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1/2019 

Svojetické fórum 

zpravodaj obce Svojetice  - vydává Obecní úřad Svojetice  - vychází nepravidelně -  prosinec 2019 

 

Úvodní slovo starostky… 

Vážení spoluobčané,  

tak už jsou zase před námi – kdo? No přece „Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a 

veselé“… Děti se těší, píšou Ježíškovi, dospěláci absolvují každoroční maratón 

nákupů a úklidu, hospodyňky začínají péct cukroví – samozřejmě nejdřív perníčky, 

linecké a vanilkové rohlíčky, aby se pěkně odležely… A nakonec se stejně všichni – 

děti i dospěláci - budeme radovat u rozsvíceného vánočního stromečku, až Ježíšek 

přiletí a přinese nám dárečky a k tomu tu správnou vánoční náladu. Budeme také 

možná trochu rozjímat a vzpomínat, protože Vánoce by měly být i časem pro 

zamyšlení, zklidnění a otevření srdcí k ostatním lidem. No a my k tomu přicházíme 

s ohlédnutím za tím letošním rokem, který byl pro nás – zastupitelstvo obce rokem 

prvňáčků.  

Ale než se pustím do ohlédnutí za letošním rokem, dovolte mi, abych vám všem 

popřála za sebe i za ostatní zastupitele a pracovníky obecního úřadu, aby Vánoce 

byly pro vás opravdu dobou plnou pohody, klidu, dobou strávenou s vašimi blízkými, 

dobou naplněnou štěstím a kouzly, které umí právě jen Vánoce… 

 

       Mgr. Martina Vedralová, starostka obce                         
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Co se v letošním roce nám všem společně povedlo 

Obec získala dotaci 1 mil. Kč na Rekonstrukci návesní nádrže od 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství. 

Rekonstrukce nádrže bude spočívat v odstranění stávajících zdí, které jsou 

v havarijním stavu, výstavbě nových zdí z lomového kamene a požeráku. Zároveň 

dojde i k odbahnění nádrže. Rekonstrukce měla být původně zahájena v srpnu, ale 

z důvodu podání odvolání spolku ČSOP Svojetice a rekonstrukce silnice 

Choceradská jsme byli nuceni (ač neradi) posunout realizaci na rok 2020. Do konce 

roku dojde alespoň k vypuštění nádrže a následně k odbahnění.  

Obec se rozhodla opravit komunikaci v ulicích Podemlejnská a Srbínská a 

to i přesto, že se nepodařilo získat dotaci, o kterou jsme žádali. Oprava byla 

provedena s využitím recyklátů z paralelně probíhající rekonstrukce ulice 

Choceradské a to ve spolupráci a s pomocí některých spoluobčanů - obyvatel ulic 

Podemlejnská a Srbínská, kterým tímto i touto cesto chci ještě jednou poděkovat za 

jejich angažovanost. 

V průběhu léta obec zajistila úpravy zeleně (prořez stromů a křovin) podél 

ulice  V zátiší a podél silnice ze Svojetic do Louňovic.  

Aktivní jsme byli rovněž o v oblasti kultury, kde jsme realizovali několik 

zdařilých akcí, počínaje tradičními „čarodějnicemi“ s pořádnou vatrou a vztyčením 

Májky (kterou se podařilo uhlídat 😊), dále vítáním občánků, blížící se léto jsme 

pozdravili tradičním Dnem dětí na fotbalovém hřišti s bohatým programem  a  

prvním ročníkem Svojetické letní scény aneb filmovým létem. Podzimní dušičkové 

počasí jsme zpestřili dětem i dospělým HALLOWEENEM s lampiónovým průvodem 

vč. strašidelných zastávek a spoustou her a aktivit v prostorech pivnice Na Skále. No 

a pomalu se přiblížila zima a s ní tradiční Mikulášská opět s bohatým programem pro 

děti vč. příjezdu Mikuláše v kočáře a rozsvícení nově ozdobeného vánočního stromu. 

