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Svinařovské hraní - rozloučení s prázdninami 
 
Děti to nerady slyší, dospělí to přijímají s lítostí, léto ale 
jako vždy touto dobou končí a nikdo ho nedokáže 
zadržet ! Rozlučme se tedy s prázdninami - nebojím se 
již říci – stylově !  
V sobotu 27. srpna pořádají SDH a OÚ zábavné 
odpoledne pro všechny naše děti a následně i rodiče. 
Od 14 hodin budou připraveny na dětském hřišti 
soutěže a hry - kola, koloběžky, tříkolky s sebou !         
A i když prázdniny jsou záležitostí především školních 
dětí, program se soutěžemi bude připraven i pro naše 
nejmenší, vezměte je do party ! Večer pak bude 
uspořádána taneční zábava pod širým nebem.            
Od 18 hodin bude k tanci a poslechu hrát skupina 
Ikaros.  
Srdečně zveme nejen děti, ale rovněž rodiče a všechny 
přátele prázdnin. Vždyť i loučení může být veselé ! :o) 
                                                                       
 
 
Zahrada Čech 
 
Všichni milovníci přírody a zahradničení  jsou zváni    
na 35. ročník veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích, 
který se koná v sobotu 17. září 2011.  
Odjezd od OÚ v 9 hodin, předpokládaný návrat kolem 
17. hodiny. Cena autobusu je 100,- na osobu.  
Závazné přihlášky včetně jízdného přijímá p.Fürstová, 
p.Dušková nebo p.Suchopárková do 7. září 2011.  
Všechny zájemce rádi vezmeme s sebou ! 
 
 
 
Křižíkova fontána – dojmy 
 
Zájem o shlédnutí představení „To nejlepší ze 
světových muzikálů“ napovídal, že by se mohlo jednat  
o nevšední zážitek. Byl dokonce takový, že pár dětí 
muselo nakonec sedět rodičům v autobuse na klíně… 
Očekávání ale byla, myslím, naplněna.  
Spojení hudby a tryskající fontány v jednom souladu, 
gradace jednotlivých prvků a to vše v přírodním hledišti 
pod širým nebem bylo chvílemi opravdu strhující. 
Svědčí o tom koneckonců i veskrze pozitivní ohlasy 
zúčastněných. 
Pro zintenzivnění prožitku by snad bylo jen napříště 
vhodné zvážit volbu představení s pozdějším začátkem. 
Nabízený zážitek totiž nespojuje pouze hudbu 

s tryskající vodou, ale také světelně – barevné efekty.  
A ty byly v době zahájení produkce minimalizovány 
svitem dohasínajícího dne. 
Nic to ovšem nemění na tom, že shlédnutí zmíněného 
představení bylo velmi příjemným zážitkem. 
 
Košíkářský kurz č. 2 
 
Na základě kladných ohlasů a zájmu dalších 
spoluobčanů pořádá OÚ v pořadí druhý základní kurz 
v pletení košíků.  
Lektorkou bude opět slečna Veronika a do tajů 
košíkářského řemesla zasvětí všechny zúčastněné 
v sobotu 1. října od 14 hodin v prostorách budovy OÚ.  
Zájemci se mohou hlásit do 20. září 2011.  
 
 
 
 
 
A stále ta fotosoutěž… 
 
Neházejte fotoaparáty do žita, fotosoutěž stále běží ! 
Podmínky - viz minulá čísla, případné info na OÚ.   
 
VOK – velkoobjemový kontejner opět v akci 
 
Bude přistaven na obvyklém místě před budovou OÚ 
v sobotu 3. září od 8 do 12 hodin. 
 
Sportovní okénko 
 
Svinařovskému fotbalu již začala další sezona. Od těch 
předešlých se velmi podstatně liší, neboť po desítkách 
let běhání po hřišti jsme se konečně dočkali a postoupili 
do 3. třídy. Je to velký úspěch pro naše fotbalisty, kteří 
ve velké většině sice nejsou svinařovskými občany, ale 
šíří dobré jméno naší obce v okrese. Kádr fotbalistů    
se proti loňskému roku nezměnil a tvoří ho převážně 
přespolní  mladíci, kteří společně s několika fotbalisty 
ze Svinařova tvoří výborný kolektiv založený               
na osobních vazbách. To se projevuje v herním 
nasazení, ochotě „máknout“ jeden za druhého               
a ve výsledku ve výborných výkonech na hřišti. Rádi 
bychom v kolektivu uvítali další fotbalisty ze Svinařova, 
ale zdá se, že ti naopak dávají přednost okolním 
klubům. Zřejmě je to dáno materiálním zázemím 
našeho oddílu, které je skutečně na nízké úrovni, což je 
způsobeno trvalým nedostatkem finančních prostředků. 



