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O B Č A S N Í K  
 

 
 

m ě s t y s e  Š v á b e n i c e  
█ Letní kino 

4. ročník   7/2022 

Po ukončení běžeckého závodu pokračoval program v areálu 
chovatelů, kde za dohledu skautů došlo ke slavnostnímu skácení 
máje, kterou bylo možné získat v tombole. Pro děti byl k pobavení 
připraven skákací hrad. O občerstvení se postarali místní myslivci.  

Před budovou Úřadu městyse 
Švábenice byla odstraněna původní 
nástěnka, která sloužila jako úřední 
deska. Již nedostačovala aktuálním 
potřebám a množství dokumentů, 
které bylo třeba zveřejňovat. 
Nahrazena byla moderním 
digitálním dotykovým panelem, 
který umožňuje použití nejen jako 
úřední deska, ale také jako 
informační portál naší obce. 
Velikost této dotykové zobrazovací 
plochy je 43 palců, což odpovídá 
uhlopříčce cca 109 cm.  

 

 

█ Švábenická kecka 

V letošním roce byl poprvé uskutečněn amatérský běžecký závod 
Švábenická kecka, který se běžel na třech délkách tratí: 720 m, 3,1 
km a 6,6 km. Konal se v sobotu 28. 5. 2022 a celkem se jej 
účastnilo 75 běžců, většinou z řad místních občanů. Vyhlášeno bylo 
14 kategorií, všichni závodníci svou trať zvládli. I ti nejmenší měli 
na svých kotnících umístěny čipy profesionální časomíry, která 
dohlížela na regulérnost závodu. Start a cíl se nacházel před 
areálem chovatelů. Nejkratší trať vedla k fotbalovému hřišti 
a zpět, prostřední k rybníku a nejdelší k myslivecké chatě. 

 

Letošní léto nepřálo promítání pod otevřenou oblohou. Neustálé 
deště a přeháňky znemožňovaly projekci, a tak se letos promítalo 
pouze 2x. Nejprve Vyšehrad: Fylm a následně Srdce na dlani. 
Novinkou je zcela nové nafukovací plátno měřící 7x4 m, které je 
větší než původní 5,3x3 m. Umožňuje tak kvalitnější projekci a také 
jednodušší stavbu.  

█ Úřední deska 

 

█ Kácení máje 

█ Švábenický kopačák a dětský den 

Většinu akcí v letošním roce výrazně ovlivnilo počasí a týkalo se to 
také fotbalového turnaje, který byl zcela zrušen. Dětský den se 
omezil pouze na vystoupení bublinového klauna v kulturním domě, 
po kterém následovalo promítání dětského filmu Mimi šéf: Rodinný 
podnik. 
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K zakoupené budově mlékárny příslušela také budova skladu, 
která měla střechu v havarijním stavu a hrozilo její zřícení. 
Proběhla demolice původní střechy a výstavba nové plechové, 
včetně betonového věnce, který zcela chyběl. Podlahu nahradil 
kvalitní leštěný beton a stěny byly opatřeny novou omítkou, která 
původně v budově vůbec nebyla. Zásadním způsobem se tak 
rozšířily kvalitní skladovací prostory pro potřeby obce. 

█ Neckyáda 

16. 7. 2022 ve 14 hodin vyplulo na našem rybníku 8 netradičních 
plavidel v rámci nově pořádané akce Švábenická neckyáda. Porota 
hodnotila v první řadě umělecký dojem a pracnost vytvořených 
plavidel, v dalších soutěžích šlo o rychlost. Poté následoval závod 
na šlapadlech a paddleboardech. Akce byla velmi logisticky 
náročná a všem zúčastněným a pomocníkům patří velké 
poděkování. 

█ Hala na radnici 

V letošním roce se podařilo dokončit započaté práce na dvoře 
budovy Úřadu městyse Švábenice výstavbou nové multifunkční 
haly, která slouží jako technické, výrobní a skladovací zázemí pro 
zaměstnance naší radnice. Podařilo se tak po mnoha letech 
vytvořit důstojné a kvalitní podmínky pro jejich práci. V rámci dne 
otevřených dveří na letošní hody bude umožněna prohlídka těchto 
prostor. 

█ Sklad u mlékárny 

 

 

█ Fréza cup 

Druhý ročník závodů jednoosých malotraktorů byl letos doplněn 
o závody dětí na koloběžkách a chůdách. Muzeum zemědělských 
strojů Hoštice – Heroltice předvedlo mlácení obilí pomocí historické 
mlátičky obilí poháněné řemenem od traktoru Svoboda. Závodům 
malotraktorů letos nechyběly dramatické události, pády 
a nečekané situace.  

 

Druhého ročníku Švábenického 
gulášfestu se letos účastnilo 12 
družstev, která předvedla 
vynikající výkon. Všechny 
guláše byly výborné a nebylo 
lehké rozhodnout, kdo získá 
první cenu. Cenu za 
nejsympatičtější stánek získal 
tým skautů. V hlasování lidu 
byl jako nejlepší guláš 
vyhodnocen ten z týmu 
myslivců. U odborné poroty 
zvítězil se svým gulášem tým 
Petrů.  

█ Gulášfest 


