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Veřejná schůze 
OZ by Vás všechny rádo pozvalo na veřejnou schůzi, 
která se koná 8. února 2012. Zvláště sousedé z ulice 
Pod Průhonem by měli přispět hojnou účastí a svou 
„troškou do mlýna“ – jedním z hlavních bodů bude 
řešení kanalizace ve zmíněné lokalitě. Srdečně zváni 
jsou samozřejmě i všichni ostatní, bodů k řešení bude 
mnohem víc. 
 
Apel na placení stočného 
Upozorňujeme všechny spoluobčany, kteří nemají 
uhrazeny poplatky za stočné a provoz ČOV za rok 
2011, že je třeba tak neodkladně učinit ! 
Podle §3 Zák.247/2011 Sb. platí i pro vlastníky 
stavebního pozemku, kteří mají provedenu přípojku, 
ačkoli nejsou na kanalizaci připojeni. 
 
Závora na cestě za hřbitovem 
Jak bylo dohodnuto při jednání vedení obce                  
s p. Hroníkem 16. 2. 2011, musí závora, instalovaná  
na cestě vpravo od hřbitova do lesa kolem chatek, 
zůstat trvale otevřená. Zatím je v mnoha případech tato 
dohoda porušována, nedojde-li k trvalé nápravě, bude 
OZ uvažovat o nařízení k jejímu odstranění.     
 
Poděkování hasičům 
Vedení obce děkuje touto cestou SDH  ve Svinařově  
za kvalifikovanou likvidaci starých vrb u Lébráku. Jejich 
likvidace byla schválena OŽP Magistrátu města Kladna 
pro jejich celkový špatný stav a riziko možného úrazu 
při případném samovolném zřícení jednotlivých větví   
či celého stromu. Provedením celé akci místními hasiči 
byly ušetřeny nemalé náklady na případnou realizaci 
pomocí najaté firmy. V této souvislosti se sluší 
poděkovat rovněž panu Husnajovi, který poskytl 
mechanizaci a podílel se na společné nelehké práci. 
 
Velkoobjemový kontejner 
Po zimní přestávce bude opět přistaven velkoobjemový 
kontejner na odpad. Bude na obvyklém místě před OÚ 
první sobotu v březnu, tedy 3. 3. 2012 v době od 8,00 
do 10,00. 
 
Psí kamarádi a jejich „vizitky“ 
Všichni, kdo vlastníme pejska a chodíme s ním            
na procházky po veřejných komunikacích, polích               
a přilehlých lesích, bychom si měli uvědomit,                  
že exrementy našich pejsků jsou vizitkou především 
jejich pánů. Bohužel, některé lokality v naší obci a okolí  

 
ukazují na lhostejnost řady z nás. A po nás se jdou 
projít maminky s malými caparty, které prostě nelze 
uhlídat, aby si něco nepřinesli (v lepším případě) domů 
na botách… 
 
                                                  Missis 2011 
 

                                          26. 11. 2011                                                                                           
                                     se v Mariánských Lázních             
                                       uskutečnilo finálové kolo                         

                                      soutěže Missis Čechy 2011.    
                                     Do něho postoupilo z 4200                                          

                                      přihlášených dvojic    
                                   z předkola a následně   

                                      30ti vybraných celkem   
                                      12 finalistek s potomky.  

 
 
 
 
 
 
Stejným klíčem byly vybírány i dvojice z Moravy, 5 + 5 
párů maminek s dítětem pak postoupilo do celostátního 
finále. Ale to už předbíháme… 
Velkým úspěchem, o kterém ale skoro nikdo               
ve Svinařově nevěděl, byl postup paní Zlaty Šmausové 
se synem Filipem do českého finále !  
Ve volné disciplíně předvedli ukázky karate                 
ve stylových kimonech, v módní přehlídce se potom 
proměnili v mladého elegantního muže a moderátorku, 
uvádějící ho na molo. 
A přestože oběma se již nepodařilo postoupit              
do samotného celorepublikového finále, účast v tom 
českém byla jednak velkým úspěchem, ale i velmi 
pěknou a důstojnou reprezentací naší obce. A o tom 
my, kteří jsme drželi palce přímo na místě, něco víme !   
 
Svinařovská paleta – 2. ročník 
Vyhlašujeme druhý ročník výtvarné soutěže, tentokrát 
na téma : Můj domácí mazlíček. 
Technika výtvarného projevu a formát libovolné. 
Kategorie :  1.        do 7 let 
  2.     7 – 11 let    
  3.   12 – 15 let 
  4.   16 – 19 let 
Zhotovené práce odevzdávejte do 23. 3. 2012 na OÚ, 
uveďte jméno, příjmení, věk a bydliště. Výsledky budou 
vyhlášeny 1. 4. 2012 v rámci Velikonoční výstavy. 