Akce Svojetická letní scéna a Mikulášská proběhly za finanční podpory, kterou se 

nám podařilo získat od Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a 

zmírnění následků živelních katastrof. Dále bychom chtěli poděkovat sponzorům 

akce Mikuláš – panu Honzovi Strnadovi, panu Honzovi Zderčíkovi a paní Daně 

Kratochvílové. 
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Nezapomněli jsme také na naše Svojetické fotbalisty a Obec baráčníků, kde 

jsme oběma spolkům přispěli v letošním roce dotací na financování jejich aktivit a 

rádi bychom jim poděkovali za jejich spoluúčast při přípravě kulturních akcí. 

Věřím, že jste také zaregistrovali, že se výrazně změnily webové stránky obce 

a snad si mohu dovolit říct, že vypadají pěkně a jsou opravdu moderní a přehledné. 

Aktuálně zastupitelstvo pracuje na přípravě rozpočtu pro rok 2020. Návrh rozpočtu 

a návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce 

https://svojetice.cz/uredni-deska/ a na vývěsce. 

A protože rok 2019 pro nás všechny ve Svojeticích nebyl vždy jen procházkou 

růžovým sadem, musím se ohlédnout i za jednou hodně významnou akcí, kterou jsme 

si všichni společně užili a protrpěli a sice rekonstrukcí Choceradské. 

Tato akce mě osobně i kolegy zastupitele stála hodně sil a nervů, byla specifická tím, 

že zadavatelem ani investorem  nebyla obec, ale Středočeský kraj a museli jsme 

vše s tím spojené "strpět" a přežít, přičemž jsme se snažili vyjednat s investorem  i 

zhotovitelem to, abychom tady ve Svojeticích mohli ve ztížených podmínkách 

všichni nějak fungovat. Jen namátkou zmíním, že se nám podařilo vyjednat tzv. 

"povolenky" pro průjezd rekonstruovaným úsekem, provozování mikrobusu, který 

vozil každý den lidi ze Svojetic do Všestar a Strančic a zpět a v neposlední řadě i to, 

že rekonstrukce skončila dříve než byl původně stanovený termín. A to přitom došlo 

k vynucené změně technologie, která znamenala neplánované cca 2 týdenní přerušení 

prací. Pro mne a některé kolegy zastupitele to znamenalo řadu jednání s dodavatelem 

stavby Robstavem, s úředníky ze Středočeského kraje, se zástupci Krajské správy a 

údržby silnic a se zástupci ROPIDU (a samozřejmě s občany). 

Každopádně už je to za námi, namísto dřívějšího "tankodromu" máme krásnou novou 

silnici a k tomu ROBSTAV jako malý dáreček a odškodnění za prožité útrapy :) 

navíc opravil úsek silnice mezi Svojeticemi a Klokočnou a mezi Svojeticemi a 

Tehovcem, což původně nebylo v plánu a opravil výtluky na části komunikace 

Louňovická. 

Co připravujeme na rok 2020 

Pracujeme na modernizaci systému odpadového hospodářství – čipování + 

zavedení nádob na separovaný odpad do domácností. Ke správnému očipování 

popelnic je nutné mít v domácnosti nádobu na směsný odpad, která odpovídá 

https://svojetice.cz/uredni-deska/
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normám EN 840 a DIN 6629. Jedná se o plastové nádoby o objemu 120 nebo 240 

litrů, jejichž čipování v době svozu zajistí svozová firma. Ve výjimečných případech 

lze čipování zajistit i na kovových nádobách o objemu 110 litrů. Jiné typy nádob, 

které jsou v současné době ještě v některých domácnostech v používání, čipovat 

nelze. Jedná se např. o kulaté plastové nádoby o objemu 110 litrů nebo kovové 80 

litrové. V takovémto případě je možnost si na obecním úřadu pronajmout standardní 

nádobu novou, a to o objemu 120 nebo 80 litrů, nebo ji zakoupit za zvýhodněnou 

cenu (500,-Kč). Biopopelnice se nečipují. 

