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Informace o stavu platebního výměru za porušení
rozpočtové kázně

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Rádi bychom Vás informovali o pokračujícím jednání
stran výše zmíněného platebního výměru.
Jak již bylo zmíněno na veřejném zastupitelstvu, hrozí
obci „Odvod do státního rozpočtu za porušení
rozpočtové kázně“ ve výši 10 846 000,- Kč a následně
další 4 295 016,- Kč jako penále. Jedná se o částku,
poskytnutou jako dotaci MZ na akci Odkanalizování
obce Svinařov – II. etapa. FÚ Praha – západ požaduje
tuto daň ( navrácení dotace ) Platebním výměrem ze
dne 9. 8. 2010 na základě nedodržení termínu realizace
akce 30. 7. 2010. Poslední kolaudační souhlas, týkající
se dané akce, byl vydán 29. 9. 2010.
Současné zastupitelstvo nyní intenzivně jedná s FÚ
o prominutí úhrady předmětné daně.
Dlužno snad ještě podotknout, že celé záležitosti bylo
možno předejít pouhou žádostí o posunutí termínu
kolaudace o několik týdnů…

15. 10. 2011 od 8,00 do 9,00 bude na
obvyklém místě u OÚ přistavena
pojízdná sběrna. Nebezpečný odpad
bude možno odevzdat ZDARMA,
přičemž je třeba vzít v úvahu
povinnost každého občana odpad
odevzdat osobně obsluze sběrny – je vyloučeno
ponechávat odpad volně u sběrného místa !
Kromě pracovníků sběrny budou na odevzdávání
nebezpečných odpadů dohlížet i pracovníci OZ.
Odevzdávat bude možno následující komponenty :
• zářivky a výbojky
• autobaterie a monočlánky
• vyjeté oleje a použité filtry, včetně obalů
• použité fritovací oleje
• barvy a laky, včetně obalů
• kyseliny, rozpouštědla, čističe, domácí chemii
• nádobky od sprayů
• staré a nepotřebné léky
• televizory, lednice

Z jednání svazku obcí TSH o provozování ČOV
Bude vydána obecně závazná vyhláška o odvádění
odpadních vod a poplatku za stočné. Tato bude
předložena zastupitelstvům Svinařova a Třebichovic
ke schválen.
Stanovuje se, že do další členské schůze každá
členská obec tuto vyhlášku náležitě prostuduje
a vznese své případné protinávrhy. Současně bude
prověřeno na Ministerstvu vnitra, Odboru dozoru
a kontroly veřejné správy, kam se OZV zasílají, její
správnost a oprávněnost před tím, než bude
postoupena zastupitelům ke schválení.
Pokud bude vše odsouhlaseno, bude neprodleně
zahájen výběr stočného od uživatelů kanalizace
v obcích Svinařov a Třebichovice. Náklady na provoz
za rok 2011, které jsou hrazeny obcí Svinařov a obcí
Třebichovice, budou předloženy svazku k vyúčtování,
jakmile se svazek sám stane na základě povolení
provozovatelem. Z vybraného stočného budou tyto
náklady oběma obcím bez prodlení uhrazeny.
Jaroslav Pružinec
Redakční rada: Miluše Dušková, redaktor: Jaroslav Hora

Ohlédnutí za Svinařovským hraním
Jak jste si jistě nemohli nevšimnout, zahrálo si s námi
se všemi především počasí – ale začněme od začátku !
V první části odpoledne byl připraven program pro děti,
kterých se i přes zamračené nebe, hrozící deštěm,
sešlo opravdu dost. A myslím, že si všechny přišly na
své. Jízdy ( a v některých případech i chůze ) zručnosti
se zhostily děti každý po svém – někdo srdnatě
a s elánem, jiný trochu s obavami z nastražených
překážek, všichni ale s očekáváním cílové odměny,
která jim kynula. Nejen že si mohly na závěr trasy
při průjezdu cílovou branou utrhnout zavěšený pamlsek
přímo z postavené brány, pod stany navíc na ně čekaly
pořadatelky s občerstvením a drobnými dárky.
A že se dětem akce líbila, o tom svědčí snad nejlépe
fakt, že na některé překážky na trati ( např. přejezd
sklápěcího můstku ) nebo úkoly po trase ( hádání
předmětů se zavázanýma očima ) se děti vracely
i několikrát ! Nemalý dík pak patří sponzorům,
především pak kladenskému Kompeku za dodávku
čerstvého sladkého pečiva, po kterém se jen zaprášilo,
i dalším, kteří se postarali např. o nápoje.
Schváleno dne: 25. 9. 2011

Ale pak to přišlo – voda shůry, voda na hřišti, nakonec
voda v aparatuře objednané kapely – a bylo po zábavě.
Ale nebyli by to naši zkušení organizátoři podobných
akcí, aby zahodili flintu do žita. Díky vstřícnému
přístupu členů kapely se podařilo dojednat náhradní
termín hned následující víkend, takže hoši
„zakonzervovali“ připravené stany s nábytkem
a připravili vše za týden znovu.
To se již počasí vydařilo a zábava pod širým nebem
proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných, díky
obětavé práci především Dobrovolných hasičů a jejich
„poloviček“ !

Taekwon-Do a Bára Pavlousková
„Taekwon-Do je druh neozbrojeného boje, určeného
pro účel sebeobrany“.
Tolik definice. A proč je řeč právě o Taekwon-Du ?
V dnešní době asi není od věci umět se bránit útokům,
vedeným z jakýchkoli pohnutek. Toto bojové umění ale
není jen sportem a způsobem zvládnutí sebeobrany,
do značné míry je i životním stylem. A jeho kouzlu,
se vším, co k tomu náleží, propadla i svinařovská
rodačka Bára Pavlousková. Nyní desetiletá Bára se
tomuto umění věnuje třetím rokem a letos na podzim
bude usilovat již o modrý pásek !
Popřejme ji hodně úspěchů nejen k získání tohoto
pásku, ale i dalších met a hlavně směřování v životě
správným směrem. Vždyť v době počítačů, chytrých
mobilů a duchaprázdných zábav pro děti je nutno ocenit
takovouhle cestu mladé generace za využitím volného
času !
Jubilea:
24.9.
24.9.

Hedvika Peerová
Jaromíra Toušová

92 roků
80 roků

Lékařská přednáška MUDr.Renáty Pavlouskové
OÚ pořádá ve čtvrtek 13. října 2011 od 18,00 hod
v zasedací místnosti OU lékařskou přednášku na
aktuální témata :
1.část - Mýty a pravda o příčinách a následcích obezity
2.část - Příznaky a léčba chorob štítné žlázy
Všichni zájemci o odborné informace na daná témata
jsou srdečně zváni !
Žijeme sice v době internetu, v době spousty
informačních toků ze všech směrů, na druhou stranu
žijeme i příliš rychle na to, abychom všechny informace
stačili vstřebat, případně si z nich vzít to podstatné
pro sebe. Navíc aktivní pohyb bývá vyměněn
za různé náhražky relaxace, spojené s nevhodnými
stravovacími návyky. Využijme tedy příležitosti a dejme
si poradit lékařem…

Jménem OÚ přejeme oběma dámám pevné zdraví
a pohodu do dalších let !

