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ÚNOR 2018

 
Družstevní a Hornická ulice 

Po vypracování projektové dokumentace na ulice Druž-

stevní a Hornická jsme  předali a zahájili vyjadřovací 

řízení k těmto ulicím, tj. stavební povolení, odbor dop-

ravy, ČEZ, O2, RWE atd. Následně budou obyvatelé 

příslušných ulic, kterých se to týká, informováni. 

VOK  
 

Ačkoli zima, jak se zdá, neřekla ještě poslední slovo a 
nehodlá se vzdát vlády (byť přechodné – vládla 
tentokrát opravdu jen pár dnů), máme již v kalendáři na 
dohled březen a to je přece jarní měsíc. A započal-li již 
někdo z vás s jarním úklidem, může jeho pozůstatky 
odložit do velkoobjemového kontejneru, který bude 
přistaven již tuto sobotu, 3. března v 8,00 hodin na 
návsi před OÚ. 
 
Vepřové hody 
 
Vesnická zabíjačka – to bylo 
dříve něco ne snad oby-
čejného, ale rozhodně ne 
neobvyklého všude tam, kde 
byli lidé schopni a ochotni vykrmit si 
doma pašíka a pak si udělat nejen zásobu masa na 
dlouhou dobu, ale také se těšili na domácí jaterničky, 
jelítka, čerstvý ovar… Nu, proč ne? A má-li někdo chuť 
– dostane příležitost zúčastnit se přímo výroby. Pravda, 
suroviny budou sice dovezené z porážky, ale přípravu 
budou mít zájemci takříkajíc z první ruky od mistra 
řezníka, a kdo bude chtít, bude si moci na místě koupit 
masné lahůdky, u jejichž výroby byl přímo účasten.  
  
Tedy SDH a OÚ Svinařov Vás srdečně zvou na 
1. vepřové hody, datum bude upřesněno na plakátech 
a rozhlasem, vše se bude odehrávat na návsi před 
obecním úřadem. Proto máte li chuť dát si něco 
dobrého, (plátek tlačenky, teplou jaternici, trochu 

polévky) nebo si cokoliv z toho koupit a donést domu, 
přijďte, budeme velice rádi! 
 

 

A ještě k prasatům 
 
Když si někdo doma krmí prase nebo prasata – prosím, 
je to jistě jeho právo a ví proč to dělá (viz předchozí 
článek). Když je ale opakovaně nedokáže uhlídat, nebo 
ještě hůř úmyslně je vypouští ven, měl by si uvědomit, 
že nejen že porušuje zákon, ale riskuje, že zvířata bez 
dozoru někoho napadnou či způsobí škodu. A věřte, že 
jít na procházku do lesa s malými dětmi a opakovaně 
potkávat volně pobíhající prasata není nic příjemného.   
 
Plán obnovy a rozvoje obce do roku 2018 
 
Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci Plánu obnovy 
a rozvoje obce do roku 2018, který zasahuje až do roku 
2021 a dále. Do plánu byly doplněny další akce, které 
v dalších letech zlepší život v obci. Aktualizovaný plán 
je vyvěšen na webových stránkách obce. 
 
Dotace 

 
Spoluprací s Krajským úřadem Středočeského kraje se 
na přelomu roku podařilo realizovat dotaci na akci 
„Náves“ ve výši 720.000,- Kč. Dotace je již vyúčtovaná 
a zkontrolovaná po finanční stránce. Kontrola rozsahu a 
provedení stavby proběhne podle pravidel Krajského 
úřadu v následujícím období. 
  
Finance 

 
Dobrá finanční situace 
obce vyplývá 
z nastaveného systému 
hospodaření a plánu úspor. Naše obec 
je finančně soběstačná a dokáže vygenerovat finanční 
prostředky na opravu ulic „Družstevní a Hornická“ a 
další akce pro zvelebení obce. Z celkových výsledků je 
vidět, že zodpovědný a hospodárný přístup k provozu 
obce se vyplácí. 
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Kontrola plnění rozpočtu za rok 2017 

 
Rozpočet na rok 2017 byl přeplněn v příjmech o 
264.000,- Kč a ve výdajích bylo v souladu s plánem 
úspor ušetřeno 557.000,- Kč. Celkově tedy rozpočet 
skončil plus 821.000,- Kč, což je lepší výsledek než 
v minulém roce. Tyto prostředky jsou připraveny na 
realizaci dalších akcí podle plánu. 
 

Pojeďte s námi do ZOO 

 

A ještě další pozvánka, 
rádi bychom Vás 
tímto pozvali na 
zájezd do ZOO 

Praha, místní děti a 
senioři budou mít 
vstupné a dopravu 
hrazeny obecním úřadem! Zájezd je naplánován na   
16. 6. 2018, odjezd a příjezd bude upřesněn. Pokud 
máte  zájem, a chtěli byste s námi vyrazit, přihlaste se 
prosím závazně na OÚ u pí Furstové, nebo na 
tel.:605 773 564. Počet míst je dán kapacitou 
autobusu 
 
Fotbal 

 
A fotbalový fanoušek AFK jistě 
ví, že první zápas jarní části 
sezony začíná 24. 3. 2018 

zápasem Smečno – Svinařov 

od 15:00 hod. Tedy 
nezapomeňte přijít fandit!! 
 
 


