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ŘÍJEN

 
HALLOWEENSKÝ KARNEVAL 

 
 
A protože nechceme ani tento 
rok děti ochudit o jeden 
strašidelný den, připravili jsme 
pro Vás.. 
 
 
 
2. 11. 2019 od 16:00 hod na dětském hřišti. 

 
PROGRAM: 
16:00 hod 

-  DISKOTÉKA 
- ŽIDLOVANÁ 
- DLABÁNÍ DÝNÍ (ve skupinkách, možno i 

s rodiči) 
17:30 hod 

- LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
 
SOUTEŽ O NEJHEZČÍ KOSTÝM, vítěz získá pravý 
halloweenský dort! 
 
Průvod bude zakončen zpět na dětském hřišti, kde na 
děti bude čekat kouzelná truhla se sladkými balíčky. 
 
PS: Pokud máte dýně vlastní, neváhejte je pro děti 
donést. DĚKUJEME! 
 
OBČERSTVENÍ PŘIPRAVENO (káva, čaj, grog)! 
 
PRO DĚTI LIMONÁDA ZDARMA! 
 
Akce je v režii OÚ a SDH. 

 
 

VOK 
 
Další VOK bude přistaven v sobotu 2. 11. 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. VÁNOČNÍ JARMARK 

Vánoce se blíží a tak 

bychom Vás již teď chtěli 

pozvat na  

30. 11. 2019 na návsi 

před OÚ 

PROGRAM: 

15:00 – 17:00 hod – VÁNOČNÍ JARMARK 

17:00 – slavnostní proslov pana starosty, zpívání koled 

17:30 hod – rozsvícení Vánočního stromu 

V případě zájmu o prodej na jarmarku se přihlaste 

prosím, nejpozději, do 15. 11. 2019 na OÚ nebo tel. 

605 773 564. 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO! 

 

VEPŘOVÉ HODY 

Stejně jako vloni, i letos 

spojíme Vánoce s 

dobrotami, a proto 

bychom Vás chtěli 

pozvat take na.. 

 

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) 

- zabijačkový guláš, ovar 
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Přijďte si pochutnat na místě, nebo pro dobroty na 

svátky, určitě nebudete litovat! 

Obě akce jsou v režii OÚ a SDH!  

 

NOVÍ ZAMĚSTNANCI OÚ 

Do řad zaměstnanců OÚ přibyli nově dva pracovníci, a 

to pan Josef Bohuslávek, jako pracovník údržby a pan 

Josef Kraus, který se bude starat o ČOV v naší obci. 

Oběma přejeme mnoho pracovních úspěchů ☺ 

 

FOTBAL  

Odehrané zápasy: 

Zichovec B : AFK 1:2 

AFK : Neuměřice B 4:1 

Třebichovice : AFK 1:2 

AFK : Zákolany 2:1 

AFK – Pchery 3:0  

27. 10. 2019 byl odehrán poslední domácí zápas na 
hřišti AFK, byl to navíc zápas o první místo tabulky, 
který AFK vítězně vybojoval.  

V tuto chvíli je AFK tedy na prvním místě tabulky s 24b. 

Poslední zápas této části sezony bude odehrán v neděli  

3. 11. 2019 od 11:00 hod  DRUŽEC B – AFK 

 

REKONSTRUKCE ul. V KOLONII, ZA VILLOU 

V současné chvíli probíhá výběrové řízení pro realizaci 

těchto dvou ulic. K “rukám” obecního úřadu dorazilo 

celkem 8 nabídek! V řádném výběrovém řízení bude 

následně vybrána nejvhodnější realizační firma. 

 

 

 

HŘBITOV 

Protože se nám blíží den památky zesnulých, bude v 

týdnu od 30. 10. do 6. 11. (včetně) otevřen místní 

hřbitov v čase od 08:00 do 20:00 hod. Dále de 

zvyklosti. 

BIO ODPAD 

Nově bude kontejner na BIO odpad přistaven 

celoročně, v zimních měsících bude “zmenšen” objem 

kontejneru. 

   Děkujeme za pochopení! 

VÝSTAVA HISTORIE SVINAŘOVA 

Na začátku roku jsme slibovali Výstavu o historii 

Svinařova. Bohužel fotografií se nesešlo mnoho, tedy 

udělali jsme alespoň malou výstavičku ve vstupní  

 

chodbě našeho OÚ. Proto neváhejte a přijďte se 

podívat a zavzpomínat na stará místa s historií 

Svinařova. 

 Za zapůjčené fotografie ještě jednou děkujeme 

panu Opltovi, paní Fikarové, panu Burleovi a paní 

Kotové ☺ 

ČIPOVÁNÍ PSŮ 

Povinné čipování psů proběhne ve dnech 9. a 10. 11. 

2019 v čase od 10:00 do 12:00 hod v autobusové 

zastávce na návsi. 

Přihlášení budou informováni pozvánkou s upřesněním 

konkrétního dne a času. 

Cena čipování je 300 Kč, s registrační kartou a 

samostatným registrováním čipu na internet, nebo 500 

Kč včetně registrování. 

Čipování provede MVDr. Jiří Hrdina. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
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