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Upozornění pro majitele kotlů na tuhá paliva
(2. část) 
 
O povinnosti pravidelných kontrol kotlů na tuhá paliva 
jsme informovali v minulém čísle a je na každém, do 
jaké míry chce riskovat potíže, které v
důsledku padnou případně na jeho hlavu.
Co už ale není na každém je nepřípustné
nevhodného druhu paliva a vypouštění d
nejen nepříjemných, ale především nebezpečných
řadě případů karcinogenních, rozuměj rakovinotvor
ných) splodin. Pro ty, kteří přehlédli upozornění OŽP 
tedy ještě jednou. A uvědomte si prosím, že
být jen Vaši sousedi, kteří mohou mít vlivem nadýchání 
těchto látek zdravotní potíže (a na kterých Vám třeba 
vůbec nezáleží), ale i Vy, Vaše děti, maminky…
 
Rovněž upozorňujeme provozovatele lokálních 
topenišť, že palivem nikdy nemůže být chemic
ošetřené dřevo (dřevo nalakované, dřevotřísky), 
oleje nebo jakýkoli odpad.  
                                                Odbor životního prostředí
 
A proč to opakování ? Inu proto, že se stále údolím 
nese nezaměnitelný zápach pálené dřevotřísky !
 
 
 
Obecní informace 
                        
Patníky a nevhodné parkování 
V ulici Rudé armády budou instalovány patníky, 
což vyžaduje norma. Řidiči by neměli parkovat 
auta na chodnících, neboť tyto jsou konstruov
na pohyb chodců a motorová vozidla je pošk
jí. Pro jejich pohyb jsou uzpůsobena pouze vje
dová místa.  
 
Dokončení I. etapy prací v obci 
Určitě jste zaregistrovali, že již v minulém roce
začala Obec realizovat opravy a práce na zle
ní prostředí a života v obci. Jistě jste si říkali, že 
je dobře, že se obec konečně začala chovat ho
podárně a vypořádala se s dříve práz
kladnou. Ano, obec pracuje pro občany, v rámci 
zákona, předpisů a finančních možností… tak
má být. Proto obec po několika menších akcích (např. 
rekonstrukce kanalizace Pod Průhonem
další), nasměrovala podle plánu další či
ších akcí. Máme velkou radost, že můžeme informovat 
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je dobře, že se obec konečně začala chovat hos-

prázdnou po-
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bec po několika menších akcích (např. 

nem-Zahradní a 
další), nasměrovala podle plánu další činnost i do vět-

kou radost, že můžeme informovat 

o dokončení I. etapy oprav chodníků a ploch v ulici 
Rudé armády. Tyto práce jsou zatím sice jen I. eta
ale už teď je vidět, jak naše obec může vypadat lépe. 
Snad jen dodat, že v průběhu prací byla
vána další vylepšení, která by mohla být real
podle finančních možností po dokončení všech tří etap.
 
II. etapa - akce oprav obce pokračuje
V průběhu následujících dnů, předpokládáme v týdnu 
mezi 23. 11. a 25. 11. 2016
chodnících a cestách mezi ul. Za Křenovkou 
a Obecním úřadem, která by měla být (a doufejme, že 
nám bude přát počasí) dokončena ještě v letošn
roce. To znamená, že zlepšíme prostředí v centrální 
části obce, kolem rybníka a u Obecního úřadu.
občany, aby si provedli opatření proti prachu, respekt
vali zákazy vjezdu a vstupu, dodržovali vyznačené 
cesty a v případě potřeby vyhověli stavební
rius a zpřístupnili např. vstupy objektů. Upozorněte, 
prosím, i děti, aby nedošlo k úrazům. V případě dotazů 
se obraťte na OÚ. 
 
a dál?  
III. etapa na jaře 2017 - oprava centrální části obce 
náves. 
 
Pomozte nám a přijďte s nápadem
 
Pokud máte nějaké nápady na vylepšení v obci, nebojte 
se přijít. V Zastupitelstvu je projednáme, a pokud
možné je technicky a finančně realizovat, určitě se jimi
budeme zabývat. 
 
Pozvánka na veřejné zasedání OZ
 
Nejen v návaznosti na předchozí 
na veřejné zasedání OZ, na kterém můžete vyslec
nout a vstřebat bezprostředně všechny informace, ale 
také se aktivně zapojit s dotazem, připomínkou, náp
dem, kritikou – je to jen na Vás. Konat se bude 7. 12. 
od 18,00 hodin v zasedací mí
 
VOK BIO 
 
Počasí nám dlouho přálo v
pořádku zahrádky, ale pospěšte si, kdo jste váhal 
kontejner na bioodpad se bude skutečně přistavovat už 
jen do konce listopadu. 
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V průběhu následujících dnů, předpokládáme v týdnu 

25. 11. 2016, začne 2. etapa prací na 
chodnících a cestách mezi ul. Za Křenovkou 

Obecním úřadem, která by měla být (a doufejme, že 
nám bude přát počasí) dokončena ještě v letošním 
roce. To znamená, že zlepšíme prostředí v centrální 
části obce, kolem rybníka a u Obecního úřadu. Žádáme 
občany, aby si provedli opatření proti prachu, respekto-
vali zákazy vjezdu a vstupu, dodržovali vyznačené 

potřeby vyhověli stavební firmě Aqua-
rius a zpřístupnili např. vstupy objektů. Upozorněte, 
prosím, i děti, aby nedošlo k úrazům. V případě dotazů 

oprava centrální části obce – 

nápadem! 

