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Digitalizace pozemků 
 
Na základě ukončení digitalizace pozemků                
pro Katastrální území Smečno byla provedena kontrola 
nájemních smluv v majetku obce Svinařov. U některých 
pozemků došlo k přečíslování, u některých byla 
změněna výměra. Na základě návrhu Kontrolního 
výboru schválilo OZ přepracování dotčených smluv 
s platností k 1. 1. 2012 tak, aby byly uvedeny              
do souladu s novou evidencí Katastrálního úřadu. Dále 
bylo konstatováno, že některé pozemky nejsou 
v současné době pronajaty, na některé chybí nájemné 
smlouvy. Tyto budou doplněny, nájem bude u všech 
smluv 2,- Kč / m2 / rok. Neobsazené pozemky budou 
nabídnuty k pronájmu. 
 
                                     
 
 
 
Uskutečněné opravy 
 
V rámci aktuálních potřeb byly v obci provedeny : 
- úpravy komunikací Za Křenovkou, Třebichovická            
  a cesta u vodárny 
- oprava osvětlení vánočního stromu 
- oprava kanalizační vpusti v ulici Pod Kozincem 
 
Zahájení Adventu – rozsvícení vánočního stromu 
 
Po krátkém úvodním slově a přání pana starosty všem 
zúčastněným zazpívala děvčata Evička a  Editka 
Hlouškovy a již osvědčené trio Anežka, Sára                 
a Valentýna pod vedením slečny Jany Husnajové 
tradiční české koledy. Atmosféra byla pak ještě 
umocněna vystoupením Hornického pěveckého sboru 
Kladno, jehož 16 zpěváků se postaralo o nevšední 
pěvecký zážitek. A snad jen pro dokreslení – jeden 
z členů souboru, ing. Václav Mikulecký, starosta 
Plchova, k nám přijel zazpívat až ze své obce na kole… 
Ještě jednou všem vřelý dík ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adventní výstava 
 
Ohlédnutí - v sobotu 26.11.2011 jsme uspořádali již     
2. Adventní prodejní výstavu. Mohli jsme si zakoupit 
vánoční dárečky, mezi nimi byly i výrobky z Letohrádku 
Vendula z Horního Bezděkova, nebo jen tak nasát 
atmosféru blížících se Vánoc. Všem, kteří se na této 
akci podíleli, děkujeme.  
     
 
 
Mikulášská nadílka  
 
 
V restauraci U Pilařů byla pro děti byla připravena řada 
soutěží a kreslení. Když ale přišli čerti, byla uroněna      
i nějaká ta slza. Všechny děti dostaly dárek od Mikuláše    
a Anděla, musely se však vykoupit básničkou. 
Restaurace byla nabita k prasknutí - při každé takové 
akci zjišťujeme, jak nám chybí vhodný prostor pro jejich 
konání. 
 
Vzpouštění balónků – přání Jéžíškovi 
 
Tato akce byla celorepubliková a řízená pokyny          
na rádiu Impuls. Věříme, že se všem splní přání,          
o které si Ježíškovi napsal. Zda byl překonán rekord      
z roku 2008 zapsaný v Guinesově knize rekordů, zatím 
nevíme, ale příští rok se pokusíme o rekord znovu. 
Samozřejmě děkujeme všem za přípravu této akce.  
 
                                                         Kurz přípravy  
                                                         italských dezertů        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V sobotu 14. ledna 2012 proběhne od 14 hodin 
v místnosti OÚ kurz, ve kterém nás pan Antonín 
Sahulka zasvětí do některých tajů italské kuchyně – 
přípravy dezertů. Suroviny budou k dispozici na místě, 
cena kurzu je 100,- Kč. Všechny srdečně zveme ! 
 



Sportovní naděje 
 
Před rokem jsme Vám na tomto místě představili naší 
krasobruslařskou naději Radku Peerovou a popsali její 
dosavadní sportovní dráhu a úspěchy. Její 
krasobruslařské kroky sledujeme i nadále a můžeme 
konstatovat, že na letošní celostátní 32. Slánské brusli 
se umístila ve své kategorii na krásném 13. místě. 
Proto bychom ji kromě gratulace rádi popřáli ještě 
mnoho sportovních úspěchů a chuti do závodění.  
 
Společenská rubrika 
                                                        
28. listopadu 2011 nás navždy ve věku 73 let 
opustila paní Jarmila Bauerová 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
Kulaté narozeniny slaví 
 
15. 12. 2011      paní Jana Beranová   70 let 
27. 12. 2011      paní Jana Chladová   75 let 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnocení končícího roku 
 
Obecní zastupitelstvo správně uchopilo obecní 
záležitosti a může právě končící, první rok ve funkčním 
období, prohlásit za úspěšný ! Proč ? 
 
a. vyplatili  jsme  dluhy  z  dob  minulých  a  zastavili                  

propad obecních financí  
b. vytváříme rezervu na akce ke zvelebení obce, 

které jsou plánovány na rok 2012  - silnice, 
veřejné osvětlení, bezpečnost občanů ( nová 
smlouva s MP Stochov )  

c. podařilo se ve spolupráci s OÚ Třebichovice 
legislativně dokončit založení Svazku obcí 
Třebichovice – Svinařov – Hrdlív za účelem 
provozování kanalizace a ČOV.  

d. udělali jsme revizi nájemních smluv a opravujeme 
zjištěné nedostatky  

e. byly obnoveny velmi úspěšně některé kulturní 
akce a jsme rádi, že se na nich schází čím dál víc 
občanů – protože chceme, aby obec fungovala 
jako jeden celek  

f. nechali jsme odstranit černé skládky  
g. zadali jsme opravu přechodu pro chodce  
h. nechali jsme prořezat stromy 
i. zajistili jsme vyčištění koryta v potoce  
j. byla zahájena realizace výměny světel veřejného 

osvětlení 
k. zorganizovali jsme pravidelné vydávání 

Svinařovského zpravodaje 
l. a v neposlední řadě probíhá jednání k dořešení 

kanalizace v ulicích Zahradní a Na Průhoně  
 
Kus práce bylo uděláno, další náročné úkoly nás 
všechny ještě čekají. Rádi bychom na tomto místě 
poděkovali vám všem, kteří naší práci věříte                 
a podporujete ji.  
Jsme rádi i za kritické připomínky a podněty, které nám 
jasně avizují vaše potřeby a přání stran vzhledu            
a fungování obce.  
Určitě patří velký dík všem sponzorům, kteří se 
v průběhu celého roku podíleli nemalou měrou            
na zabezpečení různých akcí. 
Rovněž bychom rádi poděkovali aktivním složkám 
našeho obecního života, hlavně SDH, a jejich 
dobrovolným pomocníkům, kteří – ač neviděni –   
se měrou vrchovatou podílejí na realizaci 
jednotlivých akcí. 
 
 
 
 
 
Přání všem spoluobčanům  
 
Vážení sousedé, spoluobčané, přátelé ! 
Dovolte, abychom vám všem popřáli na přelomu roku 
hlavně rodinnou pohodu, pevné zdraví a svátky, prožité 
pokud možno v harmonické atmosféře s Vašimi 
blízkými ! 
 
Vaše Obecní zastupitelstvo 
 
 
 
 
 
 


