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Občasník  

Městyse Švábenice  

1. ročník                                                                                               6/2019 

Informace z úřadu 

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině 

platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. 

Od tohoto data by měl být na území České republiky takto 

očipovaný každý pes. Štěňata musí být označena 

mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti 

vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem 

nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování 

provedené před datem 3. 7. 2011. Za psa bez označení 

bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20 

tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby 

neměl platné očkování proti vzteklině. Psa je nutné nechat 

čipovat nejpozději do konce roku 2019, jinak bude očkování 

považováno za neplatné. Za očipování jsou odpovědní 

majitelé. Číslo čipu musí být zapsáno do očkovacího 

průkazu psa. Možnost čipování psů přímo v našem městysi je 

dohodnuta s místním veterinářem panem MVDr. Františkem 

Bednářem na adrese Švábenice 25, tel.: 603 537 129. Po 

domluvě s městysem Švábenice začne psy čipovat od 

listopadu tohoto roku. Majitele prosí, aby psi měli náhubek. 

Číslo čipu, prosím, následně sdělte v kanceláři úřadu 

městyse nejpozději při placení poplatku za psa. V případě 

zaběhnutí bude pak možné psa ihned jednoznačně 

identifikovat.  

█ Povinné čipování psů █ Nové hodiny do nového školního roku 

Na konci prázdnin došlo k 

nahrazení stávajících 

hodin v prostorách školy 

hodinami novými. Jsou 

digitální, samy si nastaví 

datum, čas (včetně 

letního) a jdou stále 

přesně. Řídí se pomocí 

radiového DCF77 signálu z 

Mainflingenu (asi 24 km 

j i h o v ý c h o d n ě  o d 

Frankfurtu nad Mohanem), 

který vychází z měření 

césiových atomových 

hod i n  z  Fyz i ká lně -

technického institutu v 

Braunschweigu. K vysílání signálu je určena 150 m vysoká 

vertikální všesměrová anténa s kapacitním nástavcem. Dosah 

vysílače je okolo 1500–2000 km a vysílá nepřetržitě. 

 

Škola a školka 

█ Nové schody 

█ Sečení trávy 

Zaměstnanci městyse upozornili na opakovaný problém 

vyskytující se při sečení trávy. Maminky trávicí čas na 

rodičovské dovolené nechávají své ratolesti sledovat, jak 

zaměstnanci městyse sekají trávu křovinořezy. 

Upozorňujeme maminky, že zaměstnanci při výkonu své 

práce používají sluchové ochranné pomůcky a tedy o vás 

nevědí. Od rotační hlavice může odlétnout kamínek 

schovaný v trávě, který může díky nabrané rychlosti způsobit 

zranění. Prosíme proto maminky i ostatní občany, aby při 

sečení trávy udržovali bezpečný odstup.  

Z  d ů v o d u  j i ž 

dosluhujících schodů 

byly během prázdnin 

instalovány do budovy 

mateřské školy ve 

Švábenicích schody 

zcela nové. Současně s 

tím bylo upraveno 

bezprostřední okolí. 

Nové schody budou 

bezpečnější především v 

průběhu nadcházejícího 

zimního období. Věříme, 

že budou sloužit po 

mnoho dalších let. 

 

 

█ Nové internetové stránky 

Po dlouhé době došlo ke změně prezentace naší školy a 

školky na internetu. Vzhledem k neustále se měnícím 

zákonům již původní webové stránky nesplňovaly podmínky 

pro další chod. Muselo tedy dojít k vytvoření zcela nových. 

Naleznete je na internetové adrese skola.svabenice.cz 

https://skola.svabenice.cz
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Sport 

█ Parkování automobilů 

Chtěli bychom poděkovat všem občanům, kteří po minulé výzvě přestali 

porušovat Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb. §25 

odstavec 3, který říká, že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 

nejméně 3 m pro KAŽDÝ směr jízdy. Při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden 

jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Při stání tedy musí zůstat vedle 

vozidla 6 metrů a při zastavení 3 metry. Vzhledem k šířce místních komunikací tedy 

není možné téměř nikde na místních komunikacích stát. Díky porušování tohoto 

zákona spoluobčany, kteří výzvu ignorovali, velmi vážně hrozilo ukončení zimní 

údržby. Pro nadcházející období je tohle porušování zákona dále nepřípustné. To 

samé se týká stání na travnatých plochách. Městys Švábenice opětovně žádá, 

abyste parkovali na místních komunikacích jedině v souladu se zákonem. Pokud se 

situace nezlepší, bude muset úřad městyse přistoupit k méně oblíbeným krokům, 

jako je přivolání Police ČR nebo odtah vozidla. 

