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jak ten čas letí! Je to již více jak rok a půl, co tuto 

funkci s nejlepším svědomím vykonávám. 

S nastoupeným jarem začaly stále pokračující 

úklidové práce v obci. Pracovníci obce nashromáždili 

několik kontejnerů odpadu povalujícího se na 

různých místech našeho katastru. Co nás stále trápí, 

je nepořádek kolem kontejnerů, nerespektování 

toho, co do kontejnerů dáváte a také velké množství 

psích exkrementů, které jsou opravdu všude. Prosím 

Vás touto cestou o zlepšení přístupu k tomuto 

problému. Bohužel se občas ukazuje, že našim 

občanům jen málo záleží na hezkém prostředí obce. 

To byl třeba příklad úklidové akce v rámci Ladova 

Kraje, na niž – přes veškerou nám dostupnou 

propagaci a přesto, že bylo hezky – přišlo jen asi 

deset dospělých a několik dětí. Krátce bych 

zhodnotila hospodaření naší obce v předešlém roce 

a jsem ráda, že jsme hospodařili s kladným 

výsledkem. Podařilo se nám zkolaudovat nové 

komunikace Na Obci a Na Kopci, vyřídit proplacení 

dotace a dokončit výstavbu II. části kanalizace. 

Bohužel v naší obci vyvíjí dobrovolnou činnost málo 

spolků, máme zde pouze činnost v oblasti sportu 

pod záštitou TJ Sokol Svojetice a v oblasti kultury 

Obec Baráčníků a neziskovou organizaci Občanské 

sdružení Báječný Svět, z.s.; k tomu v oblasti 

životního prostředí působí ČSOP Svojetice. Myslím 

si, že spolky jsou duší obce, proto se budeme snažit 

jejich činnost v rámci možností maximálně 

podporovat. Rok běží v překotném tempu a hodně 

práce nás stále čeká. Držme si společně palce, 

protože bez dobré vůle není dobrých věcí. 

Milí spoluobčané, přeji Vám veselou a přátelskou 

letní náladu i příjemný blížící se podzim. K tomu 

také přeji hodně úspěchů a radosti z poznání všem 

svojetickým školákům, kteří už zase po prázdninách 

zasedli do školních lavic, a obzvlášť předškoláčkům, 

na něž se již těšily paní učitelky v naší školce! 

Ať se nám všem společně daří.

Vaše starostka Ivana Dubská

Vážení a milí spoluobčané,

07. 10. 2017 Drakiáda (OÚ Svojetice, OS Báječný svět)

28. 10. 2017 Posvícení (Obec Baráčníků)

04. 11. 2017 Duchové (OÚ Svojetice)

02. 12. 2017 Mikuláš (OÚ Svojetice, OS Báječný svět)

termín bude 

upřesněn

Zájezd do Polska na Vánoční trhy  

(Obec Baráčníků)

Den otevřených dveří v ČOV (termín bude upřesněn, sledujte webové stránky a vývěsku)

Termíny zápasů jsou uvedeny na www.svojeticefotbal.cz
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Plánované akce

Kultura

Mimořádné akce

Sport



Obec Svojetice se rozkládá na 257,76 ha. První písemná 

zmínka byla dle zjištěných pramenů 12. 3. 1407, a to 

v deskách zemských z 12. března 1407 při výměně 

statků mezi augustiniánským klášterem sv. Karla na 

Novém Městě pražském a pražským měšťanem 

Kašparem Čotrem, zvaným též z Tehova.

Ve správním obvodu obce s rozšírenou působností 

Říčany je naše obec s 257,8 ha třetí nejmenší obcí. 

V majetku obce je současné době budova Obecního 

úřadu, budova staré a nové MŠ, budova ČOV, dále 

z velkých pozemků: les o výměře 49 204 m2, 9 466 m2 

pronajmuto pro chov koní, pozemky V Jamách 

o výměře 23 566 m2, pozemek s novou MŠ o výměře 

2 497 m2, pozemek u ČOV o výměře 2 208 m2, hřbitov 

2010, vodní nádrž a parčík, pozemek s dětským 

hřištěm o výměře 893 m2. 

V současné době ve Svojeticích trvale žije 992 osob, 

z toho 484 mužů a 503 žen. Dětí je v obci hlášeno 214 

a počet obyvatel nad 65 let je 137. Průměrný věk je 

38,4 let.

Ke konci roku 2016 bylo v obci 374 rodinných domů 

a 476 chat.

Nejvíce chat bylo postaveno v 70. letech, kdy 

rozhodnutím Okresního národního výboru byly 

Svojetice prohlášeny rekreační oblastí a došlo 

k rozsáhlé parcelaci a výstavbě chat. K 31. 12. 1975 bylo 

v obci 378 chat postavených, 60 rozestavěných 

a 43 volných pozemků pro chaty. Rodinných domů 

bylo 124 a trvale zde žilo 331 občanů.

