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5/2014 - KVĚTEN
VOK
Jako vždy v letním období, velkoobjemový kontejner
bude čekat na naše ... to, co doma nechceme, první
sobotu v měsíci, a to je tentokrát 7. 6. od 8,00 do 10,00.
Opět potok
Jsme vzdělaní lidí, číst umíne, informace máme, jen se
nám někdy nechce respektovat pravidla. V minulém
Zpravodaji jsme upozorňovali na porušování zákona při
zahrazování potoka, zmiňovali jsme i možná rizika.
Opravdu je nutné ve vlastním zájmu ohrožovat i přes
upozornění ten obecný? Potok není ani soukromý, ani
obecní a pravidla pro vodní toky stanovuje stát. Stojí
pár konví vody, která přiteče do Lébráku díky zábraně
navíc, opravdu za možné potíže ?
Odpověz si každý sám !

...a ještě jednou, tentokrát
z jiného pohledu
Na základě stížnosti občana
Svinařova byla dne 22. 5. 2014 provedena předem
ohlášená kontrola ČIŽP, Oblastního inspektorátu Praha
a zástupce Odboru výstavby Magistrátu města Kladna.
Kontrola proběhla za účasti představitelů obce a
dalších zainteresovaných osob, včetně občana, který
podal stížnost. Kontrolou bylo zjišťováno vytékání
splašků do místního potoka, i po nedávném opatření.
Místní šetření v době kontroly neprokázalo viditelné
závady a komise došla tedy k závěru, že - citujeme "Zjištěné skutečnosti nepovažuje ČIŽP za porušení
vodního zákona". Tzn., že ve chvíli, kdy byla kontrola
prováděna, nedocházelo k viditelnému vypouštění. Tato
skutečnost nic nemění na faktu, že je vše nadále
kontrolováno ze strany ŽP i ČIŽP a není možné
vypouštění splašků (fekálie, odpadní vody atd.)
do prozatím dešťové kanalizace. Projekt splaškové
kanalizace dále pokračuje.
Máje

můžete společně s těmi, kdo se toho jako vždy ujmou,
užít v pátek 30. května od 18,00 hodin, kdy proběhne
tradiční stavění Krále. Druhý den 31. 5. 2014 pak
ve 14:00 hod. začne jako každoročně průvod,
vycházející z dětského hřiště. V 17:30 hod. bude
následovat kácení Krále a boj o jeho špičku. Od 18:00
do 02:00 hodin pak budou naše Staročeské Máje
korunovány každoroční zábavou pod širým nebem.
Přejme si, ať nám vyjde počasí a pojďme si spolu
všichni tuto akci náležitě užít. A kdyby pršelo? Trocha
voda přece taky zábavě nevadí….

Dětský den
Na sobotu 21. 6. připravuje OÚ pro všechny malé,
menší, nejmenší, ale i ty větší děti a dětičky Dětský
den. Stálí návštěvníci vědí, ti ostatní zjistí, že - bude
zábava, hry, věříme, že i spousta legrace a třešnička
na dortu - jednáme opět o zapůjčení šlapacích aut.
Ano, těch aut, která byla v permanenci celé dvě hodiny
v rámci soutěží o balíček odměn a neformálně pak
do pozdního odpoledne, kdy se jim večer musely skoro
chladit gumy v rybníce... :o)
Začátek akce je ve 14,00 hodin, občerstvení pro děti
zajištěno, limonáda jako vždy a něco navíc...

Lékař Smečno
MUDr. Jurišta ve Smečně nebude v letním období
ordinovat v termínech:
16. 6. - 20. 6.
21. 7. - 25. 7.
25. 8. - 29.8.
Zajistětě si včas léky.
Náhradní ordinace pro akutní případy:
MUDr. Kučerová, Vikova 513, Slaný, tel. 312 527 349.

Stavění Krále a vše kolem toho je zábava, adrenalin,
organizace a spousty práce. To vše dohromady si
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Místní med
Nabízeli jsme propagaci místních podnikatelů a nyní je
dobrá příležitost. Máte-li rádi med a jste nakloněni spíše
konzumovat ten od domácích, v tomto případě přímo
místních včelařů, zastavte se v Zahradní 167 u Kuldů.

Volby do EP - výsledky Svinařov
Voleb se v obci zúčastnilo 77 voličů, což činí 13,5 %.
1 SNK Evropští demokraté
1 hlas
5 KDU-ČSL
2 hlasy
6 Strana zdrav. rozumu - nechceme Euro - za Evropu
svobodných států
1 hlas
7 TOP 09 a starostové
10 hlasů
9 LEV 21 - národní socialisté
2 hlasy
10 KSČM
14 hlasů
12 RS ČMS
2 hlasy
14 ČSSD
9 hlasů
16 ANNO 2011
17 hlasů
20 ODS
6 hlasů
21 VIZE 2014
1 hlas
23 Strana zelených
1 hlas
24 Strana svobodných občanů
6 hlasů
32 Česká pirátská strana
5 hlasů
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Fotbalové výsledky
19. kolo 26. 4. 2014,

Svinařov – Pchery 8:0

20. kolo 4. 5. 2014

Slavoj Kladno – Svinařov 5:2

21. kolo 10. 5. 2014

Svinařov – Dřetovice 4:1

22. kolo 22. 5. 2014

Tuchlovice B – Svinařov 4:1

Následující zápas 23. 5. (23. kolo) proběhl na hřišti
Švermova, následné 24. kolo bude odehráno opět
na domácím hřišti 31. 5. 2014 od 17:00 proti týmu
Vinařic.

Úmrtí
Dne 2. května 2014 nás ve svých nedožitých 73 letech
opustil pan Miroslav Valta.

Tráva v lese
Někteří považují les za zdroj
bezplatného paliva, jiní zase
za skládku bioodpadu.
Pro ty druhé - vyvážet
posekanou trávu i jiný
odpad organického původu do lesa je zakázáno!!!
A navíc také nepochopitelné v souvislosti s možností
využívání pravidelného svozu bionádob !
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