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ÚNOR 2019 

Výjezd SDH 
 
Chtěli bychom tímto poděkovat skupince místních žen, 
které se při svých vycházkách dívají okolo a zabránily 
tak možnému většímu neštěstí. V minulých dnech došlo 
totiž z jejich strany k nahlášení požáru stromu 
v blízkosti bývalé šachty. K hořícímu stromu byli 
povoláni právě naši hasiči, kteří v čele s panem 
starostou oheň uhasili a místo zajistili tak, aby nedošlo 
k dalšímu rozhoření.  
 
    Děkujeme ☺ 
 
Vzhledem k výše uvedenému bychom chtěli pro tyto 
případy znovu uvést naše kontakty, které můžete 
v případě potřeby využít. 
 
Jaroslav Pružinec – 724 073 728 
Jana Husnajová – 605 773 564  
 
Kontejnery 
 
Dalo by se říct…”Ach joo”..V minulých měsících jsme 
psali o krabicích všude kolem kontejnerů, za ty bychom 
Vám chtěli poděkovat, protože v těchto dnech je  kolem 
opravdu čisto…Ale proč někdo narve do kontejneru se 
sklem, snad, skleněnou desku, která se tam nevejde a 
z poloviny trčí ven, tak to je opravdu k nepochopení.. 
 
Stočné 2019 
 
V minulých dnech proběhla členská schůze členů 
svazku TSH, které se jako tradičně účastnili náš pan 
starosta a za finance pan Mach. Na této schůzi bylo 
odsouhlaseno stočné na rok 2019 ve stejné výši jako 
v roce minulém, tedy… 

Cena za stočné 1 m3 činí pro rok 2019 – 33,33 Kč 
bez DPH 

Výpočet ceny za stočné pro obyvatele s trvalým 
pobytem v obci 

BYTOVÝ FOND/na jednoho 
obyvatele 

36 m3 za rok 

STOČNÉ na jednoho obyvatele 33,33 x 36 = 1200 
Kč 

Sleva poskytnutá obcí 27,51 % tj. 330 Kč 
Cena po slevě celkem na jednoho 

obyvatele bez DPH 
870 Kč (tj. 24,16 

Kč/m3) 
DPH 15 % 130 Kč 

Cena po slevě celkem na jednoho 
obyvatele vč. DPH 

1000 Kč 

pololetní splátka vč. DPH 500 Kč 
  

 
Obce Třebichovice a Svinařov poskytují jako 

vlastníci kanalizace pro rok 2019 
pro uživatele kanalizace s trvalým pobytem 

v obcích, kteří nemají závazky po lhůtě 
splatnosti vůči obci a svazku 

slevu ve výši 27,51 %, tj. 330 Kč na jednoho 
obyvatele. 

Sleva se nevztahuje na podnikatelský sektor a na 
osoby s trvalým pobytem mimo obce. 

Výpočet ceny za stočné pro osoby s trvalým 
pobytem mimo obce 

BYTOVÝ FOND/na jednoho 
obyvatele 

36 m3 za rok 

STOČNÉ na jednoho obyvatele 33,33 x 36 = 1200 
Kč 

DPH 15 % 180 Kč 
Cena celkem na jednoho obyvatele 

vč. DPH 
1380 Kč 

pololetní splátka vč. DPH 690 Kč 
Výpočet ceny za stočné pro podnikatelský sektor 

Cena za stočné 33,33 Kč se násobí 
příslušným směrným 

číslem a počtem zaměstnanců, popř. osob.  
K ceně se připočítává DPH ve výši 15 %. 

 
Důležité INFO: 
 
Pokud neprovádíte úhradu stočného např.: jednorázově 
za celý rok, budou platby za stočné pro tento rok 
probíhat nově POLOLETNĚ!!! Vždy v 3. a 11. měsíci 
roku (opraveno dle skutečnosti). 
 
Svoz nebezpečného odpadu 
 
V časovém předstihu, ale přesto… 

OÚ Svinařov a FCC Regios, a.s. 

pořádají mobilní svoz nebezpečných složek 

komunálního odpadu! 

