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ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
 
KHS dovolila a proto Vám s radostí můžeme oznámit, 
že 29. 8. 2020 se jako každý rok rozloučíme 
s prázdninami ve velkém stylu! 
 
Program: 
 
14:00 – 16:00 hod PROGRAM 
pro děti (bubble fotbal, malování 
na obličej, skákací hrad, sadké odměny, limonáda) 
 
20:00 – 02:00 hod TANEČNÍ zábava, k tanci a 
poslechu hraje kapela IKAROS 
 
Pro děti navíc kopečková zmrzlina, z Cukrářství 
Pudilovi, ZDARMA! 
 
OBČERSTVENÍ zajištěno! Budou i spirály☺ 
 
Akce je pořádána SDH a OÚ Svinařov. 
 
Budeme se na Vás těšit ☺ 
 
Upozornění: Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení 
akce v rámci aktuálního nařízení a situace colem 
Covid-19!  
 
VOK 
 
VOK bude opět přistaven na návsi před OÚ, v sobotu 
5. 9. 2020 v čase od 08:00 do 11:00 hod.  
 
LETNÍ KINO SVINAŘOV  
 
Letní kino bylo a bylo 
super, přišlo spousty 
lidí, počasí bylo hezké 
a vybralo se i něco 
málo na vstupném. 
 
 
Tedy děkujeme a snad příští rok znovu! 
 
FOTBAL 

Zdravíme fotbalové fanoušky. Tým Svinařova se 
zúčastnil v rámci přípravy turnaje na Smečně. Týmu se 
moc nedařilo, nutno podotknout, že bylo abnormální 

vedro a to se na hře, ale především na kondici hráčů 
projevilo. Dovolené skončily a bude se hrát fotbal. 
Začíná nová sezóna a budeme doufat, že se tentokrát 
dohraje. Všechny fanoušky chceme požádat o 
schovívavost. Víme, že kvalita a nasazení někdy 
neodpovídá vaším představám, ale věřte, že se 
snažíme dát do toho vždy maximum. To nejdůležitější 
však tým čeká. Již tuto sobotu – 29. 8. 2020 v 17:00 
hod přivítáme na kopci tým z Tuchlovic. Svinařov si pro 
tuto sezónu vytyčil cíl zachovat příslušnost 3. třídy. 
Přijďte nás podpořit, budeme se na vás těšit. Zdraví 
tým Svinařova. 

Další zápasy: 

6. 9. 2020 17:00 hod K. Žehrovice : AFK 

12. 9. 2020 17:00 hod AFK : Sparta Kladno 

19. 9. 2020 16:30 hod Kačice : AFK 

26. 9. 2020 16:30 hod AFK: Třebichovice 

VOLBY 2020 
 
Volby do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu se 
uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Druhé kolo voleb 
do senátu proběhne 9. a 10. října 2020. 

Volby proběhnou jako tradičně v zasedací místnosti 
našeho OÚ a to v pátek v čase 14:00 – 22:00 ho a 
v sobotu v čase 08:00 – 14:00 hod. 

Průběh voleb (hlasování), se bude řídit aktuálním 
nařízením a situací kolem Covid – 19! 

ČEZ – plánovaná odstávka 

Plánovaná odstávka pro Svinařov je na den 27. 8. 2020 
v čase od 07:30 do 15:30 hod, v ulicích: 

• Svinařovská, Na Průhoně, Zahradní, Za 
Křenovkou, Rudé Armády, Pod Kozincem, 
Třebichovická, U Výboru, Smečenská 

Dále pak na den 11. 9. 2020 v čase od 07:30 do 15:30 
hod, v ulicích: 

• Svinařovská, Na Průhoně, Zahradní, Za 
Křenovkou, Rudé Armády, Pod Kozincem, 
Třebichovická, U Výboru, Smečenská 

 


