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2022 

Svojetické fórum 

zpravodaj obce Svojetice - vydává Obecní úřad Svojetice  - vychází nepravidelně -  Srpen 2022 

 

Úvodní slovo starostky… 

Vážení a milí spoluobčané, Svojetičáci, 

říkám si, že je to až k nevíře, jak ten čas letí… Není to tak dávno, co jsem vás zdravila v dubnovém vydání 

Svojetického Fóra a už abychom se pomalu chystali na loučení s létem a začátek školního roku! Září 

nám přinese (kromě zářivých dnů babího léta, na které se už těším      ) také jednu velmi významnou 

událost nejen pro naši obec, a to volby do obecních zastupitelstev.  To mě přivádí i k tomu, abych se 

alespoň krátce zahleděla zpět do 4 uplynulých let, a maličko připomenula sobě i vám, co nám přinesla. 

První, co mě vytane na mysli je to, že ta 4 léta byla velmi specifická. Poprvé ve svém životě jsme zažili 

a částečně ještě zažíváme co to znamená, když přijde pandemie a poprvé zjišťujeme, jak naše životy 

ovlivnila válka a její dopady.  Já pevně doufám, že už další zážitky tohoto druhu nás v budoucím čase 

nepotkají! 

 A teď se pokusím trochu bilancovat to, co jsme dělali, jak jsem pracovala pro Svojetice v uplynulých 4 

letech já i s kolegy ze zastupitelstva i v těch nelehkých podmínkách dosud nepoznaného… 

To nejpodstatnější, co pořád vnímám jako hlavní poslání starostky obce a zastupitelstva, bylo je a bude 

pro mě neměnné - práce pro lidi, zlepšování podmínek pro jejich život v obci a zvelebování Svojetic, 

místa mému srdci jako rodačky drahého. Co jsem pro to spolu s kolegy zastupiteli dělala? Předně jsme 

zvelebili centrum obce, protože si myslím, že náves je výkladní skříní každé obce a každý kdo do obce 

přijíždí si podle toho dělá první obrázek o celé obci. Že kompletní rekonstrukce nádrže na návsi, 

revitalizace parku, rekonstrukce komunikace i chodníků vč. odstavných ploch měla smysl, v tom mě 

utvrzují také obdivné a někdy skoro maličko závistivé poznámky a komentáře lidí, kteří do Svojetic 

zavítají. Nezapomněli jsme také na naše předky a místo jejich posledního odpočinku, které vypadalo již 

poněkud zchátrale, zdi hrozily zborcením a celkový dojem byl všelijaký jen ne dobrý. Dnes již zase 

hřbitov vypadá tak jak by měl a nemusíme se za něj rozhodně stydět. Z pohledu financí jsme investovali 

do realizovaných projektů cca 6 mil. Kč z vlastního rozpočtu a cca 5 mil. Kč z dotací, které se nám 

podařilo získat. Velkou pozornost jsme věnovali také odpadovému hospodářství obce, protože odpady 
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bohužel dále a dále zaplavují naši planetu a proto jsem ráda, že i v tomto jsme učinili maximum, co 

bylo v našich silách a současné nastavení hospodaření s odpady motivuje občany k jejich efektivnímu 

třídění a také nehromadění víc než je nutné. Zmizely také neutěšené hromádky odpadu kolem dříve 

používaných kontejnerových „hnízd“, občané mají zajištěn komfortní systém na bázi „door to door“ a 

k tomu navíc po větší část roku každý týden v sobotu velkoplošný kontejner na rozměrnější odpady.  

Nezapomněli jsme ani na naše nejmenší, mateřská školka (kterou nám mimochodem okolní obce a 

návštěvníci Svojetic závidí) dostala novou, opravdu kvalitní střechu, která by měla vydržet opravdu 

desítky let. Zrealizovalo se účinné chlazení vnitřních prostor, aby děti a tety nestrádaly v horkých dnech 

a připravili jsme projekt k žádosti o dotaci na navýšení kapacity školky, protože dětí ve Svojeticích stále 

přibývá. A právě to, že nám ve Svojeticích přibývá dětí a celkově počet trvale přihlášených občanů 

dynamicky roste, svědčí i o tom, že Svojetice jsou pro lidi atraktivní lokalitou. 

Někdy si říkám, že je škoda, že období 4 let je z reálného pohledu příliš krátké na to, aby bylo možné 

zrealizovat všechny záměry a projekty, které bych ještě realizovat pro Svojetice chtěla, jako např. 

výstavba chodníku podél Choceradské, rekonstrukce silnice a zbudování chodníku směrem k mateřské 

školce, další rekonstrukce a zlepšování komunikací v obci, výstavba multifunkčního hřiště a sportovní 

haly, sběrný dvůr… Na tyto záměry již máme připraveny projekty čekající na dotace. Vizí na rozvoj obce 

a zajišťování co nejpřívětivějších životních podmínek pro své občany mám spoustu. Jelikož jsou 

Svojetice relativně malou obcí, je zde k dispozici omezený rozpočet, proto na všechny velké investiční 

projekty se snažíme získat finanční podporu z dotací. Novinkou, kterou se vám pochlubím a ze které 

mám obrovskou radost je, že na výstavbu části chodníku podél Choceradské se nám podařilo získat 

dotaci.   

