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09/2013 - ZÁŘÍ
Sdělení obce Svinařov
Vážení spoluobčané,
v rámci zlepšení životních podmínek v naší obci plánuje
Obec Svinařov úpravu stávajících dešťových řadů
v ulicích Na Průhoně a Zahradní. Záměrem je stavebně
upravit stávající řady a vybudovat v co nejekonomičtější
variantě splaškovou kanalizaci, která v těchto ulicích
není vybudována. Tato úprava představuje zajištění
nepropustnosti stávajících řadů (zajištění kamerových
zkoušek, stavební úpravy řadů, popř vyvložkování),
zaslepení stávajících uličních vpustí, propojení
kanalizačních řadů a odvedení splašků do ČOV
Třebichovice, odvedení dešťových vod z komunikací
přes betonové žlaby do nové horské vpusti.
Samozřejmě tento proces přináší i negativní situace
a to odpojení veškerých přípojek dešťové kanalizace
z objektů a ploch v těchto ulicích. Dešťové vody je
nutné likvidovat v souladu se stavebním zákonem
183/2006 Sb. na vlastních pozemcích ať už používáním
k zálivce, popř. vsakováním. Tato povinnost je dána
zákonem po mnoha let. Není možné zřídit jednotnou
kanalizační síť (spojením dešťové a splaškové
kanalizace).
Zajisté ale všichni vlastníci uvítají změnu typu
kanalizace, do které je možno přepojit stávající žumpy
na vyvážení a tím i zhodnotit své nemovitosti. Odstraní
se tímto nepříjemné zapáchající prostředí v letních
měsících a neustále se zvyšující náklady na vývoz
žump.
Realizovaný záměr bude finančně a technicky náročný,
proto je zapotřebí vzájemné pochopení stavu věcí,
které jsou v současné době spojeny s nárůstem
dešťových vod v ČOV Třebichovice a tím špatné
funkčnosti přečišťování odpadních vod, dále ale také
úniky splaškových vod do dešťové kanalizace a tím
způsobená kontaminace spodních vod a přírodních
vodních toků ve Vaší obci a dalekém okolí.
Jaroslav Pružinec, Romana Horová

Do žlutých kontejnerů na plasty smí být vhazovány
Tetrapackové obaly (od krabicového mléka, džusů
apod.).
Rozloučení s prázdninami
Snad je to tím, že svinařovské zábavy na rozličná
témata si našly své "místo na slunci" a komu se líbí,
přijde zas. A třeba pozve i kamarády. Jednoduše
řečeno - účast na akcích je čím dál větší a to je dobře,
dětí bylo tentokrát víc než jindy! Zvláště ty vidíme rádi,
jak se baví. A že se bavily! Při cestě pohádkovým
lesem musely soutěžit u Šípkové Růženky, malovat
u čarodějnic, hledat klíče u Křemílka s Vochomůrkou,
lovit ryby u vodníka a hádat u Macha a Šebestové. A to
ještě potkávaly bájného Obelixe a měly řadu jiných
možností, jak strávit příjemné a veselé odpoledne,
například společným cvičením a tancem. Tradiční
dárkové balíčky byly připraveny, počasí přálo a tak
můžeme, myslím, připsat na konto HZS a OÚ další
podařenou akci !

VOK, nebezpečný odpad
Velkoobjemový kontejner bude přistaven 5. října,
kontejner na nebezpečné druhy odpadů pak 19. října.
A ještě kontejnery - doplnění
V ulici Rudé armády u rybníka a v ulici Družstevní
přibude po jednom žlutém kontejneru na plast.

Redakční rada: Jana Husnajová, redaktor: Jaroslav Hora

Schváleno dne: 25. 09. 2013

ZPRAVODAJ
OBECNÍHO ÚŘADU SVINAŘOV
Telefon: 312 672 405

U Výboru 176, PSČ 273 05

ousvinarov@quick.cz

Krádeže společného majetku
Ať už je úmysl dotyčného člověka jakýkoliv, poškozuje
nás všechny. V poslední době bylo zjištěno, že kdosi
vybírá papír z kontejnerů a odváží ho do sběrny.
Buďme všímaví a upozorněme dotyčnou osobu
(spatříme-li ji), že jedná protiprávně! Jde totiž o to, že
do obecní pokladny přichází za každý kilogram
tříděného odpadu peníze, o které jsme tímto my všichni
připraveni. Nehledě na práci, kterou jsme si v tom
nejlepším úmyslu s tříděním a uložením dali...!

názoru ale ještě daleko smutnější, je vandalismus bez
zjevného motivu. Co si myslet o "lidech", kteří vypáčí
schránky na hrobech a rozhází několik uren po hřbitově
a do lesa !?!
Situaci ihned po zjištění řešili pracovníci zastupitelstva
a byla přivolaná Policie ČR. Nyní se hledá řešení, jak
pokud možno co nejlépe podobným případům předejít.
V rámci zajištění bezpečnosti je hřbitov uzamčen.
Provozní doba je od 7:00 – 18:00, od 2.11.2013 bude
otevřeno pouze do 17:00 .

Úmrtí
V posledních dnech nás navždy opustili naši
spoluobčané
26. 8. 2013
10. 9. 2013

pan Karel Majer
pan Richard Rác

Nehoupat se na brankách !
Rádi bychom na tomto místě apelovali především
na rodiče mladých sportovců - pokuste se dětem
vysvětlit, že zákaz houpání na fotbalových brankách
je opatřením směřujícím především k jejich bezpečí !
Vandalismus na hřbitově
Že se krádeže staly součástí
našich životů, je bohužel
smutnou pravdou. Denně
slýcháme, o co kdo přišel
a jak drzost některých pachatelů
nezná mezí. Co je dle našeho
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