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Zprávy OÚ
Zastupitelstvo jednalo o organizační a finanční
podpoře pietních akcí, a to především těch, týkajících
se občanů naší obce.
Akce s pracovním názvem „Za lepší světlo“
nešla, hlavně co do termínů oprav veřejného osvětlení,
zpočátku tak hladce, jak by bylo třeba. V současné
době je ale realizováno i nové osvětlení v Družstevní
ulici, na svou výměnu už čeká jen dvojice světel
u prodejny.
Z obecních prostředků byl zakoupen nový
řetěz na vánoční strom, který lépe dotvoří slavnostní
atmosféru před OÚ po vánoční dobu.
V současné době pracují zastupitelé
na dokončení Plánu obnovy a rozvoje obce na roky
2013 až 2015. Do tohoto plánu se budeme snažit
dostat maximum akcí, které by mohly a měly našim
občanům, důchodcům, maminkám a dětem zlepšit
nebo zpříjemnit život a zkrášlit naši obec.
Občané, než skončí zima, zamyslete se nad
svou případnou účastí na krátké (ale jistě úderné :o))
svépomocné akci „Jarní úklid“. Pro sebe a pro obec.
Připravuje se rozpočet na rok 2013
s podtitulem Nemohu utratit víc, než vydělám. O co jde
? Zajistit dostatek peněz nejen na provoz, ale i na
zlepšení života v obci. Potřebujeme opravit silnice,
chodníky, autobusovou zastávku, upravit lépe pietní
místo u OÚ a mnoho, mnoho dalších. Ale bez peněz
to bohužel nejde – tedy je musíme buď někde ušetřit,
nebo (na což pan Kalousek nemyslí), je někde vydělat,
najít dotace... Prostě přinést do obce.
Děkujeme – všem štědrým sponzorům, kteří
nám pomáhají při vzdělávacích a kulturních akcích
hlavně pro naše děti, zároveň bychom je však chtěli
požádat, aby všechny sponzorské dary předávali vždy
na Obecním úřadě. Jako obec musíme evidovat
veškeré prostředky, na co jsme který příspěvek použili.
Děkujeme za pochopení !

A ještě faktická poznámka k financím
Jak naznačil odstavec výše uvedený, týkající se
rozpočtu – chceme zvelebit obec a usnadnit nebo
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zpříjemnit život v ní, na druhou stranu ale nutno vzít
v úvahu reálné finanční možnosti, které nám asi
neumožní realizovat větší investiční záměry (či spíše
zbožná přání) typu nákupu nemovitostí pro potřeby OÚ
či výstavby nové hasičárny, sálu se zázemím pro
kulturní akce či MŠ...

Azyl - hospic pro staré
a problémové psy
OÚ obdržel nabídku od zařízení, starajícího se o psy
formou hospicové péče, ale také např. po dobu
hospitalizace osamělého majitele pejska. Budete-li mít
kdokoli zájem o bližší informace, obraťte se na OÚ.
Vítání občánků
V neděli 18.11. proběhlo na půdě OÚ přivítání nových
občánků Svinařova. Tentokrát jimi byli Štěpánek Bauer,
Terezka Benadová a Venoušek Marek. Po krátkém
proslovu paní místostarostky byly rodičům předány
tradiční malé pozornosti do začátků.
Ulice Za Křenovkou – vrásky na povrchu vozovky

Protože se na veřejné schůzi, která se konala dne 21.
11. 2012, objevil dotaz nebo spíše výtka ohledně stavu
silnice Za Křenovkou, chtěli bychom touto cestou
odpovědět na tento „dotaz“ i ostatním, kteří zde nebyli.
Je pravdou, že silnice je hlavně v části vjezdu do ulice
z hlavní silnice zvrásněná. Samozřejmě jsme si toho
všimli i my a to hned potom, kdy byla odstraněna vrstva
drobného kameniva, která tento nedostatek zakrývala.
Vše jsme ihned konzultovali s firmou ČNES dopravní
stavby a.s, která stavbu prováděla, ta provedla místní
šetření a podala k celému stavu silnice vyjádření.
Silnice a všechny její vrstvy jsou naprosto v pořádku,
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silnice není nijak poškozena a nemění to nic na její
kvalitě, pouze technickým nedostatkem došlo při
zpracování emulze k nahrnutí jejího většího množství.
Tato emulze pak vytvořila tyto nevzhledné vrásky.
Protože nechce firma ČNES v tuto chvíli do stavby před
zimou zasahovat, bude vše řádně opraveno (v rámci
záruční doby) na jaře příštího roku.
Doufáme, že jsme tímto dostatečně odpověděli
na „dotaz“, který byl spíše výtkou, na kterou tazatel
nechtěl odpověď možná ani slyšet.

