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- ČERVEN
Povodně a následná solidární pomoc 
 
Ač zpočátku to nevypadalo na nějakou katastrofu, spíše 
mrzuté jaro s přemírou deště, nakonec opět příroda 
ukázala svou sílu. Množství stále padající vody, které 
nedokázala půda přijmout, způsobilo povodně 
značného rozsahu a napáchalo po jedenácti letech opět 
značné škody. Bezprostředně poté se znovu zvedla 
vlna solidarity a byly uspořádány sbírky na pomoc 
lidem, postiženým touto pohromou. Sbírka, 
organizovaná OÚ ve Svinařově, dala dohromady 
množství věcí, které zástupci obce předali pobočce 
Českého červeného kříže v Kladně. Jednalo se 
především o nářadí, hygienické a čistící potřeby, 
toaletní papír, balené vody a další materiál.  
Nezbývá, než se znovu sklonit před všemi, kteří 
pomohli a vyjádřit jim upřímný dík! 
 
 
 
 
 
 
 
Platba stočného + DPH 
 
Oznámení o registraci Svazku obcí TSH k platbě 
daně z přidané hodnoty (DPH) od 1. 7. 2013 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že Svazek obcí TSH dosáhl 
za posledních 12 měsíců obratu 1 milionu korun, je dle 
zákona o DPH jeho povinností přihlásit se k platbě DPH 
a účtovat tak ke svým službám sníženou sazbu daně z 
přidané hodnoty ve výši 15%. 
Pro uživatele kanalizace to znamená navýšení plateb 
od 3. kvartálu roku 2013 dále. 
 
 
 
 
 
Tolik citace z oficiálního oznámení Svazku obcí TSH. 
OÚ ve Svinařově nabízí svým občanům možnost úhrad 
roku 2013 za stávajících podmínek, tedy bez navýšení, 
v případě že do konce června 2013 uhradí celou částku 
pro tento rok. Zvýšené úhrady pak bude platit až od 
ledna roku 2014. Ten, kdo nevyužije této možnosti       

a bude platby provádět kvartálně, je povinen od 
1.7.2013 hradit stočné navýšené o DPH 15%. 
Dětský den 
 
Jestliže loni jsme hovořili o tom, že "počasí bylo 
naštěstí i tentokrát milosrdné", pak letos můžeme 
hovořit o azurovém nebi a teplotách, vybízejících          
k návštěvě koupališť. A tak se opět ve veselé náladě 
sešly svinařovské děti se svým doprovodem na louce 
za rybníkem, aby si vysloužily absolvováním všech 
připravených soutěží a atrakcí dárkový balíček            
se spoustou dobrot. Kromě balíčků ovšem bylo 
podáváno, jak je již zvykem, občerstvení ve stanech. 
Limonáda, pro děti jako vždy zdarma, tekla proudem    
a také po pečivu od tradičního kladenského sponzora, 
firmy Kompek, kombinát pekařské a cukrářské 
výroby, spol. s r.o.  se jen zaprášilo. A to i přesto, že 
nabídka byla znovu velmi široká nejen sortimentem,  
ale i množstvím!          
 
 
 
 
 
 
 
A co děti zaujalo nejvíc tentokrát ? Kromě osvědčené 
střelby ze vzduchovky a různých dovednostních her,  
při kterých se užije dost legrace, to byla asi šlapací 
autíčka. Jejich zapůjčení na Dětský den se ukázalo jako 
vynikající nápad, vždyť děti se po absolvování ostatních 
stanovišť vracely stále znovu a proháněly stroje           
po louce ještě dlouho po skončení oficiální části 
programu. A přestože zájem o další a další svezení byl 
opravdu mimořádný, dlužno jedním dechem dodat,     
že všechny děti se velmi disciplinovaně podřizovaly 
pokunům obsluhy a někteří velmi ochotně vozily menší 
děti ve speciální sedačce na jednom z větších aut.  
Můžeme asi konstatovat, že máme za sebou další 
podařenou akci a to z velké části také díky sponzorům  
z řad spoluobčanů, sousedů, kterým není zatěžko        
pro všechny děti z obce obětovat část svého volného 
času nebo prostředků. Upřímně děkujeme! 
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..a následná zábava 
 
