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O B Č A S N Í K  
 

█ Optický kabel 

█ Mlékárna 

 
 

M ě s t y s e  Š v á b e n i c e  

Po dlouhých letech chátrání změnila budova místní mlékárny 
majitele. Zastupitelstvo městyse rozhodlo na svém zasedání, že 
se bude účastnit elektronické dražby, která proběhla v létě tohoto 
roku. Vyvolávací cena nemovitosti včetně vybavení a přiléhajících 
pozemků byla stanovena na 5 milionů Kč. Během dražby klesla 
cena na nejnižší možnou částku, kterou dražitel stanovil na 3,5 
milionu Kč, za kterou městys Švábenice nemovitost úspěšně 
vydražil. Aktuálně probíhá úklid prostor nemovitosti, likvidace 
nebezpečných odpadů, zabezpečení nemovitosti proti vandalům a 
další práce spojené s péčí o tuto nemovitost. Jaký bude další osud 
budovy nebylo doposud rozhodnuto. Probíhají odborné studie a 
debaty na budoucí využití, které by sloužilo občanům našeho 
městyse.  

█ Gulášfest 

Dne 7. srpna 2021 byly v obřadní síni městyse Švábenice 
slavnostně přivítány tyto děti: David Pospíšil a Vanesa Pospíšilová, 
Bartoloměj Mičlo, Štěpán Frgál, Vojtěch Kratochvíl. 

V září změnila společnost Infos Art s.r.o. firmu, která provádí 
výkopové práce na položení optického kabelu. Nyní se můžete  při 
řešení výkopů a připojení vašich nemovitostí obracet na tyto 
kontakty: pan Langer - telefon 602 398 178, pan Svoboda - telefon 
725 502 823. 

█ Solární lampy 

V ulici od fotbalového hřiště směrem k ZOD byly nově instalovány 
4 solární lampy veřejného osvětlení. Využívají LED technologii s 
čidlem. Přes den se nabíjejí a v noci svíti menší intenzitou. Jakmile 
čidlo zaznamená v blízkosti lampy pohyb, tak dojde ke zvýšení 
intenzity svitu. Stejná lampa byla instalována na nově budované 
workoutové hřiště v Zábraní.  

 

Během tohoto léta proběhla rozsáhlá rekonstrukce dvou obecních 
bytů situovaných v prostorách radnice nad hasičárnou. Byly nově 
vybudovány rozvody plynu, vody, odpadů a topení. Přistoupilo se 
také k celkové rekonstrukci kuchyní a koupelen s toaletami včetně 
obkladů, podlah a vybavení.  

█ Rekonstrukce obecních bytů 

█ Vítání občánků 

█ Bezdrátový rozhlas 

V rámci protipovodňových opatření městyse Švábenice byl 
zpracován digitální povodňový plán a pořízen varovný systém 
ochrany před povodněmi pro městys Švábenice ve formě 
bezdrátového dálkově řízeného digitálního rozhlasu. Celkové 
výdaje byly 2.144.486,65 Kč. Dotace z Fondu soudržnosti Evropské 
unie Operační program Životního prostředí činila 70%, tj. 
1.501.140,65 Kč. Příspěvek z rozpočtu městyse byl pak 643.346 Kč. 
Původní nevyhovující drátový a bezdrátový rozhlas byl 
deinstalován. V případě, že rozhlas není správně slyšet u vašich 
domů, tak zavolejte na úřad městyse 517 365 622 a sdělte číslo 
zařízení uvedené na krabici u reproduktorů.  

V rámci léta městys Švábenice uspořádal 21. srpna 2021 první 
ročník Gulášfestu. V odpoledních hodinách se v areálu fotbalového 
hřiště začalo vařit celkem 13 rozličných gulášů. Vařilo se maximálně 
v pětičlenných týmech, pouze na otevřeném ohni v kotlících nebo 
kotlinách a bez předchozí přípravy. Cílem bylo uvařit guláš v 
minimálním množství 10 litrů. Volba druhu masa byla na 
jednotlivých týmech. Kuchaři měli na uvaření tři hodiny a všichni to 
úspěšně zvládli. Hodnocení gulášů bylo na odborné porotě a také 
na lidech, kteří měli možnost jednotlivé guláše ochutnat. Odborná 
porota měla pět členů a hodnotila naslepo v několika kategoriích. 
Na stupních vítězů se u odborné poroty i hlasu lidu umístili: 1. Sbor 
pro občanské záležitosti, 2. Chovatelé, 3. Myslivci. Součástí 
odpoledne byly nafukovací atrakce pro děti a večer byl zakončen 
letním kinem s českým filmem Prvok, Šampón, Tečka a Karel. 

 

3. ročník   4/2021 



 

Září 2021 ●  stránka číslo 2 ●  www.svabenice.cz 

█ Ředitelka ZŠ a MŠ 

V létě proběhlo výběrové řízení na ředitele/ku naší základní a 
mateřské školy. Důvodem bylo ukončení působení paní ředitelky 
Mgr. Jany Zatloukalové, které patří velké poděkování za její 
dlouholetou práci, kterou věnovala dětem naší školy a školky. 
Novou ředitelkou se ve výběrovém řízení stala Mgr. Marie Hradečná.  