Rozsáhlá výstavba rodinných domů začala po roce 

2000 a schváleným územním plánem z roku 2013 se 

počet rodinných domů má i v příštích letech nadále 

zvyšovat.

Vysoký nárůst počtu obyvatel a rodiných domů 

v posledních 20 letech ukazuje graf na následující 

straně.

Kde žijeme…

Svojetice

Majetek obce je vyznačen tmavou barvou
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Před revolucí se v obci konalo hodně kulturních 

akcí. Působily zde spolky: TJ Sokol Svojetice, Baráčníci, 

Zahrádkářská organizace, Červený kříž, Český svaz žen, 

Svaz požární ochrany. Tyto spolky pořádaly sportovní 

akce, taneční zábavy, výstavy, přednášky a nemalou 

měrou se podílely na zlepšování vzhledu obce. 

V současné době v obci působí TJ Sokol Svojetice, 

Baráčníci, OS Báječný svět, z.s. a ČSOP. Ve spolupráci 

s nimi pořádá obec Svojetice kulturní a sportovní akce. 

Bohužel po prodeji Kulturního domu („bowlingu“) není 

vhodné místo pro pořádání tanečních zábav, 

přednášek a jiných kulturních akcí. Jedinou možností 

tedy zůstávají akce pořádané venku, v prostorách 

školky nebo v soukromém restauračním zařízení.

V katastru obce se nachází zajímavá fauna a flora, 

z nichž velká část patří mezi chráněné druhy. V obci se 

nacházejí biocentra, biokoridory a významné krajinné 

prvky, ve kterých můžete vidět i ohrožené druhy 

zástupců fauny a flory. Co můžete při svých 

procházkách vidět? Z obojživelníků například Ropuchu 

obecnou, Rosničku zelenou či Skokana hnědého, 

z plazů se tu vyskytuje Slepýš křehký, Ještěrka obecná 

nebo Užovka obojková. Z ptactva můžete vidět 

a slyšet: Sýkory koňadry a babky, Žlunu zelenou, Pěnici 

pokřovní, Sluku lesní, Chřástala polního a další. I na 

vaše květiny jistě rád zavítá i jeden z druhu Čmeláků, 

kteří patří mezi ohrožené druhy nebo některý z motýlů 

např. Babočka kopřivová, Osenice hluchavková, 

Zelenáček šťovíkový… Z lesa k nám vychází na pastvu 

srnčí zvěř. Občas můžete zahlédnout i zajíce nebo 

bažanty.

Z rostlin se na svojetických loukách vyskytují 

i druhy, které se na Praze-východ vyskytují spíše 

vzácně např. bezkolenec modrý, čertkus luční, 

pryskyřníky, ostřice…

Chovejte se k přírodě hezky a užívejte si při 

svých procházkách klidných chvil ve zdravém 

prostředí. Obecní úřad udělá vše pro to, aby fauna 

a flóra byla v obci udržena alespoň na té úrovni 

jaká je nyní. 
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Vývoj počtu obyvatel a domů v letech 1843–2016 (k 31. 12.)
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Počet domů

počet obyvatel celkem

Rok

1 200

1 000

800

600

400

200

1843

294

29

1869

410

46

1880

426

53

1890

427

54

1900

408

55

1910

397

63

1921

399

65

1930

411

88

1950

345

134

1961

372

104

1970

328

96

1980

344

112

1991

336

135

2001

405

173

2011

696

269

921 obyvatel

0
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Občanské sdružení Báječný svět bylo založeno 

22. 2. 2007 a již v té době měli zakládající členové 

dvouletou zkušenost s organizováním kulturních akcí 

v obci. Jedním ze základních cílů byla snaha 

o záchranu místní obecní knihovny, vytvoření 

zájmových kroužků pro děti a rozvoj kulturních 

i společenských aktivit s přihlédnutím k ochraně 

přírody v okolí obce. Snahou sdružení bylo a je 

podporovat dobré místní vztahy a podnítit také naše 

spoluobčany k pořádání dalších kulturních akcí, 

protože spolkový život, který v obci v minulosti kvetl, 

se bohužel vytratil.

Bývalí zastupitelé před několika lety nešťastně 

prodali obecní nemovitosti, které se daly využít 

k volnočasovým aktivitám a z toho důvodu nebylo 

možné ve Svojeticích kroužky a kurzy pro veřejnost 

pořádat. 

Nyní Obecní úřad plánuje využít starou mateřskou 

školu pro pořádání volnočasových aktivit dětí 

i dospělých a OS Báječný svět bude s OÚ Svojetice 

spolupracovat.

Snahou členů sdružení je to, aby Svojetice nebyly 

jen místem k bydlení, ale aby byly především místem 

k životu.

