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Volby do obecního zastupitelstva  
   
   V letošních komunálních volbách 
byla podána jedna kandidátka, její členové 
(Miluše DUŠKOVÁ, Jaroslav FUČÍK, Romana 
HOROVÁ, Jana HUSNAJOVÁ, Miroslav 
MACH, Jaroslav PRUŽINEC, Marie 
SUCHOPÁRKOVÁ, Zlata ŠMAUSOVÁ, Petr 
THON) byli zvoleni do obecního 
zastupitelstva při účasti voličů 38,51%, což je 
téměř dvojnásobek oproti minulým volbám.    
V porovnání s výsledky ostatních obcí v kraji 
je to pátá nejnižší účast.  
   V úterý 9. listopadu proběhla na půdě 
Obecního úřadu ustavující schůze nového 
zastupitelstva, kterou dle zákona svolal a řídil 
odstupující starosta p. Vladimír Šára. Ten 
seznámil přítomné s výsledky voleb               
a požádal přítomnou účetní OÚ pí. Ilonu 
Fürstovou o pořízení oficiálního zápisu. Poté 
vyzval jednotlivé nově zvolené zastupitele ke 
složení slibu a předal jim příslušné certifikáty. 
   Následovala volba nového starosty             
a místostarosty. Obě volby proběhly na přání 
nového zastupitelstva veřejně.  
   Novým starostou obce Svinařov pro volební 
období 2010-2014 byl zvolen p. Jaroslav 
Pružinec. Místostarostkou byla zvolena        
pí. Romana Horová.  
   Po volbě starosty a místostarosty byly        
v souladu s požadavky zákona zvoleni 
vedoucí výborů - pro finanční p. Miroslav 
Mach, pro kontrolní pí. Marie Suchopárková.  
   Pí. Suchopárková a nový starosta              
p. Pružinec pak v krátkých vystoupeních 
poděkovali občanům za podporu, vyjádřenou 
účastí na volbách    a vyjádřili snahu pracovat 
ve prospěch obce a jejích občanů. Starosta 
pak ještě ubezpečil všechny občany 
Svinařova o tom, že nově zvolené 
zastupitelstvo ani on sám osobně nebudou 
usilovat o rušení jakýchkoli aktivních 
organizací či spolků na území Svinařova, 
nebo omezování jejich činnosti. Naopak 
poděkoval všem složkám, které se aktivně 
podílejí na životě obce. Zvláště vyzdvihl práci 
našich dobrovolných hasičů, kteří jsou 
hlavními organizátory většiny společenských 
akcí - Dětských dnů, Loučení s prázdninami, 
ale především obnovené tradice Májů a 
májových veselic.                                       

                          
Pomoc zaplaveným Hejnicím  
 
   V srpnu letošního roku došlo opět vlivem 
dlouhotrvajících dešťů k rozlití některých řek 
a k regionálním záplavám. Ze soukromé 
iniciativy vznikla sbírka na pomoc postiženým 
oblastem, zaměřená na konkrétní obec.   
   Po konzultaci se starostou vybrané obce 
Hejnice byly vytipovány aktuální potřeby - 
sbírka mezi občany Svinařova pak byla 
směřována k určitým komoditám. Dík patří 

opravdu všem, kteří přispěli 
materiální pomocí, i těm, 
kteří poskytli nemalé finanční 

obnosy na pořízení převážně 
stavebních materiálů a nářadí. 

A tak do Hejnice putovaly 
kromě ložního prádla, 
pracovního oblečení, oděvů, 

také stavební suché směsi, cement, lopaty, 
zednické lžíce, pily, ale také např. úplně nová 
míchačka. Fakt, že se jednalo o ryze 
soukromou sbírku mezi občany vzbudil          
u starosty Hejnic i mezi jeho spolupracovníky 
hluboký obdiv.  
   Ještě jednou všem dárcům srdečný dík ! 
 
Adventní prodejní výstava  
 
   27. a 28. 11. se uskuteční 
prodejní výstava adventních 
předmětů, jak již avizovaly 
letáčky, roznášené do schránek.        
   Místem konání výstavy je 
Restaurace ve Ville, v sobotu 
bude přístupná od 13 do 17,    
v neděli od 13 do 16 hodin. 
   Vstupné dobrovolné - přijďte si vybrat, 
načerpat inspiraci nebo prostě jen nasát 
vánoční atmosféru !  
   Všichni občané jsou srdečně zváni ! 
 
