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Kamerové zkoušky Zahradní
Jako starosta obce děkuji všem občanům, kteří
podepsali smlouvy o odpojení dešťových svodů
ze svých nemovitostí do historické dešťové kanalizace
v ulici Zahradní a v ulici Na Průhoně.
Díky jejich součinnosti a kladnému přístupu k řešení
problematiky odkanalizování obce budou nyní zahájeny
první kroky vedoucí k rekonstrukci části dešťové kanalizace a k jejímu možnému přebudování na kanalizaci
splaškovou.
Na pořadu dne budou kamerové zkoušky, které
zmapují stav potrubí (betonových skruží) a následně
bude zadáno vyhotovení projektu.
Pokud se všechny plány vydaří, bude umožněno
napojení se na splaškovou kanalizaci dalším cca 40
objektům.
Jaroslav Pružinec, starosta
Volby 2013
Volby do Poslanecké sněmovny PČR se budou konat
25. + 26. 10. 2013. V pátek bude volební místnost
v budově Obecního úřadu ve Svinařově otevřena
pro voliče od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14
hodin. Poté se volební místnosti v celé republice
uzavřou.
Je to již otřepaná výzva, ale - pojďme k volbám v co
nejhojnějším počtu, jde o budoucnost naší i dalších
generací !

mužů z naší obce. Ale jak je to v současnosti, kdo je
vlastně kdo a jaké mají v SDH funkce?
Jako ten nejhlavnější je tzv. starosta, tím je již několik
let pan Josef Dušek, v posledním roce se jeho
zástupcem, tedy místostarostkou, stala paní Vendula
Zvárová. Hned za těmito dvěma je další důležitý člen
a to samotný velitel sboru, kterým byl nově
po odstěhování pana Josefa Šerhanta , jmenován pan
Jaroslav Vožeh. Dalšími neméně důležitými členy týmu
pak jsou: J. Šerhant, P. Doxanský, M. Dlouhý,
L. Krymlák, J. Vožehová, I. Krymláková a mnoho
dalších z řad naší omladiny. Doufáme, že v tomto,
případně i třeba za nějaký čas pozměněném složení,
budou naši hasiči fungovat dál jako dnes, kdy jsou
nemalým přínosem pro naši obec.
Vandalismus na hřbitově - pomocná ruka
Rádi tlumočíme nabídku kameníka pana Fialy, který
především v reakci na politováníhodné vandalství
na hřbitově nabídl uložení uren do hrobů zdarma a to
pro všechny zájemce ze Svinařova. Kromě toho
poskytuje samozřejmě všechny tradiční kamenické
služby. Bližší informace a kontakt můžete získat na OÚ.
Noví občánci
Michaele a Milanovi Šedivým se 8.9.2013 narodil syn
Jakub -3,47 kg/51 cm,
Markétě a Pavlovi Týblovým se 23.9.2013 narodil syn
Tobiáš – 4,08 kg/51 cm,
Petře a Markovi Hartlovým se 25.9.2013 narodil syn
Marek -2,89 kg/48cm.
Všem šťastným rodičům gratulujeme !

Fungování SDH
Jak všichni dobře víme,
máme v naší obci již
několik desítek let sbor
dobrovolných hasičů (SDH).
Tento sbor se v minulých
letech podílel například na pomoci občanům
zasažených povodní, účastnil se různých hasičských
soutěží a v posledních letech se stal také
organizátorem kulturního dění v obci. Během let se
ve sboru vystřídalo několik našich občanů, hlavně tedy
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Prohlídky a revize komínů

Našim fotbalistům se v posledních zápasech velmi
dařilo, posuďte sami z říjnových výsledků
7. kolo 5.10.2013 Svinařov : Slavoj Kladno (3:1)
8. kolo 12.10.2013 Dřetovice : Svinařov (1:6)
9. kolo 19.10.2013 Svinařov : Tuchlovice B (4:2)
Příští zápas 10. kola sehrají naši hoši 26. 10. 2013
od 14:30 na vlastním hřišti s mužstvem Švermova.
V aktuální tabulce jsou na slušném 9. místě ze 14
účastníků, při současné formě by mohli při vyrovnaném
středu tabulky pomýšlet i na vyšší příčky.

Připomínáme Vyhl. 91/2010 Sb. o každoroční
povinnosti prohlídek kouřovodů a topenišť. Povinností
majitele je nechat tato zařízení prohlédnout firmou
s autorizací (kominíkem) a vyžádat si Kontrolní zprávu.
Pro Kladensko se můžete obracet na ing. T. Kalába,
který provádí veškeré kominické práce, včetně čištění,
prohlídek, revizí, kamerových zkoušek s archivací
záznamu a další. Tel.: 602 147 156
Absence strašidelného večera

VOK
Oblíbený velkoobjemový kontejner „přistane“ na návsi
2. 11. 2013 a bude tam jako obvykle od 8 do 10 hodin.

Vzhledem k malé účasti na loškém Strašidelném
večeru a k pořádání dalších akcí se tento letos
neuskuteční...

Poslední bio

Upozornění - pozor na auta

Dne 21. listopadu bude poslední letošní svoz bionádob!

Neradi bychom dělali bouři ve sklenici vody, ale přece
jen - dávejte pozor na svá vozidla. V poslední době
došlo nezávisle na sobě k poškození zadního okna u
zaparkovaného auta a vypuštění pneumatik u jiného
vozu. Přejme si, aby to byly ojedinělé excesy.

Pozvání na Pěknou hodinku
V pondělí 28. října jste srdečně zváni
na Pěknou hodinku do restaurace Ve Ville.
Od 10 hodin pro Vás bude připraveno
příjemné posezení se vším, co k tomu
patří, od 16 hodin pak reprodukovanou hudbu vystřídá
živá kapela Pohoda. Těšíme se na Vás!

Znovu o Vašich příspěvcích na "naše" stránky
Opakovaně bychom Vám chtěli připomenout,
že Zpravodaj není uzavřenou separátní záležitostí
zastupitelstve obce, jak se stále možná někteří z Vás
domnívají. Naopak bychom rádi uveřejňovali Vaše
příspěvky, ať už by se týkaly jakéhokoli tématu k naší
obci. Jste to Vy, kteří tu žijete, znáte se a vidíte každý
ze svého pohledu to dobré, horší, zajímavé...
Podělte se s námi a vězte, že - jak pravili kdysi
v Československé televizi - "Dopisy v koši nekončí!"
Úmrtí

Natřené hřiště
Rádi bychom Vás všechny upozornili na renovaci
(natření) dětských prvků na hřišti. Bylo provedeno
barvami, speciálně určenými pro ošetření prvků
dětských hřišť a splňuje veškeré bezpečnostní
požadavky.
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