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Poděkování
Velmi rád bych na tomto místě osobně poděkoval
všem, kteří nezaváhali a obětavě se pustili do likvidace
následků letní bouřky, která postihla i naši obec a okolí.
Od soboty 2.8. nočních hodin do neděle 3.8. večerních
hodin měla parta lidí skutečně co dělat. S kritickou
situací okolo polámané vrby pomohli kladenští hasiči
s těžkou technikou, ostatní už bylo na nás. Bylo třeba
odstranit spadané větve a části stromů nejen u hřiště,
ale i z lesních komunikací, vyčistit kanalizační vpusti,
odčerpat z některých objektů vodu atd. Kromě hasičů a
smluvních pracovníků OÚ přišli pomoci také obecní
zastupitelé a rodinní příslušníci všech výše zmíněných.
Škoda jen, že z ostatních občanů nikoho nenapadlo
přijít s nabídkou pomoci nebo zavolat a zajímat se,
není-li cokoli potřeba.
Jaroslav Pružinec, starosta
Údržba hřbitova
Chtěli bychom také omluvit nutné odsunutí údržby
hřbitova a jeho okolí - naši pracovníci se v plánovaném
čase aktivně podíleli na havarijních pracech po bouři.
VOK
Velkoobjemový kontejner bude opět
v akci první sobotu v září, tedy
6.9.2014 od 8,00 do 10,00 hodin
před OÚ.

alespoň chvíli zakopali a příští rok tak snad dorazí s
celým týmem. I když tomu bylo skoro tak, nepodařilo se
nakonec loňským vítězům obhájit první místo a
fotbalový míč s pohárem si nakonec odnesl tým
pojmenovaný „Bílý balet“. Loňští vítězové tak skončili
na druhé příčce. Odpoledne jsme pak pokračovali
nohejbalem, na který se nám oproti avizovaným osmi
týmům nakonec přihlásilo týmů deset. Sice to trochu
zamíchalo programem dne, ale věříme, že jsme vše
nakonec zvládli. Tento rok se nám bohužel nevyhnulo
ani zranění, ale navzdory tomu jak to vypadalo
na začátku, to nakonec dopadlo celkem dobře. Vším
tím navzdory se nakonec vítězi letošního ročníku stali
loni poslední s příznačným názvem „Kopyta“.
Chtěli bychom tak poděkovat všem účastníkům a
samozřejmě i hasičům, kteří nám opět pomohli a zajistili
tentokrát nejen občerstvení v podobě piva a limonády,
ale mohli jsme si pochutnat i na výborném guláši od
pana Vožeha, guláš byl součástí startovného.
Doufáme, že se i příští rok se na tomto turnaji sejdeme
a budeme moc opět zažít jeden hezký sportovní den.
Loučení s prázdninami
Jako každý rok i letos se rozloučíme s prázdninami,
odpoledne začneme programem pro děti, večer pak
zakončíme nejen dětskou diskotékou, ale i zábavou
s kapelou Ikaros. Protože bude letos rozloučení
zejména pro děti opravdu netradiční, tady je malý
„návod“. Soutěže jednotlivců budou vyměněny

2. Svinařovský sportovní turnaj

Jako v loňském roce se i letos uskutečnil sportovní
turnaj, věnovaný v dopoledních hodinách fotbalu a pak
v odpoledních nohejbalu, a stejně jako loni byl o turnaj
obrovský zájem, za který děkujeme všem jeho
účastníkům. Hned ráno jsme začali fotbalem, na který
se přihlásily 4 družstva po 4, což naplnilo naše
představy o účasti. Navíc dorazil i „malý Messi“, který
bohužel svůj tým nesložil, ale i tak si s ním kluci
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za soutěže družstev, ale nebojte, nemusíte mít družstvo
vlastní, do těch budete na začátku spravedlivě
rozděleni, samozřejmě kamarádství se meze nekladou.
Celé rozloučení bude pro děti pojato jako
NÁMOŘNICKO – PIRÁTSKÝ BÁL a nejen proto
bychom uvítali, aby děti, které se chtějí zapojit, přišly
v maskách, protože bez nich bohužel nebude účast
možná. Celá akce tedy proběhne 30. 8. 2014 od 14:00
hod, kdy se po rozdělení družstev začne soutěžit
v jednotlivých disciplínách jako např. pirátské kuželky,
Schváleno dne: 25. 8. 2014