Aktuálně již mnozí občané objednávají nádoby na separovaný odpad (modré na papír 

a žluté na plasty). Čipování nádob na směsný odpad proběhlo 5.12.  

Z kapacitních důvodů se nepodařilo očipovat všechny nádoby. Očipovanou popelnici 

poznáte hlavně dle nalepené etikety s čárovým kódem, která je nalepena z boku 

nádoby. Druhé kolo čipování proběhne 12.12.2019 od 6:00 do 16:30 hod. a to bez 

ohledu na to, zda tento termín je z hlediska čtrnáctidenního cyklu pro danou 

domácnost svozový či nikoliv. Čipují se popelnice prázdné, tzn. že i když příští 

čtvrtek spadá do sudého týdne, budou vyvezeny a načipovány i nádoby, které v tomto 

termínu vývoz plánovaný nemají. Upozorňujeme, že odpad z neočipované nádoby 

nebude od 1.1.2020 vyvezen!!!  

Svozová společnost FCC čipováním značně zaneprázdněna, neboť čipování probíhá 

současně i v dalších obcích regionu, a tudíž nemá kapacity na čipování separačních 

nádob na tříděný odpad v domácnostech. To proběhne až v následujícím roce v 

termínech, o kterých budeme ještě předem vyrozuměni. Bez ohledu na čipování, 

svozový režim tříděného odpadu z domácností bude probíhat ve stanoveném režimu 

(plast - lichá středa, papír - sudý pátek). 

Dále připravujeme vybudování centrálního shromaždiště odpadu („sběrný 

dvůr“), které bychom chtěli vybudovat v průběhu příštího roku. Aktuálně byly 

zahájeny práce na projektové dokumentaci.  

Po vybudování centrálního shromaždiště budou postupně zrušena a odstraněna  

stávající „hnízda“ s  kontejnery na separovaný a směsný odpad, která jsou rozmístěna 

na několika místech Svojetic a jsou terčem stížností občanů bydlících v jejich 

blízkosti. Všechny kontejnery budou soustředěny ve „ sběrném dvoře“.  
 

Pokud máte o pořízení nádob na separovaný odpad (plast a papír) o objemu 240 

l do domácnosti zájem, registrujte se osobně, telefonicky nebo e-mailem na 

podatelna@svojetice.cz do 10.12.2019 a popelnice vám budou  postupně 

svozovou firmou dovezeny přímo na vaši adresu. 

 

mailto:podatelna@svojetice.cz
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Svoz separovaného odpadu v nádobách přímo od občanů (z domácností) bude 

probíhat  v termínech: 

Plast – STŘEDA lichý týden  (Žlutá nádoba) 

Papír  – PÁTEK sudý týden  (Modrá nádoba) 

 

Pracujeme na projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení pro projekt 

výstavby chodníku podél celé Choceradské (až po Vyhlídku) a budeme v příštím 

roce žádat o dotaci na tento projekt. Protože předpokládaný termín pro podání žádosti 

o tuto dotaci je listopad 2020, je předpokládaný termín zahájení realizace stavby rok 

2021. 

Budou zahájeny práce na projektové dokumentaci pro výstavbu chodníku 

podél ulice Na Skále. 

Dalším projektem, který chceme začít realizovat v nadcházejícím roce je 

Projekt revitalizace zeleně a okolí rybníka na návsi. Celkově je naším cílem 

zvelebit postupně celou náves, protože náves by měla být „výkladní skříní“ každé 

obce. 

A protože na náves navazují bezprostředně ulice U Parku a ulice V Průhonu 

a potažmo Louňovická, připravujeme rovněž pro tyto komunikace jejich 

rekonstrukci. Práce na tomto projektu zahájíme opět podáním žádosti o dotaci již 

v příštím roce. 

Další významnou akcí bude oprava hřbitovní zdi Svojetického hřbitova, 

která je již ve velmi špatném stavu a proto ji musíme uskutečnit bez ohledu na to, zda 

se nám podaří i na tuto akci získat dotaci. Přece jen se jedná o pietní místo a jako 

takové si rozhodně zaslouží naši pozornost.  

