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07/2013 - ČERVENEC
Pozdní vydání Zpravodaje - omluva
V úvodu bychom se rádi omluvili všem, kteří každý
měsíc netrpělivě očekávají "svůj" Zpravodaj
v pravidelném termínu :o) ... Jeho nynější pozdní
vydání způsobily technické potíže.
Děkujeme za pochopení.
Jak je to s dodržováním předpisů a pravidel?
I přes to, že práce na rekonstrukci sportovní plochy
na dětském hřišti byly předem oznámeny a byly
zveřejněny všemi obecními informačními kanály
(Zpravodaj, Internet, obecní rozhlas, nástěnky), našli se
v naší obci tací, kteří i přes zákaz a varování porušují
pravidla, tedy chodí na oplocené staveniště, kde jim
hrozí úraz. Došlo, bohužel, i k situaci, kdy na staveniště
byly dospělou osobou vpuštěny děti, aby si zde hrály
a jezdily na kole. V jiném případě, a to je s podivem, se
uvnitř oploceného staveniště pohybovaly naše
spoluobčanky, které se v poslední době snaží velmi
aktivně zjišťovat, jestli obecní zastupitelstvo dodržuje
zákony, předpisy a pravidla. Samy se ale chovají,
jakoby dodržování pravidel mělo platit jen pro některé
a pohybují se po stavbě bez jakéhokoli oprávnění...!?!
Upozorňujeme znovu nejen dotčené osoby, že vstup
na staveniště je zakázán a porušováním tohoto zákazu
dávají nejen špatný příklad dětem, ale vystavují se
postihu v případě, že dodavatel vyčíslí opravy
poškození, tj. práce, které musel provádět opakovaně !!
Za OZ Jaroslav Pružinec, starosta

Plot u hřiště
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce obdrželo
návrh některých občanů, aby bylo dětské hřiště
oploceno, žádáme občany o případné komentáře,
nápady, návrhy a připomínky. Základní otázky:
1. Má se oplotit hřiště tak, aby bylo celé uzavřené
(myšleno doplnit oplocení na stranu k rybníku i k ulici
Rudé armády) ?
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Odhadovaná cena
a. pletivo = 66.550,- Kč vč. DPH
b. dřevoplastové plotovky = 133.100,- Kč vč. DPH
c. živý plot = 12.100,- Kč vč. DPH
2. Má se oplotit pouze strana k rybníku, aby děti
nemohly při hře vběhnout do vody?
Odhadovaná cena
a. pletivo = 31.460,- Kč vč. DPH
b. dřevoplastové plotovky = 61.710,- Kč vč. DPH
c. živý plot = 4.840,- Kč vč. DPH
3. Oplocení je zbytečné, necháme to tak, jak to je ?
Uvítáme i další připomínky a komentáře !
Doplňující údaje:
Pletivový plot na ocelových sloupcích kompletní, výška
2 m.
Dřevoplastové plotovky (dřevěný plot) výška 80 cm.
Živý plot – rychlerostoucí křoviny - Tavolník (Spirea)
nebo Rakytník (Symphoricarpos).

A ještě jednou rekonstrukce sportovní plochy
dětského hřiště
Jak jsme si jistě všichni všimli, probíhá v obci dlouho
avizovaná rekonstrukce sportovní plochy na dětském
hřišti. Práce začala firma ČNES dopravní stavby, a.s.
provádět v předem domluveném termínu a nutno
podotknout, že probíhá vše bez komplikací. Jako první
byla vytěžena zemina v potřebné hloubce pro uložení
nových vrstev víceúčelového hřiště.
Už v prvním kroku jsme se báli ve Svinařově dost
vysoké hladiny podzemní vody, ta se však v tomto
místě nepotvrdila a proto mohlo dále vše pokračovat
dle plánu. Následně tak byla navezena první vrstva
kameniva, byly uloženy obruby a provedeny základy
pod hrací prvky. V dalších dnech probíhalo ukládání
vrstev potřebných pro uložení finálního povrchu, tedy
umělé trávy. Po dokončení poslední vrstvy už nebude
bránit nic položení umělé trávy a dokončení kompletní
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dodávky víceúčelového hřiště spolu s herními prvky.
Alexandrovci v Praze
Jako první vlaštovku už bychom Vás nyní chtěli pozvat
na 1. Svinařovský sportovní turnaj, který se bude konat
1. 12. vystoupí v Praze slavný ruský soubor se všemi
v rámci slavnostního „otevření“ víceúčelového hřiště
hvězdami. Nahlaste, prosím na OÚ, kdo byste měl
(viz článek níže), a pokud v tomto sportovním dni
předběžně zájem o vstupenky (od 990,- do 1790,- Kč,
najdete zálibu, budeme se snažit ho opakovat každý
dle poptávky).
rok.
Nakonec bychom ale chtěli poděkovat našim dětem,
které samy dodržují vymezený prostor hřiště pro hraní
a nechodí na staveniště. To vše k našemu překvapení
na rozdíl od některých dospělých, kteří toto obecním
úřadem avizované upozornění nerespektují a chodí
na staveniště ve večerních hodinách, snad pro jeho
kontrolu (více v samostatném článku). Probíhající
stavba a dodržování veškerých technologických
postupů je však řádně kontrolováno technickým
dozorem investora. Proto pokud má kterýkoliv občan
nějaké dotazy ohledně stavby, ať se obrátí (po
domluvě) buď na tento dozor, nebo na stavební komisi
OÚ.
Jubileum
17. 7.

paní Věra Čížová

65 let

...a nakonec slavnostní znovuotevření !
Vzhledem k tomu, že zatím probíhá vše tak, jak má,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní znovuotevření
rekonstruovaného dětského hřiště u rybníka za OÚ.
A protože bychom rádi předali rekonstruované hřiště
jeho uživatelům tím nejlepším způsobem - sportovní
akcí - připravili jsme pro vás všechny dva turnájky.
Pro mladé, malé a ještě menší ve fotbale a pro ty
odrostlejší (16+) v nohejbale. Konat se bude 11. srpna
od rána - bližší informace na plakátech, umístěných
na obvyklých místech.
Těšíme se na vás a na dobrou sportovní náladu!

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a rodinné pohody
!

Kontejner na velkoobjemový odpad bude k dispozici
opět první sobotu v měsíci tj. 3.8.2013 na obvyklém
místě od 8:00 – 10:00.
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