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Adventní jarmark 
 
Během víkendu 27. a 28.11. proběhl Adventní jarmark 
v restauraci Ve Ville. Kromě místních vystavovatelů a 
prodejců vlastní vánoční tvorby se ho zúčastnily také 
Odborné učiliště Vrapice a Letohrádek Vendula Horní 
Bezděkov. K vidění byly výtvory plné fantazie a nápadů, 
od drátěných, slaměných, ale i z papíru pletených 
ozdob, přes dřevěné doplňky, svícny až k adventním 
věncům. Těch bylo k mání mnoho, všech možných 
provedení, barev i tvarů výzdoby. Letohrádek Vendula 
přispěl i výrobky z krejčovské a tkalcovské dílny, 
vhodnými ke zkrášlení interiéru i jako dárky pro 
nejmenší.  
Pro všechny návštěvníky jarmarku bylo připraveno  
malé občerstvení – pečený čaj, svařené víno i cukroví. 
Zástupci OÚ se následně zúčastnili tradičního Dne 
obdarování v Horním Bezděkově. Předali vedení 
letohrádku neprodané zboží a tržbu ze svinařovské 
akce, která činila cca 2000 Kč. Pozvání k účasti na akci 
a výše celkové tržby byly vysoce oceněny.  
Jménem OÚ Svinařov bychom i my chtěli poděkovat 
všem vystavovatelům i návštěvníkům za jejich účast a 
kladné ohlasy na celou akci.  
 
 
 
 
 
Den obdarování 
 
Rád bych navázal na předchozí příspěvek 
s upozorněním na jednu velmi záslužnou akci. 
Vedení Letohrádku Vendula pořádá každoročně tzv. 
Den obdarování. V ten den se v Letohrádku sejdou 
rodinní příslušníci klientů ( lidí se zvláštními potřebami 
a různými handicapy tělesnými či mentálními ), jejich 
přátelé, nebo prostě kdokoli, kdo má chuť pomoci dobré 
věci. Je připraven bohatý kulturní program ( letos např. 
za účasti Michala Davida, souboru orientálního tance 
z Kladna či hudební skupiny Rock-and-Roll band Fido, 
jejímž velmi platným členem je i náš zastupitel p. Mach 
se svou basovou kytarou ). Patronát nad Letohrádkem 
drží i soubor Divadla Sklep, který většinou rovněž 
přispěje svou „troškou do mlýna“. Je zde i spousta 
občerstvení, převážně od sponzorů. Stoly jsou plné 
pochoutek, na zahradě je v permanenci gril 
s klobáskami a teplým masem, uvnitř pak dostanete 
teplé i studené nápoje, včetně piva. Ceny jsou 
dobrovolné, jejich výše je doporučena u jednotlivých 
dobrot. Vzhledem k tomu, že veškeré občerstvení  

 
pochází od řady větších či menších sponzorů, výtěžek 
je použit na provoz a údržbu tohoto zařízení. Je třeba 
obdivovat snahu vedení Letohrádku postarat se 
vlastními silami o prostředky a při pohledu na rozzářené 
oči klientů a jejich rodin má jistě každý dobrý pocit 
z toho, že řada našich spoluobčanů našla i přes svůj 
handicap své uplatnění v životě a není odkázána        
na permanentní péči rodiny či ústavu. 
Letohrádek Vendula je celoročně přístupný veřejnosti a 
jeho pracovníci kdykoli rádi přivítají vás všechny, kteří 
se chtějí o jeho fungování dovědět víc. 
 
 
 
Rozsvícení vánočního stromu 
 
Večer 28.11. v 17 hodiny byl rozsvícen vánoční strom 
na prostranství před Obecním úřadem. Úvodem 
promluvil starosta p. Pružinec, který zahájil tento akt 
krátkým projevem, ve kterém především popřál všem 
občanům Svinařova klidné prožití Adventu i Vánočních 
svátků a hodně úspěchů v novém roce. Pěkné bylo živé 
vystoupení dívčího tria, které zazpívalo za doprovodu 
reprodukované hudby vánoční koledy. Připraveno bylo  
i malé občerstvení v režii místních hasičů. Na 
prostranství se sešlo velké množství obyvatel, což by 
mohlo být příslibem, že činnost v obci není lidem 
lhostejná a přejí si zúčastňovat se společenského dění. 
 
