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O B Č A S N Í K  
2. ročník                                                                                                                              4/2020 
Informace z úřadu 

█ Odstavná plocha u tělocvičny 

█ Slovo starosty 

M ě s t y s e  Š v á b e n i c e  

Úřad městyse Švábenice oznamuje, že od 1. 1. 2021 bude otevřen 
pro veřejnost pouze v úřední dny v pondělí a ve středu dle 
aktuálních vládních nařízení. V ostatních dnech bude úřad pro 
veřejnost uzavřen a nebude možné vyřizovat úřední záležitosti. 

Vážení spoluobčané. Letošní dvě vlny pandemie poznamenaly 
snad všechny části našeho běžného života. Téměř se vytratil 
společenský a kulturní život v obci. Byla také zrušena oslava 
významného jubilea naší obce, tedy 850 let od založení Švábenic.  

Po technické a hospodářské stránce však obec nezahálela. V 
tomto roce byla dokončena rekonstrukce tělocvičny, začalo se s 
rekonstrukcí kuchyně a chodby v kulturním domě, obnovena byla 
také místnost v 1. patře úřadu určená pro přípravu obřadů. 
Prodloužil se chodník u nové zástavby. U kulturního domu a 
tělocvičny se vybudovaly odstavné plochy, navýšily se počty 
sběrných nádob na tříděný odpad a přistavily kontejnery na 
bioodpad. Podařilo se nám rozpohybovat situaci kolem kanalizace 
a začali jsme se intenzivně zabývat výstavbou bytového domu pro 
naše nejstarší spoluobčany.  

Na posledním zasedání se zastupitelé shodli, že se v příštím roce 
otevřou další investiční akce, které si vyžadují současné stavy 
některých obecních nemovitostí. Rekonstrukcí zřejmě projde 
Osmek a budova Skautu. V plánu je i oprava střechy na 
mimoškolní budově. Z dotací se bude realizovat bezdrátový 
digitální rozhlas v celém intravilánu obce. Dokončí se poslední 
etapa modernizace zázemí u fotbalových kabin. Městys pro tyto 
objekty, ale i pro jiné zamýšlené projekty, požádal o dotace. Mezi 
akce, které budou realizovány jen v případě získání dotací, patří 
např. vybudování workoutového hřiště v Zábraní. Já i zastupitelé 
bereme na vědomí současný stav ekonomiky v naší zemi 
vzhledem k pokračující pandemii a vzhledem k daňovým 
opatřením. Pokud si to situace vyžádá, jsme připraveni některé 
plánované akce redukovat nebo odložit na další, snad již příznivé 
roky. Velmi dobře si totiž uvědomujeme, že na nás v budoucnu 
čeká téměř 70 milionová akce v podobě nové splaškové kanalizace.  

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu obce a 
přispívají, byť i nepatrně. Mám radost, že obec žije a že se lidé 
zapojují po všech možných stránkách. 

Vážení spoluobčané, přeji vám klidné prožití svátků vánočních. 
Hodně zdraví vám i vašim blízkým.  

Starosta Městyse Švábenice Tomáš Šváb  

█ Úřední hodiny úřadu městyse 

 

█ Vánoční Švábenice 

V letošním roce došlo k zakoupení a instalaci nové vánoční 
výzdoby v části hlavní ulice. Na sloupech veřejného osvětlení jsou 
umístěny 4 zvonečky a 4 hvězdičky tvořené z LED technologie. 
Osvětlení pomohlo k navození vánoční atmosféry. Nechala se také 
vyrobit nová dřevěná zvonička, která je umístěna u stromečku 
před budovou úřadu městyse, včetně adventního věnce. 

V rámci rekonstrukce tělocvičny se zrealizovalo i vybudování nové 
odstavné plochy pro vozidla, která slouží také pro víceúčelové 
hřiště. Tato plocha by měla být dostatečná pro obě zařízení a 
výrazným způsobem zvýšila komfort návštěvníků těchto sportovišť. 
Současně zde mohou parkovat i zaměstnanci a návštěvy naší 
školy a školky, čímž se uvolní parkovací místa u kulturního domu. 
Provedla se také rekonstrukce a přesun osvětlení a navíc chodník 
podél budovy tělocvičny. V tomto prostoru se také vyřešila 
neustále se zvyšující eroze půdy způsobená pravidelnými dešti. 
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Skaut 

█ Tříkrálová sbírka 

█ Svoz komunálního odpadu, sběrné dvory █ Betlémské světlo 

I letos vám skauti a skautky přinesou do vašich domácností před 
svátky Betlémské světlo. To bude uloženo i denně k odpálení v 
kostele sv. Michaela Archanděla ve Švábenicích. 

Charita ČR, YMCA Skaut Švábenice a Městys Švábenice pořádají v 
sobotu 9. ledna 2021 tříkrálovou sbírku. Až se u vás zastaví 
koledníci s pověřením Charity ČR, otevřete jim, prosím, dveře a 
přispějte na dobrou věc. Průběh koledy bude upřesněn dle aktuální 
epidemiologické situace. 

