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2022 

Svojetické fórum 

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

Vážení spoluobčané, 

V novém čísle Svojetického fóra Vám opět 

přinášíme nejaktuálnější informace, které se 

v obci udály, nebo se v nejbližší době budou 

konat. 

Nesmí chybět zmínka o odpadovém 

hospodářství a školství.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asi nejzásadnější událostí, která se dotýká všech občanů 

byly volby do zastupitelstva obce, které se udály 23.-

24.9.2022. Ve fóru bychom Vám chtěli představit 

zastoupení zvoleného zastupitelstva, které má nyní 

mnoho nových tváří. 

Jako vždy se zmíníme o kulturním dění v obci. 
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Vážení a milí spoluobčané, Svojetičáci, 

ráda bych vám všem hned v úvodu tohoto 

vydání poděkovala za vysokou účast v 

zářijových komunálních volbách. Většinovou 

podporu získalo sdružení nezávislých kandidátů 

Svojetice 2018, ale také sdružení nezávislých 

kandidátů Pro Svojetice získalo nezanedbatelné 

procento hlasů.  

Celkově má nyní zastupitelstvo 9 členů, z toho 5 

členů je za sdružení Svojetice 2018 a 4 členové 

za sdružení Pro Svojetice. Krátké představení 

jednotlivých zastupitelů naleznete na dalších 

stránkách tohoto vydání. 

Zastupitelstvo jako celek chce dělat maximum 

pro realizaci klíčových záměrů a cílů obou 

sdružení. Samozřejmě budeme přitom 

naslouchat hlasům občanů Svojetic. Nebude to 

všechno vůbec jednoduché, protože přání a 

priority občanů jsou poměrně široké - rodiče 

menších dětí vnímají jako prioritu zajištění 

kvalitní školské docházky pro děti, tedy 

vybudování nové svazkové školy LOŠBATES v 

Louňovicích, nebo navýšení míst v naší 

mateřské škole, další občané vybudování 

chodníků v obci, sportovně založení občané 

uvítají vybudování multifunkčního hřiště a 

víceúčelové sportovní haly, další občané 

rekonstrukce cest v obci a tak bych mohla 

pokračovat dále a dále… 

Kdyby to bylo v mé moci, ráda bych splnila všem 

občanům tato jejich přání. Protože ale bohužel 

nemám kouzelnou hůlku, rozpočet obce není 

tak velký a musíme pečlivě zvažovat, co budeme 

schopni zejména s ohledem na zdroje a 

rozpočtová pravidla realizovat.  

Je mi přitom jasné, že zde dvojnásob platí, že 

nikdy se nezavděčíš všem (a u nás Čechů, toto 

opravdu platí), protože bohužel nezřídka spíše  

 

hledáme negativa, případné chyby, než že 

bychom opravdu ocenili, když se podaří něco  

zrealizovat a snažili se vnímat věci pozitivně.  

Navíc současná doba bohužel není nijak růžová 

a moc příležitostí k optimismu nenabízí. 

Ale pokusme se přesto být alespoň trochu 

optimisté, dívejme se dopředu s odvahou a 

hlavně nezapomínejme, že máme před sebou 

pro mnohé z nás a pro děti zaručeně to nejhezčí, 

byť kratičké období každého roku – Vánoce! 

Protože Vánoce se kvapem blíží, dovolte mi, 

abych vám všem popřála jménem svým i 

jménem všech zastupitelů, aby byly radostné, 

prožité v klidu a v pohodě se svými blízkými a 

všemi těmi, které máme rádi. 

S úsměvem a s optimismem jde všechno 

lépe       

                                                                                                                

Šťastné a veselé  

                                                                                                                       

Vaše starostka Martina Vedralová 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Úvodní slovo starostky 
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Dne 24.10.2022 proběhlo ustavující 

zasedání Zastupitelstva obce Svojetice 

pro volební období 2022 – 2026. 

Ve funkci starostky i nadále zůstává Mgr. 

Martina Vedralová a místostarostou byl 

zvolen Ing. Jiří Eigel. Pozice druhého 

místostarosty byla zrušena.  

Další známou tváří, která v zastupitelstvu 

zůstává je Ing. Pavel Churáček, který je nyní 

členem kontrolního výboru. Svěží krev nám 

na úřad přinesli pan Tomáš Kárník a JUDr. 

Jan Jaroš. Tito zastupitelé byli zvoleni za 

sdružení nezávislých kandidátů „Svojetice 

2018“. Ze Sdružení nezávislých kandidátů 

„PRO SVOJETICE“ byli do zastupitelstva 

přivítáni pan Jakub Honc, paní Hana 

Bajerová, pan Tomáš Halama a paní Jarmila 

Černá. 

