Svojetické fórum
zpravodaj obce Svojetice - vydává Obecní úřad Svojetice - vychází nepravidelně - prosinec 2020

Úvodní slovo starostky…
Vážení spoluobčané, milí Svojeťáci,
říkáte si, jak ten čas běží? Kdeže, čas přímo letí, pádí, uhání… Ještě si vybavuji momentky z letních
túr v horách a přitom Vánoce už zase klepou na dveře a Nový rok vykukuje hned za nimi… Jako
každý rok, tak i letos se proto chci trochu ohlédnout za tím letošním.
Jaký byl rok 2020? No, podle mě hodně zvláštní, neobvyklý, vymykající se všemu, na co jsme zvyklí
a - pevně doufám, že přinejmenším v některých ohledech - neopakovatelný. Nelze nezmínit to, jak
jsme v březnu přivítali i v naší české kotlině nezvaného hosta – pana covida, jak jsme si museli
zvyknout na nejrůznější opatření, která by nás ještě před rokem vůbec nenapadla, jak se některá
opatření jednou zaváděla, potom zase měnila, jak jsme se počátkem léta těšili, že už to všechno
konečně končí a jak to na podzim přišlo znova, jak se nám střídali ministři zdravotnictví a jak se na
internetu vyrojila spousta nejrůznějších „předpovídačů“ a odborníků i „takyodborníků“… Vybaví se
mi ale také ta vlna solidarity mezi lidmi, to, jak jsme šili anebo alespoň zkoušeli šít roušky, to, jak
najednou zase v lidech vykvetlo lidství a vůle pomoci svému bližnímu. Vybavuje se mi také to, jak
po několika skoro tropických létech jsme měli letos zase to naše české léto, jak jsme měli zase i
opravdové jaro, jak se déšť postaral o doplnění chybějící vláhy z předešlých let. Prostě byl to zvláštní
rok, něco nám všem vzal, ale zase něco i dal. Ale konec ohlížení, život jde dál, přicházejí Vánoce,
přijde nový rok a – pevně věřím, že přijde také čas, kdy odejde ten nezvaný host pan covid…
A toto je současně i část mého novoročního přání vám i nám všem, abychom mohli ten příští rok v
prosinci ohodnotit slovy, že to byl rok celkem normální, všední, obyčejný a ten nezvaný host odešel
a už se nevracel. A nám všem, aby zbyla z roku letošního alespoň trocha té lidskosti, snahy pomáhat
a dobré vůle.
Milí Svojeťáci, přeji vám všem krásné Vánoce, obdařené klidem a pohodou a ŠŤASTNÝ NOVÝ
ROK 2021!
Martina Vedralová, starostka obce
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Co se v letošním roce nám všem společně povedlo
Podařilo se nám úspěšně dokončit kompletní rekonstrukci a opravu našeho rybníka na návsi.
Teď máme opravdu krásný rybník, který tvoří harmonickou součást centra naší obce. Věřím, že
přiláká děti k zimnímu bruslení (když nám Svatý Petr nadělí mráz
) a v létě nabídne příjemné
pohlazení pro naše oči a případně i možnost se trochu smočit nohy v čisté vodě, protože rybník jsme
před rekonstrukcí odbahnili. Pro úplnost dodám, že celkově rekonstrukce a obnova rybníka stála cca
3 mil. Kč, z toho 1 mil. jsme zafinancovali díky dotaci, kterou se nám podařilo získat od
Středočeského kraje. Chci také poděkovat firmě Hradecká společnost (a také kameníkům ze Svojetic,
kteří společně rekonstrukci rybníka realizovali, protože výsledek je fakt parádní!
Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Projekt„ Rekonstrukce návesní nádrže – Svojetice“ byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje

Nechceme zapomínat ani na ty, kdo zde byli a žili před námi – naše předky. Proto (tak jak
jsme v loňském roce slíbili) jsme provedli kompletní rekonstrukci hřbitovní zdi. Nyní se už nemusíme
stydět při pohledu na Svojetický hřbitov, protože na první pohled je vidět, že řemeslníci odvedli
skvělou práci a naši předkové to shora jistě vidí a spokojeně se usmívají.
Celková rekonstrukce a obnova hřbitovní zdi stála cca 2 mil. Kč, z toho 951 527,- Kč jsme
zafinancovali díky dotaci, kterou se nám podařilo získat od Středočeského kraje. Chci poděkovat také
firmě Adevita a bratrům Jordánovým - kamenosochařství Svojetice, kteří odvedli skvělou práci .
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projekt „Oprava havarijního stavu oplocení a zdi
hřbitova – obec Svojetice “ byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje
Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Nezapomněli jsme ani na naše nejmenší občánky a zrealizovali jsme projekt „Modernizace
technologie chlazení v MŠ“, na který jsme opět získali dotaci. Celková modernizace chlazení stála
1 072 tic. Kč z toho 965 tis. Kč jsme zafinancovali díky dotaci od Ministerstva financí ČR. Chci
poděkovat firmě Stangl technik, která modernizaci rychle zrealizovala.
Kromě těchto třech velkých akcí jsme udělali také řadu menších věcí, jako např. opravy
komunikací, dokončili jsme vnitřní úpravy obecního úřadu, kde bych chtěla poděkovat firmě
Miroslav Šmíd, která bravurně za chodu obecního úřadu úpravy zrealizovala a zaměstnanci i
zastupitelé již nemusí pracovat v prostorech, které jednak vypadaly již poněkud omšele a jednak v
některých ohledech byly dokonce zdravotně závadné.

