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Poděkování paní Peerové 
 
Dnes začneme netypicky – dovolujeme si uveřejnit 
doslovný a úplný přepis dopisu paní Peerové, který 
zaslala na adresu OÚ : 
 
Obecní úřad Svinařov. 
Chci Vám poděkovat za přání a dárek k mým 92 let. 
V dnešní době, kdy stáří je problém o to více Vaši 
pozornost a přání oceňuji. 
Ještě jednou děkuji a Vaši záslužné práci pro občany 
přeji hodně úspěchů. 
                                                          Hedvika Peerová  
            Svinařov 180 
 
                                      
 

Nezbývá než poděkovat…          
 
 
 
Bezpečnost provozu 
 
Konečně po dlouhé době riskování a hraní rulety          
o zdraví při vyjíždění z ul. Družstevní na ul. Hlavní 
došlo k zlepšení situace. Při daném úhlu vozovek byla 
existence části parčíku, a zejména umístění kontejnerů 
na tříděný odpad na špici křižovatky přímo hazardem 
se zdravím občanů. Proto je nutno poděkovat vedení 
obce za úpravu tohoto místa a odstranění 
nebezpečného úseku. Sice někteří obyvatelé obce toto 
opatření kritizují, neboť se jim zdá, že není potřebné. 
Parčík zde byl a proč se likviduje, se ptají. Je ovšem 
třeba podotknout, že v obci přibývá nových obyvatel, 
kteří všichni jako přístupovou komunikaci užívají ul. 
Hlavní a proto se stále zvyšuje možnost kolize.  
Bývalá situace samozřejmě odporovala i zákonu           
o komunikacích, kdy naprosto nesplňovala požadavky 
na výhled z vozidla. Proto tato úprava jen předešla 
případným úředním zásahům ze strany správních 
orgánů.  
Současně bych chtěl upozornit občany, že zákaz stání 
a zastavení není jen tam, kde je umístěná dopravní 
značka, ale vyplývá ze zákona. §25 odst. 3 z.č. 
361/2000 Sb jasně hovoří: Při stání musí zůstat volný 
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro 
každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný 
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m      
pro oba směry jízdy. 

 
Tedy představa řidičů, že parkovat smějí všude, kde 
není umístěna dopravní značka, je mylná. Další místa, 
kde je zákaz stání a zastavení dále upravuje § 27.      
Je pravdou, že striktní dodržování těchto předpisů by 
vyžadovalo zbourání půlky obce, ovšem parkovat přímo 
v nepřehledné zatáčce je skutečně velmi riskantní. 
                     Josef Arlt 
 
Stav obecních komunikací – řešení ?     
 

Jak jistě všichni víme, stav 
některých silnic v naší obci je ve velmi 
špatném stavu. Ulice jako například 
Třebichovická, Za Křenovkou nebo 
uličky Za Villou a Družstevní mají 
stále    kamenný    povrch,    který    je 

v mnoha případech zcela nevhodný. I když je stav 
obecních prostředků v nepříliš lichotivém stavu, měli 
jsme v úmyslu najít řešení, jak i přes tuto skutečnost 
vozovky opravit.  
Jako vhodná varianta se objevila možnost použití 
asfaltového recyklátu, který není tak finančně náročný 
jako normálně používaný silniční asfalt, avšak svou 
kvalitou je adekvátní. Oslovili jsme tedy firmu ČNES, 
která se zabývá výstavbou silnic a jako jediná používá 
zmiňovaný asfaltový recyklát. Jako první byla vybrána 
ulice Za Křenovkou na kterou byl také zpracován 
rozpočet. Ten byl vystaven ve výši 624 006,-, což je 
jistě přijatelná cena, pro nás však v tuto chvíli vysoká. 
Stav obecních prostředků nám nyní sice rekonstrukci 
této ani jiné další vozovky nedovoluje. Doufáme však, 
že se v nejbližší době tato situace zlepší a budeme 
moci opravy uskutečnit a zlepšit tak dopravní možnosti 
v obci. 
Alespoň slabou náplastí je zahájení oprav nejhůře 
postižených ulic štěrkem, který má v tuto chvíli obec 
k dispozici. Případné konkrétní požadavky na tyto 
opravy obecních komunikací směřujte na OÚ. 
 
