
    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: Jana Husnajová                                                                             Schváleno dne: 23. 1. 2019 

 
LEDEN 2019 

Vítejte v novém roce 2019  
 
Vážení spoluobčané, vítáme Vás v novém roce 2019! 
Přejeme Vám mnoho úspěchů, splněných přání, a 
hlavně to nejdůležitější a to je zdraví Vaše i Vašich 
blízkých.. 
 
   Vaše zastupitelstvo… 
 
Kontejnery 
 
V minulém zpravodaji jsme Vás prosili o ohleduplnost v 
případě ukládání kartonů do příslušných kontejnerů.. 
Inu, zřejmě se to úplně nepovedlo a situace je stále 
stejná, možná ještě horší. Chápeme, že byly nedávno 
Vánoce a každý máme doma spousty krabic, ale tak 
jako je nechcete mít na hromadě doma, nemějme je ani 
v okolí kontejnerů! 
 
Tedy znovu prosíme, před vhozením, kartony 
sešlapejte, zmačkejte a pokud se nevejdou 
nepohazujte je vedle! 
 
Děkujeme… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Malebný koutek lesa 
 
V lese za hřbitovem, na 
úrovni chat, chaty i 
docela „perníkové“, byl 
vždy pro lesní zvířata 
připraven krmelec. Jaké 
bylo překvapení, když 
jsme místo navštívili po 
letech a našli jsme zde 
kouzelné místo plné 
různých krmelců, budek 
pro ptáčky i naučných 
obrázků. 
Vše bylo navíc  
upravené, naplněné a 
pro hladová zvířátka 
připravené. Samozřejmě nejsou na místě proudy lidí,  

 
které by místo narušili, ale alespoň touto cestou 
bychom Vám chtěli místo přiblížit a podělit se s Vámi o 
velice příjemný místní zážitek, za který myslím, 
můžeme poděkovat panu Hroníkovi.. ☺  
 
VOK 
 
První VOK a BIO v tomto roce bude přistaven v měsíci 

dubnu. O konkrétním termínu budete včas informování. 

 

Výstava fotografií Svinařova 

Zatím je fotek pomálu, ale I tak doufáme, že se spíše v 

letních měsících, uskuteční výstava starých fotografií 

Svinařova… 

Za další zapůjčené fotografie děkujeme paní Fikarové a 

panu Burlemu st.! 

Výstavba fotbalového hřiště.. 

 

Rekonstrukce ulic Za Villou, V Kolonii a Příční 

Na posledním zastupitelstvu byla odsouhlasena cenová 
nabídka Ing. Parolka na zpracování projektové 
dokumentaci na akci: „Rekonstrukce ul. Za Villou, 
V Kolonii a Příční“. 
Dokumentace bude rozdělena na tři části, avšak 
celková cena PD činí 50. 323 ,- včetně DPH. 
 
Poplatky 

Připomínáme, že poplatky pro rok 2019, popelnice, pes, 

hřbitov by měly být uhrazeny nejpozději do konce 

března 2019! 
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Pobíhající psi 

V poslední době se nám zde bohužel rozšířil nešvar 

volně pobíhajících psů. Chápeme, že se to může stat 

každému, ale pokud se situace opakuje několikrát, je to 

již neomluvitelné. I když je pro majitele mnohdy pes 

štěnětem a “přeci je hodný a nikomu by nic neudělal”, 

pro cizího je pes neznámý a nebezpečný. Proto 

prosíme, zabezpečte si dostatečně své miláčky, ať si je 

pak nemusíte vyzvedávat v útulku a navíc za jejich 

“pobyt” tam platit při vyzvednutí nemalé částky. 

Děkujeme. 

Inzerce – PEDIKÚRA 

Jsem pedikérka s dlouhodobou praxí a chtěla bych vám 

nabídnout PEDIKÚRU DO DOMU, budu ráda, když se 

ozvete… 

Markéta Benadová, tel.: 607 675 473 

Územní plán 

Cesta ke změně nebo novému územnímu plánu je 

dlouhá a mnohdy I trnitá. V současné chvíli stále 

hledáme vhodného pořizovatele, projektanta a 

nejvhodnější variantu zpracování. 

Poděkování 

S koncem měsíce ledna, nás bohužel navždy opustil 

dlouholetý spolupracovník, kamarád a moc fajn člověk 

pan Roman Dvořák. Chtěli bychom mu touto cestou 

poděkovat za dlouhá pracovní léta na našem OÚ a 

rodině popřát do dalších dní spousty sil. 
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