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Zimní údržba veřejných komunikací 
 
Před první sněhovou kalamitou bychom Vás rádi 
seznámili s pravidly pro udržování veřejných 
komunikací, uvádíme proto odpovídající paragraf 
Vyhlášky v plném znění. 
 
Předpis č. 104/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva 
dopravy a spojů, kterou se provádí zákon                 
o pozemních komunikacích - § 45 
Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti dálnic      
a silnic 
(1) Správci komunikací zabezpečují zimní údržbu tak, 
aby pokyn k zahájení příslušného zásahu byl vydán 
neprodleně po zjištění jeho potřeby a aby pluhování 
bylo prováděno již v průběhu spadu sněhu a podle 
potřeby i po jeho skončení. 
(2) Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti dálnice 
nebo silnice do doby výjezdu prvních mechanismů      
ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období 
delší než 30 minut. Mimo zimní období se závady       
ve sjízdnosti zmírňují bez průtahů. 
(3) Vlastními výkony posypu musí být zajištěna 
sjízdnost v těchto časových lhůtách od výjezdu 
posypových mechanismů: 
a) na dálnicích a rychlostních silnicích .... do 2 hodin, 
b) na silnicích zařazených do: 
 I. pořadí .... do 3 hodin, 
II. pořadí .... do 6 hodin, 
III. pořadí .... do 12 hodin. / Libušín – Smečno / 
(4) Lhůty uvedené v odstavci 3 platí pro dálnice            
a silnice zařazené do I. pořadí po celých 24 hodin,     
pro silnice zařazené do II. a III. pořadí po dobu 
stanovenou v plánu zimní údržby. 
V případě jakýchkoli potíží se lze obracet rovněž                     
na kompetentní pracovníky - oblastní dispečink KSÚS,   
tel. 312 690 182, 723 313 179. 
 
Zimní údržba místních komunikací 
 
Martin zatím nechal bílého koně v maštali, nicméně 
sníh zcela jistě napadne jako každý rok. A jako každý 
rok bude hlavní břímě na zprovoznění a zprůjezdnění 
vedlejších komunikací v naší obci ležet na bedrech 
pana Husnaje a jeho techniky. Není jistě v možnostech 
všech obyvatel svá auta parkovat mimo vozovku, ale ti, 
kteří mohou, pokuste se prosím umisťovat během 
přívalů sněhu své vozy tak, aby ona výše zmíněná 
péče o naše cesty byla pro pana Husnaje co 
nejjednodušší ! Ono je to i tak dost náročné na čas, 
techniku i člověka samotného. Nakonec - čím víc sněhu 

se podaří odstranit z vozovky technikou, tím méně        
s ním budeme mít práce "před vlastním prahem". 
Děkujeme !  
 
 
 
 
Poškozená silnice 
 
V ulici Rudé Armády u odbočky do ulice Pod Kozincem 
je, jak asi víte, dlouhodobě poškozená silnice. Před 
několika měsíci byla ona díra nahlášena KSÚS neboť 
komunikace není obecní a OÚ Svinařov nemá 
kompetenci do ni jakkoli zasahovat, tedy ani ji opravit. 
KSÚS opětovně argumentuje nedostatkem finančních 
prostředků na opravy a vzniká tak začarovaný kruh. 
Nicméně bychom Vás rádi ubezpečili, že situaci 
budeme i nadále v rámci zákonných možností řešit.    
 
Stočné             
 
Kvůli účetní uzávěrce je nutno  
v předepsaném termínu do 15. 12. 2013  
uhradit stočné za dané období.  
 
Naše knihovna, osudy knih 
 
Kdo si bude chtít zpříjemnit dlouhé zimní večery 
četbou, jistě rád přivítá nové tituly, kterými se vybavila 
obecní knihovna v poslední době. Navíc členství         
ve svinařovské knihovně je zdarma, stačí pouhá 
registrace. Připomínáme jen, že otevřena je každé 
pondělí od 13,00 do 17,00 hodin. Poslední letošní 
půjčovní den je 9. prosince, zahájení činnosti v roce 
2014 je 6. ledna.  
A poznámka nakonec - ne každá kniha má hodnotu  
pro každého, jiný by po ni ale rád sáhl. Narážíme teď        
na spoustu knížek, které skončily - z pohledu separace 
odpadu na správném - z pohledu kulturního čtenáře 
ovšem na nedůstojném místě. V kontejneru na papír... 
Važme si knih, byť nám osobně obsah některých nic 
neříká a přijdeme-li k nim třeba dědictvím, nabídněme 
je knihovně či antikvariátu. Mohou ještě někoho potěšit! 
 
