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LEDEN 2021 

 
ROK 2021 
 
Vážení občané, 
chtěli bychom Vás alespoň touto cestou přivítat 
v novém roce 2021 a i když se zatím nezdá, že by byl 
lepší než ten konec loňského věřme, že se vše v dobré 
obrátí a čeká nás vydařený rok 2021. 
 
 
OBNOVENÍ AUTOBUSOVÉ LINKY  
 
Autobusová doprava 
se stále mění, provoz 
linek bývá několikrát do 
roka obměněn a ne 
vždy je to ku 
prospěchu. A tak se 
stalo, že pan starosta vyvolal několik jednání 
s dopravcem a nakonec se povedlo obnovit přímou 
linku Libušín – Svinařov – Smečno – Slaný, která 
bude znovu fungovat od 7. 3. 2021. Autobusový řád na 
www.svinarov.cz 
 
KLUZIŠTĚ 
 
Plán byl jasný, vytvořit kluziště pro pár zimních 
sportovců. A tak se pár kluků domluvilo a spolu 
s našimi hasiči vytvořili plochu, naplnili ji vodou a čekali, 
až zamrzne. To se sice prozatím, vzhledem 
k proměnlivému počasí, nepovedlo, ale věřme tomu, že 
bude ještě mrznout a vše 
se povede. 
 
Za vodu na kluziště 
děkujeme manž. 
Humlovým, kteří ji poskytli 
zdarma z přírodní nádrže 
v objektu bývalé vodárny. 
 
A pokud se kluziště podaří, prosíme Vás, pokud ho 
chcete využívat, dodržujte tři zásadní pravidla, roušky, 
rozestupy a maximální počet 13 lidí! 
 
    Děkujeme ☺ 
 
ROZPOČET 

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2021. Pro tento 
rok musíme počítat s tím, že příjmy z daňového určení 
klesnou, proto už jsou nastavena úsporná opatření, 

která bude Zastupitelstvo pravidelně vyhodnocovat a 
v případě potřeby reagovat. O situaci budeme ve 
Zpravodaji dále informovat. 
  
POPLATKY 

Jak jistě víte, ve většině obcí dochází k navyšování 
poplatků za odvoz odpadu a v některých obcích se 
jedná o radikální navýšení od desítky procent. V naší 
obci rozhodlo Zastupitelstvo, že cenu pro letošní rok 
zatím zvyšovat nebude. Cenu na další rok bude OZ 
kalkulovat až na konci roku podle situace. 

ODKLÍZENÍ SNĚHU 

Jako každoročně probíhá v obci v zimním období 
odklízení sněhu a jako každý rok je problém s auty na 
komunikaci. 

Pokud necháte svá auta na silnici, a ještě lépe dvě proti 
sobě, není v těchto místech možný průjezd techniky, 
radlice na odklízení sněhu je široká a manipulace s ní 
v takovýchto místech není jednoduchá.  

Žádáme Vás proto zas a znovu, pokud vidíte že padá 
sníh, dejte si svá auta na pár dní do garáže, na 
zahradu, nebo alespoń tak, aby nepřekáželi na 
komunikaci. V opačném případě, nebude v takovýchto 
místech sníh odklizen! 

   Děkujeme za pochopení 

 

TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPTELSTVA 2021 

13. ledna, 3. února, 24. února, 17. března, 7. dubna, 
28. dubna, 19. května, 9. června, 30. června, 21. 
července, 11. srpna, 1. září, 22. září, 13. října, 3. 
listopadu, 24. listopadu, 15. prosince 

Tučně označená jsou veřejná jednání, která se konají 
vždy v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod. 

Jednání OZ se konají dle možností probíhající 
epidemiologické situace COVID-19. 

  