Obec pomáhá dle svých možností a tímto děkujeme, 
ale po stavbě kanalizace a silnice má nyní na starosti 
hlavně umoření dluhů. Svinařovští podnikatelé bohužel 
naše zápasy nenavštěvují a ruka se jim tedy také 
neutřese. Jediným sponzorem se tak stalo ČSAD 
Slaný, které přispělo významnou částkou k našemu 
snažení, za což jeho řediteli panu Novotnému patří dík 
celého týmu. 
Hlavní změnou pro náš tým je to, že se po velmi, velmi 
dlouhé době můžeme bát sestupu zpět do nejnižší 
soutěže. Zda to bude okolnost motivující nebo nohy 
svazující se ukáže až po začátku soutěže dne           
28. srpna.  Zatím se na podzimní kola připravujeme 
poctivým tréninkem a přípravnými zápasy.  
První jsme sehráli 6. srpna na domácím hřišti              
se Stehelčevsí. Vzhledem k prázdninovému období 
chyběla řada hráčů a tak výsledek 2:4 vyzněl v náš 
neprospěch. To na turnaji v Klobukách dne 13.8. jsme 
dopadli již mnohem lépe. Ani zde jsme ještě nebyli 
v plné sestavě, ale výsledky 1:0 s Perucí,  2:3 
s Vrbnem a 3:2 s Klobukami a celkově 2. místo           
na turnaji  dávají naději do příštích zápasů.  
Škoda jen, že hned v prvním zápase se zranili hráči 
Červinka a Kugler, kteří již nemohli dále pokračovat,     
a důsledkem byl prohraný první poločas s Vrbnem 0:3, 
kdy ani zvýšené nasazení po poločase nestačilo         
na vyrovnání. V těchto zápasech se nejvíce prosadil 
náš útočník Charvát, který dal celkem 5 branek. Další 
pak přidali Pírka, Vydra a Kašpar. 

Závěrem bych rád pozval občany obce 
Svinařov na naše mistrovské zápasy, jejichž termíny 
uvádíme a navíc si je už mohou přečíst na všech 
myslitelných místech ve Svinařově. Bouřlivá, ale slušná 
kulisa zápasu dodá určitě mnoho morálních i fyzických 
sil našim fotbalistům, aby mohli dále propagovat naší 
obec.  

                              Předseda FO AFK Svinařov 
                                                   

 
 
 
 
Rozpis soutěžních utkání TJ AFK – podzim 2011 
 
So  27.8.  AFK – Slavoj Kladno    17,00 
So  3.9. Buštěhrad - AFK     17,00 
So  10.9. AFK - Švermov     17,00 
Ne  18.9. DoksyB - AFK     16,30 
So  24.9. AFK - Stochov B     16,30 
Stř  28.9. Sparta doly Kladno - AFK    16,30 
So  1.10. Běleč - AFK     16,00 
So  8.10. AFK – Hřebeč B     16,00 
Ne  16.10. Lhota B - AFK     15,30 
So  22.10. AFK – Hostouň B    15,30 
So  29.10. AFK – Vinařice    14,30 
So  5.11. V. Dobrá B - AFK    14,00 
So 1 2.11. AFK - Dřetovice     14,00 

Ohlas redakce 
 
Jménem redakce Zpravodaje bychom rádi poděkovali 
za tento příspěvek a vyjádřili naději na dvě věci : že se 
naši hoši nebudou na konci sezóny topit  v sestupových 
vodách a že se přidají další přispěvatelé do Zpravodaje 
– vždyť všichni víte, že Svinařovský zpravodaj vychází 
pro Vás, aby Vám sdělil potřebné informace o akcích   
a dění v obci a bude jen a jen přínosné, bude-li do něho 
přispívat větší počet těch, pro které je určen. A zdaleka 
nemusí jít jen o avíza jednotlivých akcí, nebo 
chvalozpěvy nad povedeným výletem. I objektivní 
kritika a upozornění na věci nepravé může hodně 
pomoci kvalitě soužití nás všech ! 
 
 
 
 
 
 
 
Oprava veřejného osvětlení 
 
S blížícím se podzimním časem a zkracujícími se dny 
bychom rádi informovali občany, že byla provedena 
kontrola veřejného osvětlení a odstraněny poruchy, 
které by mohly činit z některých ulic temná zákoutí. 
 

 
 

                                                        Naši jubilanti 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
13.8.                Miroslav Šlégr                       70 let.  
8.8.                  Stanislav Vacek                    75 let  
 
Oběma pánům přejeme k jejich jubileu to nejlepší          
a do dalších let hodně zdraví.  
 
 
Slovo závěrem 
 
Dovolte, abychom závěrem popřáli všem svinařovským 
dětem i jejich blízkým pohodové prožití zbytku volných 
dní, hezké počasí na Svinařovském hraní a úspěšný 
vstup do dalšího školního roku, u některých pak přímo 
do života - pro některé jsou tyto prázdniny první,        
pro jiné poslední. A jistě si všichni přejeme, ať je to tak 
či onak, aby to vždycky byly prázdniny, na které se rádo 
vzpomíná ! 
                 OZ 


