
  Z P R A V O D A J 
OBECNÍHO ÚŘADU SVINAŘOV 

 
Telefon:  312 672 405   U Výboru 176, PSČ 273 05   ousvinarov@quick.cz 

Redakční rada: Miluše Dušková, redaktor: Jaroslav Hora                                                                             Schváleno dne: 19. 12. 2012 

                                                                       12/2012 – PROSINEC 
Novelizace zákona o odpadech 
 
S účinností od 1. 7. 2012 došlo  
k novelizaci (nahrazením) Zákona  
565/1990 Sb. o místních poplatcích  
Zákonem 174/2012 sb. Ten upravuje  
poplatky za svoz domovního odpadu,  
které jsou nyní řízeny zákonem a obec  
má jen velmi omezené možnosti, jak svým občanům     
v tomto bodě pomoci. Výpočet totiž vychází z roku 
2011, kdy obec dotovala svoz odpadu celkovou částkou 
308 tis. Kč, pro rok 2013 předpokládáme obecní dotaci 
ve výši 210 tis. Kč. Vzhledem k přepokládanému 
dalšímu radikálnímu růstu cen je třeba se zamyslet   
nad tím, co uděláme všichni pro to, aby občané platili  
co nejméně. OÚ se tedy rozhodl zvýšit počet 
separačních nádob v obci. A co uděláme my, řadoví 
občané, o které jde ? Když budeme maximálně 
separovat (a to nás nic nestojí !), budeme mít na rok 
2014 nižší poplatky za svoz TKO a tudíž ušetříme !  
Je to na každém z nás...   
A ještě přehled aktuální výše poplatků na kalendářní 
rok 2013 : 
trvale hlášení občané 600,-/osobu (nárůst o 100,-) 
nemovitost k rekreačním účelům 600,-/objekt 
děti do 4 let a občané nad 75 let 300,- (50% sleva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Proč opět musíme hovořit o ČOV ? 
 
Protože mezi námi jsou tací, kteří svou lhostejností 
nebo nezodpovědností způsobují naprosto zbytečné 
potíže ! I přesto, že podobné nešvary jsme již              
ve Zpravodaji pranýřovali. Více již článek pana Jiřího 
Kiliáše. 
 
Odvádění a čištění odpadních vod  

Máme v obci dvě přečerpávací stanice. V pravidelných 
intervalech je třeba odstraňovat hrubé nečistoty (hlavně 
vysrážené tuky). Při čištění přečerpávací stanice          
u hřbitova jsem byl nucen slovit odhadem 30 kusů 
injekčních stříkaček. Je to nebezpečné jak pro mne,  
tak i pro chod čerpadel. Na tuto stanici je napojeno jen 

patnáct domů. Likvidujte injekční stříkačky, prosím, 
jiným způsobem!  
Oznámení obce Třebichovice/Svinařov o podmínkách 
odvádění odpadních vod a poplatku za stočné.  
Podle článku II.  
- Do kanalizace mohou být vypouštěny odpadní vody 
jen v jakosti a množství podle podmínek platného 
kanalizačního řádu. Není dovoleno vypouštět do 
kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami, nebo 
škodí provozu kanalizace a narušují materiál stokové 
sítě (oleje, fenoly, pesticidy, jedy, látky omamné, 
žíraviny, postřikové látky, vody obsahující kovy, nebo 
jakékoli předměty, které způsobují provozní závady, 
nebo poruchy na stokové síti nebo ČOV , jako např. 
popel, hadry, hlína, vložky, vlhčené ubrousky a už 
vůbec ne injekční stříkačky!!) 
                                   Jiří Kiliáš 
 
Ano – injekční stříkačky, hadry, hygienické vložky –      
to vše je anonymní. Jen by se někteří lidé měli 
pozastavit nad tím, že ti, kteří likvidují jejich (promiňte 
ten výraz) nechutný nepořádek, anonymní nejsou ! 
Jsou to naši sousedé, možná i příbuzní, lidé, které 
denně potkáváme před vrátky či v obchodě, možná      
s nimi chodíme do práce, sedíme vedle nich                  
v hospůdce, nebo se s nimi bavíme na tancovačce...    
A pak je necháme naprosto zbytečně likvidovat věci, 
které, … však víte !     
 