Samozřejmě nezapomínám ani na projekt zbudování svazkové školy LOŠBATES, na kterém se stále 

intenzivně pracuje, aby mohla být stavba v roce 2023 zahájena. Protože tento projekt je finančně velmi 

náročný, museli jsme a musíme mít k dispozici zdroje nejen z dotací, bez kterých by realizace projektu 

ani nebyla možná, ale také naše zdroje z rozpočtu. Proto po celé 4 roky jsme se snažili maximálně 

využívat dotace a šetřit naše prostředky. Na začátku funkčního období v roce 2018 jsme přebírali 

finance ve výši 16 mil. Kč, aktuálně mají Svojetice na účtech cca 25 mil. Kč, ze kterých největší část bude 

muset být použita právě na projekt LOŠBATES. Mohla bych v tom bilancování pokračovat dále, ale to 

by úvodní slovo bylo potom moc dlouhé a proto bych to uzavřela tím, čím jsem svá slova začínala – čas 

opravdu letí… a 4 roky, po které jsem s kolegy zastupiteli pracovala pro obec, pro vás, uběhly opravdu 

jako voda. 

Závěrem mé přímluvy k vám spoluobčanům, Svojetičákům, mi dovolte, abych všem popřála hezké 

zakončení léta, opravdu zářivé září      , dětem dobrý start ve škole a všem, kteří půjdou k volbám 

opravdu dobře uváženou volbu pro další 4 roky. 

 

S úctou Vaše Martina Vedralová 
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➢ Čarodějnice 

Jsme moc rádi, že jsme se po delší pauze opět mohli setkat u 
tradičního pálení čarodějnic. Počasí nám přálo, a tak jsme si 
všichni užili společně strávený den na fotbalovém hřišti Sokol 
Svojetice. Děti si užily soutěže a opékání buřtů, dospělí si užívali 
společnosti svých známých a sousedů.  

 

➢  

Kulturní akce 2022 
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➢ Dětský den 

Další společnou akcí byl dětský den, který se konal v sobotu 28.5.2022 na fotbalovém hřišti Sokol 

Svojetice. Náplní dne byly soutěže, opékání buřtů, exhibiční vystoupení Cyklotrial a všemi dětmi 

oblíbené malování na obličej.  

 

➢ Fotbal 

Ačkoli je fotbalové hřiště pro svou rozlohu hojně využíváno na konaní veřejných akcí, jeho hlavním 
využitím je samozřejmě konání fotbalových zápasů a trénink velkých i malých fotbalistů. 
Níže Vám předkládáme výsledky fotbalové sezóny 2021, za jejichž poskytnutí velice děkujeme 
Miroslavu Novotnému. 
 

• Minulou sezónu mužstvo mužů TJ 

Sokol Svojetice odehrálo celkem 24 

zápasů. V konečném součtu ročníku 

2021 jsme obdrželi celkem 55 bodů a 

obsadili 2 místo v soutěži 3 třídy sk. B 

okres Praha-východ.  

Za 1 týmem skupiny SK Kamenice jsme 
zaostali o 5 bodů. 

Vítězství 18x (3 body za výhru), remíza 1x (1 
bod za remízu), prohra 5x (0 bodů za prohru), 
celkové skóre bylo 65 vstřelených branek a 28 
obdržených.   

• Mužstvo mladších žáků TJ Sokol Svojetice 

odehrálo celkem 10 utkání. 

V konečném součtu ročníku 2021 jsme 

obdrželi celkem 21 bodů a obsadili 2 místo 
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v soutěži mladších žáků Okresní přebor 

skupina F.  

Za 1 týmem skupiny Čechie Tuklaty jsme 

zaostali o 4 body.  

Vítězství 7x, remíza 0x, prohra 3x. 

Celkové skóre bylo 44 vstřelených branek a 20 

obdržených.

 

Tento rok se před prázdninami konal 

rozlučkový zápas, ve kterém proti sobě 

stáli malí fotbalisté a maminky.  

Vyhrálo mužstvo maminek      

 
V případě zájmu o přihlášení svého dítěte 
na fotbalové tréninky využijte následující 
iformace: 
 
Kontaktní údaje v případě jakýchkoliv 
dotazů, příjem nových členů, atd.  
Novotný Miloslav 
miloslav.n@email.cz 
774130158 
 

➢ Vítání občánků 

 

Na začátku května jsme mezi Svojetičáky přivítali devět malých občánků.  

Vítání občánků se koná každoročně v průběhu jarních měsíců. Bohužel nám zákon GDPR nedovoluje 
oslovit rodiče nově narozených dětí, ale vždy se snažíme všemi možnými způsoby veřejnost informovat 
o termínu konání.   

 

➢ Letní kino 

Stejně jako v předešlých letech, tak i letos se na fotbalovém hřišti TJ Sokol Svojetice zastavilo mobilní 
letní kino – oblíbený KINOBUS… 
 
Ke shlédnutí byly dvě nové české komedie a to Srdce na dlani a Vyšehrad: Fylm. 
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Rozmohl se nám tu takový nešvar. Často sháníme majitele pejsků, kteří utekli svým majitelům.  

Chtěli bychom apelovat na všechny pejskaře, aby dbali na bezpečnost svých pejsků, ale i dětí a 

ostatních spoluobčanů a zajistili, aby nedocházelo k útěkům jejich čtyřnohých kamarádů. 

Pokud se přeci jen stane, že se pejsek ztratí ze svého domova, máme pro Vás pár informací, které nám 

pomohou dostat pejska zpátky ke svým majitelům. 

Při přihlášení pejska na obecním úřadu musí jeho majitel vyplnit formulář, kde uvede informace o 

pejskovi a svůj telefon. Pejsek následně dostane identifikační známku.  

Pokud má zaběhnutý pejsek na obojku psí známku, je jeho majitel lehce dohledatelný – obecní úřad 

vede evidenci majitelů psů. Pokud pejsek nemá známku, ale jeho majitel na přihlašovacím lístku uvedl 

správně rasu, pohlaví, barvu a jméno pejska, pak pro obecní úřad také není problém dohledat majitele 

a pejskovi tak zajistit rychlý návrat domů       

Prosíme majitele, aby na úřadě aktualizovali údaje o svých psech. V případě změny (pořízení dalšího 

psa, úhyn psa, změna držitele) je povinností občanů informovat obecní úřad do 15 dnů od změny za 

účelem aktualizace evidence a poplatkové povinnosti. 

