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OBNOVENÍ AUTOBUSOVÉ LINKY - připomínáme PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE

Autobusová doprava se stále
mění, provoz linek bývá
několikrát do roka obměněn
a ne vždy je to ku prospěchu.
A tak se stalo, že pan
starosta vyvolal několik jednání s dopravcem a nakonec
se povedlo obnovit přímou linku Libušin - Svinařov -
Smečno - Slaný, která bude znovu fungovat od 7. 3.
2021. Autobusový řád na www.svinarov.cz

ZIMA

Když už nic jiného, tak
zima a pravé
„Ladovské" počasí se
tento rok opravdu
povedlo. Děti užily
nejen sáňky, ale
hlavně led a brusle a
nejen děti i spousty dospělých obulo brusle a využilo
ledovou plochu, jaká už dlouho nebyla. Nakonec se
povedlo i umělé kluziště na louce za Lébrákem, které
využívaly menší děti a jistě si ho užily.

POPLATKY

Začátek roku ssebou přináší i poplatky, tedy pokud
ještě nemáte zaplaceno, nezapomeňte na poplatky za
popelnice, hřbitov a pejsky.

Děkujeme ©
ÚZEMNÍ PLÁN

Pro ty které to zajímá, bylo shváleno zadání územního
plánu Svinařov. Proto pokud máte zájem v této věci o
své pozemky, sledujte dále naší úřední desku popř.
webové stránky a hlídejte si možnost veřejného
projednání, případně podání námitek či jiných podnětů
ke vzniku nové podoby ÚP.
OMLUVA

Dlouho očekávaná akce přístavby zbrojnice je ve své
konečné fázi získání povolení. Přístavba zbrojnice je
naplánována jako rozšíření stávající zbrojnice o
místnost garáže pro „nové" hasičské auto. Stavba bude
probíhat svépomocí v režii našich SDH a za finan
cování obecním úřadem.

Spolu s přístavbou zbrojni
ce dojde k vysekání keřů
naproti kontejnerům, z dů
vodu lepších rozhledových
poměrů při výjezdu tech
nicky na hlavní komunikaci
a bezpečnosti chodců. Dále budou nově osazena ná
věstidla v případě výjezdu hasičů, které zajistí bez
pečný provoz v místě v danou chvíli.

PER ROLLAM

V poslední době se v zápisech OZ objevuje, hlasování
formou „per rollam", ale co to vlastně znamená? Toto
hlasování jsme začali využívat vzhledem ke stávající
siuaci kolem Covidu 19, tedy:

Per rollam - způsob rozhodování statutárního či jiného
orgánu právnické osoby, které probíhá jako obvykle na
shromáždění jeho členů, ale korespondenčně nebo
prostřednictví technických prostředků.

Naše hlasování touto formou probíhá prostřednictvím
emialové komunikace a následně je vloženo do nad
cházejícího uskutečněného jednání a jeho zápisu.
MDŽ

Dne 8. 3. 2021 nás jako každý
rok čeká mezinárodní den žen.
Dovolte nám alespoň touto
cestou popřát všem ženám,
dívkám, maminkám i babičkám
jen to nejlepší a užijte si krásný den a samozřejmě
nejen tento.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se zas a
znovu omlouváme naším jubilantům. Na nikoho naza-
pomeneme a jakmile to bude možné ihned věc napraví- -
me a přijdeme s gratulacemi©

VOK

První VOK v tamto roce bude v obci přistaven první so
botu měsíce dubna, tedy 3. 4. 2021 v čase od 08:00
do 10:00 hod.

Autor článků: OÚ SvinařovSchváleno dne: 25. 2. 2021


