
    Z P R A V O D A J
OBECNÍHO ÚŘADU SVINA

Telefon:  312 672 405   

Redakční rada: Jana Husnajová, redaktor: Jaroslav Hora

 
Informace 
 
Ve středu 5. října se koná od 18,00 hodin v
OÚ veřejná schůze. Zveme k účasti - využijte příležito
ti přispět svým názorem, otázat se na vše, co Vás zaj
má a vstřebat informace o obecním dění bezprostředně 
a přímo. 
 
Volby do krajských zastupitelstev 
 
Termín voleb do krajských zastupitelstev je letos st
ven na 7. + 8. 10. 2016, volební místnost v
OÚ bude otevřena : 
v pátek    7. října       od 14,00 do 22,00 hodin
v sobotu  8. října       od 08,00 do 14,00 hodin
Svou vlastní účastí můžete dát jednoznačně najevo 
svůj názor na dění věcí veřejných a přispět 
k budoucímu uspořádání politických poměrů v
 
VOK BIO 
 
Velkoobjemový, velmi využívaný kontejner na bioo
pad, bude přistavován dle potřeby do konce měsíce 
října, následně pak dle počasí a povětrnostních podm
nek. Jeho využívání je chvályhodné, do popelnic tráva 
nepatří, jen prosím mějte na paměti, že větve 
stromů v něm opravdu nemají co dělat
pár metrů za tímto kontejnerem je tradiční hromada, 
kam je lze umístit a kde jsou každoročně spáleny 
v rámci „čarodějnického procesu“.  
 
VOK odpad 
 
Standardní kontejner pro větší domovní odpad bude 
přistaven jako vždy před OÚ v sobotu 1. 10. V
 
Poděkování Diakonie Broumov 
 
Proběhla avizovaná sbírka pro tuto instituci a opět se 
ukázalo, že Čechům není pomoc bližnímu
ná. Potřebných věcí se sešlo poměrně velké množství a 
za každý kousek jsme pověřeni všem přispěvatelům 
poděkovat !  
 
Rozloučení s prázdninami – ohlédnutí
 
Vzýváme mocnosti nebeské vždy před velkou akcí, ať 
nám sešlou počasí jako vymalované. O 
je někdy více, jsme se asi přesvědčili právě při této 
akci. Doznívající léto dělalo divy a horko s
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Vzýváme mocnosti nebeské vždy před velkou akcí, ať 
nám sešlou počasí jako vymalované. O tom, že méně 
je někdy více, jsme se asi přesvědčili právě při této 
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cem se zřejmě podepsaly na tom, že řada lidí byla ještě 
na dovolené či doma u zahradního bazénu. Ale kdo 
přišel, ten jistě nelitoval. Amatérské představení o Če
vené karkulce ocenili malí diváci potleskem, poté si 
mohly děti zasoutěžit v řadě disciplín a zábava se pr
táhla až do večera, kdy byla vystřídána programem pro 
ty odrostlejší (a zcela odrostlé)
gramu tekla limonáda proudem a pamlsků a pochutin 
bylo také habaděj !  
Což nám připomíná, že se sluší poděkovat všem par
nerům, především pak tradičnímu dodavateli 
pečiva, jenž akce podporuje opakovaně několik sezon, 
firmě KOMPEK, kombinát pekařské a cukrář
by, spol. s r.o.  
V obsazení hudebního doprovodu k
došlo tentokrát ke změně, k
skupina Shakers a dlužno říci, že se zhostila svého 
úkolu velmi dobře, byť panovaly obavy, jak se vyrovnají 
s tradiční úrovní Ikarosu, na který tu jsou
 
Tvořivé dětské odpoledne 
 
V sobotu 1. října se opět koná odpoledne pro děti, které 
chtějí dát průchod svým schopnostem, nebo si jen tak 
něco vytvořit. Kromě malování budou připraveny také 
hádanky a kvízy – přijďte děti do zasedací místnosti 
budovy OÚ, začínáme ve 14,00 hodin.
 
Les a jeho bolístky 
 
Asi ani někteří z nás nedovedou docenit, co máme 
les doslova za chalupou. Všichni. 
možnost naplnit plíce čerstvým vzduchem bez „přidané 
hodnoty“ v podobě exhalací z
klid, vůně květin, trav a stromů. O to bolestnější je p
hled na PET lahve v trávě, staré pneumatiky či p
zůstatky domovního odpadu. Jestlipak se ti rozsévači 
nepořádku chovají stejně i na vlastní zahradě či v ob
váku ? Zkusme se nad tím všichni zamyslet.  
 
Prodej běžců 
 
Nejedná se o výprodej atletů, ale nabídku 
chovatelky :  
 
Prodám indické běžce - kachny i kačery vhodné 
na chov, odchované pod kachnou, stáří 4 měsíce. 
Cena 180,- Kč/kus.  Tel. : 603 593
Kateřina Šubrová. 
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