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Máje ve Svinařově 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máj se s Májem sešel a jsou tu zas – Máje.  
Znovu si po roce připomeneme staré tradice, znovu se 
sejdeme se svými bližními, abychom si něco 
připomněli, abychom se společně pobavili a abychom 
pro to také společně něco udělali.  
První příležitost budeme mít v pátek 25. 5., kdy budou 
místní chasníci stavět Krále, začátek je v 18 hodin          
na malém hřišti. 
Hned následující den, v sobotu, vyrazí ve 14 hodin 
průvod z malého hřiště na návsi, aby zamířil k  domu 
pana starosty, jenž oficiálně májový průvod zahájí. 
Další zastávka bude u paní místostarostky, která 
rovněž všechny přivítá a jistě popřeje mnoho zdaru 
společné veselici. Průvod se pak vydá od chalupy 
k chalupě, před kterými budou stát májky, co symboly 
přítomnosti neprovdaných děvčat v tom kterém stavení. 
Krojovaní mládenci s muzikou se postarají o vyvedení 
děvčat a taneček na ulici před domem.     
V 17 hodin pak dojde na poražení Krále, svinařovské 
májky. 
A od 18. hodiny to začne – naše oblíbená zábava     
pod širým, mrakuprostým nebem. Neboť počasí, to 
bude jistě na naší straně, je to předem domluvené      
na nejvyšších místech ! A abychom se dobře bavili, o to 
se postará kapela Ikaros, v jejíchž řadách bude opět 
náš společný soused Jarda Číž.  
Přesto, že Ikaros nebude ve Svinařově vystupovat 
poprvé, bude mít do jisté míry premiéru v místě 
účinkování. Naši hasiči si vzali za své vybudování 
nového podia, a tak i za vydatného přispění našich 
milých sponzorů vzniká pevné místo pro účinkování 
řady souborů a pořádání různých aktivit, při kterých 
bylo třeba stavět a opět rozebírat mobilní přístřešek… 
Naše díky patří tedy panu Josefu Zvárovi za dodání 
stavebního dřeva a SDH za odbornou realizaci. OÚ 
Svinařov se postaral o střešní krytinu a ostatní stavební 
materiál. 

Není snad ani třeba zdůrazňovat, že bude „spousta 

masa od rasa, taky ňáká klobása a kafe vod žida,       

ve spolku bude asi zavříno“ ! Však to už známe, všeho 
dostatek, obsluha vzorná, ceny mírné ! Vyvrcholením 
pak bude tombola s mnohými hodnotnými                      
i překvapivými cenami.   
Vy i Vaši blízcí, jejich blízcí i ti vzdálení jste upřímně 
zváni !  
 
 
 
Dětský den 
 
2. června 2012 proběhne v režii OÚ a SDH další 
z dětských dnů, připravených pro všechny děti, které se 
budou chtít pobavit a vyzkoušet si něco ze svých 
dovedností. Kromě již obvyklých soutěží bude pro ně 
připraveno i dopravní hřiště. A tam si budou moci nejen 
ověřit to, co znají, ale mnozí se asi i dovědět něco 
nového z pravidel provozu na veřejných komunikacích. 
V dnešní době jistě krok správným směrem, zvlášť     
při podání zábavnou, nenásilnou formou !    
Celá akce proběhne od 14 hodin na louce                   
za Lébrákem, připraveno bude samozřejmě                   
i občerstvení a drobné dárky do jednotlivých soutěží. 
                                
Kontejner na TKO 
 
V sobotu 2. 6. bude v obvyklé době od 8 do 10 hodin   
na místě před OÚ přistaven kontejner na velké 
komunální odpady.  
 
 
 
 
 
 
Bio nádoby 
 
Jak jsme připomínali v březnovém Zpravodaji, s jarem 
začíná i svoz bio nádob – sami nejlépe víte, kolik trávy, 
plevele i jiných zelených přebytků dokáže vyprodukovat 
Vaše zahrada. Bio nádoby jsou ještě k dispozici na OÚ, 
zvažte jejich použití právě u Vás. Zbavíte se tak 
nadbytečného zeleného odpadu, ale i možných sankcí 
při nevhodném umístění tohoto odpadu na pozemku 
obce. Kontroly z Odboru životního prostředí nejsou 
ničím výjimečným… 
Pro snazší rozhodování uvádíme druhy odpadů, týkající 
se těchto nádob. 



