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O B Č A S N Í K  
2. ročník                                                                                                                              3/2020 

Informace z úřadu 

█ Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého 

█ Tříděný a komunální odpad 

M ě s t y s e  Š v á b e n i c e  

Dne 29. 8. 2020 a 5. 9. 2020 byli v obřadní místnosti úřadu 
městyse slavnostně přivítáni do života tito naši nejmenší občánci: 
Natálie Novotná, Ondřej Medviď, Rozálie a Magdalena Butalovy, 
Alex Skácel, Lucie Molerová, Linda Smutná, Šimon Novotný, Aneta 
Matysová a Eliška Pešavová. Všem malým občánkům přejeme do 
života hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. 

V průběhu tohoto měsíce budou po celém intravilánu obce přidány 
nádoby na tříděný odpad. Jedná se o 8 kontejnerů na papír a 6 
kontejnerů na plast. To, kde budou kontejnery rozmístěny, bude 
upřesněno plánkem, který bude zveřejněn na stránkách městyse a 
rozeslán elektronickým hlášením rozhlasu. Městys takto reaguje 
na neustálý nepořádek kolem oplocenek a na nešvar v podobě 
odkládání odpadu na zem. Apelujeme na občany, že je přísný 
zákaz ukládat jakýkoliv odpad na zem mimo sběrné nádoby.  
Respono, a. s. Vyškov upozorňuje, že tříděný odpad, který bude 
uložen mimo tyto kontejnery, nebude již dále vyvážet.  

Jak jsme informovali, společnost RESPONO přestala odvážet tzv. 
přesypy bioodpadu. Z tohoto důvodu budou v obci od měsíce 
března 2021, tak jako v případě papíru a plastu, přidány velké 
kontejnery na bioodpad. V průběhu měsíců, kdy se na zahradách 
produkuje nejvíce bioodpadu, bude v mezičasech vývozu 
bioodpadu přistaven velkoobjemový kontejner. Ten bude umístěn v 
Tišské ulici na oploceném obecním pozemku vedle bytovky. 
Kontejner bude poprvé přístupný v pátek 23. 10. 2020 od 14:00 do 
18:00 hodin, v sobotu 24. 10. 2020 a v neděli 25. 10. 2020 vždy od 
9:00 do 18:00 hodin. Žádáme občany, aby sem ukládali skutečně 
jen bioodpad a zároveň udržovali pořádek kolem. Prosíme také 
občany, aby bioodpad nevozili za fotbalové hřiště. Využívejte, 
prosím, pouze kontejner, který bude v Tišské ulici pravidelně 
přistavován. Městys také zvažuje nákup drtiče větví, který by byl 
využíván k organizovanému drcení a nedocházelo by tak k míchání 
všeho, co na zahradách nepotřebujete. Upozorňujeme, že větve  ze 
stromů nepatří do bioodpadu. Uložit je do bioodpadu můžete 
pouze v případě, že již byly nadrceny. 

Připomínáme, že i domovní komunální odpad uložený v různých 
pytlech mimo vaši popelnici opatřenou platnou známkou, nebude 
vyvezen. Vyvezen bude pouze v případě, že bude uložen v černých 
pytlech s logem Respono a řádně svázán. Tyto černé pytle si 
můžete zakoupit v kanceláři úřadu městyse v úřední dny. 

█ Vítání občánků 

 

Papír, plast 

Bioodpad 

Komunální odpad 

█ Omezení parkování 

Na začátku tohoto roku byla 
započata oprava sochy  
sv. Jana Nepomuckého, 
která se dokončila v 
průběhu října.  Sochu stojící 
na břehu potoka u 
autobusové zastávky 
r e s t a u r o v a l a  f i r m a 
MARSTON-CZ s.r.o.. Socha je 
kulturní památkou již od 
roku 1958 a její stáří je dle 
ús t řed n ího  sezna mu 
kulturních památek ČR 
datováno k roku 1746. 
Opravu si tedy jistě 
zasloužila. Akce byla 
s p o l u f i n a n c o v á n a 
Ministerstvem kultury ČR 
pod dohledem Národního 
památkového ústavu.  

