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Vážení spoluobčané,
		V současné situaci světové pandemie, kdy jsou zavedena přísná opatření, na nás může
nepříjemně doléhat strach a stres. Situace měnící se v podobě různých opatření a negativních zpráv
v několika málo hodinách, připravuje člověka o léta trvající jistoty. Je to zátěžová zkouška pro nás
všechny. V těchto časech je dobré, abychom nebyli sami. Abychom své obavy mohli s někým sdílet
a mluvit o nich. Je potřeba, abychom si všichni uvědomili, že naši nejbližší se v těchto vypjatých
a těžkých časech stávají těmi, kteří potřebují pomoci, nebo nám naopak mohou pomoci oni sami.
Někteří lidé se v této situaci stali závislí na pomoci ostatních. Můžeme nabízet pomoc sousedovi,
věnovat se dětem nebo si konečně můžeme najít čas sami na sebe. Jsem hrdý na všechny, kteří
nabídli pomoc. Právě zde bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se přihlásili s pomocí
sousedům, dále celému kolektivu místního obchodu s potravinami, který nabídl rozvoz potravin až
do domu pro lidi v karanténě. Mé díky prostě patří všem, kteří nám pomohli a nadále pomáhají
zvládnout situaci s pandemií jak na jaře, tak i nyní. Poohlédnutí za rokem 2020 ale nemusí být jen
negativní, na každé situaci si člověk může najít něco příjemného. My ve Svojkovicích jsme se i přes
řádící pandemii snažili nadále zvelebovat naši obec. Některé naplánované akce musely být v rámci
vládních nařízení následně zrušené, ale některé proběhly. Na jaře jsme provedli výsadbu nové aleje
stromů na místním koupališti. Koupaliště jsme společně vyčistili, upravili a připravili jsme tak pro
nás všechny prostředí pro příjemně strávený volný čas. Rozšířili jsme místa na tříděný odpad a
přibyl i nový velkoobjemový kontejner na bioodpad. Po zrušeném dětském dnu jsme uspořádali
pro děti alespoň rozloučení s prázdninami. Při této akci zaplavily pohádkové bytosti a děti skoro
celé Svojkovice a ve stejný den jsme se v hojném počtu sešli na promítání pojízdného letního
kina na koupališti. Po promítání filmu 3Bobule, následovala ochutnávka vín z vinařství Vican.
V neposlední řadě proběhla v obci oprava místní komunikace U Forejtů za finančního přispění
Krajského úřadu PK. Do dalšího roku vstupujeme s vizí realizace rekonstrukce chodníků při hlavní
silnici a rekonstrukce hlavní silnice, která vede Svojkovicemi. Dále by obec chtěla realizovat obnovu
vodní nádrže „koupaliště“, výstavbu dětského a workautového hřiště, realizaci opravy kulturního
sálu i dalších místních komunikací. To vše za předpokladu, že obec bude úspěšná u žádostí o
dotace v jednotlivých dotačních titulech. Co napsat závěrem? Velmi si vážím každého, s kým mám
tu možnost zlepšovat podmínky pro lepší život v naší obci, ať už jde o zastupitele nebo samotné
občany. Všem děkuji za zapojení do obecního dění v letošním roce a velice si toho vážím. Vám, i
Vašim blízkým, přeji v první řadě poklidný průběh předvánočních příprav, pečení a obstarávání
vánočních dárků. Ale hlavně Vám přeji, abyste vánoční svátky prožili v pohodě a radosti v kruhu
své rodiny a přátel. Do nového roku Vám potom přeji zdraví, kterého je nyní potřeba více, než kdy
jindy a hodně vytrvalosti na cestě za Vašimi cíli. Doufejme, že příští kalendářní rok pro nás všechny
bude lepší, než rok 2020.
S přáním všeho dobrého starosta obce
Oldřich Hádlík