OS Báječný svět pořádá Drakiády (první byla už 

v roce 2005), pořádalo a sponzorovalo dětské 

karnevaly, Den sousedů, Adventní setkání, Velikonoční 

setkání v parku, Den dětí, výlety a zájezdy i do 

zahraničí. V roce 2006 založili členové sdružení tradici 

Mikulášská setkání v parku, které se v různých 

obměnách také uskutečňují dodnes. OS Báječný svět 

pořádalo vzdělávací kurzy pro říčanskou základní školu 

na téma myslivost a ochrana přírody. Téma ochrany 

životního prostředí v obci a okolí je stále jedním ze 

základních cílů sdružení. V posledních letech je novou 

aktivitou sdružení také pořádání setkání nadšenců RC 

modelů.

OS Báječný svět rovněž pomáhá. Například ve 

Svojeticích zorganizovalo v roce 2009 humanitární 

sbírku pro moravskou obec Bělotín, postiženou 

rozsáhlou povodní. Členové sdružení osobně předali 

rodinám v povodni postižené moravské obci dary od 

svojetických občanů. 

Velice výrazně se Občanské sdružení podílelo na 

přípravách a celém průběhu oslav 600. výročí obce 

Svojetice v roce 2007. Členové sdružení k této 

příležitosti vyklidili a uklidili bývalý obecní kulturní 

dům, aby mohli připravit a zajistit zajímavou výstavu 

o historii obce. K výstavě jsme zpracovali informace 

z obecních kronik a vystavili některé osobní předměty 

a fotografie, které dali k dispozici svojetičtí rodáci, za 

což jim do dnes velmi děkujeme.

Členové sdružení připravili a zajistili tisk 

informačního propagačního materiálu k příležitosti 

600. výročí a finančně se s obecním úřadem podíleli 

na jeho vydání.

Členové sdružení přivedli do obce heraldika pana 

Jana Oulíka, který pro obec vypracoval celkem OSM 

návrhů znaků, ze kterých zastupitelé v roce 2007 

vybrali podobu obecního znaku, který dnes obec užívá. 

Pan Oulík je také autorem podoby svojetické vlajky.

OS Báječný svět je také členem MAS Říčansko 

a aktivně spolupracuje s MAS Říčansko například při 

akcích jako je Čertovský rej v Říčanech. 

Kontakt:  

OS Báječný svět,z.s.  

Hana Bajerová 

Občanské sdružení Báječný svět

Dětský den
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Obec Baráčníků působí ve Svojeticích již od roku 1924. 

Pomáhá organizačně i finančně při zajištění tradičních 

zvyků jako je Mikulášská, Čarodějnice, Dětský den. 

Každoročně v květnu a říjnu pokládají květiny 

k pomníku na návsi. Pravidelně se schází s baráčníky 

sousedních obcí a žup po celé republice. Vždy 

důstojně a hrdě reprezentují obec Svojetice a šíří její 

dobré jméno.

Obec Baráčníků je jediným zájmovým spolkem 

v naší republice, který uchovává staré české zvyky 

a tradice. Členové Obce Baráčnické chtějí předat 

mladé generaci kus naší české minulosti, jak naši 

předkové žili, bavili se, veselili a udržovali přátelství, 

jednotu a zachovávat tvář naší obce.

V příloze zasílám pozvánku na zájezd do Polska 

a Rej čarodějnic. 

Trochu z historie OB Svojetice najdete na  

www.ob-svojetice.estranky.cz

Vedeme si také Facebook Obec Baráčníků Svojetice, 

kde najdete krásné fotografie z poslední akce.

18. července 1927 se konal v naší obci župní sjezd, 

který s velmi vydařil. Naše obec zasílala peníze správě 

školy v Mukařově na zakoupení veškerých potřeb pro 

děti ze Svojetic. Dále přispívala na podávání polévek. 

Nemocným a vyhořelým se vyplácela jednorázová 

podpora. Odsouhlasena pokuta 10 Kč za neúčast na 

pohřbu, později zvýšena na 15 Kč a 1 Kč za neúčast na 

sezení.

V roce 1930 byla uzavřena smlouva s kapelníkem 

Josefem Kurelem, který se zavázal smlouvou v každém 

případě, jak na pohřby, tak i na zábavy dobrou 

muzikou posloužiti. Sousedé a tetičky se zúčastňovali 

slavnostních zasedání okolních obcí, kam dojížděli na 

žebřiňáku.

