ZPRAVODAJ
OBECNÍHO ÚŘADU SVINAŘOV
Telefon: 312 672 405

U Výboru 176, PSČ 273 05

06/2012
MUDr. Jurišta – Smečno - dovolená
Upozorňujeme, že MUDr. Jurišta neordinuje z důvodu
dovolené v těchto termínech :
23. 7. - 27. 7. a 27. 8. - 31. 8. 2012
V akutních případech zastupuje MUDr. Kučerová,
Vikova 513, Slaný, tel. 312 527 349.
Zajistěte si své léky včas!

ousvinarov@quick.cz

ČERVEN
doplněny o značku zákazu vjezdu, stále sem nadále
vjíždějí a opětovně zábrany odstraňují. Tímto musíme
bohužel přistoupit k tomu, že kdo od této chvíle byť jen
posune jednu ze zábran, nese bezpečnostní i finanční
zodpovědnost za veškeré škody a úrazy vzniklé na
staveništi a to v plném rozsahu. Vše samozřejmě vyjma
pracovníků fy ČNES dopravní stavby, a.s., případně
OÚ.
Nenechavci riskují naše životy!

Uzavření knihovny
o prázdninách
Vzhledem k tomu, že v prázdninových měsících bude
obecní knihovna uzavřena, využijte poslední možnosti
v červnu na výměnu knih (copak byste dělali
za špatného počasí...?)

Je to nemilé, ale ani naší obci se nevyhnul moderní
trend zcizování kanálových mříží a poklopů – sběrny
za ně bohužel dobře platí. Že to ovšem při malé
nepozornosti může ohrozit zdraví či život někoho z nás,
je nasnadě (a to nehovoříme o finanční ztrátě!).
Ve vlastním zájmu proto, prosím, přijďte nahlásit na OÚ
cokoli podezřelého.

Rekonstrukce silnice Za Křenovkou
Účtenky za vyvezení jímky
Jak jsme si jistě všichni všimli, začala v úterý 12.6.2012
dlouho očekávaná rekonstrukce silnice v ulici Za
Křenovkou. Dle poptávkového řízení byla jako
zhotovitel vybrána firma ČNES dopravní stavby, a.s.,
která má navíc se stavbami silnic letité zkušenosti.
V případě této ulice se o rekonstrukci dlouho jen mluvilo
a slibovalo, nyní můžeme říct, že se slib plní. Jak bylo
napsáno, samotná rekonstrukce začala 12. 6., od té
doby probíhá z hlediska technologie prací vše podle
plánu. Jediné vrásky na čele nám zatím způsobily
špatně provedené dešťové svody na některých
místech. Jejich uložení není provedeno v takové
hloubce, jakou ukazuje projekt a je tedy nutné tuto
situaci navíc vyřešit. Na druhou stranu pokud bude toto
jediným problémem, nebude to nakonec tak hrozné.
V souvislosti s touto rekonstrukcí musejí dbát občané
nejen ulice Za Křenovkou, ale i celého Svinařova
zvýšené opatrnosti a měli by dbát především
dopravního omezení a značení s výstavbou spojené.
Ano měli by, bohužel se tak ale ne vždy děje.
I přes ohlášenou stavbu a umístěné zábrany se stala
nehoda, a to jen pro chvilku ušetřeného času, ta
nakonec nejvíc mrzela jejího viníka. Nutno říci, že za
tuto nehodu nemůže jen on sám, ale spolu s ním i ti,
kteří i přes oznámení o uzavření silnice stále vjíždějí
do ulice a dávají tak zábrany na stranu a následně je
nevracejí zpět na místo. I když byly po tomto incidentu
zábrany vráceny, naplněny větším množstvím vody a
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Vzhledem k tomu, že ne všichni jsou v obci napojeni
na splaškovou kanalizaci, podléhá řada domácností
povinnosti zajišťovat bezpečné jímání a pravidelné
vyvážení fekálií – pracovníci OÚ jsou oprávněni
kontrolovat tuto část nakládání s odpady, ve vlastním
zájmu tedy raději uchovávejte doklady od vyvážení
jímek pro případnou kontrolu.
VOK
Velkoobjemový kontejner bude o prázdninách přistaven
pouze v červenci, v srpnu nikoli – naplánujte si tedy
raději velký úklid v chalupách na začátek prázdnin.
Fotosoutěž
I přesto, že našich tvůrčích soutěží se neúčastní davy,
najdou se šikovné děti, ochotné věnovat volný čas
některému z hezkých koníčků a soutěživou formou se i
podělit o výsledky svého snažení a umu.
Pro ně je tu opět fotosoutěž, tentokrát na téma
Svinařovská zákoutí. Necháme na vás, co všechno si
pod tím pojmem představíte a čím překvapíte hodnotící
porotu i své bližní. Nechte se tématem volně inspirovat,
podrobnosti včetně kategorií budou oznámeny v příštím
zpravodaji.
Schváleno dne: 25. 06. 2012
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Dětský den
Plavba lodí

