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ZÁŘÍ

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
 
Dne 31. 8. 2019 jsme se rozloučili s letními 
prázdninami, dá se říct…ve velkém stylu…Odpoledne 
byl připraven program pro děti se soutěžemi, skákacím 
hradem a malováním na obličej. Všechny děti byly 
náležitě odměněny. 
Večer následoval program pro dospělé, k tanci a 
poslechu hrála kapela IKAROS a vše ostatní bylo, jako 
vždy, v režii našich SDH. 
 
Všem pomocníkům, účastníkům a zúčastněným 
děkujeme.  
 
Veliké poděkování patří našim SDH, za opětovně 
povedenou akci. 
 
Děkujeme a příští rok znovu! 
   
VOK 

 
Další VOK bude přistaven v sobotu 5. 10. 2019 v čase 
08:00-10:00 hod na návsi před OÚ.  

Co je velkoobjemový odpad? Jedná se o objemný 
odpad z domácností - např. starý nábytek, kamna, 
sporáky, bedny, matrace, koberce apod. 

 
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Obecní úřad Svinařov a FCC Regios, a.s. pořádají 

mobilní svoz NEBEZPEČNÝCH složek komunálního 

odpadu pro obec Svinařov. 

Dne 19. 10. 2019 od 11:40 do 12:40 hod na návsi před 

OÚ.. 

Fyzické osoby mohou  v tomto časovém rozmezí 

odevzdat ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné 

odpady: 

• zářivky, výbojky 

• autobaterie, monočlánky 

• vyjeté oleje, použité olejové filtry, vč. obalů 

• použité fritovací oleje 

• barvy a laky, včetně obalů 

• kyseliny, rozpouštedla, čističe, další domácí 

chemie 

• nádobky od sprejů 

• staré a nepotřebné léky 

• lednice 

• TV, PC 

KINO NA KOLEČKÁCH 

Bylo “Kino na kolečkách” a bylo plné lidí! Ač avizované 

letní kino, byla nakonec zima veliká, ale nikoho to 

neodradilo, protože film stál opravdu za to! 

Děkujeme všem, kteří přispěli dobrovolným vstupným, 

vybráno bylo 3862 Kč. 

A příští rok, snad v teplejším počasí, se budeme těšit 

znovu. 

PODĚKOVÁNÍ 

I tentokrát budeme děkovat a to rovnou vícekrát. 

V první řadě bychom chtěli poděkovat panu Jiřímu 

Kiliášovi, za jeho spolupráci při správcování ČOV v 

obci. A přejeme mu do dalších let spousty životních i 

pracovních úspěchů. 

Další poděkování patří panu Stanislavu Procházkovi, za 

zapůjčení auta na akci Rozloučení s prázdninami. 

A v neposlední řadě, bychom chtěli poděkovat panu 

Stanislavu Chládkovi, za možnost připojení na elektřinu 

v rámci promítání “Kina na kolečkách”. 

   Děkujeme ☺ 

FOTBAL  

Přijďte podpořit AFK na domácí zápasy, kromě fotbalu 

si můžete, po výšlapu na fotbalové hřiště, dopřát v 

místním stánku i male občerstvení. 
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Odehrané zápasy: 

Olovnice : AFK  1:2 

AFK : Slatina  2:1 np 

Černuc B : AFK  2:1 np 

AFK : Pletený Újezd 5:2 

Po odehraných zápasech je AFK s 9 body na druhém 
místě tabulky. 

 

Nadcházející zápasy: 

29. 09. 2019 - 16:00 hod Zichovec B : AFK 

6.10.2019  - 16:00 hod AFK : Neuměřice B 

13. 10. 2019 - 12:30 hod Třebichovice : AFK 

20. 10. 2019 – 15:30 hod AFK : Zákolany 

27. 10. 2019 – 14:30 hod AFK - Pchery  

SVATBA 

A zase ta svatba… OZ na svém posledním jednání 

schválilo den pro konání svatebních obřadů v naší obci 

a to konkrétně na SOBOTU. Tímto schválením tak 

nemusí občané s trvalým pobytem v obci, hradit 

poplatek ve výši 1000 Kč. 

STOČNÉ 

I když jsme v minulém zpravodaji avizovali, že platba za 

stočné proběhne v měsící září…Člověk míní..a 

Třebichovice mění…Tedy platba za druhou ½ stočného 

proběhne v tomto roce v měsící LISTOPADU. 

Děkujeme. 

ul. V Kolonii a ul. Za Villou 

Další z ulic, které budou mít nový “kabát” budou ul. V 

kolonii a Za Villou. V současné chvíli je připravováno 

výběrové řízení na realizační firmu, která provede 

rekonstrukci těchto ulic. Opraven bude porvch 

komunikace včetně chodníků a vjezdů. Současně s 

výběrovým řízením bude zahájeno stavební povolení 

na akci, které je v režii Mm Kladna, odboru dopravy.  

 

BAZÁREK 

Dne 26. 10. 2019 od 15:00 do 18:00 hod, proběhne v 

zasedací místnosti OÚ: 

 “BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ” 

Bude zde možnost zakoupení, dětského oblečení, 

botiček, hraček a různých věcí pro miminka istarší děti. 

Pokud byste měli zájem o prodej na místě, ozvěte se 

na tel.: 605 773 564.  

Těšíme se na Vás… 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE 

Ještě je brzy, ale i tak… 

Na 31. 11. 2019 připravujeme každoroční Vánoční 

Jarmark a stejně jako vloni Vepřové hody… 

Tedy máte se nač těšit…☺ 

V případě zájmu o prodej na jarmarku, se přihlaste 

prosím na OÚ, nejpozději do 25. 11. 2019! 

HŘBITOV 

Zimní provozní doba hřbitova (říjen – únor) 

  08:00 – 17:00 hod 

SCHŮZE OZ 

Dne 9. 10. 2019 bychom Vás chtěli pozvat na veřejné 

jednání OZ, které se koná od 18:00 hod v naší 

zasedací místnosti.  

PODĚKOVÁNÍ 

A ještě poděkování na závěr… 

Chtěl bych touto cestou poděkovat J. Husnajovi ml., za 

to, že se stará o silnici, cestu a pole u fotbalového 

hřiště. Místo je díky němu hezky udržované.  
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