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BŘEZEN  2016 

 
Chválíme ! 
 
Na popud a výslovné přání paní Šplíchalové velmi rádi 
oceňujeme obětavou práci pana Husnaje, který udržuje 
naše komunikace v zimě sjízdné bez ohledu na denní či 
noční dobu a stávající podmínky. A to i navzdory někdy 
velmi nevhodně zaparkovaným vozidlům. 
 
 
 
 
 
 
 
Myslíme si, že za zmínku stojí v tomto odstavečku i 
upravená a uklizená obec – jistě jste si všimli, že po 
zimě se pracovníci OÚ činili a že nám prokoukla. 
A rovněž avizovaná oprava vzhledu čekárny je již hoto-
vá a přispěla k celkově příznivému dojmu.  
 
 
 
Mobilní svoz nebezpečného odpadu 
  
OÚ společně s firmou Regios opět připravili mobilní 
sběrnu nebezpečného odpadu. Bude přistavena před 
OÚ v sobotu 16. dubna 2016 od 12 do 13 hodin. Zdar-
ma mohou fyzické osoby odevzdat k likvidaci : 
- zářivky a výbojky 
- autobaterie a monočlánky 
- vyjeté oleje a použité olejové filtry – včetně obalů 
- použité fritovací oleje 
- barvy a laky – včetně obalů 
- kyseliny, rozpouštědla, čističe a další  
domácí chemii 
- nádobky od sprayů 
- prošlé a nepotřebné léky 
- chladničky, TV, PC 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
„Tradiční“ ( :o) ) sběr lesního odpadu 
 
Zatímco v minulém čísle jsme hovořili s radostí a téměř 
s pýchou o tom, že řada akcí již snese díky své popula-
ritě a pravidelnému konání přízvisko „tradiční“, o sběru 
toho, co některá individua ponechají v lese, se asi o 
začínající tradici v masovém měřítku hovořit nedá. Ale 
kdyby byla řeč jen o tom, co kdo v lese ponechá… 
Nesu si do lesa PETku s pitím nebo sáček s brambůrky 
a po konzumaci obal prostě odhodím, ať si s ním příro-
da poradí (co na tom, že ji to bude trvat 300 let…). 
Jsem nevychovaný člověk - ale budiž. Jenže nepřeber-
né množství igelitových pytlů a tašek plných převážně 
použitých dětských plen ve stráni pod silnicí již není 
nedbalost nebo neslušnost, ale cílené poškozování 
životního prostředí a otravování okolí lidem, kteří trpí 
zvrhlou snahou některých nelidí ušetřit náklady za 
popelnici ! 
 
 
 
Ale abychom tento příspěvek nekončili neveselou myš-
lenkou na nezdvořáky, je třeba zmínit objektivně i to, že 
letos bylo účastníků dvakrát více, než loni ! Ano, máte 
pravdu všichni, kdo jste si pamatovali loňský počet 
účastníků sběru a tipovali jste, že tentokrát byli ČTYŘI ! 
A půjde-li takto dál, bude v roce 2020 pročesávat a 
čistit jarní les okolo naší pěkné obce 64 lidiček !  
Těšíme se !  
 
VOK + VOK 
 
Jak tomu rozumět ? Je to prosté – VOK na komunální 
odpad bude letos poprvé přistaven 2. dubna v 8,00 
hodin na obvyklém místě u OÚ. Pospěšte si, kolem 
deváté bývá již pravidelně plný a teď po zimě… 
No a druhý – na BIO odpady – bude přistaven 1. dubna 
a bude opět u Lébráku stát až do října. 
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Změna času 
 
Uteklo to, viďte ? Tolik diskutované téma, zda to je či 
není v dnešní době ještě výhodné nebo zda to výrazně 
neškodí našemu organizmu už je tady zas. Inu - hodno-
tit to můžeme ze všech stran, ale neměli bychom si 
přitom zapomenout posunout hodinky v neděli 2. dubna 
ve 2,00 na 3,00 (a pak to půjdeme dospat…). 
 
 
 
 
 
Velikonoce    
 
Letos poprvé v české historii jsou Velikonoční svátky 
rozšířeny o volný den na Velký pátek. Užijte si tedy tyto 
volné dny společně se svými  rodinami pokud možno 
v klidu a opravdu sváteční náladě s předzvěstí blížícího 
se jara ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ještě rozpis fotbalových utkání  
 
14. So 26.03.  15:00    SK Buštěhrad - Svinařov 
15. Ne 03.04.  16:30    Svinařov - Dřetovice 
16. Ne 10.04.  16:30    Velká Dobrá B - Svinařov 
17. Ne 17.04.  17:00    Svinařov - Sn Kladno 
18. So 23.04.  17:00    Bratronice - Svinařov 
19. Ne 01.05.  17:00    Svinařov - Novo Kladno 
20. Ne 08.05.  17:00    Stochov - Svinařov 
21. Ne 15.05.  17:00    Tuchlovice B - Svinařov 
22. Ne 22.05.  17:00    Svinařov - SK Vinařice 
23. Ne 29.05.  17:00    Lhota B - Svinařov 
24. Ne 05.06.  17:00    Svinařov – Slovan Dubí 
25. So 11.06.  17:00    Sparta Kladno - Svinařov 
26. Ne 19.06.  17:00    Svinařov - Slavoj Kladno 
 

Přejeme našim hochům, ať se jim ve druhé polovině 
soutěže daří !  
 


