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ZÁŘÍ 2017
Kolaudace stavebních úprav komunikací
Vzhledem k tomu, že stavební činnosti na úpravách
komunikací v oblasti návsi – chodníků, mlatových cest
a dalších - byly zdárně ukončeny, bude v nejbližší době
přikročeno k jejich kolaudaci. Věříme, že i tato proběhne bez potíží a bude možno hledět směle k dalším
akcím, které by zvelebily naši obec a zpříjemnily jejím
obyvatelům žití v ní.

posekané trávy pár desítek metrů navíc. A je-li to
někomu zatěžko, ať to bere jako daň za to, že může
svůj volný čas trávit v klidu, uprostřed přírody, stranou
všech rušných ulic a betonu sídlišť.
OÚ zajišťuje svoz odpadů od komunálu, přes
velkoobjemový odpad, nebezpečné odpady až po
bioodpad. A nejbližší sběrné místo na ostatní,
především stavební odpady, sutě apod. je překladiště
na skládce nad Libušínem. A to je co by kamenem
dohodil, nemyslíte?

VOK v říjnu
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Velkoobjemový
kontejner na odpady
bude
přistaven
v sobotu 7. října na
obvyklém místě u OÚ,
v obvyklou
dobu,
v 8,00 hodin.
Nevhodný odpad – apel na zahrádkáře
Čas od času,
bohužel
někdy častěji
než by nám
bylo
milé,
musíme
upozornit na
nepořádky
především v oblasti zbavování se nepotřebných věcí.
Tentokrát musíme naším kritickým šlehem zamířit
především do řad zahrádkářů.
Nikdo se nepozastaví nad tím, když naši „víkendoví
sousedé“ vyhodí PET lahve do určených kontejnerů,
byť jsou tzv. obecní. Přijde-li plast do plastů a sklo do
skla, je to lepší než černé skládky či nevzhledné
odpadky podél cest. Co se ale přehlédnout nedá je
jednání některých lidí, kteří např. do prostoru
k separačním nádobám a kontejneru na komunální odpad u smečenské výpadovky odloží staré dveře i se
zárubní, kusy betonu či stavební suť. Právě tak je třeba,
aby si uživatelé zahrádek uvědomili, že nádoba na
komunální odpad u hřbitova je nádobou na komunální
odpad ! Při pohledu do jejích útrob musí ovšem každý
dojít k názoru, že se jedná o biokontejner… Přitom pro
separaci bioodpadu jsou v obci vytvořeny zákonem
dané podmínky a je jen otázkou osobní odpovědnosti a
překonání vlastní pohodlnosti jít s kárkou plevele a
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OÚ Svinařov a FCC Regios, a.s. pořádají mobilní svoz.
Termín :sobota 14. 10. 2017 od 11,40 do 12,40 hodin.
Místo: před OÚ
Fyzické osoby mohou zdarma odevzdat:
- zářivky a výbojky
- autobaterie a monočlánky
- oleje vyjeté, použité fritovací, filtry – včetně obalů
- barvy a laky – včetně obalů
- kyseliny, rozpouštědla, čističe, domácí chemie
- nádobky od sprayů
- staré a nepotřebné léky
- lednice, TV, PC
Termíny jednání OZ do konce roku 2017
4. 10. 2017 (veřejné jednání)
25. 10. 2017
15. 11. 2017
6. 12. 2017 (veřejné jednání)
Jednání OZ vždy od 18:00 hod.
Poděkování se vzpomínkou
Velmi rádi bychom svůj dík vyjádřili
osobně, není to již bohužel možné.
Ve věku 63 let však odešel příliš brzy
náš spolupracovník Milan Moravec.
Chceme mu tedy ještě naposled
poděkovat alespoň touto cestou a
vzpomenout na něj jako na
spolehlivého pracanta a dobrého
člověka, který nám bude všem chybět.

Schváleno dne: 25. 9. 2017
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Fotbal_výsledky z uplynulých týdnů
AFK : TJ Sokol Smečno 1:3
AFK : SK Buštěhrad
1:4
AFK : Bratronice 3:1
Velká Dobrá B : AFK
3:1
AFK : Hřebeč B
1:2
Po odehraných zápasech je AFK na začátku sezony,
na 11. místě v tabulce.
Rekonstrukce ul. Družstevní
Dne 13. 9. 2017 na svém jednání
odsouhlasilo
OZ zadání
projektové dokumentace
na „Rekonstrukci
ul.
Družstevní“.
Proto pan starosta
zadal zpracování
projektové dokumentace vybranému projektantovi přes
dopravní stavby, který vše připraví pro potřebná
povolení a schválení. Tedy, nechceme dopředu nic
slibovat, snad můžeme jen naznačit, že pokud by vše
probíhalo dle plánu a představ, mohla by v příštím roce
začít rekonstrukce této rozsáhlé ulice a to samozřejmě
nejen komunikace ale i přilehlých chodníků.
Cyklostezka Svinařov – Třebichovice
A protože i my přemýšlíme do budoucnosti, naskytla se
otázka možnosti propojení obce Svinařov a
Třebichovice cyklostezkou. Tedy úprava stávající cesty,
kolem vodárny, tak aby byl umožněn bezpečný a
pohodlný
průjezd
cyklistům. I když se
prozatím jedná o tzv.
hudbu budoucnosti, jistě
není
věc
špatným
nápadem a už teď nad ním
můžeme přemýšlet.
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