávka 

má sloužit zejména pro chodce a cyklisty. V žádném případě 

neslouží pro provoz motocyklů či jiných motorových vozidel, 

jak už bylo zaznamenáno.   
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Kultura 

█ Pálení čarodějnic 

Sbor dobrovolných hasičů uspořádal 30.4.2019 v 

odpoledních hodinách „Pálení čarodějnic“. Pro děti byl 

připraven bohatý program včetně vyvrcholení akce - 

samotného zapálení ohně. Akce se zúčastnilo více jak 300 

občanů městyse nebo přespolních. Akce byla přínosná 

nejen pro děti, ale i pro rodiče či prarodiče, neboť v 

různých částech areálu Chovatelů panovala živá diskuse, 

a této je v době mobilů a sociálních sítí stále méně a 

méně. Sboru dobrovolných hasičů patří dík za uspořádání 

této akce.  

 

█ Svěcení motorek 

Tradiční akcí je v městysi žehnání motorek. Letošní 10. 

ročník proběhl v sobotu 27.4.2019 před kostelem. Na 

žehnání dorazilo na 234 motorek různých značek. Objevily 

se jak historické výstavní kousky, tak i nejmodernější 

„bajky“. Po slavnostním svěcení a vyjížďce po okolí se 

večer na Salaši konala rocková zábava. 

 

 

Informace z úřadu 

Hasiči 

Ve čtvrtek 28.3.2019 v 10 hodin proběhlo na letišti ve Vyškově 

taktické cvičení složek IZS. Tématem byla dopravní nehoda s 

velkým počtem raněných. Tohoto cvičení se zúčastnili i naši 

hasiči v rámci své předurčenosti na úseku ochrany obyvatel. 

█ Osvobození obce 

Dne 30.4.2019 v 17:30 proběhlo položení květů u obou 

památníků padlých k 74. výročí osvobození obce. Čas 

zřejmě rychle plyne a lidé rychle zapomínají. Této akce se 

totiž zúčastnila pouhá dvacítka občanů městyse. Položení 

květů provedli zástupci skautského oddílů YMCA Skaut 

Švábenice a členové SDH Švábenice. 

█ Rekonstrukce elektřiny v Pohostinství V Bráně 

Již celý měsíc probíhá rekonstrukce elektřiny v Pohostinství V 

Bráně. Při revizi bylo zjištěno, že rozvody elektřiny jsou v 

havarijním stavu, proto bylo přikročeno k rekonstrukci. Aby 

nebyl více omezen provoz kuchyně a samotného pohostinství z 

důvodu rozsáhlých zednických prací spojených s průtahem 

nových kabelů, bylo rozhodnuto, že nové rozvody budou 

vedeny v novém kazetovém podhledu.  

█ Rekonstrukce elektřiny v kulturním domě 

Souběžně s pohostinstvím také probíhá oprava některých částí 

elektroinstalace v kulturním domě. I zde byly při revizi zjištěny 

některé nedostatky, proto musely být odstraněny. 

Rekonstruováno bylo i designové osvětlení za dřevěným 

obkladem. V blízké době dojde i na rekonstrukci jevištní 

techniky, tzn. osvětlení a elektroinstalace na podiu apod.  

 

 

█ Letní kino ve Švábenicích 

 

Na letní měsíce se připravuje zahájení provozu letního kina, 

které bude promítat filmy na fotbalovém hřišti. Těšit se můžete 

na aktuální snímky jako jsou Ženy v běhu, LOVEní, Teroristka a 

další. Vstup bude zdarma. Bude také připraveno občerstvení. 

Včas budeme informovat o termínech promítání. 