Pokud pejsek není přihlášen, nemá známku a ani o něm není na úřadě záznam, je velice komplikované 

najít jeho majitele. Často se nám to podaří pomocí rozhlasu či sociálních sítí, které mají obrovský dosah. 

V opačném případě je nutné volat odchytovou službu a nechat odvézt pejska do útulku, ale toto je až 

poslední možnost, ke které se uchylujeme, jelikož je to velmi stresující jak pro pejska, tak i pro 

peněženku majitele (platba za odchytovou službu a pobyt v útulku). 

Volné pobíhání psů 

Dále bychom chtěli apelovat na občany, aby své psy nenechávali volně pobíhat po veřejných 

prostranstvích. Majitel psa je povinen zamezit jeho volnému pobíhání a na veřejných místech ho mít 

neustále pod kontrolou či dohledem. Tato pravidla jsou stanovena v obecně závazné vyhlášce obce 

č.1/2013, která zakazuje volné pobíhání psů zastavěném a zastavitelném území obce. 

Je třeba si uvědomit, že volně pobíhající pes může být nebezpečný pro své okolí. Pes může napadnout 

lidi, zejména chodce a cyklisty, dále ostatní zvířata, může zavinit dopravní nehodu nebo způsobit škodu 

na majetku. Následky útoku psa na člověka, především jedná-li se o psa větší rasy a dítě, mohou být 

velmi závažné. 

Poplatek za psa 

Držba psů v obci je upravena Obecně závaznou vyhláškou obce Svojetice č. 2/2020. V této vyhlášce se 

mimo jiné dozvíte, že držitel psa (s trvalým pobytem v obci) má za povinnost ohlásit poplatkovou 

PROVOZNÍ OBLAST ŽIVOTA OBCE 

• Držení pejska ve Svojeticích 
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povinnost po dovršení 3 měsíců jeho věku (tzn. při pořízení psa staršího 3 měsíců prakticky k okamžiku 

jeho nabytí). 

Psa přihlásíte e-mailem (podatelna@svojetice.cz), poštou nebo osobně v kanceláři prostřednictvím 

podání vyplněného formuláře (k dispozici na webových stránkách obce či na podatelně OÚ). 

Roční poplatek činí: 

• za prvního psa   150,-Kč 

• za druhého a každého dalšího psa   200,-Kč 

• za prvního psa, jehož držitelem je senior   80,-Kč 

• za druhého a každého dalšího psa, držitelem senior   100,- Kč 

Při registraci v průběhu roku se platí poměrná část poplatku.  

Nárok na snížení poplatku podle vyhlášky 2/2020 musí držitel 

prokázat.       

Děkujeme, že nejste lhostejní ke svému okolí a ke svým věrným psím 

kamarádům       

 

 

Výše byla zmíněna vyhláška ohledně držby pejsků ve Svojeticích. Rádi bychom občanům připomněli 

další vyhlášku, která v obci platí a občané na ni často zapomínají či o její existenci neví. Jedná se o 

vyhlášku č.1/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci. 

Dle vyhlášky je zakázáno používání hlučných strojů, přístrojů a jiných zařízení (tj. např. sekaček na trávu, 

drtiček dřeva, křovinořezů, řetězových či kotoučových pil, pneumatických kladiv, kompresorů a 

stavebních strojů) v neděli a ve dny státem uznaných svátků v době od 12.00 hod. do 22.00 hod. 

Dále je v této vyhlášce stanovena doba nočního klidu a to od 22.00 hod. do 06.00 hod., kdy je každý 

povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. 

(Zdroj obrázku: https://cz.depositphotos.com/vector-images/kreslen%C3%BD-pes.html) 

 

 

 

Kdy a kam vystavovat popelnici ke svozu. Toť otázka. 

Kdy? Informace o svozových dnech jsou snad již všem známé. Od začátku roku jsou uváděny na 

webových stránkách, ve Svojetickém fóru a k dispozici na obecním úřadu. Otázkou KDY, nyní míníme, 

při jaké naplněnosti popelnice. 

• Odpadové hospodářství 

Kdy vystavit popelnici ke svozu ??? 

• Ochrana nočního klidu a regulace hlučných činností 

https://cz.depositphotos.com/vector-images/kreslen%C3%BD-pes.html
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Pokud není popelnice zcela naplněna, není nutné přistavovat nádobu k výsypu, ale počkat na další svoz. 

I za poloprázdnou popelnici obec musí zbytečně platit za výsyp. Pokud však budou občané přistavovat 

zcela naplněné (samozřejmě ne přeplněné) nádoby na odpad, budou snižovat náklady obce na likvidaci 

odpadů. 

 

 

Téměř každý týden řeší obecní úřad stížnosti občanů, že jim nebyla vyvezena některá z jejich popelnic. 

Níže Vám uvádíme možné důvody, proč se tak stalo: 

• Nádoba není vystavena včas 

Již několikrát se na nás občané obrátili s tím, že jim nebyla vyvezena popelnice, ačkoli svozové auto už 

projelo obcí a dušovali se, že jejich popelnice byla vystavena ke svozu. V mizivém množství případů 

byla chyba na straně svozové firmy, kdy se například vyměnila posádka svozového auta. V takovémto 

případě nám vždy vyšla svozová firma vstříc a přijela nádoby vyvézt. 

Avšak ve většině případů občané zapomněli nádobu včas vystavit ke svozu, což nám posádka 

svozového vozu dokládá na fotografiích. V takovémto případě nebude nádoba dodatečně vyvezena a 

občané si musí počkat na další termín svozu. 

Naplněné nádoby je vhodné vystavit před nemovitost večer před dnem svozu (vývoz probíhá v brzkých 

ranních hodinách). Následně je nutné, aby si občané uklidili vysypané nádoby zpět za plot na 

svůj pozemek. 

