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INFO ZE ZASTUPITELSTVA 
 
FINANČNÍ SITUACE a NOVÝ ROZPOČET 
 
Zastupitelstvo bylo na posledním jednání informováno o 
propadu příjmů do obecní pokladny z důvodu epidemie 
COVID-19. Propad se skládá ze dvou částí. V první 
části dojde k propadu v souvislosti s daňovými balíčky 
vlády pro fyzické osoby a firmy, který bude z části 
vládou kompenzován. V druhé části dojde k propadu 
příjmů obce z daní osob a firem a z toho vyplývá, že 
bude nutné snížit výdaje. Zastupitelstvo projedná a 
schválí úpravy rozpočtu a bude pravidelně sledovat 
příjmy, aby bylo možné reagovat na konkrétní snížené 
příjmy. 
 
DOVOLENÁ MUDr. JURIŠTA 
 
LETNÍ DOVOLENÁ 2020 
 
20. - 31. 7. 2020 
24. – 28. 8. 2020 
 
V této době pro akutní stavy zastupuje  MUDr. 
Kučerová, Slaný, Vikova 513, tel.: 312 527 349. 
 
Přejeme všem krásné léto, a zajistěte si prosím své 
léky včas! 
 
STÍŽNOST 
 
V posledních dnech se nám na dětském hřišti rozmohl 
takový nešvar. Vysedávání mladistvých v koutu pod 
přístřeškem, což o to, to by nebylo nic špatného. Jejich 
posezení je však doprovázeno sprostým slovníkem, 
nevhodnými písničkami z rádia, pitím alkoholu, 
kouřením a nakonec neskutečným nepořádkem, který 
si nejsou ani schopni po sobě uklidit.  
A proč to píšeme? Na jejich chování jsme byli několikrát 
upozorněni a dokonce i písemnou stížností.  
Na místě jsme je upozornili i my sami a podle všeho tak 
činní i někteří rodiče. 
 
A v poslední řadě bychom chtěli upozornit, že na 
dětské hřiště ani jeho blízké okolí NEPATŘÍ děti na 
motorkách, čtyřkolkách a podobně! 
 
   Děkujeme za pochopení. 
 
 

VOK 
 
VOK bude opět přistaven na návsi před OÚ, již tuto 
sobotu 4. 7. 2020 v čase od 08:00 do 10:00 hod.  
 
LETNÍ KINO SVINAŘOV - změna 
 
V minulém zpravodaji jsme psali o letním kině, termín i 

čas zůstávají stejné, jen film se nám změnil, tedy 

promítán bude nakonec film: 

  3BOBULE 

Dne 12. 8. 2020 (středa) do naší obce opět zavítá Kino 

na Kolečkách.  

Promítání opět proběhne na prostoru za rybníkem 

Lébrák, předpokládaný čas začátku promítání 

21:00 hod (nebo po setmění). 

Vstupné dobrovolné!  

 
FOTBAL 

Vážení fotbaloví fanoušci, měsíc utekl a je čas napsat 

pár řádků. V první řadě se tým Svinařova omlouvá za 

blamáž a potupnou prohru v přátelském utkání na 

Smečně. Toto utkání se nám hrubě nepovedlo. Naproti 

tomu Smečno vykazuje velký progres a hraje velmi 

dobře. Druhé přátelské utkání sehrál Svinařov se 

Slavojem Kladno, které skončilo 3:3, a předvedená hra 

byla z naší strany už lepší. Třetí přátelské utkání sehrál 

Svinařov doma proti Smečnu. Smečno opět ukázalo, že 

je to tým okresního formátu ne-li „krajského“. Dost o 

Smečně, zapomeňme na to a věřme, že se po 

prázdninách týmu povede lépe, v což pevně věříme. 

Výborná zpráva přišla z obecního úřadu. Pro tým 

Svinařova se našla nemalá suma na rekonstrukci 

sprch, šaten a střechy. Pokusíme se rekonstrukci 

zvládnout do prvního mistrovského utkání. 

Rekonstrukci budou provádět převážně hráči. Všechny 

vás zdravíme a ještě jednou děkujeme obci za podporu. 

O rekonstrukci a dění „na kopci“ vás budeme průběžně 

informovat. 

Sportu zdar a svinařovskému fotbalu obzvlášť. 

 

    Vl. Kalous 
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NOHEJBAL 

Dne 1. 8. 2020 se bude na našem “dětském” hřišti 

konat, již po osmé, náš NOHEJBALOVÝ TURNAJ. 

Přihlásit se může kdokoliv kdo si bude chtít zahrát a to 

nejpozději do 24. 7. 2020 

na našem OÚ nebo na tel.: 

605 77 564, počet mist je 

omezen! 

Startovné 300,-/tým, hra 
formou 3 na 3.  

 

ZÁJEZD do ZOO a SAFARI Dvůr Králové 

No byli jsme 
v ZOO..Autobus byl 
naplněn do posledního 
místa, celkem se zájezdu 
zúčastnilo 63 osob, za 
což velice děkujeme! 

Na začátku jsme projeli safari v typickém AfrikaTrucku. 
Projížďka byla doplněna zajímavým výkladem 
průvodce, který nás upozornil na nebezpečný výběh se 
lvy. Ale vzhledem k velikému teplu leželi lvi bez hnutí a 
žádné nebezpečí naštěstí nehrozilo. 

Dále byl rozchod po zbývající části ZOO a ve čtyři 
hodiny sraz a odjezd zpátky domů. 

Věříme, že i přes velké teplo, se zájezd všem líbil a 
příští rok se v takovémto počtu sejdeme znovu. 

    Děkujeme☺  

 


