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Volby do obecních zastupitelstev a doplňující volby 
do třetiny senátu - výsledky 
 
Přesvědčivým vítězem podzimních voleb do obecního 
zastupitelstva ve Svinařově se stalo uskupení Strana 
občanů Svinařov, které získalo více než 55 % procent 
hlasů a v novém zastupitelstvu bude mít 5 mandátů. 
Fakt, že v novodobé historii obce se poprvé sešly  
3 kandidátky, tento výsledek ještě umocňuje. 
 
Strana občanů Svinařov     55,09%      5 mandátů 
Občané za Svinařov 2014  31,07%      3 mandáty 
Pro občany Svinařova        13,84%       1 mandát 
 
Za tradičně velmi slabé účasti na druhém kole 
senátních doplňujících voleb byl za Kladno zvolen do 
senátu Jiří Dienstbier - ČSSD. 
 
Poděkování starosty 
 
Vážení spoluobčané, dovolte mi touto cestou 
poděkovat všem voličům za účast v komunálních 
volbách, kde volební účast v naší obci vysoko přesáhla 
celostátní průměr. Z toho je vidět, že Vám obecní věci 
nejsou lhostejné a práce zastupitelstva Vás zajímá.   
Na volebním výsledku mne potom velice potěšila Vaše 
důvěra, že děláme práci pro obec dobře a poctivě a že 
v tom budeme pokračovat. Chci voliče ujistit, že i když 
máme už pořádný kus cesty za sebou, vůbec 
nechceme polevit. Naopak, víme, že je před námi ještě 
mnoho práce, aby byla naše obec hezká a aby se nám 
v ní dobře žilo. Chci nám tedy všem popřát, aby se dílo 
dařilo. 
                                     Jaroslav Pružinec, starosta obce  
 
Ustanovující schůze OZ 
 
Dne 5.11.2014 od 18:00 se uskuteční ustanovující 
schůze nového obecního zastupitelstva, na kterém 
proběhne volba starosty a místostarosty obce Svinařov. 
 
Splašková kanalizace ul. Na Průhoně a ul. Zahradní 
 
A jak to vypadá s kanalizací v ul. Na Průhoně a 
Zahradní? Ještě před komunálními volbami byla 
zpracována zadávací dokumentace, bylo zahájeno 
zadávací řízení a čtyři oslovené firmy odevzdaly v 
požadovaném termínu své nabídky. Zastupitelstvem 
zvolená výběrová komise vyhodnotila podané nabídky 
a navrhla zastupitelstvu ke schválení vítěze zadávacího 

řízení. Toto vše už bude v kompetenci nově zvoleného 
zastupitelstva. 
V mezidobí dál probíhalo řízení o povolení přestavby 
kanalizace. V tuto chvíli je celá akce příslušnými úřady 
schválena a po nabytí právní moci už nebude stavbě    
z úředního hlediska nic bránit. Přejme si tedy brzký      
a bezproblémový začátek stavby a aby snaha všech 
těch, kteří se celou dobu o tuto nelehkou stavbu starají, 
byla úspěšná. 

VOK 
  
Bude tu opět a sice 1. listopadu od 8,00 do 10,00 hodin. 
Další pak bude přistaven až v březnu.   
 
 
 
 
Začátek adventu 
 
Letos připadá na 30. listopadu (dle církevního 
kalendáře neděle mezi 27.11. a 3.12) a dle dobré 
zkušenosti z loňského roku zahájíme sváteční období 
Vánočními trhy a rozsvícením Vánočního stromu.  
O této akci budete ještě informováni mj. na plakátech.  
 
Vítání občánků 
 
Rozrůstáme se, doplňuje nás nová krev  
- a to je dobře ! Nové občánky budeme  
vítat 22. 11. 2014 jako vždy v prostorách  
OÚ. Rodiče, kteří by rádi uvedli své  
potomky do řad sousedů, by měli předem na úřadě 
formálně potvrdit svůj souhlas, aby bylo zákonu 
učiněno zadost. 
 
Fotbal 
 
Fotbalové výsledky……. 
7. kolo Svinařov – Tuchlovice B 2:0 
8. kolo SK Buštěhrad – Svinařov 1:2 
9. kolo Svinařov – Velká Dobrá B 2:3 
 
Po 9. kole je tým AFK na 5. místě s 16 body. 
 
Další zápasy: 
10. kolo 25.10.2014  Svinařov – Slovan Dubí 14:30 hod  
11. kolo   2.11.2014  Doksy B – Svinařov 14:00 hod  
12. kolo   8.11.2014  Svinařov – Smečno 14:00 hod  
13. kolo 15.11.2014  Sparta Kl. – Svinařov 13:30 hod  


