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03/2011 - BŘEZEN
Reklamace kanalizačních přípojek
Žádáme občany o písemné
reklamace týkající se kvality
provedení kanalizačních domovních přípojek a jejich
stavu po zimě. V několika případech došlo k propadu
v místech dotčených stavbou.
Reklamace budou v rámci záruční lhůty předloženy
firmě, která je realizovala.
Děkujeme za rychlé podání vašich reklamací !
Povolení ke kácení dřevin !
Kácení dřevin rostoucích
mimo les upravuje zákon
č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny
a jeho prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. Dřevinami se
rozumí stromy či keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách
ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích
mimo lesní půdní fond.
Všechny dřeviny jsou tímto zákonem pod hrozbou pokut
chráněny před poškozováním a ničením. O jejich kácení
se většinou rozhoduje ve správním řízení.
Vydávání povolení ke kácení ve správním řízení na
základě žádosti :
Vydané povolení má formu správního rozhodnutí
a musí obsahovat výrok, jeho odůvodnění a poučení
o opravném prostředku. Je přezkoumatelné řádným
opravným prostředkem – účastníci řízení mohou podat
odvolání.
Žádost musí být písemná a příslušný formulář je
k dispozici na OÚ a na webových stránkách obce
v sekci Životní prostředí, kde naleznete i bližší
informace. Jeho součástí je odborné posouzení důvodu
ke kácení a význam dřeviny. Tuto činnost zabezpečí
pro OÚ příslušný orgán ochrany přírody. Je tedy mylné
domnívat se, že takové povolení může vydat
zastupitelstvo obce svým usnesením !
Termíny kácení: v období jejich vegetačního klidu,
které, ač není právními předpisy přesně stanoveno, se
v praxi uvádí jako období od 1. listopadu do 31. března.
Prořezávka stromů
Ještě jednou dřeviny – jarní práce se netýkají jen
každého z nás na vlastním pozemku, ale je třeba
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pečovat i o obecní. Proto byla přizvána firma ŽIVA ze
Slaného k provedení prořezávky stromů na obecních
pozemcích. Práce budou touto firmou prováděny dle
dohody na začátku vegetačního období.

Apel na rodiče
S příchodem teplejších dnů nastal i čas, kdy děti
různého věku tráví víc času venku, na čerstvém
vzduchu. Velmi často ovšem využívají ke svým hrám
nebo sportovnímu vyžití komunikace okolo zastávky,
nebo prostor před OÚ. Dochází bohužel jednak
k poškozování veřejné zeleně, v nejednom případě
ovšem utrpěl újmu i pomník padlým.
Co je ovšem ještě závažnější, hrozí riziko zranění na
komunikaci !
Obec v minulosti vynaložila nemalé prostředky
na úpravu prostor, vhodných k odpočinku či
sportovnímu vyžití – jen na malém hřišti je možností
a prostoru habaděj !
Všichni rodiče by si měli uvědomit zodpovědnost
za své děti !
Údržba a opravy veřejných prostor, včetně laviček,
chodníků apod. stojí nemalé prostředky a je přece
v zájmu všech mít obec upravenou. O zmíněném
nebezpečí úrazu nemluvě !
Promluvte prosím se svými dětmi a dejte si trochu
práce se sledováním jejich činností mimo domov ! Je to
především v jejich vlastním zájmu…
Hudebně - zabavný večer u příležitosti MDŽ
Ve čtvrtek 17. března 2011 uspořádala Kulturní komise
OÚ v zasedací místnosti dříve
ohlášený večer u příležitosti oslavy
Mezinárodního dne žen. Sešli jsme
se v hojném počtu a zaplnili celou
zasedací místnost. O zábavu se
postarala hudební skupina Sešlí
z Řisut.
Pro všechny bylo připraveno
pohoštění, květiny i malý dárek.
Kulturní komise by ráda poděkovala touto cestou paní
Daně Lipertové za sponzorský dar na tuto akci.
Všem děkujeme za účast a věříme, že budeme
i v budoucnu v takových akcích pokračovat !
Schváleno dne: 25. 3. 2011

Připomenutí akce pro děti

odevzdávat svá díla na OÚ. Rozuzlení tajenky s jejím
vítězem nás čeká v 15 hodin.

Organizační info

Jak již bylo zmíněno v únorovém Zpravodaji, proběhne
27. 3. 2011 Dětské odpoledne v místní knihovně.
Začátek ve 14 hodin. Zveme všechny děti spolu
s rodiči. Budou připraveny soutěže, kvízy, malování
a samozřejmě i občerstvení pro všechny.
Tradiční Zahrada Čech – pojeďte s námi !
Jako další akci připravila Kulturní komise spolu s OÚ
Svinařov na sobotu 9. dubna 2011 pro všechny co mají
rádi přírodu, květiny a vše okolo domácího kutilství
zájezd na Zahradu Čech v Litoměřicích.
Odjezd od OÚ v 9,00 hodin, předpokládaný návrat
kolem 17. hodiny. Cena jízdného společným
autobusem je 100,- Kč.
Závazné přihlášky včetně jízdného přijímá pí Fürstová
do 30. 3. 2011.
Všechny zájemce srdečně zveme!
Kulturní komise.

- Příští veřejná schůze zastupitelstva se koná
30. 3. 2011 od 18 hodin.
- Pro zájemce o nádoby na bioodpad jsou ještě
k dispozici. Jejich svoz začne v polovině dubna,
pravidelně bude následovat každé dva týdny, podmínky
je možno sjednat na OÚ.
- Vzhledem k tomu, že v prvním kole doplňujících
senátních voleb se nerozhodlo o novém senátorovi,
bude tento víkend rozhodovat druhé kolo mezi Jiřím
Dienstbierem ml. a Danem Jiránkem. Volit můžete přijít
opět v pátek a v sobotu ve stejném čase jako
v uplynulém týdnu.
Životní jubilea
17. 3. 2011 paní Anna Burleová

80 let

20. 3. 2011 paní Růžena Hlavsová

70 let

Blahopřejeme a přejeme oběma pevné zdraví a pohodu
do dalších let.
Velikonoční výstava – vyhlášení výsledků výtvarné
soutěže
Po dlouhé zimě si jistě všichni rádi užíváme prvního
jarního sluníčka a paprsků, které opravdu hřejí.
Dotvořme si tu atmosféru i naladěním na typicky jarní
svátek, a tím jsou Velikonoce ! V tomto duchu pořádá
OÚ výstavu na toto téma. Všichni zájemci o prezentaci
vlastních
nápadů
na
velikonoční
výzdobu
a charakteristické předměty, doprovázející tento svátek,
nechť se přihlásí u paní Fürstové na OÚ.
My ostatní, kteří nemáme rukodělné nebo výtvarné
ambice, přijďme se podívat. Vždyť při vzpomínce na
adventní výstavu musíme přiznat, že krásných nápadů,
realizovaných šikovnýma rukama našich bližních,
je celá řada a je se na co dívat.
Celá akce se uskuteční 16. dubna 2011 v prostorách
OÚ od 10,00 do 16,00.
V rámci toho budou rovněž vyhlášeny výsledky soutěže
Svinařovská paleta, do které ještě stále můžete

21. února nás navždy opustila paní
Oliva Schovánková
ve věku nedožitých 85 let.

