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Občasník o dění v Loděnici u Berouna

Jarní úklid
Dámy, pánové, spoluobčané,
přátelé, kamarádi,
již dlouho mne trápí fyzický
nepořádek v naší vesničce spádové. Velmi rád jsem se proto účastnil
jarní úklidové akce, kterou předloni
zorganizoval Ivo Vohradský. Ivo akci
organizoval i loni, ale účast byla,
pravděpodobně díky malé propagaci, velmi slabá. S kolegy v redakci
LoDění jsme se rozhodli využít propagačního potenciálu našeho občasníku a navázat na založenou tradici.
Tímto vás zdvořile prosíme,
žádáme, vyzýváme:
Věnujte několik hodin
svého života a pomozte nám
uklidit svět, ve kterém žijeme.
Někteří možná namítnete „Nejdu. Nesnáším hromadné akce. Připomínají mi bolševické subótniky
a akce Z. Krom toho si platíme

obecní úklidovou četu, tak ať chlapci
makají“. Rozumím. Bolševické akce
jsem také neměl rád a to, že úklid by
měli zajišťovat především obecní zaměstnanci, je zřejmé. Faktem ale zůstává, že nás obklopuje velice kvalitní
svinčík. Překonejme tedy sami sebe
a podpořme činem obecní uklízeče.
Jsou okamžiky, kdy musíme spojit
síly.
Jakým činem?
Ukliďme společně veřejná
místa.
Kdy?
V sobotu 1. 4. 2017 od 8:00.
LoDění zajistí svoz sesbíraných
odpadků a pokusí se získat podporu
od vedení obce, dobrovolných hasičů
a dalších místních uskupení.
Co za to?
Dobrý pocit.

Dále vás, jako poděkování za
účast na úklidu, všechny zveme
1. 4. 2017 od 20:00 do bývalého
kina na Poúklidovou zábavu, kde
k tanci a poslechu zahrají živě známá i neznámá hudební uskupení
(detailní program zveřejníme během
března na www.lodeni.cz). Vstupné
dobrovolné a prvních 500 půllitrů
piva značky Pilsner Urquell bude
ZDARMA. Přesněji řečeno, uhradí
je sponzoři, kterým záleží na čistotě
naší obce. Redakční manželky/přítelkyně uvaří něco drobných pochutin k občerstvení. Pokud se k našim
ženám přidají i další loděnické hospodyňky, budeme nadšeni.
Jak přesně uklidit?
Vysbírat pohozené odpadky. Zamést/pohrabat listí a další biologický
odpad. Vyčistit chodníky a nečistoty
u obrubníků. Ostříhat živé ploty. Vše
dát do pytlů. Prázdné pytle dodáme,
plné odvezeme. Hlaste se prosím na
kontaktech uvedených níže.
Která veřejná místa budeme
uklízet?
Vytipovali jsme následující místa. Pokud vás napadnou nějaká další,
neváhejte a pište, volejte.
Každé místo bude mít svého velitele úklidu. Pro efektivní organizaci
prací nám prosím dejte vědět, s úklidem kterého místa pomůžete. Další
podrobnosti sledujte na www.lodeni.
cz/jarni-uklid-2017.
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(1) Nepořádek okolo nádob na tříděný odpad v ulici 1. máje. (2) Podchod pod dálnicí na konci ulice 1. máje.

(3) Nepořádek pod dálničním mostem ve směru na Rudnou. (4) Nepořádek v ulici Za GZ a podél ohrady GZ Media.

(5) Smeťák u cesty pro pěší Na Skalce. (6) Nepořádek okolo školy.
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(7) Nepořádek okolo chodníku na Jánskou. (8) Nepořádek pod dálničním mostem ve směru na Jánskou.

(9) Nepořádek mezi rostlinami na náměstí. (10) Nepořádek před č. p. 29 v Havlíčkově ulici.

(11) Nepořádek v Karlštejnské ulici. (12) Nepořádek před č.p. 10 v Pražské ulici.
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Je kultivace některých míst nad naše síly? Ano.
Například:
Halda suti u odbočky do Chrustenic. Halda řadu
měsíců hyzdí obec a navíc zhoršuje výhled při vjezdu na
hlavní silnici. Prosíme majitele, aby ji odklidil. Předem
velmi děkujeme.

Nepoložená zámková dlažba v Havlíčkově ulici.
Dlažba je v Havlíčkově ulici vyskládána na hromadě déle
než dva roky. Místo, kde byla dlažba dříve položena, je
nyní zaplněno jemným štěrkem, má parcelní číslo 55/12
a patří obci. Prosíme pana starostu, aby nechal dlažbu
znovu položit. Díky.

Vchod do zdravotního
střediska. Horní fotografie je
z 25. 2. 2017 a zobrazuje vchod
do našeho zdravotního střediska. Dolní fotografii jsem
pořídil v roce 2007 na Kamčatce
při cestování po Sibiři a je na
ní zvěčněn vchod do jedné
z tamních kancelářských budov.
To je podoba, což? Prosíme
odpovědné, aby naše zdravotní
středisko přesunuli ze Sibiře do
střední Evropy 2017. Díky.
Kontaktní údaje
Organizace:
Martin Bok, +420 602 621 540,
martin.bok@3ok.cz
Program Poúklidové zábavy:
pavel.machac@ff.cuni.cz
Redakce: redakce@lodeni.cz
Za redakci LoDění
Martin Bok
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