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LISTOPAD 2018 

 
Ustavující schůze 
 
Z ustavující schůze konané dne 29. 10. 2018, vyplynulo 
následující… 
 
Jaroslav Pružinec – starosta 
Jana Husnajová – místostarosta 
 
Finanční výbor 

• Miroslav Mach, Radka Lébrová, Petr Thon 

Kontrolní výbor 

• Milan Dvořák, Lenka Bartková, Andrej Kasák 

Komise pro stavby a infrastrukturu 

• Jana Husnajová, Milan Dvořák, Miroslav Mach 

Komise pro kulturu, sport a mládež 

• Lenka Bartková, Radka Lébrová, Andrej Kasák 

Pořádková komise 

• Petr Thon, Jaroslav Fučík, Miroslav Mach 

Komise pro odpady a ekologii 

• Miroslav Mach, Jiří Burle, Milan Dvořák 

 
Gratulace 
 
Je to již tradicí, někdy překvapením, v každém případě 
má obecní zastupitelstvo milou “povinnost” gratulací 
našim občanům. Gratulace počínají u občanů ve věku 
65 let, dale vždy po pěti letech. U občanů starších 90ti 
let, jsou pak gratulace v ročním intervalu.  
 
Blahopřát chodí pověření zastupitelé, v tomto období je 
to Lenka Bartková, Radka Lébrová a Jana Husnajová. 
Kromě blahopřání je pro oslavence připraven menší 
finanční obnos, pro dámy navíc kytička a pro pány 
láhev vína. 
 
V roce 2019 nás čeká úžasných 43 oslavenců! 
 
 
Vítání občánků 

Dne 10. 11. 2018 proběhlo v zasedací místnosti Vítání 

občánků. Přivítány byly dvě malé princezny, Adinka 

Churá a Eliška Bučková.  

Holčičkám přejeme do života mnoho zdraví a štěstí a 

rodičům gratulujeme! 

Z kroniky obce 

Píše se rok 1328, tohoto roku byla provedena první 

písemná zmínka o naší obci Svinařov.. V té se uvádí, 

že od Bořity z Ředhoště koupil ves Svinařov 

vyšehradský kanovník Erik. To znamená, že Svinařov 

patřil k tzv. vyšehradské kapitule. Tato skutečnost se 

stala o více než šest století později podkladem pro znak 

obce. 

Z výše uvedeného vyplývá, že je naší obci právě 

tento rok, neuvěřitelných 690 let. 

Oslavme toto úžasné výročí výstavou starých fotografiíí 

našeho Svinařova. Pokud by kdokoliv z Vás měl stare 

fotografie, a byl ochotný nám je zapůjčit, budeme moc 

rádi, vše samozřejmě v pořádku vrátíme. 

Dejme společně vzniknout obrazové historii Svinařova.. 

 

Za fotografii děkujeme Petru Opltovi. 

Na vědomí se dává… 
 
Náš oficiální název zní „Spolek přátel Smečna a širého 
okolí“. Působíme od roku 2009. Ve spolupráci 
s památkáři se snažíme o napravení škod na odkazech 
našich předků – pyramech, Božích mukách apod. 
Každoročně vydáváme kalendář a pořádáme výstavy, 
vztahující se ke Smečnu (úzkokolejka, osobnosti, 
řemesla…). 
Pro vytvoření kalendáře  s obrázky Svinařova nám 
chybí fotografie z dob minulých, nejlépe i s komentáři 
k nim. Pokud můžete nějaké zapůjčit, nechte je, 
prosímna OÚ u paní Furstové. Ofotíme a v pořádku 
vrátíme. A protože jsme „….a širího okolí.“ uvítáme, 
když se k nám přidáte. 
   Jiřina Malíková 
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Hallowen byl… 

Myšák Eda ve své strašidelné podobě je za námi. 
Počasí ten den vypadalo zlověstně, ale nakonec 
vydrželo, děti si prošli stezku odvahy, kde se zastavili u 
hejkala, mumie, vlka, a mnoho dalších strašidel, 
zatančili si a nakonec dostali i nějaké odměny. 
Vyhlášeny a odměněny byli i tři nejlepší kostýmy.  
Za odměny pro děti děkujeme nejen Myšáku Edovi, ale 
i Rádiu Blaník v zastoupení paní Renaty Pechové☺ 
 

 
 
6. Vánoční jarmark 
 
Dne 1. 12. 2018 (sobota) proběhne na prostranství před 
obecním úřadem již 6. Vánoční jarmark s tradičním 
rozsvícením vánočního stromu. 
  
Program: 
15:00 – 17:00 hod vánoční jarmark 
17:00 – 17:30 hod slavnostní proslov pana 

starosty, zpívání koled 
17:30 hod rozsvícení vánočního stromu 
 
Jako každý rok budou k prodeji věnce, svícny, svíčky, 
vánoční tématika, kosmetika, kabelky a mnoho 
dalšího….Věřte, že tento rok, je přihlášeno 11 prodejců!  

Občerstvení zajištěno! 
Všichni jste srdečně zváni, přijďte s námi přivítat Advent 
a Vánoce samotné… 
 
2. Svinařovské vepřové hody 
 
A kromě Vánočního jarmarku nás ve stejný den čeká 
ještě jedna akce…. 

 
Dne 1. 12. 2018 proběhnou na prostranství před OÚ 

2. Svinařovské vepřové hody! 
Začátek prodeje je naplánován na 14:00 hod. 

 
K prodeji nabízíme: 

• jaternice 

• jelita_žemlová, kroupová 

• sulc 

• tlačenka_světlá, tmavá 

• polévka_ovarová, černá s kroupami 

• zabíjačkový guláš 

• ovar 
 

Přijďte si pochutnat na místě, nebo si nakoupit na 
svátky, budeme se na Vás těšit! 
 
Obě z akcí jsou v režii OÚ a našich SDH v čele 
s mistrem řeznickým panem Jiřím Vápeníkem. 
 
Ul. Družstevní a Hornická – INFO 
 
A je hotovo…!  
Stavební práce jsou ukončeny, stroje odvezeny, 
značení odstraněno, silnice je volná pro průjezd 
občanů…. 
 
Děkujeme všem občanům ulice Družstevní a Hornická 
a samozřejmě i těch přilehlých, že to s námi po celou 
dobu stavby vydrželi a věříme, že bylo vše zhotoveno 
ke vší spokojenosti.   
 
Fotbal 

odehráno 
28. 10. 2018 Tuchlovice B – AFK 5:4 
3. 11. 2018 AFK –Lhota B  0:1 
11. 11. 2018 Libušín B – AFK  1:0 
17. 11. 2018 AFK – SK Běleč  0:3 
 
Sezonu 2018/2019 zakončila AFK na posledním místě 
tabulky se 4 body. 
 
Veřejné jednání 
 
Poslední jednání zastupitelstva v tomto roce se 
uskuteční 12. 12. 2018 od 18:00 hod v zasedací 
místnosti OÚ.  
A protože je jednání veřejné, všechny Vás srdečně 
zveme… 
 
Mikuláš, Anděl a čertiska… 
 
Nezapomeňte si na své ratolesti objednat jako každý 
rok tyto svaté a pekelné, a to buď přímo na OÚ nebo na 
tel.: 605 501 426. 
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