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ČERVEN 2015 

                                                                             
Aktuality, co se děje v obci  
 
* Pravidelná údržba zeleně  
* Zajištění výměny poklopů na kanalizačních 
vpustích v ul. Zahradní a Na Průhoně  
* Jednání s projektanty, cenová nabídka na pro-
jektovou dokumentaci revitalizace návsi, rekon-
strukce cest kolem rybníka a dětského hřiště, re-
konstrukce chodníku podél ul. Rudé armády  
* Příprava akce Dokončení splaškové kanalizace v 
ul. Pod Kozincem a Smečenská, jednání s přísluš-
nými úřady  
* Instalace ochranné sítě za fotbalovou branku na 
dětském hřišti  
* Prořez stromů v obci  
 
Výzva – připojené nemovitosti – ul. Na Průho-
ně a Zahradní 
 
Žádáme majitele nemovitostí v těchto ulicích, 
kteří se již připojili na splaškovou kanalizaci, aby 
věc nahlásili na obecní úřad. Navýšení průtoku 
splaškových vod v čistírně odpadních vod výrazně 
převyšuje počet nahlášených připojených 
nemovitostí! 
 
 
DOVOLENÁ - OÚ  
 
Ve dnech 16. - 24. 7. a 10. – 21. 8. 2015 včetně 
bude z důvodu dovolené uzavřen OÚ. Prosíme, 
zajistěte si případné záležitosti s předstihem.  
 
 
Termíny jednání OZ a veřejných schůzí  
 
16. 9., 7. 10. veřejné, 28. 10., 18. 11., 9. 12. ve-
řejné  
 
 
VOK  
 
Velkoobjemový kontejner bude přistaven 4. 7. na 
obvyklém místě opět v 8,00 hodin. 
 
 
 
 
 
 

 
 
POHODA Transport  
 
Tato firma nabízí přepravu seniorů a nemocných 
k lékaři, do nemocnice, do lázní, na rehabilitace, 
k příbuzným, přepravu zdravotně postižených, 
vozíčkářů, asistence, přepravu ležících pacientů. 
Informace o cenách na tel. 774 888 085 nebo na 
webu www.pohodatransport.cz.  
Pracovní doba Po – Pá 7,00 – 17,00 hodin. 
 
 
 
Inzerce 
 
Bude-li mít někdo z občanů zájem, je možno 
prostřednictvím Zpravodaje, nebo dalších 
prezentací OÚ zveřejňovat nabídku nebo 
poptávku služeb, nákupu, prodeje (např. 
zemědělských přebytků…). Informovat se můžete 
přímo na úřadě. 
 
 
 
 
3. Svinařovský sportovní turnaj  
 
Stejně jako předešlé dva roky i tento  
nás čeká pro naše děti a sportovně  
založené muže svinařovský sportovní turnaj.  
Celý den bude stejně jako vloni ve sportovním 
duchu. Po dobu konání akce bude pro všechny 
přítomné občerstvení zajištěno. Dále je i letos 
nastaveno startovné na nohejbalový tým ve výši 
150,-Kč, za to dostane každý účastník oběd v 
podobě „výborného guláše“ a na zapití pivo nebo 
limonádu. Vzhledem k velkému zájmu jsou již v 
tuto chvíli místa na turnaji obsazená a to jak pro 
ranní fotbal, tak pro odpolední nohejbal. Program 
dne je následující:   
1. 8. 2015 od 8:00 na dětském hřišti  
8:00-8:15 hod sraz účastníků FOTBAL (4 na 4, 
2x10 minut)  
8:15 – 10:00 hod TURNAJ ve FOTBALE  
10:00 - 10:15 hod sraz účastníků NOHEJBAL (3 
na 3)  
10:15 – cca 18:00 hod TURNAJ v NOHEJBALE  
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Letní kino ve Svinařově  
 
 
 
Obecní úřad Svinařov by Vás chtěl touto cestou 
pozvat na historicky první promítání letního kina 
ve Svinařově. Kino bude přistaveno na louce za 
rybníkem „Lébrák“, proto vezměte si sebou deky 
na přikrytí na lavičku nebo na sezení na zemi. K 
dispozici bude i malé občerstvení v rámci celého 
kina, s možností zakoupení, ke kinu patřícímu, 
popcornu. Tedy dne 15. 8. 2015 cca od 21:00 
(příp. po setmění) můžete shlédnout film plný 
humoru a skvělých herců „Okresní přebor – Po-
slední zápas Pepíka Hnátka“, určený pro děti i 
dospělé. I když se nejedná o žádnou filmovou 
novinku, přijďte si užít atmosféru prvního letního 
kina v naší obci vůbec. Vstupné v režii obecního 
úřadu.  
 
