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První kolo prezidentských voleb

Určitě nejvýraznější společenskou událostí na začátku
roku 2013 bylo širokou veřejností napjatě očekávané
první kolo, pro ČR premiérové, přímé volby prezidenta.
Celkové výsledky jistě znáte, zde jsou výsledky
pro Svinařov :
Sečteno bylo 346 platných hlasů z celkového počtu
583 oprávněných voličů, což činí 59,3 %. Je to jen něco
málo pod celostátáním průměrem (61,31 %). Jednotliví
kandidáti dle vylosovaných čísel obdrželi v naší obci
následující počet hlasů :
1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1

MUDr. Zuzana Roithová
19 hlasů
Ing. Jan Fischer, Csc.
67 hlasů
Ing. Jana Bobošíková
9 hlasů
Taťána Fischerová
5 hlasů
MUDr. Přemysl Sobotka
7 hlasů
Ing. Miloš Zeman
106 hlasů
Prof. JUDr. Vladimír Franz 23 hlasů
Jiří Dienstbier
46 hlasů
Karel Schwarzenberg
64 hlasů

Ve druhém kole budou o přízeň voličů a tím i post
prezidenta ČR usilovat pánové Karel Schwarzenberg
a Ing. Miloš Zeman.
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LEDEN
posezení u milé hostitelky. Jistě se k nim všichni rádi
se svým přáním připojujeme !

Delfíní show

Město Smečno pořádá zájezd na atraktivní show
delfínů do Prahy, které se lze účastnit, přihlásíte-li se
do 18. 2. 2013 na telefonním čísle 723 569 971, paní
Lenka Iblová, nebo e-mailu iblovalenka@seznam.cz.
Cena zájezdu včetně dopravy autobusem je 400,- Kč,
podmínkou účasti je i uhrazení této ceny do výše
zmíněného termínu.
Samotná akce proběhne v sobotu 27. 4. 2013 od 14,30
hodin na Rohanském nábřeží, odjezd je ve 12,30 hodin
z autobusové zastávky Smečno.

VELIKÉ JUBILEUM
Zájezd do divadla
Jsme rádi, že máme tu vzácnou příležitost pogratulovat
paní Boženě Skleničkové k těm nejkulatějším
narozeninám ! Je úžasné, že se stovky dožila
4. ledna ve Svinařově v plné duševní pohodě
a v relativním zdraví. Však také kromě gratulantů
Obecního úřadu pana starosty Pružince a paní
Šmausové, zástupkyně kladenské Správy sociálního
zabezpečení paní Tihanové, přišel se svou gratulací
i kladenský Deník ! Sté narozeniny naší spoluobčanky,
paní Skleničkové, tak dostaly i další rozměr. Popřejme
ji, ať ji ještě dlouho slouží zdraví a neopouští ji vitalita,
kterou příjemně překvapila všechny své gratulanty !
Těm zúčastněným zbyde vzpomínka na podařené
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OZ Vás srdečně zve do pražského divadla Na Jezerce
na skvělou irskou hru Briana Friela Lásky paní Katty.
Představení s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli, v němž
nechybí humor, životní nadhled i dojetí, se koná dne
18. 2. 2013 (pondělí).
Cena zájezdu : 550,-Kč / osoba
Odjezd od OÚ : 17,00 hod
Závazné přihlášky včetně platby přijímá do 10. 2. 2013
pí. Fürstová, pí. Dušková nebo pí. Suchopárková.
Schváleno dne: 25. 01. 2013
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Ještě pár let a budeme hovořit o tradici...! Je tu
vyhlášení téma na třetí ročník výtvarné soutěže
libovolnou technikou – NAŠE ZAHRÁDKA. Kategorie
jsou rozděleny takto :
1. do 7 let
2. 7 - 11 let
3. 12 -15 let
4. 16 – 19 let
Své práce odevzdávejte označené jménem, věkem
a kategorií do 18. 3. 2013 na OÚ. Výsledky soutěže
budou vyhlášeny na Velikonoční výstavě.
Zájezd do Francie
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Odklízení sněhu – parkující vozidla
Ladovská zima – letos poněkud později, nicméně je tu
a hlásí se přívaly sněhu a mrazem, co leze za nehty.
Hlavně ty přívaly nám ale dělají starosti, vždyť to
známe všichni, kdo usedáme za volant. Také všichni
víme, kdo a jak se nám stará o protažení silnic, ale je
také třeba, abychom si uvědomili, že bez ohledu na to,
zda jsou či nejsou kam dát, naše vozy překáží.
Dále je třeba vidět, že při této činnosti mohou být, i při
sebevětší opatrnosti, poškozeny projíždějícím traktorem
s pluhem, ale i odhrnutým sněhem. Buďme tedy vděčni
za tu činnost, které je pro nás obětavě konána a dejme
při sněhových nadílkách své vozy pokud možno
stranou – každý dle možností. Je to prosba, která v
konečném důsledku hledí především na naše zájmy...
Děkujeme.

Jubilea

CK Slantour pořádá zájezd do Francie, na který se
mohou přihlásit zájemci prostřednictvím OÚ Svinařov.
Zájezd se koná 17. - 21. dubna 2013 s následujícím
programem : Francouzská Riviéra, Monte Carlo,
prohlídka Nice, horského městečka Grasse, včetně
nahlédnutí do výroby parfémů, přístav Fréjus, květinový
trh, oceánografické muzeum s obřími akvárii, Cannes,
japonské zahrady a další.
Cena zájezdu je 6.740,- Kč včetně celkového pojištění.
Závazné přihlášky s platbou přijímá do 30. ledna 2013
pí. Fürstová, pí. Suchopárková, pí. Dušková.
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4. 1.
27. 1.

paní Božena Skleničková
pan František Fikar

100 let
65 let

Srdečně blahopřejeme s přáním pevného zdraví
a rodinné pohody.

Ve věku 93 let nás opustila
paní Hedvika Peerová

Schváleno dne: 25. 01. 2013

