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ČERVENEC 2017
Dokončení prací na úpravách středu obce
Všechno má
svůj konec a i
realizace stavebních úprav
prostranství
okolo obecního
úřadu se chýlí
k závěru. Sjednaný termín dokončení, 31. července 2017, bude dodrdod
žen stran zásadních prací. Zbudou drobné úpravy ostos
růvku a dokončovací činnosti, nezasahující již výrazv
ným způsobem do chodu obce. A komu by se přece jen
zastesklo po čilém stavebním ruchu, tvůrčí činnosti a
koncertu pro bagr, dva náklaďáky a válcovačku, ten
nemusí smutnit. Již nyní zrají na patřičných místech
plány na další zvelebování naší vesnice.
A propos – ostrůvek.
Bude umístěn do prostoru křižovatky, kde kdysi stávala
kaplička. Jako
ako připomenutí nejen místa, ale i myšlenky,
kterou symbolizovala.
A na závěr naprosto vážné poděkování občanům za
trpělivost, se kterou povětšinou snášeli rušivé a omezuomez
jící vlivy prací takového rozsahu.
Info ke kontejnerům
Nejprve VOK na velký odpad
komunální - připomínáme, že
v srpnu přistaven nebude. Zato
barevné kontejnery na tříděný
odpad nejen že byly, jsou a budou, ale opět jich bude o něco
více než dosud. Na dvou stáních
se připravuje jejich rozšíření.. Organizačně trochu práce
navíc, ale rozhodně je to ukazatel správného vývoje !
Rozloučení s prázdninami
Tento článek berte pouze jako informaci s velkým předstihem, která by
se k Vám nemusela pak dostat včas !
Jde samozřejmě o jednu z akcí, které
doprovázejí život svinařovských občanů již řadu let a dle počtu účastníků lze směle tvrdit,
že se staly nejen pravidelným, ale snad i vítaným zpestřením a okořeněním života běhu místních občanů.
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Letos bude tato akce pořádána
řádána v sobotu 26. srpna.
Děti mohou od 19 hodin rozhýbat „parket“ v rytmu
disco, kdo bude chtít z dospělých, se přidá. Kdo si rád
počká do 20. hodiny na živou muziku, bude si moci
poslechnout skupinu Shakers. A nejen poslechnout,
samozřejmě, Shakers budou stejně jako loni hrát přepř
devším k tanci. Martin Lejsek a Petra Košťálová jistě
dovedou navodit atmosféru. Asi ani nemusíme připomípřipom
nat, že i o hladové a žíznivé bude patřičně postaráno.
Prázdninová výzva
Rádi bychom na tomto místě upozornili všechny létomilétom
ly, že prázdniny nejsou ještě ani ve své polovině a že je
téměř ryzí povinností si jich užívat! U vody nebo v ní, na
chatě, na houbách, na zámku, na výletě, na žňové
brigádě – lhostejno kde, ale vždy naplno a s elánem!

Kdo nemá rád horko, tomu přijdou vhod občasné dešde
ťové přestávky v opalování, všichni bychom měli ale
nabrat co nejvíce energie a optimizmu na období, která
sluníčkem šetří!
5. Svinařovský sportovní turnaj
A jedno připomenutí na
závěr, 5. 8. 2017 se uskuteční již 5. ročník Svinařovského
sportovního
turnaje, ve fotbale a nohejbale. Program je stejný
jako každý rok, tedy od
8:30 do 10:00 hod fotbal
pro mladší 18-ti let, od 10:00 do 18:00 hod nohejbal
pro starší 18-titi let. Přijďte podpořit místní
mí
sportovce
v jejich výkonech a strávit s námi jednu sportovní sobosob
tu.
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