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Dokončení kanalizace - dílčí úspěch 
 
Rádi bychom informovali zainteresované občany,       
že Povodí Vltavy odsouhlasilo navrhované řešení 
kanalizace v ulicích Na Průhoně a Zahradní, nyní 
očekáváme stanovisko Odboru životního prostředí.      
V případě kladného vyjádření (po odsouhlasení 
"Povodím" už to snad nebude problém) by se jednalo   
o podstatně levnější a tedy dosažitelnou variantu 
realizace v příslušné lokalitě. Není ještě vyhráno, ale 
snad nás vývoj situace opravňuje k mírnému 
optimismu, neboť se nám podařilo najít vhodné řešení  
a o jeho oprávněnosti přesvědčit odpovědné osoby. A 
to i přes místy až nezdravou skepsi a znevažování 
všech kroků zastupitelstva ze strany některých občanů.  
 
VOK, nebezpečný odpad 
 
Velkoobjemový kontejner bude přistaven začátkem 
října, kontejner na nebezpečné druhy odpadů o dva 
týdny později. Bližší informace v zářijovém Zpravodaji. 
 
Veřejná schůze zastupitelstva 
 
Další pravidelné veřejné zasedání obecního 
zastupitelstva proběhne dne 18. září 2013 od 18. hodin. 
 
Podněty k dětskému hřišti 
 
K vyžádané diskusi o dodatečném oplocení dětského 
hřiště a jeho případné formě přišly 3 (slovy tři !!!) 
příspěvky. V obci, která má bezmála 600 dospělých 
obyvatel, je to 0,5 %. Opravdu se domníváte, že            
z tohoto počtu lze vyvodit kvalifikovaný závěr a učinit 
správné rozhodnutí ve prospěch a dle přání občanů?  
 
Sliby nebo viditelné výsledky? 
 
V poslední době evidujeme aktivity malé skupinky 
občanů, kteří se snaží napadat práci zastupitelstva       
a jeho tříleté úsilí, během kterého začala naše obec 
konečně pořádně spravovat peníze a začala je 
investovat do věcí, které byly dlouhé roky opomíjeny 
(snad můžeme jen namátkou připomenout opravu ulice 
Za Křenovkou - nový rozhlas, který zapadá do 

krizového řízení obce a vyhlašování eventuálních 
havárií, nehod, apod. – nové hřiště pro naše děti – 
opravu památníku padlým – opravu zastávky – 
připravuje se dořešení kanalizace Pod Průhonem (viz 
jiný článek v tomto Zpravodaji) … a další akce. 
Necháváme úplně na rozhodnutí každého občana NAŠÍ 
obce, jestli chce slyšet raději plané kritiky a sliby, 
vedené často osobními zájmy některých jedinců, nebo  
zda vidí zcela konkrétní a hmatatelné výsledky práce    
v naší obci. 
Děkujeme těm, kteří nechají naše zastupitele dál 
pracovat, hledat peníze, ale hlavně opravovat               
a postupně zvelebovat naši obec (pozn. Redakce – 
slovo „postupně“ je ve větě úmyslně, vše se nedá 
udělat najednou, že?). 
 
 
Podařený "Český Krumlov" 
 
Kulturní komise začátkem roku zorganizovala zájezd 
,,Do Krumlova za Rožmberky, medvědy a divadelním 
představením" od 16. do 17. srpna 2013. Pro někoho 
se tento termín zdál velmi vzdálený, ale s ohledem na 
velký zájem o zmíněné představení na otáčivém hledišti 
v zámecké zahradě bylo nutné zajistit vstupenky s 
velkým předstihem. Ve spolupráci  s Cestovní kanceláří 
SLAN tour Slaný se nám podařilo skloubit s divadelním 
představením i další zajímavý program včetně 
ubytování. Atmosféra večerního představení "Ženy 
Jindřicha VIII. aneb Chudák  král(em)" nás všechny 
pohltila a kouzelné prostředí zámeckého parku je 
prostě neopakovatelné. Oldřich Vízner v hlavní dvojroli 
byl úžasný. Sobotní program jsme zahájili prohlídkou 
zámku v Českém Krumlově  a další rarity - zámeckého 
barokního divadla, které je zachováno v původním 
divadelním fondu. Je zde unikátní technika na výměnu 
kulis a ostatních dekorací. Srovnatelné s tímto divadlem 
je pouze švédské královské divadlo. V odpoledních 
hodinách jsme navštívili klášter ve Vyšším Brodě. 
V Českých Budějovicích jsme absolvovali menší 
exkurzi v pivovaru Budvar s ochutnávkou piva a poté 
zakončili výlet prohlídkou historického centra města. 
Domů jsme se vrátili v pozdních večerních hodinách 
obohaceni nejen o nové poznatky z naší historie, ale    
s velmi dobrou náladou, která nás provázela po celou 
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dobu zájezdu, stejně jako vynikající průvodkyně paní 
Jiřina Řeřichová a paní Iva Rácová z CK SLANtour 
Slaný, kterým oběma ještě jednou děkujeme. 
 
 
 
 
 
 
Rozloučení s prázdninami 
 
Když už dětem, co se dá  
dělat, ty prázdniny prostě  
končí, můžeme se s nimi  
alespoň symbolicky rozloučit - jak už jsme  
nakonec v posledních letech zvyklí. Dík organizátorům 
a hlavním garantům akce, kteří se nemění, bude opět 
připraven poměrně bohatý program. A díky jim za to!  
Vše začne ve 14,00 hodin Pirátským vystoupením pro 
děti. Jedná se o představení jednoho herce, který... Ne 
ne, přijďte se podívat ! 
Od 16,00 hodin pak bude čekat na děti Cesta 
pohádkovým lesem - rovněž plná překvapení. 
Kdo vše ve zdraví přečká, může si přijít zaskotačit      
od 18,00 do 19,00 hodin na Dětskou zábavu             
pod obvyklým širým svinařovským nebem. 
Dospělí, aby jim to nebylo líto, mohou přijít na večerní 
Zábavu pro velké, která začne od 19,00 hodin. Kdo zná 
místní akce, ví, co očekávat, kdo ne, ať přijde zkusit 
zábavu po našem !  
Především vy, děti i vaši blízcí, včetně kamarádů jste 
srdečně zváni, pro dospělé to ovšem platí stejnou 
měrou ! 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
Upozornění na možný problém 
 
 
 
 
Ani ve Svinařově, poměrně malé obci, kde se téměř 
všichni znají, nemůžeme předstírat, že se nás to netýká 
- ano, jde o drogy. Jeden z občanů nás upozornil na to, 
že kdosi vyhodil z okna restaurace evidentně použitou 
stříkačku po aplikaci. Buďte proto opatrní, nechceme 
strašit, jen upozornit na možná rizika pro Vás a Vaše 
děti, které při hře mohou vzít do ruky leccos... 
 
 
 
 
Úmrtí 
 
V uplynulém období nás navždy opustili naši 
spoluobčané 
 
pan Bohuslav Burle         86 let 
pan Pavel Vlach              50 let 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