V roce 1948 jsme vysadili třešňový sad, na který 

jsme věnovali přes 5 000 Kč. Každý člen měl vykopat 

tři jámy a přinést tři kolíky. Dva sousedé připravili 

kamenný památník s letopočtem 9. 5. 1948, který byl 

slavnostně postaven, aby příští generace věděla, kdy 

a co Baráčníci vykonali. Bylo zakoupeno 30 metrů rour 

pro kanalizaci v ceně 4 000 Kč. Na opravu obecní 

studně jsme dali 890 Kč. Z výtěžku maškarního plesu 

jsme dali peníze na opravu hřbitovní zdi. Při budování 

místního rozhlasu jsme dali 5 000 Kč a zavázali jsme se 

dávat 50 % čistého zisku do zaplacení rozhlasu. Při 

výstavbě MNV odpracovali naši členové hodně 

brigádnických hodin i při čištění rybníku. Zakoupili 

jsme v Říčanech obleky na maškarní plesy, které jsme 

opravili a za poplatek půjčovali občanům, čímž jsme 

získali peníze do pokladny. Vzali jsme patronát nad 

hvězdou před restaurací, kde jsme vysazovali květiny, 

okopávali a vysadili růže v parku. I když jsem nebyli 

členy Národní fronty, přesto jsme přispívali penězi na 

MDŽ a MDD. Dlouhá léta jsme měli patronát nad 

mateřskou školkou. Přispívali jsme jim na vánoční 

besídku a na den dětí. Děti zase dávali předávaly 

tetičkám dárky k MDŽ, přednášely na výročních 

sezeních. Pohřební fond byl zrušen, ale když člen 

zemřel, pozůstalí dostali 300 Kč. Dále bylo dohodnuto, 

že každý člen, který dosáhne kulatého výročí, dostane 

dárek (balíček) v hodnotě 150 Kč. Cena byla později 

zvýšena na 200 Kč. Také naše obec pořádala zlatou 

svatbu manželů Kurelových a Buckých. Pořádali jsme 

staročeské máje, které mívaly velký úspěch. Ale byla 

velká režie, mnoho starostí a většina členů přestárlých, 

přestali jsme proto máje pořádat. Zkoušeli jsme to i se 

závody přes rybník, ale i to bylo nad naše síly. 

23. června 1990 jsme měli slavnostní zasedání 

s rozvinutím praporu, když jsme měli i průvod po vsi 

s májkou. Pořádali jsme každý rok ples, který byl vždy 

hojně navštíven. Bohužel už není k dispozici sál, 

museli jsme od pořádání plesu upustit. Teď už 

pořádáme dvakrát do roka posezení při harmonice. 

Jezdili jsme každý rok na zájezdy po naší vlasti a tak 

jsme poznávali krásy vlasti a historické památky. Pro 

děti pořádáme za finanční pomoci OÚ mikulášskou 

nadílku. Zúčastňujeme se výročního zasedání 

v okolních obcích.

Při tisícileté vodě jsme pomohli zatopené obci 

baráčnické Zálezlice peněžitou částkou 2 800 Kč.

Zúčastnili jsme se výročního založení obce 

Baráčníku v Kolíně, v Soběslavy, v Sokolově, svěcení 
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praporu na Sázavě a slavnostního zasedání okolních 

OB Baráčníků.

V roce 2006 jsme oslavili 80. výročí založení obce 

Baráčníků ve Svojeticích. Pomohli jsme OÚ při 

pořádání oslav 600 let založení obce Svojetic. 

Na požádání OÚ pomáháme při jejich akcích. 

Každý rok pokládáme věnce k pomníku padlým – 

v květnu při výročí osvobození naší republiky a v říjnu 

při založení naší republiky.

18. listopadu 2008 za účasti prezidenta republiky 

a představitelů vlády jsme oslavili 125. výročí 

znovuotevření Národního divadla v národních krojích.

20. června 2009 oslaví Baráčníci 135. výročí založení 

českého Baráčnictva v Mladé Boleslavi.

Jsme jediným zájmovým spolkem v naší republice, 

který uchovává staré české zvyky (zvyklosti a tradice). 

Chceme předat mladé generaci kus naší české 

minulosti, jak naši předkové žili, pracovali, bavili se 

a veselili – také pěstovali přátelství a jednotu. Správně 

se chová ten, který si váží svých předků. A nakonec si 

přát? Aby i nadále se rozvíjel a vzkvétal náš spolek 

Českého Baráčnictva. 

Nela Gutheisová

Po zdárně ukončeném roce 2016, kdy jsme se snažili 

svépomocí co nejvíce zkulturnit hrací plochu a přilehlé 

prostory hřiště, se momentálně stejně jako v minulých 

letech touto dobou připravuje celý fotbalový tým TJ 

Sokol Svojetice na jarní část sezóny 2016/2017. Ten 

skončil po podzimní části po odstoupení týmu Říčany 

B na lichotivém 2. místě, kdy se můžeme chlubit naší 

domácí neporazitelností, za což můžeme poděkovat 

nejenom našim fotbalistům, ale i našim věrným 

divákům, kteří vždy podporují naše hochy i za 

nepříznivého stavu! Děkujeme!