• Není vylepená známka 

Tato situace nastává převážně na přelomu období, kdy končí platnost staré známky a občané by měli 

vylepit známku novou. Stará známka platí nově do konce března a od dubna by měla být vylepena 

známka nová. Známky dostávají majitelé nemovitostí po uhrazení poplatku za svoz komunálního 

odpadu na daný kalendářní rok. Pokud se občané rozhodnou platit poplatek převodem, je nutné tak 

učinit několik dní před splatností poplatku, aby zaměstnanci OÚ stihli novou známku občanům doručit. 

Chataři si musí známky na popelnice vyzvedávat osobně na OÚ, jelikož u většiny chat chybí poštovní 

schránka, a nebo jsou chaty až do začátku léta nenavštěvovány. 

• Vjezd do ulice je blokován špatně parkujícími vozidly 

Již minulý rok jsme ve Svojetickém fóru upozorňovali občany na neoprávněné parkování na obecních 

pozemcích. Auta takto zaparkovaná brání v průjezdu vozů IZS a současně i vozů svozové firmy FCC. 

Pokud se svozová firma nedostane do ulic z důvodu parkujících vozidel, nebude se na dané místo znovu 

vracet a svoz proběhne až v dalším termínu. 

 

Nevyvezli Vám popelnici ??? 
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• V nádobě je nevhodný odpad 

V dubnovém čísle jsme Vám podrobně sepsali, co patří do jednotlivých popelnic. Tyto informace jsou 

stále dostupné na webových stránkách obce a také se nachází i na samotných nádobách na tříděný 

odpad. I přes to se nám stává, že nám svozová firma zasílá fotografie nádob se stavebním odpadem, 

s nebezpečným odpadem či se žhavým popelem. Tyto popelnice nejsou samozřejmě svezeny. 

• Přetížená nádoba 

Pokud se jedná o přetížené popelnice, tak jde především o biopopelnice. Je jasné, že pokud má někdo 

větší zahrádku, vzniká při její údržbě veliké množství bioodpadu. Ačkoli nikdo nedokáže odhadnout 

váhu své biopopelnice před výsypem, tak je ale zřejmé, že pokud ji stěží dotáhnu na svozové místo, 

nebude mi asi vyvezena. Přitom je občanům stále k dispozici kontejner na bioodpad v prostorách ČOV 

a dále také možnost zdarma odvézt bioodpad do kompostárny ve Struhařově. Totéž platí i u směsného 

komunálního odpadu, kam lidé často vhazují i stavební odpad.       

 Takto přetížené nádoby se při výsypu velmi často utrhnou a spadnou do svozového vozu. Pokud se tak 

stane, je velmi složité poničenou nádobu z vozu vytáhnout. A dále následuje dohadování, kdo bude 

hradit novou nádobu – svozová firma/občan??? 

• Nádoba musí mít zavřené víko 

Každá popelnice přistavená k vývozu musí mít zavřené víko. Pokud bude 

víko pootevřené či zcela odklopené, jak je tomu na přiložené fotografii, 

je zde velká pravděpodobnost, že se při výsypu nádoby víko utrhne. 

Výše jsme shrnuli většinu důvodů, proč se občas stane, že nedojde 

k vývozu některé z nádob na odpad. Pokud se tak stane, je dobré si 

nejprve zkontrolovat, zda nedošlo k nějaké z výše uvedených situací. 

Když jste si jisti, že jste vše udělali správně, tak nás neváhejte 

kontaktovat na OÚ a my se budeme snažit vše co nejrychleji vyřešit       

Posádka svozového vozu si veškeré nesvezené nádoby a příčiny jejich nesvezení fotí a zasílají je na OÚ 

pro případné řešení nesrovnalostí. 

 

Foto od svozové firmy. Zde nám občan tvrdil, že 

popelnice vystavil ke svozu včas a nebyly mu 

vyvezeny. Svozovka nám poskytla fotografi, jak jsou 

popelnice v čas svozu vyrovnány za plotem na 

nemovitosti majitele. 
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Odpovědi na tyto otázky nám poskytl rozbor komunálního odpadu, který byl ve Svojeticích proveden 
28.4.2022 firmou ARCH Consulting s.r.o. 

Hlavním cílem rozboru bylo získat reálnou představu o složení směsného komunálního odpadu (SKO) 
produkovaného svojetickými domácnostmi, úrovni třídění odpadů občany a odhalení potenciálu další 
separace odpadů. Výsledky rozboru byly zároveň porovnány se závěry celorepublikového šetření o 
složení směsného komunálního odpadu realizovaného společností EKO-KOM. 

Pro realizaci rozboru směsného komunálního odpadu je potřeba minimálně 200 kg směsného 
komunálního odpadu z bytové a rodinné zástavby. 

Svozovou společností FCC byl přivezen obsah 15 nádob z rodinné zástavby, jehož váha byla 302,25 kg. 
Vzorek směsného komunálního odpadu byl roztřízen na následující druhy odpadů: 

• Papír (obalové materiály, sešity, tiskoviny, lepenka, krabice) 

• Sklo (láhve od nápojů, sklenice, střepy) 

• Plast a nápojový karton (PET, obalové materiály, folie, tašky, sáčky, kelímky, tetrapack) 

• Kovy (konzervy, plechovky, obalové materiály) 

• Textil (oděvy, textilie, hadry, boty) 

• Elektroodpad (elektrospotřebiče, baterie, kabely) 

• Biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve, listí, slupky, květiny) 

• Gastroodpad (tepelně upravené zbytky jídel, pečivo, masné a mléčné výrobky) 

• Dřevo (kusy nábytku, obaly) 

• Nebezpečné odpady (obaly od chemických látek) 

