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LISTOPAD - PROSINEC/2020 

 
PŘÁNÍ k VÁNOCŮM 
 
I v této nelehké době se neúprosným krokem blíží čas 
adventní, čas Vánoc. I přesto, že jsme v mnohém 
omezeni a musíme dodržovat určitá opatření, bychom 
Vám chtěli popřát, ať tento čas Vánoční můžeme strávit 
v klidu a pohodě, pokud možno se svými 
nejbližšími.  
 
Tedy za celé OZ bychom Vám všem 
chtěli popřát ŠTASTNÉ a VESELÉ 
VÁNOCE, dětem bohatého 
Ježíška a úspěšný nový rok 
2021! 
 
 
VÁNOČNÍ AKCE 
 
Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme byli 
bohužel nuceni zrušit i poslední akci tohoto roku a to 
tolik oblíbené vepřové hody a vánoční jarmark.  
 
Pokud to bude možné, proběhnou alespoň vepřové 
hody v náhradním termínu. 
 
Rozsvícení Vánočního stromu a nově i lípy na návsi 
bude letos také bohužel „v tichosti“. Stromy budou 
rozsvíceny během adventu, bez přítomnosti občanů.  
 
Děkujeme za pochopení☺ 
 
GRATULACE a VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
 
I tyto akce musejí být prozatím 
přesunuty, ale ani nová miminka 
ani oslavenci o nic nepřijdou a hned 
jak situace dovolí, bude vše řádně 
napraveno. 
 
PODĚKOVÁNÍ 

Na tomto místě bychom chtěli také poděkovat našim 
obecním pracovníkům, za nelehkou práci při odklízení 
všudypřítomného listí a panu Mullerovi za kompletní 
výměnu veřejného osvětlení a také jemu a našim SDH 
za realizaci vánočního osvětlení. 

 

 

ROZPOČET 

Na posledním OZ konaném dne 25. 11. 2020 byl 
panem Machem představen „nástřel“ rozpočtu pro rok 
2021. Další a následně finální verze budou představeny 
a odsouhlaseny na příštích jednáních OZ.  

Poslední OZ v tomto roce se uskuteční 16. 12. 2020.  

STAVEBNÍ PRÁCE 

Jak jste si jistě všimli, cesta do lesa v místě „Za 
Jelínkovými“ je nyní „zatížena“ stavebními pracemi. 
Vzniká zde nová komunikace a připojení IS pro budoucí 
novostavby v této lokalitě. 

Stavba je prováděna 
nám známou firmou 
Aquarius, s.r.o., práce a 
stavba sama jsou pak 
realizovány soukromou 
osobou! 

PROSBA 

Chtěli bychom Vás tímto požádat o spolupráci, pokud 
odstraňujete použité věci z pomníků, nedávejte je 
prosím za pomník. V tomto místě je pak velice těžká 
údržba veřejných prostor hřbitova. 

A ještě jedna prosba…pokud vůbec napadne 
sníh…Nenechávejte prosím svá auta na silnici, dejte je 
pokud možno do garáže, nebo stranou tak, aby byl 
možný průjezd techniky pro odstranění sněhu. 

   Děkujeme za pochopení☺ 

SVINAŘOV 

Po každém svém návratu do rodného Valašska, jsem si 
myslela, že mne žádná krajina nemůže oslovit více. 
Tamější husté smrkovo - bukové lesy střídající se 
s pastvinami opravdu člověka chytají za srdce. Když 
jsem ale poprvé minulý rok zavítala do Svinařova, bylo 
mi jasné: Tady chci bydlet. To je místo, které jsem 
hledala.  Svinařovský ďolík vložený mezi dvěma kopci 
je útulný jako to pomyslné ptačí hnízdo schované ve 
větvích. 

Nemáme zde největší kopce, ani největší pláně, ale 
úžasný kompromis mezi obojím. Krajina se jen lehce 
vlní, jako čerstvě ušlehaná šlehačka.  Žádný kopec 
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není tak velký, aby s ním člověk musel bojovat, ale 
zároveň tak plochý, aby byl nudný. Otevřené dubové 
lesy vítají i méně zdatné turisty a na podzim by i malíř 
potřeboval tisíc barev, aby všechny ty odstíny kolem 
zachytil. Rudé listy divokého psího vína a ostružiní, 
teple žluté modříny a rezavé duby…nedá se to všechno 
popsat.  
 
Co mne zde ale dojímá úplně nejvíc, je místní obloha. 
V listopadu se Matka země vzdá své kouzelné barevné 
hůlky a předá ji Pánu nebes. Velmi často jsem svědkem 
scenérií, za které by se nemusel stydět ani ten 
nejšílenější umělec. Třeba zrovna dneska. 
Stála jsem na kopci nad domem a v němém úžasu 
pozorovala, co se nade mnou rozehrává za divadlo. 
Přicházela studená fronta. Oblaka byla tak nízko, že by 
se na ně dalo sáhnout, kdyby nepospíchala tak rychle 
po obloze. Jejich indigová modř ostře kontrastovala 
s bleděmodrým pozadím. Nad západním obzorem jim 
někdo položil červený a zlatý královský háv a vítr jim ho 
pomalu sundával, když se vydávala na cestu dál. Mohla 
se vydat na jihovýchod, do země růží. Tam už si 
v nachovém moři klidně seděli jejich velcí bratři jako 
obrovské vzducholodě. Ta cesta mraků se podobala 
cestě člověka- v mládí jiskra, spěch, ve stáří klid a 
vznešenost.  
Jen pár chvil vždy trvá, než zapadne slunce. Toto 
divadlo se počítá vždy jen v pár desítkách minut a pak 
je po všem. Když se vám ale podaří vychytat začátek, 
pak to stojí za to.  
 

Barbora Kuňáková 