Začátek Adventu
Rádi bychom Vám připomněli také Adventní výstavu,
která proběhne 25.listopadu od 9 do 17 hodin. A hodinu
po jejím skončení rozsvícení Vánočního stromu – tedy
akce, předznamenávající nadcházející sváteční období.
Ať jsme věřící či nikoli, na každého z nás jistě dopadne
alespoň střípek té atmosféry rozjímání, obdarovávání
bližních a klidu před uzavřením další roční kapitoly.
Nechme se jí tedy unášet a ponechme v sobě kousek
pohody na každý z 365 dnů následujícího roku...
Hezký advent !
4. Stavební okénko – zateplujeme dům
V posledních letech se všude kolem nás rozmohlo
zateplování domů a s tím spojená nová podoba fasády.
Co je ale dobré vědět předtím než začnete zateplovat
a tvořit novou fasádu?
Jako první by nás mělo zajímat, kudy nám vlastně teplo
uniká. S největším únikem tepla se tak především
u starších domů a bytů setkáváme u oken, stěn, stropů
a v neposlední řadě střech. V případě oken nám teplo
uniká jejich netěsností, špatným osazením, nebo rámy.
U stěn je únik tepla způsoben materiálem, který byl při
stavbě domu použit. Cihly, které byly používány při
dřívější výstavbě, jsou na rozdíl od dnešního staviva
špatným tepelným izolantem. Zdi z obyčejných cihel tak
mají až 5x větší teplené ztráty než stavěné z dnešních
staviv. Dalším tepelným únikem pak jsou samozřejmě
nezateplené stropní konstrukci či střechy.
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Předtím než začnete zateplovat dům, je nejdůležitější
vědět jakou tepelnou izolaci použít a jak zvolit její
tloušťku. Pokud se obrátíte na odborníka, měli byste po
něm požadovat, aby Vám zhotovil tzv. energetický
audit. Tento audit Vám ukáže, s jakými tepelnými
ztrátami se Váš dům potýká v současné chvíli a na
tomto základě Vám pak zhotoví různé návrhy zateplení
s různými materiály a tloušťkami, popř. další doplňkové
úpravy. Při zhotovení takovéhoto auditu je také důležitý
stav konstrukcí, tedy jejich vlhkost a statika. Pokud se
stěny potýkají s vlhkostí, máte dvě možnosti, buď stěny
odvlhčíte (sanace), nebo zvolíte tzv. provětrávanou
fasádu. Ani ta však není vždy řešením u vlhkého zdiva.
Posledním faktorem před samotným zateplením je také
zohlednění tzv. tepelných mostů. Vznik těchto mostů
je nejčastější chybou při zateplování.
Tepelné mosty jsou místa s větší tepelnou vodivostí,
tedy místa, kde můžeme zaznamenat větší tepelné
ztráty. Naší snahou je tyto tepelné mosty eliminovat
nebo alespoň zmenšit jejich vliv. Typickými místy, kde
tepelné mosty vznikají, jsou napojení izolace. Ostění
oken, parapety i nadpraží by měly být též důsledně
izolovány, aby se ztráty tepelnými mosty zmenšily.
Například zateplení zdi by mělo přesahovat 2 – 4 cm na
rámy oken.
Pokud tedy máte energetický audit a jistotu, že vše je
navrženo tak, jak má být, můžete začít se zateplováním
a tvorbou nové podoby domu. Samozřejmě pokud pro
Vás není EA důležitý nebo dostupný z finančních
důvodů, můžete si sami nebo po drobné poradě
s odborníkem vše nakoupit a provést sami. Vždy však
dbejte na to, aby vše bylo provedeno technicky správně
a podle platných předpisů.
Jubilea
9.11. paní Marie Egermaierová
Přejeme hodně pohody a zdraví !

70 let

15. 11. zemřela paní Marie Majerová ve věku 83 let
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