 
Informace z úřadu – slovo starosty 
 
Našim neplatičům : 
Možná že někdo netuší, ale obec vydala v minulosti tzv. 
Obecně platné vyhlášky, stanovující, co musí občané 
platit. Jedná se o poplatky ze psů, za likvidaci odpadů a 
hřbitovní poplatky. Každý rok obec připomíná, že je 
třeba je uhradit. Při přebírání úřadu jsem objevil mnoho 
„zvláštností“ a jednou z nich je i to, že zde máme řadu 
neplatičů, kterým je tato povinnost proti mysli a nemají 
dobrou vůli ji plnit. Velmi rád bych je zde vyjmenoval, 
ale zákon to bohužel neumožňuje, nemohu zveřejnit 
jména s údaji, které by dotyčnou osobu „poškodily“.   
Na druhé straně je tu ale zákon jiný, který umožňuje 
poměrně nekompromisními kroky tyto pohledávky 
vymáhat. Odkazuji se tedy na Zákon o místních 
poplatcích a cituji : 
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve 
správné výši, vyměří Obecní úřad poplatek platebním 
výměrem ( §11 odst.1,2 zákona o místních poplatcích ) 
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2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto 
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, 
toto zvýšení je součástí poplatku ( §11 odst.3 zákona o 
místních poplatcích ) 
Od platebního výměru k exekuci už není daleko a já 
tímto vyzývám vás, kteří neplatíte a máte z minulosti u 
OÚ pohledávky z minulých let, abyste nás neprodleně 
navštívili a domluvili si způsob vyrovnání s obcí. Pokud  
se sami přihlásíte, je možné dohodnout splátkový 
kalendář, v případě opačném využijeme zákonných 
prostředků, neboť nám nic jiného nezbývá a ostatní 
včas platící občané by jistě neradi tolerovali skutečnost, 
že musí platit za vás. 
Tato, pro obě strany nepříjemná záležitost, bude jedním 
z prvních úkolů, kterým bych rád pověřil finanční výbor. 
                               J. Pružinec 
Souhrn poplatků : 
3. 1. 2011 bude zahájeno vybírání poplatků  
- za odpad na 1. pololetí 2011 – 250,- Kč / osobu za ½ 
roku. Známka platí do konce března 2011, poté musí 
být vylepena nová, jinak nebude svoz dále prováděn 
- za psy na rok 2011 – 60,- Kč / psa na rok, za každého 
dalšího 100,- Kč / rok.  
- hřbitovní poplatky – 80,- Kč / rok 
Všechny tyto poplatky jsou splatné k 31 . 3. 2011,  
jejich výše zůstává na úrovni roku 2010.  
Cena pitné a užitkové vody se upravuje na 44,44 Kč / 
m3 ( vč. DPH ). 
Hlavním bodem veřejného zasedání zastupitelstva pak 
bylo seznámení se změnami Územního plánu a zpráva 
předsedy finančního výboru o stavu financování obce. 
Ten není v současné době dobrý především z pohledu 
na náklady financování opravy Krátké ulice, které bylo 
provedeno minulým zastupitelstvem z provozních 
prostředků, nikoli z prostředků na investice, a vyčerpalo 
obecní pokladnu.  
 
Vítání občánků 
Na 23. Ledna 2011 na 14. hodinu připravuje OÚ vítání 
nových občánků Svinařova v prostorách OÚ. 
 
Ohlasy Mikulášské nadílky 
 
Rádi bychom také krátce zhodnotili Mikulášskou 
nadílku U Pilařů. 
Především je třeba poděkovat našim hasičům, kteří se 
akce zhostili tak, jak jsme nakonec u nich už zvyklí – 
totiž na jedničku. Velké poděkování patří rovněž 
sponzorovi akce, EKOFRUKTU Slaný a OÚ. Pro děti 
byly připraveny soutěže, napsaly dopisy Jéžíškovi, 
které  vyzvedl  na  místě  jeho  pomocník.  Poté  dorazili  

 
Mikuláš s andělem a dvěma čerty. Všem dětem byla 
rozdána připravená nadílka.  
Jediným mráčkem na nebi rozzářených dětských oček  
s trochou obav z čerta byly asi nedostačující prostory,  
ve kterých se akce pořádala. V sále byla chvílemi hlava 
na hlavě a musíme si přiznat, že někteří raději odešli,  
aby se nemuseli tlačit…  
Svinařovu prostě chybí sál na pořádání podobných 
akcí. 
 
