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Poděkování za účast na schůzi 
 
Velmi rád na tomto místě vyjadřuji své uspokojení  
a poděkování občanům za účast na poslední veřejné 
schůzi. Sešlo se nečekaně mnoho lidí a otevřená 
diskuze svým zaměřením i průběhem ukázala, že Vám 
jako občanům této obce není chod veřejných, a tím       
i vašich, záležitostí lhostejný ! 
     Jaroslav Pružinec - starosta 
 
Oprava památníku padlým 
 
Z podnětu Obecního zastupitelstva bude provedena 
oprava a úprava památníku padlým z 2. světové války. 
Mimo oprav bude areál osázen novými květinami, aby 
toto pietní místo opět nabylo větší důstojnosti. 
 
Odvoz zeminy od Lébráku 
 
Prosíme všechny obyvatele Zahradní ulice, aby v úseku 
od prozatímní deponie u rybníka až ke křižovatce         
s Hlavní parkovali v týdnu od 29. 4. do 3. 5. včetně     
na jedné straně komunikace a ponechali pokud možno 
volný průjezd pro nákladní vozidla, která budou zeminu 
odvážet. Děkujeme.  
 
 
 
Očkování domácích zvířat 
 
18. 5. 2013 bude opět na návsi připravena MVDr. 
Posekaná od 10 do 11 hodin naočkovat psy a kočky 
obvyklými vakcínami. Při dešti bude vše přesunuto do 
čekárny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekonstrukce dětského hřiště - zábava pro naše 
děti  
 
Jak jistě víte, mluví se v posledních dnech                    
o rekonstrukci hrací plochy na dětském hřišti, jelikož 
tato je posledních pár let v nevyhovujícím stavu            
a mnoho dětí tak odrazuje od toho, aby si zde třeba jen 

kopaly. Rozhodli jsme se pro rekonstrukci neboli 
stavební úpravy tohoto hřiště. Tato rekonstrukce je 
navíc jedním z bodů Plánů obnovy a rozvoje obce 
Svinařov pro rok 2013. V čem tedy bude rekonstrukce 
hrací plochy spočívat? Protože bychom chtěli, aby 
místní děti měly možnost sportovního využití v obci      
a nemusely posedávat na zastávce nebo naopak chodit 
až na „velké hřiště“, rozhodli jsme se pro variantu 
víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Tato hřiště 
se nacházejí v mnoha obcích a městech a je zřejmé,  
že jsou hojně využívána a oblíbena. Už podle názvu 
bude hřiště sloužit pro více sportů a to například        
pro tenis, volejbal, nohejbal, badminton, košíkovou        
i malou kopanou. Jako finální povrch byla nakonec 
vybrána umělá tráva, která bude pomocí barevného 
lajnování uzpůsobena pro všechny tyto druhy sportu.   
V tuto chvíli je na celou akci zpracována projektová 
dokumentace a probíhá řízení na stavebním úřadě 
spolu s předvýběrem vhodného dodavatele. Kromě 
hrací plochy jsou v projektové dokumentaci řešeny        
i nové herní prvky pro nejmenší, které budou 
zakoupeny dle finančních možností obce. Doufáme 
tedy, že nebude z vašeho pohledu pohlíženo na tuto 
akci jako na zbytečnost, ale naopak jako na zaopatření 
zábavy a sportovního využití pro děti a snad nejen    
pro ně, ale i některé dospělé.  

