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Informace z úřadu 

█ Úklid za rybníkem 

█ Slovo starosty 

█ Nádoby na zimní posyp 

M ě s t y s e  Š v á b e n i c e  

Vzhledem k tomu, že vánoční stromky, které již splnily svůj účel, 
nepatří do popelnice na komunální odpad nebo bioodpad, bylo 
umožněno odložit je na obecním pozemku v Tišské ulici. Stromky 
byly poté zlikvidovány a občané tak nemuseli řešit jejich odvoz do 
sběrného dvora nebo je pálit na svých pozemcích či v kamnech. 

V rámci rozšíření zimní údržby bylo do našich ulic umístěno pět 
žlutých plastových nádob na uskladnění posypového materiálu. 
Tyto nádoby jsou umístěny na kopcovitá místa, umožní tak  všem 
rychlý přístup k materiálu a  ihned vyřeší svízelnou situaci s 
kluzkým povrchem. 

Vážení spoluobčané, nejprve bych vám chtěl poděkovat za to, že 
došlo k výraznému zlepšení situace ohledně parkování na 
komunikacích. Letos byla sněhová nadílka na místní poměry 
vydatná a našim zaměstnancům jste tak usnadnili jejich úklid. 
Nemůžeme však usnout na vavřínech, jelikož nás čeká jarní úklid 
komunikací a překážející vozidla tomu budou bránit. Co se týká 
jarního úklidu vašich zahrad, tak i na to myslíme. Pokud nevíte, co 
s ostříhanými větvemi stromů, tak je o víkendu 27. - 28. 3. 2021 
naskládejte před Váš dům. Naši zaměstnanci je v pondělí 29. 3. 
2021 naštěpkují, a když budete chtít, můžou do Vámi připravené 
nádoby štěpku poskytnout. V průběhu několika dní také dojde k 
navýšení nádob na bioodpad v prostorách městyse. Až se ustálí 
počasí, tak znovu obnovíme pravidelné přistavování kontejneru na 
bioodpad v Tišské ulici.  

█ Vánoční stromky 

 

█ Tříkrálová sbírka 

Z důvodu epidemiologické situace v letošním roce koledníci 
nemohli navštěvovat domácnosti při Tříkrálové sbírce. Finanční 
dary bylo možné vložit do zapečetěných pokladniček, které byly v 
prodejně ENAPO a u vchodu na úřad městyse. Vybralo se celkem 
14.680 Kč. Celý obnos byl předán Oblastní charitě Vyškov. Všem 
dárcům děkujeme. 

Během zimního období zaměstnanci městyse provedli úklid 
prostoru za rybníkem. Uklizeny byly obě strany potoka, které byly 
plné náletových dřevin, keřů, větví a ostatních nevhodných dřevin a 
odpadu. Celý prostor je nyní vyčištěn a rada městyse zde uvažuje 
o vybudování nového místa pro posezení či táborák, které by bylo 
přístupné všem občanům. 

 

 

█ Manikúra a pedikúra 

V budově městyse na Osmeku proběhla v přízemí rekonstrukce 
místnosti, kde bývalo dříve květinářství. Instalovaly se nové 
rozvody elektřiny, odpadu a rozvod vody. Udělaly se nové omítky 
včetně stropu a nová dlažba na podlaze. Ve výběrovém řízení byla 
za nového nájemce určena Milena Šišková, která zde bude 
provozovat manikúru a pedikúru ihned, jakmile to   
epidemiologická situace dovolí. 
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█ Komunální technika 

Na podzim roku 2020 rozhodlo zastupitelstvo městyse o 
dovybavení chybějící komunální techniky. Některé stroje jste již 
mohli vidět v rámci zimních prací. Byl zakoupen komunální traktor 
Kubota ST401CAB s výkonem 38,5 HP, včetně čelního nakladače s 
lopatou, lopatou s drapákem a s paletizačními vidlemi. Od firmy 
Šálek s.r.o. pak jednonápravový třístranně sklápěcí návěs ANS-
2800 s povolenou nosností 2.800 kg, s odnímatelnou síťovou 
nástavbou a štěpkovač TSH-120 s hydraulickým podáváním dvěma 
válci a systémem nostress. Poháněn je vývodovým hřídelem 
traktoru a je možné do něj vkládat dřevní materiál až do průměru 
120 mm. Čelní šípová radlice SR-L šířky 120 cm je od společnosti 
Agrometall s.r.o., tu je možné pomocí hydrauliky změnit na 
stranovou.  

█ Mimoškolní budova 

V těchto dnech probíhá kompletní rekonstrukce střechy na 
mimoškolní budově, kde je jídelna, družina a obecní byty. K 
rekonstrukci dochází z důvodu havarijního stavu a permanentního 
zatékání do obecních bytů. Během těchto prací zůstávají 
zachovány původní krovy. Dochází k výměně krytiny, střešních latí 
a souvisejících materiálů. Instalují se nové fólie splňující aktuální 
parametry. Současně se mění zateplení, sádrokartony, vikýřová i 
střešní okna. V půdních prostorech jsou vybudovány chybějící 
rozvody elektřiny včetně osvětlení. Došlo také ke sjednocení 
anténních rozvodů včetně internetu. 

 

█ Odstavná plocha 

V zadní části pozemku u budovy úřadu městyse je nyní budována 
nová odstavná plocha. Tato plocha s novou vjezdovou branou bude 
vydlážděna a oplocena. Bude sloužit pro komunální techniku a 
zázemí úřadu městyse. Současně s touto akcí došlo k rekonstrukci 
inženýrských sítí pro budovu úřadu, obecních bytů a hasičárny.  

 

 

 

Počátkem roku 2021 byla zakoupena devítimístná dodávka VW 
Transporter T6 s dieselovým motorem o výkonu 75kW a rokem 
výroby 2012 s nájezdem cca 185.000 km. Na automobilu byl 
proveden kompletní servis, včetně výměny rozvodů motoru, oleje a 
drobného přelakování střechy. Vozidlo je ve velmi dobrém stavu. 

 

Pořízena byla i traktorová sekačka Kubota GZD21HD Zero Turn s 
nulovým poloměrem otáčení, dieselovým motorem o výkonu 21 HP, 
třemi noži poháněnými kardanem, záběrem sečení 1,22 m, 
integrovaným sběrným košem na 450 l s hydraulicky ovládaným 
výsypem až do výše 1,8 m.  

 

Dále nosič kontejnerů Portýr 2 od společnosti WTC Písečná s.r.o. s 
celkovou povolenou hmotností 3.200 Kg. Také čtyři kontejnery s 
výškou bočnice 80 cm a objemem 3,4 m3. Jeden kontejner s 
výškou bočnice 50 cm a objemem 2,1 m3, který má také sklopné 
bočnice a vázací misky pro převoz techniky.  

█ Dodávka 