Chtěli bychom požádat všechny občany o spolupráci v 
nadcházejících zimních měsících. Aby bylo možné bezproblémově 
provádět zimní údržbu silnic, je potřeba, abyste své automobily 
neparkovali na ulicích, ale na vjezdech, v garážích nebo ve dvorech. 
Průjezd techniky je jinak téměř ve všech ulicích městyse nemožný 
nebo problémový. Je v zájmu nás všech podílet se na utváření 
bezpečného průjezdu i průchodu naším městysem a umožnit 
technice snadnější úklid sněhu či námrazy na silnicích a chodnících. 
Děkujeme vám tímto za ohleduplnost a spolupráci. 
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Hasiči 

█ Výjezd hasičů 

█ Odstavná plocha u kulturního domu 

█ Dýchací technika 

Díky Nadaci AGROFERT pořídil městys Švábenice pro svou jednotku 
sboru dobrovolných hasičů 6 kusů nové dýchací techniky Dräger 
PSS 4000. Nadace AGROFERT přispěla na nákup nové dýchací 
techniky 50.000 Kč, zbylou částku 140.962,68 Kč uhradil městys 
Švábenice. Díky této podpoře došlo k modernizaci vybavení v 
oblasti dýchací techniky u JSDH Švábenice. Nové dýchací přístroje 
Dräger PSS 4000 nahradily dosluhující přístroje Saturn S7. Nová 
dýchací technika umožní efektivnější nasazení místní jednotky při 
záchraně lidských životů, majetku a při zdolávání mimořádných 
událostí. Tímto bychom chtěli poděkovat Nadaci AGROFERT za 
poskytnutí finančního daru a našemu zřizovateli, městysi 
Švábenice, za uhrazení zbývající částky na pořízení nové dýchací 
techniky. 

 

Během prvního říjnového víkendu tohoto roku téměř celou Českou 
republiku zasáhl silný nárazový vítr. Nevyhnulo se to ani naší obci 
a jejímu okolí. Opakovaně došlo k zablokování pozemní komunikace 
vedoucí k ubytovacím zařízením za rybníkem. Díky pohotovému 
zásahu našich hasičů byla komunikace velmi rychle zprůjezdněna a 
spadené stromy odstraněny. 

 

Informace z úřadu 

█ Prodloužení chodníku 

V průběhu října došlo k prodloužení chodníku u nové zástavby. 
Školáci tak budou moci po chodníku bezpečně dojít až na místo 
přecházení křižovatky a nevstupovat předčasně do vozovky jako 
doposud.  

U kulturního domu se začalo s budováním odstavné plochy, která 
bude sloužit k odstavení vozidla při ranním a odpoledním 
doprovodu dětí do MŠ a ZŠ. Také se dá využít při konání akcí v 
kulturním domě. V žádném případě nebude sloužit k soukromému 
parkování obyvatelů přilehlých rodinných domů.   

█ Krajské volby 

Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, konaných 
ve dnech 2. a 3. 10. 2020. Z celkového počtu 786 voličů se voleb 
zúčastnilo 316. Platných hlasů bylo 312, neplatných 4 hlasy. 

1. KDU – ČSL     96 hlasů 
2. ANO 2011     65 hlasů 
3. Česká strana sociálně demokratická 30 hlasů 
4. Česká pirátská strana   28 hlasů 
5. Svoboda a přímá demokracie (SPD) 26 hlasů 
6. Občanská demokratická strana s podporou Svobodných a hnutí 
Starostové a osobnosti pro Moravu  25 hlasů 
7. Komunistická strana Čech a Moravy 20 hlasů 
8. Starostové pro jižní Moravu  13 hlasů 
9. Trikolóra hnutí občanů   6 hlasů 
10. Spolu pro Moravu    3 hlasy 

█ Úřední hodiny 
Z důvodu vyhlášených krizových opatření v souvislosti s pandemií 
COVID 19 je od 12. října 2020 Úřad městyse Švábenice otevřen pro 
veřejnost pouze v pondělí od 10:00 hodin do 15:00 hodin a ve 
středu od 13:00 hodin do 18:00 hodin. Ostatní dny a hodiny bude 
úřad uzavřen. V naléhavých případech volejte telefonní čísla 
517 365 622 nebo 733 642 423. 

 

 

Informace z úřadu 

█ Zasedání zastupitelstva 

Na zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice, které proběhlo ve 
čtvrtek 8. října 2020, byl zastupiteli zvolen starostou městyse 
Švábenice Ing. Tomáš Šváb, Ph.D. a místostarostou Pavel Judas. 


