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ČERVEN 2018
Dovolená – MUDr. Jurišta
Připomínáme termíny dovolené MUDr. Jurišty:
16. - 27. 7., 27. - 31. 8.
Zastupuje MUDr. Kučerová, ordinace Slaný,
Vikova 513, tel. 312 527 349.
Výlet do ZOO...
… se jedním slovem povedl!
Byli jsme odvezeni krásným pohodlným autobusem
bezpečně před bránu zahrady a pak zpátky, za což
patří „panu řidiči“ náš dík. Za dvojnásobné poděkování
pak stojí fakt, že to vše udělal jako dar společnosti, pro
kterou jezdí, bez nároku na jakékoli vyrovnání!
A samotná prohlídka zahrady? Pražská ZOO urazila za
posledních třicet let velký kus cesty, a to nejen co do
druhů zvířat, ale také podmínek jejich chovu a prezentace veřejnosti. Nemalou měrou ovšem pečuje rovněž
o návštěvníky, kterým je k dispozici řada stánků s občerstvením, suvenýry, restaurace, pěkné odpočinkové
zóny s koutky pro děti až po bezplatné (což není ve
všech zahradách pravidlem) a v čistotě udržované
toalety. A připočteme-li nádherné počasí – bylo to
všechno, sečteno a podtrženo, na jedničku.

Dětský den pod patronací OÚ
I tady nám přálo počasí, za což jsme vždy rádi, neboť
víme všichni, jak jsme na tom se sály v obci a připravit
děti o kratochvílná dovádění, nachystaná k jejich svátku, by bylo věru škoda. A dovedete si jistě představit,
kolik by jich přišlo na hřiště v dešti a jak by program
utrpěl. Tentokrát se nesl v pirátském duchu a vystoupení moderátora a jeho skupiny mělo šmrnc, děti se bavily, zpívaly s sebou, tančily – prostě zábava. A i když
je známou pravdou, že nad všechny sladkosti je čerstvé
ovoce, jako vždy při podobných příležitostech nebyly
děti ochuzeny ani o pamlsky. K dispozici byly kousky
melouna, které šly v krásném teplém počasí na dračku,
cukrovinky, cukrová vata, ale i oblíbené bramborové
spirály – i když ty si již musel platit každý sám, vše
ostatní měly děti zdarma.
Ale nejen chlebem živ je člověk, proto dostávaly všechny děti i drobné dárky v podobě hlavolamů či stavebnic.
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O občerstvení v podobě točené limonády bylo tradičně
rovněž postaráno a dá se tak říci, že nechybělo nic ke
spokojené zábavě.
Na závěr máme pak opět milou povinnost poděkovat
našim sponzorům za štědré přispění v podobě dárků a
občerstvení!
A snad i trochu organizátorům z řad OÚ, protože jak
návštěva ZOO, tak Dětský den, byly pečlivě připraveny
a zařadily se na seznam příjemných a povedených
akcí.
Občané chválí
Jsou vydání Zpravodaje, ve kterých se objevuje kritika
na
různé
nešvary,
upozornění na nepořádek
apod.
Jsme moc rádi, že dnes, na
prahu prázdninového a dovolenkového času, je to spíš
naopak. Je čím se pochlubit a to je dobře. Zvlášť,
když se občané sami
pochvalně vyjádří k práci
„svého“ úřadu. Tentokrát to
učinili v souvislosti s
údržbou místního hřbitova a
je skutečně chvályhodné, že
tohle místo je udržováno ne-jen s náležitou pietou, ale
také v čistotě a pořádku.
Vyjádření Magistrátu města
Kladna – úprava pomníku
Nezůstalo jen při tom, co chválí místní občané (viz
předchozí článek), ale poděkování za citlivou a pěkně
provedenou úpravu pomníku padlým ve světové válce,
přišlo z kladenského Magistrátu.
VOK
Prázdniny nejsou jen Třeboň nebo Maledivy, někteří z
nás také pracují na zvelebení svých příbytků a v souvislosti s tím se občas potřebujeme prostě některých
věcí zbavit. Pro ty z nás, kterých se to týká, bude přistaven velkoobjemový kontejner 7. 7. v 8,00 hodin před
OÚ.
Využijte toho – v srpnu bude mít kontejner volno…!
Schváleno dne: 25. 6. 2018
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Kontrola hospodaření obce za rok 2017

OÚ dovolená

V dubnu a v květnu probíhal celkový audit hospodaření
obce za rok 2017. Už jsme si zvykli na to, že současné
zastupitelstvo bere hospodaření obce hodně vážně, ale
výsledky roku 2017 opravdu překvapily. Celkově dopadl
rok v plusu 364tis. Kč, a to včetně realizovaných
investičních akcí. Dlouhodobé závazky se snížily o
600tis. Kč a aktiva obce vzrostla o 400tis. Kč. Je vidět,
že když se za to vezme, tak se dílo podaří.

16. – 27. 7.2018
13. – 24. 8. 2018

Redakční rada blahopřeje, jen tak dál ☺
Fotbal
Tým
AFK
sehrál
v posledním týdnu dvě
barážová utkání o
udržení ve III. fotbalové
třídě. Soupeřem jim byl
Pletený Újezd, který
AFK s převahou v obou utkání přehrál a své místo si
tak nadále udržel.
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Přání hezké dovolené
Nemusí to být v exotické cizině, nemusí to být ani u
vody, ani na kole, dokonce ani na lyžích (vodních), ale
mělo by to být v duchu vašich představ, tužeb a přání,
proležené u vody, prosezené na rybách, strávené při
zlézání skal nebo procházkami v přírodě, s velkým
cestováním nebo doma na zahradě, v klidu nebo s
adrenalinem – zkrátka hezká dovolená. Za velký balík
nebo za „pár šupů“ - ať se vám všem vydaří a můžete
na ni vzpomínat jako na hezké chvíle a hlavně odpočatí! A nezapomeňte být shovívaví ke svým
ratolestem, které přinesou za pár dní domů vysvědčení.
I ony si chtějí ty prázdniny užít a nakonec jsou to VAŠI
potomci, takže to bude tak trochu i vaše vysvědčení…
Krásné prázdniny všem!

ul. Družstevní a Hornická
Dne 20. 6. 2018 proběhla na OÚ schůzka s obyvateli
ulic Družstevní a Hornická. Kromě pana starosty,
místostarostky a člena dopravní komise byl přítomen i
hlavní jednatel vybrané realizační firmy Aquarius s.r.o.
V rámci schůzky byly zodpovězeny dotazy občanů a byl
nastíněn předpokládaný začátek (druhá polovina září),
a průběh stavby, včetně omezení, které během stavby
mohou nastat (vjezd/výjezd).
Podrobné informace ohledně rekonstrukce ulic budou
občanům včas podány formou zpravodaje, rozhlasu a
internetových stránek!
6. Svinařovský sportovní turnaj
Dne 4. 8. 2018 proběhne již po šesté, sportovní turnaj
v nohejbale. Program bude jako každý rok stejný, tedy
od rána se bude hrát v tříčlenných týmech, dle
rozdělených skupin, dokud nezůstane jeden vítězný,
který si domu odnese jako každý rok nemalou odměnu.
Ať jako na hráče, nebo jako na diváky, se na Vás
budeme těšit ☺
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