█ Prázdniny končí úsměvem 

Po komplexní a 

ve l mi  r o z s áh lé 

opravě byla zpět 

p ř e d  b u d o v u 

kostela sv. Michaela 

archanděla ve 

Š v á b e n i c í c h 

instalována socha 

Boha Otce, která na 

místě chyběla od 

jara letošního roku. 

S o u s o š í  p ř e d 

kostelem  pochází z 

roku 1756. 

 

█ Prodloužení vodovodního řadu 

V průběhu září 2019 byla započata stavba prodloužení 

vodovodního řadu do prostor fotbalových kabin, která v 

těchto dnech finišuje. Vodovodní řad byl prodloužen z 

důvodu dlouhodobé nedostačující kapacity studny, jež 

zásobuje fotbalové kabiny.  

█ Socha Boha Otce 

V lokalitě Zábraní jsou stále volné tři pozemky, které jsou 

určeny k výstavbě rodinných domů. Dva jsou již prodány a 

dle vyjádření nových majitelů se začne v příštím roce s 

výstavbou. Informace o podmínkách prodeje je možné 

získat na úřadě městyse Švábenice a www.svabenice.cz. 

 

Kultura 

█ Prodej stavebních pozemků 

Tak se letos jmenovala akce na rozloučenou s prázdninami. 

Parta nadšenců ze Švábenic společně s městysem, sokolem, 

hasiči a myslivci připravili na fotbalovém hřišti pro děti zábavné 

odpoledne, kde v krásném letním počasí děti soutěžily v 

různých disciplínách. Navštívily také tvořivé dílničky, zatančily si 

v rytmu mini disca a zhlédly po setmění spolu s rodiči pohádku 

Jak vycvičit draka 3. Dětského dne se zúčastnilo přesně 100 

dětí. Městys Švábenice děkuje všem, kteří se na akci podíleli.  

█ S čerty nejsou žerty 

V sobotu 16. 11. 2019 v 15:00 hodin zveme malé i velké do 

kulturního domu ve Švábenicích na divadelní představení „S 

čerty nejsou žerty“ v podání divadelního spolku Apollo Tučapy. 

Po představení je pro děti připravena tvořivá dílnička. 

Občerstvení je zajištěno. Vstupné bude dobrovolné. 

█ Tříděný odpad 

V nedávné době došlo ke změně periody vývozu papíru ze 

čtrnáctidenního na týdenní. Nyní se vyváží každý pátek. 

Nejen díky tomu se daří kolem sběrného místa před 

restaurací U tří koček již téměř tři týdny udržet pořádek. 

Bohužel se stále najdou tací, kteří u sběrných míst odloží 

cokoliv, co do tříděného opadu nepatří, a to i opakovaně 

přes veškerá upozornění. Zarážející jsou také případy, kdy 

někteří obyvatelé místo uložení do téměř prázdné nádoby 

položí tříděný odpad vedle ní. Žádáme proto důrazně a 

znovu všechny tyto občany, aby odpad ukládali správně a 

sběrná místa si nepletli se skládkou. Všem ostatním 

zodpovědným občanům touto cestou děkujeme. 

Informace z úřadu 

Díky dlouhodobé 

vynikající spolupráci 

Sokol Švábenice z.s. 

a ZOD Haná, 

družstvo se  sídlem 

ve Švábenicích 

získali naši žáci zcela  

zdarma úplně nové 

dresy. Děkujeme za 

t u t o  n e z i š t n o u 

podporu vedení 

ZOD v čele s panem 

Ing. Miroslavem 

Cvekem. 

█ Nové dresy žáků 
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