Život v obci
Nemoc COVID-19 ovlivnila společenský život a kulturní dění v obci. Při plánování akcí na
rok 2020 nás nikoho nenapadlo, že většinu plánů bude nutné s ohledem na zdraví a bezpečnost našich
občanů zrušit. V době, kdy situace byla příznivější se nám povedlo uskutečnit některé tradiční akce.
V pivnici Na Skále se v únoru konala ,,Masopustní merenda“. Zaplnila se celá hospůdka a veselé
masky se bavily při hudbě a tanci dlouho do večera. Zábava byla spojená s bohatou tombolou a
pohostinností baráčníků. Za podpory baráčníků jsme nevynechali položení květin k pomníku na návsi
v květnu a říjnu, kdy si připomínáme důležité dny našeho státu.
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Setkání lidí po dlouhé zimě je každý rok moc důležité. Bohužel následovala první
epidemiologická opatření, která nám dovolila uskutečnit až plánovaný KINOBUS na hřišti aneb
Svojetickou letní filmovou scénu, na kterou jsme také získali dotaci ve výši 10.000,- Kč od
Středočeského kraje.

projekt „Letní scéna ve Svojeticích“ byl realizován s
finančním přispěním Středočeského kraj

Před příchodem zimy jsme v listopadu uskutečnili úklid obce. Jedná se o každoroční akci
s názvem ,,Čisté Svojetice“. I přes nepřízeň počasí se nasbíralo v obci, podél komunikací a v parku 9
pytlů odpadků. Za pomoci fotbalistů byl v závěru roku, o prvním adventním víkendu, postaven betlém
a rozsvícen náš Svojetický vánoční strom. Betlémské světlo připutovalo i k nám do Svojetic. Sbor
dobrovolných hasičů Lensedly přivezl dne 19.12.2020 betlémské světlo a rozdal světlo místním
občanům.

Letošní rok byl tak trochu jiný, než ty předešlé, ale věříme, že následující rok nám umožní vrátit
společenský a kulturní život do obce a uskutečnit naše tradiční akce.
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Provozní oblast života obce
Kanalizace
Již čtvrtým rokem provozujeme naši obecní kanalizační síť a ČOV. Aby bylo možné udržet
celý systém v chodu s minimem problémů, je potřeba, aby občané připojení
na veřejnou kanalizaci
dodržovali následující základní pravidla provádění „údržby“ kanalizační jímky a čerpadla.
Každý majitel přípojky by měl minimálně 1x za půl roku čerpadlo a plovák prostříkat a opláchnout
tlakovou vodou anebo alespoň proudem vody, aby došlo k odstranění zbytků tuku, vlasů, atd., které
se časem usazují na čerpadle a mohlo by tak dojít k jeho poškození.
Případná porucha čerpadla je servisní firmou vyhodnocena, zda se jedná o poruchu v důsledku
špatného materiálu anebo v důsledku neprovádění jeho údržby. Pokud by porucha byla vyhodnocena
jako porucha z důvodu „neprovádění příslušné údržby“, musí si majitel nemovitosti opravu hradit
sám.
Majitelům, kteří svou nemovitost používají pouze sezóně připomínáme, že je nutné jímku vyčerpat a
vyčistit minimálně oplachem a naplnit čistou vodou před zazimováním objektu, jinak může docházet
ke hnilobným procesům a vytváření různých nežádoucích sloučenin, které někdy rozrušují i nerezové
součásti zařízení. Omyté čerpadlo po napuštění jímky znovu celé ponořit do čisté vody. Také je
vhodné poklop na jímce řádně zateplit, např. polystyrenovou deskou, aby nedošlo k jejímu
promrznutí.