Níže Vám přinášíme přehled zastoupení 

členů v jednotlivých výborech a komisích: 

Kontrolní výbor: Tomáš Halama 
(předseda), Ing. Pavel Churáček, Jarmila 
Černá (člen). 
Finanční výbor: Tomáš Kárník (předseda), 
Nela Mazakianová (člen), Zdeňka 
Vejmelková (člen). 
Komise pořádková, životního prostředí, 
dopravy a odpadového hospodářství:  
Jakub Honc (předseda), Hana Bajerová, 
Jarmila Černá. 
Kulturní a sportovní komise: Jan Jaroš 
(předseda), Julie Kuchtová, Nela 
Mazakianová. 
Komise stavební a územního plánování: 
Martina Vedralová (předseda), Jiří Eigel, 
Pavel Churáček 
Školská komise: Tomáš Halama 
(předseda), Martina Vedralová, Ivana 
Dubská, Adam Pospíchal

 
Výše jsme Vám představili nové zastupitele z hlediska jejich pracovního zařazení 
v zastupitelstvu. Teď bychom Vám chtěli o lidech, kteří se starají o dění v obci povědět něco 
osobnějšího. Možná ani netušíte, že člověk, kterého ráno potkáváte u venčení pejska, je 
zrovna Váš zastupitel, že se zajímá o stejné věci, a nebo třeba vystudoval stejnou školu.  A tak 
bychom Vám chtěli naše zastupitele představit, ale ne jako starosty, předsedy či místostarosty, 
ale jako sousedy.

 
Martina Vedralová (SVOJETICE 2018) 

starostka obce 

Rodačka ze Svojetic. Vystudovala Pedagogickou fakultu University 
Karlovy, studium matematika – branná výchova. Po ukončení studia 
pracovala jako učitelka na 2. stupni ZŠ Mukařov. Od roku 2002 působila 
v Dopravním podniku hlavního města Prahy, oddělení Střediska 
dopravních informací. Starostkou obce je již čtvrté volební období. Pod 
jejím vedením se obci podařilo získat dotace např. na výstavbu 
vodovodu a kanalizace, na výstavbu nové mateřské školy, na 
rekonstrukci komunikací Na Obci a Na Kopci, na rekonstrukci návesní 
nádrže, na dopravní řešení na návsi u obecního rybníka, na revitalizaci 

zeleně v centru obce, na modernizaci technologie chlazení v MŠ, na opravu havarijního stavu 
oplocení zdi hřbitova. Má ráda sport a turistiku. S manželem Jirkou vychovali dvě dospělé 
dcery. 

Nové zastupitelstvo 2022-2026        (9 členů) 
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Jiří Eigel (SVOJETICE 2018) 

místostarosta obce 

Vystudoval obor ekonomika průmyslu na VŠB Ostrava a obor Senior 
executive management v rámci programu MBA u Nottingham Trent 
University. V profesním životě působil  desítky let v různých 
manažerských pozicích v bankovnictví.  
Ve Svojeticích žije s rodinou od roku 1997. Vedle svého občanského 
zaměstnání působí od roku 2018 v zastupitelstvu obce jako 
neuvolněný místostarosta. Je ženatý a má tři dospělé dcery.

Tomáš Kárník (SVOJETICE 2018)

Po maturitě v pedagogicky zaměřené třídě pokračoval ve studiu na PeF 
v Plzni a 2 roky pracoval jako učitel na ZŠ. Studium i učitelství na 20 let 
opustil a pohyboval se v obchodní sféře. Pracoval mimo jiné jako 
bonusový specialista ve vedoucí společnosti přímého prodeje nebo 
správní ředitel v sázkové kanceláři. Velkým obloukem se vrátil po letech 
do školství a posledních 8 let je součástí úžasného projektu Open Gate 
v nedalekých Babicích, kde pracuje jako vychovatel na studentských 
kolejích. Ve Svojeticích žije 12 let a se svojí manželkou zde vychovává 2 
děti. Před několika měsíci byl poprvé zvolený do zastupitelstva obce.

Jan Jaroš (SVOJETICE 2018)
Po státním gymnáziu v Říčanech vystudoval právnickou fakultu ZČU v 
Plzni, kde následně složil i rigorózní zkoušku. Ve své praxi působil 
nejdříve jako podnikový právník a v současné době se věnuje výkonu 
advokacie se zaměřením na soukromé právo. Ve volném čase se věnuje 
především své rodině, sportovním aktivitám a cestování. Do 
zastupitelstva obce byl v letošním roce zvolen poprvé a v rámci svého 
působení by se rád zasadil o rozvoj sportovních a společenských aktivit, 
zejména pak pro naše nejmladší. 

