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Uzavření ordinace MUDr. Jurišty v době dovolených 
 
MUDr. Jurišta upozorňuje pacienty, že jeho ordinace        
ve Smečně bude uzavřena v tyto termíny : 
       17. - 21. 6.          22. - 26. 7.          26. - 30. 8. 
V těchto temínech bude pro akutní případy zastupovat 
MUDr. Kučerová, Slaný, Vikova 513, tel. 312 527 349.  
Zajistěte si, prosím, své léky včas ! 
               MUDr. Jurišta 
 
Nepotřebný materiál na dvůr...? 
 
Do kontejneru ve dvoře OÚ lze v podstatě kdykoli 
odevzdat železný šrot. Není ale přípustné do kontejneru 
vhazovat vyřazené pneumatiky, jak se před nedávnem 
stalo ! Tyto je možno odevzdat u prodejce nových (při 
koupi jiných pneu většinou bez úplaty), nebo např.      
do sběrného dvora MPS na překladišti nad Libušínem 
za sazbu cca 60,- Kč/ks. Je totiž nutno si uvědomit,    
že se jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace není 
jednoduchou, ani levnou záležitostí a řídí se zvláštními 
zákony. A zákony také pamatují sankcemi na ty, kteří je 
porušují a vyhazují odpad tam, kam nepatří...    
 
Vítání občánků 
 
A máme za sebou opět jednu z nejradostnějších 
povinností našeho úřadu - vítání nových občánků. 
Proběhlo v sobotu 18. května na OÚ a pozváni k němu 
byli Klárka Černá a Kryštof Kulhánek. I jim byly předány 
dárky v podobě symbolické částky do začátků života    
a rodičům kytičky. O krátké kulturní pásmo se postaraly 
Editka a Evička Hlouškovy.    
 
 
 
                                  Dětský den 
 
Na termín 8. 6. bude pro naše malé i větší děti  
připravena oslava Dětského dne. Konat se bude, jak je 
zvykem, a nakonec i nutností, pod širým nebem            
v prostoru za Lébrákem. A co bude pro naše potomky 
připraveno ? Doprovoďte je, přijďte s nimi na louku     
za rybníkem a uvidíte !  
 
Máje  
 
Příprava tradičně pečlivá, nic neponecháno náhodě, 
muzikanti na odpolední průvod i večerní zábavu 
zajištěni, klobásy, maso, pití mnoha druhů dovezeno - 
jen to počasí ! Ale i přesto, že okamžikem zahájení     

ve čtrnáct hodin přestalo pršet - a začalo lít - proběhlo 
vše v duchu místních zvyklostí. Pan starosta přivítal 
průvod, zahájil máje a zatančil si s krojovanou dívkou 
první tanec. Poté následoval průvod před chalupy 
svobodných děvčat a za obecného veselí i za přispění 
malého pohoštění před jednotlivými navštívenými domy 
šířil dobrou náladu. Té napomohl i fakt, že postupně 
ustal déšť a svitla naděje, že se počasí umoudří 
nadobro. To se sice beze zbytku nesplnilo, co se ale 
splnilo, bylo očekávání dobré zábavy pod širým nebem.  
           V 18,00 hodin padl král, byla svedena krátká               
 bitva o ceněnou kokardu na špici a mohla začít 
   veselice. Pan starosta přivítal hosty
            a popřál všem příjemnou zábavu. 
                  Kapela Ikaros se svým osvědčeným 
 repertoárem, plným známých "pecek", 
dokázala opět přimět k tanci, nebo jen mírnému 
podupávání, většinu večerních hostů. Pravda, nebylo 
jich tolik, jako bývá při hezkém počasí, ale my věrní 
jsme si cestu na hřiště za setkáním s přáteli a sousedy 
našli rádi.  
A myslím, že můžeme na tomto místě za všechny opět 
poděkovat hlavním organizátorům. A co je obzvlášť 
potěšitelné, že je mezi nimi řada mladých, které přivedli 
jejich tátové a kteří se nebojí přiložit ruku k dílu             
a obětovat kus volného času. Takže děkujeme SDH 
Svinařov, který ve spolupráci s OÚ celou akci zajistil.      
 
Kontejner 
 
1. června budete mít opět příležitost zbavit se velkého 
odpadu. Od 8,00 do 10,00 bude na obvyklém místě 
přistaven velkoobjemový kontejner. 
 
Jubilea 
 
13.5. paní Eva Suchopárková   70 let  
16.5. paní Marie Dvořáková      70 let 
 
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví a rodinnou 
pohodu ! 
 
 
Ve věku 74 let navždy odešel pan Václav Duchek  
 
 
 


