ZPRAVODAJ
OBECNÍHO ÚŘADU SVINAŘOV
Telefon: 312 672 405

U Výboru 176, PSČ 273 05

08/2012

ousvinarov@quick.cz

-

SRPEN

Loučení s prázdninami – Zvířecí olympiáda
Jako se střídá jaro s létem, podzimen a zimou, tak se se železnou pravidelností střídají prázdniny se školou... Teď se
tedy o své hlásí ty instituce, které si daly za úkol udělat z nás vzdělance a vybavit hlavně naše potomky teoreticky do
života. Ale než se opět otevřou jejich brány, ponořme se ještě na chvíli do atmosféry prázdninových radovánek a užijme
si loučení s prázdninami, tentokrát ve stylu Zvířecí olympiády v režii OÚ a SDH – a zábavy bude jistě dost !
V sobotu 1.9. se sejdeme v 15 hodin na hřišti u rybníka za OÚ u hasičárny – poznávací znamení KLAUN ! Pro děti bude
připraveno žertovně - soutěžní odpoledne pod výše uvedeným názvem, od 18 do 19 hodin pak proběhne zábavný
program s hudbou pro školní dítka, jehož součástí bude i tombola, a vyhodnocení výsledků Olympiády.
A následně se přicházející večer pozvolna a jistě za dobré nálady všech přítomných nenásilnou formou rozšíří o starší
část populace , která si nepochybně ve snaze se pobavit s dětmi v ničem nezadá a rozjede od 19 hodin zábavu pod
širým nebem.
36. Zahrada Čech – a zase v Litoměřicích...

Jak jinak – na srdce jsou Poděbrady, na Zahradu Čech Litoměřice. Tentokrát již po šestatřicáté a jako vždy se na nás
všechny těšící. Kdo jezdí pravidelně, nebo alespoň občas, ten ví, nač se těšit. Kdo nebyl, měl by to napravit, aby viděl, o
co přichází !
Ale ať je Vaše motivace jakákoli, chcete-li jet, bude pro Vás v sobotu 15. září připraven autobus s cenou 100,- Kč /
osobu. Odjezd je plánován na 8,00 od OÚ, předpokládaný návrat cca v 17,00 hodin.
Všichni zájemci jste zváni, kvůli obsazení autobusu se závazné přihlášky, včetně jízdného, přijímají do 5.9.2012 u pí.
Fürstové, pí. Duškové nebo pí. Suchopárkové.
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VOK opět v akci !
V září bude opět přistaven kontejner na velké odpady, jako obvykle 1. sobotu v měsíci, tedy tentokrát 1. září od 8,00 do
10,00.
Poděkování sousedům
Řada pozemků na okraji obce i v jejím vnitřním prostoru se mění z luk a polí na stavební parcely a posléze na pozemky
s domky a zahradami. Někam přitom vhodná komunikace vede, někam ne. A pak se najde někdo, kdo ji prostě vytvoří
na vlastní náklady a bez ohledu na svou práci a nepohodlí, jako třeba manželé Rašpličkovi v Zahradní ulici. Potichu,
nenápadně. Ale bez natažené ruky směrem k obecní pokladně. Ušetřili tak nemalou částku našemu rozpočtu –
děkujeme !

Fotosoutěž – připomenutí
Fotíte, fotíte ? Jen foťte !
Svinařovská zákoutí na vás
čekají, pár pěkných cen rovněž.
Tak do toho !
Nová třída MŠ Smečno - Rybičky

V mateřské škole ve Smečně vznikla nová třída – třída Rybiček. Byly do ní přijaty děti nejen ze Smečna, ale i z okolních
obcí. K zápisu v měsíci únoru si podali žádost o přijetí do Mateřské školy Smečno i rodiče ze Svinařova, všechny jejich
žádosti byly kladně vyřízeny. Celkem bude tedy mateřskou školu ve školním roce 2012 - 2013 navštěvovat deset
svinařovských dětí.
Jak se to podařilo ?
Díky spolupráci mnoha lidiček i institucí vznikly krásné prostory v budově Základní školy Smečno Na Boku, které budou
sloužit předškolním dětem. Prostory bývalých tříd kreslírny, matematiky a staré sborovny poskytla k úpravě Základní
škola Smečno.
Finančně přestavbu zajistil zřizovatel - město Smečno.
Realizace přestavby byla provedena podle projektu paní architektky ing. Petry Hadravové.
Kompletní rekonstrukci zajistila a dle plánovaného harmonogramu i zvládla firma Elektromonáže Slaný, s.r.o.
Vybavení si vzala za své Mateřská škola Smečno, využila tak svoje úspory z rezervního a investičního fondu.
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Těm všem patří poděkování za novou třídu, k ní patřící šatnu, kuchyňku, WC a umývárnu.
Věříme, že budou spokojené především děti a jejich rodiče.
Pravidelný celodenní provoz nové třídy Rybiček bude zahájen 3. září 2012. Ještě předtím si mohou prostory školičky
prohlédnout všichni zájemci, a to během Dne otevřených dveří 30. srpna 2012 od 9 do 17 hodin.
Za MŠ Smečno- Vlasta Kalvasová

Společenská rubrika

Významného jubilea se dožila paní
27. 8.
90 let

Růžena Nýdrlová

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a rodinné pohody !

V uplynulých dnech navždy opustili naše řady
pan Jaroslav Davídek – 30.7. v nedožitých 84 letech,
pan Karel Kroupa
– 3.8. ve věku 50 let,
pan Stanislav Mareš – 15.8. ve věku 65 let
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