 
Oprava autobusové zastávky 
 
V minulých týdnech došlo k opravě autobusové 
zastávky a tato oprava unikla opravdu málo komu. I tyto 
opravy byly součástí Plánu obnovy a rozvoje obce 
Svinařov, i když až na rok 2014. Přesunem za jinou 
akci byla oprava zastávky uskutečněna už nyní. Tato 
oprava s sebou nese různé názory, někomu se líbí a 
druzí jí považují za zbytečnou. Dejme si však ruku na 
srdce a zavzpomínejme na ty, kteří než k opravě došlo, 
říkali, že příjezd do obce je ostuda, protože autobusová 
zastávka je v hrozném stavu a že by se     s tím mělo 
něco udělat. Nyní je uděláno a my jako obecní 
zastupitelstvo můžeme říci, že se nám současná 
autobusová zastávka líbí a rozhodně se za ní 
nemusíme stydět. A spíš než se pokoušet hledat chyby 
bychom měli opravu přivítat a třeba i poděkovat           
p. Vožehovi a p. Doxanskému, kteří spolu se svými 
firmami za touto povedenou opravou stojí.  
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Májová zábava 
Tentokrát se uskuteční 25. května na tradičním místě, 
čili dětském hřišti u rybníka za návsí. Další podrobnosti, 
včetně času zahájení, budou oznámeny na nástěnce          
u čekárny. Netřeba snad zdůrazňovat přednosti této 
akce, kdo byl jednou, těší se už teď ! 
 
 
Pálení čarodějnic 
 
 
 
 
SDH + kulturní výbor obce Svinařov pořádají 30. 4. 
2013 tradiční pálení čarodějnic s obvyklým 
podvečerním programem. Masky tajemných příšer či 
příšery (rozuměj - čarodějnice a ježibaby všeho věku) 
vítány v hojném počtu !  
Lampionový průvod bude pro zvýšení dětských prožitků 
zahájen po setmění... Předpokládaný čas - 20,30. hod. 
 
Podařený zájezd 
 
CK SLAN tour zorganizovala opět jeden z podařených 
zájezdů. A protože zdaleka největší účast byla            
ze Svinařova, nedá nám to, abychom se pár slovy 
nezmínili o podařené akci. V době mnohdy 
problematického plnění slibů a "garantovaných" služeb 
jsme byli spokojeni jak s průběhem cesty, tak                
s ubytováním a celkovým servisem. Pro bohatost 
nabídky navštívených míst už jen telegraficky : hlavní 
cíl Francie - Nice, Cimez, katedrála Ste. Réparate, 
nám. Garibaldi, přístav, Anglická promenáda, možnost 
návštěvy mnoha muzeí a pamětihodností, Monte Carlo, 
Grasse - výroba parfémů, Massif des Maures, přístav 
Fréjus, Villefranche-sur-Mer, ... atd.    
Budeme rádi vzpomínat, protože krása navštívených 
míst byla podložena kvalitní a spolehlivou prací CK. 
 

 
Příspěvky a "příspěvky" do Zpravodaje 
 
Hlavně zpočátku, ale i opakovaně v pozdějších 
měsících byli občané Svinařova vyzýváni k aktivní 
účasti na tvorbě Zpravodaje. Příspěvků s různými 
tématy dorazilo za dva a půl roku co by na prstech ruky 
spočítal. Zato se poslední dobou množí podněty typu 
"proč tam píšou tohle a ne tamto ?", "proč nepíšou       
o tomhle...?", jeden občan dokonce vzkázal něco v tom 
smyslu "řekněte doma, aby nepsali o PET lahvích         
v lese, ale o potoce..." Atd. 
Pro ty, kdo stále ještě nechápou, tedy ještě jednou : 
Zpravodaj OÚ Svinařov vychází jako informační 
měsíčník pro občany, sousedy, lidi ze Svinařova. 
Kdokoli ( ! ) má možnost na OÚ zaslat nebo přinést svůj 
příspěvek k jakémukoli tématu, týkajícího se obecních 
věcí ! Bude jen dobře, když Vy sami se budete 
vyjadřovat ke všemu, co Vás trápí, co potřebujete, 
případně co se Vám líbí či nelíbí na Vaší obci. Vše ale 
musí mít nějakou formu a jistě nám dáte za pravdu,    
že pouliční a hospodské výkřiky prostě nelze brát 
vážně. Sedněte, napište, podepište se, doručte na OÚ. 
A Vaše příspěvky budou moci ze Zpravodaje oslovit 
všechny Vaše spoluobčany ! 
Těšíme se na ně ! 

 
Jubilea 
 
22. 4.  paní Lenka Pechová 70 let 
25. 4.  paní Pavla Michalová 65 let 
29. 4.  paní Jindřiška Kůrková 91 let 
 
Všem dámám posíláme gratulaci a přejeme rodinnou 
pohodu a pevné zdraví !  
 
 
 

 