Upozorňujeme současně, že do WC v žádném případě nelze házet čistící
ubrousky, vlhčené toaletní papíry, dětské pleny, tyčinky, hadry, dámské vložky,
atd. Hrozí totiž zadření čerpadla a jeho opravu si v takovém případě hradí každý
majitel sám.
V případě pokud i přes dodržování výše uvedených pravidel dojde k poruše kanalizační přípojky,
kontaktujte technického pracovníka OÚ p. Tichého na tel. 608 782 830.

Stočné
V průběhu celého letošního roku pokračoval obecní úřad v řešení neuhrazených plateb za
stočné z let 2016 – 2018, které začal řešit již v průběhu roku 2019. Z původní dlužné částky 370tis.
Kč, která nebyla v průběhu let 2016-2018 řádně vybírána, byla na základě zaslaných upomínek
dlužníkům většina plateb již uhrazena. Stav pohledávek za stočné se tak ke konci roku 2020 podařilo
snížit na cca 65tis. Kč. Převážně se jedná o pohledávky za vlastníky, kteří svou nemovitost již prodali
a odstěhovali se. Tito občané budou muset dlužné stočné uhradit také a to v souladu s ustanoveními
Smlouvy o odvádění odpadních vod, která s nimi byla sepsána.
S ohledem na výše uvedené žádáme vlastníky nemovitostí také o to, aby v případě změny
vlastníka nemovitosti informovali OÚ Svojetice za účelem úpravy Smlouvy a vyrovnání
pohledávek.
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Sazba stočného na rok 2021
Obec Svojetice v listopadu 2020 obdržela z Ministerstva životního prostředí (MŽP) urgentní
výzvu k provedení nápravy ceny stočného dle podmínek dotace, ze které byla výstavba kanalizace
a ČOV v rámci Operačního programu Životního prostředí 2007-2013 akce „ Svojetice - tlaková
kanalizace a ČOV“ financována. Požadovaná náprava spočívá v úpravě ceny pro stočné na rok 2021,
účtované konečným spotřebitelům dle podmínek poskytnuté dotace. Vybíraná cena za stočné za rok
2019 dosahovala pouze 89% ceny pro stočné dle relevantní finanční analýzy MŽP. Dle podmínek
poskytnutí dotace musí ale skutečná cena pro stočné dosahovat alespoň 90 % ceny pro stočné dle
relevantní finanční analýzy - přepočteno na běžné ceny daného roku. Podmínky musí obec plnit po
celou dobu udržitelnosti projektu financovaného z dotace ( tj. 10 let od ukončení realizace akce).
Náprava musí být provedena nejpozději do 31.12.2021. V opačném případě by věc byla předána
příslušnému orgánu finanční správy k vymáhání pokuty.
S ohledem na výše uvedené je obec nucena kalkulovat cenu za stočné na rok 2021 ve výši 47,- Kč/m³
bez DPH. (Dle směrného čísla pak 1645,- Kč/os/rok bez DPH.)
Konečná cena stočného pro odběratele bude tedy ve výši 51,70 Kč/m³ s DPH, (dle směrného
čísla pak ve výši 1809,5 Kč/os/rok s DPH).
Oproti roku 2020 dochází tímto k navýšení ceny za stočné o 1,21 Kč/m³ vč. DPH.

Sazba vodného na rok 2021
Obec od provozovatele vodovodního řadu – společnosti I.T.V. obdržela informaci o kalkulaci
vodného na rok 2021. Cena vodného na rok 2021 je stanovena na 41,- Kč/m³ bez DPH.
Tím, že obec musela navyšovat cenu za stočné, rozhodli se zastupitelé obce Svojetice, že cenu za
vodné na rok 2021 nenavýší a schválili snížení jednotkového nájemného z 5,-Kč/m³ na 3,- Kč/m³.
Konečná cena vodného pro odběratele pro rok 2021 tak bude ve výši 48,40 Kč/m³ s DPH.
Oproti roku 2020 dojde tímto ke snížení ceny za vodné o 1,65 Kč/m³ s DPH.
V konečném důsledku při sečtení ceny vodného a stočného nedojde pro rok 2021 ke zvýšení
ceny pro odběratele oproti roku 2020.