Rozsvícení stromu  
 
   Na neděli 28. listopadu na 17. hodinu je     
u příležitosti začátku Adventu připraveno 
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 
Sváteční chvíli před budovou Obecního úřadu 
doprovodí zpěvem koled dívčí trio. Nenechte 
si ujít možnost nechat se oslovit atmosférou 
nejkrásnějších svátků v roce ! 
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Mikulášská besídka           
     u Pila řů  
 
   Děti !     
Přijďte v sobotu 4. prosince 
do pohostinství U Pilařů, 

bude tam pro vás připravena 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA !!  

 Její součástí bude program pro vás, 
schránka pro Ježíška, kam můžete vhodit 
psaníčka s tajnými přáníčky a řada drobných 
dárků. Ve vyzdobených prostorách nebudou 
chybět ani hlavní postavy, zjevující se vždy   
v tento čas - Mikuláš a jeho věrní druzi anděl 
s čertem. 
   Celou akci pro vás pořádá Sbor 
dobrovolných hasičů společně s OÚ 
Svinařov. 
    
   Rodiče, kteří by měli zájem pozvat tradiční 
trojici symbolických mikulášských postav 
přímo do příbytků svých dětí , nechť se 
přihlásí do 3. 12. 2010 na OÚ u pí. Fürstové. 
Chodit za dětmi domů i do ulic Svinařova 
budou Mikuláš, čert a anděl 5. 12. 
 
Jubilea v říjnu  
 
   V průběhu měsíce října oslavili svá životní 
jubilea naši spoluobčané, kterým přejeme do 
dalších let mnoho pohody a především pevné 
zdraví ! 

 
12. 10. oslavila narozeniny paní  

Jarmila Pejskarová 75 let 
 
30. 10. oslavil narozeniny pan  

Karel Vlach  70 let 
   

Jménem OÚ bychom jim 
nejen rádi poblahopřáli, ale 
ujistili i vás všechny, že 

bychom rádi navázali na 
tradici připomínání       si 
významných životních 
jubileí našich       

                                spoluobčanů. 
 
 
 

 
Sportovní okénko  
 
   Velmi rádi bychom v nastávajících měsících 
seznámili Svinařovské s některými mladými 
talenty, které vyrůstají v našich chalupách 
mnohdy zcela nenápadně, bez zasloužené 
pozornosti a uznání spoluobčanů. Ale i když  
z mnohých nebudou vrcholoví sportovci, 
nutno ocenit, že v době face-booků, 
mobilních telefonů a počítačových her 
pracuje mladá generace na utužení těla        
a formování osobnosti ve sportovním 
kolektivu. Je to velkým přínosem pro nás       
v obci, potažmo celou společnost ! 
   Dnes bychom se ovšem rádi cíleně zastavili 
nad výkonem našich fotbalistů, kteří nám v 
letošním fotbalovém podzimu dělají velkou  
radost ! Po vyrovnaných výkonech přezimují 
naši hoši na prvním místě tabulky VI. třídy  
o skóre před velkým rivalem Sokolem Družec 
B. Napomohl jim k tomu především fakt, že 
podávali vyrovnané výkony a zaznamenali 
pouze jednu remízu a jedinou porážku           
v posledním podzimním kole (právě se 
Sokolem Družec B těsně o branku). Určitě jim 
budeme držet palce i do jarního pokračování 
soutěže ! Vždyť míč je kulatý     
a kdo by nechtěl vítězit ! 
 
 
 
A NA ZÁVĚR VÝZVA !!!  
 
Obecní úřad, zastupitelstvo a koneckonců      
i tento Zpravodaj jsou tu pro vás ! Jako my se 
budeme snažit informovat vás všechny o dění 
v úřadě i obci, nerozpakujte se také vy podělit 
se s ostatními o své zkušenosti, postřehy, 
ukažte na nedostatky kolem nás či na to, co 
se naopak povedlo ku prospěchu nás všech. 
Vaše příspěvky budou vždy vítány a i když ne 
všechny budou jistě otištěny, věříme, že 
uvítáte a využijete možnost podílet se na 
oboustranném toku informací. 
Těšíme se na vaše příspěvky ! 
  
 