• Stavební odpady (minerální suti, stavební materiály) 

• Směsný komunální odpad (spalitelný/dále nevyužitelný odpad) 

Níže se můžeme podívat, jak jsme v třídění odpadu dopadli:  

Graf č. 1: Složení vzorku SKO ze           

zástavby rodinných domů: 

Zdroj: EKO-KOM 

Název
Hmotnost 

(kg)

Zastoupení 

v SKO

Papír a lepenka 9,6 3,18%

Sklo 27,95 9,25%

Gastroodpad 13,95 4,62%

Textilní materiály 25,05 8,29%

Dřevo 1,35 0,45%

Plasty a nápojový karton 30,85 10,21%

Kovy 2,75 0,91%

Biologicky rozložitelný odpad 7,85 2,60%

Nebezpečný odpad 2,05 0,68%

Elektroodpad 2,5 0,83%

Směsný komunální odpad 178,35 59,01%

Celková hmotnost vzorku 302,25 100%

Tab. č. 1: Rozbor SKO – Zástavba rodinných domů

Jak jsme na tom s tříděním? Třídíme dostatečně, nebo bychom se měli 

zlepšit??? 
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Z tabulky je patrné, že 40,99 % vzorku směsného komunálního odpadu ze 

sběrných nádob je možné dále vytřídit. 

Z rozboru vzorku směsného komunálního odpadu v obci Svojetice vyplývá, že 40,99 % obsahu sběrných 

nádob na SKO je možné dále vytřídit. Největší potenciál pro další vytřídění mají SEPAR odpady (31,83 

%), u kterých bylo zjištěno výrazně nadprůměrné množství skla a textilních materiálů. Vzhledem k 

tomu, že je v obci zaveden systém Door to Door na plast, má plast přesto velké zastoupení (10,21 %) 

ve směsném komunálním 

odpadu. Naopak výskyt 

papíru a lepenky a kovů se z 

výsledků rozboru jeví jako 

podprůměrný. 

Vysoký podíl plastů a 

nápojových kartonů ve 

směsném odpadu je 

pravděpodobně způsobeno 

tím, že mnoho z nás stále tápe, kam umísťovat nápojové kartony (tetrapak – obaly od mléka, džusů 

apod…).  

NÁPOJOVÉ KARTONY LZE V OBCI SVOJETICE TŘÍDIT DO ŽLUTÝCH POPELNIC NA 

PLASTY.  

Svozová firma FCC, zajišťující svoz 

odpadu ve Svojeticích má třídící 

linku, kde tyto obaly od plastů 

vytřídí. 

Nadprůměrné množství textilních 

materiálů (8,29 % Svojetice, 1,8 % 

celorepublikově) je pravděpodobně, 

stejně jako u plastů, způsobeno 

nevědomostí ohledně třídění. Ve 

Svojeticích je u obecního úřadu 

umístěn jeden kontejner na textil. 

Do tohoto kontejneru patří 

VEŠKERÝ TEXTIL bez ohledu na 

jeho další využitelnost (kromě znečištěného textilu). 

Oblečení, který se dá pořád nosit, putuje z třídírny textilu nejrůznějším charitám a poslouží potřebným. 

Z vytříděného textilu vhodného ke zpracování se recyklací textilu vyrábí hadry, který mají svoje místo 

obvykle v průmyslu – čistí se s ním stroje, sají kapaliny, slouží jako izolace nejrůznějších kanalizačních 
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hadic a potrubí… Prostě ještě moc dobře poslouží tam, kde to třeba na první pohled ani netušíme. (Zdroj: 

https://www.samosebou.cz/2018/02/07/tridim-jako-diva-kam-vyhodit-stare-obleceni/). 

Obec Svojetice se do rozboru vzorku směsného odpadu pustila z důvodu zjištění, jak si ve třídění 

jednotlivých komodit vedeme a abychom případně zjistili naše rezervy a kde můžeme společně 

zabrat       

Jak již bylo uvedeno výše, máme stále co vylepšovat, ale i tak musíme našim občanům poděkovat za 

to, že třídí a že je stále zájem o nádoby na tříděný odpad, které lze bezplatně vyzvednout na obecním 

úřadu (plast, papír, sklo). 

Text a foto: ARCH Consulting s.r.o. a Jana Chromá 

 

 

Časové rozmezí k využití odvozu bioodpadu: 

          ČOV Svojetice     Kompostárna Struhařov 

Od 1.5. do 31.8.                                                       

NE -8:00 – 10:00 hod    Po-Pá   7:00 – 12:00   12:30 – 16:30 

PO – 18:00 – 20:00 hod          SO   7:00 – 15:00  

Od 1.9. 

NE – 8:00 – 10:00 hod 

PO – 17:00 – 19:00 hod 

 

 

 

 

 Objemný odpad  

Objemný odpad mohou občané dovézt do velkoobjemového kontejneru, 

který je každoročně v daných termínech přistavován na určená místa v obci. 

Jedná se o nadstandardní službu pro občany, která v jiných obcích není 

běžná. 

Provoz velkoobjemového kontejneru 2022 
 vždy od 09.00 do 11.00 h 

Jezírko Náves Vyhlídka 
Ke 

Klokočné 

Rozcestí El-

Paso 

30.4. 7.5. 14.5. 21.5. 28.5. 

4.6. 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 

9.7. 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 

10.9. 17.9. 1.10. 15.10. 22.10. 

 

https://www.samosebou.cz/2018/02/07/tridim-jako-diva-kam-vyhodit-stare-obleceni/
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 Nebezpečný odpad 

 

 Svoz nebezpečných odpadů probíhá dvakrát ročně. První svoz proběhl 30.4.2022 a druhý 

svoz se bude konat v sobotu 24.9.2022. 

 Místo zastávky – u bývalé školky za bytovým domem – ulice V Průhonu v 9:50 hod. 