Odpadové hospodářství
V rámci hospodaření s odpady dochází s účinností od 1.1.2021 k zásadní změně legislativy
díky novému zákonu o odpadech. Závazné cíle odpadového hospodářství pro Českou republiku do
roku 2030 jsou navýšení celorepublikového procenta vytříděnosti komunálního odpadu z 38%
na 65% a snížení celorepublikového procenta ukládání na skládky z 45% na 10%.
Kromě legislativních změn je obec v rámci odpadového hospodářství povinna zajistit vyváženost
mezi náklady obce spojenými s odpadovým hospodářstvím a výnosy z plateb od obyvatel za svoz a
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likvidaci odpadu. V tomto ohledu obec s cílem minimalizovat dopady na občany od roku 2013
nezvyšovala ceny za svoz a zpracování odpadů, což se ale velmi negativně projevilo
v nedodržování výše uvedeného pravidla a jen pro představu obec v loňském roce musela dotovat
cca 630 tis. Kč (!) celkové náklady spojené s odpady. Takto vysoký doplatek je opravdu
významnou položkou v obecním rozpočtu. Protože nebylo nadále únosné takto pokračovat, bylo
zastupitelstvo nuceno upravit pro rok 2021 ceny za odpady pro občany. Navýšení cen bylo po
rozsáhlých diskusích v rámci zastupitelstva finalizováno tak, že jsou zvýhodněny pro další období
cenově 14ti denní svozy komunálního odpadu a to zejména u nádob 110 a 120l. Do cen za
komunální odpad jsou zakomponovány i náklady obce spojené se svozem separovaného a bio
odpadu a to i vč. velkoobjemového kontejneru.
Dále je nově zavedena povinnost mít nádobu na komunální odpad také pro „chataře“.
Všichni občané mají možnost mít zdarma nádoby na separovaný odpad (modré, žluté a zelené) a
současně možnost pořídit si hnědou nádobu na bioodpad, u které obec zajišťuje rovněž svoz, kdy
náklady jsou opět již zakalkulovány do ceny za komunální odpad.
Závěrem je potřeba uvést také to, že výrazným způsobem byly zvýšeny ceny svozové firmy, které
obec platí za svoz a likvidaci odpadů a to o cca 35% oproti předchozímu období.
Od 1. ledna 2021 tak začíná platit nová Obecně závazná vyhláška Obce Svojetice č. 5/2020, kterou
se stanoví poplatek za komunální odpad na území Obce Svojetice a kterou také dochází k úpravě
výše poplatků za komunální odpad. Úprava ceny u jednotlivých kategorií lépe odráží současné
náklady spojené s touto službou. Vyhláška je uveřejněna na úředních deskách –
https://svojetice.cz/uredni-deska/. Celkově záměrem obce je v oblasti odpadů snižovat objem
produkovaného odpadu a dále pokračovat v cestě třídění odpadů na bázi separovaného odpadu a
bioodpadu. V popelnicích a vedle popelnic by prostě nemělo končit bez ladu a skladu vše co
domácnost v rámci odpadu vyprodukuje a měli bychom si uvědomit, že země neunese dále a dále
neustále se zvyšující kvanta odpadů.
Veřejná shromaždiště v obci budou postupně rušena, aby se tak zamezilo nekontrolovatelnému
odkládání odpadu kolem kontejnerů. Stačí si prohlédnout ilustrační foto.
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Apelujeme na všechny obyvatele, chataře i návštěvníky, aby s ohledem na životní prostředí,
vzhled obce a snižování nákladů v maximální míře třídili odpad a do směsného odpadu, tedy do
popelnice, dávali jen opravdu to, co již vytřídit nelze. Naproti tomu žádáme, aby do kontejnerů na
tříděný odpad byly odkládány opravdu pouze plasty, sklo a papír. Nepatří sem komunální odpad,
stavební suť, bioodpad.
Stále se najdou i jedinci, kteří ukládají bioodpad do okolních lesů a luk! Je zarážející, jak někomu
nevadí, že trávu, větve a listí ze své pečlivě udržované zahrady hodí za plot či do blízkého lesa. I
tyto pozemky mají svého vlastníka! Buďte prosím více všímaví a ohleduplní a nedělejte kolem obce
skládky. Máte již dost jiných možností, jak bioodpad likvidovat! ( vlastní bio-popelnice,
biokontejner u ČOV, kompostárna Struhařov)
Žádáme také, abyste nelikvidovali tuky a oleje tím, že je nalijete do splaškové kanalizace. Hrozí
ucpání kanalizace a velmi zdražujete provoz čistírny odpadních vod. Tuky a oleje nalijte do
plastových nádob, uzavřete a odevzdejte do popelnice na jedlé tuky, která je umístěna u budovy
obecního úřadu.
Roční poplatek pro trvale obývané nemovitosti + rekreační nemovitosti činí:
Poplatky [Kč/rok] dle druhu, objemu popelnice a frekvence svozu

Směsný komunální
odpad
( vč.240 l nádob na bioodpad – 1x
za 2 týdny, a tříděný komunální odpad –
1x za měsíc)

80 l (1x za týden)
80 l (1x za 2 týdny)
110 l (1x za týden)
110 l (1x za 2 týdny)
120 l (1x za týden)
120 l (1x za 2 týdny)
240 l (1x za týden)
240 l (1x za 2 týdny)
80 l IV-XI (1x za 2 týdny)
120 l IV-XI (1x za 2 týdny)
240 l IV-XI (1x za 2 týdny)

