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Ukončení úprav komunikací  
 
Jak již bylo předesláno, byly 
v uplynulých dnech ukončeny 
práce na prostranství před 
Obecním úřadem, takže 
komunikace jak pro pěší, tak 
vozovky byly opraveny 
způsobem, který koresponduje 
s významem místa. A to nejen 
po stránce jejich využívání, 
neboť se zde pohybuje většina 
občanů při svých 
každodenních cestách za 
prací, nákupy či zábavou, ale především s
budovu OÚ, který je oficiálním a úředním místem obce. 
A stran významu tohoto prostoru ještě jeden faktor. 
Jedná se o Památné místo obce Svinařov,
se v bezprostřední blízkosti budovy úřadu, 
od nynějška ostrůvkem v místě, kde více než sto let 
stála obecní kaplička. Jevila-li by se její obnova, resp. 
znovupostavení, jako nereálnou, připomínejme si toto 
místo alespoň symbolicky. 
Každému se náves asi bude líbit jinak, 
jinému méně, nelze ale realizační firmě upřít, že 
odvedla na první pohled dobrou práci. Její kvalitu 
prověří čas, již teď ale možno konstatovat, že stav 
místa předtím a potom je nesrovnatelný…
 
 
VOK v září 
 
V září bude po prázdninové přestávce
velkoobjemový kontejner na komunální odpad. Jako 
vždy první sobotu, tedy druhého, v 8,00 hodin.
 
 
Rozloučení s prázdninami 
 
Je to stálý koloběh, 
stále se opakující 
roční období a s tím i 
pravidelné střídání 
dnů školních 
povinností a dnů  
prázdnin. Všichni to 
známe, a ačkoli to asi nikdo nepřizná nahlas, řada 
z vás se do školy už třeba trochu těší. Možná i proto, že 
tam vstoupí úplně poprvé a jsou zvědaví na nové 
prostředí, na to, co všechno se dozví,
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prací, nákupy či zábavou, ale především s ohledem na 
budovu OÚ, který je oficiálním a úředním místem obce. 
A stran významu tohoto prostoru ještě jeden faktor. 
Jedná se o Památné místo obce Svinařov, nacházející 

budovy úřadu, připomínané 
místě, kde více než sto let 

li by se její obnova, resp. 
mínejme si toto 

Každému se náves asi bude líbit jinak, někomu víc, 
jinému méně, nelze ale realizační firmě upřít, že 
odvedla na první pohled dobrou práci. Její kvalitu 
prověří čas, již teď ale možno konstatovat, že stav 
místa předtím a potom je nesrovnatelný… 

září bude po prázdninové přestávce opět přistaven 
velkoobjemový kontejner na komunální odpad. Jako 

8,00 hodin. 

to asi nikdo nepřizná nahlas, řada 
trochu těší. Možná i proto, že 

tam vstoupí úplně poprvé a jsou zvědaví na nové 
ví, nebo na nové 

kamarády. A netýká se to jen 
měnit školu třeba na vyšší stupeň nebo ze základn
střední atd. Pro všechny byla
připravena akce s všeříkajícím názvem Rozloučení 
s prázdninami. Proto vás OÚ Svinařov spolu se Sborem 
dobrovolných hasičů jako pořadatelé pozvali
akci, která proběhla minulou sobotu 26.
hřišti. Od 19,00 byla pro děti připravena
diskotéka se spoustou soutěží a sladkými odměnami
od hodiny 20. se pak mohli pobavit
zábavě s živou hudbou, kterou 
Shakers. A i když nám začalo trochu pršet, do
náladu to nikomu nezkazilo
nadšených tanečníků ☺ Děkujeme!
 
 
Připomenutí možnosti prezentovat své příspěvky
 
Rádi bychom vám na tomto místě připomněli, ž
připraveni, jako již nejednou v minulosti, prezentovat 
vaše příspěvky ve Zpravodaji. Řada z
v hlavě zajímavé informace či sdělení, o která by se rád 
podělil s ostatními a třeba 
vhodnou formu. Život 
směsicí dějů a 
by určitě stálo za to 
druhým. Nebo se 
jehož by se 
chopil. Případně kriticky šlehnout 
po nešvarech, které se občas 
– mezi námi objeví. Zamyslete se nad tím, třeba se 
Vám podaří trošku posunout něco vpřed a vězte 
pocit za to stojí.  
Můžete psát na ou.svinarov@svinarov.net
příspěvek přímo na úřad. 
 
 
Volby do Poslanecké sněmovny
 
Dne 20. 10. 2017 od 14:00 do 22:00 hod a 
21. 10. 2017 od 08:00 do 14:00 hod
místnosti obecního úřadu probíhat Volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 
 
 
 
 
 
 

ousvinarov@quick.cz           

                Schváleno dne: 25. 8. 2017 

e to jen prvňáčků – mnozí budete 
měnit školu třeba na vyšší stupeň nebo ze základní na 
střední atd. Pro všechny byla ale již po několikáté 

všeříkajícím názvem Rozloučení 
Proto vás OÚ Svinařov spolu se Sborem 

pořadatelé pozvali na tuto 
hla minulou sobotu 26. 8. na dětském 

byla pro děti připravena dětská 
se spoustou soutěží a sladkými odměnami, 

mohli pobavit všichni při taneční 
ou, kterou zajistila skupina 

Shakers. A i když nám začalo trochu pršet, dobrou 
náladu to nikomu nezkazilo a parket byl stále plný 

Děkujeme! 

