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Vážení spoluobčané,  
dovoluji si Vám touto cestou poděkovat za sebe             
i současné zastupitele za trpělivý a aktivní přístup         
k naší práci v průběhu čtyř let našeho volebního 
období. Všichni víme, že to byla práce nelehká, plná 
změn a nových řešení a byla v mnohém nová nejen  
pro nás, ale i pro Vás. Ale jsem přesvědčen, že se 
hodně věcí podařilo a že jdeme správným směrem. 
Ne, nebojte se, nepovedu volební agitku a nebudu 
děkovat za to, že jste nám dali možnost rozhodovat      
o obecních věcech. To byla naše práce a Vy jste věřili, 
že ji budeme dělat poctivě. Chci poděkovat hlavně Vám 
za to, že jste společně s námi chtěli něco pro naši obec 
udělat. Že jste chtěli, aby naše obec byla hezká            
a fungující. Dívali jste se okolo sebe, přicházeli aktivně 
s problémy z různých částí obce a hledali cestu, jak je 
vyřešit. A i když to nebyla Vaše práce, Vy jste ji přesto 
dělali. To vidím jako velký posun dopředu a velice si 
toho cením. 
Přeji si, abychom v tomto směru vytrvali. 
                                    Jaroslav Pružinec, starosta obce 

 

 

 

Volby do obecních zastupitelstev a doplňující volby 
do třetiny senátu 
 
Proběhnou 10. a 11. října 2014 a volíme do obecního 
zastupitelstva i do Senátu. Pokyny a volební lístky 
budou voličům jako obvykle doručeny úřední cestou    
do schránky a potřebné informace najdou všichni 
například i na obecním internetu. V pátek 10. října 2014 
volíme od 14:00 hodin do 22:00 hodin,  
v sobotu 11. října od 08:00 do 14:00 hodin. 
 
 
 
VOK 
 
4. 10., tedy první sobotu v měsíci říjnu, bude přistaven 
od 8:00 do 10:00 známý velkoobjemový kontejner.   
 
 
Mobilní svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu 
 
Datum: sobota 25.10.2014 od 10:35 hod do 13:00 hod. 
Sběrna bude přistavena: 
u obecního úřadu 10:35-13:00 

Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí 
odevzdat ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné 
odpady (POVINNOSTÍ OBČANA je odevzdat odpad 
osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad volně   
u sběrného místa): 
 
* zářivky a výbojky 
* autobaterie a monočlánky 
* vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů 
* použité fritovací oleje 
* barvy a laky, včetně obalů 
* kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii 
* nádobky od sprejů 
* staré a nepotřebné léky 
* televizory 
* lednice 
 
Poděkování 
 
V týdnu od 28. 7. do 2. 8. jsem měla místo sklepa 
lázeň. Protože mě nelákalo koupat se ve smrduté vodě 
se štěrkem a bahnem, požádala jsem o pomoc. 
Pomůže-li nezištně člověk druhému, sluší se alespoň 
poděkovat. 
A proto děkuji : 
- v prvním případě panu Františku Fikarovi, který 
odčerpal vodu a štěrk 
- v druhém případě v sobotu večer partě místních 
dobrovolných hasičů, kteří z již uklizeného sklepa při 
světle baterky vynášeli štěrk a bahno a opět odčerpali 
vodu. V pondělí 4. 8. propláchli spackanou kanalizaci, 
ze které se voda vracela do sklepa. 
Neznám je sice jmény, ale jsou to CHLAPI. 
A proto všem jmenovaným upřímně děkuji. 
                     Pavla Hlavsová
    
