
    Z P R A V O D A J 
OBECNÍHO ÚŘADU SVINAŘOV 

 
Telefon:  312 672 405   U Výboru 176, PSČ 273 05   ousvinarov@quick.cz 

Redakční rada: Miluše Dušková, redaktor Jaroslav Hora                                                                              Schváleno dne: 25. 6. 2011 

 
                                                     06/2011 - ČERVEN 

 
Opravy silnic 
 
Na základě zjištěných nedostatků v realizaci silničních 
svršků bylo nutno zahájit řízení se zainteresovanými 
stranami o nápravě. 
V současné době vede Obecní zastupitelstvo intenzivní 
jednání o opravách silnice a kanalizačních vpustí v ulici 
Krátká a rovněž reklamační řízení k některým 
nedostatkům v provedení prací na nově vybudované 
kanalizaci. 
 
 
 
 
 
Toulaví psi 
 
Jsou to naši mazlíčkové, miláčkové, ochránci našich 
domovů, kamarádi na procházkách i parťáci, kteří jsou 
s námi, do ničeho nám nemluví a jsou vděčni za vlídné 
slovo a pohlazení. 
Ano, jsou to naši pejsci. 
Každý, kdo měl kdy doma psa, zná asi situaci, kdy mu 
chlupatý kamarád „vezme dráhu“ a vyrazí na procházku 
po vesnici dle vlastního programu. 
Jiná věc je, že někteří naši spoluobčané nemají ani 
identifikační známku pro své pejsky a navíc je nechají 
zcela bez zábran a bez dozoru toulat se po vesnici. 
Vede to bohužel občas i k tomu, co se přihodilo před 
časem, a sice napadení a pokousání někoho ze 
spoluobčanů. 
Je třeba si uvědomit, že za každé zvíře, které si někdo 
pořídí, je osobně zodpovědný !  
Co se týká psů, nemá-li někdo v sobě lidský rozměr 
celé situace, kdy by se měl stydět za to, že jeho 
svěřenec obtěžuje někoho jiného, měl by si být vědom 
určitě právního důsledku takového jednání.  
V případě, že volně pobíhající pes, který není pod 
kontrolou svého pána, někoho obtěžuje nebo napadne, 
může zasáhnout Městská policie, případně Policie ČR  
a zajistit odchyt psa a umístění do útulku (v našem 
případě na Bouchalku u Buštěhradu). Navrácení psa 
majiteli se samozřejmě neobejde bez zaplacení 
příslušného poplatku. V horším případě pak nutno mít 
na zřeteli důsledky při případném zranění osob nebo 
vážném poškození majetku !  
Na všechna tato rizika pamatuje a odpovědnost 
majitelů vymezuje Obecně závazná vyhláška                
 

 
 
č. 01/2007 „…O pravidlech pro pohyb psů na veřejném 
prostranství v obci Svinařov a o vymezených 
prostorech pro volné pobíhání psů“.             
 
Založení svazku obcí ČOV TSH 
 
Usnesení č. 45/2011 

OZ Svinařov projednalo návrh o vytvoření svazku obcí 
s názvem „Svazek obcí TSH“ a odsouhlasilo 
Zakladatelskou smlouvu o založení svazku včetně 
předložených stanov svazku.  
OZ Svinařov odsouhlasilo jmenování dvou zástupců 
obce do nejvyššího orgánu svazku, jimiž jsou pan 
Jaroslav Pružinec, starosta, a pan Miroslav Mach, 
zastupitel. 
Pro případ, že by se některý ze jmenovaných zástupců 
nemohl účastnit zasedání nejvyššího orgánu svazku, 
OZ Svinařov se usneslo jmenovat náhradníka, paní 
Romanu Horovou, místostarostku. 
Do dozorčí rady svazku se OZ Svinařov usneslo 
jmenovat pana Jaroslava Fučíka, zastupitele. 
 
Výsledek hlasování:   
Pro:  zastupitelů 7       Proti: 0       Zdrželi se: 1 
Odsouhlaseno přítomnými zastupiteli dne 22. 6. 2011. 
 
                                                             
Provozní doba knihovny 
 
Rádi bychom upozornili všechny uživatele obecní 
knihovny na nastávající změnu – od září 2011 bude 
knihovna otevřena vždy v pondělí v době od 15 do 17 
hodin. 
Po dobu prázdnin, tj. v měsících červenci a srpnu, bude 
knihovna uzavřena. 
 
Zóna s dopravním omezením 
         
Jak jistě víte, nedávno se v naší obci objevily dopravní 
značky „Zóna s dopravním omezením“. Konkrétně 
v našem případě je na značkách zobrazena snížená 
30-ti kilometrová rychlost a upozornění na zpomalovací 
prahy. Bohužel jsme se setkali s tím, že ne vždy si lidé 
tuto značku správně vysvětlují a právě proto bychom 
vše chtěli uvést na pravou míru. 
V případě zónové značky s dopravním omezením platí 
tato pravidla: 



Omezení rychlosti platí v celé obci a to od značky 
začátek zóny do značky konec zóny. Jak jsme zvyklí    
u ostatních značek, toto pravidlo snížené rychlosti se 
s křižovatkou neruší. Může být zrušeno jen jinou 
značkou ve vyznačené zóně.  
Stejně tak označení zpomalovacích prahů na značce 
znamená, že prahy mohou být kdekoliv v zóně. 
Tato značka zde byla umístěna pro vaše bezpečí a 
hlavně pro bezpečí dětí, které se zde všude pohybují, 
proto vás tímto prosíme o její dodržování. 
                                                                                                
Kam s ním…? 
 
