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Jaká bude cena za stočné? 
 
Na přesném stanovení ceny stočného pro rok 2011 se 
usilovně pracuje a během několika málo dní budeme 
znát přesná čísla.  K nákladům obce Třebichovice, 
které známe, se připočtou náklady obce Svinařov, 
pojištění, % na rozvoj a obnovu a tato celková částka 
se vydělí počtem všech obyvatel připojených obcí 
Třebichovice a Svinařov, kterým bylo umožněno připojit 
se na kanalizaci. Zpoplatněni tedy budou i ti, kteří se 
dosud nenapojili, ač jim to bylo umožněno. Tatáž 
pravidla budou platit i ve Svinařově a v budoucnu          
i v Hrdlívě, kde se na shánění peněz na realizaci 
kanalizace opětovně začalo pracovat. Platí zde 
jednoduchý vzorec, že čím více připojených obyvatel 
bude služby využívat, tím nižší budou náklady na 
osobu! Bohužel, platí i opak. 
Dále je v přípravě mandátní smlouva s osobou, která 
nám bude zajišťovat všechny odborné úkony, které 
neumí obce vykonávat. Smlouva bude zahrnovat           
i poradenství, včetně opatření na úsporu energie, plán 
obnovy infrastruktury apod.  
Z provozního hlediska bude jediným závažnějším 
problémem sledovat a následně postihovat ty, kteří 
nebudou odvádět vody dle kanalizačního řádu (např. 
zaústění dešťovky do kanalizace, či vylévání 
nežádoucího znečištění). O tom, jak správně odvádět 
odpadní vody, o vašich právech a povinnostech, se 
dozvíte z obecně závazné vyhlášky O odpadních 
vodách, která bude zveřejněna v příštím vydání.  
Platit se bude od 1. 1. 2011, frekvence plateb bude 
pravděpodobně měsíční nebo čtvrtletní formou          
tzv. paušálu, který bude stanoven na osobu a rok                
a rozpočítán dle stanovené frekvence plateb. Pro vaši 
informaci bychom se měli pohybovat okolo 70 
Kč/osobu/měsíc. Zcela přesná výše stočného bude 
zveřejněna ve vyhlášce a samozřejmě v dalším čísle 
Zpravodaje, kde se dozvíte i více detailů ohledně 
smluv, způsobu placení, povoleném způsobu likvidace 
odpadních vod a podobně.    

    Jaroslav Pružinec 
 
Platby – kanalizace 
 
Zvláštní pozornost zaslouží nejvyšší výdajová položka 
za odvádění a čištění odpadních vod v částce 600 000 
Kč. Tuto částku musely obce Třebichovice a Svinařov 
uhradit v roce 2010 za provoz kanalizace – elektřina, 
mzdy, služby, opravy, a objevuje se i v rozpočtu na rok  

 
2011. Hodláme udělat vše pro to, aby tyto náklady již 
nebyly hrazeny obcí, nýbrž uživateli kanalizace. 
Uděláme tedy to, co mělo být již dávno uskutečněno, 
neboť trvalý provoz ČOV běží od 1. 1. 2010 a během 
roku se měla většina obyvatel možnost připojit. Obec 
také využila své pravomoci a s odvoláním na Zákon     
o vodovodech a kanalizacích uložila všem občanům 
připojit se na kanalizaci do konce září 2010. Této 
otázce se budeme nyní intenzivně věnovat, neboť nás 
vyzvali zastupitelé Třebichovic k jednání o provozování 
kanalizace.  
Je to závažné téma a my vás o něm budeme 
podrobněji informovat v únorovém Zpravodaji. Pokud si 
děláte rozpočet na rok 2011, nezapomeňte do něj 
zahrnout částku na hrazení stočného, které nás 
všechny čeká a nemine ! 
Nyní se omezím jen na skutečnost, že tato výdajová 
položka by měla záhy z obecního rozpočtu zmizet, 
obec si „srovná kasu“ a volné prostředky bude 
investovat.  
 
Beseda Cestománie I. 
 
8. ledna odpoledne proběhla v budově OÚ avizovaná 
beseda s paní učitelkou Vaňkovou. Vzhledem k jejímu 
dlouholetému působení na smečenské Základní škole 
nebyl problém s počátečními rozpaky, jaké občas 
provázejí zahájení podobných akcí. Celkem logicky se  
i celá beseda tedy odehrávala v neformální přátelské 
atmosféře. A to je dobře, neboť beseda byla připravena 
jak organizačně ze strany OÚ, tak především samotnou 
pí. Vaňkovou – kromě tiskových materiálů s jejími 
osobními poznámkami byl promítnut i krátký film, 
poskytnutý CK. Velmi zajímavé a obohacující byly ale 
především poznatky a komentáře samotné pí. Vaňkové, 
protože podívat se kamkoli do světa není v době 
internetu problém, ale slyšet zanícené vyprávění          
o Central parku, Broadwayi, ale i jiném životním stylu je 
vždy obohacující. 
Škoda jen velmi malé účasti posluchačů, doufejme,    
že příští akce přilákají více občanů. 
 