I proto, že se blíží jarní část sezóny jste mohli někdy 

v podvečer potkat ve Svojeticích běhající hráče nabírat 

fyzický fond, tolik potřebný k naplnění cílů v následují-

cí části sezóny. Ty nejsou malé a rádi bychom se po-

kusili zůstat ve stejných patrech tabulky a třeba i zabo-

jovat o postup. Oproti minulé sezoně se lehce změnilo 

zastoupení mezi mládežnickými kategoriemi, kdy kro-

mě mužů byl přihlášen i tým mladší přípravky a starší 

přípravky. Uvědomujeme si, že hráče je třeba si vycho-

vat a hýčkat již od nejmladšího věku. 

V roce 2017 plánujeme vybudovat chodníček od 

brány ke kabinám, jelikož zejména v deštivém období 

se cesta stává neschůdnou, čímž doufáme, že 

zpříjemníme cestu na hřiště našim věrným fanouškům. 

Zápasy mužů proběhnou dle rozpisu uvedeného na 

našich internetových stránkách, kdy 9. 4. 2017 10:30 

proběhl u nás na hřišti turnaj starší přípravky 

a 17. 6. 2017 v 10:00 proběhne obdobná akce mladší 

přípravky. Dále je jako každým rokem v plánu 

zorganizovat turnaj v malé kopané, který je plánován 

již tradičně na začátek srpna. O všech těchto akcích se 

Vás budeme snažit informovat prostřednictvím 

obecního rozhlasu. 

Musíme se také pochlubit velkým úspěchem, neboť 

se mužstvu dospělých podařilo po dlouhých 21. letech 

vyhrát třetí třídu skupinu B a postoupit do okresního 

přeboru Prahy východ. Myslíme si, že to bude skvělá 

příležitost jak reprezentovat naši obec Svojetice 

v nevyšší soutěži na Praze východ.

Tréninky probíhají každou středu a pátek. Kdybyste 

měli někdo chuť posílit naše řady, budeme jedině rádi, 

nábor probíhá téměř kdykoliv ve dnech tréninků. 

Stejně tak, v případě zájmu přispět na chod našeho 

fotbalového klubu a podpořit nás v naší práci budeme 

jedině rádi.

Celkem k datu 15. 3. 2017 sdružujeme 72 aktivních 

členů, což je o 8 hráčů více než v minulém roce touto 

dobou. Kontakty na vedoucí osoby najdete níže. Další 

podrobnosti o děni se dozvíte také na internetové 

adrese – www.svojeticefotbal.cz 

Josef Pačes – mladší přípravka – 604 547 467

Pavel Činátl – muži – 732 426 614

TJ Sokol Svojetice 

Fotbal ve Svojeticích
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Každý kdo produkuje odpad, musí mít dle zákona svou 

popelnici. Chataři mají možnost zakoupit si pytle na 

směsný odpad, které pak vynášejí do černých 

kontejnerů na směsný odpad. Tyto černé kontejnery 

jsou určeny pouze pro chataře a pouze pro směsný 

odpad z domácnosti. Bohužel však téměř každý týden 

musí naši zaměstnaci uklízet prostranství kolem 

kontejnerů i jejich obsah. Do těchto kontejnerů 

opravdu nepatří bioodpad, firemní odpad nebo odpad 

ze staveb. Někteří nezodpovědní občané dávají i do 

kontejnerů na tříděný odpad to co tam nepatří. 

Veškeré tyto prohřešky se projevují ve financích obce. 

Obec musí uhradit mimořádné vývozy kontejnerů, 

úklid kolem kontejneru, za špatně tříděný odpad 

nedostane od Ekokomu peníze. Veškeré náklady 

spojené s vyvážením odpadů se následně projeví i na 

výši poplatků za popelnice a pytle. Pokud tedy budete 

dodržovat pravidla a obec nebude mít zvýšené náklady 

na vývoz odpadu a firmy zajišťující svoz odpadu 

nebudou zdražovat, lze předpokládat, že i ceny za 

popelnice by mohly být nižší. Informace o třídění 

odpadu naleznete na webu obce.

Termíny svozu velkoobjemového 
kontejneru v roce 2017:
Do velkoobjemového kontejneru patří: odpad 

z domácnosti, který vzhledem ke svým rozměrům 

nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných kontejnerů 

či popelnic např. nábytek – koberce – sanitární 

keramika – objemné obaly.

Do kontejneru nepatří bioodpad, tříděný odpad ani 

nebezpečný odpad!

Jezírko Náves Vyhlídka Ke Klokočné
Rozcestí

Na Obci / K Hájence

15. 4. 29. 4. 13. 5. 27. 5. 10. 6.

24. 6. 1. 7. 8. 7. 15. 7. 22. 7.

29. 7. 5. 8. 12. 8. 19. 8. 26. 8.

9. 9. 23. 9. 7. 10. 21. 10. 28. 10.

