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Kanalizace ul. Na Průhoně a ul. Zahradní, 
 
Od konce roku 2013, 
kdy jsme úředně začali 
s akcí „Dokončení 
splaškové kanalizace v 
ul. Na Průhoně a 
Zahradní v obci 
Svinařov“, již uběhlo 
hodně vody. Cesta to byla mnohdy trnitá a nelehká, ale 
nakonec v tuto chvíli můžeme říct, že jsme vše dovedli 
do zdárného konce a přes proces povolování a stavbu 
samotnou nám byl nakonec řádně udělen kolaudační 
souhlas. Tímto souhlasem, který byl rozdělen, jak již 
jsme několikrát avizovali, na dvě části, tedy propojení a 
změnu v užívání, byla původní dešťová kanalizace 
změněna na kanalizaci splaškovou. Z tohoto důvodu 
jsme v minulých dnech obeslali domácnosti v těchto 
ulicích s tím, že je možné jejich připojení na splaškovou 
kanalizaci a to výhradně a jen vodami splaškovými. Tak 
jak bylo uváděno od začátku, pro připojení je nutné 
použít původní dešťovou přípojku (nově splaškovou). V 
případě, že jsou domácnosti, kde tato přípojka nebyla 
nikdy zbudována, prosíme o nahlášení věci na obecní 
úřad a to nejpozději do 5. 6. 2015. A protože se množí 
dotazy ohledně úhrady poplatku za napojení, který byl v 
minulých letech placen za připojení i v ostatních ulicích 
a byl ve výši 7 000,- Kč, chtěli bychom uvést věc na 
pravou míru. Po připojení a nahlášení připojené 
domácnosti na OÚ je nutné uhradit i tento poplatek. 
Dále bude majitelům jednotlivých domácností za odvod 
a likvidaci splaškových vod účtováno stočné. Stočné je 
možné hradit ročně, 2x za rok (pololetí) nebo 4x za rok 
(čtvrtletí). Výši stočného a podrobnější informace k 
platbě Vám sdělí provozovatel kanalizace a to Svazek 
obcí TSH, Třebichovice 89 (budova OÚ Třebichovice), 
nebo na OÚ Svinařov. 
 
VOK 
 
V sobotu 6. června od 
8,00 hodin na Vás opět 
bude čekat velkobjemový 
kontejner. Odjíždět bude 
po naplnění, jako vždy ale 
nejpozději kolem 10. hodiny. 
 
 
 
 

Staročeské Máje Svinařov 2015 

 
Rok se s rokem sešel a opět zde máme naše tradiční 
Staročeské Máje. V tomto roce nás mimo jiné čeká 
jedno milé překvapení, letos poprvé budou naše 
děvčata, mládenci, dráb a „kecal“ oděni do svých 
vlastních, zcela nových krojů, přijďte se tedy nejen na 
ně podívat do průvodu. 
A teď k programu: 

Pátek 29. 5. 2015 
18:00 hod Stavění krále, volná zábava (dětské hřiště) 

Sobota 30. 5. 2015 
14:00 hod Průvod obcí, vyvádění děvčat (začátek na 
dětském hřišti) 
18:00 – 02:00 hod Kácení krále, taneční zábava 
K tanci a poslechu hraje kapela IKAROS, jako každý 
rok bohatá TOMBOLA, po oba dny občerstvení 
zajištěno. 
 
Dětský den 2015 
 
Dne 7. 6. 2015 (neděle) od 14:00 
hod pořádá SDH     ve spolupráci s 
OÚ Svinařov DĚTSKÝ DEN. Zábavná 
cesta plná zajímavých soutěží bude 
připravena pro děti každého věku, 
začátek cesty na dětském hřišti. 
Každý kdo tuto cestu absolvuje, bude 
po zásluze odměněn a navíc…. 
Každý z dětských účastníků, který 
řádně splní všechny úkoly, dostane 
kupon na jednu pravou točenou 
Svinařovskou zmrzlinu! Tak se přijďte 
pobavit, strávit hezké odpoledne a ochutnat skvělou 
točenou zmrzku… 
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Ferda Mravenec a jeho brigáda na sběr odpadků 
 
Pravda, pozvánka na 
dobrovolný sběr odpadků 
v okolí obce nebyla úplně 
tradiční, mnozí ji vzali 
možná jako žert, ale akce 
to byla vážná a konala se 
s plnou odpovědností! 
Účastníků sice bylo jen pár, ale oba se činili - za 
hodinu, na kterou byla brigáda naplánována, měli čtyři 
napěchované pytle a kolečko pod nákladem plakalo, že 
už chce domů. :o) A zbyl pocit, že alespoň něco se 
podařilo a naděje, že se příště možná někdo přidá! 
                               Vaši Ferda Mravenec a Brouk Pytlík  
 
 
 
 
 
 

 
Fotbal…. 
 
19. kolo 25. 4. 2015 AFK – Dřetovice 1:0 np 
16. kolo 30. 4. 2015 Vinařice – AFK 3:1 - dohrávka 
20. kolo 3. 5. 2015 Tuchlovice B – AFK 5:0 
21. kolo 9. 5. 2015 AFK – SK Buštěhrad 2:0 
22. kolo 17. 5. 2015 Velká Dobrá B – Svinařov 3:2 np 
 
Po tomto kole je tým AFK na 5. místě tabulky s 
celkovým počtem 35 bodů. 
Vzhledem k tomu, že ze soutěže odstoupil tým Doksy, 
byly všem ostatním týmům odebrány body, dle toho jak 
si s tímto celkem v uplynulých zápasech vedli. Protože 
AFK zápas s Doksy v této části sezony teprve čekal a v 
zimní části s nimi remizoval, byly AFK odebrány 2 body. 
 
Další zápasy 
23. kolo 23. 5. 2015 od 17: 00 hod Slovan Dubí – AFK 
24. kolo 30. 5. 2015 volno 
25. kolo 6. 6. 2015 od 17:00 hod Sokol Smečno – AFK 