Dětský den 
 
Pěkné počasí a snad i příslib tradičně povedené 
akce byly příčinou účasti dětí a jejich doprovodu 
na Dětském dnu ve Svinařově. A to účasti veselé, 
ale především hojné – 97 dětí přihlášených do 
stezky plné úkolů, na jejímž konci čekala sladká 
odměna, celkem pak více než 220 lidí a lidiček! 
Znovu jsme se přesvědčili, že organizovat takové 
akce se skutečně vyplatí, nálada byla výborná a 
veselí se neslo celou obcí (inu – děti). Kromě 
odměny sladké v podobě při-pravených balíčků 
ale čekaly na děti buřtíky na oheň, melouny, 
malování na obličej, nafukovací hrad se 
skluzavkou … A za to vše patří dík organizátorům 
i všem, kteří prostě jen tak ve svém volném čase 
přišli pomoci, ale také partnerům. Jako naplněný 
slib byl vedle autobusové zastávky, otevřen 
premiérově stánek s točenou zmrz-linou! A Pan 
Křeček ukázal, že podnikání nemusí být jen snaha 
o vlastní profit, ale také o způsobení radosti - se 
svými pomocníky tam vytočili pro děti 240 (!) 
porcí zmrzliny, za které si účtovali jen úsměv a 
poděkování! To naše dodatečně ještě připojujeme 
i my! Také Kompek se opět dal vidět se svými 
výrobky, které šly na dračku a i jemu patří náš 
dík. 
 
 

 
 
 
 
Točená zmrzlina 
 
„Zmrzka u Zrzka“ byl jeden z neformálních 
návrhů na pojmenování téhle průkopnické 
provozovny. Ať už se ale ujme, či nikoli, nic to 
nemění na faktu, že otevřeno bude po celou 
sezónu sedm dní v týdnu od 10,00 do 18,00 hodin. 
A mají-li dobrou?  
Přijďte ochutnat!   
 
Separace 
 
Zdá se, že patříme k obcím, kde občané pochopili 
správně smysl třídění odpadů a zvykli si na tu 
trochu práce navíc, která ale uspoří spoustu práce 
jinde, kus životního prostředí a v konečném 
důsledku i hodně peněz. S tím také souvisí 
potřeba rozšiřovat separační stání a pořizovat více 
nádob. Jen se někdy objeví např. plný pytel PET 
lahví, z nichž ani jedna není slisovaná, nebo 
papírové krabice v původním stavu a velikosti… 
A přitom by stačilo tak málo – lahve sešlápnout, 
z krabice udělat „placku“. Ceníme si vás všech, 
kteří separujete a prosíme – když už to děláte, 
přidejte i tu pověstnou třešničku na dort v podobě 
odpadu, který zabírá minimum místa. Vejde se ho 
potom víc. A vy ostatní – vezměte si příklad! :o)  
Díky.    
  
 
 
Zhoupnutí na závěr  
 
Že zmizel z dětského hřiště již dlouhou dobu 
prakticky nefunkční ošklivý betonový předmět, 
kdysi zdánlivě připomínající hrací stůl na ping-
pong, si většina z vás asi všimla, nebo 
zaznamenala z našich stránek. Ale jste-li trošku 
zvědaví, bude Vás, a asi především Vaše děti, 
zajímat jak se povedla a funguje nová houpačka. 
Jen sami zvažte, v jakém pořadí navštívíte obě 
žhavé novinky – stánek se zmrzlinou a hou, hou, 
houpačku… 

 
 
 
 
 


