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Sucho 
 
Nechceme Vám oznamovat, že je 
sucho. To nemusíme hlásit, to 
vidíte… Považujeme ale za po-
třebné připomenout, že i 
s ohledem na dlouhodobou před-
pověď a u vědomí uplynulých 
několika srážkově hubených let je 
třeba čím dál víc s vodou rozumně 
hospodařit.  
 
INFORMACE 
 
VOK na velký komunální odpad bude opět
standardních podmínek, tedy první sobotu v
červenci, tj. 1. 7. v 8,00 až do naplnění (což nebývá 
dlouho…) V srpnu se budeme muset obejít bez něj.
Paní Šmejkalová bude mít o prázdninách dovolenou 
v knihovně takto: 
Od 17. 7. 2017 do 20. 8. 2017   
Dovolená OÚ:  
 Od 17. 7. 2017 do 30. 7. 2017 
 
Návrh na pořízení změny Územního plánu
 
OZ na svém jednání dne 31. 5. 2017 odsouhlasilo 
možnost pro občany obce a jiné subjekty (viz. níže) 
podat návrh pro pořízení změny Územního plánu Sv
nařov a to v rámci přípravy Zprávy o uplatňování ÚP 
Svinařov. Termín pro podání návrhů byl stanoven 
31. 7. 2017 a to poštou či osobně v úřední hodiny na 
OÚ Svinařov. 
Dle §44 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ro
hoduje o pořízení změny zastupitelstvo obce a to buď 
z vlastního podnětu, nebo na návrh který může podat 
občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má 
vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě 
na území obce, nebo oprávněný investor. Návrh na 
pořízení tedy nemůže podat kdokoliv. Podle § 44 písm. 
c), d) a e) se musí jednat buď o občana příslušné obce 
(tím je dle § 16 zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, 
fyzická osoba, která je státním občanem České republ
ky, a je v obci hlášena k trvalému pobytu) nebo o vlas
níka pozemku nebo stavby v obci, nebo o správce nebo 
provozovatele veřejné dopravní nebo veřejné technické 
infrastruktury v obci (oprávněného investora). Podmí
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rámci přípravy Zprávy o uplatňování ÚP 
Svinařov. Termín pro podání návrhů byl stanoven do 

úřední hodiny na 

Dle §44 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon roz-
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Podle § 44 písm. 
c), d) a e) se musí jednat buď o občana příslušné obce 
(tím je dle § 16 zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, 
fyzická osoba, která je státním občanem České republi-
ky, a je v obci hlášena k trvalému pobytu) nebo o vlast-

y v obci, nebo o správce nebo 
provozovatele veřejné dopravní nebo veřejné technické 
infrastruktury v obci (oprávněného investora). Podmín-

ky neplatí současně. Pokud se týká občana, je v ev
denci obyvatel (na obecním úřadě), pokud se týká 
vlastnických práv fyzických a právnických osob k p
zemkům a stavbám, ty si lze ověřit v Katastru nemov
tostí.  
 
Úpravy komunikací 
 
Firma Froněk se činí, 
každý den je vidět pokrok 
ve stavebním díle na 
obecních komunikacích 
na návsi. Je to samo-
zřejmě částečná kompli-
kace, zvýšená prašnost, dopravní omezení, hluk 
v době obvyklé týdenní pracovní doby a s výhl
konečnou podobu prostranství před budovou OÚ se to 
jistě dá vydržet! 
 
 
Třídění odpadu 
 
Třídění odpadu se stalo v 
jejích obyvatel naprostou samozřejmostí
neustálé více než 100% využívání kapacity svozových 
kontejnerů, přistavených na několika místech v
to chvályhodné, patří se poděkovat každému, komu leží 
alespoň trochu na srdci životní prostředí a stav Země, 
kterou zanecháme generacím našich potomků. 
A nenechme se ovlivnit či dokonce otrávit těmi několika 
nerozumy, pro které to jaksi neplatí či jsou schopni 
vyhodit skleněný stolek do separačního odpadu pro 
sklo i s dřevěnýma nohama se šrouby, do
hází větve apod. I oni snad je
separovaný odpad může snížit celkové náklady na 
svozy. Nakonec na ty zmiňované větve a klacky máme 
o pár metrů dál „hromadu čarodějku“, používejme tedy 
kontejner na bio pouze na plevel, trávu, listí. 
 
Černé skládky 
 
Už to pomalu vypadalo, že si dokážeme v
ším okolí celkem udržet pořádek a zajišťuje
kontejnery na všechno možné, že to stačí. Bohužel pár 
jedinců opět vytvořilo na území 
s cihlami a sutí. Jedna „krášlí“ vesnici za kadeřnictvím u 
zahrádek, druhá u cesty k lesu od Zahradní ulice.
někdo si ušetřil práci… Nezbude
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místa umístit kamery a původce nepořádku pohnat 
k odpovědnosti. Ale je nás to důstojné…?
 
