SVOJKOVICKÝ OBČASNÍK č. 5
VYDÁNO 8. 7. 2021

Rekonstrukce chodníků a silnice 605/II
ve Svojkovicích
Od 12. 7. bude započata oprava chodníků a výstavba cyklostezky při komunikaci 605/II v naší
obci. Dne 12. 7. 2021 bude předáno staveniště vysoutěženému zhotoviteli, firmě ROBSTAV k.s.
Celá akce je naplánovaná od 12. 7. 2021 do 31. 12. 2021. Celá stavba bude rozdělená do dvou
etap. 1. etapa: začátek 12. 7. 2021: oprava vozovky, oprava chodníků, vybudování cyklostezky
a výměna veřejného osvětlení BUDE OD HŘBITOVA AŽ PO MOTOREST. 2. etapa: oprava
vozovky, oprava chodníků, vybudování cyklostezky a výměna veřejného osvětlení BUDE OD
MOTORESTU PO VÝJEZD NA HOLOUBKOV. Průjezdnost obce pro osobní a autobusovou
dopravu spojenou s obslužností obce, bude v omezené míře zachována ještě v červenci 2021.
Autobusová doprava bude fungovat zatím beze změn, autobus bude moci projíždět staveništěm.
Změna autobusové, osobní dopravy bude až v srpnu, obyvatelé obce budou o změnách včas
informováni.
PRO OSTATNÍ BĚŽNOU DOPRAVU NEBUDE PRŮJEZD OBCÍ MOŽNÝ. Pro osobní a
autobusovou dopravu bude průjezd obcí plně uzavřen ve směru na Rokycany, až při rekonstrukci
mostu mezi Borkem a Svojkovicemi. Přesný termín SÚS Plzeňského kraje a zhotovitel stavby
firma ROBSTAV k.s. oznámí s dostatečným předstihem.
Veškeré dotazy vám rád zodpovím na tel. čísle 724 182 352.
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PROSÍME OBČANY, ABY SE ZAREGISTROVALI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
OBCE SVOJKOVICE K ODBĚRU NOVINEK PROSTŘEDNICTVÍM KRÁTKÝCH SMS
ZPRÁV, NEBO E-MAILEM, ABY JSTE BYLI VČAS INFORMOVÁNÍ O AKTUALITÁCH
SPOJENÝCH S REKONSTRUKCÍ CHODNÍKŮ A SILNICE 605/II V NAŠÍ OBCI.

Oprava kulturního sálu
Obec Svojkovice dostala od Ministerstva
pro místní rozvoj dotaci. Celková cena opravy
sálu / terasa, schody, průčelí, elektroinstalace
v objektu, topení, odpady, voda a stavební úpravy
vestibulu je podle rozpočtu 5 648 288,- Kč.
U ministerstva pro místní rozvoj obec žádala
4 518 630,- Kč a obci byla přiznána dotace ve
výši 4 318 709,- Kč. Rekonstrukce by měla
proběhnout ještě v letošním roce 2021.

Oprava malé vodní nádrže Svojkovice
Obec Svojkovice dostala od Ministerstva
zemědělství dotaci na opravu malé vodní
nádrže Svojkovice. Celková cena opravy
je 3 091 311,- Kč. Obec žádala o dotaci ve
výši 70% uznatelných výdajů. Celková výše
získané dotace je 1 976 124,- Kč.
Obec Svojkovice dále žádala o dotaci u
Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu
dětského a workoutového hřiště. Z celkové
ceny 1 803 607,- žádala obec o dotaci 1 442
885,- Kč a byla obci dotace poskytnuta v
požadované výši 1 442 885,- Kč.
Obě akce, oprava malé vodní nádrže a
výstavba dětského a workoutového hřiště proběhne ještě v roce 2021.

Cesta U Holotů
Na rekonstrukci této komunikace jsme
žádali o dotaci u Ministerstva pro místní
rozvoj. Celkové předpokládané náklady na
opravu komunikace činí 1 557 941,- Kč . Obec
bohužel nedosáhla na získání dotace ve výši
1 246 352,- Kč.
Budeme žádat opětovně.

Společnost ČEZ Energetické služby s.r.o. se
budou podílet na výstavbě veřejného osvětlení
na nově opravených chodnících při silnici
605/II od hřbitova až po výjezd na Holoubkov.
Toto osvětlení bude pracovat v režimu smart
(např. změna intenzity osvětleni v návaznosti
noční hodiny, intenzita světla atd). Společnost
ČEZ Energetické služby s.r.o. započne
v letošním roce také s výměnou svítidel
stávajícího veřejného osvětlení za úsporné a
při této výměně dojde také k rozšíření počtu
sloupů veřejného osvětlení.
Obec Svojkovice v tomto roce žádalo o
prodloužení povolení vypouštění odpadních
vod do Holoubeckého potoka u Povodí
Vltavy s.p. Povolení bylo obci vydáno, ale
jen na dobu určitou. Obec bude muset začít
projektovat výstavbu splaškové kanalizace v
obci, kterou má i ve svém strategickém plánu
rozvoje obce. Zatím máme jen kanalizaci
dešťovou která volně ústí do vodního toku
a v některých parametrech již nesplňujeme
normy pro vypouštění odpadních vod do
vodního toku.

Promítání letního kina ve Svojkovicích
I letos proběhne promítání letního kina
v areálu koupaliště ve Svojkovicích. Promítat
se bude v sobotu 21.srpna 2021. Čas
promítání a promítaný titul najdete na našich
internetových stránách.

Svojkovické vítání léta s vínem
26.6.2021 se v areálu koupaliště konal nultý ročník Svojkovického vítání léta s vínem za
podpory Vinařského fondu . Počasí nám přálo a k dobré zábavě přispěli kapely Cheznovanka,
Robert Jíša Band, Sešlost Kamarádi z Rokycan, Do konce a Tanker. Celým odpolednem nás
slovem provázel Václav Švarc. Myslím, že akce se povedla a právě zde bych chtěl poděkovat
panu Miroslavu Hrubcovi, Jitce Zíbarové a všem mladým sportovcům, kteří se podíleli na
přípravách celé akce. Příští rok se s Vámi všemi na Vítání léta s vínem ve Svojkovicích opět
rádi sejdeme.

JUBILEUM SLAVÍ
Šedivcová Věra
Mišurová Emilia
Hrubá Libuše
Pokorná Libuše
Faflová Květoslava
Hejsek Jiří
Cajthamlová Hana
Beránek Petr

Hochmanová Jolana
Skolková Růžena
Urbánková Miloslava
Hejsková Jaroslava
Bartošová Karla
Benetková Eva
Benetka Miloš
Belšán Josef

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

Děkuji všem, kteří se podíleli na dalším vydání Svojkovického občasníku
a paní Petře Forejtové za roznos občasníku.

