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Vážení občané , 
již popáté  jsme rozsvítili světla vánočního stromu a zá-
roveň pořádali druhý vánoční jarmark. 
Začíná čas přípravy na nejkrásnější svátky v roce.     
Na každého z nás dýchá slavnostní atmosféra před-
vánočního času. Vždyť se opět blíží Vánoce, čas 
pokoje, štěstí a radosti. 
Říká se, že o Vánocích se otvírají lidská srdce. Je to 
doba, kdy si všichni vzájemně projevujeme více lásky, 
kdy ji více dáváme najevo a nestydíme se za ni. V tom 
je opravdová krása a vzkaz Vánoc, hodnota, kterou 
nelze měřit v penězích. Otevřete i vy svá srdce tomuto 
poselství, o Vánocích to má svůj zvláštní význam. 
Vážení a milí, 
přejeme Vám za celé OZ, ať světlo adventních svící 
prozáří tyto sváteční dny, ať Vám přinese do srdce mír 
a radost, které Vás i Vaše blízké budou provázet také 
celým rokem 2015 ! 
 
 
Poděkování jménem potřebných 
 
Z pověření zástupců Diakonie Broumov i sami za sebe 
bychom velmi rádi na tomto místě poděkovali všem, 
kteří přispěli do sbírky, pořádané začátkem prosince ! 
 
 
ORGANIZAČNÍ OKÉNKO 
 
Dovolená 
 
Od 19. do 31. prosince je na OÚ dovolená. 
 
Ordinační hodiny - MUDr. Jurišta 
 
Ve dnech 22. a 23. 12. - DOV 
29. 12. 8,00 - 12,00 
30. 12.   8,00 - 12,00 
31. 12.  8,00 - 11,00 
 
Akutní stavy 22. + 23. prosince ošetří MUDr. Kučerová 
ve Slaném, Vikova ulice 513, tel 312 527 349. 
 
Přejeme všem našim pacientům veselé Vánoce            
a šťastný Nový rok ! 
 
 
 
 
 
 

Informace o vjezdu těžké techniky Za Křenovku 
 
Během provádění prací na kanalizaci v ulicích Na Prů-
honě a Zahradní byl sjednán mimořádný režim pohybu 
těžkých vozidel svážejících TKO po ulici Za Křenovkou. 
Jedná se o výjimku, platnou pouze na dobu nezbytně 
nutnou k provedení zmíněných prací, následně bude 
třeba vrátit se zpět k systému přistavování nádob na 
kraj ulice. 
 
 
Střípky z historie - příspěvek 
 
Uveřejňujeme zde jeden článeček z novin „Slánské 
noviny“ ročník 1, číslo 18. ze dne 26.prosince 1929. 
Týká se tehdejších cen masa a zmiňuje se zde i příčina 
– jak podobné se současností i po více než 80 letech! 
„Při diskusi o zemědělské krizi slyšíme často stesky 
zemědělců na neobyčejně nízkou cenu dobytka. 
Pravdou je, že zemědělci na Slovensku a Podkarpatské 
Rusi prodávají hovězí dobytek za 3 Kč 1 kg živé váhy. 
Za dobytek prima kvality docilují zemědělci v Čechách 
a na Moravě 5 – 6 Kč za 1 kg živé váhy. Cizí, zejména 
polský dobytek, který se k nám v hojné míře dováží, 
nakupuje se za ceny ještě nižší. Při tom ceny masa       
v drobném prodeji neustále stoupají. Ceny hovězího 
masa pohybují se od 14 Kč nahoru, vepřové a telecí od 
16 výše. Vidíme zde tedy obrovský nepoměr mezi 
cenou nákupní a prodejní. Dělník, menší zřízenec, 
úředník, živnostník si maso nemůže v dostatečné míře 
dopřát pro jeho drahotu a proto konsum masa v po-
slední době soustavně klesá. Zemědělci pak právem si 
stěžují na nízké ceny, které docilují při prodeji dobytka. 
Kde vězí tedy příčina drahoty masa? Je to systém 
lichvářského meziobchodu, který na straně jedné 
stahuje ceny dobytka pod cenu výrobní na straně druhé 
pak žene ceny masa do takové výše, že toto stává se 
nedostupným širokým vrstvám spotřebitelů. 
A pomoc? Vyřazení lichvářského meziobchodu a 
navázání přímého styku mezi výrobcem a 
producentem. To by se mohlo stát prostřednictvím 
družstev a zřizováním obecních výseků masa. 
Ministerstvo zásobování mělo by zde veliký a vděčný 
kus práce na ochranu konsumentů. Dočkáme se 
energického zásahu pana ministra Bechyně?“ 
               Milan Dvořák 
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Kanalizace v ul. Na Průhoně a ul. Zahradní 
 
