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                                                     4/2015 - DUBEN 
 

AKTUALITY OÚ - "co se děje a co se připravuje" 
 
- během května proběhne montáž ochranné sítě za 

fotbalovou branku na dětském hřišti 
- s Lesy ČR byla sjednána kontrolní prohlídka 

ohledně  pročištění Libušínského potoka 
- byly pořízeny nové míče na fotbal a basketbal  
- byl vyčištěn prostor a posekána tráva u čističky, pod 

velkým hřištěm a v okolí rybníku Lébrák i s přítokem 
do něj 

- bylo rozšířeno separační stání na křižovatce ulic 
Hlavní a Na Průhoně  

 
"Nová" autobusová linka 
 
Dne 7.4. 2015 byla ČSAD Slaný zprovozněna autobu-
sová linka Svinařov - Slaný a zpět. Nástupiště bude na 
návsi. ČSAD Slaný nevyžaduje žádný poplatek od 
obce, pouze vystavení povolení na zajíždění na náves. 
Linka bude jezdit 3x denně dle přiloženého jízdního 
řádu. 

VOK na BIO 
 
O přistavení velkoobjemového kontejneru na bioodpad 
občané vědí a využívají ho, jen pro úplnost připomí-
náme, že je určen na trávu, slabé (opravdu slabé) vět-
vičky, zbytky ovoce a zeleniny, listí, plevel, dřevní 
štěpku. Rozhodně do něj nepatří gastroodpad (zbytky 
jídel), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, exkre-

menty masožravých zvířat a další biologicky nerozlo-
žitelný odpad. 
 
VOK klasický 
 
Jako vždy v tomto období - první sobotu v měsíci, tedy 
2. května od 8,00 do 10,00 hodin, bude na návsi 
kontejner na tuhý komunální odpad.. 
 
Kanalizace ul. Na Průhoně a Zahradní 
V minulých dnech proběhla kolaudace akce: Dokončení 
splaškové kanalizace v ul. Na Průhoně a Zahradní v 
obci Svinařov. Stejně jako při povolování byla i kolau-
dace provedena na dvě části a to: propojení a změna  v 
užívání. Kolaudaci byl přítomen pan starosta, pan 
Křeček jako stavební dozor a zástupkyně Magistrátu 
města Kladna, Vodoprávního úřadu. Závěrem celé 
kontrolní prohlídky bylo zhodnocení, že je vše v po-
řádku a následně bude udělen kolaudační souhlas. Po 
jeho udělení budou všichni občané v těchto ulicích 
informováni a dále vyzvání k připojení se na splaš-
kovou kanalizaci. Připojení bude možné použitím 
původní dešťové přípojky s tím, že do splaškové 
kanalizace nesmí být vpouštěno krom vod splaškových 
nic jiného. Je přísně zakázáno vpouštět dešťové nebo 
povrchové vody! Domácnosti, kde nebyly dešťové 
přípojky nikdy zbudovány, budou řešeny jednotlivě. 
 
Očkování psů a koček 
 
Na sobotu 16. května je sjednáno opět očkování pejsků 
a kočiček. Paní MVDr. Posekaná, které ho zajišťuje, 
bude mít "ordinaci" na návsi od 10,00 do 11,00 hodin, 
jako vždy se v případě nepřízně počasí uchýlí do 
autobusové zastávky.  
 
 
 
 
 
Ochranná síť za fotbalovou branku 
 
S firmou SPORT Club s.r.o. byla podepsána smlouva   
o realizaci ochranné sítě za fotbalovou branku na dět-
ském hřišti. Síť bude instalována na straně u p. Burdy  
v průběhu měsíce května. V tuto chvíli byly pro děti 
zakoupeny nové míče na fotbal a basketbal, které si 
mohou kdykoliv půjčit. Protože došlo v minulosti k tomu, 
že děti míč nechaly na hřišti a nedošlo k jeho vrácení, 
prosíme je tímto, aby na to příště dávali pozor a míče 
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vrátili zpět. K zapůjčení jsou dále i sítě na nohejbal, 
volejbal a tenis. 
Připomenutí - při hraní na víceúčelovém hřišti je nutno 
dbát krom bezpečnostních pokynů také zákazu jízdy na 
kolech a ostatních dopravních prostředcích po povrchu 
hřiště ! 
 
Vítání občánků 
 
V průběhu května, přesně 16. 5. od 14,00 hodin,  
proběhne také vítání nových občánků, jejich rodiče 
budou informováni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pálení čarodějnic 
 
30.dubna se budou jako každý rok  pálit čarodějnice, 
sraz dětí k průvodu bude na velkém hřišti v 18,00 
hodin. Po průvodu, který bude směřovat na louku za 
Lébrák, budou zapáleny ohně, každý si bude moci 
spálit svou namalovanou čarodějnici. Kdo přijde v čaro-
dějnickém kostýmu, obdrží dárek ! Pro všechny děti 
budou ale přichystány buřtíky na opékání a limča zdar-
ma, taťkové a maminy si budou moci  dát jedno točené, 
kávu či jiné občerstvení a připravit se na zábavu, která 
bude následovat a je plánovaná až do druhé hodiny 
ranní...  
 
 
A telegraficky výsledky fotbalu 
 
21.3.2015 SK Běleč – AFK 1:2 np 
28.3.2015 AFK – Slavoj Kladno 2:3 
4.4.2015 – odloženo (náhradní termín 30.4.2015 od 
15:30 hod) 
11.4.2015 AFK – Lhota B 3:2 
18.4.2015 Hrdlív – AFK 4:3 np 
 
Po 18. kole je AFK na 5. místě se 31 body. 