Pavel Churáček (SVOJETICE 2018) 

Pochází z Prahy, ve Svojeticích žije od roku 2004. Vystudoval vojenskou 
střední a vysokou leteckou školu v Košicích, následně absolvoval 
postgraduální studium na právnické fakultě UK v Praze a na 
Wolverhampton University ve Velké Británii. V letech 1980-1992 
zastával řadu funkcí v čs. letectvu a vojenské diplomacii. V civilním 
životě pak pracoval převážně ve finančnictví, nyní je v důchodu. Zajímá 
se o letectví a kynologii, aktivně se věnuje mototuristice a cestování. V 
zastupitelstvu obce působí již čtvrté volební období. Vykonával funkci 
předsedy finančního výboru, kulturní komise a místostarosty, v 

současnosti je členem kontrolního výboru a stavební komise. 
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Tomáš Halama (Pro Svojetice) 
Pochází z Horšovského Týna, vystudoval Střední podnikatelskou školu 
zaměřenou na řízení malých a středních firem. Od r. 2000 se věnuje 
prodeji kuchyní ve společnosti Gorenje, kde pracoval na různých pozicích 
od prodejce, obchodního zástupce, vedoucí zákaznického centra a nyní 
od r. 2017 jako obchodní ředitel. Na starosti má organizaci nákupu, 
procesů ve společnosti, nastavování plánů a strategie společnosti, 
pronájmy objektů, řízení pravidel pro franšízové partnery. Řídí aktuálně 
22 franšízových studií a 2 kamenné prodejny v ČR a SR.  Aktivně hraje 
tenis nyní již několik let za 1TK Pacov. V minulosti bydlel v Horšovském 
Týně, Klatovech, Praze, Říčanech, Ve Svojeticích žije od r. 2019 s 
manželkou a synem, který navštěvuje školu ve Stříbrné Skalici. 

Jarmila Černá (Pro Svojetice) 

Je rodačka z Prahy, ale Svojetice poznávala již od svých 15 let. Nejdříve 
jako chatařka a v současné době zde již 10 let trvale bydlí. Má 3 děti, které 
po rozvodu vychovávala sama. Vystudovala SPSŠ strojní. Pracovní 
zkušenosti spíše technického charakteru získala např. 14 letou prací jako 
vedoucí dopravy na Pražském hradě a úplně odlišná 12 letá zkušenost 
byla pro ni práce správce parků a dětských hřišť na Praze 2, kterou 
vykonávala pro fy. Komwag. Nyní je v důchodu. 
 

Hana Bajerová (Pro Svojetice) 
Po absolvování SEŠ působila na odboru školství, školní inspekce. Dále 
pracovala jako samostatný provozní technik, daňový a cenový referent, 
fakturantka, samostatný odborný referent kontrolního oddělení. Od roku 
1991 pracuje jako OSVČ obor účetnictví, služby v oblasti organizačně 
hospodářské povahy u fyzických a právnických osob. Je zakládajícím 
členem Občanského sdružení Báječný svět, z.s., nyní na pozici předsedy 
spolku. Od roku 2008 je členem MAS Říčansko, kde postupně působila na 
pozici projektový manažer, člen výběrové komise, člen programového 
výboru. Nyní je členkou certifikační komise. Ve Svojeticích žije od roku 
1996. Zajímá se o ochranu přírody, krajiny a životního prostředí. 

 

Jakub Honc (Pro Svojetice) 
Jakub je specialista na cloudovou výpočetní platformu Microsoft Azure, 
vystudoval Soukromou střední školu informačních technologií v Praze, 
obor Informační technologie a následně studoval na ČVUT v Praze, 
Fakultě informačních technologií. V bakalářské práci se zabýval 
výkonnostním testováním hypervizorů. Svoji pracovní kariéru zahájil ve 
společnosti ČSA, kde měl tu příležitost navrhnout zcela novou IT 
infrastrukturu na platformě Azure a při té příležitosti navštívit jedno 
z největších datových center společnosti Microsoft. V posledních 5-ti 
letech se zabývá návrhem a rozvojem IT infrastruktury pro startupy, ze 
kterých se v průběhu času stávají známé nadnárodní korporace. Ve 

volném čase se věnuje rodině a stavbě rodinného domu, který navrhl a vyprojektoval.
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Jako každý rok, tak i letos jsme se snažili pro 
děti uspořádat halloweenskou akci. Podle 
rozzářených očí všech dětí a ohlasů, které 
se k nám dostaly, si troufáme říci, že se 
letošní halloween velmi povedl. 
Děti si užívaly halloweenské tvoření 
v Pivnici na Skále, kde si mohly nechat 
namalovat strašidelný obrázek na obličej a 
zažily tradiční vydlabávání dýní. V průběhu 
večera se rodiče s dětmi, které měly úžasné 
kostýmy, vydali vstříc dobrodružství na 
strašidelnou stezku, která byla letos o něco 
delší, ale o to strašidelnější. Na hrázi u 
rybníka se mohli na cestu posilnit tradičním 
trdelníkem. 

 
 
Při pokračování ulicí Na Kopci na ně na 
cestě čekal velký pavouk, čarodějnice, 
strašidla a něco sladkého na zub.  

 

 

 

Kulturní akce 
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• Dne 28.října Obec baráčníků v parku na 
návsi uctila památku padlým vojákům 
položením věnce. 

• V sobotu 26.11.2022 byl našimi 
fotbalisty postaven betlém a současně 
byl v podvečer rozsvícen vánoční 
strom, který svými světly vítá všechny, 
kteří obcí projíždí. 