Do nádob na BIO odpad patří : 
ze zahrad listí, tráva, plevel, spadané ovoce, zkrácené 
větve keřů a stromů 
z domácnosti pak zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, 
odpad z přípravy kávy a čaje, skořápky z vajec, ořechů, 
exkrementy drobných domácích zvířat apod. 
A co sem nepatří ? 
kosti, maso, uhynulá zvířata, jedlý olej, tekuté               
a kašovité zbytky jídel, obaly a směsný komunální 
odpad, kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady.   
A propos – když jsme u těch odpad(k)ů a exkrementů – 
stále jsou ještě mezi námi tací, kteří nechávají památky 
po svých mazlíčcích bez povšimnutí před dveřmi svých 
sousedů. Prosím, pokuste se na to myslet. 
 
 
 
 
 
Plavba lodí 
 
OÚ Svinařov zve srdečně  všechny občany Svinařova 
na tříhodinovou VEČERNÍ PLAVBU LODÍ po Vltavě 
kolem pražských památek. V ceně akce je doprava 
autobusem, plavba lodí a bohatý raut.  
Odjez v sobotu 16. 6. v 17 hodin od OÚ, předpokládaný 
návrat kolem 23. hodiny tamtéž.  
Cena je 690,- Kč/osobu, děti od 3 do 12 let 450,- Kč.  
Se závaznými přihláškami s platbou se obracejte 
prosím na pí. Fürstovou, pí. Duškovou nebo                 
pí. Suchopárkovou.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vítání občánků 
 
20. května proběhlo na půdě OÚ další vítání nových 
občánků Svinařova. Tentokrát se jednalo o šest nových 
dětí, ve 14 hodin se sešly tři Natálky – Natálie 
Melíšková, Natálie Dvořáková a Natálie Jechová.  
Od 14,30 přišli na řadu chlapci – Matyáš Hokůf, Patrik 
Beránek a Vojtěch Eichler. Všechny děti mezi našimi 
spoluobčany přivítal pan starosta a předal jim drobný 
peněžitý vklad do života.  
 
 
 
 

Stavební okénko – 3. díl 
 
Máte doma nevyužitý prostor na půdě? Chcete z něj 
udělat bytovou jednotku nebo jen nové místnosti? 
Samozřejmě že je to možné, než ale s něčím takovým 
začnete, vezměte si opět k ruce stavební zákon. 
Pokud jste se rozhodli pro přestavbu půdy na pobytové 
místnosti, pak se dle stavebního zákona (Zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) 
nejedná o nic jiného než o tzv. změnu užívání stavby. 
Jako na každou stavbu pak potřebujete různé povolení 
nebo ohlášení, v tomto případě se pak dle způsobu 
stavby jedná buď o stavební povolení, nebo o ohlášení. 
Předtím, než se pustíte do samotné stavby, je nutné mít 
zhotovenou projektovou dokumentaci a to od 
autorizované osoby, popř. zjednodušenou projektovou 
dokumentaci, dále statické posouzení, které je důležité 
především z důvodu Vaší bezpečnosti a v neposlední 
řadě pak požární stanovisko, tedy souhlas požárního 
technika. To, jestli se ve Vašem případě jedná              
o potřebu stavebního povolení nebo jen ohlášení, závisí 
na zásahu do konstrukce. Pokud budete zasahovat    
do nosné konstrukce byť jen tím, že posunete sloup 
podpírající krov, musíte k tomu mýt nejen souhlas 
statika, ale právě již stavební povolení. V případě,        
že necháte konstrukci krovu tak jak je, bez jakéhokoliv 
statického zásahu, stačí Vám pouze ohlášení 
příslušnému stavebnímu úřadu. Samozřejmě pak 
v závislosti na situaci a určitých případech může 
požadovat stavební úřad další vyjádření či příslušná 
koordinovaná stanoviska a územní řízení. 
 
 

Společenská kronika 
 
V uplynulém období nás navždy opustili naši 
spoluobčané 
 
20.4.  paní Hana Pfeiferová ve věku nedožitých 75 let  
23.4.  pan Stanislav Janoušek ve věku 88 let 
2.5.    paní Růžena Makovičková v nedožitých 85 letech 
 
 
 