3 700,00
2 100,00
4 600,00
2 600,00
4 600,00
2 600,00
7 000,00
4 400,00
1 500,00
1 800,00
3 100,00

Rovněž mohou být využívány další doplňkové služby:
Nákup 240 l biopopelnice na BRKO*) (prostřednictvím OÚ)……………
1 000,-Kč
Svoz BRKO z další 240 l biopopelnice (1x za 2 týdny) ……………………. 1 200,-Kč
Bioodpad odkládaný na Kompostárně Struhařov
1,00 m3 (objem cca vozík za auto) …………………………………….
velkoobjemový kontejner (max. 9 m3) ………………………………...

100,900,-

Poplatek za kompostárnu se hradí na OÚ Svojetice, kde Vám bude oproti platbě vydána kartička, kterou
odevzdáte obsluze na kompostárně. Bez kartičky nebude bioodpad na kompostárně přijat!
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Splatnost poplatku
Poplatek za komunální odpad na rok 2021 je pro majitele trvale obývaných nemovitostí splatný do 28. února
2021.
Poplatek za komunální odpad na rok 2021je pro majitele rekreačních nemovitostí splatný do 31.března 2021.
Hradit ho můžete od 4. ledna 2021 a to:
1. Převodem na náš účet č. 35-8423700267 / 0100.
Věnujte prosím pozornost novému složení variabilního symbolu pro úhradu bankou !!!!!!
V případě bezhotovostní platby vám známky na popelnice budou následně doručeny do vaší poštovní schránky.
2. Platební kartou na obecním úřadě
3. Platba v hotovosti (tyto platby, prosíme, i s ohledem na epidemiologickou situaci, omezte jen na nezbytné
případy)
Přehled vývozu separovaného odpadu u domácností na rok 2021
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TVORBA VARIABILNÍHO SYMBOLU PRO BEZHOTOVOSTNÍ PLATBU
variabilní symbol pro úhrady bankovním příkazem se skládá z kodu
poplatku + kodu stavby + čísla popisného/evidenčního

PŘÍKLAD pro komunální odpad

TP TKO 80/7

Kod
poplatku

Cena
3 700,00 Kč

číslo
popisné/e
Kod stavby
vid.

Variabilní
symbol

1341

01

343

134101343

1341

02

0343

134102343

1341
1341
1341
1341
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1111

01 nebo 02
01 nebo 02
01 nebo 02
01 nebo 02
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
01 nebo 02

SAZEBNIK POPLATKŮ PRO ROK 2021
Poplatek 1 pes
Poplatek za každého dalšího psa
Poplatek za každého dalšího psa senioři
Poplatek 1 pes - senioři
TP TKO 80/7
TP TKO 80/14
TP TKO 120/7
TP TKO 120/14
TP TKO 240/7
TP TKO 240/14
Chata Poplatek 1x14dní 80l
Chata Poplatek 1x14dní 120l
Chata Poplatek 1x14dní 240l
Chata TP Poplatek 1x14dní 80l (trvale bydlící s číslem evidenčním)
Chata TP Poplatek 1x14dní 120l (trvale bydlící s číslem evidenčním)
Chata TP Poplatek 1x14dní 240l (trvale bydlící s číslem evidenčním)
Další biopopelnice 1x14 dní

150,00 Kč
200,00 Kč
100,00 Kč
80,00 Kč
3 700,00 Kč
2 100,00 Kč
4 600,00 Kč
2 600,00 Kč
7 000,00 Kč
4 400,00 Kč
1 500,00 Kč
1 800,00 Kč
3 100,00 Kč
2 100,00 Kč
2 600,00 Kč
4 400,00 Kč
1 200,00 Kč

VYSVĚTLIVKY = složení variabilního symbolu pro úhrady bankou
KOD POPLATKU
Odpady
Psi
Další biopopelnice
KOD STAVBY
rodinný dům (č.p.) = dvoumístné označení!!!
Chataři (č.ev) = dvoumístné označení!!!
Číslo popisné/evidenční ....VŽDY třímístné, případně doplnit
nulami

