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ČERVEN 2016
Informace
Projekt na opravy chodníků v ulici Rudé armády se
posunul do oblasti výběrových řízení,, bližší informace
v jednom z následujících článků.

Po dobu dovolené paní Fürstové, od 18. do 29. červenčerve
ce bude OÚ uzavřen.

EKOSTAVBY LOUNY
ČNES - dopravní stavby a.s.,
AQUARIUS
Klika a Dvořák s.r.o.
Dle zadávací dokumentace
ce mají firmy po seznámení se
s projektem možnost podat nabídky na OÚ nejpozději
do 24. 6. 2016, poté budou výše zmíněnou výběrovou
komisí nabídky vyhodnoceny a předány OZ. Po výběru
firmy začnou stavební práce, které budou probíhat,
doufejme bez větších zádrhelů
ádrhelů, a budou ukončeny v co
nejbližší době.

Velkoobjemový kontejner bude přistaven tradičně první
sobotu v měsíci, tentokrát tedy 2. července, v srpnu
s ním ale nepočítejte, dorazí opět až v září.
Výzva – vyřazená elektronika

Takzvané „ticho před bouří“
I když to vypadá, že se nic moc neděje, a mnohým by
to jistě hráloo do karet, opak je pravdou. Bedliví
Bedli pozorovatelé vědí, že již v loňském roce začala obec připravopřiprav
vat tři velké akce, zjednodušeně pak - opravu chodníků
podél ul. Rudé armády,
rmády, rekonstrukci návsi a jako pop
slední rekonstrukci cest kolem rybníka a dětského
hřiště. A protože je vše nutné řešit projekčně, bylo vše
nejprve zadáno vybraným projektantům, kteří usilovně,
usilovně
i když pro ostatní tiše, zpracovali příslušné projekty
a připravili vše pro řádné povolení.í. V tuto chvíli tak
probíhá povolovací proces na všechny výše zmíněné
akce, byli obesláni dotčení vlastníci sousedních pop
zemků a potřebné instituce, kteří mají právo do dokudok
mentace nahlédnout a ve stanoveném čase se k ní
vyjádřit. Ještě v průběhu tohoto roku
oku bychom poté chtěli
realizovat jednu z těchto akcí a to opravu chodníků
podél ul. Rudé armády.
rmády. A právě proto byly na jednom z
minulých OZ vytipovány možné realizační
realizač firmy a zvolena výběrová komise ve složení Mach, Dvořák, Thon
a Husnajová, která má za úkol oslovit
ovit vybrané subjekty,
subjekty
vyhodnotit nejlepší nabídku a tu pak předložit na jedje
nom z příštích zastupitelstev. Dle domluvy OZ byly
osloveny firmy :
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Ještě stále se najdou tací, kteří
nedbají opakovaných výzev OÚ
a nosí před vrata vyřazené televizory ! Obecní úřad
zajišťuje a hradí pravidelný svoz NEBEZPEČNÉHO
ODPADU, kam vyřazená elektronika patří, přesto něn
kteří občané dělají z obecní návsi skládku. Nejen že
tento nepatřičný odpad hyzdí vzhled obce, ale jeho
úklid a likvidace stojí nemalé úsilí a prostředky. Vyčkejte tedy napříště informace o „nebezpečném VOK“ a
umístěte tyto nepotřebné spotřebiče tam ! Ostatně –
komu z vás by se líbilo mít něco takového před vlastními vrátky ?
Máje se svou zábavou
Opět povedený víkend, povedlo se i počasí, májka byla
pěkná,
á, štíhlá, vysoká, při jejím stavění bylo jako vždy
trochu rušno, ale vše se zvládlo. Druhý den vyrazil
průvod jako jindy s muzikou, aby mohli mládenci vyvést
všechna svobodná děvčata – a bylo jich přes dvacet.
Jen při svržení májky se živly rozhodly zažertovat
zažer
fouklo a bylo to ! Ale nakonec vše v podstatě dobře
dopadlo.. A vyvrcholilo večerní povedenou veselicí.
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Dětský den u Lébráku
Přání do prázdnin
Na oslavu dětského dne bylo vše připraveno, jak jsme
již zvyklí, pro malé i ty větší děti a jejich doprovod.
Tentokráte vstoupilo do organizace přichystaných akcí
nezbedné počasí, které hrozilo přerušit nejen přípravy
(s tím by si organizátoři jistě poradili !), ale jak se zdá,
řadu lidiček odradilo od účasti. Nakonec z toho bylo
Shekespearovské Mnoho povyku pro nic,
nic přesto účast
byla o něco slabší. Ale nešť – kdo přišel, pobavil se,
malí se svezli na řetízkovém kolotoči (drobné výpadky
proudu prostě někdy nastanou), balíčků, které si děti
losovaly dle svých čísel obdržených při příchodu, sladkého pečiva i cukrové vaty bylo dostatek, střílelo se na
opravdivé střelnici a jezdilo na opravdových
opravdo
koních !
Obvyklá malinovka šla na odbyt, velký zájem byl i o
balónky a kdo nelitoval pár kroků, obdržel u stánku
točenou zmrzku. A protože spousta dobrot – pro děti
samozřejmě zdarma – nespadla z nebe, je na místě
poděkovat partnerům celé akce a těmi tentokráte jsou :
Kompek spol. s r.o. Kladno
Starý&Starý
pan a paní Bohuslávkovi
Družstvo Jednota Kladno
ČNES - dopravní stavby a.s..
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Milé děti, vážení studenti !
Nedá se nic dělat, ale již za pár dní znovu začnou
prázdniny ! Co naplat, pokuste se u vody, na sluníčku,
na kole, v horách nebo třeba na vandru zapomenout na
školu, po které se vám bude tolik stýskat ! Nebuďte
smutní a najděte si nějaké to rozptýlení, však
vša ona se
většině z vás po těch zatrolených prázdninách zase
škola vrátí, abyste nemuseli truchlit dlouho.
A koukejte si to pořádně užít ! I vy ostatní – prázdniny
jsou doménou dětí, ale také obdobím tepla, dovoledovol
ných, čerstvého ovoce a slunění – prostě odpočinku
tělesného i duševního těch školou povinných, nepovinnepovi
ných, starších i nejstarších.. Dopřejte si ho všichni pop
kud možno co nejvíce, jistě si to zasloužíte!
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