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Jak zdražit stočné?
Jednou větou řečeno - napojit do splaškové kanalizace
dešťovou vodu.
Po rekolaudaci dešťové kanalizace na splaškovou
v ulicích Zahradní a Na Průhoně byli majitelé těchto
nemovitostí upozorněni na nutnost nevypouštět dále
do této kanalizace dešťovou vodu. Tyto ulice byly upraveny
ny tak, aby mohla být dešťová voda z okapů svedena
na komunikaci.
Tato úprava a tím možnost se takto zbavit dešťovky
byla pro některé majitele nemovitostí v těchto ulicích
zřejmě neřešitelný problém. Připomínám, že současný
stavební zákon zakazuje
uje vypouštět dešťovou vodu
mimo svou nemovitost. Při každém dešti (i mírném) se
prudce navyšuje přítok vody do přečerpávací jímky
pod Křenovkou. Nastává tzv. havarijní stav a začnou
čerpat dvě čerpadla současně,
časně, každé o výkonu 3,75
kW. Následně totéž nastane
stane v přečerpávací jímce
v Třebichovicích
bichovicích a dále v čističce odpadních vod. To
samozřejmě navyšuje náklady.
Co na závěr říci. Po několika letech sucha bude možná
rok normální, kdy bude srážek více, a proto očekáváočekáv
me, že všichni budete likvidovat dešťovou
šťovou vodu tak,
tak jak
stanoví zákon.
Jiří Kiliáš

Vzhledem ke značně svažitému terénu ovšem nelze
pominout riziko narušení stability jednotlivých objektů.
objekt
Úklid lesa
Byla vyhlášena akce
„Uklidíme Česko“ – inu,
již po dva roky se v našem okolí
konala akce Ferda Mravenec a Brouk Pytlík uklízí
v přilehlém lese a někdo z toho udělal celostátní záležitost! My jsme to pojali skromně a dali jsme se do úklidu
okolí vesnice.. Pravda, sedm lidí dokáže udělat kus
práce, ale kdyby jich bylo kupříkladu sedmdesát – to by
byl jiný cvrkot. A pořád by to byl jen každý desátý občan Svinařova! Navíc jedna z účastnic akce byla milou
pomocí ze strany zahrádkářů
řů a z mladší generace se
dostavil jen „Dáda“, který ukázal, že kluci
k mohou být tak
trochu za rošťáky, ale i za pracanty, kteří si s dospělými
v ničem nezadají.
Nicméně všem, kdo přiložili ruku k dílu, patří náš dík.
Velebení obce
V nadsázce se ujalo rčení o pochvale sebe sama, jelijel
kož nikdo jiný to neudělá – asi je ale na místě rozhlédnout se kolem sebe a připomenout, že se snažíme,
především prostřednictvím smluvních spolupracovníků
OÚ, obec zvelebovat a dělat upravenější a hezčí. Přibyly koše k autobusovým zastávkám, lavičky k rybníku,
nádoby s květinami.

Náves a okolí
Ukradený keř
Pro pokračování úprav obce a s tím související práce
v oblasti návsi a okolí byla vybrána a Zastupitelstvem
odsouhlasena firma Froněk, spol. s r.o.
Kanalizace Smečenská a Pod Kozincem
Stará pravda říká, že každá situace a každý problém
mají své řešení, zde
de se ovšem hledá opravdu velmi
těžko! Již v roce 2014 proběhlo jednání s dotčenými
občany i projektantem a bylo konstatováno, že situaci
nelze vyřešit ani odlučovacími separáty, které byly
zamítnuty OŽP Kladno. Nabízí se radikální (a zdánlivě
jediné možné, byť s velkými náklady)) řešení – celou
ulici rozkopat, přesíťovat a přidat splaškovou rouru.
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No a v rámci toho velebení pořídíte Bobkovišeň lékařléka
skou, zkrášlíte jí prostor mezi OÚ a autobusovou zaz
stávkou a celé snažení přijde vniveč díky jednomu
zloději.
Jak že to bylo v tom středověku?
středověku To bychom tu měli
jednorukých…
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Opravený hřbitov
Letošní pálení čarodějnic
S velebením obce ovšem úzce souvisí i oprava hřbitovhřbito
ní zdi, která byla nutná nejen z estetických důvodů, ale
především proto, že na některých místech již přestala
plnit svou funkci. Nyní je opět v pořádku.
Parkování v ulici Rudé armády
Opravené jsou také chodníky v části obce a je na místě
opakovaně upozornit na skutečnost, že rekonstruované
chodníky v žádném případě nejsou stavěny na zátěž
osobními vozy, jsou určeny výhradně pro pohyb chodců
a je tudíž nepřípustné na ně odstavovat
at vozidla (vyjma
garážových vjezdů). Především v ulici Rudé armády to
bohužel není respektováno. Projeví-lili se ovšem na
těchto chodnících stavební vady, nebude pro dodavatedodavat
le asi problém odchytit tam jedno vozidlo a náklady na
opravu stavby se najednou přesunou na bedra majitele
vozu.

Dle známého scénáře vyrazí v 17,00 hodin lampionový
průvod od Křenovky, aby se pomalu přesunul na místo
dění, k Lébráku, kde budou tradičně připraveny hranice
na pořádný oheň, ale také na symbol pálení a následné
opékání buřtíků. Ty budou společně s limonádami zajištěny pro všechny příchozí děti zdarma, pro dospělý
doprovod se něco na svlažení hrdla najde také. K dobré
náladě bude po celý večer hrát reprodukovaná hudba.

Zajištění Staročeských májů
Jedna z každoročních příležitostí k sousedskému setkání v našem tradičním sále se stropem z modré či
hvězdné oblohy (záleží na tom, kdy dorazíte). 27. květkvě
na to začne odpoledne ve 14,00
14 hodin, od 19,00 bude
hrát hudba pro děti a od 20,00
,00 pak Ikaros pro ty větší a
největší – to zas bude mazec !
Bližší info přineseme v příštím Zpravodaji.

Zákaz (nejen) kouření na dětském hřišti
Na dětském hřišti platí přesně daná pravidla, od zákazu
jízdy na kolech až po zákaz kouření. Jak stanoví zákon,
byla tato pravidla opět vyvěšena na patřičných místech.
Divoká prasata
Velmi aktuální téma – prasata se letos v lesích opravdu
urodila. Buďte všichni
ichni obezřetní při procházkách,
procházkách divoké prase je sice plachý tvor, ovšem cítí-li
cítí se ohrožené,
může z něj být velmi nebezpečný soupeř. Pachová
stěna před obcí, kterou vytvořily Lesy ČR, je jen propr
středkem pomocným, nikoli všemocným. Každopádně
doporučujeme, když půjdete do lesa s pejskem, mít ho
pod kontrolou na vodítku.
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