1340
1341
1111
01
02

xxx

V praxi by to vypadalo např. takto (mezery jen pro zvýraznění, tyto neuvádějte):
1340 01 256 = poplatek za odpad, rodinný dům s číslem popisným 256
1340 02 021 = poplatek za odpad chataře s číslem evidenčním 21 = nutno uvádět 3 místa, tedy před číslem je uvedena 0
1340 02 256 = poplatek za odpad chataře s číslem evidenčním 256
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ZŠ MUKAŘOV – aneb Jak to bylo doopravdy
V různých (nejen internetových) diskusích za poslední dva roky asi nejvíce emocí vzbudila
situace kolem zajištění povinné školní docházky pro naše nejmenší.
Již počátkem roku 2019 obec Svojetice zahájila se starostou a následně také zastupitelstvem obce
Mukařova jednání ohledně obnovení Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové
základní školy Mukařov, která byla v předchozích letech naší obci ze strany Mukařova vypovězena.
Jednání probíhala zpočátku ve velmi pozitivním a konstruktivním duchu. Ze strany Mukařova sice
byly vzneseny tvrdé podmínky pro uzavření dohody a to úhrada finanční spoluúčasti obce Svojetice
na spolufinancování rozšíření spádové školy Mukařov v celkové výši 2 093 486,- Kč a poskytnutí
prostor pro vybudování detašovaného pracoviště ZŠ Mukařov. Naše obec byla připravena tyto
podmínky i přesto splnit.
Dohoda mezi obcí Svojetice a obcí Mukařov byla uzavřena a naše děti tudíž měly stejné podmínky
pro přijetí do ZŠ Mukařov jako děti z Mukařova a ostatních spádových obcí.
Ale již počátkem roku se objevila tíživá otázka zvyšujícího se počtu dětí školou povinných a oproti
tomu možnosti navýšení kapacity ZŠ v Mukařově. Zástupci spádových obcí se scházeli v Mukařově
1x za tři týdny a přicházeli stále s novými návrhy, jak situaci zvládnout, přičemž jako nosná varianta
řešení bylo diskutováno vybudování detašovaného pracoviště ZŠ Mukařov v některé ze spádových
obcí. Za Svojetice se schůzek pravidelně zúčastnili jak paní starostka, tak místostarosta a předsedkyně
školského výboru. Naše obec přišla již cca v březnu 2019 s nabídkou budovy bývalé mateřské školy
vč. pozemku, tato nabídka však byla nakonec i přes počáteční velmi kladnou odezvu všech
zúčastněných obcí odmítnuta jako nevhodná a to zejména z titulu velikosti pozemku. Následně
Louňovice také nabídly pozemek, kde momentálně stojí stará budova „Baťovny“ (vedle mateřské
školy¨). Tento návrh byl spádovými obcemi i Mukařovem odsouhlasen a Louňovice se pustily do
vyřizování povolení k demolici a získání dotace na likvidaci objektu. Demoliční výměr byl brzy
vyřízen a Louňovice spolu s dalšími spádovými obcemi byly připraveny zahájit přípravy stavby
detašovaného pracoviště. V polovině roku 2019 nadále probíhala jednání o detašovaném pracovišti,
na kterém měly participovat všechny spádové obce a také Mukařov.
Na jednání uskutečněném v listopadu 2019 oznámilo ale naprosto nečekaně vedení Mukařova, že se
nebude finančně podílet na výstavbě detašovaného pracoviště. Jedním z hlavních důvodů byl ten, že
obec Louňovice odmítla přepsat pozemek pod Baťovnou do vlastnictví obce Mukařov. Jednání dále
pokračovala v tom směru, že spádové obce (bez Mukařova) na vlastní náklady vybudují detašované
pracoviště, avšak podmínkou bylo, že Mukařov, coby „zřizovatel školy“, přislíbí závazně
