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Rekonstrukce veřejného osvětlení 
 
Po zhodnocení stavu veřejného osvětlení přistoupil OÚ 
k jednání o možnosti toto částečně rekonstruovat 
s jednoznačným cílem – uspořit náklady. 
Nejvýhodnější z hlediska přímé spotřeby elektrické 
energie se jeví dnes velmi využívané a populární LED 
diody. Negativním faktorem je ovšem u těchto 
světelných zdrojů stále ještě poměrně vysoká 
pořizovací cena a s tím spojená dlouhá návratnost 
investice. Proto bylo přijato rozhodnutí nahradit 
stávající svítidla zářivkami. Oproti stávajícím výbojkám 
mají zhruba třetinovou spotřebu ( ze současných 200 W 
mají výbojky s odpovídajícím světelným výkonem 
příkon pouze 72 W ). 
Toto opatření, jehož realizace  
je  předběžně  sjednána  ještě  
na závěr letošního roku, přinese  
roční úsporu cca 27.000,-  Kč.  
Provedení celé akce je ovšem  
závislé do značné míry  
i na přízni počasí.   
 
Velkoobjemový kontejner – podmínky přistavení 
 
Od prosince letošního roku bude kontejner přistavován 
opět v obvyklém termínu, tedy vždy každou první 
sobotu v měsíci, přistavení je ovšem po předchozích 
zkušenostech zkráceno na dobu od 8,00 do 10,00 
hodin. 
 
Sponzorský dar Obecnímu úřadu      
 
                                        Rádi bychom na tomto místě                          
                                        poděkovali firmě Vlastimil    
                                        Rada – Servis Globus Copy  
                                        za věnování repasované    
                                        kopírky, která nahradila   
                                        naši, dosluhující ! 
 
 
Strašidelný večer 
 
Vraťme se na chvíli k proběhnuvšímu strašidelnému 
večeru. 
Blížící se podvečerní stmívání a lehká mlha               
nad svinařovským údolím dodala celé akci punc 
opravdového tajemna, světýlka na trase a několik 
„opravdových“ strašidel na lesní stezce pak dotvořily  

 
atmosféru celé akce. Děti ( a někdy i jejich dospělý 
doprovod ) zažívali lehké mrazení v zádech,               
při překonávání přírodní překážky v podobě potoka      
u louky za Lébrákem pak nebyla nouze o humorné 
situace.  
Jak je již dobrým zvykem při podobných akcích, 
nechybělo v cíli celé tajemné procházky občerstvení  
dle přání a chuti každého ze zúčastněných. Opečený  
buřtík nebo nápoj dle výběru přišly jistě vhod každému, 
kdo procházku sychravým podvečerem absolvoval ! 
 
 
 
 
 
 
 
2. Adventní výstava a Rozsvícení vánočního stromu 
 
Připomenutí termínu, zmíněného v minulém Zpravodaji 
- zahájení Adventní výstavy 26. 11. 2011 v 9,00.         
 
Vánoční strom bude oproti termínu, avizovanému 
v minulém Zpravodaji, rozsvícen 27. 11. v 17,00  
    
 
 
 
 
Dětský bazárek                     
 
 
4. prosince v době od 9,00 do 13,00 bude v prostorách 
OÚ další prodej dětského oblečení, bot i hraček. Přijďte 
svým dětem nakoupit za výhodné ceny ! 
 
 
                                                     Mikulášská nadílka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rovněž 4. prosince od 15,00 do 17,00 proběhne 
v prostorách restaurace U Pilaře Mikulášská nadílka 
pro naše děti, jste se svými ratolestmi srdečně zváni ! 



 
Vypouštění balónků 
 
 
 
 
Zveme Vás dne 9. prosince 2011 na vypouštění 
balónků s přáním Jéžíškovi. 
Tato akce je součástí projektu Český Jéžíšek a zároveň 
pokusem o překonání rekordu ve vypouštění balónků 
v celé ČR.  
Přijďte si všichni poslat Jéžíškovi svá přáníčka            
na balóncích a pojďte s námi překonat rekord z roku 
2008. Balónky s přáníčkem obdržíte zdarma od 14,00 
před Obecním úřadem, v 15,00 pak budou všechny 
balónky v celé ČR slavnostně vypuštěny ke svému cíli. 
Těšíme se na Vás ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotbal hýbe sportovním Svinařovem (?!?) 
 
Fotbal patří bezesporu k nejvýraznějším sportovním 
aktivitám obce, zde se ovšem sluší poznamenat : 
„Hýbal by víc, kdyby…“ Dále již příspěvek. 
 
Bydlím již 11 let ve Svinařově. Když jsme se 
přistěhovali, můj starší syn hrál fotbal za přípravku AFK 
Svinařov. Všechno bylo v pohodě, protože měl trenéry, 
kteří se chlapců ujali a trénovali ve Svinařově na hřišti, 
jezdili s nimi na soustředění a všichni byli moc 
spokojení, protože mohli trénovat na svém hřišti. 
Teď mám devítiletého syna, který také moc rád hraje 
fotbal, ale bohužel se nenajde nikdo, kdo by se ujal 
místních chlapců, kteří také rádi hrají fotbal. Proto 
musíme 3x týdně dojíždět na Smečno na trénink. 
Chtěla bych vědět, jestli by se dalo něco udělat pro to, 
aby kluci mohli zase trénovat a hrát fotbal u nás          
ve Svinařově. 
                                                             Helena Jelínková    
 
Pozn. redakce: Jak vidno i z příspěvku v říjnovém 
Zpravodaji, tento problém se dotýká rovněž dospělých 
fotbalistů, i když trochu z druhé strany. Tam pro změnu 
chybí chuť hrát za domácí oddíl… 
Nedostatek trenérů spolu 
s převážně ekonomickými 
problémy nedovolí vytvořit 
pro místní sportovce vhodné 
podmínky pro rozvoj jejich 
sportu na domácí půdě. 
Skutečně se nedá nic dělat…? 

 
A ještě jednou k uskutečněným akcím   
 
Zdobení perníčků se opravdu vydařilo – napečeno 
bylo pro všechny účastnice, každá nazdobila dle vedení 
slečny Veroniky a vlastní fantazie ty své, aby je pak 
odnesla domů k hodnocení rodině. S celou akcí byla 
všeobecná spokojenost, slečně Veronice pak patří naše 
poděkování. Doufejme, že tahle akce nebyla poslední 
kulinářskou !    
 
 
 
 
 
Vítání nových občánků proběhlo tentokrát pod 
vedením paní místostarostky, neboť pan starosta se 
nemohl tohoto aktu z důvodu nemoci zúčastnit. 
Do řad svinařovských občanů byli přivítáni Dorotka 
Dvořáková, Filip Janda a Ondřej Týbl. Všichni byli 
zapsání do pamětní knihy a rodičům předán malý vklad 
do života jejich potomků.  
Díky našim děvčatům proběhl v rámci odpoledne také 
krátký kulturní program. 
 
 
 
 
Návštěva divadelního představení „Víš přece, že 
neslyším, když teče voda“ byla super zážitkem, a to 
především zásluhou výkonu celého souboru, nad nějž 
ovšem ještě vyčnívali nezapomenutelní Václav Vydra   
a Petr Nárožný !  
 
 
 Společenská rubrika - jubilanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8. 11.              Ján Husnaj  70 let 
16. 11.              Miroslava Kociánová 80 let 
24. 11.             Karel Woller  70 let 
 
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, elánu            
a rodinné pohody ! 
 


