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PLÁN OBNOVY A ROZVOJE OBCE SVINAŘOV 
2019-2026 
 
Všichni víme, že tento Plán byl založen již v roce 2012 
a že se do něj postupně vkládají investice, opravy, ale i 
drobné akce, které je třeba v obci realizovat. Mnoho 
akcí z tohoto mnohaletého plánu již bylo splněno, ale 
jistě s námi budete souhlasit, že je třeba se neustále 
zamýšlet nad dalším zlepšením života v obci. Proto se 
rozběhla příprava další pravidelné aktualizace, ve které 
určitě uvidíme opravu Zahradní ulice, postupnou 
revitalizaci Lébráku a snad i další. Vše bude 
samozřejmě záležet na dlouhodobém finančním plánu, 
neboli "jestli na to budou peníze a kdy", ale přípravu 
musíme začít již teď. 
 
Obracíme se tedy i na občany, aby nám pomohli s 
nápady na jakékoliv akce a opravy, které nám v obci 
zlepší život. A nemusí se jednat jen o "velké" akce", 
rádi bychom zapracovali i drobné opravy, které Vás 
trápí.  Vše je možné poslat emailem na 
email ou.svinarov@svinarov.net nebo předat v 
úředních hodinách na OÚ. Za tyto nápady děkujeme. 
 
REKONSTRUKCE ul. TŘEBICHOVICKÁ 
 
Stav Třebichovické ulice nás již dlouho trápí a upřímně 
řečeno, tato velká akce vázla poměrně dlouhou dobu 
na penězích. Nicméně, máme dobrou zprávu. 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 13. 10. 2021 
ustavilo výběrovou komisi a zadalo úkol vypracovat 
Zadávací řízení na dodavatele opravy Třebichovické 
ulice, která má proběhnout příští rok. Zároveň se 
Zadávacím řízením budou probíhat v zimě 2021 a na 
jaře 2022 i další přípravné práce, stavební povolení, 
jednání s občany o rozsahu opravy, organizaci, apod.. 
Prosíme občany, aby s případnými dotazy vyčkali na 
další informace, které budou včas zveřejněny. 
Děkujeme. 
 
VEPŘOVÉ HODY  
 
27. 11. 2021 (sobota) proběhnou v naší obci již po 4.  
vepřové hody, k prodeji budou: 

• jaternice, jelita, sulc, 
tlačenka, polévka, 
zabijačkový guláš 

 

Čas akce bude upřesněn, akce je pořádána našimi 
SDH za účasti p. J. Vápeníka. 
 
Těšíme se na Vás ☺ 
 
VÁNOČNÍ JARMARK 
 
27. 11. 2021 (sobota) na návsi před OÚ 
bude pro Vás připraven tradiční Vánoční 
jarmark s tradičním rozsvícením 
Vánočního stromu.  
 
Program: 
 
 
15:00 – 17:00 hod vánoční jarmark 
17:30  - 18:00 hod  proslov pana starosty, 

zpívání koled 
18:00 hod  rozsvícení Vánočního stromu 
 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO! 
Akce je pořádána OÚ a SDH Svinařov. 
 
V případě zájmu o prodej na jarmarku se prosím 
přihlaste buď na OÚ u p. Furstové nebo na tel.: 
605 773 564. 
 
TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 
3.11. 2021, 24.11. 2021 (VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ) , 15.12. 
2021 
 
Začátek konání schůze je vždy od 18:00 hod 
v zasedací místnosti OÚ. 
 
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
 
Dne 13. 11. 2021 proběhne Vítání občánků do naší 
obce. Vzhledem k počtu nově narozených dětí, bude 
vítání rozděleno do dvou skupin od 14:00 a 14:30 hod. 

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE 

V současné době probíhají práce na rekonstrukci 
hasičské zbrojnice..Je vyzděna nová část, odstraněn 
strop a střecha nad stávající částí..Kromě prací, které 
jsou s rekonstrukcí spojené, musíme ale řešit i nemilé 
dění okolo..Uvedeme zde článek, který jsme zveřejnili 
na FB obce Svinařov dne 22. 9. 2021… 
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Jak bylo v době nedávné našim Oz odsouhlaseno a 
poté řádně zveřejněno…tedy pro ty, kteří neumějí číst, 
znovu a lépe..! 

Všichni kdo pracují na rekonstrukci hasičské zbrojnice, 
provádějí práci  v rámci tzv. „AKCE ZET“! Tzn. práce 
není nijak hrazena, placen je jen a pouze používaný 
stavební materiál, a to z odsouhlaseného rozpočtu 
obce na tuto akci! 

 Proto pokud má kdokoliv potřebu vymýšlet takovéto lži, 
ohledně placení těch, co na stavbě pracují, ať radši 
přiloží ruce k dílu a dělá něco užitečnějšího. 

    Děkujeme ☺ 

Tímto děkujeme i našemu místnímu obchodu za 
občerstvení pro ty, kteří na rekonstrukci pracují! 

HŘBITOV 

Otevírací doba místního hřbitova v období říjen-únor 
8.00 – 17.00 hodin. 

 

V
 
o
b
d
o
b
í
 
d
u
š
i
č
e
k
 
3
0
.
 
1
0
 
-
 
7
.
1
1
.
 