Ekonomické okénko finančního výboru OZ 
 
Dobrý den, začínáme s novým ekonomickým okénkem, 
ve kterém budeme nejen osvětlovat a připomínat 
ekonomické pojmy, ale také budeme velmi upřímní       
a konkrétní. Někdy bude těžké si přiznat,                     
že ekonomická pravidla jsou tvrdá a nekompromisní, 
nicméně věřte, že platí vždy a za všech okolností          
z pohledu hospodaření každého z nás. V prvních 
částech se budeme zabývat základními „příslovími“,     
v dalších částech potom obcí a její ekonomikou.           
A abychom to nezdržovali, půjdeme na to rozumem 
našich dědů. 
Základem je selský rozum 
Ekonomické pojmy všichni známe, jen si to někdy 
neuvědomujeme a nazýváme u nás doma věci jinak 
než ve spojení s podnikáním, zaměstnáním, 
hospodařením obce nebo státu... Ano, doma jsou nám 
věci bližší a je jich méně, ale je v tom opravdu rozdíl ? 
Zamyslete se nad tím a dáte nám za pravdu - jestli 
někdo hovoří o hospodaření domácnosti, podnikatele, 
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firmy, obce nebo státu, jsou základní principy 
hospodaření pořád stejné.  
Poučka první – 1+1 budou vždy 2  
Bez peněz do hospody nelez  
Chtěli bychom, aby jste se na toto přísloví podívali 
jednoduše a selským rozumem. Může si rodina, která 
má příjem 20.000 Kč měsíčně, dovolit utratit 21.000,- 
Kč měsíčně? Může si obec, která má příjem 500.000,- 
Kč měsíčně dovolit utratit 550.000,- měsíčně? 
Naše odpovědi a zkušenost:  
a) nemohou, protože ty peníze nemají  
b) nebo mohou, ale jen pokud jim někdo půjčí… ale 
budou muset dát něco do zástavy, budou to muset 
splácet a bude to stát další peníze (úroky, atd). 
Upřímně, je naprosto jedno, jestli teď popisujeme 
„jakousi rodinu z Kladna“ nebo problémy státu jako      
je Řecko….  
Poučka druhá - Nemohu utratit víc než vydělám            
a pokud to udělám, zkrachuji.  
Další ekonomická pravidla se Vám budeme snažit 
přiblížit v některém z dalších zpravodajů. Měli-li byste 
ovšem potřebu cokoli prokonzultovat (ať se to týká 
obecních, nebo Vašich vlastních financí), obraťte se na 
OÚ, čas na konzultaci se jistě najde.  
 
 
Mikuláš, čerti a ti ostatní... 
  
Proběhlo to vše ve dvou etapách, kterých si občané 
nemohli nepovšimnout. V předvečer svatého Mikuláše 
procházel obcí známý miniprůvod bájných postav 
anděla s čerty, v čele pak se samotným Mikulášem. 
Zvonili u jednotlivých dveří, zdravili se s rodiči a volali 
děti v chalupách, aby se přesvědčili, že byly hodné. 
Kde tomu tak nebylo, hartusili, blblblblali, řinčeli řetězy. 
Ale nakonec té hrůzy nebylo nikde tolik, aby děti 
nedostaly alespoň malou mikulášskou nadílku. Zvlášť, 
když všechny děti, které Mikuláš se svou družinou 
navštívil, měly připravenu krátkou či delší básničku 
nebo píseň.  
Následně v sobotu potom proběhla na dětském hřišti 
Mikulášská nadílka, jejíž součástí byly soutěže, hry      
a spoustu zábavy. Vše proběhlo ve vypůjčeném stanu, 
který doplnil prostor zakrytého podia a vytvořil vhodné 
zázemí pro všechno dění. A v průběhu akce byl zcela 
zaplněn dětmi a jejich doprovodem! Nechyběla živá 
hudba, občerstvení, pití pro děti zdarma a hlavně – 
veselý program, zaměřený především na rozdávání 
dárků těm, pro které bylo vše pečlivě připraveno – děti, 
těšící se jak na Mikuláše, tak jistě již myslící na svátky 
Vánoce. Sponzorům, kteří opět významně přispěli      

do ošatky dárků, patří naše poděkování, stejně jako 
HZS, který se tradičně ujal vedle OÚ hlavní práce       
ve stavbě celého zázemí a poskytování občerstvení    
po celou dobu akce ! 
A čerti ? Upřímně řečeno – Mikuláš byl opravdový, 
anděl krásný a hodný, ale čerti – z těch šla chvílemi 
opravdu hrůza a když se dostavil i jejich nejvyšší 
představený, byli hodní i někteří dospělí... 
 
Jubilea 
 
28. 12.  paní Ivana Šmejkalová   65 let 
 
   Blahopřejeme a přejeme  
   hodně zdraví a duševní  
   pohody 
 
 
V uplynulém období navždy odešli z našich řad  
 
29. 11.    pan Jaroslav Kot 
  3. 12.    paní Miroslava Krobothová 
 
 
Přání k Vánocům a na přelomu roku 
 
Vážení spoluobčané, sousedé, naši bližní.  
Dovolte nám, abychom Vám všem popřáli v tomto, pro 
někoho nelehkém období, hlavně klid, zdraví a duševní 
rovnováhu. Věřme, že s přispěním nás všech bude 
možno prožít nejen vánoční svátky v kruhu svých 
blízkých v pohodě a s pocitem štěstí, který bude 
vycházet především z postoje každého z nás. Společně 
pak si popřejme, ať máme v následujícím období sílu     
a možnost postarat se o rozkvět naší obce a přispět     
k tomu, aby se stala místem, kam se budeme všichni 
rádi vracet nejen o svátcích. 
Hodně zdraví, štěstí a pohody pro dny sváteční a vstup 
do nového roku pravou nohou ! 
 
      Vaše Obecní zastupitelstvo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


