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Deratizace dešťové kanalizace 
 
                                 V následujícím období bude v naší  
                                 obci provedena deratizace  
                                 dešťové kanalizace.  
                                 Znamená to jednak pohyb        
                                 pracovníků provádějící firmy 
                                 po území obce – to by nemělo          
                                    znamenat pro nikoho z občanů 
výrazný zásah. Dále je ovšem možné (nikoli však 
nevyhnutelné), že prostředky k hubení hlodavců 
způsobí místně jejich dezorientaci a pohyb v místech, 
kde se tito plaší škůdci běžně nevyskytují. Bude tedy 
třeba v inkriminovaném období mít více pod kontrolou 
domácí mazlíčky – vyvržená otrávená krysa doma 
v předsíni by mohla být ještě tím menším zlem… 
O přesném termínu zahájení deratizace budete včas 
informováni ! 
 
 
 
 
 
 
Plánované přerušení  
dodávky elektřiny 
 
Dodavatel elektřiny bude provádět pravidelnou kontrolu 
sítě, proto bude v následujících termínech a lokalitách 
přerušena dodávka proudu: 
 
6. 4. 2012                           9.00  - 11.00    
Část ulice Rudé armády směr Libušín, okolí obchodu 
COOP, OÚ, Třebichovická, U Výboru, Pod Kozincem, 
Smečenská, Za Křenovkou, v místě výlepu 
 
6. 4. 2012                           11.30  - 13.30 
Areál vodárny VKM, samota směr Třebichovice    
                                
Kontejnery – odpady běžné i nebezpečné 
 
Jak již bylo avizováno, bude do obce 7. dubna 
přistaven velkoobjemový kontejner na odpady – využijte 
této příležitosti jak náleží, z úsporných důvodů nebude 
další přistaven za měsíc, ale až v měsíci červnu. 
Naproti tomu odvoz nebezpečného odpadu (barvy, 
oleje, baterie, elektronika apod.) bude zajištěn jako 
vždy na návsi 5. května v době od 8,00 do 9,00 hodin. 
 

 
 
Svoz bio nádob 
 
S jarem začíná i svoz bio nádob, bude prováděn         
od dubna, každý lichý čtvrtek – první svoz tedy          
12. dubna. 
 
 
 
 
A ještě odpady… 
 
… tentokrát nevhodné na nevhodném místě ! 
Jak jen to říci – jsou prostě věci, které patří spláchnout 
do  WC, jiné patří do komunálního odpadu.  
Není to tak dlouho, OZ bylo nuceno řešit situaci 
s nefungujícím čerpadlem na přečerpávací stanici 
splaškových vod. Nad tím, čím bylo čerpadlo zaneseno, 
by se měly především zamyslet některé dámy – viz 
začátek příspěvku !  
Další vysvětlování a komentáře jsou myslím zbytečné. 
Snad jen dodat, že vyjmutí a vyčištění čerpadla, 
pracujícího v tomto prostředí, není z nejpříjemnějších   
a naši dobrovolní hasiči si jistě dovedou představit 
bohulibější činnosti.  
Ještě že je tu máme, co říkáte …? 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prořez stromů 
 
K úpravě stromových porostů na obecních pozemcích, 
především v blízkosti komunikací, byla vybrána           
ve výběrovém řízení novostrašecká firma FAGUS 
údržba zeleně s.r.o. Větve a klestí budou soustředěny 
na obvyklém místě za Lébrákem, ostatní vytěžené 
dřevo bude nabídnuto občanům jako palivové za cenu 
500,- Kč / m3. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výzva místním podnikatelům – podruhé 
 
Nechce se nám věřit, že bezplatná reklama (byť jen 
v „obecním plátku“) nikoho nechytí. V minulém 
Zpravodaji jsme vyzvali místní podnikatele k dodání 
podkladů pro umístění jejich prezentace na obecních 
webových stránkách – odezva 0.  
Dámy a pánové, skutečně nemáte v dnešní době 
potřebu nabízet své služby ve svém nejbližším okolí ?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Míčové hry na silnici 
 
V dnešní „přepočítačované a přetelefonované“ době je 
jistě milé vidět děti, hrající si venku s míčem. Vzhledem 
k tomu, že v obci jsou, mimo volné travnaté plochy, dvě 
hřiště, nehodí se jistě provozovat tyto hry před obecním 
úřadem ani jinde na silnici. Kopání s mičudou jednak 
ruší majitele okolních domů zvířeným prachem, hlukem, 
ale hrozí i riziko úrazu při střetu s projíždějícími vozidly 
(o rozbitých oknech nemluvě) .  
Apelujeme na rodiče dětí, pohybujících se ve volném 
čase v prostoru autobusové zastávky a před OÚ (prostě 
na návsi), aby jim vysvětlili možná rizika, požádali je     
o ohleduplnost k druhým a pokud možno dohlédli       
na místo jejich her ! Děkujeme. 
 
 
 
 
Velikonoční výstava 
 
Všechny spoluobčany zveme  
v neděli 1. 4. 2012 od 9,00 do 16,00 do zasedací 
místnosti OÚ na tradiční Velikonoční výstavu. Budete  
mít možnost zakoupit velikonoční dekorace, dárečky, 
nebo jen nasát atmosféru blížících se svátků jara – 
Velikonoc.  

V rámci pořádání Velikonoční výstavy budou rovněž 
v 15,00 hodin vyhlášeny výsledky 2. ročníku výtvarné 
soutěže na téma „Můj domácí mazlíček“. Ocenění 
autoři budou osobně informováni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posezení k MDŽ 
 
V neděli 4. března jsme se sešli u příležitosti MDŽ 
k malému posezení s občerstvením. O kulturní program 
se postaraly naše děti i děti ze Speciální mateřské 
školy ve Slaném pod vedením paní Mileny Dvořákové. 
Po skončení pásma básniček, písniček a scének nám 
k poslechu zahrál pan Bohuslav Ježek se svým 
vnukem. Všichni jsme si společně zazpívali a v dobré 
náladě se rozcházeli domů.  
Děkujeme všem, kdo nám s uskutečněním celé akce 
pomohl i přispěl sponzorským darem.  
 
Odpoledne pro děti 
 
V sobotu 17. 3. 2012 se v rámci měsíce knihy 
uskutečnilo odpoledne pro děti. Soutěžilo se v malování 
i v připraveném kvízu. Děti byly odměněny drobnými 
dárky, sladkostmi a ovocem, za což patří dík 
sponzorům, kterými byli: 
Firma ELVAN, cukrárna Na Letné, H+H Kladno,       
2AD zmrzlina Tuchlovice.  
Poděkování patří i pí. Šmejkalové za organizační 
pomoc při přípravě celé akce.  
 
Společenská kronika 
 
 
 
V březnu oslaví svá významná jubilea 
 
12. 3.  pan Bohuslav BURLE          85 let 
14. 3.    paní Jana FRIDRICHOVÁ              80 let 
20. 3.    paní Radmila RAŠPLIČKOVÁ        65 let 
20. 3.    pan Jaroslav KOT                           80 let 
23. 3.    paní Ivana VONDRÁČKOVÁ          65 let 
 
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme životní  
pohodu a pevné zdraví ! 
 
          Ve věku 70 let nás opustil pan Karel Woller,  
 
                          23. 3. 2012 zemřel ve věku 64 let  
                                                pan Karel Podstara  
 


