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BŘEZEN 2018 

 
Požadavek k vyjádření – Letiště Praha 
 
V souvislosti s plánovanou 
výstavbou další dráhy na ru-
zyňském letišti byla našemu 
úřadu doručena Žádost o 
stanovisko – požadavek na 
vyjádření, neboť letový 
koridor, upravený dle 
provozu na nové dráze, 
povede částečně nad 
okrajem naší obce. Z dostupných podkladů lze však 
vyvodit, že občané tuto změnu nijak nepocítí. 
 
Územní plán 
 
Jak jste byli již několikrát informování, probíhá 
v současné chvíli zákonem požadovaný Návrh zprávy o 
uplatňování územního plánu Svinařov. Nyní je pro 
zastupitelstvo připravena ke schválení finální verze této 
zprávy, která byla vypracována Mm Kladna, odborem 
územního plánování. Po odsouhlasení bude zahájeno 
možné výběrové řízení na zpracovatele úpravy 
územního plánu, které vyplývá z výše zmiňované 
zprávy.   
 

1. Svinařovské vepřové hody 
 

Už se to blíží, dne 14. 4. 2018 od 10:00 hod, začnou 
1. Svinařovské vepřové hody! K prodeji bude na 
výběr z jaternic, jelítek 
(žemlová, kroupová), sulcu, 
tlačenky (světlá, tmavá), 
polévky (černá, ovarová), 
zabíjačkového guláše a 
ovaru. Vše možno dát si 
buď na místě, nebo si 
odnést domů. Pochutiny 
výše zmíněné pro Vás 
spolu s našimi hasiči připraví mistr řezník pan Jiří 
Vápeník. Proto Vás srdečně zveme, přijďte se podívat, 
nakoupit, nebo co budete chtít a pokusme se společně 
založit novou tradici Svinařova, i když pravda trochu 
mastnou  

 
Stavební povolení  
 
V současné chvíli bylo zahájeno stavební povolení na 
rekonstrukci ulice Družstevní a Hornické, vše je v rukou 

Mm Kladna, odboru dopravy, který se stará o vše 
potřebné v rámci stavebního řízení. 
 
VOK 
 
Čistě formální připomenutí dlouhodobě nastaveného 
režimu -  první sobotu v následujícím měsíci, tedy 7. 4., 
bude v 8,00 hodin přistaven velkoobjemový kontejner 
na komunální odpad před OÚ. 
 
VOK - BIO 
 
Tohle upozornění je naopak veskrze aktuální – 
velkoobjemový kontejner na bioodpad bude poprvé 
letos umístěn na obvyklé místo u Lébráku, jak nařizuje 
zákon od začátku dubna (zákon neurčuje umístění za 
Lébrákem, ale datum :o)). Pravděpodobně tedy bude 
možno ho využít již během Velikonoc.   
Ač jsme nepředpokládali, že to bude nutné, je bohužel 
třeba znovu opakovat, že do tohoto kontejneru patří 
tráva, plevel, listí. Větvě, větvičky, části keřů a křovisek 
prosíme umisťovat na hromadu za Lébrákem, kde 
každoročně vytvoří hranici spálenou v rámci oslavy 
čarodějnic. 
V žádném případě sem rovněž nepatří plastové obaly, 
ze kterých je někdo líný vysypat listí a trávu a už vůbec 
ne zvířecí exkrementy!  
 
A že se tam loni našly i plastové a dřevěné kusy 
nábytku, to snad již považujme za neopakovatelný 
exces...    
 
 
Čištění lesa 
 
 
 
 
Zima letos drží vládu zuby – nehty co jí síly stačí, ale 
ani ona není všemocná a první krokusy na zahrádkách 
se sluníčkem, které se dovede pěkně opřít do zad, 
dávají tušit nástup jara se vším všudy. A než opravdu 
vše vyraší, pojďme zase něco udělat pro přírodu, ale 
také pro sebe (vždyť kdo se má na ten nepořádek 
dívat!) Byli jsme již potřikrát čistit na jaře les v okolí 
obce, tentokrát vyrazíme ve středu 4. dubna v 17,00 
hodin od Lébráku. Přidáte se?  
Jestli ano, jste srdečně vítáni, rukavice si vezměte ra-
ději vlastní, pytle na nepořádek budou k dispozici.  
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Vítání občánků   
 
Tahle příjemná událost, 
to přivítání nových 
maličkých sousedů, 
proběhne opět ve dvou 
„etapách“ a to dne 
12. května od 14:00 a 
14:30 hod na OÚ. Všichni dotčení, kteří dali k této 
oficiální akci svůj souhlas, budou včas obeslání s 
podrobnými informacemi o konání.  
 
Kácení smrků 
Jak jste si jistě všimli, došlo v minulých 
dnech k pokácení obecních smrků, a to 
jak před obecním úřadem, tak v zatáčce 
v ulici Hlavní. Tento krok byl řádně 
odsouhlasen obecním zastupitelstvem, 
z důvodu bezpečnosti, kdy stromy již 
nebyly v dobrém stavu. 
 
Kromě dvou smrků došlo i k pokácení vzrostlých jeřabin 
u místního obchodu. Tyto byly pokáceny z toho důvodu, 
že zde bude prostor uzavřen oplocením, tak aby nebyl 
umožněn volný vstup do zadních prostor pozemku a 
bylo zamezeno jeho znečišťování! 
 
Fotbal AFK 
 
Vzhledem ke špatnému terénu vlivem nepřízně počasí 
bylo přeloženo utkání Sokol Smečno – AFK Svinařov, 
na 8. 5. 2018. Nadcházející utkání se odehraje dne 1. 
4. 2018 od 16:30 hod AFK – SK Buštěhrad. 
 
Pojeďte s námi do ZOO 
 
Nabídka stále platí, kdo by měl zájem, srdečně Vás 
zveme na zájezd do ZOO Praha, který se uskuteční 
dne 16. 6. 2018 (dále bude upřesněno). Přihlásit se 
stále můžete na našem OÚ! 
 
Velikonoce 
 
Jsou to svátky sice církevní, ale 
jejich tradice, atmosféru a 
především význam znají 
prakticky všichni. Svědčí o 
tom i to, že dny volna 
během těchto svátků byly 
rozšířeny o Velký pátek, 
kdy nepůjdeme do 
zaměstnání. A jen na nás,  

 
využijeme-li této příležitosti k velkému jarnímu úklidu 
nejen v domě, ale i v duši.  
 
Každopádně bychom rádi vám všem popřáli Velikonoce 
klidné, veselé, v kruhu Vašich nejbližších, s 
oprávněným očekáváním nového a snad i přívětivějšího 
času! 
 
Apel na jezdce na koních 
 
Tímto bychom chtěli opět apelovat na jezdce na koních, 
kteří projíždí obcí. Uklízejte prosím po svých koních 
hromady, které se v posledních dnech opět objevují 
uprostřed cest a jsou pro občany nepříjemnou 
překážkou. Současně prosíme, abyste brali ohled i na 
ty, kteří si chtějí udělat procházku lesem, ale bohužel 
narazí na cestu „rozoranou“ (měkký terén zničený od 
koňských kopyt), kterou je velmi obtížné projít! 
Děkujeme! 
 
Poděkování 
 
Tímto bychom chtěli poděkovat panu Romanu 
Dvořákovi, který byl jedním z našich stálých 
pracovníků, za jeho dlouholetou a pečlivou práci. 
Děkujeme a přejeme další spokojená léta! 


