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BŘEZEN 2017
Hodnocení práce zastupitelů
Na jednání zastupitelstva dne 8. března byla mj. projednávána činnost jednotlivých zastupitelů. Pan starosstaro
ta vyhodnotil zprávy jednotlivých členů zastupitelstva za
rok 2016. Na základě předložených dokumentů vyjádřil
poděkování zastupitelkám ing. J. Husnajové, R. HoroHor
vé, Z. Šmausové a zastupitelům
ům M. Machovi, M. DvořáDvoř
kovi a P. Thonovi a požádal o zanesení do zápisu.
Zároveň musel konstatovat, že zastupitelka M. Dušková
a zastupitel P. Batakov nevykázali za hodnocené obdoobd
bí žádnou činnost.

by tam přijít silnější větve, kusy dřeva a ani se nechce
připomínat, co se tam loni objevilo… !
VOK – „nebezpečný“
OÚ Svinařov a FCC Regios, a.s. pořádají mobilní svoz
nebezpečných složek komunálního odpadu pro obec
Svinařov. Tento svoz proběhne v sobotu 22. dubna
2017 od 12,00 do 13,00 hodin.
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné odpady:
- zářivky a výbojky
- autobaterie a monočlánky
- vyjeté oleje a použité olejové filtry, včetně obalů
- použité fritovací oleje
- barvy a laky, včetně obalů
- kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii
- nádobky od sprejů
- nepotřebné léky
- lednice, TV, PC

BIO osobní
Vy, kteří máte sjednán individuální svoz (hnědých)
biopopelnic, vězte, že první bude uskutečněn 13. 4. a
v podobném režimu jako v loňském roce – tedy každý
čtvrtek v lichém týdnu – bude prováděn i letos.

BIO maxi
Na četné dotazy a žádosti byl již nyní, v březnu, přistaven k Lébráku velkoobjemový kontejner na bioodpad.
Můžete jej tedy využívat v plné míře již teď a to až do
skončení podzimních prací a příchodu zimy. Jen byb
chom rádi opětovně upozornili na skutečnost,
kutečnost, že do
tohoto kontejneru patří listí, tráva, případně ovoce či
zelenina, nevhodné ke spotřebě a tenké, ale opravdu
tenké větvičky s listím, z ostříhaných tůjí apod. Neměly
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Chování některých občanů při likvidaci odpadů
Domníváme se, a z předchozích článků je to jednojedn
značně patrné, že OÚ se snaží mj. vyjít svým občanům
vstříc jako partner, zbavující je starostí „Kam s ním“. A
to i nad rámec svých zákonných povinností. Měli byb
chom si ale asi všichni uvědomit, že když už pro nás
někdo něco dělá, neměli bychom
bych mu to ztěžovat. Hovoříme teď o tom, že při prvním
vním jarním VOK se ještě před
jeho příjezdem objevily na chodníku před OÚ matrace a
staré postele, s nimiž se jejich majitel ani nepřišel rozro
loučit! Třeba jen nevěděl, že dozor ze strany obecního
úřadu není námezdní silou, povinou nakládat do konko
tejneru cokoli
koli za kohokoli. Je tam skutečně pouze jako
dozor a člověk, který je schopen reagovat v případě
nestandardní situace (zajištění informací při pozdním
příjezdu apod.).. Když už nám tedy obec zařídí odvoz
neforemného odpadu až pod nos, nezneužívejme toho!
Ještě
ště že se našly ochotné ruce jiných, jinak bychom
měli z prostranství před úřadem noclehárnu pod širým
nebem.
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