Sběrné dvory v okolí Svojetic: 
 Říčany:  

 Březinova 1 650, Říčany, 251 01, tel: +420 493 647 701, web: www.mariuspedersen.cz

Provozní doba:  

PO–PÁ: 8:00–16:00

Provozní doba od 1. 11. do 31. 3.  

(kromě svátků a dnů pracovního 

klidu):  

PO, ST, PÁ: 12:00–16:00,  

SO: 9:00–14:00

Provozní doba od 1. 4. do 31. 10.  

(kromě svátků a dnů pracovního 

klidu):  

PO, ST, PÁ: 13:00–18:00,  

SO: 9:00–16:00,  

NE: 14:00–18:00

 Co tam patří: bezpečnostní sklo – televizory – monitory – lepidla – pneumatiky – plechovky od barev – 

autosklo – autobaterie – podlahové krytiny – použitý olej – bělidla – úsporné žárovky a zářivky – 

videokazety – ředidla – velkoobjemový odpad

 

  Mukařov:  

V areálu na rohu ulic Obecní a Tyršova. 

Provozní doba:  

Dvůr je otevřený celoročně.

Od 4. 4. 2016 rozšířená otevírací doba:  

ST: 11:00–18:00, SO: 8:00–12:00

 Co tam patří: Berou komunální odpad a elektroodpad. 

Provoz velkoobjemového kontejneru v roce 2017: 
vždy od 9:00 do 11:00 hod

Kam s odpady
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  Struhařov:  

Ondřejovská ulice

Provozní doba 1. 4.–31. 10.:  

PO: 7:00–9:00,  

ST: 8:30–10:00,  

ČT: 16:00–18:30,  

PÁ: 16:00–18:30,  

SO: 8:30–11:00,  

NE: 16:00–19:00

Provozní doba 1. 11.–31. 3.:  

PO: 8:00–10:00,  

ST: 8:30–10:00,  

ČT: 15:00–17:30,  

PÁ: 15:00–17:30,  

SO: 8:30–11:00,  

NE: 15:00–18:00

 Co lze odevzdat zdarma: Nebezpečný elektroodpad, zpětně odebírané výrobky (mimo bojlery).

Možnosti likvidace bioodpadu:
Obecní úřad Svojetice nabízí BIO popelnice  

(na 5 let do pronájmu, poté bude vaše). 

Poplatek za svoz odpadu je 750 Kč/rok.  

Jednorázový manipulační poplatek při vyzvednutí 

popelnice je 200 Kč. Svoz probíhá 1× 14 dní v úterý 

(každý lichý týden).

K dispozici pro občany Svojetic je také 

kompostárna ve Struhařově (Ondřejovská 287, 

Struhařov, tel.: 730 150 466, email: ts@struharov.cz). 

Bioodpad odkládaný na Kompostárně Struhařov 
(kartičky jsou k zakoupení na Obecním úřadě 

Svojetice):  

100 Kč/1 m3 (cca objem vozíku za auto)

Kompostárna nabízí také možnost svozu bioodpadu 

z vaší zahrady. Více informací na emailu:  

svoz@struharov.cz 

    

Provozní doba kompostárny

Období od 1. 5. do 30. 11. 

PO: 8:00–12:00, 12:30–16:30

ÚT: 12:30–16:30

ST: není otevřeno

ČT: 8:00–12:00, 12:30–16:00

PÁ: 12:30–16:30

SO: není otevřeno

NE: 14:00–18:00

Období od 1. 12. od 30. 4. 

ÚT: 8:00–12:00, 13:00–18:00

ČT: 8:00–12:00

SO: 8:00–12:00

Na kompostárnu patří:  

odpady ze zahrad, tráva, shrabky, listí, větve, kůra, piliny, odpady z destilace lihovin, biologicky rozložitelný 

odpad z kuchyně (slupky a zbytky zeleniny a ovoce, kompoty v kvasném stavu)

Na kompostárnu nepatří:  

tekuté zbytky jídel, oleje, tuky, odpad z kuchyně živočišného původu (maso, kosti), uhynulá zvířata, 

biologicky nerozložitelné a jiné odpady, zemina, pařezy, kořeny…

Kdo využije kompostárnu má nárok odebírat  

kompost ve výši 16 % váhy návozu a to po 3 měsících 

od prvního návozu. Prosím respektujte, že tráva, 

větve apod. patří do biologického odpadu,  

tedy do popelnice na bioodpad nebo na 

kompostárnu. Do kontejnerů umístěných po obci 

a určených na třídění odpadu či směsný odpad  

toto nepatří! 
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Vyhlášky

Co najdete na  
webových stránkách

Žádáme občany, aby dodržovali platné vyhlášky. Níže uvádíme informace z několika vyhlášek, které byly 

schváleny na základě Vašich podnětů a mají zlepšit kvalitu života v obci.