 
Rekapitulace před volbami do Zastupitelstva 
 
Redakce Zpravodaje se rozhodla, i vzhledem k 
nastávajícím komunálním volbám, že zhodnotí, jak se 
minulé čtyři roky podařily nebo nepodařily. Při hledání 
informací jsme vycházeli z veřejně dostupných 
informací, zápisů Zastupitelstva apod. a dodržovali 
jsme zásadu objektivity a rovného pohledu. 
Pokud se podíváme na stav obce před čtyřmi lety         
a dnes, uvidíme změny. Je to zásluha všech, kteří něco 
udělali, změnili nebo přinesli něco dobrého. My si totiž 
myslíme, že obec je občanů a ne jen několika 
„vyvolených“ a i když někdy nejde vyhovět všem a 
hned, jen tak je možné najít cestu, jak z naší obce 
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udělat obec hezkou, kulturní, s dobrou vybaveností, 
prostě takovou, aby se nám v ní dobře žilo. 
A není to jen o tom, že v roce 2010 nebyly v obecní 
pokladně peníze na zaplacení faktur a musela být 
okamžitě nastavena striktní pravidla pro šetření a 
hospodaření s obecními penězi. Je to podle nás i o 
tom, že obec teď správně hospodaří, neprodává 
majetek spekulantům, má Plán obnovy a rozvoje obce, 
podle kterého postupuje a kde se můžete spolehnout 
na to, že každá akce nebo investice má svůj smysl, 
čas, místo a rozpočet. Je to i o tom, že dnes máme 
otevřené a občanům dostupné informace o stavu 
obecní pokladny. 
Objektivně musíme říci, že se v naší obci změnila 
občanská vybavenost. Jmenujme například novou 
silnici za Křenovkou, nové sportoviště pro děti, nový 
obecní rozhlas, odpadkové koše, lépe hospodaříme   
se separovaným odpadem, atd. 
Objektivně musíme říci, máme obec hezčí a kulturnější. 
Máme opravenou autobusovou zastávku, nový obecní 
informační systém a nástěnky, kulturní památník 
padlým, hasiči a fotbalisté mají větší finanční podporu 
obce, občané obce se rádi setkávají na obecních 
akcích a oslavách, atd. 
Objektivně musíme říci, že od roku 2011 měla obec 
vždy na schválené akce peníze, aby je mohla zaplatit a 
co víc, v obecní pokladně je našetřeno 3.000.000,- Kč 
na dokončení akce „Kanalizace Zahradní/Na Průhoně, 
která byla Zastupitelstvem schválena do realizace. 
Podařilo se nám k tomu zjistit i čerstvé informace. 
Schvalovací řízení se už konečně blíží ke zdárnému 
konci a práce by mohly začít snad ještě na podzim. 
Výběrové řízení na dodavatele by vzhledem k 
přesnému určení ceny mělo začít už v těchto dnech. 
Celá akce bude probíhat v etapách podle počasí 
v nastávajícím podzimu a zimě. 
Z připravovaných akcí se nám podařilo zjistit, že se 
mají opravovat kanalizační vpusti a že v současném 
Zastupitelstvu se mluví hodně o autobusové zastávce 
na Smečno a přímém spojení do Slaného. Ale také  
o tom, jak udržet poplatky za odpad, stočné, psy nebo 
daň z nemovitosti pod cenami ostatních dodavatelů a 
snížit našim spoluobčanům finanční zátěž. Co nás 
zvláště potěšilo, že se hovoří i o případné pomoci 
přestárlým nebo nemohoucím občanům. 
Je co zlepšovat a je na čem pracovat dál, to všichni 
víme. Mimo těch shora vyjmenovaných (které má 
následující Zastupitelstvo udělat), také na vzhledu obce 
a technické i občanské vybavenosti, na zlepšování 
vztahů mezi sousedy, na častějším sekání trávy tam, 
kde si hrají děti, na opravě chodníků a podle finanční 
situace a dotačních možností i na dalších opravách 
obecních silnic….. 

Je toho stále mnoho a i když nemůžeme mít všechno 
najednou, protože některé akce jsou prostě tak drahé, 
že na ně nemáme a hned tak mít nebudeme, my v 
redakci věříme, že je budeme mít. 
Co říci závěrem? Je před námi volební období dalšího 
zastupitelstva. O tom, kdo povede obec, rozhodnete 
Vy, voliči. Vy rozhodnete o tom, jestli bude lepší a 
bohatší nebo horší a chudá. 
Držíme Vám palce, ať rozhodnete správně. 
 
 
 
 
 
Fotbal 
 
A jak jsou na tom fotbalisté AFK Svinařov po letní 
přestávce? 
1. kolo - Svinařov – SK Běleč 3:4 np 
2. kolo - Slavoj Kladno – Svinařov 1:2 
3. kolo - Svinařov – Vinařice 3:1 
4. kolo - Lhota B – Svinařov 3:1 np 
5. kolo - Svinařov – Hrdlív 2:3 
6. kolo – Dřetovice – Svinařov 2:3 np 
7. kolo – Svinařov – Tuchlovice B 4.10.2014 od 16:00 h 
 
Po 6. kole je tým AFK na 5-tém místě tabulky s 10 body 
z celkového počtu 14ti týmů. 
 
 
 
 
 
 
Ve věku nedožitých 65 let navždy odešel  
pan Jaroslav Čulík  - zemřel 8. 9. 2014 
 
 