V žádostech o dotace
jsme zatím byli úspěšní:
Dotace kompostéry
Spoustu z Vás jste se zapojili do ankety, zda chcete od obce kompostéry, která sloužila jako
podklad pro žádost o dotaci z MŽP. Zároveň obec v tomto dotačním titulu žádala o dotaci na
výkonný štěpkovač na benzín s brzděným podvozkem. (26,5 HP)LS 160 PB je kompaktní
štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k
likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k
výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu
z jakékoli strany. Štěpkovač je vybaven dvěma hydraulicky
poháněnými vkládacími válci s automatickým systémem třetí
generace proti přetížení spalovacího motoru, počítadlem
motohodin (celkové/denní). Pohon zajišťuje úsporný
vzduchem chlazený motor Kohler na benzín se vstřikováním
o výkonu 26,5 HP. Nájezdová brzda umožní táhnout stroj i
za osobním automobilem. U jízdní soupravy do 3,5 t postačí
řidičské oprávnění skupiny B.
Obec byla v žádosti o tuto dotaci úspěšná. Nyní proběhne
výběrové řízení na nákup kompostérů a štěpkovače. Po výběru
dodavatele se uskuteční dodávka kompostérů na obec a dojde k rozdělení všem, kteří podle
ankety měli o kompostéry zájem. Pokud by se našel někdo, kdo by měl ještě zájem o kompostér,
je možno rozdělit ještě několik kusů. Bližší informace na Obecním úřadě.
Měřiče rychlosti
Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci
na pořízení měřičů rychlosti Krajského
úřadu Plzeňského kraje. Dotaci bude obec
čerpat v příštím roce, kdy také proběhne
rekonstrukce chodníků při hlavní cestě. Čerpat dotaci můžeme až do konce roku 2021. Instalace
tudíž proběhne v rámci rekonstrukce chodníku a výměny veřejného osvětlení.
Oprava místní komunikace
Dosáhli jsme na dotaci – oprava místní komunikace u Krajského úřadu Plzeňského kraje ve
výši 500 000,- Kč, kterou jsme použili na opravu místní komunikace u Forejtů, která vyšla na
celkovou částku 1 600 000,- Kč.

Rekonstrukce chodníků
Obci byla přidělena v červnu 2020 dotace na rekonstrukci chodníků od Státního fondu
dopravní infrastruktury v částce 15,6 mil. Kč. Z důvodu projekční chyby jsme museli doložit
pozměněný projekt a musí dojít k opětovnému schválení dotace ze strany SFDI. Tím se realizace
rekonstrukce chodníků posune do roku 2021. V příštím roce také dojde k rekonstrukci hlavní
cesty 605/II – průtah Svojkovicemi, kde investorem je SÚS Plzeňského kraje. O všech krocích,
které budou spojeni s rekonstrukcí chodníků a hlavní cesty přes Svojkovice, které značnou
měrou omezí provoz v obci, budete včas informováni a to nejprve na veřejném zasedání za
přítomnosti zástupců SÚS a vybraného zhotovitele akce Rekonstrukce chodníků při 605/II a
rekonstrukce hlavní cesty 605/II.

Naše želízka v ohni,
o co ještě žádáme
Obec Svojkovice žádá o dotaci na
opravu vodní nádrže „KOUPALIŠTĚ“
u Ministerstva zemědělství. Projektová
cena opravy je 2 100 000,- Kč. V rámci
opravy dojde k rekonstrukci límce vodní
nádrže, bude vystavěno brouzdaliště, bude
opraven jez, vpusť a výpusť nádrže. Celou
opravu dovrší uzavřený filtrační okruh
s UV lampami a kořenovou čistírnou, což
povede k zlepšení kvality vody v nádrži.
Právě zde bych chtěl poděkovat panu
Miroslavu Hrubcovi za spoustu odvedené
práce na našem koupališti.
Dále zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti
o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj na opravu
kulturního sálu Svojkovice, kde se v projektu počítá
s vybudováním nové elektroinstalace, nového systému
vytápění, rekonstrukcí venkovního průčelí kulturního
sálu, rozvodu vody, vybudování sociálního zařízení atd.
Celková hodnota projektu je 4 700 000,- Kč.