VOK 
 
První velkoobjemový kontejner bude v příštím roce 
přistaven až 1. sobotu v březnu (1. 3. 2014), a to z 
úsporných důvodů. 
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Sněmovní volby 2013 
 
Výsledky říjnových voleb jsou jistě všeobecně známy, 
jen pro srovnání uvádíme přehled nejúspěšnějších 
stran a hlasování u nás a v celé ČR. Výsledky jsou 
udávány v %. 
                 Svinařov             ČR celkově 
volební účast            58,06                   59,48 
ČSSD                       26,20                   20,45 
ANO                         19,87                   18,65 
KSČM                      18,97                    14,91 
ODS                          9,93                      7,72 
TOP 09                     8,43                     11,99 
Úsvit                          4,21                      6,88 
 
1. Vánoční trhy 
 
Dne 30. 11. jste všichni srdečně zváni na  
1. Vánoční trhy ve Svinařově na návsi.  
Program : Vánoční trhy                      15,00  -  18,00 
Koncert vánoční hudby s koledami    17,30  -  18,00 
Rozsvícení vánočního stromu            18,00 
Přijďte nasát vánoční atmosféru nebo koupit něco pro 
sebe či pro své blízké...  
 
Zase fotbal, chcete-li : 
"Co se minule do Zpravodaje nevešlo..." 
 
Svinařovský fotbal se dere vzhůru 
TJ AFK Svinařov zahájil v srpnu již třetí rok učinkování 
v III. třídě kladenských soutěží. Rozjezd nebyl tedy       
z nejpodařenějších. Již první zápas nám Běleč           
na našem hřišti dal 7 branek a jasně nám ukázal, kde je 
slabina největší. Bez brankáře se prostě vyhrávat nedá. 
V brance se vystřídalo více hráčů, ale po prvních pěti 
zápasech jsme měli 1 bod a skore 9:29. Nálada byla  
na bodu mrazu a morálka u dna. Lehce nad vodou nás 
udržovalo vědomí, že Pchery a Pletený Újezd jsou     
na tom ještě hůře než my a jsou to naši hlavní soupeři  
v boji o udržení. Proto jsme se soustředili na zápas 
šestého kola ve Pcherách. Podařilo se nám získat      
na hostování ze Sparty Kladno Adama Dudáčka         
do branky a tento pro nás klíčový zápas jsme vyhráli 
6:2. No a nějak nás to pozitivně nakoplo. S kvalitním 
brankářem v zádech se hráči uklidnili a začalo se dařit. 
Se Slavojem Kladno 3:1, v Dřetovicích výhra 6:1           
a naposledy jsme sestřelili druhý tým tabulky 
Tuchlovice s výsledkem 4:2. O zlepšené náladě svědčí 
i fakt, že zatímco po prvních zápasech jsme dávali tým 
sotva dohromady, na Tuchlovice nám přišlo 19 hráčů, 
natěšených na souboj. V současné době jsme            
se ziskem 13 bodů na devátém místě, bezpečně 
vzdáleni od sestupových pozic. Potvrzení zlepšeného 

výkonu nás ale čeká 26. října, kdy nás prověří vedoucí 
tým Švermov. Přestože rozhodně nejsme favoriti, určitě 
je potrápíme a předvedeme našim věrným divákům 
zase fotbal vhodný ke koukání. 
Tolik článek, zaslaný do říjnového Zpravodaje. Mezitím 
se na hřichtích udála řada věcí, zde jsou následné 
výsledky našeho týmu : 
10. kolo Svinařov-Švermov 1:5,  
11. kolo Vinařice -Svinařov 7:0,  
12.kolo Svinařov-Pletený Újezd 3:1,  
13. kolo Slovan Dubí-Svinařov 5:1,  
Po odehrání podzimní části skončili fotbalisté Svinařova 
na 12. místě z celkového počtu 14-ti týmů. Nutno 
ovšem dodat, že na sestupové příčky mají náskok 
deseti bodů a odstup na devátý tým tabulky jsou pouhé 
tři body.  
 
Narodilli se 
 
Mamince Lucii Turoňové se narodila dcera Lucinka 
Turoňová. Přejeme do života jen to dobré ! 
 
Mikuláš, čert a anděl 
 
Rok se s rokem sešel a i letos nabízíme návštěvu 
Mikuláše, čerta a anděla ve Vašem domě. Dne 5. 12. 
2013 (čtvrtek) od 17:00 hod. V případě zájmu nás 
prosím kontaktujte, buď na tel: 605 501 426, nebo      
na místním OÚ u pí. Fürstové. 
 
Mikulášská aneb Čertovský rej  
 
Dne 7. 12. 2013 od 16:00 se v prostorách Hasičské 
zbrojnice uskuteční Mikulášská „zábava“ pro naše děti. 
A proč čertovský rej? Přijďte oblečení jako malí čertíci, 
nebo čertice, 3 nejhezčí masky budou po zásluze 
odměněny. Pro ostatní budou připraveny soutěže, 
výroba nejdelšího Vánočního řetězu nebo psaní 
Ježíškovi. A nakonec samozřejmě přijdou ti 
nejdůležitější, MIKULÁŠ, ČERT a ANDĚL a pokud si 
pamatujete i na loňský rok, třeba dorazí opět i ten 
nejvyšší... 
 
Jubilea 
 
4. 11. Pavel Rašplička  70 let 
11. 11.  Maruše Frömmelová 75 let 
14. 11.  Stanislav Valta  65 let 
19. 11.  Olga Kozlová  85 let 
22. 11.  Marie Voráčková  80 let 
 
Všem oslavencům srdečně gratulujeme a přejeme 
pevné zdraví a rodinnou pohodu ! 


