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LEDEN 2017
Přivítání do nového roku

Sníh, jeho odklízení a parkování

Dovolte nám milí sousedé, abychom Vás pozdravili a
přivítali Vás v novém roce, roce 2017. Ve stejném
duchu, jako jsme si přáli hezké svátky, bychom chtěli
navázat a pořát Vám všem, aby byl nejen úspěšný, ale
také pohodový a vstřícný k Vašim potřebám a tužbám!

Volali jsme po Ladovské zimě,
je tu. Měla potvůrka přijít
dříve, aby byla atmosféra o
svátcích umocněna, ale co
naplat. Když ale spadne
bílé nadělení, mějme na
paměti, že jeho odklizení
alespoň
espoň do té míry, abychom se dostali do práce a
domů, má svá úskalí. Projíždět v noci či nad ránem
místy tmavými ulicemi a kličkovat mezi auty jako lyžař
mezi brankami není vůbec snadné. Stavme
Sta
pokud
možno své vozy k jedné straně komunikace,
usnadníme tak nelehkou práci alespoň trochu tomu,
kdo nám pomáhá! A snížíme riziko, že v kritických
místech by mohlo být ublíženo našim plechovým
miláčkům.

Krátké ohlédnutí
Vánočním stromem

za

Domníváme se, že každý
mohl vidět, jak nám strom
svítí každým rokem víc a
více, bohatší nyní o
velkou hvězdu na špici.
Pravda,
na
Staroměstském náměstí
jsou o krůček před námi stran výzdoby, ale je náš! A
také pod ním bylo více lákadel než dřív, hlavně děti
dět si
rády vystály frontu na bramborové spirály a další
pamlsky. Na své si s pečeným čajem, svařeným vínem
či klobáskami přišli i dospělí, zaznělo něco koled i přání
pana starosty. Tak zase za rok…
Pozvánka na veřejná zasedání OZ
Pro ty z Vás, kteří chtějí být informováni přímo od
zdroje a také třeba reagovat bezprostředně na
záležitosti obce, uveřejňujeme termíny veřejných
jednání OZ :
8. března 2017
31. května 2017
4. října 2017
6. prosince 2017
Vždy v jednací síni OÚ a vždyy od 18,00 hodin.
Boj o stočné
Peníze hýbou světem,
a kdo hýbá penězi,
snaží se naplnit svůj
váček až po okraj. My,
kdož přispíváme do
váčku
s nápisem
„Stočné“, bychom ho neradi plnili více než loni – a za to
právě v těchto dnech bojují zástupci zastupitelstva.
Snad se jim podaří udržet úroveň sazeb pro poplatníky
poplatní
alespoň na úrovni roku 2016.
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Ale nejde jen o ty
plechové
Většina z Vás nám
jistě dá zapravdu, že
největšími miláčky
v rodinách bývají ti
nejmladší, naše děti
a
vnoučata.
Hýčkáme je, těšíme se s nimi a
máme o ně strach. Všichni?
Denně od chvíle, kdy napadl sníh,
vídáme děti jezdit na bobech či sáňkách
ve spojovací ulici mezi Zahradní a Pod Průhonem. Je to
z kopce, uklouzáno, bez boulí. Jenže dole brzdí
mnohdy až daleko ve vozovce, kde někteří řidiči na
hlavní jednak slepě věří stopce
sto
shora, jednak ignorují
sníženou rychlost v zóně (jestli si ji vůbec všimli),
telefonují za jízdy a nevěnují se řízení. Nestálo by za to
udělat si na ty prcky čas a jít s nimi drandit do lesa na
stáň ?
Anebo co taková „zábavná“ pyrotechnika. Nač ty
úvozovky, ptáte se? Ona je to opravdu zábava v
úvozovkách, když se zamyslíme nad vyděšenými psy,
polekanými staršími občany, nepořádkem který zůstává
všude kam se člověk podívá. A co teprve takový výlet
do nemocnice s popáleninou – to je teprv zábavička!
Když je tomu nešťastníkovi třicet, je holt strůjcem svého
štěstí. Dětem, které z toho rozum ještě ani mít
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nemohou, to jednoduše do rukou nepatří – a že jich po
vsi pár chodí (nejen) s bouchacími kuličkami !
A nesuďme jen prodejce – najdou se i dospělí, kteří
kteř to
prostě dětem koupí sami.
Fotbal
Novo Kladno – AFK
16.3.2017
AFK - Velká Dobrá B
2.4.2017
SK Vinařice – AFK
8.4.2017
AFK – Dřetovice 16.4.2017
Sn Kladno – AFK
23.4.2017
AFK – Hřebeč B
30.4.2017
Slavoj – AFK
7.5.2017
AFK – Pchery
14.5.2017
Sparta Kladno – AFK
20.5.2017
SK Buštěhrad – AFK
27.5.2017
AFK – Sokol Smečno
4.6.2017
Knovíz – AFK
10.6.2017
AFK - Lhota B
18.6.2017

10:15 hod
16:30 hod
16:30 hod
17:00 hod
17:00 hod
17:00 hod
10:15 hod
17:00 hod
17:00 hod
17:00 hod
17:00 hod
17:00 hod
17:00 hod

Miniinfo
Protože již 1. i 2. etapa stavebních
prací, tedy chodníky podél ulice
Rudé Armády a mlatové cesty kolem rybníka a dětského hřiště byly
dokončeny, chtěli bychom Vás informovat o dalším postupu. 3. etapa
nazvaná „Náves“ bude zahájen v počátečních měsících
roku 2017, postup příprav a prací bude shodný
s předešlými etapami. Tedy výběrové řízení, návrh a
odsouhlasení nejvhodnější firmy a následné provedení
stavebních prací. Vzhledem k dobrým výsledkům
výsledk předchozích dvou etap, si přejme jen podobný, ne-li
ne stejně
dobrý průběh i u této, již třetí etapy.
Akce 2017
Stejně jako předešlé roky i letos se
můžeme těšit
šit na spousty kulturních a
společenských akcí, pořádaných
obecním úřadem společně s naším
sborem dobrovolných hasičů.
30.4.2017
14.5.2017
27.5.2017
11.6.2017
5.8.2017
26.8.2017
11.11.2017
25.11.2017

Pálení čarodějnic
Vítání občánků
Staročeské máje
Dětský den
5. Svinařovský sportovní turnaj
Rozloučení s prázdninami
Vítání občánků
5. Vánoční Jarmark
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