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Aktuálně k dokončení kanalizace 
 
Tak my už jdeme do finále…. 
Touto větou končil kdysi populární pořad Možná přijde   
i kouzelník a touto větou se pokusíme i my ukončit 
velkou akci ,,Dokončení splaškové kanalizace v ul. Na 
Průhoně a v ul. Zahradní v obci Svinařov, změna uží-
vání stavby“. Pro napojení jednotlivých domácností       
v těchto ulicích, 51 domů cca 130 obyvatel, byla v pos-
ledních dnech spuštěna další jednotka ČOV ve Tře-
bichovicích, která je nutná pro chod čistírny, při počtu 
nad 1000 ekvivalentních obyvatel. S napojením          
na splaškovou kanalizaci a také s přípravou podkladů 
pro kolaudaci souvisí podepsání smluv s jednotlivými 
domácnostmi o odvádění, čištění a likvidaci odpadních 
vod. Smlouvy budou rozeslány v nejbližší době do kaž-
dé domácnosti v těchto ulicích, s prosbou o co její 
nejkratší vyřízení a vrácení zpět na Obecní úřad. 
Smlouva se uzavírá mezi vlastníky nemovitosti a Obcí 
Svinařov jako vlastníkem kanalizace. Pro nově 
připojené budou samozřejmě platit i ze smlouvy 
vycházející pravidla, jako pro ty již dlouhodobě 
připojené. Všechny tyto výše zmíněné kroky spolu s do-
plněním veškerých dalších potřebných dokladů, budou 
v nejbližších týdnech podkladem pro žádost o ko-
laudační souhlas na Životní prostředí Kladno, 
vodoprávní úřad. A tak jako byl i pořad o kouzelníkovi 
úspěšný, doufejme, že i tato akce bude úspěšně 
ukončena a celá kanalizace následně bezproblémově 
uvedena do provozu.  
 
               
                       Stočné na rok 2015 
 
Zastupitelstvo po Členské schůzi TSH schválilo stočné 
na rok 2015. Jednání byla hodně složitá hlavně proto, 
že po připojení cca 130 občanů Svinařova bude muset 
být v Čistírně odpadních vod (ČOV) spuštěna druhá lin-
ka, což bude znamenat výrazný nárůst nákladů na pro-
voz, hlavně elektřiny, chemie a dalších provozních pro-
středků a údržby. Tyto částky je ale možné pouze před-
běžně kalkulovat. Nakonec bylo rozhodnuto, že obce 
poskytnou občanům větší slevu (místo současných 
20% to bude 21%) a stočné zůstane pro tento rok ve 
stejné výši jako v roce 2014. Zvýšená sleva bude 
uhrazena z obecního rozpočtu. V následujícím roce 
bude již stočné kalkulováno na základě skutečných      
a měřitelných hodnot roku 2015 a bude tedy stanoveno 

přesně.  
Pro rok 2015 bylo pro obyvatele, kterým lze poskytnout 
slevu, schváleno stočné ve výši 1.126,- Kč na osobu    
a rok. Výsledná cena za 1 m3 je 31,28 Kč ... Jen pro 
srovnání uvádíme cenu stočného VKM Kladno, která 
činí 39,68 Kč/m3 (všechny částky jsou včetně DPH).  
Konkrétní údaje jsme čerpali ze zápisu 22. členské 
schůze TSH, zápisu OZ z 18.2.2015 a veřejných zdrojů. 
 
Veřejná schůze 
 
Termín příštího veřejného zasedání Obecního zastu-
pitelstva Svinařov je 11. března 2015 v 18,00. Konat se 
bude jako vždy v zasedací místnosti OÚ. 
 
Plán obnovy a rozvoje obce Svinařov 
(pokračování) 
 

Zastupitelstvo obce projednávalo postup při aktu-
alizaci Plánu obnovy a rozvoje obce na roky 2015-
2018 s ohledem na obsah a termín dokončení. V této 
souvislosti již pan starosta vyzval opoziční zastu-
pitele (viz Zápis OZ 28.1.2015), aby při navrhování   
a projednávání podobných bodů na OZ nepoužívali 
zavádějící nebo nepřesné informace. Zastupitelstvo 
se tak vyhne špatným rozhodnutím a nepřesným 
informacím občanům. Stejně tak upozornil opoziční 
zastupitele, že úkoly, vyplývající z jednání OZ platí 
pro všechny zastupitele a že je nutné je plnit. 
Zastupitelé dostali úkol do 1.4.2015 předložit Zastu-
pitelstvu návrhy na investiční a údržbové akce, které 
budou součástí návrhu Plánu rozvoje ke schválení. 
Následně bude Plán rozvoje projednán a v průběhu 
dubna 2015 schválen. 
 
Prohlídka a prořez stromů 
 
Vzhledem ke stavu a potřebě údržby obecní zeleně 
bude v nejbližší době vybrána firma, která provede 
prohlídku a kontrolu dřevin na území obce a následnou 
potřebnou úpravu - prořez. O vybrané firmě a termínu 
zahájení prací Vás budeme včas informovat. 
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Fotky Svinařova dříve... (a nyní ?) 
 
Na základě shromažďování a získávání podkladů pro 
chystanou výstavu, dokumentující vzhled obce před lety 
a nyní, prosíme občany, kteří vlastní fotografie 
Svinařova, aby je laskavě zapůjčili Obecnímu úřadu      
k pořízení kopií. Všechny budou samozřejmě vloženy 
do označených obálek a po pořízení kopií v pořádku 
vráceny. Cílem je shromáždit současné pohledy na 
obec v porovnání s dřívějšími scenériemi. Bude-li 
soubor dostatečně vypovídající, mohou se fotografie 
(včetně perspektivních aktualizací, kopírujících vývoj 
obce) stát i nedílnou součástí prezentace naší obce   
na webových stránkách. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
               Nový domov pro jednoho pejska 
 
V lednovém Zpravodaji jsme informovali o nalezeném 
štěněti křížence a nyní Vám můžeme oznámit, že na 
základě této výzvy má psí slečna již nový domov, který 
našla během několika dnů.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fotbal 
 
Rozpis druhé poloviny fotbalových  
zápasů AFK Svinařov, sezona 2014/2015: 
 
21.3.2015 – 15:00 hod – SK Běleč:AFK 
28.3.2015 – 15:00 hod – AFK:Slavoj Kladno 
  4.4.2015 – 16:30 hod – Vinařice:AFK 
11.4.2015 – 16:30 hod – AFK:Lhota B 
18.4.2015 – 17:00 hod – Hrdlív:AFK 
25.4.2015 – 17:00 hod – AFK:Dřetovice 
  3.5.2015 – 17:00 hod – Tuchlovice:AFK 
  9.5.2015 – 17:00 hod – AFK:SK Buštěhrad 
17.5.2015 – 17:00 hod – Velká Dobrá B :AFK 
23.5.2015 – 17:00 hod – Slovan Dubí:AFK 
30.5.2015 – 17:00 hod – AFK:Doksy B 
  6.6.2015 – 17:00 hod – Smečno:AFK 
13.6.2015 – 17:00 hod – AFK:Sparta Kladno 