 

• Další vydařenou akcí byla Mikulášská, 
která se letos, vzhledem ke špatnému 
počasí konala v Pivnici na Skále. 

• Betlémské světlo. Krásnou tradicí, 
kterou mohou občané Svojetic vidět, je 
každoroční doručení Betlémského 
světla do Svojetic. Letos si mohou 
občané odnést Betlémské světlo 
v sobotu 17.12.2022, kdy nám bude 
betlémské světlo dovezeno v 10:40 
hod. sborem dobrovolných hasičů 
LENSEDLY. POZOR, hasiči se v obcích 
zdržují max. 10 minut a spěchají na další 
rozvoz. S sebou nezapomeňte svíčku či 

lucerničku       

 

• Večer Tříkrálový 
 

Tímto to ale nekončí.  
Se svátky a s celým rokem 2022 
bychom se chtěli společně s Vámi 
rozloučit v pátek v podvečer dne 
6.1.2023 na Tři Krále a současně spolu 
můžeme přivítat rok nový a přát si, aby 
byl dobrý, aby se nám dařilo jak 
v pracovním, ale i osobním životě a 

hlavně, ať jsme všichni zdraví      Na 
konci tohoto fóra naleznete bližší 
informace v podobě pozvánky…. 
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Určitě jste si všimli, že v žádném čísle 
Svojetického fóra nechybí zmínka o 
odpadovém hospodářství. Tak tomu bude i 
v tomto číle. Ale nebojte, nyní nás už 
nečekají žádné změny.  

Jelikož se blíží začátek nového roku, chtěli 

bychom připomenout pár důležitých 

informací ohledně platby poplatku za svoz 

komunálního odpadu. 

Již od minulého roku končí splatnost 

poplatku 31.3. Do tohoto data je nutné, 

aby měli všichni občané zaplacen poplatek 

a na popelnici nalepenou novou známku 

pro rok 2023. Pokud bude poplatek 

zaplacen, ale známka nebude na popelnici 

nalepena, svozová firma popelnici 

nevyveze.  

Variabilní symbol – složení: 

 

(Poplatek je nutné uhradit za každou 

nemovitost s číslem popisným či 

evidenčním). 

Platbu je možné provést na účet obce        

35-8423700267/0100 pod variabilním 

symbolem, jehož skladbu uvádíme níže. 

(platby je možné posílat až v roce 2023). 

Dále je možné platbu provést na obecním 

úřadě, a to buď v hotovosti či kartou. 

Známku si můžete vyzvednout na obecním 

úřadě, nebo Vám bude doručena do Vaší 

poštovní schránky (to platí pouze pro 

občany žijící ve Svojeticích. Chataři si 

známku musí vyzvednout na úřadě). 

• Odpadové hospodářství 

PROVOZNÍ OBLAST ŽIVOTA OBCE 
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Výše uvádíme varianty svozu komunálního 

odpadu. 

V poplatku je zahrnut svoz komunálního 

odpadu, svoz separovaného odpadu a svoz 

bioodpadu. 

Svoz bioodpadu byl v tomto roce ukončen 

25.11.2022 a další svozy započnou na jaře 

(dle rozpisu svozů, který jsme obdrželi od 

svoz.firmy by měl první svoz proběhnout v 

pátek 14.4.2023). Občané mohou i nadále 

bezplatně využívat odvoz bioodpadu do 

kontejneru v prostorách ČOV a dále do 

kompostárny ve Struhařově. 

Termíny: 

ČOV – Od 1.11. po telefonické domluvě 

(Stanislav Tichý – 608 782 830) 

Struhařov: Po-Pá - 7:00 – 12:00; 12:30 – 16:30 

      So: 7:00 – 12:00  

 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem 

občanům, kteří poctivě třídí odpad. Jsme 

moc rádi, že se ve Svojeticích velmi dobře 

ujal systém door to door, o čemž svědčí 

stálý zájem o nádoby na tříděný odpad. A  

také si nelze nevšimnout, že je naše obec 

konečně krásně uklizena bez skládek 

odpadu okolo kontejnerů, které tu dříve 

byly na denním pořádku (nebo spíše 

nepořádku      ).  
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Jak jsme již informovali v předešlém čísle, 
ve Svojeticích došlo k opravě mnoha 
komunikací tzv. tryskovou metodou. Do 
dnes se nám povedlo opravit následující 
komunikace: Struhařovská, Mukařovská, 
Na Moklině, Spojovací – Lomená, Příčná, 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 a Podemlejnská. 
 
Máme velkou radost z kladných ohlasů 
občanů, které se k nám dostaly.  
Jediné mínus, které s sebou nese 
odstranění děr z opravených komunikací 
je, zvyšující rychlost automobilů, kteří 
ulicemi projíždí. Proto bychom chtěli 
poprosit všechny řidiče, aby byli ohleduplní 
a přizpůsobili svou jízdu tak, aby 
neohrožovali občany, děti, které si venku 
hrají a i zvířata, které se na cestách často 
vyskytují. 
 

