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KVĚTEN 2018
Dovolená – MUDr. Jurišta
Rádi bychom Vás upozornili na dovolenou MUDr. Jurišty, abyste byli schopni si s předstihem a včas zajistit nezbytné léky, případně věděli, na kterého lékaře se budete moci po dobu jeho dovolené obrátit.
Termíny dovolené MUDr. Jurišty:
18. - 22. 6.
16. - 27. 7.
27. - 31. 8.
V těchto termínech zastupuje
MUDr. Kučerová, ordinace Slaný,
Vikova 513, tel. 312 527 349.
Staročeské Máje
Čí jsou Máje ? Naše! A byly!
Jako každým rokem se
krojovaný
průvod,
doprovázený zprvu jen
hrstkou sousedů, vydal od
hřiště k panu starostovi, aby
mu dal možnost všechny
krátkým projevem pozdravit.
A zároveň přivítat na
svinařovských staročeských
Májích, nabídnout malé
pohoštění a Máje jako
takové oficiálně zahájit. Pak
už se všichni, kterých bylo
mimochodem čím dál víc, vydali na obvyklou, byť
každým rokem se měnící pouť po chalupách se znamením svobodného děvčete před vraty. Povoz tažený
statným valachem, vezoucí muzikanty, obroubil celou
vesnici a tak se dostalo na všechna děvčata, která byla
vyzvána k tanci mládenci z krojovaného doprovodu.
Po celé odpoledne pak již bylo připraveno občerstvení
pro všechny na hřišti, u kterého stál tradičně Král, připravený položit se tam, kam měl, aby se chlapci mohli
poprat o jeho špičku a získat tak cennou trofej a uznání
ostatních. Samotný kmen pak čekal na nového majitele
schován do jednoho z lístků bohaté tomboly.
Po krátkém intermezzu s živou hudbou „z
místních zdrojů“ zahájil pan starosta májovou zábavu, o
jejíž hudební doprovod se postarala opět skupina
Ikaros, posílená tentokrát nejen o zvukaře, ale
podpírající svůj výkon o světelné efekty a novou
výkonnou aparaturu. Drobné technické problémy se
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podařilo operativně odstranit a zábava, jak jsme na ni
již ve Svinařově zvyklí, mohla začít naplno. Protože
počasí nám tentokrát, jako v posledních několika
letech, bylo nakloněno měrou vrchovatou a jestliže den
byl slunný a hodně teplý, pak noc byla vlahá a velmi
příjemná…
Výlet do ZOO
Návštěvy zoologických zahrad a lesoparků bývají
iniciované a s nadšením přijímané především našimi
ratolestmi, ale ruku na srdce, kdo z nás dospělých si
rád jednou za čas nezajde za zvířátky pro relax a
oživení znalostí o tom kterém živém tvoru, které jen tak
v lese nepotkáte…
Také proto pořádá OÚ Svinařov zájezd do pražské
ZOO, ten je již do posledního místa obsazen! Tedy
vyráží se 16. června v 10:00 hodin z návsi,
předpokládaný odjezd zpět kolem 16:00 hod,
případně dle dohody. Vstupenky budou předány
před odjezdem, a s tím je spojené snad i milé
překvapení. Protože se nám podařilo získat autobus
sponzorským darem, za což velice děkujeme panu
Burdovi, bude pro všechny přihlášené, bez výjimky,
vstup a logicky i doprava ☺, zdarma!
Dětský den
V neděli 10. června má naše nejmladší generace
rezervováno dětské hřiště pro svůj,
tedy Dětský den! Ten budou moci
tentokrát prožít s piráty a
námořníky, ale nejen s nimi. Od
14:30 totiž bude připraveno
Diskotačení s piráty, námořníky a
myšákem Edou. Provázet tím
mumrajem bude osoba velmi
povolaná, a sice moderátor radia
Relax Honza Ladra. Což značí, že
o dobrou zábavu je již prakticky postaráno, stejně jako
o tradiční občerstvení. Bude cukrová vata a jiné sladkosti, limča, ovoce – vše pro děti zdarma. A nabytou
energii mohou využít při tancích s animátory,
balónkovém workshopu, hrách, soutěžích… Dle libosti.
Těšíme se na vaši návštěvu!
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VOK
Bude přistaven na obvyklé místo v obvyklém čase, tedy
- k Obecnímu úřadu v sobotu 2. června v 8 hodin ráno.
Vítání občánků
V sobotu 12. 5. 2018 proběhlo na obecním úřadě
tradiční vítání občánků, za tento i loňský rok mezi nás
přibylo celkem 7 nových občánků. Program vítání byl
vyplněn básničkami od slečny Terezky, maminky
dostali kytičku, miminka malý vklad do života a hlavně
přání zdraví a spokojenosti. Věříme, že i další vítání
bude v takto hojném počtu nových miminek ☺
Čarodějnice
A ještě jedna akce je za námi a to pálení čarodějnic. Na
začátku všeho byl balónkový průvod, dětí se na něm
sešlo akorát do posledního balónku. ☺ Následoval
průvod zakončený na louce za Lébrákem, kde již
všechno měli v rukou hasiči a i tento rok to dopadlo
dobře. Čarodějnice upálena, buřty snědeny a limonáda
vypita, tak zase příští rok….
Pískoviště
Došlo k výměně písku na pískovišti. Nadále prosíme,
aby bylo pískoviště vždy po opuštění přikrýváno. Což
se bohužel poslední dobou neděje!
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