Připravujeme také doplnění dopravního značení místních komunikací 

v obci, které by mělo přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve 

Svojeticích. 

Protože nejen prací a výstavbou živ je člověk, budeme pokračovat v úspěšně 

letošním rokem započaté tradici Letní scény ve Svojeticích aneb filmové léto. 
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A v neposlední řadě bych ráda uvedla novinkou, kterou chceme dále zlepšit 

služby OÚ pro občany a sice zavedení platebního terminálu na OÚ a tím možnosti 

platit i platebními kartami a to již v průběhu ledna 2020. 

Co musíme a chceme dotáhnout 

Stočné 

Jistě jste si všimli, že dosud nebylo fakturované stočné za rok 2019. Důvodem 

bylo zřízení nové databáze odběratelů. Bylo zjištěno, že obec v minulosti v průběhu 

let 2016-2018 řádně nevybírala nedoplatky na stočném a nebyla uchovávána historie 

stočného za předešlé roky. V účetnictví obce jsou od roku 2016 evidovány 

nezaplacené faktury za stočné ve výši cca 370 000,-Kč.  

Během prosince 2019 budou vystaveny a rozeslány faktury za celý rok 2019.  

V roce 2020 již bude fakturace probíhat standardně 2x do roka. 

V prvním čtvrtletí roku 2020 začneme s rozesíláním formulářů (upřesnění 

zdroje vody pro napojený objekt), který bude sloužit jako podklad pro výpočet 

stočného. Na základě zjištěných zaktualizovaných informací, budou tyto údaje 

zaneseny/doplněny do stávajících Smluv o odvádění odpadních vod.  Tato 

aktualizace do budoucna urychlí výpočet za stočné a spoluobčané tak budou dostávat 

své faktury za odvádění odpadních vod včas – 2x do roka v řádném fakturačním 

termínu. V tomto ohledu děkujeme za trpělivost a spolupráci. 

Ve formuláři budou upřesňovány tyto skutečnosti:   Zdroj vody pro napojený 

objekt    

a) Pouze veřejný vodovod s vodoměrem  

Stočné se bude fakturováno dle množství odebrané vody měřené vodoměrem, protože odběratel má pouze 
vodovodní přípojku a žádný svůj zdroj ( studnu, vrt). 

 

b) Pouze vlastní studna, osazená vodoměrem  
Pokud nemá vodovodní přípojku a má pouze svoji studnu, na kterou si instaluje vodoměr, tak mu bude 

fakturováno množství, které bude změřené na vodoměru. 

 

c) Pouze vlastní studna bez měřícího zařízení 

Pokud nemá vodovodní přípojku a má pouze svoji studnu, ale nechce si instalovat vodoměr, tak mu bude 

fakturováno množství odpadních vod dle směrných čísel (dle zákona) , tj. 35m3/osobu/rok. ( všem bez 

rozdílu věku) 
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d) Souběh zdrojů VEŘEJNÝ VODOVOD + VLASTNÍ STUDNA s vodoměrem  
Pokud bude mít vodovodní přípojku a také svůj zdroj ( studnu) na které bude instalován vodoměr, tak se 

bude fakturovat součet množství naměřených na obou vodoměrech ( vodoměr přípojka + vodoměr studna) 

    

e) Souběh zdrojů VEŘEJNÝ VODOVOD + VLASTNÍ STUDNA bez měření 

Pokud bude mít vodovodní přípojku a také svůj zdroj (studnu), ale nebude na studni instalován vodoměr, tak 

se bude fakturovat vyšší z hodnot, tzn. pokud bude mít na vodoměru (vodovodní přípojka) množství které 

odpovídá směrnému číslu a nebo vyšší, tak se budou fakturovat m3 dle vodoměru. Pokud na vodoměru 

bude množství odebrané vody nižší než je směrné číslo, tak se bude fakturovat množství, které odpovídá 

směrnému číslu. 