Pokud máte nějaké nápady na vylepšení v obci, nebojte 
projednáme, a pokud bude 

ančně realizovat, určitě se jimi 

Pozvánka na veřejné zasedání OZ 

návaznosti na předchozí příspěvky Vás zveme 
na veřejné zasedání OZ, na kterém můžete vyslech-
nout a vstřebat bezprostředně všechny informace, ale 

dotazem, připomínkou, nápa-
je to jen na Vás. Konat se bude 7. 12. 

zasedací místnosti OÚ.   

Počasí nám dlouho přálo v našich snahách dát do 
pospěšte si, kdo jste váhal - 

kontejner na bioodpad se bude skutečně přistavovat už 
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VOK – komunální odpad 
Letos již přistaven nebude, v roce 2017 pak od března.
 
A ještě jedno připomenutí – s omluvou
 
Jedná se o avizovaný Vánoční jarmark a následné 
rozsvícení stromu. Asi jste již tu informaci obdrželi, ale 
pro jistotu upřesňujeme znovu, že se skutečně bude 
konat v sobotu 26. listopadu od 15. hodin. Tak přijďte ! 
 
Koncert kvarteta LAURUS 
 
Kdo by měl zájem, 
může - kromě 
jiných akcí – na-
vštívit vánoční 
koncert kvarteta 
LAURUS, na který 
jsme dostali po-
zvání. Koná se 
v kladenském 
gymnáziu 8. pro-
since od 18,30, 
vstupné je dobro-
volné. 
 
 
 
 
 
 
Fotbal… 
 
S blížícím se koncem roku 2016 si zaslouží poděkování 
také náš fotbalový tým AFK Svinařov, který se stará o 
sportovní stránku naší obce. Po podzimní části III. 
fotbalové soutěže se tým AFK umístil na 
ky. Chlapcům děkujeme a do další části soutěže, př
jeme mnoho úspěchů. 
 
 
Mikuláš, čert a ti ostatní 
 
Na šestého pro-
since, jako každý 
rok, připadá 
svátek Svatého 
Mikuláše z Myry, 
štědrého 
k potřebným a 
ochránce víry. 
Tradičně nám ho připomíná putování po
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roce 2017 pak od března. 

omluvou 

avizovaný Vánoční jarmark a následné 
rozsvícení stromu. Asi jste již tu informaci obdrželi, ale 
pro jistotu upřesňujeme znovu, že se skutečně bude 

sobotu 26. listopadu od 15. hodin. Tak přijďte !  

si zaslouží poděkování 
také náš fotbalový tým AFK Svinařov, který se stará o 
sportovní stránku naší obce. Po podzimní části III. 
fotbalové soutěže se tým AFK umístil na 9. místě tabul-
ky. Chlapcům děkujeme a do další části soutěže, pře-

Tradičně nám ho připomíná putování postav Mikuláše,  

 
anděla a čerta. Letos jako obyčejně vyrazí
za dětmi s nadílkou, po 17. hodině. Chcete
jejich návštěvu, obraťte se v úředních hodinách na paní 
Fürstovou, nebo na tel.: 605501426.
 
Dvojité vydání 
 
Vzhledem k tomu, že o svátcích bude Zpravodaj odp
čívat, vychází toto číslo jako dvojité 
již teď poděkovat za letošní přízeň, Vaše příspěvky a 
připojit se k následujícímu přání pana starosty…
Hezké svátky! 
 
Slovo pana starosty 
 
Vážení spoluobčané, oslo-
vuji Vás opět v době, kdy 
se blíží Adventní čas, 
Vánoční svátky a další rok. 
To je doba, kdy můžeme 
možná trochu zhodnotit 
rok právě končící, přemýš-
let o tom dalším, ale hlav-
ně bychom si měli užít 
období klidu, pohody a 
radosti s našimi blízkými. 
Dovolte mi tedy, abych 
všem občanům Svinařova popřál jménem Zastupite
stva obce hodně úspěchů, pohody a dobrého 
 
                                             Jaroslav Pružinec, starosta
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etos jako obyčejně vyrazí, především 
po 17. hodině. Chcete-li si sjednat 

, obraťte se v úředních hodinách na paní 
tovou, nebo na tel.: 605501426. 

tomu, že o svátcích bude Zpravodaj odpo-
o dvojité – dovolte nám tedy 

již teď poděkovat za letošní přízeň, Vaše příspěvky a 
následujícímu přání pana starosty… 

všem občanům Svinařova popřál jménem Zastupitel-
va obce hodně úspěchů, pohody a dobrého zdraví! 

Jaroslav Pružinec, starosta 


