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Čerpání vody z obecních studní    
 
Vzhledem k tomu, že i do čerpání vody z obecních 
studní je třeba vnést řád a smysl, žádáme všechny 
občany, kteří mají zájem je využívat, aby se přišli 
dohodnout na podmínkách, a to na OÚ v pondělí či 
středu, vždy od 15 do 17 hodin v termínu  do 31. května 
2011. 
 
 
 
Likvidace nebezpečného odpadu 
 

Pro všechny, kdo mají nebezpečný                           
odpad k likvidaci, bude přistaven pro 
tyto účely kontejner. 
Akce proběhne 30. dubna mezi 8. a 9.   
hodinou na obvyklém místě.   
Zbavit se tak můžete zbytků olejů, 
barev, autobaterií apod. 

 
Kominické služby 
 
Připomínáme všem občanům na konci topné sezony 
povinnost pravidelných prohlídek a revizí komínů          
a kouřovodů dle Vyhl.91/2010 Sb.  
Komplexní kominické práce, včetně vystavení 
potřebných dokladů, lze objednat případně  u firmy 
Libor Kopecký, která nabídla své služby za výhodné 
ceny oficiálně Obecnímu úřadu.  
Bližší info a ceník na OÚ. 
 
Postih za nesplnění závazku – termín kolaudace 
kanalizace 
 
Na základě nesplnění termínu realizace Akce                  
229D313004004 Splašková kanalizace v obci Svinařov 
– II. etapa byla Ministerstvem zemědělství podána 
žádost o zahájení řízení ve věci odvodu za porušení 
rozpočtové kázně. Ministerstvo zemědělství navrhuje 
v souladu s §44a odst.(4) postih za nesplnění 
závazných termínů ve výši 5% z celkové částky 
poskytnuté dotace.  
V důsledku  tohoto  pochybení  bývalého zastupitelstva 
hrozí obci povinnost uhradit z  rozpočtu celkem 
572 300,- Kč ( celkový rozpočet byl 10 846 000,- Kč ). 
Celé situaci s postihem se dalo předejít včasným 
podáním žádosti o posunutí termínu kolaudace…! 
 

 
Pálení čarodějnic 
 
Kulturní komise OÚ a Sbor dobrovolných hasičů         
ve Svinařově pořádají Pálení čarodějnic v tradičním 
čase 30. dubna 2011.  
Celá akce bude zahájena v 18 hodin lampionovým 
průvodem obcí - sraz Na Křenovce. Poté se všichni, 
kdo chtějí přivítat společně jaro a pobavit se v kruhu 
sousedů a přátel, přesunou na pálení Čarodějnic        
na louku k Lébráku. Občerstvení bude zajištěno. 
Doporučujeme dámám, které si nejsou jisté, obléci 
nehořlavý obleček a pánům, kteří nechtějí zůstat 
v chalupě sami – schovat košťata… 
 
Staročeské máje 
 
Otěží pořádání další akce se opět ujmou ( a to jak 
obrazně, tak doslova ) naši dobrovolní hasiči, společně 
s Kulturní komisí.  
Další Staročeské máje proběhnou ve Svinařově         
21. května 2011.  
Od 14 hodin se rozjede průvod obcí a proběhne 
vyvádění děvčat. V 17 hodin bude slavnostně skolen 
Král a od 18 hodin začne pro nejširší veřejnost taneční 
zábava. K tanci a poslechu bude hrát kapela Ikaros. 
Jako každoročně bude pro všechny připraveno nejen 
občerstvení, ale rovněž bohatá tombola.  
 
 
                                        
 
 
 
 
Galerie mladých talentů 
 
Velmi rádi navazujeme na články, které již vyšly            
o našich mladých nadějích a přidáváme další. 
Devítiletý  Martin  Kašpar   se   věnuje   druhým   rokem 
karate. Je členem Karate Klubu Kladno, kde trénuje 
pod vedením Luboše Kluibera a Martiny Růžičkové.     
V loňském roce se zúčastnil vánočního turnaje              
v samostatných nekontaktních katách, kde odcvičil katu 
Heian Shodan a v kumite - použití technik proti 
jednomu protivníkovi. Martin v loňském roce také složil 
úspěšně zkoušky na bílý pás. Letos v květnu ho čekají 
první závody a v červnu další zkoušky na žlutý pás. 
Věříme, že si Martin vybral správný sport, který mu 
může dát hodně do života – tohle umění neučí 



agresivitě a násilí, ale naopak sebeovládání, získávání 
kontroly nad vlastním tělem, kázně, koordinace, fyzické 
kondice a v neposlední řadě sebeobraně. 
Budeme Martinovi držet palce a přát mu co nejvíce 
úspěchů a vítězství. Vždyť bude reprezentovat i naši 
obec. 
 
