ZPRAVODAJ
OBECNÍHO ÚŘADU SVINAŘOV
U Výboru 176, PSČ 273 05

Telefon: 312 672 405

KVĚTEN

DĚTSKÝ DEN

Dne 8. 6. 2019 v čase od 14:30 do 16:00 hod se na
Vás těšíme na našem dětském hřišti u příležitosti
oslavy dětského dne.
Připraveno je:
• bubble fotbal
• malování na obličej
• exotická ZOO (hadi, ještěři, pavouci, štír)
• skákací hrad
• soutěže
• bramborové spirály, cukrová vata, pendreky
• pro děti limonáda ZDARMA

ousvinarov@quick.cz

Letos se poděkování patří i panu Lipusovi, za jeho
„ztvárnění“ drába.

2019

Všem zúčastněným tedy děkujeme a těšíme se zase
příští rok!
VOLBY

Občerstvení zajištěno!

Ve dnech 24. a 25.5.2019 proběhly, nejen, v naší obci
volby do Evropského parlamentu. Z celkového počtu
566 osob s možností jít volit, jich přišlo k volbám 137.
Volební účast je tedy 24,20%. S 30,65% se na prvním
místě umístila strana ANO, na druhém s 16,05% pak
ODS.

Akce je v režii OÚ a SDH Svinařov.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

PODĚKOVÁNÍ

Dne 18.5.2019 byli do naší obce přivítání dva noví
občánci. Jedna princezna se jménem Jasmína
Jandová, rodiče Radka Lébrová a Martin Janda a druhá
se jménem Simona Jeníčková, rodiče Nataša
Mochnaczová a Zbyněk Jeníček.

Chci touto cestou poděkovat všem, kteří mi zapůjčili
fotografie Svinařova a poskytli informace k nim. Jsou to
manželé Korčíkovi, Rákosníkovi, Skleničkovi, paní
Plánková, Furstová, Němcová, Šmejkalová a Kabátová.
Spolek přátel Smečna a širého okolí tento material
použije na pouťové výstavě ve Smečně a při výrobě
kalendáře, který bude tamtéž ke koupi.
Moc děkuji Malíková

Poznámka na závěr ☺
Do obce mohou být a jsou, vždy přivítání ti občánkové,
jejichž maminky mají v době porodu trvalé bydliště ve
Svinařově.

VOK
Další VOK bude přistaven v sobotu 1. 6. 2019 v čase
08:00-10:00 hod na návsi před OÚ.
Co je velkoobjemový odpad? Jedná se o objemný
odpad z domácností - např. starý nábytek, kamna,
sporáky, bedny, matrace, koberce apod.
STAROČESKÉ MÁJE
Je za námi každoroční velmi oblíbená akce s názvem
Staročeské máje. Počasí bylo doslova vypočítané, lidí,
zábavy i hokeje bylo spousty.
Děkujeme všem aktérům z řad SDH, kteří za touto akcí
a jejich nemalými, několika denními, přípravami stojí.
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MUDr. JURIŠTA - dovolená
17.6.2019 – 21.6.2019
15.7.2019 – 26.7.2019
26.8.2019 – 30.8.2019
Pro akutní stavy zastupuje MUDr. Kučerová, Slaný,
Vikova 513, tel.: 312 527 349.
Zajistěte si své léky včas!
Přejeme všem pacientům krásné léto.
FOTBAL

Schváleno dne: 28. 5. 2019

ZPRAVODAJ
OBECNÍHO ÚŘADU SVINAŘOV
Telefon: 312 672 405
2.6.2019
14:00 hod

U Výboru 176, PSČ 273 05
Lhota B – AFK

8.6.2019

AFK – Libušín B

17:00 hod

ousvinarov@quick.cz
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