 Nakládka 30 min. 

 

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů: 

Olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, 

oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače 

případně jiné. 

Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky. 

 

 Separovaný odpad 
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Dojíždějte po Svojeticích a okolí pohodlně – s novou přepravní službou Citya 

Zaregistrovali jste už v ulicích Svojetic moderní minivany s tmavě-modrým logem? Od července vozí 

místní jak do práce, tak na nákupy nebo za zábavou. Svojetice se totiž stali jedním z prvních českých 

měst, kde byla spuštěna služba přepravy na vyžádání s názvem Citya. Jak tato služba funguje? A proč 

může být dopravou budoucnosti? Tak honem nasedat, bude to jízda! 

Jednodušeji to už nejde – ať už objednáváte službu sobě, nebo někomu jinému 

Citya je inovativní dopravní služba, která by na první pohled mohla připomínat taxi: přes aplikaci si 

objednáte jízdu, za několik minut vás vyzvedne řidič a 

vezete se až do cíle. Na druhý pohled ale zjistíte, že od 

klasického taxíku má Citya celkem daleko – protože je 

mnohem chytřejší, udržitelnější a dostupnější. O tom ale 

až za chvíli. 

Po objednání jízdy vás aplikace Citya nasměruje na 

virtuální zastávku: místo nejdále 100 metrů od vás. Do 20 

minut vás na virtuální zastávce vyzvedne komfortní 

minivan, pravděpodobně i s dalšími pasažéry, kteří zrovna 

míří vaším směrem. Vystoupíte pak jen pár kroků od 

vašeho cíle. Jízdu ale můžete objednat i pro někoho jiného 

– a třeba ani nemusí mít chytrý telefon. Stačí ho jen navést na virtuální zastávku, odkud ho už řidič 

vyzvedne.  

Novinka, kterou se vyplatí zkusit  

Na rozdíl od MHD, se Citya umí jednoduše přizpůsobit vašim plánům a potřebám. Svézt se můžete, 

když zrovna potřebujete, kam právě potřebujete i bez vlastního auta. Jízdy jsou navíc rychlé a 

spolehlivé. Řidiče můžete sledovat přímo v aplikaci a vyhnout se tak zpoždění. Díky sdíleným jízdám 

šetří Citya jak emise, tak vaši peněženku. Jízda by vás neměla vyjít dráž než jedno kafe. Teď dokonce 

služba funguje až do odvolání zcela zdarma. 

Citya, doprava budoucnosti? 

Aplikaci si během měsíce stáhlo už víc jak 1300 lidí. První pasažéři ze Svojetic službu zkoušeli nejen ze 

zvědavosti, ale i s vidinou snazšího dojíždění.  Minivanem se rychle dopraví z domova až na nádraží, 

odkud pak pohodlně pokračují až do Prahy. ,,Konečně pro jednou nemusím řešit, jestli bude u nádraží 

zrovna volné parkovací místo,” říká jeden z prvních svojetických zákazníků.  

Mnozí službu využívají i na flexibilní přesuny po městě, ať už je potřeba odvést děti na kroužek nebo si 

rychle zajít na úřad. ,,Je to takhle opravdu pohodlné a hlavně jednoduché. Dojíždění v 21. století už 

• Citya – nová přepravní služba na vyžádání 
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vůbec nemusí být problém. Myslím, že se doprava na vyžádání brzy 

stane novým oblíbeným způsobem přepravy – a doufám že nejen ve 

Svojeticích”, usmívá se starostka Svojetic, paní Vedralová, která se už 

svezla hned několikrát. 

Jak se svézt s Cityou ve Svojeticích 

Minivany Citya jezdí od pondělí do pátku, vždy mezi 7. a 19. hodinou. V 

sobotu se můžete svézt taky, a to od 10. do 18. hodiny. Momentálně 

Citya pokrývá Svojetice a okolí Říčan, přesnou lokalitu naleznete vždy 

přímo v aplikaci. A protože je teď služba úplně zdarma, lepší příležitost 

zažít dopravu budoucnosti na vlastní kůži ve Svojeticích ještě asi nebyla. 

Stačí si jen stáhnout aplikaci a objednat svou první jízdu. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rekonstrukce místní komunikace V Průhonu, Louňovická – projekt řeší rekonstrukci komunikace 
V Průhonu s navazující komunikací Louňovická k mateřské škole (nejedná se o celou délku 
komunikace Louňovická, pouze úsek k rozcestí s polní cestou) a chodník k MŠ, v prosinci 2021 byla 
podána o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

2. Výstavba chodníku v obci podél komunikace Choceradská - projekt řeší výstavbu nového 
chodníku od zastávky „Na Návsi“ až po vodojem, vč. nových BUS zastávek, přechodů pro chodce 
a světelného signalizační zařízení, dešťovou kanalizaci, v únoru 2022 podána žádost o dotaci na 
SFDI.  

 

 

BUDEME STAVĚT  

 

Část projektu „Výstavba chodníků v obci Svojetice 

v komunikaci Choceradská“ BYLA SCHVÁLENA VÝBOREM SFDI.  

Obec získá dotační příspěvek na výstavbu chodníku ve výši 

9 224 766,- Kč.  Výstavba chodníku podpořena touto dotací 

proběhne v úseku od bytových domů k vodojemu, včetně nových 

autobusových zastávek a přechodů.  

 
Druhá část chodníku v úseku od bytových domů na náves bude předmětem další žádosti o dotaci. 

 

Rozvoj obce a projekty 

• Připravované projekty 
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3. Revitalizace hřbitova Svojetice – akce se týká revitalizace vnitřních ploch hřbitova, zeleně 

a přístupových cest, vybudování kolumbária, rozptylové loučky a opravy márnice, projekt má územní 

souhlas, obec čeká na vypsání dotačního titulu. 

