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PROSINEC 2018 

Přání do roku 2019  
 
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem, 
popřál krásné a poklidné prožití Vánočních svátků, 
mnoho úspěchů, štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 
2019. Zároveň bych pak chtěl poděkovat všem, kteří se 
za, teď již skoro uplynulý, rok 2018 podílely na 
fungování naší obce, starali se o ni nejen v duchu 
mnoha úspěšných akcí, ale také se podíleli na jejím 
dalším „zkrášlování“. 
 
Tedy ještě jednou Vám všem, bez rozdílů, přejeme 
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2019! 
 
   Zastupitelstvo obce 
 
Termíny jednání zastupitelstva 2019 
 
OZ se koná v zasedací místnosti OÚ Svinařov,  
vždy od 18:00 hod! 
9. 1. 2019 
30. 1. 2019 
20. 2. 2019 
13. 3. 2019 veřejné jednání 
3. 4. 2019 
24. 4. 2019 
15. 5. 2019 veřejné jednání 
5. 6. 2019 
26. 6. 2019 
17. 7. 2019 prázdniny (dle potřeby) 
7. 8. 2019 prázdniny (dle potřeby) 
28. 8. 2019 prázdniny (dle potřeby) 
18. 9. 2019 
9. 10. 2019 veřejné jednání 
30. 10. 2019 
20. 11. 2019 
11. 12. 2019 veřejné jednání 
 
Plánované kulturní akce pro rok 2019 
 
duben – Pálení čarodějnic 
květen – Staročeské máje 
kvetěn – Vítání občánků 
červen – Dětský den 
červen/červenec – Pojeďte s námi do ZOO Plzeň 
srpen – 7. Svinařovský sportovní turnaj 
srpen – Rozloučení s prázdninami 
říjen/listopad – Hallowen 
listopad – Vítání občánků 
prosinec – 7. Vánoční jarmark/3. Svinařovské vepřové 
hody 

 
Třídění odpadu 
 
Prosíme všechny občany, aby při likvidaci tříděného 

odpadu dodržovali stanovená pravidla. Před vhozením 

např. krabice pořádně “sešlapejte”, zmačkejte, 

zabráníte tak volnému povalování ostatních krabic a 

jiného nepořádku v okolí kontejnerů, které se již dovnitř 

nevejdou! Děkujeme. 

 
6. Vánoční Jarmark a 2. Svinařovské vepřové hody 

A je to….Obě akce jsou úspěšně za námi a my se 

můžeme těšit na příští rok. Ovšem teď se zaslouží 

poděkovat všem aktérům těchto akcí, kteří za vším stojí 

a bez kterých by nic z toho nebylo možné. 

Vožehovi, Z. Mucha, M. Svoboda, V. Zvárová, 

P. Doxanský, Horovi, Dlouhých, R. Kiliášová, 

P. Husnajová, Š. Muller, Elicarovi, J. Papáček, 

J. Burleová, J. Pružinec a všichni členové obecního 

zastupitelstva.. 

A v neposlední řadě patří velký dík panu řezníkovi 

Jiřímu Vápeníkovi! 

   Všem moc děkujeme☺  

2. Svinařovské vepřové hody v číslech 

Bylo pro Vás připraveno…. 

- 280 ks jaternic 

- 80 ks žemlových, 80 ks kroupových jelit 

- 30 ks tlačenky světlé, 5 ks tmavé 

- 15 ks žemlového prejtu, 5 ks kroupového 

- 30 ks sulcu 

- 100 porcí zabijačkového guláše 

- 50 l tmavé, 25 l světlé polévky 

Celkem bylo zpracováno cca 165kg vepřového! 

A co zbylo…?Jeden sulc a pár porcí polévky. 

Děkujeme všem, kdo dorazili a nakoupili, jste úžasný! 
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Z kroniky obce 

Chtěli bychom poděkovat přispěvovatelům starých 

fotografií panu Petru Opltovi a paní Kotové a stále 

prosíme, pokud mate doma i vy nějaké fotografie z 

dřívější doby, půjčte nám je prosím, neporušené 

vrátíme. Děkujeme. 

Tady jeden minulý zasněžený Svinařov.. 

 

Za fotografii děkujeme P. Opltovi. 

Facebook 
 
Na našem facebookovém profilu, Svinařov u Kladna – 

oficiální, byla v souvislosti s rozsvícením našeho 

Vánočního stromu vyhlášena dětská minisoutěž. Děti 

mohly posílat do 30. 11. 2018 obrázky podle nich 

nejkrásnějších Vánočních stromečků. A jak to dopadlo? 

 

1. místo Kryštůfek Kulhánek 

2. místo Mareček a Štěpánek Hartlovi 

3. místo Kája Krymlák 

 

 

 

 

 

 

Cena za svoz netříděného komun. odpadu 2019 

OZ na svém jednání dne 12. 12. 2018 

schválilo poplatky za sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu na rok 2019, bez navýšení ceny, 

tj. ve stejné výši jako v roce 2018 v souladu s Přílohou 

č. 5 k Vyhlášce č.2/2013. 

Rozúčtování nákladů obce Svinařov na sběr a 

svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2018, 

tedy:  

- občané s trvalým pobytem (5-74 let) budou hradit 
600,-Kč/osoba/rok  

- občané s trvalým pobytem do 4 let budou hradit 
300,- Kč/osoba/rok  

- občané s trvalým pobytem nad 75 let budou hradit 
300,- Kč/osoba/rok 

-  stavba k individuální rekreaci činí 600,-
Kč/stavba/rok  

Velkoobjemové sezónní kontejnery budou majiteli 

rekreačních objektů (zahrádkářské kolonie) hrazeny 

samostatně. 

Rekonstrukce ulice Družstevní a Hornická 

Před koncem roku 2018 byla úspěšně dokončena výše 

zmíněná a zároveň dlouho očekávaná akce. I když se 

najde samozřejmě pár odpůrců, věříme, že celá akce 

byla provedena ke prospěchu a zlepšení života většiny 

občanů v naší obci a bude dobrým služebníkem. 

V nadcházejícím roce se budeme snažit o přípravu 

projektové dokumentace na zbývající ulice v této 

lokalitě (ul. Příční, V Kolonii, Za Villou) a dle 

ušetřených peněz pak i dále o realizaci. 

mailto:ousvinarov@quick.cz