provozování tohoto pracoviště pod ZŠ Mukařov. Na několika navazujících jednáních jsme tento
příslib NEOBDRŽELI a NEMOHLI jsme tedy v této věci dále konat.
Jen pro zajímavost, souhlas se zaštítěním detašovaného pracoviště byl kladně odsouhlasen na
zastupitelstvu Mukařova až dne 19.5.2020, tedy měsíc po zápisu dětí pro školní rok 2020/21 do ZŠ
Mukařov.
Protože tato situace byla pro Svojetice, ale i Louňovice, Tehovec a Štíhlice patová, oslovili jsme
společně okolní obce s prosbou o pomoc ve formě umožnění umístění našich nejmenších (Kostelec,
Ondřejov, Stránčice, Mnichovice, Světice, Říčany, atd.), ale nikde nám z kapacitních důvodů nebyli
schopni vyjít vstříc.
27. ledna 2020 jsme za obce sdružené do svazku LOŠBATES (Louňovice, Svojetice, Tehovec a
Štíhlice) odeslali na VŠECHNY zastupitele a radní obce Mukařov dopis, kde jsme nabídli několik
řešení, jak navýšit přechodně kapacitu ZŠ Mukařov do doby, než bude dokončena výstavba ZŠ
LOŠBATES. NIKDY jsme bohužel na náš dopis od nikoho neobdrželi žádnou odpověď. V dopise
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jsme m.j. nabízeli, že financování nákladů na navýšení kapacity školy by primárně připadlo na obce
sdružené v DSO LOŠBATES.
Namísto odpovědi na náš lednový dopis se koncem března na úřední desce ZŠ Mukařov objevila
kritéria pro přijetí dětí do prvních tříd. Tato kritéria prakticky vylučovala možnost přijetí dětí z jiných
obcí než z Mukařova a byla obcemi ze svazku LOŠBATES shledána jako diskriminační. Dne
7.4.2020 proto odeslala obec Svojetice dopis na Krajský úřad, kde jsme žádali o pomoc při řešení této
nelehké situace.
ZŠ Mukařov se opakovaně odvolávala na nemožnost navýšení kapacity z hygienického hlediska.
Mukařovský zastupitel MVDr. Pavel Mádr však zažádal o schůzku s krajskou hygieničkou za účelem
vyjasnění situace v této oblasti. Této schůzky se zúčastnili také zástupci Svojetic a Louňovic.
Závěr zprávy ze dne 5. 6. 2020 z dohlídky na místě uskutečněné krajskou hygieničkou hovoří v tomto
ohledu naprosto jasně:
„S ohledem na výše uvedené je možné konstatovat, že po optimalizaci (navýšení) počtu
hygienických kabin pro dívky v ZŠ Mukařov lze vzhledem k počtu hygienických zařízení pro žáky
dosáhnout maximální kapacity 800 žáků“.
To je tedy navýšení o 140 žáků (oproti stávajícím 660)!!!
Výsledkem všeho snažení však k naprostému překvapení všech zainteresovaných obcí bylo, že
zastupitelstvo obce Mukařov na svém zasedání dne 30. 6. 2020 nejen NESCHVÁLILO navýšení
kapacity ZŠ Mukařov, ba co víc, bez výpovědi zrušilo všem okolním obcím platné Dohody o
spádovosti.
Vzhledem k tomu, že v době zápisu platila spádovost pro okolní obce, rozhodl Krajský úřad na
základě druhého odvolání zákonných zástupců nepřijatých dětí, že tyto děti jsou přijaty k základní
školní docházce do Základní školy Mukařov. To se stalo, ale vedení obce Mukařov se jakožto
zřizovatel školy rozhodlo kvůli tomuto kroku podat žalobu na Krajský úřad.
Rodičům dětí přijatých na základě odvolání bylo na osobní schůzce v Mukařově důrazně
doporučováno, aby své děti do této školy nedávali, protože se může stát, že soud vyhoví podané
žalobě a děti budou muset uprostřed školního roku ZŠ v Mukařově opustit. Co k takovému přístupu
dodat…