Př: Fakturace dle vodoměru: 

V rodinném domě žijí 2 lidé, tzn. 35m3 + 35m3 = 70m3/rok. 

Když na vodoměru bude množství 72m3, tak se bude fakturovat dle vodoměru – 72 m3 

 

Fakturace dle směrných čísel:  

V rodinném domě žijí 2 lidé, tzn. 35m3 + 35m3 = 70m3/rok. 

Když na vodoměru bude množství 52m3, tak se bude fakturovat dle směrných čísel – 70m3 

    

Místní poplatky  

 Zákonnou povinností obce je vybírání místních poplatků. Zjistili jsme, že 

v účetnictví obce jsou od roku 2015-2018 evidovány nedoplatky na místních 

poplatcích ve výši cca 97 000,- Kč. V současné době probíhá rozesílání upomínek za 

nedoplatky na popelnicích, pytlích, poplatků ze psů a poplatků za hrobové místo. 

Žádáme občany, kteří neuhradili povinné poplatky ať neprodleně uhradí na pokladně 

OÚ nebo na účet obce (č. ú.: 35-8423700267/0100). 

Komunitní centrum Minimax  

           Část budovy staré školky našla své využití – i dál bude sloužit dětem a jejich 

rodičům. Od ledna v ní bude k dispozici unikátní péče pro emocionální zdraví – 

terapie hrou (s kořeny v USA a ve Velké Británii). Pomáhá dětem a rodičům 

v nesnázích najít rovnováhu a pevnou půdu pod nohama. Děti, které absolvují terapii 

hrou dokáží lépe komunikovat, zlepší své sebeovládání a stanou se emocionálně 

stabilnější. Trápí vás nebo vaše dítě něco? Přijďte si popovídat. První setkání je 

nezávazné a zdarma. www.playtherapy.cz 

 

http://www.playtherapy.cz/
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Rozběhla se kastrace volně žijících kolonií divokých koček ve Svojeticích 

     

Pozvánka 

               

 

 MŠ SVOJETICE 

  ZVE VŠECHNY SPOLUOBČANY 

  NA VEŘEJNÉ VYSTOUPENÍ 

                         DĚTÍ  Z MŠ 

 

     13. 12. 2019  v  10:00 h 

                                              

        Místo konání : 

      Společenský sál MŠ 

 

 

S pásmem básniček a písniček vystoupí děti ze tříd Motýlci a Včelky, 

následovat bude vystoupení flétnistů z kroužku „Písklata“. 

Přijďte si společně zpříjemnit adventní čas. 
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                                  HARMONOGRAM SVOZU DOMOVNÍCH NÁDOB 

                                                                               PROSINEC 2019 - PROSINEC 2020

5 12 19 26 2 9 16 23 30

5 19 2 16 30

PROSINEC ČERVENEC 14 28

2019 13 27 10 24

4 18 1 15 29

2 9 16 23 30 6 13 20 27

2 16 30 13 27

LEDEN SRPEN 11 25

2020 10 24 7 21

1 15 29 12 26

6 13 20 27 3 10 17 24

13 27 10 24

ÚNOR ZÁŘÍ 8 22

7 21 4 18

12 26 9 23

5 12 19 26 1 8 15 22 29

12 26 8 22

BŘEZEN ŘÍJEN 6 20

6 20 2 16 30

11 25 7 21

2 9 16 23 30 5 12 19 26

9 23 5 19

DUBEN 7 21 LISTOPAD 3 17

3 17 13 27

8 22 4 18

7 14 21 28 3 10 17 24 31

7 21 3 17 31

KVĚTEN 5 19 PROSINEC

1 15 29 11 25

6 20 2 16 30

4 11 18 25 SMĚSNÝ ODPAD (TÝDNĚ)

4 18 SMĚSNÝ ODPAD (1X14 DNŮ - LICHÝ TÝDEN)

ČERVEN 2 16 30 BIO 

12 26 PAPÍR

3 17 PLAST


