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– BŘEZEN 

 

Omluva úvodem 
 
Omlouváme se za pozdní termín vydání březnového 
Zpravodaje, způsobený onemocněním redaktora. 
Děkujeme za pochopení. 
  
Vypouštění splašků - jednání na MMK - OŽP 
 
Dne 25. 3. 2013 jsem jednal s ing. Synkovou z Odboru 
životného prostředí Magistrátu města Kladna. Jednání 
bylo vyvoláno stížnostmi občanů na vypouštění splašků 
do stávající dešťové kanalizace.  
Návrh řešení ze strany Magistrátu : 
Občané, kteří nejsou napojeni na funkční splaškovou 
kanalizaci, doloží na OU Svinařov potvrzení o vývozu 
septiků, případně revizi jímky. Termín - do 31. 5. 2013. 
Občané, kteří požadované doklady nepředloží, budou 
zařazeni na seznam, který bude následně předán ing. 
Synkové. Ta na jeho základě bude provádět kontroly  
na místě.  
Sankce za vypouštění kalů a splašků do dešťové 
kanalizace je stanovena OŽP na 50 - 100 tis. Kč. 
 
                                            Jaroslav Pružinec - starosta   
 
 
 
 
Zřízení účtu u ČNB 
 
Dle Zák. 501/201Sb. pro příjem financí z dotačních 
programů jsou Obecní zastupitelstva povinna zřídit si   
k tomu účelu zvláštní účet u ČNB. Přestože jsme          
v dopise panu ministru financí poukazovali na to, že 
nejbližší pobočka je v centru Prahy, provozní doba 
nejdéle do 12,00, nikdo ze zastupitelů není uvolněný    
a při každém jednání bude nutno uvolnit se ze 
zaměstnání, že vedení dalšího účtu zatíží obecní 
pokladnu dalšími náklady - neuspěli jsme. Nic z toho 
úředníky ministerstva nezajímá. Byli jsme tedy nuceni 
dostát této povinnosti a obec má nyní dva účty.  
 
Svoz bio nádob 
 
Nedejte na pohled z okna - jaro je tu !  
A s ním zahájení pravidelného svozu bio nádob.  
Bude probíhat každý lichý čtvrtek  
v měsíci, první svoz proběhne  
již  11. 4. 2013.  
 

Svoz nebezpečného odpadu 
 
Mobilní sběrna pro svoz nebezpečných složek 
komunálního odpadu bude přistavena  
        v sobotu 4.5.2013 od 8,00 do 9,00 hodin.  
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí 
odevzdat ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné 
odpady, POVINNOSTÍ občana je odevzdat odpad 
osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad volně   
u sběrného místa. Odevzdávat se mohou :  
 
* zářivky a výbojky  
* autobaterie a monočlánky  
* vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů  
* použité fritovací oleje  
* barvy a laky, včetně obalů  
* kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie  
* nádobky od sprejů  
* staré a nepotřebné léky  
* televizory  
* lednice  
 
 
 
 
 
Veřejná schůze 
 
Občané, přijďte diskutovat o svých záležitostech a ptát 
se na věci veřejné ! Připomínáme termín veřejné 
schůze zastupitelstva s občany dne 17.4.2013 od 17,00 
na půdě OÚ. 
 
 
 
 
Poděkování pí. Duškové  
za organizaci akcí 
 
Dovolte, abychom na tomto místě poděkovali jedné      
z členek zastupitelstva za její práci pro obec a občany. 
Každý se zastupitelů se snaží více či méně přispět 
svým dílem ke zdaru společných aktivit. Paní Miluška 
Dušková ovšem při organizaci a hlavně realizacích 
jednotlivých akcí odvádí naprosto samozřejmě daleko 
víc, než by bylo možno očekávat. Především u akcí 
"místního rozměru". Její příprava doma a přínos         
po stránce všech možných pochutin, stejně jako čas při 
přípravě, obsluze a následném úklidu, vypadá 
samozřejmě, je za ní ovšem spousta práce a mnohdy    
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i nákladů, které si nijak nenárokuje - dělá to prostě  
ráda! Je proto třeba, aby ona, ani jiní neměli 
neoprávněný pocit, že si jejich práce nikdo nevšímá     
a neváží. Naopak ! Jménem zastupitelstva i občanů jí 
chceme vyjádřit svůj dík ! 
                                            Jaroslav Pružinec - starosta 
                                    Romana Horová - místostarostka 
 
Občané chválí 
 
Přinášíme dnes přepis článku pana Dohnálka.  
 
Labužníkům, kteří mají rádi uzeniny a masné speciality, 
mohu doporučit nákup výrobků od netradičních 
dodavatelů, které úspěšně vybírá a zavádí do prodejny 
ve Svinařově paní Alena Krausová.  
I občané ze širokého okolí dávají přednost nákupům 
zde před levnějšími uzeninami ve velkých obchodech. 
Vyzkoušejte i Vy. Mohu všem doporučit.   
 
                                                         Dohnálek, Svinařov 
 

 
Velikonoční výstava 
 
Ta zůstala letos, asi i díky malé propagaci, za svým 
očekáváním. Konala se 23. 3. od 10,00 do 16,00 hodin. 
Někteří vystavovatelé se omluvili pro nemoc, tradiční 
tak zůstala účast produktů Letohrádku Vendula - osení, 
věnečky, svíčky, sladké pečivo. A také perníčky slečny 
Veroniky, jako vždy nádherně provedené a ozdobené ! 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení Svinařovské palety 
 
Tahle výtvarná soutěž byla sice vyhlášena v několika 
kategoriích, ale při závěrečném hodnocení bylo vše 
pojato spíše jako poděkování dětem za příspěvky         
a povzbuzení jejich talentu. Každá z prací měla něco   
do sebe a jsme opravdu rádi, že se v naší obci najde 
řada šikovných dětí, které se rády pochlubí tím, co umí. 
Vždyť výtvarné umění je ušlechtilá zábava, kterou je 
třeba podporovat. Proto také nikdo z dětí neodešel      s 
prázdnou, všichni aktivní účastníci byli odměněni.  
A tady máme jména všech těch, kteří nám svými 
výtvory udělali radost : 
Edita Hloušková, Eva Hloušková, Eliška Katreňáková, 
Jana Kočí, Kateřina Kočí, Adéla Lochnerová, Radka 
Peerová, Bára Pilařová, Ondřej Rubeš, Filip Šmaus. 
 
Jubilea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V průběhu března oslavili svá životní jubilea tito naši 
spoluobčané : 
 
1.3.  paní Vlasta Vlachová   65 let 
19.3.  pan Josef Sýkora   75 let 
20.3.  paní Věra Rosenbaumová  70 let 
20.3.  paní Zdeňka Rubešová   65 let 
27.3.  paní Božena Kytková   70 let 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve věku nedožitých 75 let navždy odešel  
                                                   pan Pavel Hlavsa  