4. Vybudování centrálního shromaždiště odpadu („sběrný dvůr“) – projekt má stavební povolení, 

obec čeká na vypsání dotačního titulu. 

5. Rekonstrukce budovy zázemí fotbalu TJ Sokol Svojetice + multifunkční hřiště, které se projektuje, 

projekt zázemí fotbalu má stavební povolení, čeká se na vypsání dotačního titulu. 

6. Novostavba sportovního zařízení v obci (multifunkční budova) - vypracován projekt 

multifunkčního objektu, který bude spojovat možnost sportovního vyžití občanů (sportovní hala 

a podkrovní cvičební sportovní sál) s možností pořádání příležitostných kulturních akcí, projekt má 

stavební povolení, obec čeká na vypsání dotačního titulu. 

7. Základní škola Lošbates – bylo vydáno územní rozhodnutí 

o umístění stavby, projektuje se pro stavební povolení, 

připravuje se projektová dokumentace interiéru, projekt 

LOŠBATES byl zařazen do dotačního titulu MŠMT s názvem 

„133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního 

vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky 

obcí“. 

8. Zkapacitnění MŠ Svojetice – společenská místnost v MŠ 

bude upravena na běžnou třídu s potřebným zázemím, 

připravena je i revitalizace zahrady MŠ, projekt má stavební 

povolení, obec čeká na vypsání dotačního titulu.  

9. Rekonstrukce komunikace U Parku - projekt má stavební povolení, obec čeká na vypsání 

dotačního titulu. 

10. Rekonstrukce komunikace Podemlejnská – projekt má stavební povolení, obec čeká na vypsání 

dotačního titulu, před rekonstrukcí musí být zrekonstruováno odvodnění komunikace Točitá. 

11. Chodník ke hřbitovu – (náves – hřbitov) obec plánuje zadat vypracování projektové dokumentace. 

12. Chodník podél komunikace Na Skále – obec plánuje zadat vypracování projektové dokumentace. 

13. Naučná stezka – účelem je poznat přírodu v okolí obce, poznat prostředí ve kterém žijeme, a to 

zábavnou formou a tak, aby stezka byla zajímavá a nabízela zábavu i po několikáté a pro různé 

věkové kategorie. Nyní probíhá připomínkování vypracované studie. 

 

 

 

 

 

Každý rok se setkáváme s nesčetnými žádostmi o opravu místních komunikací a samozřejmě se 
snažíme občanům vyhovět.  
Obec se pravidelně snaží o opravu výtluků, které vznikají zpravidla po zimním období.  
Bohužel se vrůstající intenzitou dopravy a také se zvyšující se hmotností vozidel se výtluky tvoří častěji 
a ve větším rozsahu než kdysi. Většina komunikací v obci byla totiž vystavěna zcela bez nosné 
konstrukce, a proto nemůže přenést tak velké dynamické zatížení. 
 
Letos se nám kromě již pravidelné opravy výmolů podařilo opravit komunikace Struhařovská, 
Mukařovská, Na Moklině, Spojovací – Lomená a Příčná a to tzv. tryskovou metodou.  
 
Trysková metoda, je určena na opravy cest a místních komunikací. Je to moderní technologie oprav 
výtluků a výrazných síťových trhlin povrchů vozovek pomocí asfaltové emulze a drceného kameniva. 
 

• Oprava komunikací 

https://svojetice.cz/wp-content/gallery/losbates/11-losbates.jpg
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Nyní jsou na seznamu plánovaných oprav, výše zmíněnou tryskovou metodou, následující komunikace: 
K Hájence, křižovatka k Hájence x Ke Střelnici, křižovatka k Hájence x K Ohradám, Na Obci – K Jezírku, 
ulice Nad Rybníčkem, U Topolu, vjezd do ulice V Zátiší. 
Předpokládaný termín zahájení prací je 13.9.2022. 
 

 

 

 

 
➢ Oprava komunikací tryskovou metodou: 

Ulice Lomená Ulice Příčná 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Ulice Na Moklině                                                     Ulice Srbínská 

 

 

 

 

 

 

• Co se nám letos povedlo 
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➢ V ulici Na Skále se nacházela autobusová zastávka, která byla v havarijním stavu. Nyní je zde 

nová, krásná zastávka s lavičkou      

  

➢ Dočasné přechody pro chodce byli vytvořeny pro větší bezpečnost všech občanů a dětí, a to na 

hlavní silnici Choceradská v blízkosti potravin a druhý přechod je umístěn Na Vyhlídce. 
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• Projekty, které byly financovány s pomocí dotací 



  

OBECNÍ ÚŘAD SVOJETICE, NA KOPCI 14, 251 62 MUKAŘOV 
WWW.SVOJETICE.CZ 

20 

 

 

 

Informace o tom, jaký je současný stav ve výstavbě nové svazkové základní školy LOŠBATES. 

Na projektu nové základní školy se neustále intenzivně pracuje. Dlouhé časové prodlevy jsou 

způsobeny převážně administrativními průtahy. Úředního šimla ke cvalu prostě nepřinutíš – nyní se 

čeká na získání kladných stanovisek od přibližně 45 dotčených orgánů státní správy a dalších organizací. 

V současné době se řeší napojení nového školního areálu na silnici I/2 Kutnohorská, jelikož je nutné 

vytvořit nový odbočovací pruh směrem od Mukařova. Z důvodu letošní plánované rekonstrukce této 

silnice v daném úseku se naskytla možnost vybudovat odbočovací pruh při této příležitosti – a to díky 

vstřícnosti ŘSD. Veškeré náklady spojené s tvorbou odbočovacího pruhu musí uhradit svazek obcí 

Lošbates. 

