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Volby do Parlamentu ČR konané ve dnech 20. 
10. 2017 
 
Jak se výsledky letošních voleb a jejich průmět do 
obsazení křesel poslanecké sněmovny projeví ve 
veřejném životě a dotkne se každého z
čas. Byly z části očekávané, z části překvapivé, místy 
možná až pro někoho šokující. Inu, právo volby máme, 
tedy jsme ho využili dle svého přesvědčení. A držme si 
všichni palce, ať můžeme do nejbližší budoucnosti 
hledět s nadějí. 
 
A jak volil Svinařov : 
Ano 2011  32,31% 
ODS   13,09% 
ČSSD   11,69% 
KSČM           10,58% 
SPD Tomia Okamury 10,58% 
Piráti                                   8,91% 
TOP 09                               3,62% 
Starostové a nezávislí        3,06% 
Ostatní strany získali méně než 3% (4 a méně) hlasů.
 
Dotace 
 
V tomto případě můžeme s radostí říct, že 
jsme získali dotaci podle Programu 2017
2020 pro poskytování dotace z rozpočtu Stř
dočeského kraje ze středočeského fondu 
Obnovy venkova na akci: „Revitalizace parteru 
centra obce Svinařov, komunikace a chodníky“ 
a to ve výši 720.000 Kč. Dotace bude využita 
na částečnou úhradu výše zmíněné akce. 
Uspořené peníze, které jsme tímto díky dotaci získali, 
budou použity na rekonstrukci ul. Družstevní.
 
Hledáme spolupracovníky 
 
Není jistě žádným tajemstvím, 
že tým spolupracovníků OÚ by 
bylo třeba rozšířit. Víte-li ve 
svém okolí o někom, kdo je 
schopen vykonávat spolehlivě 
standardní činnosti při úklidu, 
údržbě a ošetřování obecní 
zeleně, prostranství a ostatních 
prostor pod správou obce – 
pošlete ho na OÚ, promluvit se starostou. A máte
sami zájem, kdykoli přijďte.  
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Vzhledem k nabízené práci hledáme muže, nejlépe 
důchodového věku s platným ŘP
mít oprávnění kvůli nezbytným jízdám
frézou).    
 
VOK 
 
Ti z vás, kteří kromě jarního úklidu vyznávají i ten 
podzimní, mohou ještě první sobotu v
přistavení VOK. Jako vždy na obvyklém místě před OÚ, 
jako vždy v 8 hodin. Další pak bude k
březnu 2018. 
 
VOK – BIO 
 
Tady je rozhodujícím faktorem počasí. Dle zákona musí 
být svoz bioodpadu zajišťován do konce října, 
představa u nás v obci je do poloviny listopadu. 
Postaví-li si počasí, především pak mráz a sníh, hlavu, 
máme po kontejneru… 
 
Barevný podzim 
 
Pro mladé umělce je tu další 
příležitost, jak ukázat svůj 
talent a poměřit síly 
v uměleckých činnostech s 
ostatními.  
Vyhlašujeme další ze soutěží, 
tentokráte nazvanou Barevný 
podzim. A slova „soutěž“ se nemusíte bát! Vyhrát sice 
může jen jeden (výjimečně dva), ale spokojení mohou 
být na konci všichni, neboť jde především o to, dát 
prostor pro umělecké vyjádření 
širokým masám a nasbírat zkušenosti! 
Až do konce listopadu mohou děti své fotografie či 
kresby na podzimní témata nosit na OÚ. Výsledky 
budou oznámeny a výherci odměněni začátkem 
prosince tohoto roku. Přesný termín hodnocení přinese 
náš další Zpravodaj. 
 
Vítání občánků 
 
Plánované listopadové Vítání občánků
musíme v tuto chvíli vzhledem 
k malému počtu novorozených 
miminek zrušit, ale nebojte se, 
nové se uskuteční hned v dubnu 
2018 (termín bude upřesněn). 
Prosíme tímto rodiče i ty v tuto 
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chvíli nastávající, aby nejpozději do března 2018
nesli potřebné doklady na OÚ, tedy rodný list miminka a 
souhlas s přivítáním do obce, bez toho totiž nebude 
možné, aby bylo Vaše miminko přivítáno. Děkujeme.
 
5. Vánoční jarmark 
 
Ano je tomu tak, říjen pomalu 
končí a Advent klepe na dveře, 
proto bychom Vás tímto chtěli 
pozvat na již 5. Vánoční 
jarmark spolu s tradičním 
rozsvícením Vánočního 
stromu.  
Program:  
dne 25. 11. 2017 na návsi před OÚ 
15:00 -17:00 hod Vánoční jarmark 
17:00 hod Slovo pana starosty, zpívání koled
17:30 hod Rozsvícení Vánočního stromu
Přijďte si nakoupit, dát něco dobrého nebo s
zazpívat a dopřát si trochu té Vánoční atmosféry, těš
me se na Vás! 
 
A pokud máte zájem o prodej na jarmarku, nahlaste se 
prosím nejpozději do 20. 11. 2017 na OÚ, nebo na 
emailu ou.svinarov@svinarov.net 
 
Dětský kolotoč 
 
A protože radost dětí je to nejcennější, 
objevil se na dětském hřišti nový 
herní prvek a to kolotoč. Ten byl 
zaměněn za předešlý již nevyhovující 
dřevěný a podle ohlasu dětí to nebyla 
chyba ☺ 
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