13. 4. 2019 11:40 – 12:40 hod 

na prostranství před obecním úřadem 

Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí 
ZDARMA odevzdat tyto níže uvedené nebezpečné 
odpady: 

• zářivky a výbojky 

• autobaterie a monočlánky 

• vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. 
obalů 

• použité fritovací oleje 

• barvy a laky, včetně obalů 
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• kyseliny, rozpouštědla, čističe a další 
domácí chemii 

• nádobky od sprejů 

• staré a nepotřebné léky 

• lednice 

• TV, PC 
 
Očkování psů a koček 
 
Jako každoročně bude v květnu na prostranství před 

OÚ provedeno tradiční očkování psů a koček, kterého 

se opět ujme MVDr. Jiří Hrdina. O přesném termínu 

budete včas informováni. 

 
Mandlování 

Jestlipak jste věděli, že 

se nám na našem OÚ 

stále “skrývá” již několik 

desítek let starý, avšak 

pořád plně funkční 

mandl? O něj se stará a 

mandlování provádí 

naše paní 

Rosenbaumová, za což 

jí patří veliké díky! V 

současné chvíli na 

mandlování prádla dochází 4 občané, z toho jeden 

dokonce dojíždí ze Smečna. V tuto chvíli je na mandlu 

sice ZAVŘENO, ale věříme, že tomu nebude dlouho 

trvat, takže kdo chcete mít super rovné prádlo…. ☺ 

Knihovna 

OÚ již několik let nabízí také službu v podobě knihovny, 

kde je každé pondělí od 13:00 do 17:00 hod knihovnicí 

paní Šmejkalová, která vám ochotně pomůže s 

výběrem knihy. Knihy jsou průběžně doplňovány a 

obmněnovány, tedy kdo ještě nejste členem knihovny, 

neváhejte se zajít podívat a něco si vybrat… 

Dětské hřiště 

V příštích dnech budou na hřiště umístěna viditelná 

upozornění, na kterých bude zákaz KOUŘENÍ, 

VODĚNÍ PSŮ, JÍZDA na KOLE A JINÝCH VOZIDLECH 

apod. Poslední dobou se nám bohužel rozmáhá nešvar 

kdy nejen, že nám po hřišti běhají psi, jsou zde  

odhozené nedopalky, ale hlavně jezdí na hrací ploše 

děti na kolech a krom toho i na vozítkách typu 

hoverboard a jim podobné. Nejen, že to ničí hřiště, ale 

je to i velice nebezpečné, když se na vozítku motá dítě 

mezi ostatními a může je jakkoliv srazit. 

A tímto bychom chtěli apelovat i na rodiče těchto 

malých řidičů! Bohužel se nám dostalo upozornění, že 

děti jsou na vozítkách velice neopatrné a krom toho, že 

jezdí po chodníku, stylem “jedu a vy ostatní uhněte”, 

vjel jeden účastník i do cesty autu, které mělo co dělat 

aby nedošlo k neštěstí. Upozorněte proto prosím své 

děti, že pokud takové věci používají, ať jsou opatrní 

nejen na sebe, ale i na ostatní kolem! Děkujeme.. 

Sníh 

Napadl sníh, a že ho bylo…Ale zvládli jsme to! Tímto 

bychom chtěli poděkovat nejen zaměstnancům OÚ, 

kteří se postarali o jeho odklízení, ale i občanům, kteří 

neváhali a odklízeli sníh na chodníkách před domy. 

Znovu…děkujeme.. 

Facebook 

Náš facebookový profil se rozrůstá, v současné chvíli 

máme 224 sledujících, kterým se náš FB líbí. A právě v 

souvislosti se sněhem a oblíbenosti FB, jsme vyhlásili 

soutěž o nejlepší sněhovou fotku. 

Výherci soutěže se stali: 

1. Robert Kulda 

2. Hana Kalousová 

3. Jitka Lipusová 

Hlavní výhrou byl poukaz v hodnotě 200 Kč do 

Cukrárny Pudilovi Slaný. Gratulujeme! 

Veřejná schůze  

Dne 13.3.2019 od 18:00 hod se v zasedací místnosti 

OÚ koná první veřejná schůze v tomto roce. Všichni 

jste srdečně zváni! 

Okap 

Okap na OÚ na straně nad vchodem byl již vyměněn! 
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