Ale i když se čeká na nejrůznější povolení, tak zástupci DSO Lošbates nezahálí a pravidelně objíždějí 

nové školy a účastní se otevření nových základních škol v blízkém i dalekém okolí. Inspiraci čerpají 

například ze základní školy v Psárech, z nové školy v Jesenici a také z dalekých Svitav. 

A aby toho nebylo málo, tak je již nyní, i když zatím není, jak se říká, hrábnuto do země, nutné 

specifikovat požadavky na vybavení speciálních učeben, jelikož by měl být v průběhu léta 2022 spuštěn 

nový dotační titul právě na vybavení těchto speciálních učeben. Toto obnáší v krátké době specifikovat 

přesné počty mikroskopů, počítačů, vybavení dílen, chemické laboratoře a dokonce i vycpaných zvířat 

k výuce přírodopisu. Pro starosty spřátelených obcí je toto téměř nadlidský úkol. Naštěstí jim byla 

doporučena velice vstřícná paní ředitelka ze ZŠ Felberova ve Svitavách, která přislíbila pomoc při určení 

potřebného vybavení, aby bylo možné zažádat o výše zmíněnou dotaci. 

 

 

Není žádnou novinkou, že už několikátým rokem bojujeme s problémem umístění našich dětí do 

základní školy. Každým rokem se rodiče při zápisu své ratolesti modlí, aby v září usedlo do školních 

lavic. Situace se vyhrotila po vypovězení spádovosti obcí Mukařov všem okolním obcím. Naštěstí se 

podařilo zajistit spádovost ve vzdálenější Stříbrné Skalici. Ačkoli nás rodiče z počátku zavalili vlnou 

nespokojenosti, nebylo jiné šance – žádná jiná základní škola nebyla schopna přijmout další žáky. 

O tom, jaké jsme nakonec měli štěstí, že se naskytla šance spádovosti alespoň ve Stříbrné Skalici se 

přesvědčilo zastupitelstvo při setkání se zástupci obcí, které mají problémy s nedostatečnou kapacitou 

 Základní škola LOŠBATES 

Školství 

• LOŠBATES 

• Nedostatečné kapacity základních škol 
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školy své nebo spádové, které se konalo 22. června 2022 v sále Zastupitelstva Středočeského kraje na 

Krajském úřadě. 

Sešlo se přes 100 zástupců středočeských obcí a živě se diskutovalo o problémech spojených s 

kapacitami základních škol. 

Jednání se zúčastnil dosluhující ministr školství Petr Gazdík, který přislíbil, že veškerou agendu 

spojenou s nedostačujícími kapacitami základních škol předá svému nástupci, aby je mohl urychleně 

řešit, a to i ve spolupráci s ministrem financí a MMR. 

Ačkoli Středočeský kraj základní školy nezřizuje, tak mu ale problematika přijde natolik podstatná, že 

se takto snaží obcím pomoci a chystá se apelovat na vládu, aby urychleně řešila vypsání dotací, 

garantovala dlouhodobou podporu obcím při rozšiřování kapacit škol, aby obce a města měla jistotu, 

že se mají pustit do nákladné přípravy projektů, že mají garantovánu spoluúčast na financování, 

protože na takto rozsáhlé investice nejsou rozpočty obcí v žádném případě dimenzovány. 

Budeme tedy doufat, že se snaha Krajského úřadu odrazí i v našem dlouholetém projektu nové 

svazkové základní školy LOŠBATES a my budeme zas o krůček blíže k jeho realizaci. 

 

 

 

Ve Svojeticích se tento rok konají volby do zastupitelstev obcí. 

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 

hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Voličem je 

• státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt, 

• občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý 

nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. 

   

Hlasovací lístek 

Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je v zápatí uveden text 
"Pokračování na druhé straně". 
Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím 
lístku uveden zkratkou. 
Pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku neobsazené. 
 
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (20. září 2022). 

Vzorový hlasovací lístek a informace o případných tiskových chybách jsou zveřejněny ve volební 
místnosti. 

 

Volby do zastupitelstev obcí 2022 
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Prokázání totožnosti 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky: 

• platným občanským průkazem, 

• platným cestovním pasem České republiky, 

• jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném 

pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci). 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování 

umožněno. 

Průběh hlasování 

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na 

požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. 

  

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. 

Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. 

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů: 

• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu 

volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku 

v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno. 

• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, 

a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva 

obce má být zvoleno. 

• Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před 

jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je 

dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí 

na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů 

zastupitelstva. 

  

• Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní 

kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě 

nepřihlíží. 

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče 

neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas 

voliče neplatný. 
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• Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, 

které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. 

• Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební 

komisí do volební schránky. 

• S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, 

může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové 

volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední 

obálku vložit do volební schránky. 

Hlasování do přenosné volební schránky 

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb svoji 

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební 

schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze 

v rámci svého volebního okrsku. 

Zdroj:https://www.mvcr.cz/volby/docDetail.aspx?docid=22384832&doctype=ART&#Volby-obce_2022_-

_pozn_3 

 

 

 

 

Na závěr bychom Vás chtěli informovat o spuštění nové mobilní aplikace. 

Díky naší aplikaci Vám neuniknou žádné novinky ohledně dění v naší obci. 

 

 

Nová mobilní aplikace 
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Na webových stránkách obce www.svojetice.cz získáte veškeré potřebné informace o obci. Na těchto stránkách 

se můžete přihlásit k odběru novinek, abyste byli aktuálně informováni o dění v obci. 

 

Důležité novinky jsou současně vkládány i na Facebook – Svojetice 2018, který slouží k rychlému informování 

občanů. Pro případné dotazy žádáme občany, aby využívali email: urad@svojetice.cz či telefon 323660600 a 

nedotazovali se v uvedené FB skupině v komentářích. Děkujeme       

Akce pořádané v okolí Svojetic 

mailto:urad@svojetice.cz

