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ČERVEN - ČERVENEC 
 
 

PRÁZDNINY 
 
A je tu, pro děti, ta nejoblíbenější část školního 
roku…LETNÍ PRÁZDNINY…Přejeme všem a to nejen 
dětem školou povinných, aby tento čas strávili 
v pohodě, aby si ho užili a hlavně ve zdraví 
přežili…Krásné prázdniny…☺ 
 
 
DĚTSKÝ DEN…byl 
 
Na dětském hřišti 
proběhl v měsíci 
červnu dětský den, 
dětí bylo něco málo 
přes 90. Připraven byl 
skákací hrad, malování 
na obličej, exotická 
ZOO, malé soutěžení 
s odměnami, 
limonáda, velice 
úspěšný Bubble fotbal 
a v neposlední řadě 
dorazil i „pan 
brambůrkář“. 
Vše se povedlo na jedničku a věříme, že se dětem i 
líbilo… 
 
Děkujeme všem pomocníkům, SDH a dalším 
zúčastněným… 
 
 

VOK 

 
Další VOK bude přistaven v sobotu 7. 9. 2019 v čase 
08:00-10:00 hod na návsi před OÚ.  

Co je velkoobjemový odpad? Jedná se o objemný 
odpad z domácností - např. starý nábytek, kamna, 
sporáky, bedny, matrace, koberce apod. 

 

 

 

 

7. SVINAŘOVSKÝ SPORTOVNÍ TURNAJ 

V sobotu 3.8.2019 se již po sedmé dočkáme 

sportovního nohejbalového dne. Jako každý rok se 

turnaje účastní muži místní i přespolní a soutěží  o 

první cenu, kterou je sud piva. Akce začíná v 9:00 hod 

na dětském hřišti, startovné je 50,- na osobu. V ceně 

startovného  je guláš včetně pití. Týmy jsou složeny ze 

třech neprofesionálních hráčů nohejbalu.  

Přijďte se podívat, nebo podpořit své želízko v ohni, či 

si dát něco “dobrého” při sportu ostatních☺ 

OBČERSTVENÍ zajištěno! 

Akce je ve spolupráci s SDH. 

 

KNIHOVNA dovolená 

22.7. - 4.8.2019 

 

MUDr. JURIŠTA dovolená 

Připomínáme termíny dovolené v době letních 

prázdnin.. 

15.7. – 26. 7. 2019 

26.8. – 30. 8. 2019 

V této době pro akutní stavy zastupuje MUDr. 

Kučerová, Slaný, Vikova 513, tel.: 312 527 349. 

Zajistěte si prosím své léky včas! 
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FOTBAL  

Inu…je dohráno…Po neúspěšné 

sezóně se AFK vrací zpátky do 4. 

fotbalové třídy..I tak přejeme našim 

chlapům “hodně zdaru” v nadcházející 

zimní části sezóny.  

 

OBECNÍ ÚŘAD dovolená 

I na OÚ máme dovolenou… 

29. 7. - 2. 8. 2019 

13. 8. - 21. 8. 2019 

 

KOUŘ a DÝM 

Došla k nám stížnost, na část obce nazývané CIHELNA 

(ulice beze jména), kde se v posledních dnech často, 

nejvíce ve večerních hodinách, vyskytuje kouř a 

štiplavý dým. Kdo,nebo co je přičinou tohoto sice 

nevíme, ale prosíme o schovívavost k ostatním 

obačnům a zanechání této činnosti, v opačném případě 

bude věc předána k řešení na OŽP.  

 

ZÁJEZD do ZOO…byl 

Aneb potkali se v ZOO..V sobotu 29.6.2019 se 

přihlášení zájemci vydali spolu s námi do ZOO a 

DinoParku Plzeň, bylo nás vcelku okolo 50ti. Počasí 

nám přálo víc než dost, a i když je ZOO opravdu 

“kopcovitá”,věříme, že si to všichni dospěláci užili, 

minimálně jako děti. Ty byly především unešené z 

hřiště v části DinoParku, kde jsme se ve výsledku, 

kolem poledne,  všichni potkali. 

Příští rok nás tedy čeká nový cíl..? 
Děkujeme panu Burdovi za zprostředkování cesty a 
děkujeme všem zúčastněným. 
Jooo a v autobuse zůstal deštník, nyní k vyzvednutí na 

OÚ. 

VŠIMLI JSTE SI…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To nám, ale krásně obrostly… 
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