ZPRAVODAJ
OBECNÍHO ÚŘADU SVINAŘOV
Telefon: 312 672 405
U Výboru 176, PSČ 273 05
ousvinarov@quick.cz
balonky s vodou, přetahovaní lana a mnohé další.
písemně (domluva o zásahu do konstrukce vozovky po
A aby i rodiče ukázali soutěživého ducha, budou
dobu záruky) i osobní návštěvou. Starším občanům
připravené i soutěže pro maminky a tatínky, kteří jistě
byla nabídnuta osobní pomoc s každotýdenním
rádi pomohou se získáním bodů. Součástí her bude i
vývozem. Tato domluva platí po dobu záruky, která je
hledání ztraceného pokladu podle pirátské mapy.
v ul. Za Křenovkou 36 měsíců (konec záruky květen
Vyvrcholením celého klání pak bude zdobení
2015). Co se týká dalšího opravování ulic, není úkolem
připravených vorů a následné přeplutí nově
redakce toto hodnotit, ale jistě to bude podle stavu
pojmenovaného Svinařovského La – Manche. K tomu si
obecní pokladny a rozumný občan si jistě udělá názor
samozřejmě děti zvolí jednoho z našich mladých
sám, jestli bude bydlet v ulici, ve které jsou výmoly,
hasičů, aby nemuseli „nasazovat krk“ sami. Vítězný tým
prach a bláto nebo v asfaltové ulici.
pak získá krásnou a hlavně sladkou cenu, nějakou
drobnost si samozřejmě odnesou i ti ostatní
Citace: „Víceúčelové hřiště je jistě opět dobrá akce a
A samozřejmě avizovaná neckyáda, jak je uvedeno
velké plus pro zastupitelstvo, ale i zde je několik
výše, na ozdobených vorech se bude přeplouvat rybník,
nedotažených věcí. Neposekaná tráva, zarůstající
ale nemusí zůstat jen u vorů, kdokoliv bude chtít může
kamínky a jejich nedostatek, nerovný terén plný děr a
si přinést svá vlastní plavidla, kterým dáme dostatek
výmolů, chybějící zádržná síť, okolní "živý plot" sloužící
prostoru v závěru celého soutěžení. Doufáme, že si
pouze jako popelnice či WC…..“
tímto novým způsobem užijeme spousty srandy a děti
Redakce Zpravodaje: redakci se podařilo zjistit, že
budou mít svůj „zážitek z prázdnin“. A nakonec,
travnaté plochy jsou součástí sekání stejně jako ostatní
nezapomeňte od 18:00 do 02:00 – k tanci a poslechu
travnaté plochy v obci. Častější sekání by bylo určitě
hraje kapela IKAROS.
přispělo k lepšímu vzhledu hřiště.
Zajímavějším faktem jsou „zarůstající kamínky a jejich
nedostatek“. Hřiště totiž podléhá pravidelným ročním
revizím, které přísně dbají na bezpečnost a při
nedostatcích na dopadových plochách by revizní
technik hřiště neschválil k provozování. Je to tedy opět
Příspěvek z řad občanů
spíše estetický dojem.
Ochranné sítě za branky jsou podle našich informací
Redakce Zpravodaje obdržela reakci pana Karla Majera
zadány k realizaci.
na dopis, kterým skupina občanů přímo oslovila své
Kvitujeme připomínku „živému plotu“, protože jak jistě
spoluobčany. Vzhledem k tomu, že základním úkolem
víte, neustále ve Zpravodaji apelujeme na dodržování
Zpravodaje je informovat občany o dění v obci, nikoliv
pořádku a slušného chování. To, že jsou do živého
fungovat jako prostředek ke střetu názorů jednotlivých
plotu vyhazovány odpadky nebo slouží jako WC je
občanů a redakce původní dopis neuveřejnila, nemůže
vizitkou těch, kdo tento nepořádek dělají a nám se to
ani zprostředkovaně zveřejňovat reakce občanů. Toto
nelíbí.
pravidlo všichni známe z obecních Internetových
stránek a bude dodrženo i ve Zpravodaji. Nicméně,
Citace: „Tímto nechci nijak srážet zásluhy
děkujeme za příspěvek občana, kterému není chod
zastupitelstva, ba naopak. Mrzí mě pouze skutečnost
obce lhostejný a v zájmu nestrannosti a vyváženosti se
jakým způsobem je vše prezentováno občanům a to
redakce rozhodla některá sdělení pana Majera
pisateli, kteří se nedokážou ani čitelně podepsat pod
komentovat.
své dílo.“
Redakce Zpravodaje: Se souhlasem podepsaných
Citace: „…….Oprava ulice Za Křenovkou je jistě velice
uvádíme jména autorů dopisu: Jarmila Vožehová,
dobrá věc, za kterou mohu vzdát zastupitelstvu dík
Jaroslav Vožeh, Luboš Krymlák, Ivana Krymláková,
(nejen proto, že v ní bydlím), ale má to drobnou vadu s
Lucie Cibulková, Karel Krymlák, Vendula Zvárová, Petr
kterou doposud nikdo ostatní občany neseznámil. V
Doxanský atd…
této ulici se popelnice v den svozu vyvážejí buď na
stranu ke "Křenovce", nebo na opačnou stranu k
rybníku "Lébrák", protože popelářský vůz do uvedené
Veřejná schůze zastupitelstva
ulice nejezdí. Jak budeme opravovat další ulice? Také
Středa 24.9.2014 od 18,00 hodin. Přijďte se svými
tak? A co starší spoluobčané?……
podněty i se svými otázkami v hojném počtu.
Redakce Zpravodaje: Z dostupných údajů vyplývá, že
obyvatelé ulice Za Křenovkou byli informováni, a to

?
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