Pro pořádání větších akcí chybí Svinařovu vhodný
vnitřní prostor, takže jsme závislí na přízni počasí –
naštěstí i tentokrát bylo poměrně milosrdné, takže
veškeré velké přípravy nepřišly nazmar. Navíc program,
který byl pro děti přichystán, byl opravdu směřován a
určen pro pořádání venku. Před dětmi všeho věku stály
jednoduché úkoly, po jejichž splnění jim byla označena
registrační karta, po absolvování všech pak si mohly
vyzvednout připravené odměny ve formě balíčků nebo
jednotlivých drobností. Kdo nechtěl projít celou trasu
soutěží, mohl jen přihlížet, občerstvit se, nebo si např.
zadovádět v nafukovacím hradu. Zájem dětí a jejich
účast na celém odpoledni svědčí o tom, že akce začíná
mít dobrý zvuk v rodinách a že stojí za to podobné akce
organizovat.
Samozřejmostí již bylo množství občerstvení přes
pečivo až k nápojům. Tady je ovšem třeba se zmínit o
tom, že ta samozřejmost je pouze zdánlivá – stojí za ní
naši partneři, sponzoři podobných akcí, ať už jsou to
místní občané, nebo firmy z okolí. A také dobrovolníci
ochotní pomoci s přípravou a vlastním uspořádáním.

Akce, která se dá zhodnotit
dvěma slovy – velmi zdařilá!
Začalo to natolik velkým zájmem o večerní plavbu
po Vltavě kolem pražských pamětihodností, že nám
i autobus byl malý. Takže se část zájemců přesunula
na přístaviště po vlastní ose k lodi, kterou obsadili
výhradně občané Svinařova, případně jejich bližní.
Na lodi byla již připravena spousta jídla od teplé uzené
kýty až po čerstvé zákusky – a mezi tím řada různých
dobrot. Bar s obsluhou pro zájemce o nápoje, které
nebyly v ceně, byl v pohotovosti, jediné, co v tu chvíli
nebylo na lodi, byl průvodce. Po absolvování krátké
„zahřívací“ projížďky nad Karlův most se s omluvou za
zpoždění, způsobené poruchou autobusu, nalodil a ujal
se své funkce. Dlužno poznamenat, že jeho téměř
tříhodinový výklad byl na konci odměněn poděkováním
a potleskem.
Zmíněné zahřívací kolečko jsme tedy absolvovali ještě
jednou, tentokrát se zasvěceným výkladem a pak už
jsme pokračovali přes zdymadla, Štvanici a dál
k Holešovicím. Po obrátce loď zamířila zpět a my
všichni jsme mohli sledovat pražské památky s
dominantou Pražského hradu nasvícené večerními
světly – krása! Tomu všemu vyšlo vstříc i počasí, které
bylo naprosto letní a podtrhlo kouzelnou atmosféru
velmi silného zážitku.
Zasedání OZ
Jednání zastupitelstva bude v letních měsících probíhat
v omezeném režimu, tedy pouze 25. 7. a 29. 8. 2012.
Jubilea

Všem těm patří veliké poděkování, od našich hasičů,
přes Bohuslávkovy až k panu Batakovovi, firmám
ČEZ a.s., paní Lincové – velkoobchod nápoji, Nowaco
– mrazírny Kladno, Dr. Oetker Kladno, eMsport cyklo
Slaný, a především pak pekárnám KOMPEK Kladno,
které dodaly nebývalé množství čerstvého pečiva, jež
mělo u dětí velký úspěch.

1.6.
6.6.
10.6.
13.6.
26.6.

Pavla Hlavsová
Rudolf Jelínek
Stanislav Mareš
Olga Hubáčková
Pavla Hegenbartová

70 let
75 let
65 let
85 let
65 let

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví a pohody.
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