 
 

 
 
 

 
 

• Oprava komunikací ve Svojeticích 
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Škola LOŠBATES: pot, slzy a káva 

Často od vás slýcháme otázku, jak to vypadá s přípravou výstavby nové svazkové základní školy 

LOŠBATES. Dovolte tedy, abychom vám na tomto místě přinesli jako starostové všech čtyř 

zúčastněných obcí malou rekapitulaci a také vás informovali, co je nového. 

Nová škola vzniká již šestým rokem. Není to proto, že bychom se dost nesnažili nebo celé věci 

nevěnovali dostatečné úsilí. Naopak. Za prací na projektu stojí pot i slzy ze slavného 

Churchillova citátu, jen na tu krev ještě naštěstí nedošlo. Tu nahrazujeme hektolitry kávy a 

spoustou přesčasových hodin, abychom se vypořádali s další námitkou 44. nebo 45. instituce, 

od které potřebujeme razítko, nebo vyrazili na ředitelství toho nebo onoho úřadu, abychom 

tam pro LOŠBATES vyjednali lepší podmínky.  

Na úrovni našich malých obcí a s minimálním aparátem musíme řešit realizaci a financování 

projektu za tři čtvrtě miliardy, se kterým by si mnohdy nevěděli rady ani na magistrátech 

velkých měst. Totéž ostatně platí pro místně příslušný stavební úřad, který za běžných 

okolností musí řešit schvalování vesnických domků či kůlen a nyní se po něm chce schvalování 

školy pro 540 žáků. 

Kafkovské paradoxy 

Musíme se vyrovnávat s kafkovskými paradoxy typu dotací od státu, které pokrývají pouze 

prostor do deseti metrů od samotné budovy školy, a přitom ten samý stát vyžaduje jako 

povinnost vybudovat u školy parkoviště, za které by se nemusel stydět nejeden větší 

supermarket. A takových věcí bychom vám mohli jmenovat desítky, ne-li stovky. 

Přesto se nám daří posouvat celou věc dopředu maximální možnou rychlostí. A máme pro vás 

velice dobrou zprávu! Občas cítíme od některých z vás skepsi, zda se nám podaří zajistit pro 

výstavbu školy dostatečné finanční prostředky. Během listopadu vláda rozhodla o brzkém 

vypsání výzvy na financování šesti konkrétních, již připravených projektů nových škol ve 

středních Čechách. A nám se podařilo dostat se mezi ně! Vláda navíc rozhodla o navýšení 

Školství 

• LOŠBATES 
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dotace na vybudované místo pro jednoho žáka z 800 000 korun na 1,1 milionu korun. Pro nás 

to tak znamená, že se nám velmi reálně rýsuje dotace téměř 600 milionů korun určených 

výhradně na naši školu LOŠBATES. Většinu potřebných peněz tak budeme mít zajištěnou. O 

zbylé peníze budeme usilovat primárně z dotací Státního fondu životního prostředí na budovy 

v pasivním standardu. 

Působíme na politiky 

K oběma těmto rozhodnutím vlády přispěly i naše aktivity, kdy jsme posledních několik měsíců 

velmi aktivně oslovovali politiky – od ministrů až po poslance, informovali je o projektu naší 

školy, předkládali jim argumenty a hovořili o problémech, kterým musíme čelit. Velmi nás 

v našem úsilí podpořila a podporuje například 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny 

Věra Kovářová. Na náš dopis nám detailně odpověděl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. 

Vstřícně a s návrhem konkrétních pomocných kroků zareagovali také například středočeští 

poslanci Ondřej Lochman, Klára Kocmanová, Vojtěch Munzar či Jan Jakob. Ze školského výboru 

Sněmovny pak poslanec Petr Gazdík či poslankyně Renáta Zajíčková, která brzy zavítá i přímo 

sem k nám a bude příležitost s ní všechno podrobně probrat. Z opozice se nám vstřícným 

telefonátem ozval například Andrej Babiš. 

Jak tedy vidíte z výše uvedeného výčtu, nesedíme rozhodně s rukama v klíně, naopak se 

vějířem různých aktivit snažíme zajistit, aby naše škola měla co největší šanci na úspěch. 

K tomu jsme v poslední době přidali i aktivity mediální. O chystané škole LOŠBATES vyšel velký 

článek na iDNES.cz, následoval například článek v Deníku, kde využili i vizualizaci naší školy. 

V jednání je také seminář „Jak se v Česku staví škola“, který plánujeme uspořádat v Poslanecké 

sněmovně, a sdílet tak s politiky, dalšími obcemi a odbornou veřejností naše tvrdě nabyté 

zkušenosti z celého procesu. Všechny tyto veřejné aktivity a naše nynější mediální viditelnost 

společně přispívají k větší ochotě politiků i úřadů vycházet nám vstříc. V budoucnu pak 

napomohou tomu, nalákat do naší školy ty nejlepší dostupné učitele nebo sponzory. 