Ta se konala na stejném prostranství, jako atrakce 
dětského dne, jejího uspořádání se ujali naši hasiči      
a přestože se zdálo, že řada lidí si toho dne cestu       
na louku nenašla, sešlo se dost lidí k tanci, poslechu     
i posezení a popovídání s přáteli, kamarády, sousedy. 
Hudbu tentokrát obstaralo trio muzikantů „LH Band“ - 
klávesy, basová kytara a zpěv - a dle všeobecných 
ohlasů lze soudit, že s jejich vystoupením panovala 
obecná spokojenost. Oživením byl jistě i ženský hlas v 
kapele.  
 
Realizace rekonstrukce dětského hřiště  
 
Protože začalo léto, zajímá určitě hlavně naše děti, kdy 
se začne s rekonstrukcí plochy dětského hřiště.          
Po výběru vhodného dodavatele, kterým se stala firma 
ČNES dopravní stavby, a.s., byl termín zahájení prací 
naplánován na 8. 7. 2013. Stavební úpravy stávající 
plochy budou trvat cca 4 týdny, v polovině prázdnin 
tedy, půjde-li vše jak má, bude hřiště plně k dispozici.  
A co vlastně rekonstrukcí stávající plochy získáme? 
Místo bláta, výmolů a trčících tyčí, na kterých dříve 
bývaly basketbalové koše, budeme mít nové 
víceúčelové hřiště. Naše děti zde budou mít možnost 
hraní tenisu, volejbalu a nohejbalu, ale také malé 
kopané nebo "streetballu, což je obdoba americké 
verze basketbalu. Na všechny tyto sporty bude hřiště 
nalajnováno a navíc budou kromě plochy dodány           
i herní prvky k těmto sportům. Takže si budete moci 
půjčit sítě na tenis, volejbal i nohejbal, zahrát si           
na branky fotbal či využít "streetový" koš na basketbal. 
Doufáme, že touto plochou vznikne nová možnost 
využití času a zabavení našich dětí sportem, místo 
sezení u počítače či vysedávání na zastávce. Hřiště 
bude sloužit pro všechny - děti i dospělé, s tím, že 
svinařovské děti budou mít vždy přednost. Snad se toto 
hřiště bude, třeba i s odstupem času, líbit i těm 
maminkám, které s ním teď nesouhlasí a to třeba jen 
proto, že jejich děti na hřiště nechodí. Věříme, že 
investice do tohoto hřiště bude dobrou investicí hlavně 
do našich dětí!       
 
Omezený provoz knihovny 
 
Prázdninový provoz knihovny  
OÚ bude následující - otevřeno  
bude 1. a 8. 7.  
a potom  
19. a 26. 8. 2013.  

 
Kaňka za úspěšnou  akcí 
 
Při pořádání akcí pod širým nebem (kryté nebe 
nemáme, bohužel, ve Svinařově k dispozici) je povinen 
organizátor zajistit minimální hygienické podmínky, 
mimo jiné mobilní WC. Kromě organizačního úsilí         
a vynaloženého času se jedná o nemalé finanční 
zatížení. A pak se najdou lidé, jejichž smysl pro humor 
se omezí na vhození celého zařízení do rybníka. Čímž 
způsobí : znečištění samotného zařízení, nutnost 
organizačně zajistit vylovení buňky z rybníka, v případě 
jeho poškození pak nutnost úhrady vzniklé škody. Ještě 
stále Vám to připadá jako dobrý žert?  

 
I u nás v obci se bohužel najdou tací, které to pobaví, 
aniž si uvědomují dopad  svého jednání! A udělají tak 
nepěknou kaňku  na výsledku práce řady obětavých 
spoluobčanů, kteří akce jako např. letošní Máje,         
po kterých došlo k této události, nezištně pomáhají       
(i pro ně) zajistit!   
 
Jubilea 
 
1.6. paní Věra Opltová 85 let 
11.6. pan Oldřich Frömmel 80 let 
20.6. pan Václav Pejskar 80 let 
22.6. paní Jana Šlégrová 70 let 
 
 
 
 
    Všem oslavencům srdečne blahopřejeme  
    a přejeme hodně zdraví a rodinné pohody. 


