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LISTOPAD

HALLOWEENSKÝ KARNEVAL 
 
V minulých dnech byl pro 
naše děti připraven 
hallowenský 
karneval…Dětí i masek 
bylo hodně, což nás 
velmi potěšilo…Děti si 
zatancovaly, zahrály 
židlovanou, vydlabaly 
dýňová strašidla, prošly 
průvodem, a ty které 
došly, až nakonec 
dostaly sladkou odměnu 
z kouzelné truhly. 
 

Nejhezčí kostým vyhrála 
Nelinka Kalousová, která 
se o výhru, halloweenský 
dort podělila na místě se 
všemi dětmi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tedy děkujeme všem, kdo přišli, kdo se na akci podíleli 
a zase příští rok.. 
 
VOK 

VOK je pro tento rok konec…Další VOK bude v obci 
přistaven až na jaře roku 2020! 

 
KOTEC pro ODCHYT PSŮ 

Vzhledem k tomu, že jsme v poslední době řešili, 

celkem ve velkém, zatoulané psy…Mimojiné i prasata, 

koně, krávy a berany…Nechal pan starosta na dvoře 

OÚ vybudovat kotec pro tyto toulavá zvířata. Pokud se 

podaří zvíře chytit, umístíme ho dočasně v kotci, kde 

počká nějaký čas na svého majitele, pokud nebude 

vyzvednut, bude následně přivolán útulek.  

 

7. VÁNOČNÍ JARMARK 

Už je to tady…A proto bychom Vás chtěli již oficiálně 

pozvat na… 

7. VÁNOČNÍ JARMARK s tradičním rosvícením 

Vánočního stromu 

30. 11. 2019 na návsi před OÚ 

PROGRAM: 

15:00 – 17:00 hod  vánoční jarmark 

17:00 – 17:30 hod slavnostní proslov pana 

starosty, zpívání koled 

17:30 hod   rozsvícení Vánočního stromu 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO! 

3. VEPŘOVÉ HODY 

Stejně jako vloni, i letos spojíme Vánoce s dobrotami, a 

proto bychom Vás chtěli pozvat take na.. 

3. SVINAŘOVSKÉ VEPŘOVÉ HODY 

Začátek prodeje od 14:00 hod na návsi před OÚ! 

K prodeji nabízíme: 

- jaternice, jelita 

(kroupová, 

žemlová) 

- sulc, tlačenka 

(světlá, tmavá) 

- polévka (ovarová, 

černá s kroupami) 

- zabíjačkový guláš, 

ovar 

Přijďte si pochutnat na místě, nebo pro dobroty na 

svátky, určitě nebudete litovat! 

Obě akce jsou v režii OÚ a SDH!  
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FOTBAL  

Poslední zápas, této části sezony, byl odehrán na 
začátku listopadu na hřišti soupeře Družec B. Ze 
zápasu vyšel vítězně soupeř s výsledkem 2:1. 

I tak je po konci této části AFK na prvním místě tabulky 
s 24 body. 

Střelci AFK Svinařov 2019/2020 

Vladimír Kalous  6 gólů 

Martin Bučko 6 gólů 

Tomáš Lébr 3 góly 

František Charvát 3 góly 

Jiří Burle, Filip Kolařík, Marek Sívek, Luboš Králíček, 
Martin Janda po jednom gólu.  

AFK velice děkuje za podporu  všem fanouškům a věří 
ve stejně úspěšnou část jarní sezóny a možný postup 
do III. třídy. 

 

PODĚKOVÁNÍ 

“ Co můžeme si přát, než pohodu a hlavně zdraví”. 

Děkuji OÚ za přání k mému jubileu. 

    Miroslav Šmejkal 

 

REKONSTRUKCE ul. V KOLONII, ZA VILLOU 

V minulých dnech krom jiného proběhlo i výběrové 

řízení na rekonstrukci ul. V Kolonii a Za Villou. 

Výběrové řízení vyhrála firma Aquarius, spol. s.r.o.  

Následně došlo k setkání občanů z těchto ulic s částí 

OZ a majitelem firmy panem Skleničkou, kde byl řečen 

předpokládaný postup prací a možnosti i omezení, 

které z nich plynou. 

Začátek prací je dle, přízně počasí, plánován na 

začátek jara příštího roku. 

 

 

BIO ODPAD 

Nově bude kontejner na BIO odpad přistaven 

celoročně, v zimních měsích bude “zmenšen” objem 

kontejneru. 

   Děkujeme za pochopení! 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ 

Poslední schůze OZ proběhne 11. 12. 2019 od 

18:00 hod v zasedací místnosti OÚ. Všichni jste 

srdečně zváni. 

MIKULÁŠ, ANDĚL, ČERTI 

Pokud i tento rok plánujete tyto tři pro svoje ratolesti, 

nabízíme Vám možnost, si je objednat, k Vám domů a 

to buď na OÚ, nebo na tel.: 605 50 14 26. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

23. 11. 2019 byli do 

naší obce přivítání 

tři noví občánci a to 

hned dvě holčičky a 

jeden chlapec. 

Přivítáni byli 

Adámek Šedivý, 

Natálka 

Krymláková a 

Viktorka Šlechtová 

………….Přejeme 

našim nejmenším 

do života jen to nejlepší a rodičům hodně sil a 

spokojené děti☺ 

A velké poděkování 

patří Terezce 

Benadové a jejímu 

bráškovi Lukáškovi, 

za krásný přednes 

při vítání. 

Samozřejmě 

děkujeme i jejich 

mamince paní 

Benadové ☺ 
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