Termín otevření školy 

Jistě se ptáte i na to, jak to momentálně vypadá s termínem otevření naší školy. Dlouho jsme 

počítali s datem 1. září 2024. Bohužel ale musíme čelit dalšímu byrokratickému problému. 

Nezbytnou součástí financování školy jsou i výše zmíněné dotace ze Státního fondu pro životní 

prostředí. Tato dotace byla vypsána pozdě (podle ministra Bartoše vinou Evropské unie), a 

navíc do poslední chvíle nikdo včetně expertů netušil, že bude i pro projekty, které jsou již tak 

daleko jako ten náš, vyškrtnuta možnost vytápění plynem. V době, kdy náš projekt vznikal, byl 

plyn jasně preferovaným zdrojem, nikdo tehdy samozřejmě nepředpovídal válku na Ukrajině. 

Nyní jsme nuceni projekt předělávat. Z kombinace tepelná čerpadla, fotovoltaická elektrárna 

a plyn na kombinaci tepelná čerpadla, fotovoltaická elektrárna a elektřina, což může kvůli 

nutnosti nového administrativního kolečka po 45 institucích znamenat až půlroční zdržení. 
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Termín 1. 9. 2024 tak ještě není zcela vyloučen, ale pravděpodobnější je nyní bohužel termín 

otevření 1. 9. 2025. 

A co dalšího ohledně projektu momentálně řešíme? Pozitivně se posunula jednání ohledně 

odbočovacího pruhu z hlavní silnice I/2 ke škole. Nyní bude o této věci finálně rozhodovat 

Krajský úřad. Probíhající stavení řízení na stavbu školy čeká právě na toto rozhodnutí, stejně 

tak na povolení přeložky vysokého napětí. Podařilo se také úspěšně pohnout s vodoprávním 

řízením na stavbu splaškové a dešťové kanalizace a vodovodního řadu. 

Na začátku dubna 2023 bychom rádi vypsali výběrové řízení na stavební firmu – zhotovitele 

stavby školy. Kontinuálně jednáme s ČEZem například ohledně navýšení celkového příkonu či 

smlouvě o přeložce. Byť je nyní hlavní prioritou zahájení stavby jako takové, nezanedbáváme 

ani stránku samotného vzdělávání v nové škole, které řešíme s odborníky z Ředitelské 

akademie. 

 

Škola bude pro celou obec 

Na závěr nám dovolte dodat, že projekt nové školy by neměl zajímat pouze rodiče budoucích 

prvňáků a obecně dětí ve školním věku. Škola nebude sloužit pouze jim. Je třeba zdůraznit, že 

ji budujeme jako komunitní a bude sloužit i dospělým především z našich čtyř obcí. Ať už pro 

různé sportovní turnaje či pohybové aktivity obecně, pro kulturní vyžití nebo třeba pro 

pořádání různých jazykových kurzů nebo možná i jakési obdoby univerzity třetího věku pro ty 

dříve narozené. 

Navíc škola obrovsky pomůže našim obcím i v tom, že posílí vztah dětí k místu – nebudou za 

vzděláním a kroužky muset dojíždět do širokého okolí, ale vše budou mít k dispozici zde. Ve 

škole se navíc navzájem dobře poznají, stanou se z nich místní patrioti a o to pravděpodobněji 

pak v obci setrvají i později. A to je jistě zájmem nás všech. 

Pojďme si tedy všichni držet palce, ať se dobré dílo podaří a všichni se brzy sejdeme u 

slavnostního otevření nové školy. My pro to budeme i nadále dělat maximum. 

