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Info k částečnému dokončení silnice Za Křenovkou
Jak tomu rozumět - „částečné dokončení“...
Je viditelnou skutečností, že po všech peripetiích byla
dokončena první fáze dlouho očekávané rekonstrukce
výše zmíněné komunikace. A to dle projektu a předem
stanoveného plánu, včetně použitého povrchu z
asfaltového recyklátu. Při zkušebním provozu, který
počítá s průjezdem vozidly do 3,5 t a bude trvat cca
měsíc, bude povrch vozovky potažen asfaltovou
emulzí, která tuto vozovku řádně zpevní. Prováděcí
firmou bude opět ČNES. Po dokončení bude v ulici
vybudován jednoduchý retardér.
Žádáme touto cestou občany, aby zde dodržovali
nejvyšší povolenou rychlost, v současné době
především v souvislosti se zatěžkávacím provozem
silnice.
A ještě dovětek k tomuto tématu – zastupitelstvo
Svinařova děkuje obyvatelům zmiňované ulice za
vstřícnost, se kterou souhlasili s přistavováním popelnic
na sjednaná místa mimo novou komunikaci, a to i v
období po ukončení stavby a jejím uvedení do trvalého
provozu !

Mládež a rušení nočního klidu
Na OÚ dochází v poslední době
řada stížností na rušení nočního
klidu mládeží v okolí autobusové
zastávky. Situace se dostala již
do takového stavu, že je nutno
ji řešit !
Apelujeme tímto na rodiče dětí
a mladých lidí, aby domluvou
zajistili u svých potomků nápravu,
aby po 22. hodině nezněl z tohoto prostoru hluk, křik,
kopání s míčem a decibely hudby z aut, které v řadě
případů nejsou ani ze Svinařova !
Myslíme si, že podobné prostředí pod okny domu by se
nelíbilo nikomu z nás a asi by si rovněž stěžoval.
Pro hraní je určeno přes den hřiště a při běžných hrách
se jistě lze obejít bez ohlušující hudby. A na hřiště
nepatří auta vůbec.
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ČERVENEC
Doufáme v pochopení mládeže i rodičů, velmi neradi
bychom museli řešit tuto opakující se záležitost s Policií
ČR.
Děkujeme za pochopení a pevně doufáme, že k dalším
stížnostem již nedojde !

Fotosoutěž – Svinařovská zákoutí – upřesnění
kritérií
Jak jsme již avizovali v červnovém vydání Zpravodaje,
proběhne další kolo fotosoutěže, tentokrát na téma
„Svinařovská zákoutí“. A podmínky ?
Téma již zmíněné, věkové kategorie :
I. kategorie
6-10 let
II. kategorie
11-15 let
III. Kategorie
16-19 let
Jednotlivé práce musí být označeny jménem, věkem
(kategorií) zúčastněného soutěžícího a odevzdány na
OÚ.
Uzávěrka soutěže je 30. září 2012, její vyhodnocení
proběhne v průběhu října.
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Pozvánka na výlet
Po loňském vydařeném představení na Křižíkově
fontáně v Praze Vás zveme na stejné místo, tentokrát
ovšem na hudební a baletní představení „Malá mořská
víla“. Začátek je ve 22 hodin 24. srpna 2012, odjezd
autobusem od OÚ ve Svinařově týž den ve 20,00.
Cena vstupenky je 220,- Kč, cena autobusu 100,- Kč.
Děti do 6-ti let zdarma.
Závazné přihlášky včetně platby přijímá pí. Dušková
nebo pí. Suchopárková do 30. 7. 2012.
Všechny zájemce srdečně zveme – věříme, že večerní
představení nabídne oproti loňskému ještě větší
zážitek, znásobený barevnými a světelnými efekty
fontány !
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Z ekologických, hygienických či transportních důvodů
nelze přijímat ledničky, TV, počítače a další elektroniku,
matrace, koberce, jízdní kola a dětské kočárky,
znečištěný či vlhký textil.
Sbírka se uskuteční 6.8.2012 od 8,00 do 12,00 hodin
na dvoře OÚ Svinařov.
Věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby
nedošlo k jejich poškození transportem.
Případné bližší informace Vám velmi rádi sdělíme na
telefonních číslech 224 316 800, 224 317 203
Děkujeme za Vaši pomoc !

Jubilea

7.7.
9.7.
26.7.
Sbírka použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov, poskytující
sociální služby občanům z okraje společnosti a
materiální pomoc sociálně potřebným, vyhlašuje
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ A DALŠÍHO
− letního a zimního oblečení
− lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
− látek (minimálně 1m2 – ne odřezky a zbytky)
− bílého i černého nádobí, skleniček – vše
nepoškozené
− vatovaných i péřových přikrývek, polštářů, dek
− nepoškozené obuvi
− hraček (kompletních, nerozbitých)
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Pavel Batakov
Josef Hokův
Karel Šidlo

65 let
65 let
70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme pevné
zdraví a rodinnou pohodu.
6.7. nás navždy opustil pan Stanislav Suchopárek ve
věku 62 let.
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