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LISTOPAD – PROSINEC  2015 

 

Dvojité číslo 
 
Dnešní vydání Svinařovského zpravodaje je vlast-
ně takovým dvojčíslem, neboť potřebné informace 
je třeba sdělit v potřebném čase a na druhou stra-
nu si všichni chtějí užít závěr roku v klidu a věno-
vat se přípravám   na sváteční chvíle.  
 
Dovolená OÚ 
 
Budete-li mít před svátky potřebu cokoli řešit 
s OÚ, řešte své požadavky s předstihem, v době 
od 21. prosince včetně bude na OÚ dovolená. 
Zahájení činnosti bude po Novém roce, 4. ledna 
2016.  
 
            Poplatky za svoz TKO 
 

Pro období příštího roku, tedy 2016, zů-
stávají poplatky za sběr a svoz netříděné-
ho komunálního odpadu ve stejné výši ja-
ko letos, a tedy : 

- občané trvale hlášení v obci, 5-74 let 600,- Kč 
osobu/rok 
- děti do 4 let 50% sleva osobu / rok 
- důchodci nad 75 let 50% sleva osobu / rok 
- poplatek za stavbu k individuální rekreaci 600,- Kč / 
objekt 
Velkoobjemové sezónní kontejnery budou majiteli 
rekreačních objektů hrazeny samostatně. 
 
Havarijní stav rybníka na návsi 
 
S ohledem na skutečně nedobrý celkový stav ryb-
níka bylo nutno přikročit k celkové rekonstrukci 
odtoku a následnému vyčištění kanalizačních deš-
ťových stok.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOK – BIO                       
 
Stal se velmi oblíbeným a využívaným, což je 
moc dobře, proto ho tu máme ! Byl k dispozici do 
konce listopadu, pak bude opět přistavován od 
dubna. 
 
… a černá BIO skládka 
 
na cestě do lesa „U Ungrů“. Lze to pochopit zdra-
vým rozumem ? Snad že bychom začali obcházet 
domy s nůšemi a vybírali listí, aby s tím někdo 
nemusel TAK daleko… ! 
 
Zahájení Adventu 
 
Po jarmarku od 14. hodin jsme si 
od 17. hodiny vyslechli koledy a písně 
Vánoc a po projevu pana starosty byl  
rozsvícen vánoční svinařovský strom.  
To vše se uskutečnilo v sobotu 28. listo- 
padu. Zkusme se ponořit do celoročně  
očekávané neopakovatelné atmosféry  
svátků pohody a rozzářených  
dětských očí. Sbor rozdělovských  
pěvců k tomu přispěl měrou nemalou,  
jejich vystoupení patřilo určitě  
k vhodnému dokreslení koloritu  
začínajícího Adventu a ani jarmark  
s tím co nabízel, nezůstal pozadu.  
A byl i pečený čaj, svařák, klobásky na grilu…  
 
Mikulášská (nebo snad čertovská ?) nadílka 
 
Advent začal, ale Vánoce zůstanou ještě pár dní         
za dveřmi. Ne tak ale Mikuláš. Ten se objeví 
v našich večerních ulicích v sobotu 5. prosince 
společně se svý-mi neodmyslitelnými druhy andě-
lem a čertem. Jako vždy budou mít jistě s sebou 
plný pytel uhlí pro hříšníky, ale také nějakou tu 
dobrotu v podobě zasloužené nadílky všem hod-
ným dětem.   
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Knihovna – sváteční provoz 
 
Pokud si chcete stihnout zapůjčit ještě nějaké kni-
hy    na dlouhé sváteční večery, máte možnost 
naposledy navštívit naši knihovnu 14. 12. 2015 od 
13:00-17:00 hod. Po novém roce bude knihovna 
otevřena opět od 4.  
ledna. 2016 ve stejném čase. 
 
 
 
 
             Studny 
 

V minulém čísle zpravodaje jsme 
upozorňovali na stav obecních 
studní, situace byla projednána i 
na místním OZ, a jelikož se do 
dnešní doby přihlásily k naleze-
ným přípojkám z cca 

 25 existujících pouze 3 domácnosti, chtěli by-
chom občanům poskytnout další možnost. Pokud 
jste se do této doby k přípojce nepřihlásili, máte 
možnost tak učinit do konce tohoto roku a to buď 
v úředních hodinách na OÚ Svinařov nebo for-
mou emailu na ou.svinarov@svinarov.net. V pří-
padě, že tak nebude učiněno, budou přípojky „bez 
majitele“ odpojeny! 
 
 
 
Fotbalové výsledky na konec roku… 
 
Slovan Dubí – AFK 12:0 
AFK – Sparta Kladno 6:1 
Slavoj Kladno – AFK 1:2 
 
Po 13. kole se naše AFK loučí se zimní částí sou-
těže na 4. místě tabulky s 25 body. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sváteční slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, rok se sešel s rokem a opět je 
tu čas Adventu, Vánočních svátků a přání všeho 
nejlepšího do dalšího roku. Ale je také čas bilan-
covat, jak vlastně ten letošní rok dopadl. Pro mne, 
a věřím, že       i pro ostatní zastupitele byl tento 
rok ve znamení práce na dokončení rozpracova-
ných akcí a příprav na velké akce pro další roky. 
Mám velkou radost, že jsme letos udělali mnoho 
realizací na základě doporučení a připomínek Vás 
občanů. Je to pro mne znamení, že Vám není osud 
naší obce lhostejný, že se díváte kolem sebe a 
když se Vám něco nelíbí, přijdete a řeknete nám 
to. Stále jsme připraveni Vaše připomínky přijí-
mat a realizovat. 
I z toho důvodu mne mrzí, že jsou stále mezi námi 
tací, kteří obhajují „staré pořádky“ a „zvykové 
právo“ a nepochopili, že naše obec bude vypadat 
tak, jak se o ní budeme starat. Nicméně věřte mi, 
zvládneme všechno  i tak. 
Mnoho z Vás už to ví a jsem rád, že to mohu na-
psat všem do tohoto Vánočního přání. V příštím 
roce začneme velkou akci, která z naší obce udělá 
místo, jež hezky vypadá a kde se hezky žije. 
Možná to bude akce na etapy a na několik let, ale 
věřím, že z ní všichni budeme mít radost. 
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám touto 
cestou popřál všechno nejlepší, hodně zdraví a 
životní pohody do dalšího roku. Naší obci přeji, 
aby se všechny věci dařily a abychom tu měli jen 
a jen radost. 
 
Jaroslav Pružinec, starosta   

 


