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ČERVENEC/2020

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY ve SMEČNĚ

Po 10:00 -17:00 hod
Út 07:00 -14:00 hod
St 10:00 -17:00 hod
Čt 07:00 -14:00 hod
Pá 07:00 -14:00 hod
So, Ne ZAVŘENO

HASIČSKÉ SLAVNOSTI

V pátek 17. 7. 2020 se na louce za rybníkem Lébrák
uskutečnily hasičské slavnosti. Pro děti byly připraveny
soutěže formou hasičské dráhy, malování na obličej,
opékání buřtu a ukázka hasičské techniky. Večer byl
doplněn, nejen k poslechu, živou hudbou v podání LH
bandu.

V rámci slavností byla předána malá ocenění a pamětní
listy za dlouholetý výkon v řadách našich SDH, a to
panu:

• F. Fikarovi
• J. Duškovi
• J. Pokornému

A za 20 let u SDH panu:
• J. Šerhantovi st.
• J. Vožehovi

• L. Krymlákovi ,

Všem výše zmiňovaným ještě jednou děkujeme©

A děkujeme i našim SDH za podařenou akci, děkujeme
SDH Smečno a hasičům z Kladna, že mezi nás přišli a
také děkujeme Vám všem kdo jste si akci nenechali ujít!
Dále děkujeme panu Chládkovi za možnost napojení na
elektřinu.

Promítání opět proběhne na louce za rybníkem Lébrák,
předpokládaný čas začátku promítání 21:00 hod (nebo
po setmění).

Vstupné dobrovolné!

FOTBAL

Vážení fotbaloví fanoušci, zprávy z kopcel
kratší, avšak neméně zajímavé a důležit^
řova započal rekonstrukci střechy, která I
dokončena v sobotu 25.7. Tým by chtěl toíí
poděkovat Petrovi Doxanskému, který byl zč&tHwrma
nápomocen jak zkušenostmi, tak fortelem. Díky, Petře!
Tým Svinařova byl pozván na turnaj pořádaný
Smečnem. Zúčastní se ho týmy z Vinařic, Třebichovic,
Svinařova a z pořádajícího Smečna. Touto cestou Vás
srdečně zveme. Turnaj se uskuteční v sobotu 8.8.20
od 13:00 hod zahajovacím zápasem mezi Svinařovem
a Vinařicemi.
Budeme se těšit na Vaši podporu. To byly novinky z
kopce. Mějte se fajn a užijte si dovolenou.

Zdraví tým Svinařova.

NOHEJBAL
Dne 1.8.2020 se bude na našem “dětském” hřišti

konat, již po osmé, náš NOHEJBALOVÝ TURNAJ.

Sraz účastníků v 08:30 hod, začátek turnaje v 09:00
hod.

Po dobu konání turnaje občerstvení zajištěno!

Startovně 300,-/tým, hra formou 3 na 3.

Tešíme se na Vás ať jako na hráče, nebo na diváky.

VOK

VOK bude opět přistaven na návsi před OÚ, ale až v
sobotu 5.9.2020 v čase od 08:00 do 10:00 hod.

LETNÍ KINO SVINAŘOV

Dne 12. 8. 2020 (středa) do naší obce opět zavítá Kino
na Kolečkách, prom/tán bude film:

3BOBULE

OČKOVÁNÍ PSŮ a KOČEK

Jako každoročně jednáme o povinném očkování psů a
koček, o termínu budete včas informování.
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