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Zpravodaj chválí 
 
Rádi bychom na tomto místě poděkovali za dobře 
odvedenou práci našim hasičům a rovněž pracovníkům, 
vykonávajícím pod hlavičkou OÚ nezbytné činnosti     
při údržbě obce. Těm prvním patří dík za výrobu pěkné 
nové nástěnky, sloužící k umísťování plakátů                
a upoutávek na rozličné akce. Další poděkování míří   
do řad týmu, který vyklestil náletové dřeviny kolem 
Lébráku a zbavil pohled na rybník neuspořádaného 
křoví. 
                                             Jaroslav Pružinec, starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toulaví psi 
 
Asi ke každé obci patří, že se jí potulují ztracení nebo 
zaběhnutí psi. Odchyt těchto psů je však náramně 
těžký, pokud psa neznáme, nevíme, že je např. 
sousedův, nemůžeme ho z důvodu bezpečnosti chytit  
a odvést. A pokud ho nechytíme, ale přeci zavoláme 
útulek, nemáme jistotu, že se odchyt nakonec podaří, 
protože pes sám na příjezd odchytové stanice čekat 
nebude. V poslední době se nám zde ale rozmohlo 
„noční bloudění“ psů, které je navíc o něco víc 
nepříjemné a nebezpečné. Psi, kteří procházejí 
pravidelně každou noc skoro přes celou obec, 
rozštěkají nejen všechny psy v ulicích, což je v nočních 
hodinách nepříjemné, ale mohou lézt nekontrolovatelně 
do zahrad a dvorů. Navíc pokud potkáme toulavého 
psa přes den, není to příjemné, pokud ho potkáme       
v noci, kdy většinou není sám, je to i nebezpečné. 
Prosíme tímto majitele čtyřnohých kamarádů, aby si 
své psy zavírali a zamezili jejich možnému útěku. 
Všichni tím předejdeme možným nepříjemným 
situacím. 

 
Znečišťování okolí 
 
Je možná víc než trapné psát tento článek, vzhledem   
k znepokojení občanů a množícím se stížnostem je to 
však nutné. Někteří už si zvykli na přítomnost občanů 
před místním obchodem, kteří zde konzumují alkohol. 
Protože se to ovšem řadě občanů nelíbilo, byla obcí 
zřízena obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace 
alkoholu na veřejnosti a byla vymezena místa, kde se 
alkohol nesmí požívat (ať se to někomu líbí nebo ne), 
veřejné akce pořádané obecním úřadem, kde se místa 
akcí mohou shodovat s místem zákazu pití alkoholu   
se zákazem ve vyhlášce, jsou z tohoto zákazu vyjmuty. 
Navíc jsou vždy dopředu avizovány Policii ČR a jsou 
povoleny. To pro doplnění. Tato vyhláška je ovšem 
stejně porušována a tyto občany vídáme před 
obchodem stále. Proč ale zmiňujeme znečišťování 
okolí, když mluvíme o alkoholu a vyhlášce? Vše s tím 
úzce souvisí. V poslední době se nám shromažďují 
stížnosti na to, že nám tito lidé chodí vykonávat svou 
potřebu do blízkého parku. Vzhledem k tomu, že došlo 
při opravě autobusové zastávky ke zbourání 
„veřejného“ WC a nebylo vystavěno nové, což není ani 
povinností obce, považují zřejmě za veřejné WC křoví  
v parku. Nejen, že není příjemné koukat na tyto lidí, 
kteří sedí na záchodě v křoví, nebo je potkáte, jak         
z něho právě vylézají, ale navíc svou potřebu 
vykonávají klidně přímo mezi dětmi, které si zde hrají. 
Pokud opomineme zápach, který tímto způsobují, tak 
by bylo minimálně vhodné přemýšlet o tom, že jelikož je 
park v blízkosti dětského hřiště, hrají si v něm děti        
a prostředí ve kterém jsou výkaly, pro ně není ani 
vhodné ani bezpečné!!!! Pokud máte někdo tedy 
potřebu prosedět celý den venku a máte během něj       
i své ostatní potřeby, choďte si je dělat domů, nebo k 
sobě na zahrádku a nechte si v tom hrát své děti, 
nikoliv děti ostatní, které si hrají na hřišti, protože i ty 
jsou dost chytré na to, aby si došly domů. Respektujte 
tak jejich zdraví!!!! 
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Nebezpečný odpad - pryč s ním ! 
 
OÚ Svinařov a společnost Regios pořádají opět mobilní 
svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 
v sobotu 19. 4. 2014 od 9,25 do 10,25 hodin  
na obvyklém místě před budovou OÚ. Jako vždy se 
můžete zbavit : 
 
zářivek a výbojek 
autobaterií a monočlánků 
vyjetých olejů a použitých olejových filtrů, včetně obalů 
použitých fritovacích olejů 
barev a laků, včetně obalů 
kyselin, rozpouštědel, čističů a další domácí chemie 
nádobek od sprejů 
starých a nepotřebných léků 
televizorů a lednic 
 
Velkoobjemový kontejner 
 
A dojde také na sice bezpečný, nicméně objemný 
domovní odpad. Připomínáme přistavení kontejneru   
na prostranství před OÚ v sobotu 5. dubna od 8,00     
do 10,00 hodin. 
 
Bio nádoby - svoz 
 
První letošní svoz bio nádob proběhne 10. 4. a bude 
pokračovat pravidelně v každý lichý týden ve čtvrtek. 
 
 

 
Výstava keramiky - s možností koupě 
 
Velikonoční zajíčci, vajíčka, kočičky, hrníčky, korbele, 
vázičky. Neděle 13. dubna od 14,00 do 17,00 hodin       

 
 
 
 
 
 
v Zahradní ulici (za každého počasí). Zváni jsou všichni 
návštěvníci, ale i šikulové, kteří by se chtěli se svými 
výrobky připojit k této akci. 
                                                  Zve Blanka Frömmelová 
Doba otevření hřbitova 
 
Po zimním období bude hřbitov otevřen opět                 
v prodloužených dobách a sice od 7,00 do 18,30 hodin. 
 
 
 
 
27. 2. 2014 zemřela ve věku nedožitých 83 let  
paní Jaroslava Dlouhá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


