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DUBEN 2018 

 
Požadavek k vyjádření – stanovisko k 
„Paralelní RWY 0R/24L o délce 3100 
m letiště Praha Ruzyně 
 
Po projednání vydalo OÚ 
stanovisko ve znění: 
Zastupitelstvo obce 
Svinařov nemá ke stavební projektové dokumentaci 
námitek. 
Jako v případě předchozí dráhy zažádá zastupitelstvo 
obce o snížení hluku v nočních hodinách. 
 
VOK 
 
Opět dle nastavených pravidel bude přistaven k Obec-
nímu úřadu v sobotu 5. května v 8 hodin ráno. 
 
A když už jsme u těch odpadů – obec je povinna 
umožnit občanům třídit odpad. A svou povinnost plní. 
Občané to – chválabohu – hojně využívají, někteří 
ovšem ještě stále nejsou sto pochopit, že s právy jdou 
ruku v ruce mnohdy i povinnosti. A tou povinností nás 
všech je dbát i při těchto činnostech stanovených 
pravidel. V minulém zpravodaji jsme upozorňovali (báli 
jsme se, že zbytečně) na to, co nepatří do VOK BIO.     
A ejhle – stačí se podívat o pár metrů dále a v kon-
tejneru na SKLO objevíte celou PORCELÁNOVOU 
záchodovou mísu i s PLASTOVÝM splachovacím 
mechanizmem! Úřade starej se! Úřade, zajisti! Úřade, 
funguj – já nemusím! Vskutku zajímavý postoj, jakoby 
nebyl každý měsíc přistaven VOK na komunální odpad, 
jakoby nebyl několikrát do roka zajištěn bezplatný 
odvoz nebezpečných odpadů, jakoby… Pro takové 
jednání nemá slušný člověk vhodných výrazů!    
 
Ohlášené čištění lesa a zeleně v obci 
 
Proběhlo. Ve třech (2 dospělí + 1 dítě). Bez komentáře. 
 
Staročeské Máje 
 
Rok se s rokem 
sešel, a i letos Vás 
SDH a OÚ 
Svinařov srdečně 
zvou na Staročeské 
Máje. Ty letošní 
začínají tradičně 
v pátek 25. 5. 2018 
a pokračují v sobotu 26. 5. 2018. Jako každý rok nás 

čeká v pátek stavění krále, v sobotu pak vyvádění 
svobodných děvčat, kácení krále a následná zábava. 
K tanci a poslechu hraje kapelu IKAROS. Ćasový 
harmonogram bude upřesněn na plakátech a internetu. 
 
 
Pálení čarodějnic 
 
I toto je každoroční záležitost 
pořádaná SDH a OÚ Svinařov, 
v tomto případě konaná 
30. 4. 2018 na louce za 
rybníkem „Lébrák“. Od 
17:00 hod se na rohu 
ul. Za Křenovkou sejde 
NOVĚ lampionovo-
balónkový průvod. Každý 
dětský účastník průvodu dostane na začátku 
heliový balónek, ty pak společně vypustíme před 
zapálením hranice. Hranice se bude zapalovat v 18:00 
hod, pro děti je připravena limonáda a buřtíky zdarma. 
Limonádu i letos věnovali pro děti manželé 
Bohuslávkovi, za což jim patří veliký dík.  
 
1. Svinařovské vepřové hody 
 
Jako každá akce i tato zaslouží zhodnocení, a že tato 
akce byla mimořádně úspěšná, o tom svědčila 
nekončící fronta lidí, kteří si přišli nějakou tu vepřovou 

dobrotu koupit. Vše bylo 
voňavé, čerstvé a chutné, 
vše bylo výborně 
připravené a 
zorganizované a za to 
patří velký dík 
pracovníkům OÚ, 
našemu SDH, hlavně pak 
Vožehovým, Doxanským 

a samozřejmě mistru řezníkovi panu Jiřímu Vápeníkovi, 
kteří se na tom všem podíleli tou největší měrou. Akce 
to byla opravdu podařená a doufejme, že stejný úspěch 
sklidí i příště, kdy budeme zase o něco zkušenější! 
 
Fotbal 
 
29. 4. 2018 od 17:00 hod AFK – Kamenné Žehrovice 
6. 5. 2018 od 17:00 hod Lhota B - AFK 
8. 5. 2018 – dohrávka 14. kola od 14:00 Smečno – AFK 
 
 