 
 
 
Výsledky soutěže „Svinařovská paleta“ 
 
Dlouho očekávané výsledky soutěže Svinařovská 
paleta jsou tu ! Vítězi 1. ročníku na téma Velikonoce – 
svátky jara byli v jednotlivých kategoriích vyhodnoceni  
a vyhlášeni : 
 
Kategorie I.                           

1. Eva Hloušková 
2. Filip Šmaus 
3. Adam Valta                       
4. Adéla Dvořáková 
5. Jakub Tatár 

 
Kategorie II. 
1. Adéla Lochnerová 
2. Nikola Batakovová 
3. Radka Peerová 
4. Kateřina Kočová 
5. Jan Kočí 
6. Anežka Vožehová 
7. Valentýna Hlinovská 

 
Kategorie III. 

1. Anna Sturzová 
2. Jana Kočová 

 
Kategorie IV. 
1. Aneta Kasáková 

 
Všem zúčastněným děkujeme za účast, oceněným 
gratulujeme a těšíme se na hojnou účast v příštím 
ročníku Svinařovské palety. 
Současně děkujeme sponzorům, kteří přispěli do této 
soutěže na nákup hodnotných cen pro děti. 
Byli to : Pavel Batakov, Miloš Janda, Karel Majer, 
Roman   Pavlousek,  Ondřej  Portužák,    Luděk   Voigt,   
Pekařství Grunt Slaný. 
 
Velikonoční výstava 
 
Velikonoční výstava se uskutečnila v prostorách OÚ 
dne 16. dubna 2011 od 9 do 16 hod. 
K vidění byla spousta rozmanitých velikonočních 
výrobků od místních i přespolních vystavovatelů. 
Škoda jen, že šikovné ruce našich děvčat nepřišlo 
podpořit více zájemců. 

 
 
 
 
Dětské odpoledne       
 
Také tuto akci můžeme, domníváme se, považovat za 
zdařilou, zvláště, když se jí zúčastnil hojný počet dětí. 
Akce proběhla 27. března v obecní knihovně, velmi 
pěkně ji zdokumentoval svými fotografiemi pan           
M. Hloušek, v knihovně bylo skutečně živo ! 
Zvláštní poděkování za pomoc při organizaci a přípravě 
celého odpoledne pak patří paní Ivaně Šmejkalové        
a paní Růženě Němcové. 
 
Poděkování organizátorkám 
 
Je určitě patřičné na tomto místě vyzdvihnout také práci 
našich kolegyň, zastupitelek paní Suchopárkové a paní 
Duškové. Nejen že přicházejí s náměty a nápady        
na pořádání různých akcí, ale samy se velmi aktivně 
podílejí na jejich organizaci. Můžeme si jen přát, aby jim 
nevysychala studnice nápadů a neopouštěly je síly pro 
jejich realizaci ! 
 
 
 
 
 
 
Dětský bazárek 
 
Další dětský bazárek se uskuteční dne 14. května 2011 
v prostorách MŠ v Libušíně na dole Jan ( na Černé 
zemi ). 
Prodávat se bude od 9.30 do 12.00, vstupné 
symbolické 5,- Kč, přihlásit se můžete u pí. Dlouhé      
na telefonu 732 755 694. 
 
 
A na závěr dobrý příklad… 
 
Stalo se – kluci si hráli a jejich hrám padla za oběť 
jedna z lamp. Každý z nás to zná a ví, jak silné je 
nutkání v takové chvíli prostě vzít do zaječích. Kluci ale 
sebrali odvahu, obklopili svého malého kamaráda, který 
se „trefil“ a zazvonili u pana starosty oznámit mu, co se 
přihodilo ! 
Kéž bychom v sobě tolik odvahy a morální síly 
nacházeli i my dospělí, myslím, že kluci nám dali lekci 
z rovného chování – chválíme rádi takový počin ! 
 