 
Prostředky na zimní údržbu silnic        
 
Nechtěje být zaskočen zimou,  
předzásobil se OÚ dostatečným  
množstvím soli pro posyp. 
 
 
 
 



Přehled kulturních akcí 
     
 
 
 
 
 
2. 11. 2011 Divadlo Slaný  
Natáčení pořadu Kolo plné hvězd.  
Cena vstupenky a autobusu je 100,-Kč 
 
11. 11. 2011 Divadlo U hasičů 
Představení Víš přece, že neslyším, když teče voda. 
V hlavních rolích K. Fialová, V. Vydra, P. Nárožný a 
další. Cena vstupenky s dopravou je 310,- Kč. Odjezd 
v 17 hodin od OÚ, závazné přihlášky přijímají              
p. Suchopárková, p. Dušková, p. Fürstová 
 
19. 11. 2011 Perníčkování s Veronikou 
Začátek ve 14 hodin, perníčky a další potřebné věci 
budou připraveny – srdečně zveme ! Cena kurzu bude 
100,- Kč.  
 
20. 11. 2011 Vítání občánků 
Proběhne od 14 hodin v prostorách OÚ. 
 
26. 11. 2011 2. Adventní výstava 
Uskuteční se v zasedací místnosti OÚ v době              
od 9 do 17 hodin. 
Rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem 
proběhne bezprostředně po skončení výstavy, tedy 
v 17 hodin. Bude doprovázeno malým kulturním 
programem, zajištěno bude rovněž občerstvení pro 
všechny.  
 
 
Fotbalový podzim        
 
 
 
 
 
 
Podzimní část našeho účinkování ve fotbalové III. třídě 
zatím vcelku splňuje naše očekávání. Cíl, kterým bylo 
získat na podzim 15 bodů, je na dosah. Po 10 kolech 
máme na svém kontě 13 mistrovských bodů                
za 4 vítězství a jednu remízu se skórem 16:16. Sice 
jsme utrpěli 5 porážek, ale pozitivní je, že jsme prohráli 
vždy pouze o jednu či dvě branky. Strach z výprasku  
od mnohem zkušenějších týmů se postupně vytratil      
a jsme pro všechny rovnocenným soupeřem. 
V některých zápasech jsme prohráli jen díky 
nezkušenosti a neschopnosti vstřelit branku, přestože 
jsme byli jasně lepším týmem.  
V současné době jsme ve 14ti členném poli na pro 
nováčka krásném devátém  místě. A protože poslední  

3 zápasy budeme hrát s týmy z dolní části tabulky, 
doufáme, že nejen překonáme náš cíl a získáme více 
než očekávaných 15 bodů, ale také že se dostaneme 
do první poloviny podzimního pořadí.  
Pozitivní jsou i zvyšující se návštěvy na našich 
zápasech, kdy oproti dřívějším 10 zvědavcům se 
dostavuje i padesát diváků. Víme, že existuje kritika 
složení týmu, kde je málo hráčů ze Svinařova. To však 
skutečně není chybou vedení oddílu. Máme zájem       
o každého fotbalistu z obce, protože chápeme, že nižší 
soutěže mají být zejména o sportovní realizaci místních 
obyvatel, bohužel však více místních hráčů nemá 
zájem o hru v našem týmu.  
                     Josef Arlt 
 
Příspěvky do Zpravodaje 
 
S potěšením musíme konstatovat, že část příspěvků 
pochází od vás, občanů a doufáme, že nebudou 
nadlouho poslední. 
Děkujeme.  
 
Společenská rubrika 
 
30. 9. 2011 zemřel pan Jiří Doberstein 
 
 
 
 
 
 
 
Jubilanti 
15. 10. paní Milena Dvořáková                    65 let 
29. 10. paní Anna Rosenkrancová               85 let 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Oběma jubilantkám přejeme pevné zdraví a hodně 
spokojenosti do dalších let ! 


