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Dohled kamer na pořádek 
 
Moderní doba přináší moderní metody i po strán
dohledu nad dodržováním pravidel. A tak jste si možná 
všimli, že u autobusové zastávky a na dětském hřišti 
byly zkušebně umístěny kamery. Uvidíme, co uvidí…
 
 
 
 
                                                       Koně 
 
                           „Královské zvíře“ - kůň !! Je překrásné
                       ho mít doma a starat se o něj,
zabere spoustu práce a času. Sladká odměna pak jeho 
majitele čeká v jeho sedle, ze kterého bývá 
„nejkrásnější pohled na svět“.  Nicméně m
uvědomit, že při jeho velikosti s ním na vyjížďku 
nemůžeme všude. Rozhodně by toto zvíře nem
jezdit v parku, na mlatových cestách, na hřištích, na 
tenisových kurtech atd. Ten, kdo koně vlastní
uvědomit, že tato pro něho krásná jízda na koni velice 
tyto prostory poškozuje, proto by měl jezdit hlavně 
v přírodě – třeba na polních a lesních cestách.
 
Staročeské máje 
 
 
 
 
 
Staročeské máje ve Svinařově  
mají svou tradici a daný, zažitý  
rytmus. Připomeňme si tedy, jak to bude letos :
- v pátek 27. 5. V 18 hodin se bude stavět Král 
ka bude stát jako vždy v posledních letech u dětského 
hřiště 
- v sobotu 28. 5. ve 13 hodin vyrazí průvod k
starostovi, aby ten přivítal chasu a zahájil Staročeské 
máje ve Svinařově prvním tancem, celý průvod pak 
projde obcí, aby chlapci mohli vyvést svobodná děvč
ta. Od 17 hodin proběhne kácení májky a boj o šp
Od 19. hodin pak bude především pro děti hrát hudba 
reprodukovaná, pro ty odrostlejší a pokročilé hudba 
živá, místy jistě velmi živá, protože ve 20 hodin nasto
pí kdo ? No přece Ikaros ! A nezkazí-li zábavu počasí, 
pak jistě bude do rána veselá, jak bývá za podobných 
příležitostí u nás zvykem. 
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INFORMACE 
 
* VOK na velký komunální odpad bude přistaven dle 
sjednaných podmínek v sobotu 3. 6. v
nění se uzavře a zmizí 
* u vchodu do místního hřbitova byla umístěna info
mační tabule s dobou otevření pro veřejnost
 
Diakonie Broumov – sbírka pro potřebné
 
Diakonie Broumov, sociální družstvo, společně s
Svinařov, pořádají další sbírku věcí pro potřebné. 
 
Přinášet můžete : 
� letní a zimní oblečení 
� lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
� látky (minimálně 1m2 – ne odstřižky)
� domácí potřeby, skleničky, nádobí 

v krabici 
� vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky, peří
� obuv – nepoškozená, v párech, svázané (gumou)
� kabelky, batohy, drobné předměty z
� hračky (i plyšové) – nepoškozené a kompletní
� menší elektrospotřebiče (i nefunkční)
� knihy, časopisy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemůžeme vzít : 
� lednice, TV, PC 
� matrace, koberce, znečištěný a vlhký textil
� nábytek 

Předávat můžete donesené 
2017 v úředních hodinách do zasedací místnosti OÚ 
Svinařov. 
Předem děkujeme, případné bližší informace Vám rádi 
sdělíme na telefonním čísle 312
 
 
 
 
 

ousvinarov@quick.cz           

                Schváleno dne: 23. 5. 2017 

* VOK na velký komunální odpad bude přistaven dle 
sobotu 3. 6. v 8,00 a po napl-

* u vchodu do místního hřbitova byla umístěna infor-
otevření pro veřejnost 

sbírka pro potřebné 

sociální družstvo, společně s OÚ 
Svinařov, pořádají další sbírku věcí pro potřebné.  

lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
ne odstřižky) 

domácí potřeby, skleničky, nádobí – zabalené 

vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky, peří 
párech, svázané (gumou) 

kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 
nepoškozené a kompletní 

menší elektrospotřebiče (i nefunkční) 

, koberce, znečištěný a vlhký textil 

donesené věci od 5. do 28. června 
v úředních hodinách do zasedací místnosti OÚ 

Předem děkujeme, případné bližší informace Vám rádi 
sdělíme na telefonním čísle 312 672 405. 
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Krátké ohlédnutí za Čarodějnicemi 
 
Letošní jaro se, co si budeme povídat, příliš nevyzn
menává a nepředhání se ve snaze nás zahřát. Inu 
pálení čarodějnic to zase tolik nevadí, hlavně když
louku za Lébrákem nebičuje déšť. Na „celoroční“ hran
ci je vždy paliva dost a i od hranice symbolické, té 
s babou, se dá hezky ohřát. A buřta opéct, proč ne ! 
Lidiček a hlavně dětiček se zase sešlo hezkých pár 
(však taky jeden sud limonády byl málo !
šel, ten se snad dobře bavil, děti po absolvování prův
du u ohně také a že se přišly podívat i skutečné čar
dějnice – to je nabíledni. Však jednu zachy
objektiv…!  
 

 
Pískoviště na dětském hřišti 
 
Nově bude na dětské hříště umístěno pískoviště
de velké, ale věříme, že děti potěší. K
pořízena i ochranná síť proti vnikání koček, psů a jiných 
znečišťovatelů. Prosíme tímto rodiče, pokud si
pískovišti dohrají, aby ho řádně přikryli a zajistili tak 
čistotu pro další hraní. Děkujeme ☺  
 
Náves 
 
A protože je známo, že stavební práce v
děleny na tři etapy, je před námi teď tedy 
s názvem „NÁVES“. Stavební práce na 
v pondělí 29. 5. 2017 a budou prováděny pracovníky 
firmy Froněk spol. s.r.o. Prosíme tímto
respektovali toto omezení a  
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A protože je známo, že stavební práce v obci byly roz-
teď tedy ta poslední 

na návsi začnou 
prováděny pracovníky 

tímto občany, aby 

 
 
 
 
informovali o něm své děti. Zároveň
trpělivost a dodržování provozních
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Zároveň Vám děkujeme za 
provozních omezení. 

 Zastupitelstvo obce 