Informace z úřadu 

█ Tříděný odpad 

V rámci navyšování nádob na tříděný odpad byl v Tišské ulici 
vybudován nový prostor na kontejnery, který je kapacitně větší 
než původní.  

Svoz komunálního odpadu v době vánočních svátků bude místo 
pátku probíhat v sobotu 26. 12. 2020. Sběrné dvory budou pro 
veřejnost uzavřeny v tyto dny: 24. 12. 2020, 25. 12. 2020, 26. 12. 
2020, 31. 12. 2020 a 1. 1. 2021. Sběrné dvory budou otevřeny 21. 12. 
2020, 22. 12. 2020, 23. 12. 2020, 28. 12. 2020, 29. 12. 2020 a 30. 12. 
2020 dle řádné otevírací doby. 

█ Poplatky za komunální odpad, psy a stočné 

Výše poplatků na rok 2021 za komunální odpad je 600 Kč na 
osobu, stočné 135 Kč na osobu, pes 80 Kč a každý další pes 150 Kč. 
Hotovostní platby jsou možné od 4. ledna 2021 do 24. února 2021. 
Poplatky se vybírají pouze v pondělí a ve středu. Mimo tyto úřední 
dny hotovostní platby nepřijímáme. Bezhotovostní platby je možné 
provádět od 1. ledna 2021 do 28. února 2021 na číslo účtu Městyse 
Švábenice 3022731/0100. Variabilní symbol = číslo domu 
poplatníka. Bezhotovostně lze platit pouze souhrnně za všechny 
osoby a poplatky na čísle popisném. Případnou výši celkové částky 
lze konzultovat na tel.č. 517 365 602 nebo e-mailu 
p.smutna@svabenice.cz. Po připsání částky na účet městyse si 
můžete v úřední dny vyzvednout nálepku na popelnici. 

█ Mikuláš v mateřské škole 

Starší děti s učitelkou vyrobily velkého čerta a anděla tak, že 
oblékly a ozdobily starší textilní panáky. Obě vytvořené postavy se 
staly součástí výzdoby třídy štěňátek. Nadílku pro všechny děti 
pak v naší mateřské škole provedl Mikuláš s čertem. Když 
zhodnotil chování dětí, předal jim balíček se sladkostmi. Na závěr 
děti zazpívaly naučené písně a odpoledne si odnesly domů také 
výrobky, které si s učitelkami postupně vyrobily – děti z 1.třídy 
čerta a děti ze 2.třídy anděla.  

 

Základní škola a mateřská škola 

█ Adventní cesty městysem Švábenice 
Vzhledem k pandemické situaci nebylo možné provést setkání 
občanů u rozsvěcování stromečku, proto byl připraven náhradní 
program a k tomu vytvořeny nové vánoční internetové stránky. 
Program obsahuje:  Adventní stezky – každý týden nová stezka s 
poselstvím, tajenkou a odměnou v rámci městyse, se stanovišti 
pro děti i dospělé. Internetový adventní kalendář – každý den nový 
úkol na internetu. Adventní kalendář v parku – ručně vyrobený a 
každý den ručně posouvaný kalendář symbolizující nejen cestu do 
Betléma. Součástí je také nově osvětlený stromeček. Dopis 
Ježíškovi – před úřadem městyse na nové zvoničce mohou děti ve 
schránce zanechat svá přání, na která jim Ježíšek odpoví. Ježíškovi 
se prozatím předalo 54 vzkazů. Pro zajímavost - při druhé a třetí 
stezce proběhlo sčítání účastníků. Na druhé pomocí přenesení 
kamínků od nové zvoničky k rybníku – bylo jich 172. U třetí stezky 
bylo po prvním dni na konci vyzvednuto 179 andílků.  

Informace z úřadu 

█ Statistika obyvatel 
 Statistika celkem muži ženy 
počet obyvatel 1036 522 514 
narodilo se 13 6 7 
zemřelo 7 1 6 
přistěhovalo se 26 10 16 
odstěhovalo se 20 11 9 
průměrný věk 39,48 39,13 39,84 

█ Distanční výuka ve škole 

V době “covidové“, stejně jako jinde ve školách, u nás byla 
zahájena distanční výuka (výuka na dálku). Už na jaře v první vlně 
měly děti možnost kromě jiného pracovat např. v programu 
Alfbook. Na něm si kdykoli můžou procvičovat český i anglický 
jazyk, matematiku, prvouku, přírodovědu a vlastivědu. Cvičení jsou 
zaměřena na jednotlivé ročníky. 

Kromě zadávání tradičních písemných domácích úkolů vyučujeme 
ve všech třídách on-line. Rozvrh paní učitelky upravily tak, aby 
sourozenci v jiných ročnících neměli výuku současně. Početnější 
třídy se navíc dělí na skupiny a pracujeme také zvlášť i se žáky, 
kteří mají doporučenou pedagogickou intervenci. I přesto občas 
překonáváme potíže – buď dojde k přetížení „sítě“ ve škole nebo u 
žáků doma. Chválíme rodiče i děti za to, že se připojují včas buď na 
počítačích nebo na chytrých telefonech. 

Distanční výuka nenahradí tu prezenční. Vzhledem k věku dětí je 
velmi náročná pro ně, ale i pro pedagogy.  


