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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s ním nejkrásnější svátky v roce, znamená to, že za pár dní usedneme ke
svátečně prostřenému stolu. Celý dům naplní vůně jehličí, purpury a sladkého cukroví. Ozdobený
stromeček se rozzáří stejně jako oči našich dětí, které budou s napětím očekávat dárky od Ježíška.
Blíží se Vánoce. Nastává čas bilancování a pro mnohé také čas přemýšlení o budoucnosti. Je pravda,
že právě končící rok znamenal pro mnohé hlubší zásah do peněženek a s tím i související uvažování
o finanční budoucnosti. A to nejen ve vztahu k takzvané energetické krizi nebo jen k výsledkům
různých stávajících i nadcházejících událostí, inflace, zdražování potravin, stavebních materiálů
a jiných komodit. Věřme, že rok 2022 bude v mnohém přelomový a jeho změny se budou promítat
i do let příštích. Je tedy dobré se do budoucna dívat s optimismem a doufat v lepší časy. Doufat v to,
že následujících dvanáct měsíců budeme trávit se svými blízkými a v prostředí útulného domova,
kde se cítíme bezpečně. Nenechme se vykolejit strachem a nervozitou z neznámého. Ale využijme
síly a hloubky vánoční doby k oprášení našeho lidství. Zdravý rozum, ohleduplnost a lidskou
slušnost budeme potřebovat i po celý příští rok. Vánoce nám tyto vlastnosti nepřičarují, ale mohou
nám pomoci najít tu správnou cestu k nim. Dělejme vše proto, abychom si mohli na konci roku
2022 říci, že jsme jej prožili alespoň tak dobře, jako rok letošní. A ať už jsme jakéhokoliv vyznání,
politické příslušnosti, zaměření, či třeba v jiné zdravotní a sociální situaci, pojďme si uvnitř slíbit,
že nadcházející dny Vánoc se pokusíme trávit příjemně a pokusíme se, když ne úplně vypnout,
tak alespoň omezit naše myšlenky na stres a práci a budeme více myslet na lidi kolem nás, ať už
na ně máme jakýkoliv názor. A pokud si dáváme předsevzetí, měla by obsahovat především úctu
k našim bližním a spoluobčanům, velkou toleranci a pochopení pro akce, které v rámci realizace
omezují běžný život občana naší obce, jako je třeba výstavba chodníků, rekonstrukce komunikace
605/II v naší obci a hlavně pro názory druhých a oproštění se od všech malicherností, které nám
znepříjemňují život. Věřím, že i v roce 2022 s plným nasazením, s vervou a pevným zdravím
uskutečníme naše společné i osobní cíle. Vážení spoluobčané, milé děti, dámy a pánové přeji Vám
a Vašim blízkým jménem svým, ale i jménem zastupitelstva obce Svojkovice z celého srdce krásné
prožití Vánoc, splnění Vašich přání a vše dobré v roce 2022.
starosta obce
Oldřich Hádlík

Akce prosinec 2021
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Již tradiční rozsvícení vánočního stromu na návsi bude
v sobotu 27.11. na návsi od 15.hodin. Poslechneme si dětský sbor
UNIQUE, sbor paní Kuncové a vystoupení sólového kytaristy
pana Vojtěcha Moulise. Pro návštěvníky bude připravené svařené
víno, vánoční punč, káva a čaj. Celá akce se koná za významné
finanční podpory skupiny ČEZ.

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA
Mikulášská nadílka pro naše nejmenší bude ve
Staré hospodě 4.prosince od 15.hodin. Vše zahájí
divadélko Letadlo, které přiveze pohádku s krásným
názvem Vánočka a samozřejmě nebude chybět Mikuláš,
Čert a Anděl.

TRADIČNÍ
PŘEDSILVESTROVSKÝ
TURNAJ V PIN PONGU
Tradiční turnaj jednotlivců v pin pongu se uskuteční
ve Staré hospodě 27. 12. 2021 od 9:00 a to pouze, pokud
to epidemiologická opatření dovolí.

