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Poplatky za svoz domovního odpadu
Rádi bychom Vás informovali, že poplatky za odvoz
odpadů zůstávají pro rok 2014 na letošní úrovni, tedy :
poplatek za osobu
600,- Kč / rok
poplatek za rekreační objekt
600,- Kč / rok
V té souvislosti bychom Vám všem chtěli poděkovat
za separaci odpadů - pomáháte nejen vlastní
peněžence, ale hlavně životnímu prostředí !

Ale také poplatky od Veolie...
Zde už Vás seznámením s jejich výší nepotěšíme,
Veolie zvyšuje poplatky za odběr pitné vody
na 45,10 Kč / l (51,87,- Kč / l vč. DPH).
Parkování - podmínky pro bezpečný průjezd a práci
potřebných složek
Opakovaně bychom rádi apelovali na Vaši ohleduplnost
a smysl pro bezpečí na obecních komunikacích. Jedná
se o parkování vozidel na jedné straně komunikace
(kde to jde) v době sněhových srážek, pak i pokud
možno alespoň částečně mimo vozovku. Při slalomu
mezi vozy stojícími "cik-cak" po obou stranách silnice,
hrozí nebezpečí projíždějícím vozům, jejich stojícím
plechovým kolegům, ale i lidičkám. Nehledě
na ztíženou práci popelářů a sněhových pluhů.
Děkujeme !
Výsledky kamerových zkoušek
v kanalizačních řadech
Začněme štolou v ulici Na Průhoně.
Ta byla shledána jako vyhovující
a vhodná pro rekonstrukci na splaškovou kanalizaci.
Složitější situace je v ulici Zahradní. Zde bylo zjištěno
poměrně velké narušení hlavní betonové štoly
v jednotlivých vstupech. Byl zajištěn proplach tohoto
kanalizačního vedení, další kroky jsou momentálně
v jednání. V současném stavu není tato část kanalizace
ve vyhovujícím stavu pro rekonstrukci na splaškovou,
společně s realizační firmou hledáme vhodné řešení.
Tato fakta berte, prosíme, jako informativní, doporučení
náhradního způsobu provedení očekáváme od firmy,
provádějící kamerové zkoušky, v průběhu ledna,
nejpozději února 2014.
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V minulých dnech proběhla kontrola dešťové
kanalizace v ulici Zahradní a Na Průhoně, jak všichni
víme, byla tato kontrola prováděna v rámci změny
těchto kanalizací z původní dešťové na splaškovou.
V případě ulice Na Průhoně byla dle kamerového
průzkumu kanalizace zhodnocena jako vyhovující a dle
všeho bude možná její konstrukční změna na kanalizaci
splaškovou. V ulici Zahradní už tak pozitivní být
nemůžeme, tato kanalizace je bohužel ve velmi
špatném stavu a to nejen vzhledem ke své letitosti, ale
také z důvodu zacházení s ní, kdy vstupy přípojek byly
místo vyříznutí otvoru pro připojení nešetrně
vymláceny. Dalším poškozujícím faktorem je
“překvapující“ míra zanesení DEŠŤOVÉ kanalizace
splašky! Zanesení bylo zjištěno v takovém stupni, že
v některých místech nebylo ani možné projetí kamery,
nutno podotknout, že toto se netýká jen ulice Zahradní,
ale také ulice Na Průhoně, zde však byla míra zanesení
menší. Prvotní výsledky kamerových průzkumů nám
tedy ukázaly, že kanalizace v ul. Na Průhoně je ve
stavu, kdy je možná její konstrukční změna na
kanalizaci splaškovou, v ul. Zahradní už toto však
možné není. V této fázi se snažíme najít řešení i pro
tuto ulici. Tato fakta berte, prosíme, jako informativní,
finální výsledky a řešení celé situace Vám bude
samozřejmě oznámeno.
Dík za aktivitu k užitku i zábavě nás všech
Ač se to může zdát jako obehraná písnička, nikdy nás
neomrzí. Chtěli bychom totiž opět poděkovat našim
aktivním složkám i jednotlivcům, kteří nehleděli na svůj
volný čas, osobní pohodlí, nepřízeň počasí ani
technické potíže a připravili pro nás premiérové
Vánoční trhy, rozsvícení stromu před OÚ, organizaci
doprovodného programu a občerstvení, ale také
Mikulášskou nadílku pro naše potomstvo. Především
jsou to opět "hoši a děvčata" okolo SDH, ale i řada
dalších, kteří vyvinuli nemalé úsilí, aby Advent
ve Svinařově začal, jak má - setkáváním přátel,
sousedů, příjemnou předvánoční atmosférou.
Děkujeme.
Úmrtí
6. prosince nás ve věku 83 let
navždy opustila paní Ludmila Kiliášová
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Vánoční a Novoroční vinš Obecního zastupitelstva
svým občanům
Netřeba jistě zdůrazňovat, že nejcennější v lidském
životě je zdraví - penězi nenahraditelné a není-li pevné,
stojí na vratkých nohou celý náš život. Přejeme Vám
tedy ne třeba originálně, ale naprosto upřímně pevné
a trvalé zdraví, neboť při něm si člověk dovede poradit
ze složitými životními situacemi, ať už osobními či
pracovními, mnohem lépe.
Tak tedy - hodně zdraví, klidné rodinné zázemí
a pohodu v srdcích i myslích Vás všech !
Příjemné svátky a úspěšné vykročení do roku 2014 !
Vaše zastupitelstvo
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