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7/2014 - ČERVENEC
VOK
Tentokrát nebude přistaven - po zimě máme jistě
všichni uklizeno a na podzimní smýčení stejně nikdo
o prázdninách nemyslí - nemyslíte ? Takže v září...
Splašková kanalizace
I když poslední veřejná schůze byla navštívena pouze
5-ti lidmi a může se zdát, že jsou tedy všichni
dostatečně o fungování obce informováni, rádi bychom
Vás seznámili se stavem věci ohledně přestavby
splaškové kanalizace v ulici Zahradní a Na Průhoně.
V tuto chvíli je dokumentace v poslední fázi svého
úředního kolečka, začátkem měsíce června byla
doručena na tzv. speciální stavební úřad, tedy úřad
vodoprávní, kde bude čekat na své konečné schválení.
Bohužel úřední termíny jsou neúprosné a na konečné
schválení budeme muset ještě chvíli počkat. Nicméně
doufáme, že k realizaci celé akce dojde ještě tento rok
a peníze, které se nám povedlo ušetřit a to peníze
opravdu nemalé, budou použity na tuto akci (kanalizace
v ul. Zahradní a Na Průhoně), na kterou byly celou
dobu současnými zastupiteli úspěšně šetřeny.
Parkování kamionů
Že to s "divokým" parkováním těžkých nákladních
vozidel na území obce bez vědomí OÚ není jen tak, by
si měli uvědomit především jejich řidiči, kteří je
neoprávněně nechávají nejen stát v ulicích a přilehlých
komunikacích a plochách, ale také vážně poškozují
silnice. Podívejte se například na propadlý kanál před
prodejnou - a jistě bychom podobných míst našli víc.
Cožpak musí zase místo zdravého rozumu nastoupit
výkonná moc a sankce? Je jasné, že "řidič tvrdej
chleba má", ale to ho neopravňuje k tomu, aby
znepříjemňoval život svým bližním! Zkusme najít řešení
!
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Knihovna
Kdo nemá na zbytek prázdnin připravené
čtivo, měl by si příští týden zajít
do knihovny, bude celý srpen zavřená.
Ale od září už se na Vás zase těšíme, přijďte
si vybrat.

Sítě za branky
Již před časem jsme zmínili potíže s míči,
přelétávajícími do zahrad u hřiště a hráčů, kteří bez
vědomí majitelů pozemků vnikají dovnitř a mnohdy
působí i škody. Pracujeme na řešení, sbíhají se nám
nabídky např. na ochranné sítě - zatím ovšem za peníz,
který bychom si představovali u ručně háčkovaných...
Ale nevzdáváme to, hledáme jiné nebo levnější
varianty.

2. ročník Svinařovského sportovního turnaje
V loňském roce jsme provoz nového víceúčelového
hřiště zahájili 1. ročníkem sportovního turnaje, který byl
v dopoledních hodinách věnovaný fotbalu pro malé
a v odpoledních nohejbalu pro velké sportovce. Protože
byl tento turnaj velmi úspěšný a sešlo se na něj
bezpočet lidí, rozhodli jsme se v tomto pokračovat, a na
2.8.2014 jsme vyhlásili 2. ročník tohoto turnaje. Oproti
loňsku nás čeká pár drobných změn, nikoliv však ke
škodě. První změna byla, že na nohejbal i dětský fotbal
bylo možné přihlášení přes obecní email, nebo osobně
v kanceláři obecního úřadu. Přihlášek hlavně na
nohejbal se sešlo opravdu hodně, ale protože
chápeme, že pro každého tato změna není, je ještě
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možné zkusit se přihlásit na místě (z organizačních
Kdo by si chtěl připravit kromě masky nebo kostýmu
důvodů omezený počet družstev), před začátkem
také vlastní plavidlo (klidně i dospělí), bude mít plusové
vybraného sportu. Další změnou tentokrát jen pro
body !Ty mu sice nic nepřinesou, ale dovedete si
nohejbal bylo zavedení startovného, které činí 100,představit ty obdivné pohledy ostatních ? To přeci stojí
Kč/tým, v rámci startovného má každý z hráčů v týmu
za to !
nárok na jeden nápoj (pivo, limo) a na výborný guláš.
A pozor - doma v kuchyni asi nic moc, ale tady jsou
Samotný turnaj se koná 2.8.2014 na „dětském hřišti“,
vodní zbraně vítány!
8:00 - 8:30 sraz účastníků fotbalu (popř. zápis
nezapsaných), 8:30 – 10:30 fotbal, 10:30-11:00 sraz
účastníků nohejbalu (popř. zápis nezapsaných), 11:0016:00 nohejbal. Těšíme se na Vás stejně jako minulý
rok a doufáme, že se to i stejně tak podaří, samozřejmě
budeme rádi i za diváckou základnu, pro kterou bude
po dobu konání akce občerstvení zajištěno.

Lanová pyramida

Rozloučení s prázdninami
Loučit s nimi se budeme v sobotu 30. srpna. A nebude
to tentokrát jen tak nějaké "pa pa, la la". Vše se bude
odehrávat ve stylu Námořnicko-pirátského bálu, proto
přijďte oblečení v tomto stylu, bez masek totiž vstup
zakázán. Bál začne na „dětském hřišti“ ve 14:00 hodin
a bude plný překvapujících disciplín, které tentokrát
nebudou jen pro jednotlivce, ale pro celá družstva. Co
ale můžeme prozradit předem je, že jednou z
posledních disciplín bude obdoba známe neckiády, pro
jednotlivé týmy budou připraveny vory, stožáry a
plachty a bude jen na družstvu samotném, jakou vlajku
či nakonec „loď“ vyrobí, takže inspiraci a třeba i nějaké
pomůcky s sebou. Doufáme, že se nám do družstev pro
tuto disciplínu zapojí i samotní rodiče a dětem s jejich
„korábem“ pomohou. (Bezpečnost dětí bude
samozřejmě po celou dobu akce zajištěna). A nakonec
již dříve zmiňované masky, které jsou samozřejmou
podmínkou účasti, budou posouzeny námořním
tribunálem a ty nej... dostanou něco na památku,
vítězné družstvo celého dne pak bude oceněno dárkem
z nejsladších, bez malého dárku ale neodejde nikdo.
Celé odpolední řádění pak bude definitivně zakončeno
od 18:00 do 19:00 hod tradiční dětskou diskotékou.
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Začátkem prázdnin byl na dětské hřiště odbornou
firmou osazen nový herní prvek nazývaný lanová
pyramida. Prvek je převážně pro menší děti, ale i tak
věříme, že pobaví i děti větší, které o něj budou mít
zájem. Přejeme tímto našim dětem krásný zbytek
prázdnin a spousty sluníčka.

Opožděné přání
Máte pravdu - prázniny přišly a začaly tak nějak
za pochodu v duchu uspěchané doby dnešních dnů.
My jsme nezachytili nástup a ani jsme Vám nepopřáli
hezkou dovolenou! Tak, jestli ji máte ještě před sebou,
moc si ji užijte, Vám ostatním přejeme příjemné
vzpomínání na letní zážitky při odpočinku od práce
a hlavně, ať jedete do Tramtárie nebo na Berounku,
pamatujte na Pravidlo šťastného návratu, jak říkával
oblíbený pan Pecháček !
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