 
 
 
Sportovní naděje 
 
Jak jsme slíbili v předchozím čísle, budeme se zabývat 
kromě aktuálních sportovních událostí i talenty z našich 
řad. 
Představme si dnes Radku Peerovou, nadějnou 
krasobruslařku ze Svinařova.  
První brusličky dostala k vánocům 2006, tedy ve 
čtyřech letech. V únoru 2007 se na základě náborového 
letáku v MŠ Smečno zapsala do Krasobruslařského 
Klubu Královského města Slaný, o.s. Zásluhou 
obětavého  tatínka  Radka  absolvuje  6x týdně tréninky    
a hned od začátku je velmi úspěšná. Zúčastňuje se 
závodů v řadě míst a sbírá diplomy napříč republikou.  
V roce 2007 a 2008 za 1.místo v závodu fitness 
1.věkové kategorie, udílený KEB in-line Kladno. V roce 
2008 v kategorii Přípravka-bruslička A získala Diplom 
za 3.místo na 29.ročníku Slánské brusle. Velká cena 
města Mělníka byla Radce udělena TJ KRASO Mělník 
za třetí místo v kategorii Nováčci mladší A. Ve stejné 
kategorii v lednu 2010 udělil Krasobruslařský klub 
Nymburk Radce Diplom za 1.místo v soutěži 
Nymburská stuha. Třetí byla v soutěži Malá cena města 
Mladá Boleslav, kterou pořádal Oddíl krasobruslení TJ 
AUTO ŠKODA Mladá Boleslav letos v prosinci. A tak 
bychom mohli jmenovat další úspěšné soutěže, kterých 
se Radka zúčastnila, mj. Zlatá brusle Lovosic, 
Podkrušnohorský pohár Bílina, Podkrušnohorská 
bruslička Litvínov, Velká cena Podřipska v Roudnici 
nad Labem, V. ročník Malé ceny Hradce Králové, 
Kralupská klička, Chebská bruslička a mnoho dalších 
soutěží.  
Jen ona sama a její obětaví rodiče ví, jaká je sport 
řehole, kolik vůle a odříkání stojí za každým podařeným 
skokem a vyvedenou piruetou. Věříme, že i nadále se 
Radka bude tomuto krásnému sportu věnovat                
a budeme jí držet palce. Vždyť kdo ví, třeba nám ve 
Svinařově roste budoucí mistryně.    
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A v rámci sportovní rubriky jedna oprava – naši 
fotbalisté hrají samozřejmě IV. Třídu, nikoli VI., jak bylo 
mylně uvedeno v minulém čísle. Tímto se jim 
omlouváme. 
 
„Sněhová výzva“ 
 
Jménem všech, kteří se ve Svinařově podílejí na 
odklízení sněhu z komunikací, především pak pana 
Husnaje, žádáme všechny občany o toleranci a pomoc 
v tom smyslu, že budou parkovat své vozy mimo 
vozovku nebo pokud možno co nejvíce při jejím okraji. 
Děkujeme ! 
 
 
Naši jubilanti v prosinci 
 
14. 12. pan     Otakar EGERMAIER        – 70 let 
19. 12. paní  Jaruška JANOUŠKOVÁ     – 80 let 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Srdečné blahopřání ke krásným jubileím !   
 
 
Příspěvek z řad občanů 
 
Potěšilo mne pokračování ve vydávání Svinařovského 
informatoria, nyní Zpravodaje. 
Zavzpomínala jsem na svoje začátky s vydáváním 
Svinařovského zpravodaje. Někdy bylo, jindy nebylo 
těžké zaplnit stránky informacemi o dění v obci. 
V okamžiku, kdy jsem dočítala poslední příspěvek      
„A na závěr výzva“ se mi vybavilo, kolikrát jsem něco 
podobného psala také.  
Nápadů, názorů, komentářů je mezi občany mnoho – 
kladných, záporných, jen je prezentovat. 
Fandím Zpravodaji, ať se plní jeho stránky nejen díky 
zastupitelům, ale i příspěvky občanů. 
                         B. Frömmelová 
 
 
 

 
Děkujeme za tento počin, rádi bychom ho považovali  
za první vlaštovku a povzbuzení ostatních, kteří mají co 
sdělit ostatním. Nás jako vydavatele Zpravodaje pak 
těší i zavazuje kladný tón předchozích řádků…! 
 
 
Pozvánka na besedu 
 
Kulturní komise OÚ připravila na 8. Ledna 2011 besedu 
CESTOMÁNIE – první díl povídání s pí. Hanou 
Vaňkovou o jejích osobních zážitcích z poznávacího 
zájezdu do New Yorku. 
Vstupné dobrovolné, všichni jste srdečně zváni ! 
 
 
 
 
Přání všem spoluobčanům 
 
Dovolte závěrem, abychom vám všem, občanům 
Svinařova, rodinným příslušníkům i přátelům, popřáli 
prožití vánočních svátků uprostřed klidu a pohody, 
v kruhu svých blízkých.  
 
Pevné zdraví a dobrý vstup do roku 2011 ! 
 
 

 
 

         Vaše Zastupitelstvo 