Josef Řehák, starosta Louňovic 

Martina Vedralová, starostka Svojetic 

Eva Poliačiková Šmoldasová, starostka Tehovce 

Josef Kučák, starosta Štíhlic 
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S příchodem zimy, s plískanicemi, ledovým deštěm, mlhami, sněhem a mrazem to v přírodě za 
plotem i doma na zahradě vypadá, že nastala doba, kdy se v přírodě nic neděje. 
Je to ale především doba, kdy se díky vodním srážkám plní prostředí podpovrchových a 
podzemních vod. Podpovrchové vody mají na svědomí půdní vlhkost. Pokud takové vlhkosti 
není dostatek, snadno se stane, že i v zimě, za mrazu, bez dostatečné sněhové pokrývky 
uschnou stromy, keře právě z důvodu nedostatku vláhy. Je to kolikrát legrační, když zahrádkář 
chodí v zimě s konví a zalévá zahradu. On si tak ale zajistí, že stromy a keře zimu přečkají a na 
jaře vykvetou. 
Podzemní voda, voda pod zemským povrchem, v nasycené zóně, kde vyplňuje všechny dutiny 
a je ohraničena svým horizontem, je nejspolehlivějším zdrojem vody ve studních, ve vrtech, či 
vodou vyvěrající z pramenů. Proces jejího doplňování je však zdlouhavý a závislý na počtu a 
intenzitě srážek. Proto je potřebné a nutné zadržovat vodu v krajině a zmírnit nebo bránit 
jejímu rychlému odtoku z krajiny. Postupným zasakováním zadržené vody se plní 
podpovrchové vody nejen pro naše zahrady, pole, louky, ale také vody podzemní, které 
využíváme ze svých studní a vrtů jako zdroj pitné i užitkové vody. 
Svojetice leží v pramenné oblasti. Znamená to, že zdrojem podpovrchových i podzemních vod 
v našem prostředí jsou výhradně vodní srážky. K nám nemá odkud voda přitéct. Naopak 
hospodaření s vodou u nás ovlivňujeme okolní krajinu. 
Ve Svojeticích je více jak 800 studní a vrtů. To není málo na tak malý katastr. 
Způsobů, jak udržet vodu v krajině je více, ale není to nijak jednoduché tam, kde je záměr 
velkou část pramenné oblasti zastavět. Na svých zahradách si budujeme různá jezírka, 
zachytáváme srážkovou vodu, kterou využíváme k zalévání zahrad, zpříjemňujeme si své 
domovy. 
Nezapomínejme ale také na okolí, na udržování potoků, občasných toků, pramenů, tůní a 
mokřadů.  To jsou činnosti, kterými chráníme přírodu, životní prostředí nejen pro živočichy a 
rostliny, ale také pro sebe a ovlivňujeme místa blízká i vzdálená. 
Ve Svojeticích máme v jižní pramenné oblasti registrovaný významný krajinný prvek (VKP) 
Louky k Tehovským hranicím a V Jamách s mokřadem a nedaleko se nachází prameniště 
Mnichovky.  Hned vedle, v jihovýchodní části v dalším rozvodí, pramení Jevanský potok a 
Louňovický potok. Tyto prameny a potoky jsou i s jinými prameništěm řeky Sázavy. Pole 
směrem na Tehovec je jedním ze zdrojů vody říčky Rokytky, protékající blízkým Mukařovem, 
Říčany a později se vlévá do Vltavy. 
Máme své domovy v krajině, která je zatím ještě pěkná, s přírodou, která nám přináší radost a 
pohodu. 
Je jen na nás, jestli zůstane zachovaná a co po nás zůstane našim dětem. 
Komise životního prostředí, veřejného pořádku, odpadového hospodářství a dopravy obce 
Svojetice. Hana Bajerová 
 

 

 

Příroda v našem okolí 

• O přírodě nejen na našich zahradách 
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Také v zimě nakupujete pytle slunečnicových semínek, spoustu lojových koulí a chystáte různé 

pamlsky pro ptačí drobotinu, která vám zalétá na zahradu nebo na okno domu? 

Už jste umístili krmítka do míst, na která dobře vidíte? 

 Pozorujete sami nebo vaše děti, kdo všechno přiletí na snídani, oběd, večeři? 

Pokud jste si odpověděli na položené otázky ano, pak máte vše připravené k tomu, že se 

můžete zapojit zábavnou formou do programu pod názvem „Ptačí hodinka“, který od roku 

2019 organizuje Česká ornitologická společnost (ČSO). 

Nejedná se o soutěž, ale o vědecký výzkum ČSO, při kterém probíhá každoroční sčítání ptáků 

(nejen) na krmítkách. Zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností. 

Podobně sčítají ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku a v dalších 

zemích. 

ČSO při sčítání úzce spolupracuje s kolegy z Bavorska, Rakouska a Švýcarska a mohou se tak 

porovnávat výsledky i přeshraniční. 

Cílem je dlouhodobě sledovat zimování ptáků v Česku a zjistit, co jejich výskyt a chování 

ovlivňuje, a to vše při zapojení široké veřejnosti. 

ČSO zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek.  Prosazuje ochranu přírody 

založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků bez ohledu 

hranice jednotlivých zemí. 

Více informací, celý návod, jak se zapojit, jak vyplnit formulář, i elektronicky, naleznete na 

www.ptacihodinka.birdlife.cz 

Pro další informace, a nebo poradu, jak na „Ptačí hodinku“ můžete zaslat dotaz na e-mail: 

hanabajerova4@gmail.com 

Hana Bajerová, zastupitelka a členka komise životního prostředí, veřejného pořádku, 

odpadového hospodářství a dopravy obce Svojetice. 

 

 

 

  

Ano, je to tak. Není tomu dlouho, co jsme 
navštívili obecní úřad, abychom do urny 
hodili obálku s našimi kandidáty do 
zastupitelstva obce, a je to tu zas, VOLBY. 
Tentokrát se jedná o prezidentské volby.  
Jako vždy se volební místnost nachází na 
obecním úřadu, ulice Na Kopci, č.p.14. 
 