█ Fréza cup 

 

V sobotu 11. září 2021 se díky městysu Švábenice, ochotě místních 
závodníků a mnoha dalších dobrovolníků, uskutečnil první ročník 
závodu Švábenický Fréza cup. Závod proběhl v areálu fotbalového 
hřiště v odpoledních hodinách za asistence našich hasičů. K vidění 
byla i výstava historických strojů ZOD Haná a našich spoluobčanů. 
Pro děti byly připraveny nafukovací atrakce. Odpoledne bylo 
zahájeno spanilou jízdou všech strojů ulicemi našeho městyse, kde 
je zdravili čekající diváci. Závodu se účastnilo celkem 17 soutěžních 
jednoosých malotraktorů ve třech disciplínách. Po celou dobu klání 
měli všichni závodníci výraznou podporu diváků, kteří je svým 
skandováním hnali do cíle. Stupně vítězů obsadili:  
1. Josef Zaoral, 2. Michal Hladký a 3. Petr Kudlička.  

Prvního září nastal toužebně očekávaný čas návratu žáků do 
školních lavic. Nejvíce zvědaví byli určitě naši prvňáčci. Úspěšný 
vstup do nové životní etapy dětem popřál starosta městyse pan 
Ing. Tomáš Šváb, Ph.D. a paní ředitelka Mgr. Marie Hradečná. Naše 
prvňáčky přišli přivítat a povzbudit také jejich noví kamarádi a 
všechny paní učitelky. Jitka Cupáková, učitelka v 1.třídě 

█ Nový školní rok v základní škole 

█ První školní den 

Milí občané, jsem ráda, že školní rok můžeme začít hned několika 
dobrými zprávami. Těmito jsou především rozšíření a sjednocení 
provozu mateřské školy a školní družiny od 6:15 hod. do 16:15 hod., 
stejně jako navýšení kapacity školní družiny na 60 dětí tak, 
abychom mohli vyjít co nejvíce vstříc pracujícím rodičům. Od 1.9. ve 
škole dále nově zavádíme výuku anglického jazyka již od 1. ročníku 
základní školy a pro účely případné distanční výuky a pružnější 
komunikace s rodiči jsme začali využívat platformu MS Teams. 
Ráda bych touto cestou poděkovala kolegům za vlídné přijetí a 
zřizovateli za projevenou důvěru. Mgr. Marie Hradečná, ředitelka 

█ Blahopřání k narozeninám 

█ Molo 

Díky elektronické aplikaci Hlášení rozhlasu byl přijat na jaře tohoto 
roku námět od našeho spoluobčana na umístění mola na náš 
rybník. Námětem se zabývala rada městyse a tento návrh byl 
přijat a realizován. Bohužel se výrazným způsobem, z důvodu 
nedostatku materiálu, zdržela výroba a tak bylo molo umístěno na 
rybník až v září. Byly také zahájeny kroky vedoucí k odstranění 
travního porostu v rybníku.  

█ Předhodový úklid 

V sobotu 18. září 2021 proběhl v naší farnosti velký předhodový 
úklid. Uklidil se celý kostel, fara a začalo se také pracovat na farní 
zahradě. Poděkování patří všem, kteří přišli pomoci.  

█ Dětský den 

Tak jako každý rok byl na fotbalovém hřišti díky spolupráci 
městyse Švábenice, místních spolků a dobrovolníků pro děti 
připraven na konci prázdnin 29. srpna 2021 dětský den s názvem 
Kouzelné odpoledne. Děti si mohly projít čarodějnickou stezku, 
pracovat v dílničkách, vyzkoušet různé aktivity a soutěže nebo si 
pomalovat obličej. V závěru se bavily při vystoupení kouzelníka. Na 
konec zábavného odpoledne byl kvůli večernímu chladnému počasí 
promítnut v kulturním domě kreslený film Vzhůru za sny. 

Od měsíce října 2021 dojde ke změně blahopřání občanům starším 
80 let. Každou první sobotu v měsíci ve 12:00 hodin bude v místním 
rozhlase odvysíláno blahopřání všem oslavencům, kteří v daném 
měsíci oslaví životní výročí nad 80 let. Roznos poukázek členkami 
Sboru pro občanské záležitosti zůstane beze změny. 

Před budovou Úřadu městyse Švábenice došlo k odstranění 
původních vlajkových stožárů. Na mírně odlišná místa oproti 
původním byly do pouzder instalovány nové stožáry z lehkých 
slitin. Výhodou nových stožárů je mnohem jednodušší vyvěšování 
vlajek a také možnost úplného odstranění v případě potřeby.  

█ Vlajky 

█ Pergola 

Koncem letošních prázdnin byla dokončena výstavba nového 
krytého prostoru v areálu fotbalového hřiště. Většinu prací provedli 
přímo zaměstnanci městyse Švábenice. Základem střechy je 
železobetonová monolitická zeď a železné prvky, které jsou žárově 
zinkované. Jako krytina byly použity PUR panely, které mají 
termoizolační a protihlukové vlastnosti. Na podlahu se použila 
technologie leštěného betonu. Osvětlení je řešeno LED pásky. 
Současně byla navýšena kapacita elektrické přípojky a vybudován 
venkovní elektrický rozvaděč. 

 

 


