
    Z P R A V O D A J
OBECNÍHO ÚŘADU SVINA

Telefon:  312 672 405   

Redakční rada: Jana Husnajová, redaktor: Jaroslav Hora

 
Informace 
 
Projekt na opravy chodníků v ulici Rudé armády je před 
dokončením, v současné době připravuje obec výběr
vé řízení na dodavatele. Znamená to sice krátkodobé 
omezení v podobě prováděných prací, nicméně výsl
dek bude zcela jistě stát za to! 
 
Možná pro někoho nenápadně, ale přesto pokračuje 
postupné zvelebování obce na řadě míst. Podívejte se 
například na okolí Lébráku – nestálo by za to vytvořit 
v tomto místě odpočinkovou zónu? Přispějte
názorem.  
A nemusí to být jen k tomuto tématu, nutno zmínit, že 
redakci již drahnou chvíli nepřišel, ke všeobecné škodě, 
žádný příspěvek od občanů… 
 
Dovolená a zastupování MUDr. Jurišty
 
Smečenský praktický lékař MUDr. Jurišta má v
období dovolenou v termínech : 
6. – 10. června 
18. – 29. července  
22. – 26. Srpna 
V naléhavých případech ho zastupuje MUDr. Kučerová, 
Vikova 513, Slaný, tel. 312 527 349. 
Potřebné léky si zajistěte raději včas ! 
            
Pietní místo u OÚ 
 
Je všeobecně známo, že prostor okolo autobusových 
zastávek bývá jakýmsi shromaždištěm především
deže i dětí. Vzhledem k tomu, že za naší zastávkou je 
v bezprostřední blízkosti pietní místo, upozorněte své 
děti na nevhodnost provozování her na tomto prostra
ství. Zvlášť, když mají opodál za nemalé prostředky 
vybudované krásné hřiště. 
 
Skládka klestí na „čarodějnický“ velký oheň
 
Zvykli jsme si na to, že větší větve, klestí a podobný 
přírodní odpad, nehodící se do bionádob, svážíme za 
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přírodní odpad, nehodící se do bionádob, svážíme za  

Lébrák a tam jednou za rok padne za oběť
ohni při pálení čarodějnic. Tak úplně samozřejmě b
chom to brát neměli – vzhledem k
ohniště hlídat, zkrápět nejbližší stromy… Mrzí potom 
zjištění, že ve zbytcích popela se objeví trosk
a bohužel i pneumatik! Jak dlouho budou ti obětaví 
nuceni po nezodpovědných sousedech u
zůstatky jejich přístupu? 
 
Jízda obcí 
 
Není to tak dávno, kdy jsme upozorňovali na nerespe
tování místních dopravních úprav
v obci. S nadcházejícím obdobím teplých dnů bychom 
rádi připomněli především nutnost dbát zvýšené opat
nosti a snížit rychlost jízdy – 
značka s odkazem na zónu, všude by měli ale řidiči 
myslet na děti, jezdící na kolech, koloběžkách, 
prkénkách s kolečky, chodící s
 
Chvála a poděkování 
 
Je příjemné na tomto místě zveřejnit rovněž pozitivní 
postřehy. Ten první bude dnes patřit paní Rose
mové, která se naprosto nenápadně a nezištně 
o květiny před obecním úřadem a nemalou měrou př
spívá ke zkulturnění prostředí naší obce na místě, kde 
je prezentována před svými občany i návštěvníky Sv
nařova. Patří ji za to naše poděkování.
Další je namířeno do řad malého týmu, spolupracujíc
ho s OÚ a kterému mnozí přezdívají „Rychlá rota“. 
Společně s panem Husnajem uklidili a uvedli opět do 
pěkného stavu dnes již zmiňovaný prostor za Lébrákem 
a zbytky velkého ohniště. 
 
Staročeské Máje … kdo tu žije, zná je !
 
Hovoříme-li o tradicích, pak tato je jednou z
nejpevnějších a především v
nejvíce udržovaných. Můžeme poukazovat n
moravské kraje, můžeme diskutovat o tom, 
se  u nás ctí  staré rituály – ale to je asi tak všechno, 
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se proti tomu dá dělat – těšíme se prostě prakticky 
všichni! Na stavění Krále (v pátek 27. 5. o šesté 
večerní), na průvod s vyváděním svobodných děvčat (v 
sobotu 28. 5. o druhé hodině odpolední), 
vyrazí od starostovy chalupy, na slavnostní pád 
a bitvu mladých junáků o jeho špičku (týž den o šesté 
hodině večerní) i na zábavu – jak jinak než pod šir
svinařovským nebem, které nám snad bude opět n
kloněno – jež započne o hodinu později (tedy úderem 
sedmé večerní). A že jste srdečně zváni? Inu 
samosebou rozumí! Jako vždy, bude pro všechny př
praveno posezení, taneční plachta na hřišti, něco
na grilu, něco chlazeného i horkého pití
ze SDH, kteří se postarají o vás a muzikanti oblíbeného 
Ikarosu,kteří se postarají o pár tónů k tanci a jistě nal
dí nejen své instrumenty, ale i vás na dobrou náladu.
 