 
 
 
Nerudovská otázka se v tuto chvíli vkrádá na mysl, 
uvědomíme-li si dilema řady našich spoluobčanů při 
likvidaci biologického odpadu.  
Někteří z nás mají vlastní kompostér na zahradě          
a připravují si v něm kvalitní hnojivo pro další sezóny.  
Jiní si nasmlouvali u firmy likvidující odpady pronájem  
a pravidelný odvoz bionádob.  
Tyto formy chválíme, jsou hodny následování a je na 
nich vidět, že to jde ! 
Ne všichni ovšem řeší nadbytek zeleného odpadu      
ze zahrádky vhodným způsobem. Někdy skončí v TKO, 
někdy se někdo uchýlí k pálení suché trávy a klestí, 
jsou ovšem i tací, kteří prostě zelený odpad vyvezou 
kamkoli nebo ho dokonce prostě jen přehodí přes 
plot…  
Zamysleme se nad touto problematikou, je to v zájmu 
nás všech a možnosti rozhodně existují. 
 
Dětský den 
 
11. června 2011 byl uspořádán OÚ a SDH Svinařov již 
avizovaný Dětský den. Celá akce byla zahájena 
rybolovem v rybníku u OÚ, poté se mohly děti pokusit  
o malbu dle vlastní fantazie pod širým nebem - 
malovalo se na zeď u dětského hřiště. 
Jako další přišel na řadu pohádkový kvíz, kde děti        
u každé princezny hádaly témata z pohádek a u prince 
střílely na terče.  
Celé dopoledne byl pro všechny připraven skákací 
hrad.  
Odpoledne byla pro všechny připravena hudební 
produkce, k tanci a poslechu hrála skupina Topika.  
Ve všech soutěžích byly zúčastněné děti poděleny 
drobnými odměnami. Každé děcko pak dostalo malý 
balíček. 
Naše poděkování patří členům SDH, kteří zajistili 
občerstvení a program pro děti. A velký dík všem 
sponzorům - paní Pilařové, panu Batakovovi, firmě 
pana Dryáka z Vítova, panu Procházkovi a dalším, kteří 
tento den podpořili jak finančně, tak i věcnými dary - 
děti měly k dispozici točenou limonádu, jablíčka            

a třešně, a také mohly ochutnat ovocné špízy               
v čokoládě z čokoládové fontány. 
Dle prvních reakcí z řad obyvatel Svinařova lze soudit, 
že tato akce měla úspěch. 
 
           
 
 
 
Košíká řské odpoledne  
 
18. 6. 2011 jsme uspořádali košíkářský kurz, při kterém 
slečna Veronika Hanzlíková zasvětila účastnice          
do pletení košíčků.   
Všechny účastnice odcházely s hotovým výrobkem      
a nadšením do další akce.  
Velké poděkování patří Veronice, která věnovala svůj 
volný čas a zajistila veškerý materiál. 
Vzhledem k tomu, že tato akce byla omezena kapacitně 
a s ohledem na ohlas zúčastněných budeme 
připravovat další termín.  
 
Vítání občánků 
 
V neděli 19. června 2011 jsme uvítali a byli zapsáni do 
pamětní knihy noví občánkové -  Gabriela Majerová, 
Denis Král, Vojtěch Burian  a Alena Marková.  
Všem byl předán malý vklad do života, o kulturní 
program se postarala děvčata Eliška a Kateřina. Novým 
občánkům a jejich rodičům ještě jednou gratulujeme. 
 
Fotografická soutěž            
 
Obec Svinařov- OÚ Svinařov - kulturní komise  
vyhlašují fotografickou soutěž na téma :  
"Mé nejlepší foto z prázdnin - dovolené !" 
Originální fotografie z prázdnin nebo dovolené 
odevzdávejte do 30. 9. 2011 na OÚ s označením 
"prázdniny - dovolená 2011" v kategoriích : 
    I. kategorie : 6 - 10 roků 
    II.kategorie : 10 - 15 roků 
    III.kategorie: 15 - 19 roků. 
Vyhodnocení soutěže proběhne v říjnu 2011. 
 
Společenská rubrika 
 
Do obce přibyli dva noví občánkové 
 
3. 5. 2011       Ondřej Týbl 
15. 6. 2011      Filip Janda 
 
Narozeniny oslavili  
21. 6.       Petr Dohnálek            75 roků 
21. 6.        František Běhounek   70 roků 
 
22. 5. 2011 nás navždy ve věku 72 let opustila paní 
Pavla Šedivá. 
 


