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Poděkování občanům za pochopení – neúplný svoz 
 
Při svozu TKO 19. února došlo k souběhu několika 
nepříznivých okolností, díky nimž nebyla svezena ulice 
Na Průhoně a horní část ulice Zahradní. Tyto  okolnosti  
se týkaly především nové vydatné sněhové nadílky a 
poruchy traktoru pana Husnaje – však to známe, právě 
když se to hodí nejméně. Proto se popeláři se svou 
technikou do oněch míst nedostali.  
Občanům, kterým to způsobilo potíže, děkujeme         
za pochopení. Se svozovou firmou je domluven odvoz 
pytlů navíc na následující termín, kdo by potřeboval, 
může si pytle vyzvednout na OÚ u pí. Fürstové. 
 
 
 
Nový rozhlas – cesta informací  
k občanům 
 
Jednou z otázek, kterými se zastupitelstvo v současné 
době zabývá, je i stav obecního rozhlasu. Zařízení, 
které má již svá nejlepší léta za sebou, v podstatě 
přestalo plnit svou funkci. Při hlášení dochází často      
k výpadkům, jednotlivé ampliony spolu nekomunikují, 
takže v konečném důsledku funguje jeden nebo dva. 
Proto OZ vypsalo výběrové řízení na kompletní 
dodávku nového rozhlasu s co nejlepším pokrytím celé 
obce. Systém bude bezdrátový, jeho součástí budou     
i vlastní dobíjecí zdroje, takže nebude závislý              
na dodávce elektřiny. Jinými slovy – rozhlas bude 
fungovat i při poruchách či výpadku elektrické energie  
v obci.  
V předloňském roce se intenzivně jednalo o úhradě 
nového rozhlasu z evropských dotací. Tyto se nakonec 
nepodařilo zajistit, ale vzhledem k tomu, že OZ 
považuje dobře fungující rozhlas za jednu ze svých 
priorit, našlo způsob financování z obecních prostředků. 
Výsledkem by měl být hlas v éteru již koncem března 
letošního roku ! 
 
Veřejná schůze 
 
Termín veřejné schůze s jednáním zastupitelstva         
je středa 17. dubna 2013 od 17,00 hodin.  
 
VOK 
 
Velkoobjemové kontejnery budou v jarních měsících 
opět přistaveny v pravodelných časech, první sobotu    
v měsíci, tzn. 2. 3. 2013 a 6. 4. 2013 od 8,00 do 10,00. 

Prezentace místní firmy - INZAK 
 
Jak si jistě mnozí z Vás všimli (a možná i nakoupili), 
máme v naší obci firmu INZAK - Petr Kříž, která          
se zabývá prodejem doplňků pro dům, byt a zahradu. 
Na našem trhu působí již 7 let.  
Řešíte problémy s prasklinami u sádrokartonového 
stropu, chcete elegantně zakrýt kabely nebo chcete jen 
vyzdobit svůj byt, dům či fasádu ozdobnými profily, 
kamenem? Chcete zkrášlit svůj byt, dům či zahradu 
nějakou soškou, květináčem, kašnou, vodotryskem      
či udělat radost pěkným dárkem svým blízkým, 
známým nebo příbuzným? Pak právě u této firmy 
najdete vše, co potřebujete pro Vás či Vaše blízké jako 
pěkný a netradiční dárek, navíc Vám mohou Vámi 
zakoupené prvky nainstalovat či doporučí ověřené 
instalační firmy.  
Potom by Vás mohlo zajímat a mohli byste potřebovat:  
* Doplňky pro zahradu z bílého betonu (květináče, 
vodotrysky, zvířátka, kašny, sochy, sošky…)  
Sleva 20% pro občany Svinařova na celý katalog 
zahradních doplňků.  
* Obkladový kámen, nášlapy z Porfyru, dlažba  
* Fasádní profily (šambrány, římsy, bosáže, klenáky, 
nuty…)  
* Interiérové profily (stropní, lemovací, podlahové lišty, 
rozety, světla…)  
* Výprodej bytových doplňků z Indonésie (vázy, sošky, 
svícny, žirafy…)  
U všech produktů může nabídnout možnost 
individuálních množstevních slev.  
Možnost koupi kuponu v jakékoliv hodnotě, ať si Váš 
obdarovaný vybere sám, co se mu líbí. Pokud by Vás 
zajímalo více, podívejte se na naše internetové stránky 
www.inzak.cz, nebo si domluvte osobní schůzku.  

Číslo mobilního telefonu je  603 218 196, nebo  
navštivte firmu v novostavbě č.p. 263 u hřbitova 
směrem k cihelně. 
  
