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OBČANÉ SVINAŘOVA SOBĚ – DŮLEŽITÁ VÝZVA ! 
„Plán obnovy a rozvoje obce Svinařov na období 
2013 – 15“ 
 
 

        Obecní zastupitelstvo denně řeší připomínky,                     
   stížnosti, podněty, provozní záležitosti a řadu 
drobností, které přináší život naší obce. Naproti tomu 
všichni víme, že na návsi, v místních hospůdkách         
a před obchodem je slyšet mnoho dobrých námětů       
a nápadů. Proto se Obecní zastupitelstvo rozhodlo,     
že poskládá dohromady názory občanů a finanční 
možnosti obce  a dle toho schválí další plán.   
Následujte proto s námi tuto výzvu : 
 
OZ obce Svinařova vyzývá všechny občany                  
k předložení vlastních návrhů na obnovu a rozvoj obce 
na období let 2013 – 2015. Na základě Vašich návrhů 
zpracuje finanční výbor do 7. 11. 2012 návrh Plánu      
a předloží OZ ke schválení. 
Návrhy (náměty, nápady) doručte do 31. 10. 2012      
na OÚ ve Svinařově – osobně, poštou, e-mailem. 
 
Nikde není psáno, že na všechny nápady zbyde čas, 
prostor nebo finance, ale máme nyní všichni jedinečnou 
možnost zviditelnit zřetelně své nápady a postoj k obci ! 
 
Výsledky krajských voleb 2012 
 
Krajských voleb se v řádném termínu zúčastnilo v naší 
obci 178 z 598 oprávněných voličů, volební účast byla 
tedy 29,78 %. 
 
Odevzdané obálky   178 
Platné hlasy  174 tj. 97,75 % 
Z toho : 
ČSSD  50 hlasů  28,73% 
KSČM  49 hlasů  28,16% 
ODS  28 hlasů  16,09% 
 
Ostatní strany získaly méně než 5% hlasů. 
 
Termíny jednání Obecního zastupitelstva 
 
  7.11.2012  18,00 
21.11.2012  18,00  veřejné 
  5.12.2012  18,00 
19.12.2012  18,00 

Úprava úředních hodin OÚ Svinařov 
 
Úřední hodiny pro veřejnost byly rozšířeny, nově tedy 
můžete své záležitosti vyřizovat v těchto hodinách : 
 
pondělí  6,30  -  17,00   úřední den 
úterý  6,30  -  11,00  
středa  6,30  -  17,00   úřední den 
čtvrtek  6,30  -  16,00   úřední den 
pátek  6,30  -  11,30 
 
Kritika kritiky 
 
Nelogické, říkáte ? Zdánlivě, vždyť i na kritice lze něco 
kritizovat. Třeba to, je-li neobjektivní a zbytečná.  
Děti a mládež někdy ruší. Jako všude, i u nás se 
shromažďují především v okolí autobusové zastávky, 
povídají si, poslouchají hudbu. A někteří občané si 
stěžují a žádají okamžitý a bezodkladný zásah. 
Ale pak se dostaví na místo někdo kompetentní            
a od věrohodných svědků se dozví, že stěžovatel v tu 
chvíli neměl sebemenší důvod upozorňovat na cokoli, 
protože mladí se prohřešili vůči svému okolí snad 
jedině tím, že tam byli !  
Ne vždy a ne každému se chce běhat po hřišti -            
a nahnat dospívající děti do hospody...?     
Zkusme být všímaví k nešvarům, ale také tolerantní      
k ostatním, ať jsou jakéhokoli věku a společenského 
postavení ! 
 
Práce „Rychlé roty“! 
 
Asi není tajemstvím, že touto přezdívkou se u nás říká 
mužům, pracujícím pod křídly OÚ a ve prospěch           
a ku zvelebení obce. Jejich práce mnohdy není vidět, 
zato by bylo vidět, kdyby nefungovali. V poslední době 
např. shrnuli přebytečný štěrk z nové silnice                
Za Křenovkou a uložili jej pro potřeby zimního posypu, 
díky tomu ušetří obecní pokladna nemalé prostředky. 
Také potok za parcelou Jelínkových byl jimi vyčištěn         
od nánosu bahna a trávy.  
Výčet prací, drobných i zásadních, by mohl být 
samozřejmě delší a tak je jistě na místě jim po dlouhé 
době za jejich nelehkou a mnohdy namáhavou práci 
poděkovat !  
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Vyhlášení výsledků fotosoutěže 
 
 
27. 10. v 15 hodin bude na OÚ  
uzavřena tématická fotosoutěž  
„Svinařovská zákoutí“ vyhlášením  
výsledků. Jména laureátů budou  
zveřejněna v příštím Zpravodaji,  
práce budou k nahlédnutí v prostorách úřadu. 
 
                                             
Perníčkování s Veronikou 
 
 
 
 
 
                                                 V sobotu 17. listopadu 
se uskuteční v prostorách OÚ kurz zdobení perníčků. 
Veškeré suroviny budou připraveny. Počet účastníků je 
omezen na 10, zájemci hlaste se proto co nejdříve     
na Obecním úřadě. 
Cena kurzu je 150,- Kč. 
 
Vítání občánků 
 
V neděli 18. 11. proběhne v zasedací místnosti OÚ 
vítání nových občánků.  
 
 
 
 
Adventní prodejní výstava 
 
V neděli 25. 11. se v době od 9,00 do 17,00 uskuteční 
opět Adventní výstava v budově OÚ. Zájemci                
o rezervaci prodejního místa, hlaste se prosím na OÚ     
u pí. Fürstové. Vy všichni ostatní jste srdečně zváni      
k nákupu i nasátí vánoční atmosféry.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozsvícení Vánočního stromu 
 
   V neděli 25. 11. bude              
   v 18 hodin slavnostně  
   rozsvícen Vánoční strom  
   obce Svinařov. Jako vždy  
   bude zajištěn jak krátký  
   kulturní program,   
   tak rozmanité občerstvení. 
   Přijďte všichni ! 
 
 
 
 
Zájezd do vánoční Vídně 
 
OÚ Svinařov pořádá pro své  
spoluobčany jednodenní zájezd  
na nejslavnější vánoční trhy v Evropě. 
 
Termín : 1. 12. 2012 
Odjezd od OÚ v 5,15 hod. 
Cena  zájezdu :  650,-Kč / osobu  
V ceně je doprava a služby průvodce. 
Závazné přihlášky včetně platby do 30.10.2012 přijímá 
pí. Dušková a pí. Suchopárková 
 
 
                                   Instalace košů     
 
 Ve snaze pomoci čistotě naší obce, obstaral         
 a umístil  OÚ na  šesti místech  ve Svinařově
 odpadkové koše, kterých si jistě při nejbližší
 příležitosti povšimnete. Pro majitele psů jsou
 potom na OÚ připraveny zdarma papírové 
sáčky na exkrementy, díky nimž lze poměrně snadno 
výtvor našeho miláčka sebrat a umístit, kam patří.  
 
Jubilea 
 
  4.10. Jindřich Ton  70 let 
  8.10. Eva Loudová  75 let 
19.10. Zdeňka Kvasničková 70 let 
31.10.  Miroslava Plánková 65 let 
 
Všem jubilantům gratulujeme a přejeme  
pevné zdraví ! 
 
  
 
 