 
Hraní dětí a mládeže u komunikace 
 
Je to již také trochu obehraná písnička, ale poslední 
dobou je vidět některé děti a jejich dospívající kamar
dy při hrách v blízkosti autobusových zastávek. 
sousedy a zvyšují riziko nečekaných problémů pro sebe 
i projíždějící řidiče. A přitom ani dětské hřiště s uprav
ným povrchem, brankami, košem, kolotočem, lanovkou 
a spoustou místa pro hry, ani louka za 
nejsou nikterak daleko! 
Zmiňme nové pískoviště, které je vybaveno plac
je třeba pro jeho udržení v dobrém stavu
A nejen pro čistý vzduch hrajících si dětí, ale také pro 
respekt k zákonům je nutno dodržovat v
ského hřiště zákaz kouření! 
 
 
Máje a jejich vyvrcholení tradiční zábavou
 
Však jste asi sami viděli – staročeské Máje ve Svinař
vě se nesly v duchu zavedených (či lépe řečeno před 
časem obnovených) tradic, za hojné účasti občanů 
všeho věku. Od drobné, spíše úsměvné,
s prasklou „muzikantskou“ lavičkou v úvodu 
večerní zábavy probíhalo vše jak má, za krásného 
slunečného počasí. Pan starosta přivítal průvod obč
nů, a to nejen ten krojovaný, a Máje oficiálně zahájil. 
Svobodná děvčata byla vyvedena a provedena v
jak se sluší, odpoledne si přišly na své děti a pak až 
dlouho do noci bylo možno bavit se, tančit, poslouchat 
hudbu a přitom si dát něco na zub nebo spláchnout 
žízeň. A že i večer byla účast hojná, je vidět z toho
náš plátěný parket byl plný až do samého závěru. 
A jen tak pro pořádek organizátorům z
stva a SDH – děkujeme.  
 
Dětský den v duchu indiánských tradic
 
Rudí bratři dorazili sice 
s mírným zpožděním, ale 
brzy navodili atmosféru pré-
rie a opravdové indiánské 
vesnice a zatáhli do děje i 
spoustu dětí, které s napětím 
a zájmem poslouchaly jejich 
vyprávění a sledovaly ukázky 
ze života indiánů. 
K programu se plánovaně 
přidala i firma MALLWENN, 
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Je to již také trochu obehraná písnička, ale poslední 
dobou je vidět některé děti a jejich dospívající kamará-
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ným povrchem, brankami, košem, kolotočem, lanovkou 
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, které je vybaveno plachtou - 
dobrém stavu jej přikrývat.  

A nejen pro čistý vzduch hrajících si dětí, ale také pro 
dodržovat v prostoru dět-

Máje a jejich vyvrcholení tradiční zábavou 
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, spíše úsměvné, nehody 
lavičkou v úvodu až po závěr 

avy probíhalo vše jak má, za krásného 
Pan starosta přivítal průvod obča-

nů, a to nejen ten krojovaný, a Máje oficiálně zahájil. 
Svobodná děvčata byla vyvedena a provedena v kole, 
jak se sluší, odpoledne si přišly na své děti a pak až 

ho do noci bylo možno bavit se, tančit, poslouchat 
hudbu a přitom si dát něco na zub nebo spláchnout 

je vidět z toho, že 
náš plátěný parket byl plný až do samého závěru.  
A jen tak pro pořádek organizátorům z řad zastupitel-

duchu indiánských tradic 

která na svých koních vozila dě
pro tuto aktivitu vesměs nadšené, a zájem
Pro všechny pak bylo připraveno báječné čerstvé peč
vo, dodané opět kladenským
tem pekařské a cukrářské výroby, spol. s
v podobě limonády dodali manželé Bohuslávkovi, s
nezanedbatelnou troškou do mlýna však při
sponzoři a tak je na místě i jim 
ně  poděkovat ! 
 
 
5. Svinařovský sportovní turnaj
 
Rok se s rokem sešel a i letos nás čeká sportovní den 
plný fotbalu a nohejbalu. Letos je tento den stanoven 
na 5. 8. 2017, program je již tradiční, ráno fotbal pro 
všechny do 18ti let, odpoledne je pak pro ty ostatní, 
naplněné nohejbalem. A protože je každoročně o tuto 
akci velký zájem, můžeme v
ranní fotbal čtyři místa a na odpolední nohejbal pak už 
jen dvě! Proto neváhejte, a pokud máte zájem, přihlaste 
se co nejdříve buď na emailu: 
nebo na tel.: 605 773 564.  
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která na svých koních vozila děti, jež byly pochopitelně 
nadšené, a zájem neutuchal. 

Pro všechny pak bylo připraveno báječné čerstvé peči-
vo, dodané opět kladenským KOMPEKEM, kombiná-
tem pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o. Osvěžení 

ády dodali manželé Bohuslávkovi, svou 
nezanedbatelnou troškou do mlýna však přispěli i další 

i jim všem bez rozdílu srdeč-

5. Svinařovský sportovní turnaj 

rokem sešel a i letos nás čeká sportovní den 
Letos je tento den stanoven 

program je již tradiční, ráno fotbal pro 
všechny do 18ti let, odpoledne je pak pro ty ostatní, 
naplněné nohejbalem. A protože je každoročně o tuto 
akci velký zájem, můžeme v tuto chvíli nabídnout na 
ranní fotbal čtyři místa a na odpolední nohejbal pak už 
en dvě! Proto neváhejte, a pokud máte zájem, přihlaste 
se co nejdříve buď na emailu: turnaj2017@seznam.cz, 