 
 
 
 
 
Svinařovská paleta – připomínka 
 
Rádi bychom připomněli mladým umělcům, že 
uzávěrka soutěže, vyhlášené v minulém zpravodaji,     
je 18. března !  
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Příspěvek občana – trojlístek nešvarů 
 
1 - Chodím na procházky do místního lesa se psem, 
někdy se dvěma. A přestože od domu k otevřenému 
lesu to nemáme víc, než sto metrů, nezapomenu vzít   
s sebou speciální pytlík a podaří-li se některému           
z mých pejsků něco utrousit, seberu to a vyhodím. 
Protože těch pytlíků je na obecním úřadě dostatek, 
nemusíme je kupovat, shánět... Stejně se ale nachází 
po obci spousta psích pozůstatků a o pytlíky, jak vím, 
není na úřadě zájem. Proč? 
2 - Za dobu, kdy jsme se do Svinařova přistěhovali, 
jsem se ještě nestačil nasytit té krásy okolních lesů.     
A snad mne to nikdy neomrzí. Klid, vyšlapané cesty, 
potoky vinoucí se údolím, krásné staré stromy – a PET 
lahve. Na jedné hodinové procházce jsem jich sešlapal           
a nasbíral tolik, že jsem nebyl schopen je unést            
v rukách. A tak jsem na příští procházku hodil na záda 
starý batoh. Za hodinu jsem měl plný nejen ten, ale       
i plastový kbelík, který čekal na kraji lesa. V sortimentu 
převažovaly lahve a krabice od levného vína a jiného 
pití. Ale ani papírové kapesníky se nedaly zahanbit –  
na jedné trase byly posázeny podél cesty po deseti    
až dvaceti metrech. Ony se sice rozloží, to je pravda, 
ale také to pár týdnů trvá a pohled na posmrkaný papír 
není opravdu nic, čím bychom se chtěli kochat, že ? 
3 - Ale nejzajímavější je asi z psychologického hlediska 
procházka kolem hřbitovní zdi. Ačkoli před hřbitovními 
vraty stojí nádoba na odpadky, metr za zdí je kalíšků od 
svíček jako pampelišek na jarní louce ! Zvláštní – 
přijdeme vzdát hold mrtvým a živým při té příležitosti 
zaneřádíme životní prostor...! 
Žijeme v klidné obci, dálnice nám neburácí pod okny, 
supermarket ani továrnu nám tu nikdo nepostaví - 
važme si toho a udržujme si prostor pro společné žití    
v čistotě a pořádku ! Je to vizitka naší kultury . 
A trojlístky hledejme už jen na louce. 
                                                                  Jaroslav Hora 
 
 
 
 
 
 
Opera na ledě 
 
Poprvé se v ČR představí projekt, spojující dva žánry – 
operu a krasobruslení. V programu vystoupí kromě 
zahraničních umělců i česká operní hvězda Eva 
Urbanová nebo Daniel Hůlka. O hudební doprovod     
se  postará 40-ti členný orchestr.  
Mezi krasobruslaři nebudou chybět např. Michal 
Březina, Alexej Jagudin či Irina Slutská.   

Kdy : 27. dubna 2013 od 18,00 hodin 
Kde : Tipsportaréna Praha 
Odjezd autobusu ze Smečna : 16,00 hodin 
Cena včetně dopravy : 690,- Kč 
Vzhledem k tomu, že akci pořádá smečenská kulturní 
komise, přijímá závazné přihlášky včetně platby přímo 
paní Iblová.  

E-mail   iblovalenka@seznam.cz, tel. 723 569 971. 
„Otáčivý“ Český Krumlov  
 
Zveme všechny občany na zájezd 16. 8. - 17. 8. 2013, 
pátek, sobota.  
Program : 16. 8. odjezd ze Svinařova ve 13,00hod, 
příjezd do Českého Krumlova, prohlídka centra města, 
večer divadelní představení Ženy Jindřicha VIII. aneb 
chudák král(em). Odjezd na ubytování.  
17. 8. po snídani prohlídka Českého Krumlova, 
odpoledne návštěva kláštera ve Vyšším Brodě, 
zastávka v Českých Budějovicích - prohlídka pivovaru 
Budvar a historického centra města, návrat                 
ve večerních hodinách.  
Cena zájezdu 1.290,- Kč / osoba zahrnuje : doprava 
autokarem, 1x nocleh v penzionu, 1x snídaně, služby 
průvodce.  
Cena nezahrnuje : vstupenky na divadelní představení 
550 - 800, - Kč, vstupenky do jednotlivých objektů, 
ostatní stravování.  
Závazné přihlášky přijímá pí. Dušková, pí. Fürstová, 
nebo pí. Suchopárková do 28. 2. 2013.  
 
Jubileum 
 
16. 2. 2013 paní Jarmila Kotová 65 let 
 
Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví ! 
 
 
 
 
 