Kdy se bude volit? 
1. kolo voleb 13. a 14. ledna 2023 
2. kolo voleb 27. a 28. ledna 2023 

Volby se konají jako vždy v pátek a v 
sobotu. Volební místnosti jsou otevřeny v 
pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 
do 14:00. Pokud některý kandidát získá v 
prvním kole více než 50% hlasů, vyhrává a 
druhé kolo se nekoná. V opačném případě 
se utkají dva nejsilnější kandidáti v druhém 
kole. 
Případné druhé kolo volby prezidenta se na 
území České republiky uskuteční v pátek 
27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 

Prezidentské volby 

• „Ptačí hodinka“, co to je? 

•
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hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. 
Voličem je 

• občan ČR, který nejpozději 14. ledna 
2023 dovrší věku 18 let; 

• ve druhém kole pak i občan ČR, který 
nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 
18 let, 

 a nemá omezenou svobodu z důvodu 
ochrany zdraví lidu a omezenou 
svéprávnost k výkonu práva volit. 
Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky pro volbu prezidenta 
republiky jsou vytištěny pro každého 
kandidáta samostatně. 
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno 
číslo kandidáta. 
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 
dny přede dnem prvního kola volby (10. 
ledna 2023). 
Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací 
lístky až ve volební místnosti. 
Vzorové hlasovací lístky a informace o 
případných tiskových chybách na 
hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve 
volební místnosti. 
Informace o vzdání se kandidatury nebo 
ztrátě volitelnosti 
Ve volební místnosti se zveřejňují 
informace o případném vzdání se 
kandidatury nebo ztrátě volitelnosti 
kandidáta. Při zjišťování výsledků voleb se 
k hlasům odevzdaným pro takového 
kandidáta nepřihlíží. 
 
Prokázání totožnosti 
Volič musí ve volební místnosti prokázat 
svou totožnost a státní občanství České 
republiky 

• platným občanským průkazem, 

• platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem. 

 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky potřebným 

dokladem, nebude mu hlasování 
umožněno. 
 
Průběh hlasování 
Volič obdrží od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku opatřenou 
úředním razítkem. Na požádání mu komise 
vydá i sadu hlasovacích lístků. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. 
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se 
musí volič odebrat do prostoru určeného 
k vložení hlasovacího lístku do úřední 
obálky. Jinak mu nebude hlasování 
umožněno. 
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací 
lístek pro kandidáta, pro kterého 
se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se 
nijak neupravuje. 
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky 
vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je 
hlas voliče neplatný. 
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 ze zdravotních 
důvodů vybrat zvolený hlasovací lístek 
nebo nemůže číst, může být v prostoru 
určeném pro vložení hlasovacího lístku do 
úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv 
však člen okrskové volební komise, 
a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do 
úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku 
vložit do volební schránky. 
 
Zdroj: 
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-o-
zpusobu-hlasovani-pri-volbe-prezidenta-ceske-
republiky-2023.aspx 
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Na závěr bychom Vám chtěli předat článek od naší paní ředitelky z MŠ Svojetice ohledně 

projektu "Ježíškova vnoučata". 

Ježíškova vnoučata jsou celoroční projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Mateřská škola 

Svojetice se do projektu zařadila poprvé v roce 2018, kdy třída Včelky s paní učitelkou potěšily 

obrázky a vánočním přáním babičky z Domova pro seniory v Krnově. V předešlých letech se 

škola zaměřila na mezigenerační vztahy formou veřejných vystoupení pro seniory a spolek 

Baráčníků, výrobou dárků a drobného pohoštění.  

Epidemiologická situace v roce 2020 nám neumožnila realizovat tradiční akce pro veřejnost  

v podobě vystoupení. 

Podařilo se nám vnést radost, alespoň do domovních schránek, v podobě přání. Děti se staly 

nejenom tvůrci přáníček, ale i poštovními doručovateli. 

Bohužel ani rok 2021 nám s ohledem na epidemiologickou situaci neumožnil osobní setkání  

s veřejností. Řešení se našlo, a to v začínající tradici z předešlého roku, kterým se stalo 

roznášení vánočních překvapení dětmi a paní učitelkami do poštovních schránek našich 

spolubydlících.  

I tento rok jsou naši malí listonoši připraveni rozdávat potěšení. Vyrobeno mají, obálky jsou 

nachystané, tedy pouze nazout boty a vydat se na roznášku. 

 
Sylva Miškovská 

Projekt „Ježíškova vnoučata“ 
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Večer tříkrálový 

 

Akce pořádané ve Svojeticích 
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Obecní úřad Svojetice a zaměstnanci obce Svojetice přejí všem spoluobčanům 

klidné prožití vánočních svátků, aby čarovná atmosféra Vánoc přetrvala a 

úspěchy příštího roku ať předstihnou roky minulé. 

Provozní doba obecního úřadu během vánočních svátků: 

Z důvodu čerpání řádné dovolené bude obecní úřad uzavřen v termínu  

od 22.12.2022 do 1.1.2023 
 

 

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       

mailto:urad@svojetice.cz