Ohlas na článek k místním mladým  fotbalistům  
Vážení spoluobčané. 
V posledním Zpravodaji byla připomínka p. Jelínkové, 
proč není v našem oddíle družstvo mládeže. Mrzí mne, 
že musím odpovídat přes média, protože to dělám 
hrozně nerad – některým novinářům něco řeknete a oni 
stejně napíší něco jiného, což se mě stalo i v našem 
Zpravodaji. Po incidentu na našem hřišti jedním opilým 
divákem jsem požádal redakci, aby to dala                  
do Zpravodaje, že o takové diváky nestojíme,              
ale dodnes jsem se té zprávy nedočkal. Ale nyní již k té 
odpovědi pí. Jelínkové. 
V roce, kdy v našem oddíle bylo družstvo mladší 
přípravky, jsme měli v družstvu 15 hráčů a 4 
dobrovolné trenéry, kteří se o činnost družstva starali. 
Bylo uspořádáno pro mládež soustředění                      
a zúčastňovali jsme se různých turnajů mimo 
mistrovskou soutěž. Po uplynutí dvou let někteří zjistili, 
že mají na víc a tak sami rodiče dětí dali souhlas 
k přestupu do oddílu, který hrál vyšší soutěž, protože  
ve Svinařově nemají jejich děti budoucnost, a práce čtyř 
trenérů byla nanic. Proč odešli hráči Jakub Vožech, 
Jakub Najman, Michal Sedlák, Andrej Kasák, bratři 
Kociánové, kteří mohli dnes hrát jako hrají Jan Šlágr, 
Jarda Fučík, Jan Krymlák, Antonín Froněk ? 
Je škoda, že v roce 1992 bylo ve výboru AFK 9 členů, 
nyní jsme 4 výboráci a, jak nám bylo několikrát 
vytýkáno, nejsme místní. Kde jsou ti místní, kteří hájili 
barvy AFK, když se mu dařilo ? Nedivte se, že sháníme 
hráče, kde se dá a dle toho, zda má zájem tu hrát. 
Co nás ve výboru dost mrzí je, že v letošním roce, kdy 
AFK slavil 80. výročí založení, jsme nemohli uspořádat 
slavnostní schůzi z nedostatku financí. Hráči to chápou 
a výsledkem jejich poctivé práce je postup do III. třídy. 
Výbor AFK mrzí, že po tomto úspěchu nebyl schopen 
zástupce obce poděkovat hráčům při některém 
mistrovském utkání.  
Výbor žádá spoluobčany o pomoc při výchově 
mládežnického družstva, které bychom chtěli založit 
v co nejkratší době. 
Závěrem mého příspěvku mě dovolte poděkovat všem 
věrným fanouškům, kteří své družstvo podporují 
v každé době. 
Výbor AFK přeje všem občanům Svinařova příjemné 
prožití Vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí 
v Novém roce. 
 
V Kladně 19. 12. 2011                   František Běhounek      
 
Poz. redakce : Příspěvek se „nevešel“ do prosincového 
zpravodaje, proto ten minulý čas a opožděné přání... 
K poznámce v článku k neuveřejněné výzvě ohledně 
opilého diváka bychom rádi upozornili, že příspěvky     
je nutno doručit na adresu OÚ v psané, tištěné, nebo       
e-mailové podobě, abychom byli schopni je zpracovat. 
Panu Běhounkovi se omlouváme a děkujeme za výše 
uvedený článek, který jsme uvedli v celém znění ! 

Přehled chystaných kulturních akcí  
 
9. 2. 2012  zájezd do Divadla bez zábradlí  
na představení Kde jsi byl(a) v noci. 
 
18. 2. 2012 exkurze v pivovaru Postřižiny s místním 
sládkem a ochutnávkou piva, návštěva svíčkárny 
v Šestajovicích s možností vyzkoušet si výrobu svíček. 
Odjezd v 8.45 hod. od OÚ, cena zájezdu je 350,- Kč, 
rezervace oběda v ceně 150,- Kč bude zajištěna. 
 
Informace a přihlášky jako obvykle na OÚ. 
 
Zumba ze Svinařova 
Stejně jako si zaslouží představit naši nadějní  
svinařovští sportovci, zaslouží si to i jedna místní 
slečna. Slečna Markéta Jedličková v minulém roce 
založila kroužek, ve kterém máte možnost naučit se 
nový taneční fitness styl s názvem Zumba.  Tuto 
možnost dává i Vám a to každou středu od 19:00 do 
20:00 v tělocvičně Základní školy Smečno, Na boku, za 
cenu 50,- / lekci. Přijďte si zkusit tento taneční styl        
a rozhýbat přitom své tělo, nezáleží na věku ani 
zkušenostech. Pokud budete mít o tento kroužek 
zájem, stačí přijít v daný den a hodinu a mít s sebou 
sportovní oblečení, obuv do tělocvičny a pití.  
 
Společenská kronika 
4. ledna 2012 oslavila krásných 99 let  
paní Božena Skleničková.  
 
 
Naší nejstarší občance přejeme jen to nej nej nej ! 
 
Další jubilea 
5. 1.   pan Miroslav Pospíšil 65 let 
23. 1.  pan Václav Bauer 75 let 
 
Oběma přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu. 
 
 
Vzpomínka 
 
29. prosince 2011 zemřela  
paní Věra Davídková  
ve věku 78 let. 
 
 


