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ZÁŘÍ 2015 

 
 
 
AKTUALITY     
 
* byly zaslepeny otvory na kanalizačních vpustích 
v ul. Zahradní a Na Průhoně 
* byla zhotovena objednávka na projektové práce 
na akce: 
- Projekt urbanistického řešení centrální části obce 
Svinařov (návsi a přilehlého okolí OÚ) ul. U Vý-
boru 
- Projekt urbanistického řešení v přilehlém parku 
(kolem rybníka a dětského hřiště) – pěší propojení 
ulic U výboru, Rudé Armády a Za Křenovkou 
- Projekt rekonstrukce stávajících chodníků podél 
ulice Rudé Armády (mezi ul. Krátká a Za Kře-
novkou) – cca 450 bm 
- zakoupení stavební buňky pro tým AFK Svina-
řov, jako náhrada za nevyhovující zázemí šaten 
* proběhlo „jednání“ s Mm Kladna, odborem 
životního prostředí, ohledně dokončení splaškové 
kanalizace v ul. Smečenská a Pod Kozincem 
 
Veřejné zasedání Zastupitelstva 
 
se uskuteční v sídle OÚ ve Svinařově 7. října 
2015 od 18:00 hodin. Všichni občané jsou zváni 
k otevřené diskuzi o věcech veřejných a potřebách 
našich obyvatel. 
 
VOK  
 
V říjnu bude opět přistaven kontejner na 
komunální odpad, tentokrát v sobotu třetího října 
v 8,00, opět do naplnění. 
 
Mobilní svoz nebezpečných složek 
komunálního odpadu 
 
Datum : sobota 17. 10. 2015  -  10:35 – 13:00 
hodin 
Místo : OÚ 
Složky k odevzdání zdarma do sběrny: 
- zářivky a výbojky 
- autobaterie a monočlánky 
- vyjeté oleje a filtry, včetně obalů 
- použité fritovací oleje 
- barvy a laky, včetně obalů 

- kyseliny, rozpouštědla, čističe, domácí 
chemie 

 
 
 

- nádobky od sprejů 
- staré a nepotřebné léky 
- televizory, lednice  

 
 
 
 
 

Rozloučení s prázdninami    
 
V sobotu 29. 8. 2015 proběhlo jako  
každý rok tradiční Rozloučení s  
prázdninami, letos bylo téma věnováno  
cirkusu a cirkus to tedy opravdu byl!  
Odpoledne plné her pro děti, sladkých odměn a 
radosti doplnil naprosto úžasný klaun v podání 
paní Ivany Krymlákové, která dětem věnovala 
opravdu celé odpoledne a nejen ona, ale hlavně 
děti si to dle našeho názoru náramně užily. Herní 
část pokračovala, soutěží nazvanou Talent Svina-
řova, kdy se každý kdo chtěl, mohl přihlásit a 
mohl buď sám, nebo ve skupince předvést svůj 
skrytý talent. Dětí se přihlásilo opravdu dost, tan-
covaly, zpívaly, cvičily, tvořily, takže porota slo-
žená ze 4 porotců, z nichž jeden byl vybrán z pub-
lika, si každé vystoupení neskutečně užila. Po 
rozdělení bodů byli všichni spravedlivě oceněni a 
jistě i spokojeni. Den byl jako vždy završen ve-
černí zábavou pro dospělé, která končila v brz-
kých ranních hodinách stejně jako letošní prázd-
niny.  
 
Na závěr bychom tímto chtěli poděkovat místním 
hasičům, kteří se nám o tento den jako vždy per-
fektně postarali a doufáme, že i příští akce budou 
takto povedené. 
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Nepořádek po pejscích 
 
O možnosti odebrání bezplatných sáčků na psí 
výkaly nejen na veřejných místech, ale také na 
OÚ, jsme informovali opakovaně, přesto se občas 
někde něco na ulicích objeví. Bohužel se 
v poslední době množí stesky našich fotbalistů na 
jejich zaneřáděné hřiště! Je to lákavé, že – dívat 
se, jak náš pejsek krásně běhá po té rovné travnaté 
ploše, kde se mu do srsti nezamotá ostružiní, ne-
musíme mu vyčesávat jehličí a suché listy 
z kožíšku…? Ale sbírat po něm hovínka se nám 
už jaksi nechce! Uvědomme si tedy všichni, že je 
to sportoviště a pejsci na něm prostě nemají co 
dělat! Zvlášť, když je obklopeno desítkami hekta-
rů volných přírodních prostor, kde můžeme venčit 
své miláčky do aleluja! 
Za všechny fotbalisty děkujeme!  
 
 
Fotbal a jeho výsledky 
 
29.8.2015  Dřetovice – AFK 1:0 
5.9.2015    AFK – Velká Dobrá B 3:2 
13.9.2015  Sn Kladno – AFK 2:3 
19.9.2015  AFK – Bratronice 3:1 
27.9.2015 Novo Kladno – AFK  1:2 
Po 6. kole se tým AFK nachází na 3. místě tabul-
ky s 15 body.. 
Další zápas se odehraje na domácím hřišti 
3.10.2015 AFK – Stochov od 16:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koťata – najdou nový domov ?      
 
Nabízíme koťata. Máme 1 černého kocourka a 1 
strakatou kočičku (mourovatá s rezavými flíč-
ky). Odběr ve Svinařově u Kladna nebo dle doho-
dy. Koťátka jsou narozená začátkem července. 
Jsou preventivně odčervená, odblešená, odchova-
ná doma, čistotná, zvyklá na kočičí záchod, pří-
tulná, vymazlená od dětí, takže se nebojí a jsou 
strašně roztomilá.  
Kontakt: 603 593 112, subrovka@seznam.cz. 
 
 
 
 
 
 
Dřevo na zimu – rovnou do kamen 
 
Všichni, kdo ještě nemají dostatek palivového 
dřeva na zimu, si mohou sjednat dovoz štípaného 
dřeva na kontaktním telefonu 733 453 587. 
 
 
 
 
 
 
 


