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SRPEN - ZÁŘÍ 2021 

 
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
 
Poslední prázdninový víkend proběhlo v naší obci již 
tradiční -  Rozloučení s prázdninami. 
Odpoledne byl připraven program pro děti, zmrzlina, 
malování na obličej, bubble fotbal a mnoho dalšího. 
Večer pak byla připravena taneční zábava s kapelou 
Ikaros. 
I přes podmínku testů, nebo potvrzení o očkování 
vzhledem ke Covidu, bylo lidí i zábavy spousty. 
 
Děkujeme ☺ 
 
VOK 
 
V sobotu 2. 10. 2021 bude na návsi před OÚ přistaven 
už letos poslední VOK v čase od 08:00 do 10:00 hod. 
 
VEPŘOVÉ HODY  
 
27. 11. 2021 (sobota) proběhnou v naší obci již po 4.  
vepřové hody, k prodeji budou: 

• jaternice, jelita, 
sulc, tlačenka, 
polévka, 
zabijačkový 
guláš 

 
Čas akce bude upřesněn, 
akce je pořádána našimi 
SDH za účasti p. J. Vápeníka. 
 
Těšíme se na Vás ☺ 
 
VÁNOČNÍ JARMARK 
 
27. 11. 2021 (sobota) na návsi před OÚ 
bude pro Vás připraven tradiční Vánoční 
jarmark s tradičním rozsvícením 
Vánočního stromu.  
 
Program: 
 
 
15:00 – 17:00 hod vánoční jarmark 
17:00  - 17:30 hod  proslov pana starosty, 

zpívání koled 
17:30 hod  rozsvícení Vánočního stromu 
 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO! 

Akce je pořádána OÚ a SDH Svinařov. 
 
V případě zájmu o prodej na jarmarku se prosím 
přihlaste buď na OÚ u p. Furstové nebo na tel.: 
605 773 564. 
 
PLYNOVÉ BOMBY 
 
V minulém měsíci byl v naší obci ukončen prodej 
plynových bomb..Za tuto letitou činnost velice děkujeme 
paní Rosenbaumové, která se o prodej starala. 
 
    Děkujeme ☺ 
 
FOTBAL 
 
Dle vyjádření AFK Svinařov, byl fotbalový tým pro tuto 
sezónu odhlášen.  
 
TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 
13. 10. 2021, 3.11. 2021, 24.11. 2021 (VEŘEJNÉ 
JEDNÁNÍ) , 15.12. 2021 
 
Začátek konání schůze je vždy od 18:00 hod 
v zasedací místnosti OÚ. 
 
 
ÚŘEDNÍ HODINY OÚ 
 
Po – St 08:00 – 17:00 hod 
 
 