SOUTĚŽE, SOUTĚŽE, SOUTĚŽE !!! 
 
Máte šikovné ruce a chuť podělit se o svůj um 
s ostatními, případně změřit síly se stejnými nadšenci ? 
Pak jsou právě pro vás připraveny následující soutěže ! 
Obec Svinařov - OÚ svinařov vyhlašují 1. ročník 
soutěže  



 
                                       

         SVINAŘOVSKÁ PALETA 2011.      
 
 
 
 
 
Jedná se o výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma 
Velikonoce – svátky jara, libovolnou technikou              
a formátem. Přihlásit se můžete v těchto kategoriích : 
 

I. Kat. předškolní ( do 7 let ) 
II.                           7 – 11 let 
III.                         12 – 15 let 
IV.                         16 – 19 let 

 
U všech prací je nutné uvést jméno, příjmení, věk, 
bydliště a kategorii. 
Zhotovené práce odevzdávejte do 8. dubna 2011       
na OÚ ve Svinařově s označením „Svinařovská paleta 
– 1. ročník“. 
Vyhodnocení soutěže Svinařovská paleta proběhne 
16.4.2011 při Velikonoční výstavě. 
Odevzdané práce se nevracejí. 
 
Kadeřnický den      
 
 
 
 
Přijďte si udělat svůj účes nebo účes svému vybranému 
modelu pod dohledem profesionální kadeřnice ! 
Kdy :  v sobotu 12. února 2011 ve 14 hodin 
Kde :  Kadeřnictví DALI ve Svinařově 
Věk :  neomezen 
Vlasové kosmetické přípravky poskytne firma DALI.  
Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny. 
Soutěžící se mohou přihlásit na OÚ do 5. února 2011.   
 
Informace ze služeb  
 
Kadeřnictví DALI zahajuje pravidelnou provozní 
dobu :  
úterý      12 – 18 hod 
čtvrtek     8 – 12 hod 
ostatní dny je možné na objednávku. 
 
 
Galerie mladých talentů 
 
 
 
Dalším z našich nadějných „sportovců“ je Josef  
Šerhant ml. Pepa Šerhant se narodil 14. 5. 1996 a svou 
sportovní kariéru začal jako hráč TJ SOKOL Smečno, 
kde se spolu se svými spoluhráči staral o umístění     
na předních příčkách tabulky.  Po nějaké době však 

našel zalíbení v jiném „sportovním“ odvětví a to 
v modelářství. Zde se před 4 lety stal členem SRC 
Slaný.  Tento „sport“ spočívá v sestavování modelů aut, 
se kterými se poté závodí na automobilové dráze. 
Nutno podotknout, že modely jsou ve zmenšenině 1:24. 
Jako člen SRC Slaný s těmito modely jezdí po celé 
republice, kde na automobilových drahách už nejednou 
zvítězil. Mohli bychom zde jmenovat nesčetně jeho 
úspěchů, jen ve zkratce tedy uvedeme 3 x 1. místo na 
veřejných závodech ve Slaném, 2 x 3. místo 
v mistrovských závodech ČR (v kategorii žáků do 15ti 
let). Dále Pepa soutěží v sezonním turnaji, kde na 
základě dosažených bodů bude na konci sezony 
oceněn. Nyní se drží ve své kategorii na předních 
příčkách a proto mu přejme, aby se i nadále svému 
koníčku věnoval a dosahoval stejných i větších 
úspěchů. 
 
Dětský bazárek 
 
Pro všechny, kdo by rádi sehnali něco na své ratolesti 
za velmi příznivé ceny i pro ty, kteří naopak mají slušné 
věcičky po svých dětech, které rozhodně nejsou         
na vyhození, je připraven tenhle Dětský bazárek.  
Datum konání :                 5. března 2011 
Začátek prodeje od :        9,00 hodin 
konec ve :                       12,00 hodin  
(sraz registrovaných prodejců v 8,00) 
Přihlášky k registraci do 11. 2. 2011 na OÚ. 
Místo konání – jednací místnost OÚ. 
Zaregistrovaní zájemci budou mít přidělena prodejní 
místa, symbolické sazby za prodej budou dohodnuty při 
závazné registraci. 
Zájemci o prodej, kteří se nevejdou do poskytnutého 
prostoru, budou mít při příští akci přednostní právo 
umístění svého prodejního místa.  
Zájemci o koupi mohou přijít kdykoli mezi 9. a 12. 
hodinou. Výběr věcí do prodeje není omezen, můžete 
nabízet dětské oblečení, hračky, sportovní potřeby – 
prostě cokoli.   
  
Společenská kronika 
 
 
 
Dne     4.1.2011 oslavila narozeniny paní   
Božena Skleničková   98 roků  
Dne 16.1.2011 paní  
Hermína Tvrdá                   80 roků 
Do dalších let přejeme hodně zdraví i elánu ! 
 
 
 
 
                               
                                3. ledna. 2011 opustila naše řady 
paní Miluše Čornejová ve věku nedožitých 81 roků. 