Prodloužení obecního vodovodu
V letošním roce jsme nebyli úspěšní v žádosti o dotaci u Krajského úřadu Plzeňského kraje na
prodloužení obecního vodovodu v ulici u Langů, nicméně žádost v roce 2021 opět podáme a
budeme doufat v přidělení dotace.

		Dále jsme požádali v listopadu dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj a u skupiny ČEZ na
výstavbu a opravu dětského hřiště, které se rozšíří o nové herní prvky, mimo jiné o dětský hrad,
prolézačky a kolotoč. A pro sportovně založené spoluobčany workoutového hřiště.

		U Ministerstva pro místní rozvoj také žádáme o dotaci na místní komunikaci U Holotů,
kde rozpočtová cena je 1 558 000,- Kč
		O výsledcích jednotlivých žádostí o dotace u Ministerstva pro místní rozvoj budeme vědět
nejpozději v jarních měsících roku 2021.
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ZNAK 1

Znak obce
V anketě, v které jste se vyjadřovali k podobě obecního znaku a vlajky jste
rozhodli o variantě znaku s královskou korunou. V tomto duchu rozhodlo
i zastupitelstvo obce. Nyní čekáme na rozhodnutí o přidělení znaku a
vlajky, podvýboru pro heraldiku a vexilologii PS ČR. Podvýbor PS ČR
pro heraldiku a vexilologii bude naší žádost vyřizovat na přelomu listopadu
a prosince letošního roku.
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Vyhlášky obce
Na listopadovém jednání zastupitelstva obce Svojkovice, zastupitelstvo
schválilo celkem čtyři obecně závazné vyhlášky, které prozkoumalo
Ministerstvo vnitra a neshledalo ve vyhláškách žádný rozpor s platnými
zákony České republiky.
OZV č. 1/2020, o místním poplatku ze psů, která vejde v platnost od 1. 1. 2021 – poplatek
za psy se nemění a zůstává ve stejné výši jako v roce 2020 a v létech předešlých. Došlo pouze
k aktualizaci vyhlášky.
OZV č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která vejde v platnost od
1. 1. 2021 – poplatek za užívání veřejného prostranství zůstává ve stejné výši jako v roce 2020 a
v létech předešlých. Došlo pouze k aktualizaci vyhlášky.
OZV č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, která vejde v platnost od 1. 1. 2021. Zde dochází
ke změně oproti OZV Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne
11. 10. 2017. Od ledna 2021 se navyšuje poplatek na občana a to na částku 700,- Kč na rok. Pro
objekty k rekreačním účelům platí výše poplatku 700,- Kč na rok. Úleva ve výši 50% se poskytuje:
		a) fyzické osobě mladší 15 let,
		b) fyzické osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního
			předpisu,
		c) fyzické osobě starší 70 let.
		K navýšení poplatku jsme přistoupili na základě navyšování nákladů za likvidaci tuhého
komunálního odpadu. Opatření je to nepopulární, ale bylo nezbytné vzhledem k tomu, že obec
dotuje svoz komunálního odpadu stále většími částkami. I nadále obec bude dotovat tuto službu
nemalou částkou.

JUBILEUM SLAVÍ
Klement Vilém
Wernerová Marie
Ungrová Jana
Eret Svatopluk
Čech Ivan

Hejsek Pavel
Ungrová Růžena
Nesnídalová Valeria
Bluďovská Bohuslava
Jiří Fafl

Všem jubilantům blahopřejeme a jménem obce přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní
pohody a spokojenosti do dalších let. Za Obec Svojkovice Oldřich Hádlík.