JAK VYŘEŠIT ŠKOLNÍ ROK 2021/2022?
DSO LOŠBATES již oslovil celkem 39 obcí ze širokého okolí, které jsou zřizovateli
základních škol s prosbou o pomoc při umístění našich prvňáčků v jejich škole.
Pokud se ani touto cestou zajistit umístění dětí nepodaří, bude muset spádovou školu pro dotčené
obce určit Krajský úřad.
Bezprecedentní situace při umísťování našich prvňáčků do základní školy nás velice trápí. Věřte, že
jsme za poslední roky věnovali stovky hodin tomu, abychom situaci vyřešili. Kdybychom se měli
rozepsat, na jaká úskalí narážíme, naplnili bychom tím všechny stránky našeho Svojetického fóra.
Ale optimismus nás žene vpřed a doufáme, že společnými silami dokážeme vybudovat novou
Svazkovou základní školu LOŠBATES - kvalitní školu pro 21. stolení, kde se budou vzdělávat děti
několik dalších desetiletí, a nebudeme v budoucnu odkázáni na určení spádovosti.
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LOŠBATES dobrovolný svazek obcí

Základní škola LOŠBATES
Vzhledem k tomu, že se naše obec neustále rozšiřuje o nové obyvatele, stručně zopakujeme,
co LOŠBATES vlastně je.
Je to dobrovolný svazek obcí LOuňovice, Štíhlice, BAbice, TEhovec a Svojetice. (Babice již součástí
svazku nejsou, obec se rozhodla svou situaci řešit jinak.), ale jejich zkratku jsme v názvu z důvodu
administrativních problémů nechali.
Svazek vznikl již v dubnu 2017 z potřeby splnit zákonnou povinnost o zajištění základní školní
docházky pro děti z našich obcí. Obce svazku měly zajištěnou školní docházku v Základní škole
Mukařov, který v roce 2020 vypověděl všem obcím spádovost do ZŠ se zdůvodněním nedostatku
kapacity.
Po vystoupení Babic má svazek necelých 3000 obyvatel a plánovaná škola je 2 x 9 tříd s kapacitou
cca 540 žáků. Stavba nové školy je investicí, která nemá v bohaté historii našich obcích obdobu.
Přesto, že jsme malé vesnice, je naším přáním vybudovat školu pro 21. století, která bude umožňovat
moderní výuku a inspirovat děti ke studiu. Chceme školu bezpečnou a takovou, která umožní
komunitní využití a bude sloužit všem našim obyvatelům dlouhá desetiletí. Navržené řešení by mělo
respektovat zvolený více jak 2,5 ha velký stavební pozemek, okolní zástavbu a krajinný charakter
obce Louňovice. Uspořádání budov a ostatních staveb musí být takové, aby umožňovalo případné
budoucí rozšíření školy na 3 x 9 tříd. Jsme přesvědčeni, že architektonická soutěž, která se uskutečnila
v dubnu 2018 byla tím nejsprávnějším řešením, jak získat dostatek kvalitních návrhů, ze kterých
porota vybírala ten nejvhodnější – podle poměru nákladů a komplexní kvality návrhu stavby.
Věříme, že vítězný návrh týmu PELLETIER DE FONTENAY / Hubert Pelletier, Yves de Fontenay,
Valerio Sartori / Montréal, Kanada je dobrým výchozím bodem pro úspěšnou realizaci stavby.

V současné době je dokončena a podána na stavební úřad
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a současně již
projektanti pracují na projektové dokumentaci pro stavební
povolení. Do konce května 2021 bychom chtěli mít zpracovanou
realizační projektovou dokumentaci, do září 2021 vysoutěženého
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generálního dodavatele stavby a v listopadu 2021 zahájit stavbu. Výše stavebních prací dle
projektové dokumentace pro územní řízení činí 496 476 910 Kč bez DPH.
Ke 4.9.2023 bychom pro školní rok 2023/24 rádi otevřeli novou školu pro naše děti.
Na jaře tohoto roku by podle příslibu MF a MŠ ( paní starostka Svojetic a pan starosta Louňovic se
dne 9.7.2020 sešli na Úřadu vlády ČR s panem premiérem Andrejem Babišem a s ministrem školství
panem Robertem Plagou, kde společně probrali financování nové svazkové školy LOŠBATES) má
být vypsána dotace pro výstavbu nových základních škol v prstenci kolem Prahy. Do tohoto
projektu jsme již jako LOŠBATES přihlášeni a doufáme, že dotaci v odpovídající výši dostaneme.
Samozřejmě, že budeme i nadále usilovat o další dotace, např. na bytový dům pro učitele, na
venkovní sportoviště, na vybavení školy, atd.

Co připravujeme na rok 2021
•

•

•
•

•
•

„Projekt revitalizace zeleně v centru obce“ – žádost o dotaci podaná v rámci „Operačního
programu Životního prostředí 2014 - 2020“ byla schválena. Projekt řeší úpravu zeleně
v parku, u rybníka a na návsi.
„Výstavba chodníku v obci podél komunikace Choceradská“- projekt řeší výstavbu nového
chodníku od zastávky „Na Návsi“ až po vodojem + oboustrannou výstavbu nové autobusové
zastávky „ U Čápů“ a úpravu BUS zastávky „ Na Vyhlídce“. Žádost o dotaci bude podána
během ledna 2021na Státní fond dopravní infrastruktury.
„ Rekonstrukce místní komunikace V Průhonu, Louňovická“ – žádost o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR byla 18.12.2020 podána.
„ Revitalizace hřbitova Svojetice“ – akce se týká revitalizace vnitřních ploch, zeleně a
přístupových cest, vybudování kolumbária, rozptylové loučky, pietního místa pro
vzpomínání a opravy márnice.
Vybudování centrálního shromaždiště odpadu („sběrný dvůr“) - aktuálně byly zahájeny
práce na projektové dokumentaci.
Vypracování dalších projektových dokumentací – např. chodník ke hřbitovu, chodník podél
komunikace Na Skále, rekonstrukce místních komunikací

Dovolte mi milí Svojeťáci, abych závěrem zdůraznila to, co je mým/naším společným cílem.
Je to vcelku prosté….
Chceme, aby Svojetice byly zase tou krásnou vesnicí, jako bývaly v časech již déle minulých a aby
se nám tady všem dobře žilo.

Na závěr Vám ještě chceme doporučit, že na webových stránkách obce: www.svojetice.cz získáte veškeré
potřebné informace o obci. Na těchto stránkách se také můžete přihlásit k odběru novinek, abyste byli
aktuálně informováni o dění v obci.
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