 
Ještě před Vánoci se splnilo přání některým z nás a od 
pondělí 8.12.2014 začaly práce na akci: Dokončení 
splaškové kanalizace v ul. Na Průhoně a 
v ul. Zahradní v obci Svinařov, změna užívání 
stavby. Práce mohli začít po několikaletém úsilí, 
oficiálně pak od 9/2013, kdy byly jako první zhotoveny 
kamerové průzkumy, které nepřinesly nic moc dobrého, 
ale zároveň určitě nic neočekávaného. Po těchto 
průzkumech a uvedení věcí legislativně do pořádku, 
byly s občany v těchto ulicích sepsány smlouvy, na 
základě kterých mohl být vypracován projekt a začalo 
úřednické kolečko, spíše tedy kolo, které bylo zdárně 
ukončeno v září 2014. Po získání stavebního povolení 
proběhlo výběrové řízení a právě vybraná firma zahájila 
8.12.2014 práce na kanalizaci. Průběh celé akce a to 
jak bude vše prováděno, bylo všem lidem známo od 
počátku návrhu této akce a každý měl možnost se 
k tomu jakkoliv vyjádřit nejen na setkání s občany 
těchto ulic, ale následně i jako účastník řízení ze strany 
vodoprávního úřadu. A právě tak má každý účastník 
řízení (majitelé sousedních pozemků) možnost 
nahlédnout do spisu, nebo mít jakékoliv připomínky 
k projektu. 
V současné chvíli tedy probíhají práce na přeměně 
kanalizace z původní dešťové na splaškovou, drobné 
opravy kanalizace, osazení horských vpustí a žlabovek, 
které budou sloužit pro odvedení dešťové vody, vše dle 
schválené projektové dokumentace. Pro řádné 
dokončení celé stavby je nakonec samozřejmě nutná 
její kolaudace, ta musí být doložena příslušnými 
podklady a zkouškami. A kdy bude možné zpětné 
připojení na již splaškovou kanalizaci?? Celá akce byla 
projednána a schválena tak, že s jednotlivými 
domácnostmi v těchto ulicích byly sepsány smlouvy o 
odpojení od dešťové kanalizace dešťovými a 
jakýmikoliv jinými přípojkami a po přeměně kanalizace 
na splaškovou zpětným napojením s využitím 
stávajících (dešťových) přípojek, které budou nově 
považovány za splaškové. Ve smlouvách byla dále 
řešena i likvidace dešťových vod, kterou si je každý 
majitel nemovitosti povinen likvidovat na vlastním 
pozemku. Všichni občané, kteří tyto smlouvy podepsali, 
věříme,(že i tak učinili), protože v opačném případě, by 
fyzické odpojení jednoho, bránilo zpětnému napojení 
těch ostatních.  
 
 
 

 

 

Zpětné připojení, tak jak je uvedeno výše, bude možné 
až po kolaudaci stavby, kdy bude kanalizace úředně 
uznána za splaškovou a to připojení pouze a jedině  
splašky, nikoliv deštěm!!!! Nakonec bychom chtěli 
poděkovat všem těm, kteří respektovali naši prosbu o 
neparkování v těchto ulicích po čas stavby nebo byli 
ochotni se jakkoliv domluvit s pracovníky a ještě jednou 
se tímto omlouváme za zhoršené podmínky stavbou 
způsobené. Přejme si tedy zdárný konec celé této 
dlouholeté akce a její úspěšné fungování pro Vás pro 
všechny. 
 
 
 
 
...a ještě přání od nás 
 
Vám všem, kteří bydlíte a žijete v naší obci, přejeme 
svátky plné klidu - toho je dnes málo, hodně zdraví - to 
je zapotřebí pořád a spoustu lásky v kruhu svých rodin 
a přátel - té není nikdy dost ! 
Požehnané svátky a dobrý vstup do roku 2015 ! 
 
               Vaše Zastupitelstvo
   
 
 
 
 

 
         