Připomenutí možnosti prezentovat své příspěvky 

ám na tomto místě připomněli, že jsme 
, jako již nejednou v minulosti, prezentovat 

aše příspěvky ve Zpravodaji. Řada z vás jistě nosí 
hlavě zajímavé informace či sdělení, o která by se rád 

jen nenachází 
obce je pestrou 

událostí, některé 
zmínit a sdělit je 

podělit o dobrý nápad, 
v zájmu všech někdo 

Případně kriticky šlehnout 
které se občas – jsme jen lidé 

Zamyslete se nad tím, třeba se 
Vám podaří trošku posunout něco vpřed a vězte – ten 

ou.svinarov@svinarov.net, nebo doručit 

Volby do Poslanecké sněmovny  

20. 10. 2017 od 14:00 do 22:00 hod a 
2017 od 08:00 do 14:00 hod, budou v zasedací 

místnosti obecního úřadu probíhat Volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  
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ČEZ Oznámení o plánovaném přerušení dodávky 
elektřiny  
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení 
dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 
3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s 
elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, 
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se: 
dne:  
06. 09. 2017 od: 08:00 hod do: 13:00 hod.
v lokalitě: Svinařov - část obce: Svinařov 
na těchto odběrných místech:  
Družstevní 130  
Hlavní 39, 46, 54, 132, 137  
Hornická 142  
Krátká 36, 37, 42, 44, 49, 50  
Pod Kozincem 26  
Rudé armády 24, 38, 43, 53, 138, 140  
Smečenská 31, 34  
V Kolonii 30, 40, 41, 47, 57, 58  
Za Villou 25, 56 Zahradní 134, 135, 136 
č.p.:/č.orient. bez ulic : 27, 32, 35, 52, 139, 141, 542/2
 
Fotbal – rozpis utkání na nadcházející část sezony
 
 

  
27.08.2017 
17:00  

AFK : 

  
02.09.2017 
17:00  

SK 
Buštěhrad 

: 

  
10.09.2017 
17:00  

Svinařov : Bratronice

  
17.09.2017 
17:00  

Velká Dob-
rá B 

: 

  
24.09.2017 
16:30  

Svinařov : 

  
28.09.2017 
16:30  

Sparta 
Kladno 

: 

 
  

30.09.2017 
10:15  

K. Žehrovi-
ce : 

 
  

 08.10.2017 
16:00  

Svinařov : 

  
15.10.2017 
15:30  

Svinařov : 

  
21.10.2017 
15:30  

SK Běleč : 

  
29.10.2017 
14:30  

Svinařov : 

  
05.11.2017 
14:00  

Stochov : 

  
12.11.2017 
14:00  

Svinařov : 
Slavoj 
Kladno

 
Do začátku vstoupil tým AFK prohrou se soupeřem TJ 
Sokol Smečno 1:3. 
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ČEZ Oznámení o plánovaném přerušení dodávky 

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení 
ením § 25, odst. 

3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s 
elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, 
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se: 

2017 od: 08:00 hod do: 13:00 hod. 
část obce: Svinařov  

 

Za Villou 25, 56 Zahradní 134, 135, 136  
č.p.:/č.orient. bez ulic : 27, 32, 35, 52, 139, 141, 542/2 

rozpis utkání na nadcházející část sezony 

Smečno  

Svinařov  

Bratronice  

Svinařov  

Hřebeč B  

Svinařov  

Svinařov  

Lhota B  

Libušín B  

Svinařov  

Hrdlív 
  

Svinařov  
Slavoj 
Kladno   

Do začátku vstoupil tým AFK prohrou se soupeřem TJ 

 
PLÁNOVANÉ kulturní AKCE do konce roku 2017
 
11. 11. 2017 (sobota) od 14:00 hod
OBČÁNKŮ  
(Zároveň tímto připomínáme novopečeným rodičům, že 
pokud chtějí aby bylo jejich miminko přivítáno, je nutné 
donést jeho rodný list na obecní úřad spolu s
vítání) 
25. 11. 2017 od 15:00 do 17:00 hod
jarmark spolu s rozsvícením Vánoční

ousvinarov@quick.cz           

                Schváleno dne: 25. 8. 2017 

PLÁNOVANÉ kulturní AKCE do konce roku 2017 

11. 11. 2017 (sobota) od 14:00 hod – VÍTÁNÍ 

(Zároveň tímto připomínáme novopečeným rodičům, že 
pokud chtějí aby bylo jejich miminko přivítáno, je nutné 
donést jeho rodný list na obecní úřad spolu s žádostí o 

25. 11. 2017 od 15:00 do 17:00 hod – 5. Vánoční 
rozsvícením Vánočního stromu 