Vítání občánků 
 
V sobotu 14. 5. 2016 proběhlo v zasedací místnosti 
obecního úřadu za hojné účasti všech 
známých vítání nových svinařovských občánků. 
Přivítání do naší obce byli 4 holčičky a jeden chlapeček, 
tedy Lukášek Benada, Kristýnka Lipusová, Ter
Svobodová, Andrejka Kiliánová a Julinka Sedláková. 
Miminkům přejeme ještě jednou hodně zdraví, 
spokojený život. 
 
Kino na kolečkách 
 
Stejně jako v loňském roce se pro Vás opět chystá 
filmové představení pod širým nebem, v
kolečkách“. Tento rok se nově můžete aktivně zapojit 
do výběru snímku, který bude 20. 8. 2016 od cca 21:00 
hod promítán na louce za rybníkem “Lébrák“. Z
se proto do hlasování a vyhrajte jako první cenu 
rodinnou vstupenku do ZOO Praha
druhou, poukázku na večeři v hodnotě 500,
 
Vybírat můžete mezi snímky: 

1. REVENANT (Zmrtvýchvstání 2015)
rový snímek režiséra A. Gonzala, odehrávající 
se v roce 1823 na Americkém západě, 
v hlavní roli s Leonardem DiCapriem.

---------------------------------------------------------------
1. REVENANT (Zmrtvýchvstání) 2015 
2. Jak básnící čekají na zázrak 
3. Řachanda 
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Miminkům přejeme ještě jednou hodně zdraví, štěstí a 
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filmové představení pod širým nebem, v režii „Kina na 
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“Lébrák“. Zapojte 
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REVENANT (Zmrtvýchvstání 2015) - Osca-
rový snímek režiséra A. Gonzala, odehrávající 

roce 1823 na Americkém západě, 
Leonardem DiCapriem. 

------------------------------- Z D E 

                                             Příjmení : 

 
2. Jak básnící čekají na zázrak 2016

režiséra Dušana Kleina v
Křížem, coby doktorem Štěpánem Šafránkem. 
Úspěšné pokračování básníků, nyní ovšem 
zralých padesátníků.

3. Řachanda 2016 -  
princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí 
zrovna vždy úplně poctivě. Hrají D. Pfauser
vá, B. Polívka, V. Cibulková, O. Kaiser a další

 
PRAVIDLA hlasování: 

 
- hlasovat může každý od 18
- pro obdržení výhry musí být 
men 
Hlasování je možné buď na email: 
ni.kino2016@seznam.cz
ní, email a zvolený film, nebo odevzdáním níže př
loženého hlasovacího lístku s
příjmení hlasujícího, a samozřejmě zatržením v
braného snímku. Hlasovací lístky 
možné odevzdat osobně na OÚ v
nebo vhozením do poštovní schránky OÚ
Hlasovat je možné do 13. 6. 2015
budou výsledky (vybraný snímek)
ternetových stránkách OÚ Svinařov
Výherce ceny bude vylosován před začátkem 
představení, vybírán může být pouze jeden snímek
na lístku, v opačném případě je hlasování nepla
né. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení akce
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Jak básnící čekají na zázrak 2016 – Snímek 
režiséra Dušana Kleina v hlavní roli s Pavlem 
Křížem, coby doktorem Štěpánem Šafránkem. 
Úspěšné pokračování básníků, nyní ovšem 
zralých padesátníků. 

  Pohádka o rozmazlené 
princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí 
zrovna vždy úplně poctivě. Hrají D. Pfausero-
vá, B. Polívka, V. Cibulková, O. Kaiser a další 
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lasování je možné buď na email: hlasova-
ni.kino2016@seznam.cz v podobě: jméno, příjme-
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nebo vhozením do poštovní schránky OÚ. 
13. 6. 2015 (včetně), poté 

budou výsledky (vybraný snímek) zveřejněny na in-
ch OÚ Svinařov. 
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