§ OZV č.3/2016, kterou se stanovují podmínky  
pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci

V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné 

materiály neznečištěné chemickými látkami.

Suché rostlinné materiály nelze spalovat v období 

od 1. 4. do 31. 10. v době od 00:00 hod do 24:00 hod 

a dále v období celého roku v neděli a státem uzna-

ných svátcích v době od 00:00 do 24:00 hodin. Toto 

se nevztahuje na spalování suchého kusového dřeva, 

vč. přirostlé kůry, neznečištěné chemickými látkami.

§ OZV č.1/2016 o ochraně nočního klidu regulaci  
hlučných činností v obci 

Noční klid je dobou mezi 22:00 a 6:00 hodin. V této 

době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné 

projevy. Toto se nevztahuje na noc z 31. 12. na 1. 1., 

kde noční klid je časový úsek od 02:00 do 6:00 

následujícího dne. Ve státem uznaných dnech 

pracovního klidu a o nedělích je každý povinen zdržet 

se od 12:00 do 22:00 hodin veškerých prací spojených 

s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk např. 

sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, 

křovinořezů apod.

§ OZV č. 1/2013, kterou se určují některé podmínky  
pro chov a pohyb psů po celém území obce 

Je zakázán pohyb psů na dětských hřištích, veřejně 

přístupných sportovištích, v areálu mateřské školy. Na 

všech veřejných prostranstvích, které leží 

v zastavěném a zastavitelném území obce (tak jak je 

vymezeno územním plánem) a na kterých není pohyb 

psů zakázán je povolen pohyb psů na vodítku a pes 

musí být ovládán průvodcem. 

Na všech veřejných prostranstvích, které leží mimo 

zastavěné a zastavitelné území obce a na kterých není 

pohyb psů zakázán je povoleno pobíhání psů s tím, že 

pes musí být ovládán průvodcem. 

Zanecháli pes exkrement na veřejném prostranství, 

je průvodce psa povinen tento exkrement okamžitě 

odstranit.

Od května 2016 fungují nové webové stránky obce. 

Administrátorkou webu je místostarostka Ing. Jana 

Marková. Na stránkách naleznete informace od 

Aktualit, přes povinnou Úřední desku až po fotogalerii. 

Dozvíte se něco o obci, nalezenete informace např.: ze 

zasedání zastupitelstva obce, o hospodaření obce, 

kontakty, územní plán obce, obsah vyhlášek, poplatky 

ale také rady a doporučení. Obec se zapojila do 

projektu EZTRATY, proto v pravé části webu najdete 

i odkaz na tuto webovou stránku.

Aby vám nejaké informace neunikly, můžete se 

přihlásit k odběru novinek – zadáte svůj email a pak 

vám přijde každý týden na váš email soupis 

s aktualitami včetně odkazu na ně. 

Webové stránky budou doplňovány o další menu 

a informace. Sledujte www.svojetice.cz. 
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Vážení spoluobčané, 

v budově staré školky plánujeme od září/října 

provozovat různé kroužky pro děti, kurzy pro dospělé, 

využívat místnosti pro setkávání členů TJ Sokol 

Svojetice či Obec baráčníků, přemístit místní knihovnu. 

Chceme budovu využívat jako komunitní 

centrum pro všechny svojetické občany. 

Pro realizaci tohoto projektu hledáme:
∞  šikovné ruce, které nám pomohou např. 

s výmalbou, opravami – nábytek, který už 

nepotřebujete např. skříně, stoly, židle – 

dobrovolníky, kteří pomohou s rozjezdem centra

∞  kontakty na lektory či organizace, které můžeme 

také oslovit

∞  další nápady na využití prostor

Uvítáme také peněžní příspěvky na opravy a zařízení 

budovy. Posílejte své nabídky, nabídky, nápady nebo 

přání na email: starosta@svojetice.cz 

Děkujeme za pomoc.

Obecní úřad Svojetice

Soutěž pro školáky z 1. stupně:
Co kam patří? Pospojuj odpadky se správným 

kontejnerem a vyjde ti tajenka.

1  Sklenice                                        KO V Y

2  Plechovka                              E LEKTROODPAD

3  Lepidlo                            NEBEZPEČNÝ O DPAD

4  Krabice od džusu                                   B I OODPAD

5  Baterie                                                PLAS T Y

6  Pet lahev      V E LKOOBJEMOVÝ KONTEJNER / SBĚRNA

7  Skořápky z vajec                      NÁPO J OVÉ KARTONY

8  Olej po smažení řízků                                     S KLO

9  Nábytek                           POPELNI C E NA JEDLÝ OLEJ

Soutěž pro předškoláky:
Děti, víte jak se správně třídí odpadky? Namaluj 

obrázek, jak třídíš odpad nebo cokoli co tě napadne 

s tříděním odpadu. Popros rodiče, aby ti poradili, když 

nebudeš vědět.

