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Úhrada kanalizačních přípojek
Upozorňujeme všechny občany Svinařova, kterým byly
vytvořeny podmínky pro připojení k veřejné kanalizaci,
že splatnost povinného poplatku 7.000,- Kč vypršela
v září 2010 ! Vzhledem k tomu, že je třeba celou
záležitost uzavřít (i s ohledem na stav obecních
financí), žádáme všechny, kdo nemají přípojku
uhrazenu, aby tak urychleně učinili, nebo se dostavili
na OÚ a dohodli si formu úhrady (rozdělení částky,
splátkový kalendář, apod.).
Pokud tak neučiní do 11. 3. 2011, bude zahájeno
vymáhání dlužné částky úředními kroky, které jsou
krajním řešením a z našeho pohledu zbytečné...
Miroslav Mach, Finanční výbor OÚ
Sčítání lidu, domů a bytů
Dle zákona č.296/2009/Sb. bude dne 26. března 2011
provedeno na území ČR sčítání lidu, domů a bytů.
Oznámení a vývěsky, určující pravidla pro jednotlivé
občany, budou OÚ zveřejněny nejpozději do 11. března
2011 na úředních deskách a vývěsních místech.

Na základě již obdržených připomínek chceme v našem
měsíčníku zřídit novou rubriku. Mohla by nést název
„Vy se ptáte - my odpovídáme“ a dostat byste v ní měli
odpovědi i na otázky, které je vám třeba nepříjemné
veřejně vyslovit. Bude-li nová rubrika mít pravidelné
místo v našem Zpravodaji, to záleží skutečně jen na
Vás !
Jaroslav Pružinec, starosta
Veřejné zastupitelstvo
Veřejné zasedání Zastupitelstva OÚ Svinařov se bude
konat 30. března 2011. Jako vždy jste všichni srdečně
zváni, abyste nejen získali aktuální informace o dění
v obci, hospodaření a plánovaných činnostech, ale také
se mohli jednání aktivně zúčastnit. Věříme, že počet
účastníků se bude nadále zvyšovat a že se sami
přesvědčíte o tom, že vámi zvolení úředníci jsou tu pro
vás a chtějí řešit vaše starosti a podněty, související
s chodem obce.

Slovo místostarostky
Kontejner na domovní odpad
V sobotu 5. března v době
od 8,00 do 12,00
bude na obvyklém místě před
OÚ přistaven kontejner na domovní odpad. Občané tak
budou mít po dlouhé zimě opět možnost zbavit se
odpovídajícím způsobem všeho nepotřebného –
pochopitelně kromě stavebních sutí a nebezpečného
odpadu.
Na rozdíl od předchozího období bude kontejner
objednáván OÚ na základě potřeb občanů v souladu
s finančními možnostmi obecní pokladny. Nebude tedy
v obci pravidelně, s jeho přistavením budete vždy včas
seznámeni ve Zpravodaji a na vývěsce OÚ.
Vy se ptáte – my odpovídáme…?
Výzva občanům !
Vyzýváme všechny, aby se neostýchali přijít
s nápadem, dotazem, připomínkou - nejen na veřejném
zasedaní, ale i osobně na obecní úřad nebo využít
písemnou formu komunikace.

Redakční rada: Miluše Dušková, redaktor Jaroslav Hora

V neděli 20. února byla občany nahlášena neoprávněná
těžba a odvoz dřeva z lesa pod Černou zemí, navíc
dopravovaném nevhodným způsobem po veřejné
komunikaci. Událost byla řešena ve spolupráci OÚ,
vedoucího polesí, Mě Policie Smečno a Policie ČR.
Bylo uzavřeno uložením blokové pokuty a pokynem
k navrácení dřeva zpět na místo neoprávněného
poražení.
Zmiňuji se o tom z toho důvodu, že celý incident byl
naprosto zbytečný a poškozující jméno občanů
Svinařova.
Chápeme jistě všichni, že veškeré energie na vytápění
domů jsou velmi nákladné a že všichni hledíme tyto
náklady pokud možno minimalizovat.
Stačí však tak málo !
Ve všech lesních porostech se najdou dřeviny vhodné
pro vytěžení jako palivové dřevo. Po dohodě
s vedoucím polesí je pak možno na základě jím
vystaveného povolení a označení vhodných stromů tyto
pokácet a pokud možno vhodným způsobem dopravit
na vlastní pozemek. Dřevo je třeba samozřejmě
uhradit, nicméně vyhneme se tak možným sankcím,
nepříjemnému vyšetřování i ostudě.
Romana Horová, místostarostka
Schváleno dne: 22. 2. 2011

