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4/2014 - DUBEN
Soupis nevyjasněných vlastníků pozemků
V nejbližších dnech bude na úřední desce vyvěšen
soupis pozemků s nevyjasněným vlastnictvím. Prosíme
všechny, kdo by mohli mít vztah k těmto pozemkům,
aby podnikli příslušné kroky k vyjasnění vlastnictví a to
ve vlastním zájmu.
Projekt kanalizace, vypouštění splašků
V rámci přeměny současné dešťové kanalizace
na splaškovou v ulicích Zahradní a Na Průhoně jsme
23. 4. 2014 obdrželi od projektanta Ing. R. Kaemera
vyhotovenou projektovou dokumentaci na změnu
užívání stavby a řešení odvodu dešťových vod
z povrchu silnice. Dokumentace bude v následujících
dnech předána na úřady a bude procházet úřední
cestou. Co je ale nepříjemné, je stávající situace. OŽP
a Lesy ČR nám (občanům i obci) vyšli vstříc a bylo
dáno, že se občané k určitému datu odpojí splašky
od dešťové kanalizace, bez jakýchkoliv pokut. Přesto
se nám množí stížnosti na neustále vypouštění splašků.
Upozorněním ať Vám je, že pokuta, která byla
avizována a pokud k ní nakonec dojde, nebude jistě
nižší než pořizovací náklady na to, abyste dali věci do
pořádku. Navíc věřte tomu, že tato situace a neustále
vypouštění splašků je nejen průběžně kontrolováno
obcí, ale mnohdy je i pod dohledem občanů, kteří by si
toho jindy nevšimli. I když obec udělala výrazné kroky k
řešení této situace, jsou to nakonec někteří samotní
občané, kteří celou situaci velmi výrazně komplikují a to
nejen obci, ale ve výsledku i sobě.

Koblížky na nepravém místě
Projedou či projdou-li obcí jezdci na koních, nikomu to
asi nijak zvlášť nevadí. Ostatně - koně patří k člověku
od nepaměti. Co ale vadí, jsou kobližky, které ti čtyřnozí
druhové člověka občas utrousí jako by se nechumelilo.
Na silnici to ovšem nepatří a tak se OÚ rozhodl oslovit
jezdecké oddíly v okolí a upozornit je na to, že jezdci
mají po svých koních na obecních komunikacích
uklízet. Neváhejte tedy proto a uvidíte-li, že tak někteří
neučinili (nemuseli si ani všimnout), nerozpakujte se je
upozornit.
Velkoobjemový kontejner
Bude přistaven standardně první sobotu
v měsíci, tedy 3. 5. 2014 v 8,00
a odvezen v 10,00 nebo
dle naplnění.

Neoprávněné přepažování potoka
Potok a jeho koryto vždy byly a budou vítaným místem
pro malá dětská dobrodružství a spousty "mokrých"
her. Ty ovšem mnohdy vedou k situacím, které by
nastat neměly - máme teď na mysli hlavně
neoprávněné přehrazování jeho koryta a zasahování
do toku. Jsou to zdánlivé maličkosti, ale obec je
zodpovědná za stav toků na svém pozemku a tyto
zásahy jsou již nyní často kritizovány a mohly by vést
až sankcím. Další otázkou jsou ale i nesnáze, které
mohou nastat hromaděním naplavenin, zvlášťě pak
v místech, jako je za lávkou pod Lébrákem nebo
pod strání u lesa (viz foto). Ať už sami nebo vaše děti,
a ať jsou vaše motivy jakékoli, zdržte se nadále
podobných aktivit a předcházejte možným komplikacím.
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Očkování domácích mazlíčků
V sobotu 17. května v 10 hodin bude MVDr. Posekaná
očkovat pejsky a kočičky na návsi u OÚ. A jestli nebude
přát počasí, schová se paní doktorka se svou
"ordinací!" do zastávky, najdete ji tam.
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Čarodějnice opět na startu
Oprašte košťata, vyndejte ze skříní lampiony, projděte
masky a kostýmy - rej čarodějnic začíná ! 30. dubna
v 18: večer vyrazí od Křenovky lampionový průvod,
čarodějnice a čarodějové v kostýmech budou vítání
a dodají jistě začátku akce patřičný ráz. Ostatní pojďte
s sebou, rádi vás uvidíme. V sedm pak bude zapálen
oheň na louce za Lébrákem a jak již ani nemůže být
jinak - pro děti limo, pro tatínky pivo, nějaký ten buřtík
na klacek se taky najde, o občerstvení bude prostě opět
postaráno. Tak nashledanou na "čárách" !

Fotbal 2013/2014
Protože začala další fotbalová část v tomto roce,
přinášíme výsedky našeho místního fotbalového oddílu
AFK Svinařov.
22. 3. bylo odstartována další část sezony 14. kolem
SK Běleč - Svinařov 6:3
29. 3. 2014 15. kolo
Svinařov - SK Buštěhrad 0:2
5. 4. 2014 16.kolo
Lhota B - Svinařov 6:0
12. 4. 2014 17.kolo
Svinařov - Velká Dobrá 3:2
19. 4. 2014 18.kolo
Sparta Kladno- Svinařov 1:0 np
Po těchto kolech je v současné době tým Svinařova
s 20 body na 12. místě. 19. kolo se konalo 26. 4. 2014
na domácím hřišti, kam zavítal tým Pcher.

Vítání občánků
V květnu se uskuteční vítání nových občánků
Svinařova.

Úmrtí
24. března nás navždy ve věku 75 let opustil

Keramika a perníčky
pan Václav Pospíšil
Do minulého Zpravodaje jsem dávala pozvánku
na výstavu keramiky, velikonočních zajíčků, vajíček, ale
i korbelů, váz, hrníčků atd. K této akci se připojila
i Veronika Hanzlíková se svými krásně zdobenými
perníčky. Počasí se nakonec umoudřilo, návštěvníků
sice moc nepřišlo, ale kdo chtěl, tak přišel.
Blanka Frömmelová
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