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ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Poslední  prázdninový  víkend  se  mohla  po
dlouhé době uskutečnit „společenská“ akce
a  to  rovnou  rozloučení  s prázdninami.
Odpoledne  bylo  věnováno  dětem,  kterých
přišlo  nepočítaně.  mohly  si  vyzkoušet
skákací  hrad,  bubble  fotbal,  ochutnat
výbornou  zmrzlinu  od  Pudilů  a  nechat  si
namalovat na obličej, za což moc děkujeme
Veronice  Lébrové.  Večer  pak  byla
připravena  tradiční  taneční  zábava
s kapelou  IKAROS.  I  vzhledem  k počasí,
které nevypadalo a nevěstilo nic dobrého, se
akce nakonec vydařila  a  přišlo  mnoho lidí,
za což vám děkujeme.

Největší dík patří tradičně našim SDH, kteří
za tím vším stojí

VOK

VOK bude opět přistaven na návsi před OÚ,
v sobotu  3. 10. 2020 v čase od 08:00 do
10:00 hod. 

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 hod. a v sobotu v čase 08:00 –
14:00 hod.

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

Vzhledem  k současné  situaci  kolem
Covid –  19, Vás prosíme o dodržování
rozestupů ve volební místnosti a nošení
roušek!

Děkujeme

FOTBAL

3. 10. 2020     16:00 hod SK V. Přítočno –
AFK

10. 10. 2020   15:30 hod AFK – SK Běleč

17. 10. 2020    15:30 hod Bratronice  –
AFK

24. 10. 2020    14:30 hod AFK  –  Slavoj
Kladno

31. 10. 2020    14:00 hod Slovan  Dubí  –
AFK

Vážení fotbaloví fanoušci,
 
Tak nám to konečně vypuklo a nová sezóna
je  tady.  Všichni  hráči  jsou  natěšeni  a
doufáme, že diváci také. Bohužel nejen nová
sezóna,  ale  i  druhá  vlna  Covidu  propukla.
Hned  první  mistrovské  utkání  muselo  být
odloženo a to z důvodu karantény mužstva
z Tuchlovic.  Druhé utkání  Svinařov  hrál  na
hřišti v Kamenných Žehrovicích. Úvodní tlak
soupeře  jsme  se  štěstím  ustáli,  po  20.
minutách se hra vyrovnala, dostali jsme se
do  pár  šancí  a  jednu  z nich  proměnili.
Poločas  jsme  vyhráli  1:0.  Po  změně  stran
Kamenné Žehrovice  zvýšili  úsilí,  což  vedlo
k otočení  výsledku  na  3:1  a  soupeři  po
zásluze  zvítězili.  Další  zápas  měl  odehrát
Svinařov na domácí půdě se Spartou Kladno,
ale  bohužel  se  opakoval  scénář  z prvního
kola a Sparta Kladno musela do karantény.
Tyto  zápasy  budou  odehrány  v náhradních
termínech  (doufejme).  Na  4.  kolo  odjel
Svinařov na hřiště Kačic, kde odehrál zatím
svůj  nejlepší  zápas  i  přesto,  že  prohrával
v poločase  2:0.  Tým  Svinařova  po  změně
stran  dostal  rychlým  gólem  soupeře  pod
tlak,  který  vyústil  k otočení  výsledku  na
konečných 4:2. 
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Tým Svinařova zaslouženě zvítězil a budeme
věřit,  že  to  potvrdí  v domácím  zápase
v sobotu 27. 9. od 16:30 proti Třebichovicím.
 Snad nás  Covid  nezastaví.  Budeme se  na
vás  těšit  a  věřit,  že  zápas  i  Covid
zvládneme.

Góly: Svinařov – Kačice
3x Červinka Jiří
1x Kasík Petr

AFK  nakonec  zvítězil  na  svém  hřišti  proti
Třebichovicím vysoko 7:0.
 
COVID – 19  - druhá vlna

Jak  všichní  víme,  Covid  -  19  se  prozatím
nevzdává a naopak se “vrací” v druhé vlně. I
když  se  to  může  zdát  jako  nepříjemné,
dodržujme  nařízení,  nosme  roušky,
dodržujme rozestupy a maximální hygienu a
jistě všechno zvládneme! 
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