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KVĚTEN/2020 

 
INFO ZE ZASTUPITELSTVA 
 
Dne 20. 5. 2020 proběhlo po dlouhé době první možné 
zasedání obecního zastupitelstva, ze kterého vyplynulo 
následující: 
 
KONTROLA OPERATIVNÍHO ROZPOČTU 2019 
 
Pan Mach seznámil OZ s výsledky kontroly 
operativního rozpočtu obce za rok 2019. Obec přeplnila 
příjmy o 2.442.791,- Kč a ušetřila na výdajích 
1.500.476,- Kč. Celkový výsledek obce za rok 2019 byl 
+ 3.943.267,- Kč. Jedná se o nejlepší výsledek za 
posledních 5 let. Trend příjmů je rostoucí a 
v provozních výdajích se daří šetřit. Ušetřené 
prostředky jsou investovány do vybavení obce. 
Vzhledem k tomu, že v současnosti nelze předpovědět 
propad příjmů v souvislosti s COVID-19 a obec uvolnila 
prostředky na pomoc v nouzovém stavu, je nutné 
sledovat zejména výdaje. 
 
FINANČNÍ AUDIT 2019 
 
V měsíci dubnu byl na obci proveden finanční AUDIT. 
Z výsledku auditu vyplývá, že z hlediska finanční 
kontroly není k fungování obce připomínek!  
 
PÁLENÍ HROMADY  
 
Dne 1. 5. 2020 došlo ke spálení hromady za rybníkem 
Lébrák. A i když by měly být na hromadě pouze 
křoviny, našlo se tam spousty jiných věcí, hlavně pak 
náboje, které ihned po zapálení začaly 
nekontrolovatelně bouchat! 
 
Jinak vše proběhlo bez problémů, za což děkujeme 
našim SDH! 
 
OBECNÍ ÚŘAD 
 
Provozní doba na našem OÚ je zpátky. 
 
Po, St 07:00 – 17:00 hod 
Čt 07:00 – 16:00 hod 
 
V provozu je zpátky i místní knihovna, pod vedením 
paní Šmejkalové a to tradičně každé pondělí od 13:00 
do 17:00 hod. 

 
 
NEBEZPEČNÝ ODPAD 
 
OÚ Svinařov a FCC Regios, a.s. pořádají mobilní svoz 
NEBEZPEČNÉHO odpadu! 
 
V sobotu 20. 6. 2020 od 11: 40 do 12:40 hodin, na 
návsi před OÚ. 
 
Fyzické osoby mohou zdarma odevzdat: 
- zářivky a výbojky  
- autobaterie a monočlánky  
- oleje vyjeté, použité fritovací, filtry – včetně obalů  
- barvy a laky – včetně obalů  
- kyseliny, rozpouštědla, čističe, domácí chemie  
- nádobky od sprejů  
- staré a nepotřebné léky - lednice, TV, PC 
 
LETNÍ KINO SVINAŘOV  
 
Dne 12. 8. 2020 (středa) do naší obce opět zavítá Kino 

na Kolečkách.  

Tentokrát s filmem CHLAP NA STŘÍDAČKU (Jiří 

Langmajer, Ivana Chýlková, Lucie Žáčková).  

Promítání opět proběhne na prostoru za rybníkem 

Lébrák, předpokládaný čas začátku promítání 

21:00 hod (nebo po setmění). 

Vstupné dobrovolné!  

 
FOTBAL 

Zdravíme fanoušky fotbalu a toho svinařovského 
obzvlášť. Týmu Svinařova se povedlo postoupit zpátky 
do 3. třídy. Dne 10. 5. 2020 zahájil tým Svinařova 
přípravu na novou sezónu. Skvělá zpráva je, že se 
vrací 3 výborní hráči z obecního přeboru a to Vladimír 
Pech, Jiří Červinka a Petr Kasík, což tým velmi posílí. 
Klub doufá, že ho také posílí legenda a všemi uznávaný 
Petr Gutheis, dale jednáme ještě o dvou možných 
posilách. Budeme se těšit na vaší návštěvu a podporu v 
nadcházející sezóně.    

     Vl. Kalous 
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Dne 30. 5. 2020 od 16:30 hod, na hřišti soupeře, nás 
čeká první přátelský zápas. 

Sokol Smečno – AFK Svinařov 

 

 

Dne 13. 6. 2020 od 16:30 hod je pak naplánována 
odveta.  

 AFK Svinařov – Sokol Smečno 

INFO – kulturní AKCE 

Z důvodu opatření, která byla nastvena v rámci Covid – 
19, budou prozatím přesunuty akce jako Dětský den 
nebo Vítání občánků. Akce budou uskutečněny v 
náhradních termínech o kterých budete včas 
informováni. 

První letošní akcí bude dne 
1. 8. 2020 NOHEJBALOVÝ 
TURNAJ, který se tradičně 
uskuteční na našem 
víceúčelovém “dětském” 
hřišti. Pokud budete mít o 
účast na turnaji zájem, již 
teď, je možné se přihlásit. 

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

 

ZÁJEZD do ZOO a SAFARI Dvůr Králové 

Plánovaný zájezd do 
ZOO a SAFARI Dvůr 
Králové se uskuteční 
v sobotu 27. 6. 2020, 
předpokládaný sraz 
v 8:30 hod (bude 
upřesněno) na návsi 
před OÚ, příjezd cca 17:00 hod. 

Čeká nás prohlídka ZOO včetně SAFARI, které 
projedeme Afrikatruckem, který krom samotného safari, 
kde se volně pohybují jednotlivá zvířata, projíždí i 
africkým safari Josefa Vágnera a safari lvím… 

 

 

Podmínky: 

• pro místní děti od 3 do 15ti let a seniory 
VSTUP a DOPRAVA ZDARMA! 

• ostatní občané mají DOPRAVU ZDARMA! 

• do 15ti let NUTNÝ doprovod rodičů! 

Zbývají poslední volná místa, proto pokud máte ještě 
zájem neváhejte se do 29. 5. 2020 přihlásit buď na 
našem OÚ nebo na tel: 605 773 564! 

 

NÁVRH ZADÁNÍ ÚP SVINAŘOV 

V termínu od 14. 5 do 15. 6. 2020, bude na našem OÚ, 

nebo na Mm Kladna odboru územního plánování, vždy 

v úředních hodinách, možnost nahlédnutí do ZADÁNÍ 

NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU SVINAŘOV! 

Proto prosíme ty, kteří se o věc zajímají, aby tak v 

tomto časovém rozmezí učinili a pokud budou mít 

zájem, podali možné PŘIPOMÍNKY k zadání ÚP, 

písemně na Mm Kladno odbor ÚP. 