Odpovědi a obrázky přineste na podatelnu 

Obecního úřadu do 31. 10. 2017. Každý z vás bude 

odměněn.

Soutěž pro všechny tvořivé:
Vytvořte něco krásného z odpadu, napište co jste 

vytvořili a z čeho, vyfoťte a pošlete na mail do 

31. 10. 2017: podatelna@svojetice.cz. Výrobky 

nevyhazujte! Autory 3 nejnápaditějších výrobků 

pozveme na Obecní úřad, odměníme a výrobky 

vystavíme. 

Odpadky: Kam patří?

Stránka pro děti

Výzva komunitního centra
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Výstavba celé kanalizace je v naší obci ukončena a v podstatě i bez problémů zkolaudována. Prosím, sledujte 

naše webové stránky a vývěsku, kde jsou zveřejňovány aktuální informace. Před připojením ještě musíte na 

Obecním úřadě uzavřít Smlouvu o odvádění odpadních vod. Nezapomeňte – všichni, kdo měli výstavbu 

kanalizace z dotace, musejí být připojeni!

Tento bod se většiny občanů už netýká, neboť mají 

přípojku řádně zkolaudovanou a připojenou. Pro 

jistotu a pro ty, kteří snad dosud mají s napojením 

potíže, uvádíme postup realizace a napojení na 

kanalizaci:

1.
  Pokud máte vadu na jímce či problém 

s přípojkou kanalizace, informujte Obecní úřad 

e-mailem: starosta@svojetice.cz, osobně nebo 

písemně (dopis, zpráva do schránky). Firma VPK Suchý 

vás bude kontaktovat a vadu opraví.

2.
  Odevzdejte na OÚ elektro revizní zprávu 

nejpozději při podpisu Smlouvy o odvádění odpadních 

vod.

Musíte mít připravenou elektropřípojku k místu 

rozvaděče na ovládání čerpací stanice (kabelem CYKY 

5×2,5 mm2, 400 V) chráněnou proudovým chráničem. 

V místě napojení elektropřípojky na domovní 

elektroinstalaci je nutné umístit jistič 3×16 A a mít 

k dispozici revizní zprávu ještě před usazením čerpací 

jímky respektive čerpadla. Elektropřípojku musí provést 

odborná firma.

3.
  Pokud ještě nemáte namontované čerpadlo, 

bude vás kontaktovat firma AQ SPOL s.r.o.

4.
  V případě, že máte pouze studnu a nechcete 

hradit stočné dle směrných čísel, můžete se obrátit na 

instalatéra, který vám namontuje vodoměr na studnu.

Vodoměr lze koupit na OÚ. Kontakt na instalatéra ze 

Svojetic: pan Gustav Valeš, tel. 721 88 22 89. Vodoměr 

a jeho instalaci hradí vlastník nemovitosti. V případě, 

že má někdo kombinovaný přívod vody do 

nemovitosti, tj. má vodovod a má možnost si přepínat 

přívod vody i na studnu, musí mít vodoměr i na studni 

a v tom případě se sčítá spotřeba z obou vodoměrů. 

O instalaci vodoměru prosím informujte Obecní úřad 

(je nutné doplnit Smlouvu o odvádění odpadních vod).

5.
  Podepište (vlastník nemovitosti) na OÚ 

Smlouvu o odvádění odpadních vod. Kontaktujte 

prosím paní Pelíškovou na OÚ tel. 323 660 600 

a domluvte se s ní na termínu podpisu smlouvy. 

Podepsat smlouvu lze pouze s tím vlastníkem, který 

má zabudovanou jímku a odevzdal elektrorevizi, nebo 

ji přinese s sebou. K podpisu smlouvy potřebujete: OP, 

potvrzení o uhrazení projektu přípojky a LV (List 

vlastnictví), pokud ho máte.

6.
  O termínu možného napojení na kanalizaci 

jsme vás včas informovali.

7.
  Zajistěte si propojení domovní kanalizace 

s jímkou.

Prosíme výkop nezasypávejte, dokud ho 

nezkontroluje zaměstnanec obce p. Tichý. Toto 

propojení vyfoťte a pošlete emailem na OÚ: 

podatelna@svojetice.cz

8.
  Spojte se s panem Tichým na tel. 608 782 830 

a domluvte si termín.

Pan Tichý zkontroluje uzávěry a provede spuštění. 

Prosíme, připravte si pro pana Tichého výrobní číslo 

čerpadla a číslo elektrické rozvodny (dostali jste je 

při instalaci).

Pro vlastníky nemovitostí, kterým se usazuje 

čerpadlo do stávající jímky nebo čističky je postup 

stejný. 

Děkujeme všem za spolupráci  

při spouštění kanalizace. 

Informace ke stavu kanalizace


