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– LISTOPAD 
 
 

První zasedání nového zastupitelstva 
 
Na první veřejné schůzi OZ po volbách se sešli všichni 
nově zvolení zastupitelé obce, aby oficiálně složili slib  
a stali se tak zastupiteli na následující čtyři roky. Poté 
proběhly, jak stanovuje zákon, volby starosty, 
místostarosty a předsedů finančního a kontrolního 
výboru. Starostou se opět stal Jaroslav Pružinec, místo-
starostkou Jana Husnajová. Přestože všechny volby 
nedopadly (a není to ani možné) ke spokojenosti všech, 
věříme, že se naplní slova staronového starosty, který 
projevil přání pracovat jako tým ve prospěch obce a 
jejích občanů, bez ohledu na to, kdo z jaké kandidátky 
do zastupitelstva vstupuje. 
 
Projekt "Proč zrovna já?" 
 
Vedení naší obce bylo oficiálně osloveno Probační       
a mediační službou ČR se žádostí o zvážení uveřejnění 
následujících řádek, které mohou pomoci obětem 
trestného činu... 
Projekt "Proč zrovna já?" pomáhá bezplatně obětem 
trestné činnosti. 
Stali jste se obětmi trestného činu? Kladete si otázku, 
proč se to muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás 
pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? 
Nevíte přesně, kam se svou tíživou situací obrátit o 
radu či pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je 
tu totiž projekt "Proč zrovna já?", který po celé ČR 
pomáhá obětem trestné činnosti. V rámci středních 
Čech působí poradna také v Kladně na Náměstí 17. 
listopadu 2840 (středisko Probační a mediační služby v 
budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových). Poradnu lze kontaktovat telefonicky na 
číslech 737 247 438, 312 602 591, e-mailem 
esedlarikova@pms.justice.cz, ivajdlova@pms.justice.cz 
nebo i osobně bez objednání v rámci poradenských 
hodin a to v pondělí od 16,00 do 18,00 hodin a ve 
čtvrtek od 10,00 do 12,00 hodin. Poradenství poskytují 
zkušení, empatičtí a vzdělaní poradci, kteří se snaží o 
maximálně citlivý, diskrétní a profesionální přístup. 
Můžete očekávat široké možnosti pomoci, jako např. 
poskytnutí právních informací a psychosociální podpory 
ve Vaší svízelné situaci. Veškeré služby jsou 
poskytovány naprosto bezplatně.  
 

 

 

 

 

Sbírka použitého ošacení 
 
 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s 
OÚ Svinařov pořádá sbírku použitého ošacení, urče-
nou pro občany z okraje společnosti. Přijímá se: 
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
- látky (min. 1 m2, prosíme, nenoste odřezky a zbytky) 
- domácí potřeby - nádobí černé i bílé, skleničky - vše 
nepoškozené 
- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 
- obuv - veškerou nepoškozenou  
- hračky - nepoškozené a kompletní 
 
Nelze přijímat ledničky, TV, PC a jinou elektroniku, 
matrace, koberce - z ekologických důvodů, nábytek, 
jízdní kola, kočárky - hrozí poškození transportem, 
znečištěný a vlhký textil. 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic 
kvůli poškození při převozu. 
 
Sbírka se uskuteční v zasedací síni OÚ 1. 12. + 3. 12. 
vždy od 7,00 do 17,00 hodin. 
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. 312 672 405  
 
Děkujeme ! 
 
2. Vánoční Jarmark a rozsvícení Vánočního stromu 
 
Dne 29.11.2014 se na prostranství před obecním 
úřadem uskuteční již druhý Vánoční jarmark s tradičním 
rozsvícením Vánočního stromu. Trhy budou probíhat  
od 14:00 do 17:00 hod, nakoupit zde můžete šperky, 
věnce, sladkosti a mnohé další, nebo se jen můžete 
přijít podívat, nasát Vánoční atmosféru a k tomu si dát 
voňavou klobásu z grilu a zahřát se např. svařákem.  
Po skončení trhů bude v 17:30 hod následovat tradiční 
rozsvícení našeho Vánočního stromu, vše bude 
provázeno pěveckým sborem, který náladu doplní 
Vánočními koledami. 
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Také proběhlo vítání občánků... 
 
A kdože to byl? 
Štěpánek Hartl a rodiče manželé Hartlovi 
Adrian Jordanov a rodiče Adéla Černá a Deni Jordanov 
Terezka Melíšková a rodiče manželé Melíškovi  
Všichni si odnesli od představitelů obce drobný dárek   
a přání do života. 

Kácení rizikových stromů 
 
15. + 16. listopadu byly na pokyn a dle řádného 
vyznačení vedoucím polesí pokáceny rizikové stromy   
u obecního hřbitova. Přestože se jednalo o nestan-
dardní situaci, bylo vše zvládnuto i za pomoci techniky 
bez větších komplikací a hlavně - bez úrazu či 
poškození cizího majetku. To koneckonců potvrdila na 
místě i hlídka Policie ČR, která se dostavila na kontrolu 
této činnosti v jejím průběhu po ohlášení jednoho           
z místních občanů.  
 
 
Pozor na majetek 
 
S ohledem na skutečnost, že v poslední době došlo k 
několika krádežím v rodinných domech, dbejte prosím 
na zabezpečení vašich majetků. Bylo by škoda připravit 
se před nejhezčími svátky v roce o vánoční náladu kvůli 
zbytečně ponechané příležitosti.  
 
Fotbal 
 
Konec zimní části fotbalové sezóny byl následující: 
 
10. kolo Svinařov – Slovan Dubí 2:3np 
11. kolo Doksy B – Svinařov 1:2np 
12. kolo Svinařov – Smečno 7:1 
13. kolo Sparta Kladno – Svinařov 1:4 
 
Obzvláště pak 12. kolo a souboj mezi Svinařovem         
a Smečnem byl tahákem nejen pro milovníky fotbalu. 
Místní hřiště navštívilo nespočet, hlavně Smečenských  

 
 
 
 
 
fanoušků, kteří zápas doprovodili nejen svými chorály, 
ale i pyrotechnikou. A i když Svinařov Smečno fotba-
lově opravdu rozdrtil, převaha fanouškovské základny 
se Smečenským nedala upřít. Akci zakončil jeden 
z nich vniknutím na hřiště, vyzbrojen rohovým 
praporkem. Vše se ale obešlo bez jakýchkoliv problémů 
a zápas byl v pořádku dohrán vítězně pro domácí 
mužstvo. 
Na konci zimní části soutěže jsou naši fotbalisté AFK 
Svinařov na 3. místě tabulky s 25 body. 
 
 
 
 

 