Tradiční akce spojené s koncem roku

ADVENT TAK TROCHU JINAK

		
Vážení spoluobčané, vzhledem k celorepublikové situaci jsme nuceni v naší obci zrušit
již tradiční akce jako je Rozsvícení vánočního stromu na návsi, kdy jsme se v loňském roce
sešli opravdu v hojném počtu a společně jsme si vyslechli vystoupení pěveckého sboru Cantate
a sólové vystoupení kytaristy a zpěváka Vojtěcha Moulise, které nás vánočně naladilo. Letos
jsme pro Vás připravili vystoupení hned tří pěveckých sborů a opět vystoupení Vojty Moulise,
které jsme ale nuceni zrušit. Nicméně jsme pro nás všechny dokoupili osvětlení a ozdoby pro
náš vánoční strom a to za výrazné finanční podpory SKUPINY ČEZ. Vánoční strom bude
rozsvícen od soboty 28. 11. 2020.
		Dále rušíme akci pro naše nejmenší, která má v naší obci opravdu dlouholetou tradici a to
je mikulášská nadílka, kterou pro naše nejmenší pořádá a zajišťuje vždy v plném nasazení paní
Jitka Zíbarová, které za to děkuji.
		Vánoční trhy, které jsme nuceni také zrušit by se v naší obci, v letošním roce konaly již
potřetí. I zde bych chtěl poděkovat organizátorce trhů, paní Janě Brožíkové.
		I přes všechna negativa, různá omezení a doporučení Vám všem přeji klidné prožití vánočního
období.

Poděkování
		Při mé cestě na koupaliště jsem byla mile
překvapena úpravou přístupu na lávku přes
potok. Lávka je pro pěší pod lesem. Po každém
dešti tam bylo mokro a blátivo. Jednou při mé
cestě na koupaliště, když, jsem přišla k lávce,
nevěřila jsem svým očím. Vstup na lávku byl
vydlážděn kameny kdo mohl tento kousek pěšiny
vzorně vylepšit pomyslela jsem si. Po mém delším
pátrání jsem zjistila, že to byl mladý chlapec
Adam Hrdina. Pro mne je opravdu hrdina, že
ho napadlo pustit se sám do opravy. Za to mu
patří velký DÍK.

Stanislava Francová, místostarostka

Co vzal dětem čas
Od jara nás doma upoutává vir. Těžkou hlavu přidělal všem rodičům. Ale nejen rodičům, ale
také děti zůstaly doma bez kamarádů, bez aktivit na které jsou v každodenním životě zvyklé a s
otázkou, co se to vlastně kolem nich děje.
		V první chvíli se děti zaradovaly, že jim nastávají prázdniny. Ovšem nikdo nevěděl, na jak
dlouho nás ty údajné prázdniny čekají. Brzy ale zjistily, že to prázdniny nebudou. Ze školy se na
ně hrnuly úkoly, někomu nastalo on – line vyučování. Paní učitelku znaly jen z počítače. Takže
dopoledne co dopoledne trávily děti u počítačů nebo psaním úkolů. A odpoledne? Procházka s
rodiči byla sice fajn, ale kde jsou všichni kamarádi??
		Ani víkend si nemohly zpestřit plánovanými akcemi, kde byly zvyklí se vídat s kamarády.
Odpadlo pálení čarodějnic, zrušili nám také maškarní bál. O Velikonocích na Pomlázku také
nemohly. Dětský den byl zakázán. Nezbylo jen doufat, že si ty skutečné prázdniny užijí lépe. Těšily
se na tábory. Jenže i o prázdninách na děti čekalo zklamání. Bohužel i někteří organizátoři táborů
museli letní tábor zrušit.
		Situace se v létě o trochu zlepšila. Některé děti vyrazily s rodiči na dovolenou k moři. Jiní
objížděli raději jen krásy České republiky. Prostě všichni jsme dělali, co jsme mohli, abychom si letní
dny užili. Na konci prázdnin nás čekalo rozloučení s prázdninami v podobě akce pro děti Hola,
hola, škola volá.
		Na nástup do školy se těšilo mnohem více dětí, než jiný školní rok. Ta radost z návratu mezi
vrstevníky!!!! Bohužel netrvala dlouho. Školy a svých kamarádů si děti užily jen pouhý měsíc a
půl. A už jsou zase doma. Čas se zase zastavil. Opět všechny plánované dětské akce se ruší. Jako
například námi všemi oblíbený Halloween, ani čerty s Mikulášem společně nepřivítáme.
Pojďme tedy alespoň dětem popřát, aby Vánoce si užily společně nejen s rodinou, ale aby si vánoční
prázdniny užívaly s kamarády. Protože těch si opravdu letos moc neužily.
Jitka Zíbarová

