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Informace z úřadu 

█ Osvětlení ulic LED svítidly 

█ Posezení u biocentra 

█ Rekonstrukce úřadu městyse 

 

M ě s t y s e  Š v á b e n i c e  

K biocentru byla v průběhu srpna dovezena a následně vyměněna 
2 krytá a 2 nekrytá dřevěná posezení. Stávající již neodpovídala 
bezpečnosti, byla vlivem povětrnostních podmínek, ale i z části 
lidskou vinou, poškozena. Tato nová posezení i nadále poslouží 
k relaxaci a odpočinku při návštěvě biocentra. Věříme, že poslouží 
vám všem, kteří toto místo odpočinku rádi navštěvujete a 
pomůžete nám tato nová posezení chránit proti vandalismu a 
poškození. 

V městysi probíhá postupné vyměňování starého pouličního 
osvětlení za nová LED svítidla, která jsou daleko úspornější v 
odběru elektřiny. Výměna probíhá na několik etap. Nyní bylo 
instalováno nové osvětlení v celé ulici ke kostelu a na Padělkách a 
v současné době probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení kolem 
ZŠ a MŠ, spočívající v kompletní výměně sloupů, kabelů i svítidel.  

Téměř na všech sběrných místech byly ohrazeny kontejnery na 
třídění odpadu dřevěnými ohradami, aby tato místa vypadala 
nejen esteticky lépe, ale hlavně z důvodu udržování pořádku kolem 
těchto sběrných míst. Neustále dochází k nepořádnosti a 
nesprávnému třídění odpadu, který se u těchto kontejnerů 
hromadí. Jsme si vědomi, že tento nepořádek nezpůsobují pouze 
naši občané, ale převážně cizí lidé, kteří se při projíždění naším 
městysem zbavují odpadu. Některá sběrná místa jsou proto 
hlídána kamerovým systémem. 

 

V budově úřadu městyse probíhá rekonstrukce několika místností 
v horním patře. Prozatím zde byla vyměněna stará nevyhovující 
elektřina a osvětlení, obnoveny omítky na několika stěnách, 
nainstalovány nové sádrokartonové stropy, vyměněna podlaha a 
dveře. Dvě místnosti byly vybaveny novým nábytkem vytvořeným 
na míru. Jedná se o sklad a místnost, kde se hosté připravují na 
svatební obřady nebo vítání občánků. Věříme, že toto nové 
prostředí zpříjemní všem hostům čekání na jejich slavnostní 
událost. 

█ Ohrady u kontejnerů 
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Hasiči 

█ Schody a lavičky na hřišti 

█ Rekonstrukce WC v mateřské škole 

█ Čápi 

█ Výjezd hasičů 

Po silné bouřce v červenci pomáhali dobrovolní hasiči ze Švábenic 
odklízet několik popadaných stromů, které zablokovaly cestu za 
rybníkem směrem k rekreačním zařízením. 

 

V loňském roce se u nás na komíně ZOD Haná usídlili čápi. 11. 9. 
2019 bylo jejich hnízdo za pomocí techniky přesunuto na nový 
stojan u vrátnice, a to z důvodu počátku topné sezóny. V letošním 
roce se čápi vrátili a v novém hnízdečku se ihned zabydleli a 
vyvedli dvě mláďata. 

Na fotbalovém hřišti se v průběhu jara konala rekonstrukce laviček 
a rozšíření chodníku kolem nových kabin. Stávající lavičky sloužily 
skoro 40 let a byly zcela nevyhovující a v nedostatečném množství. 
Všechny tyto staré lavičky se odstranily, travnatý povrch se upravil 
a byly zde nainstalovány nové lavičky v počtu 40 kusů. V průběhu 
prázdnin se vybudovaly dvoje nové schody pro lepší průchod 
návštěvníků ke kiosku.  

 

Škola a školka 

█ Rekonstrukce tělocvičny 

V průběhu prázdnin proběhla rekonstrukce tělocvičny základní 
školy. Staré parkety, které v tělocvičně sloužily téměř 40 let, byly 
vytrhány a nahradil je nový gumový povrch. Ten je vysoce pružný a 
bezpečný nejen pro děti ze základní školy, ale i pro ty, kteří si 
tělocvičnu pronajímají na různé sportovní aktivity. Dále zde byly 
vyměněny nefunkční radiátory a stěny byly nově zamalovány. 
Navíc na celé budově školy i tělocvičny došlo k výměně 
poškozených okenních parapetů. 

V budově MŠ byla v průběhu prázdnin zrekonstruována obě 
sociální zařízení pro paní učitelky, a to v obou patrech. 

 

█ Letní kino 

Již druhým rokem Městys Švábenice ve spolupráci se Sokolem 
Švábenice a partou ochotných lidí uspořádal na fotbalovém hřišti 
letní kino pro širokou veřejnost. 5. 7. se promítal film „Chlap na 
střídačku“, 18. 7. bylo promítání filmu „Příliš osobní známost“ 
přesunuto z důvodu nepříznivého počasí do kulturního domu 
a 8. 8. se opět na fotbalovém hřišti promítal film 3Bobule. V udírně 
bylo vždy co k zakousnutí a občerstvení bylo připraveno jak pro 
malé, tak i pro velké diváky. Účast na všech promítáních byla velká. 
Zúčastnili se jich ve velkém počtu i lidé z širokého okolí, což je pro 
pořadatele a všechny, kteří letní kina připravovali, velkou 
odměnou. 

█ Bublinový den 
Tak jako v loňském roce se konala na fotbalovém hřišti rozlučka s 
prázdninami, tentokrát plná bublin. Na začátku vystoupil klaun 
Bublín, který děti naučil jak se dělají bubliny. V průběhu odpoledne 
si děti vyzkoušely spoustu soutěží, dílničky, jízdu na koni, střelbu 
ze vzduchovky, hašení, míčové hry, poznávací a mnoho dalších. 
Kvůli nepřízni počasí byl dětský den zakončen v kulturním domě 
promítáním filmu pro děti. 
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