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DUBEN 2016
Informace
Nevhodný odpad u OÚ
Obec
bec pracuje na přípravách oprav chodníků a prostředí
v obci, čeká se na vyjádření dotčených orgánů.
orgánů
Sledovány jsou rovněž dotační programy, jsou hlídány
vypsané dotace a termíny – detaily je možno najít
v zápise zasedání OZ.
Očkování zvířat
Na sobotu 30. dubna je znovu pro občany Svinařova
zajištěno očkování psů a koček proti vzteklině.
vzteklině Očkování bude probíhat od 10 do 11 hod na návsi za čekárnou
čekár
(v případě deště v čekárně).
OČKOVACÍ PRŮKAZY S SEBOU

Po předchozí domluvě je možno k vratům před OÚ
složit železný šrot, který pověření pracovníci umístí do
kontejneru ve dvoře, není-lili zrovna přístupný.
V žádném případě se to ovšem netýká vyřazených
televizorů, starých sedaček a podobných komodit. Pro
účely
ely likvidace takových věcí je pravidelně přistavován
velkoobjemový kontejner – nedělejme si tedy z pracovpraco
níků obce své vlastní pomocníky a z obce samé smetiště…!
Pejsci na hřbitově
Doprovází-lili Vás Váš čtyřnohý přítel při návštěvě hřbihřb
tova, prosíme ponechte
echte ho při vstupu do areálu venku.
Není opravdu vhodné, aby pejsci pobíhali mezi nán
vštěvníky pietního místa a navíc po sobě ještě někdy
zanechali nepěknou památku, jak se to občas bohužel
stává.
Děkujeme.

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Jarní paleta
Jak jsme již avizovali, výsledky vyhodnocení jednotlijednotl
vých prací Jarní palety proběhnou rovněž v sobotu 30.
dubna ve vnitřních prostorách OÚ od 1 hodiny odpoodp
lední.

Den matek – přání OÚ
Na datum 8. května, druhou květnovou neděli, připadá
svátek Den matek. Je příležitostí pro děti poděkovat
svým maminkám za lásku a péči a potěšit je třeba mam
lým dárkem.
Dovolte ale, abychom i my popřáli k tomuto
svátku všem maminkám pevné zdraví a hodně
radosti ze svých ratolestí !

Populární „čáry“ jsou tu zas !
U příležitosti vžité tradice pálení čarodějnic proběhnou
jako každoročně některé oblíbené akce.
Zahájí to průvod masek, který vyrazí v 17 hodin od
hřbitova. Kdo vezme s sebou i lampion, může přispět
po setmění u rybníka k ozvláštnění atmosféry – fantazii
se meze nekladou.
Následně bude úderem 18. hodiny zapálena hlavní
hranice za Lébrákem – věřme, že za hojné účasti SviSv
nařovských. Děti si mohou přijít pro buřtíka a limo
zdarma, pro jejich dospělý doprovod bude připraveno
k prodeji něco na zahnání žízně i případného chladu.
A termín – do třetice v nabitém 30. dubnu…
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Máje a akce k příležitosti oslav Dětského dne
Obě velmi dobře zažité akce chceme v tuto chvíli jen
připomenout – Máje a jejich slavnosti načne 27. 5.
večer stavění Krále, samotné akce proběhnou o den
později.
Dětský den ve Svinařově se uskuteční 11. 6., rezervujte
si s dětmi tento čas, ať se mohou společně
s kamarády a dětmi ze sousedství potěšit ze
společného svátku.
Podrobnosti přineseme
přinesem z příštím Zpravodaji.
Schváleno dne: 24. 4. 2016