SILVESTR
VE STARÉ HOSPODĚ
31. 12. 2021můžete oslavit příchod nového roku
od 20:00. Celou silvestrovskou nocí nás hudebně
provede DJ Milan.
Konání všech kulturních a sportovních akcí bude záležet na aktuálním stavu proti epidemiologických opatření.
Proto sledujte aktuální informace na internetových stránkách obce.

Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 4. 12. 2021 proběhne svoz nebezpečného odpadu.
Kontejnery budou přistaveny na návsi od 8:30 do 8:50 hodin.
Nebezpečné odpady:
Znečištěné obaly - prázdné obaly od barev, ředidel,
		
tmelů, maziv apod.
Odpadní barvy - zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů
Absorpční činidla - čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry
Motorové a ostatní oleje, olejové filtry
Pneumatiky:
jen z osobních a nákladních aut (pokud je to možné, bez disků)
NE: traktorové pneumatiky, duše, pneumatiky od jednostopých vozidel a jízdních kol
Použité elektrozařízení:
Malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky TV, monitory, počítače,
tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
Velké spotřebiče - pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky
Chladící zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky
Spotřebiče musí být kompletní!!!
Ostatní:
Zářivky - trubicové, výbojky, úsporné zářivky
NE: běžné reflektorové a halogenové žárovky!
Olověné akumulátory

Nová vyhláška - odpady
Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání bude
schvalovat vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování odpadů, na základě které dojde k navýšení poplatku za
svoz komunálního odpadu ze stávajících 700 Kč na 800 Kč za osobu
a rok. Sleva 50 % pro děti do 15.let a seniory 70 let a více bude platit
i nadále. Zvýšení poplatku se odvíjí od narůstající ceny skládkovného.

Štěpkovač

V objektu bývalé hasičské zbrojnice je štěpkovač,
který byl pořízen v rámci dotace na kompostéry a je
schopen rozštěpkovat větve do síly 15 cm v průměru.
Štěpkovač bude k dispozici pro občany Svojkovic za
poplatek 120 Kč/hod. cena je včetně PHM a obsluhy.
Nyní čekáme na vyhotovení bezpečnostních pokynů
BOZP, tak aby vypůjčení a práce se štěpkovačem
vyhovovala všem bezpečnostním požadavkům.

CO SE DĚJE V OBCI
Rekonstrukce komunikace 605/II v naší obci a výstavba chodníků,
včetně obnovy veřejného osvětlení. Avizovaný termín ukončení prací na
výstavbě chodníků konec roku 2021 bude posunut do prvních měsíců roku
2022. Posun termínu zapříčinilo více faktorů jako neplánované odstranění
opěrných zídek, částečná rekonstrukce dešťové kanalizace, snižování
kanalizačních vpustí a neposlední řadě nedostatek stavebního materiálu.
Rád bych touto cestou poděkoval panu Urbánkovi, projektantovi stavebních konstrukcí
i vedoucího oddělení ocelových převážně průmyslových staveb, za kompletní obrazovou
dokumentaci pro nás a generace budoucí a odborný komentář ke stavbě chodníků a komunikace
605/II v naší obci.

Výstavba dětského hřiště

Termín předání nově vybudovaného dětského hřiště a workoutového hřiště bude dodržen a
to do konce listopadu 2021.

Oprava malé vodní nádrže

Od listopadu probíhá oprava víceúčelové vodní nádrže v areálu koupaliště. Veškeré stavební
práce by měli být hotové do konce března 2022.

Oprava kulturního sálu

Od října začala oprava kulturního sálu firmou VAKOS, která zajišťuje stavební práce, nové el.
rozvody, rozvody vody a realizaci nového topení. Předání dokončené stavby je konec února 2022.

JUBILEUM SLAVÍ
Malý Josef
Belšán Josef
Murárik Marián
Bohuslav Gustav
Bohuslavová Naděžda

Oppová Marie
Šlehobrová Jana
Ungrová Růžena
Bluďovská Bohuslava
Nesnídalová Valerie

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

Co nás v obci čeká v příštím roce?
Opět budeme žádat o dotaci na komunikaci před tratí (cesta u pana Holoty)
Prodloužení vodovodu v ulici u paní Langové
Dodělání místa na tříděný odpad u trati

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

