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PŘÍPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2022 
 
Obecní zastupitelstvo začalo přípravu rozpočtu na rok 
2022, ve kterém se mimo běžnou údržbu obecních věcí 
objeví investiční akce jako například Třebichovická 
ulice, opravy mlatových cest, průčelí hřbitova a další. 
Rozpočet bude schválen do konce roku 2021, aby obec 
nepracovala v rozpočtovém provizoriu a bude 
vyrovnaný. 

PLÁN OBNOVY A ROZVOJE OBCE 2019-2026 
 
Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání 3. 11. 2021 
aktualizaci Plánu obnovy a rozvoje obce Svinařov 
2019-2026, ve kterém byly označeny ukončené akce a 
doplněny nové na další období. Znění je vystaveno na 
webových stránkách obce. 
 
FINANCOVÁNÍ SPOLKŮ 
 
Obec dotuje z rozpočtu obce nejen přímé obecní akce, 
ale také spolky, například SDH, fotbalisty, Český svaz 
žen Svinařov, a to významným způsobem. Považujeme 
to za správné a jsme rádi, že finanční prostředky 
využívají pro svou činnost a kulturní vyžití občanů. 
Dovolujeme si doplnit článek "Poděkování" v 3.Q. 
Svinařovského čtyřlístku ČSŽ, kde autorovi při rešerši 
vypadl finanční příspěvek, který poskytuje naše obec. 
Všichni víme, že to nejsou peníze zastupitelstva, ale 
peníze občanů. A aby to bylo správně pochopeno, 
občané neočekávají vychvalování, jen bychom na ně 
neměli zapomínat. 
 
Dále bychom chtěli uvést na pravou míru odpověď, 
kterou jsme ČSŽ dle jejich článku nedali, na jejich 
žádost o možnost pronájmu místnosti pod obecním 
úřadem. Členky ČSŽ v čele se svou předsedkyní se 
zúčastnily veřejného zasedání OZ, na kterém byla tato 
žádost předložena. O možnosti pronájmu, a hlavně 
špatném stavu místnosti (plísně, vlhkost) bylo se 
členkami diskutováno a následně s nimi bylo ústně 
dohodnuto, že místnost pro pronájem není vhodná. 
Takto to bylo uvedeno i do zápisu z OZ. Pokud tato 
forma odpovědi není dostačující, OZ se za tento 
nedostatek omlouvá a rádo písemně zopakuje 
domluvené. 

 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Připravovali jsme vítání občánků, miminek bylo za tu 
dobu opravdu požehnaně, celkem 12. Avšak situace 
posledních dní není nejlepší, tedy jsme se nakonec 
domluvili na zrušení akce.  

Novým občánkům bude tak, alespoň zasláno 
blahopřání a nákupní poukázka v hodnotě 1000,- jako 
malý dárek do jejich života. 

Alespoň touto cestou přejeme našim novým občánkům 
spousty zdraví a spokojený a úspěšný život plný 
radosti. 

HASIČSKÁ ZBROJNICE 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice dále pokračuje, 
v současné chvíli je přístavba se stávající částí 
zbrojnice spojena novou střechou v jeden celek a další 
práce budou následovat. 

Chtěli bychom tímto poděkovat panu Procházkovi za 
zapůjčení techniky při stavbě.  

KONTEJNERY 

Máme tu takový nešvar..kontejner na oblečení, který 
není bohužel úplně dobře vyvážen a často je přeplněn, 
je používán některými občany jako second hand. Což o 
to, pokud má někdo potřebu najít pár kousků oblečení, 
které by ještě unosil, asi to není nic proti ničemu. Ale 
pokud už věci vyndává, ať je tam vrátí zase zpátky, 
nikoliv do kontejneru na plasty nebo prostě na zem, tak 
jak mu to vypadne z ruky.  

Děkujeme těm, kteří se nebojí a člověka, který takto 
činí na věc, alespoň upozorní! 

VÁNOCE 

Ač máme za sebou spousty příprav a plánování, 
situace kolem Covidu 19, je bohužel taková, jaká je a i 
my musíme dodržovat vládní nařízení a s tím i 
příslušná opatření.  

Pro tento rok musíme bohužel zrušit akci Vánoční 
jarmark s rozsvícením vánočního stromu. Stejně jako 
rok minulý, bude strom rozsvícen bez přítomnosti 
veřejnosti. 

Děkujeme za pochopení. 
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Vážení spoluobčané,   
rok se s rokem sešel a znovu začíná čas příprav na 
nejkrásnější svátky v roce. Na každého z nás dýchá 
slavnostní atmosféra předvánočního času. Vždyť se 
opět blíží Vánoce, čas pokoje, štěstí a radosti. 
 
 
Říká se, že o Vánocích je doba, kdy si všichni 
vzájemně projevujeme více lásky, kdy ji více dáváme 
najevo a nestydíme se za ni. V tom je opravdová krása 
a vzkaz Vánoc, hodnota, kterou nelze měřit v penězích. 
Otevřete i vy svá srdce tomuto poselství, zvlášť o 
Vánocích to má svůj zvláštní význam. 
                                          
Vážení a milí,  

Přejeme Vám za celé OZ, ať světlo adventních svící 
prozáří tyto sváteční dny, ať Vám přinese do srdce mír 
a radost, a hlavně Vám přejeme spousty zdraví, které je 
v nejen v posledních časech to nejvíc co si můžeme 
přát pro sebe i své blízké, přejeme Vám krásný, a 
hlavně už snad lepší rok 2022! 

 
 

Přeje starosta – Obecní zastupitelstvo 


