Bude Vás zajímat
Nové autobusové spoje
V únoru 2016 podala obec Smilkov společnosti BEBE-BUS prostřednictvím mikroregionu
Voticko, dobrovolného svazku obcí, návrh na změny dopravní obslužnosti ve svém regionu.
Byly podány tři návrhy na doplnění autobusového spojení.
Doposud se podařilo vyjednat nový autobusový spoj, který jezdí již od 28.8. 2016, odjezd
15:45 z Votic přes Smilkov do Heřmaniček a z Heřmaniček přes Arnoštovice zpět do Votic.
Od poloviny března 2017 jezdí další nový dopolední spoj, zatím dva dny v týdnu a to v pondělí
a ve středu na trase Votice - Smilkov – Heřmaničky – Arnoštovice – Votice. Odjezd z Votic
v 9:30 z nástupiště č. 4., Smilkov 9:38 – Heřmaničky 9:45 – Arnoštovice 9:50 – Votice 9:55
Za oú hd

Ukliďme Česko aneb ukliďme naše krásné osady a jejich okolí
V letošním roce se obec Smilkov poprvé připojila k celorepublikové výzvě „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“, k připojení jsme vyzvali občany prostřednictvím plakátů na veřejných
nástěnkách, osobním kontaktem a na internetových stránkách obce.
Sraz dobrovolníků byl ve 13 hod u obecního úřadu, následně jsme si rozdělili trasy a vydali se
na úklid. Pracovní rukavice a pytle na odpad zajistila obec.
Manželé Marešovi s dcerou Renatou a babičkou Blankou se vydali uklízet příkopy na trase
Smilkov – Zechov. Velmi znečištěný úsek okolo místní komunikace od areálu akciové
společnosti směrem na Oldřichovec uklízeli Marie Kapounová, Hana Dohnalová s dcerou
Ditou a vnoučaty Odnrou a Hynkem, a Hanka Fulínová se svým třemi syny, ti ještě uklidili
trasu podél silnice Kouty – Smilkov, Kouty – Líštěnec a okolí čekárny v Koutech. Manželé
Bukovští uklidili prostor okolo komunikace ve směru na Heřmaničky a okolí cesty dolů od
Svatých a polní cesty do Smilkova. V Líštěnci uklízelo veřejný prostor a prostor okolo silnice
pět členů rodiny Dvořákovy. Na Oldřichovi paní Jiřina Šiková s manželem uklidili hřbitov a
jeho okolí. Okolí autobusových čekáren a místní komunikace na Oldřichovci uklízeli manželé
Bubníkovi s paní Jaroslavou Fidlerovou, vyřezání a úklid náletových dřevin, které bránily ve
výhledu a v zatáčce svými větvemi poškozovaly auta, zajistili manželé Špačkovi.
Všechen odpad svezl a odvezl na skládku do Votic Milan Dohnal.
I při tak malém počtu dobrovolníků se sebralo téměř 500 kg odpadu všeho druhu.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se mohli a zúčastnili se tohoto sobotního úklidu.
Chtěla bych také poděkovat těm, kteří již uklidili, nebo se na úklid okolí svého domu teprve
připravují a samozřejmě těm, kteří uklízí pravidelně a na žádnou výzvu nečekají. Věřím, že
většině z nás i nadále nebude lhostejné, jak vypadá okolí našich domovů a i nadále se
budeme podílet na jeho úklidu. Že se nám podaří naplňovat odkaz slov z české hymny, že
naše země bude stále krásná, zemský ráj to na pohled.
Foto z úklidu viz webové stránky OÚ.
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Každý líc má svůj rub
Ve výše uvedených řádcích se píše a děkuje všem, kteří se snaží okolí našich domovů a osad
udržovat a dělat krásnější a záleží jim na jednoduché větě od těch, kteří nás navštíví, nebo
tudy jen projíždí, ale i sami sobě si řekneme „máme, mají to krásné a uklizené“. Bohužel na
druhé straně jsou ti, kteří nepřispějí, a co je horší dokonce škodí. Každý snad již ví, že máme
určená místa pro bioodpad, plasty, sklo nápojové kartony a valná většina na tato místa odpad
nosí a třídí.
Je k nepochopení, že si někdo dá takovou práci, ořeže větve z ovocných stromů a veze je až
nahoru k lesu Ždár, a tam je pohodí k poli. Ořeže okrasné túje, šup s nimi na louku,
posekanou trávu, nebo shnilá jablka aj. vyhodit, šup s tím za plot své zahrady popřípadě do
nějakého roští, a to vše zřejmě s pocitem dobře vykonané práce. Mám uklizeno. Je celkem
jedno, že se dělá nepořádek na pozemcích, které mi nepatří.
Proto je třeba připomenout, že na bioodpad jsou vyhrazená místa na Oldřichovci, v Koutech a
ve Smilkově je přistavený kontejner u mostku u rybníka Mlýnský.
Je třeba také vzít na vědomí skutečnost, že ten, kdo odkládá odpad mimo vyhrazená místa
vytváří černou skládku se vystavuje riziku pokuty podle zákona o přestupcích č. 200/1990 §
47 odst. 1 písmeno h) odst. 2, dále se dopouští porušení zákona o obcích č. 128/2000 § 58
odst. 2 a odst. 3.
Foto z černých skládek viz webové stránky OÚ.
Za oú hd

