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Dvouměsíční Zpravodaj

Poděkování SDH

Milí sousedé, dovolte, abychom využili nadcházejícího
adventního času a oslovili vás se Zpravodajem,
zpracovaným pro následující dva měsíce – tedy pro
listopad, ale i prosinec, ve kterém si jistě všichni
užijeme dosyta předvánočního shonu a příprav, ale
také si budeme chtít skutečně užít atmosféru před a během svátků...

Mnohých z nás se koncem října,
konkrétně dvacátého devátého, více či
méně citelně dotkla vichřice, provázená obvyklými nepříjemnými vlivy.
Starostou Svinařova a Hasiči Kladno
byla vyhlášena celodenní pohotovost v
souvislosti s nutností likvidovat
způsobené škody a zamezit případným možným dalším
následkům na zdraví a majetku. Patří se proto
poděkovat SDH Svinařov za jejich přístup a obětavost,

Poplatky za svoz TKO
I přes ne zcela příznivý vývoj ze
strany dodavatele služby zůstanou
poplatky za svoz TKO pro občany
ve stejné, tedy nenavýšené podobě
jako v loňském roce.
Kolaudační rozhodnutí
V souvislosti s dokončením stavebních úprav návsi,
mlatových cest a ulice Rudé armády dle schváleného
projektu bylo obci vydáno a doručeno kolaudační rozhodnutí na tyto činnosti. V ulici Rudé armády došlo k
jejímu zaměření (kontrola po realizaci stavebních
činností), bylo doloženo geodety.
Nyní by mělo být přistoupeno k rekonstrukci komunikací
a chodníků v ulicích Hornická a Družstevní, OÚ předložil zadání k vypracování projektové dokumentace.
A ještě k tomuto tématu – již několikrát zmiňovaná dotace na stavební činnosti je ve stádiu podepsání smlouvy (již proběhlo), nyní běží stanovená lhůta na převod
peněz.
Stran dopravního značení, které bude instalováno na
komunikaci před OÚ, byla zaslána žádost na Odbor
dopravy kladenského Magistrátu, čeká se na jeho vyjádření.

se kterou odstraňovali především padlé stromy na
komunikacích ve směru na Libušín.
Změna ceny poplatku za autobusové linky
V současné době probíhá intenzivní jednání s poskytovatelem autobusových linek, neboť i tato služba, kromě výběru jízdného, je dle zákona pro obce zpoplatněna. Jelikož dle požadavku dopravce má být roční
platba navýšena z 96 na 108 tisíc Kč, je v přípravě
nová smlouva, která nastávající podmínky upraví.
Občanů jako takových se to dotkne nikoli na úpravě
jízdného, ale “pouze” jako zásah do obecního rozpočtu.

Likvidace nebezpečných stromů
Mikuláš, čert a jejich družina
S ohledem na stav dvou smrků a
jejich
možné
ohrožování
bezpečnosti občanů rozhodlo
zastupitelstvo o jejich likvidaci.
Jedná se o dva stromy – v ulici
Hlavní a před OÚ.
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Však je znáte – přijde začátek prosince, čekají a čekají,
až nakonec pátého vyzazí do ulic. Především pro ty
malé a nejmenší mají nejen své neopakovatelné kouzlo
pohádkových postav, ale především řadu dobrot a
drobných dárků, to prostě k tomu patří. A byť se u některých dveří hraje s dětmi spíše na schovávanou či je
uroněna nějaká ta slzička, vždycky nakonec zvítězí ti
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děkujeme Vám občanům. Tímto děkujeme za pomoc
hodní, anděl s Mikulášem a čerti zůstanou jen v úpři přípravách panu Elicarovi, Dvořákovi, Zichovi,
směvných vzpomínkách. Vždyť svátek svatého
Dlouhému, Horovi, Kasákovi, Svobodovi, Vožehovým,
Mikuláše by nejen bez dárků a
rozdávané vlídnosti, ale také
na výzdobě stromu pak panu Mullerovi, Doxanskému a
bez čertů nebyl úplný! Schůzku
Vožehovi.
s ďáblem (ale milým!)
a jeho ještě milejšími druhy,
Děkujeme všem Husnajová, Horová
zavolejte včas na 312672405,
nebo 605501426.
Přání do roku 2018
5. Vánoční Jarmark
Vážení spoluobčané,
Stalo se již dobrým zvykem uspořádat v obci Vánoční
dovolte mi, abych navázal na své vystoupení v rámci
Adventního jarmarku a souvisejících akcí a poděkoval
jarmark s doprovodnými akcemi. Samozřejmě, nejsme
jediní, nebyli jsme ani první, ale postupem času si lidé
na tomto místě všem, kteří se v průběhu celého roku
zvykli najít si na začátek Adventu cestu na náves před
starali a starají o to, aby obec nejen fungovala, ale také
jejich úřad, aby něco málo nakoupili, něco málo viděli,
vzkvétala a krásněla a kteří se aktivně podílejí na
spolupráci občanů se zastupitelstvem.
vzali si třeba inspiraci k vlastní výzdobě vánočního
Vám všem bez rozdílu chci nejen já, ale i celé
příbytku, nebo prostě jen tak pobyli se sousedy. Vůně
rožněné klobásy či pečeného čaje, tradičního
zastupitelstvo ještě jednou popřát svátky především
svařeného vína nebo grogu přilákala pod stanový
klidné, požehnané, prožité v kruhu těch nejbližších.
Hodně zdraví a ať se vám daří ve všem vašem konání!
přístřešek mnohé, neboť letos počasí s deštěm
Jaroslav Pružinec
připomínalo spíše začátek podzimu. Pro tatínky, rozehřáté od domácích krbů, se točilo pivo. Ale nechybělo,
ostatně jako vždycky, ani cukroví, za které opět
děkujeme kladenské firmě KOMPEK, kombinát
pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o., která jeho
část věnovala jako sponzorský dar.
Jarmarkem vše začalo, pokračování pak bylo na panu
starostovi, který jménem svým i celého zastupitelstva
poděkoval občanům, že se v hojném počtu sešli i
organizátorům, bez kterých by to nešlo a popřál všem
společně krásný začátek nadcházejícího adventu,
šťastné a veselé Vánoce a šťastný nový rok 2018. Na
řadu přišel pěvecký sbor, který prodchl celý prostor
náladou zpívaných koled a písní, jež nebyly všechny
obecně známé, o to víc obohacující to však bylo
vystoupení. Také proto, že z paní sbormistryně i celého souboru sálala energie hodná okamžiku.
A pak již na povel pana starosty zazářil svinařovský
vánoční strom, v nové podobě, doplněný o další
světelné efekty.
Poděkování
Na tomto místě bychom chtěli v neposlední řadě
poděkovat i těm, kteří se podíleli nejen na realizaci
výzdoby Vánočního stromu, ale především na
přípravách Vánočního jarmarku. Protože i když trvá
necelé tři hodiny, jeho organizace a přípravy jsou
daleko delší a náročnější než se zdá, o to víc nás pak
těší jejich úspěch, za který samozřejmě také velmi
Redakční rada: Jana Husnajová, redaktor Jaroslav Hora

Schváleno dne: 29. 11. 2017