Bionádoby

MDŽ

Pro zájemce o bionádoby na „zelený odpad“ ze zahrad
jsou vyvěšeny informace na vývěsce OÚ, bližší
podmínky Vám sdělí pí. Fürstová, případně pí. Horová.

Na připomenutí Mezinárodního dne žen, kdysi
hromadně (hlavně muži) slaveného svátku, pořádá
kulturní komise Hudebně zábavný večer.
Bude se konat ve čtvrtek 17. března 2011 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ.
Srdečně zvány jsou ovšem nejen naše ženy, ale
všichni, kdo jim chtějí popřát a pobavit se ve
společnosti svých bližních !

Lednové Vítání občánků
Jak bylo avizováno v předchozím
Zpravodaji, proběhlo 23. ledna
2011 vítání nových občánků
Antonína Baka, Anny Emy Dlouhé, Karly Hamplové,
Romana Kasíka, Nikolase Kováče, Anežky
Mansfeldové, Terezy a Michala Procházkových,
Vojtěcha Rubeše a Nely Stárkové.
Po uvítání starostou obce byly děti zapsány do pamětní
knihy a byly předány květiny a drobné dárky. Akci
doprovodilo pěkné vystoupení děvčat Anežky a Sáry
s pásmem písniček. Potěšující byla i účast rodinných
příslušníků, kteří zaplnili jednací síň prakticky do
posledního místečka.

Dětský bazárek – volná místa
Rádi bychom informovali naši veřejnost, že je možno
ještě zaregistrovat několik prodejních míst na Dětský
bazárek, který je připraven na 5. března 2011, jak bylo
ohlášeno v lednovém Zpravodaji. Domníváme se, že by
bylo škoda nevyužít příležitosti,
která se nabízí.
Zájemci se stále ještě
mohou přihlásit na OÚ.

Kadeřnický den
A stále běží
Kadeřnického dne 12. 2. 2011 v kadeřnictví DALI
se účastnila dvě děvčata - Anna Sturzová a Sára
Siváková. Za modely si obě děvčata vybrala svou
„soupeřku v zápolení“ a za odborného dohledu paní
Lipertové se načesaly. Ostatní přihlášení se omluvili pro
nemoc.
Fotografie z akce pořídil pan Hloušek, k vidění jsou
na OÚ u pí. Duškové.
Akce měla i několik diváků z řad místních občanů, kteří
se přišli podívat na průběh soutěže.
Děvčata byla za své výkony odměněna.

termín pro podání výtvarných
výtvarných děl do soutěže
Svinařovská paleta na téma
Velikonoce – svátky jara.
Soutěžní práce je možno
odevzdávat do 8. 4. 2011.
Naši jubilanti
Dnes začneme rozšířením našich řad, novými občánky
Svinařova :
10. ledna se narodil Denis Král
20. ledna se narodil Vojtěch Burian.

Čtenářské odpoledne
Jaro přichází pomalu, plíživě,
večery jsou ještě stále dost
dlouhé a studené. Kulturní komise OÚ proto připravila
na sobotu 26. března od 14 hodin Čtenářské
odpoledne. Bude se konat v místnosti obecní knihovny
v budově OÚ a připraveny jsou kvízy pro malé i velké
čtenáře, hry, malování a různé soutěže.
Součástí snad příjemného odpoledne bude i podávané
občerstvení.

Přejeme jim do života hodně zdraví a všechno dobré !
20. února 2011 se dožívá významného jubilea pan
Karel Voigt - 75 let.
S přáním pevného zdraví srdečně blahopřejeme !

