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ŘÍJEN/2020 

 
COVID - 19 
 
Druhá vlna je tu v plné síle, bohužel zasáhla i naši 
obec. Věříme, že i přesto bude tato nemoc nejen v naší 
obci rozšířena v co nejmenší možné míře, nemocní 
budou mít hladký průběh a budou dodržována všechna 
opatření. 
 
Vládní opatření jsou nyní nastavena tak jak jsou, 
v neděli uzavřen maloobchodní prodej, zákaz 
vycházení od 21.00 hod do 05:00 hod a jiná další. I 
když víme, že tato omezení jsou mnohdy nepříjemná, 
dodržujme je prosím, nosme roušky, dodržujme 
rozestupy a zabraňme dalšímu šíření. 
 
   Společně to zvládneme ☺ 
 
OBECNÍ ÚŘAD – ÚŘEDNÍ HODINY 
 
Vzhledem k současné epidemiologické situaci a ke 
stávajícím vládním nařízením jsou opět omezeny 
úřední hodiny, pro veřejnost, našeho OÚ a to: 
 
PO – ST  07:00 – 12:00 hod 
 
KNIHOVNA JE DOČASNĚ UZAVŘENA! 
 
VOK 
 
VOK byl pro tento rok přistaven naposledy, další 
kontejner bude v dubnu 2021. 
 
VOLBY 2020 
 
Dne 2. a 3. října a následující týden proběhly v naší 

obci volby do Zastupitelstev krajů a do Senátu 

Parlamentu ČR. 

 

Výsledky krajských voleb 2020 (Svinařov) 

ANO 2011 – 25,70% 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÝ – 17,29% 

ODS – 15,89% 

Česká pirátská strana – 11,68% 

SPD – 9,81% 

Komunistická str. Čech a Moravy – 7,94% 

ČSSD – 4,67% 

Spojenci – 2,80% 

Trikolora hnutí občanů – 1,87% 

Demokratická strana zelených - 0,93% 

Volte pro Blok – 0,93% 

ODA – 0,47% 

 

FOTBAL 

Vážení fotbaloví fanoušci, bohužel není moc co psát. 

Sezóna je u konce a opět nám ji ukončil koronavirus. 

Tým Svinařova je na průběžném 8. místě. Taková je 

realita. Fotbal není tak důležitý ve srovnání, co se děje 

všude kolem nás v souvislosti s Covid19. Proto vám 

všem přejeme pevné zdraví a věřme, že to vše dobře 

dopadne…  

Zdraví tým Svinařova  

  

OBECNÍ OSVĚTLENÍ  
 

Na jednom z minulých OZ byl schválen postupný nákup 
nového pouličního osvětlení, které je letité a již neplní 
úplně tak svou funkci a hospodárnost, jak by mělo.  

Při “procházení trhu” byla firmou KV Elektro nabídnuta 
možnost nakoupení 60ti svítidel najednou se slevou 
700,-/ks, s tím, že pro příští rok při postupném 
nakupování by nemusela být cena stejná. Nově tedy byl 
odhlasován kompletní nákup svítidel za cenu  
168.000,- Kč s DPH. 

V současné chvíli dochází k postupnému vyměňování 
panem Mullerem, děkujeme.  

VYHLÁŠKA 

Dále byla odsouhlasena obecně závazná vyhláška: 

Nařízení obce č. 1/2020 o zákazu podomního a 
pochůzkového prodeje na území obce Svinařov“. 

 Tato vyhláška (nařízení), má za úkol ochranu našich 
obyvatel, především pak seniorů, před obcházením 
domácností různými podvodníky s všemožnými 
nabídkami prodeje a služeb. 

Cedule se zákazem byly vyvěšeny na začátku a konci 
obce! 

 

 



    Z P R A V O D A J 

OBECNÍHO ÚŘADU SVINAŘOV 

 

Telefon:  312 672 405   U Výboru 176, PSČ 273 05   ou.svinarov@svinarov.net         

Autor článků: OÚ Svinařov  Schváleno dne: 28. 10. 2020 

 

 

DEZINFEKCE OBCE 

V sobotu 31. 10. 2020 bude naším SDH provedena 
dezinfekce frekventovaných míst v obci.  

Autobusové zastávky, dětské hřiště, lavičky, náves, 
prostor před obchodem, vstup na obecní úřad, hřbitov.  

Děkujeme ☺ 

PAMÁTKA ZESNULÝCH 

2. listopadu datum, které bezpodmínečně patří k 
památce zesnulých. Letos je vše bohužel trochu jinak a 
je potřeba dodržovat určitá opatření i při vstupu na 
místní hřbitov. 

Prosíme proto, abyste pokud možno navštívili hřbitov v 
jiných dnech, než přímo 2. 11., kdy lze očekávat, že 
zde bude hodně lidí. Vstupujte prosím na hřbitov v 
rouškách a v minimálním počtu lidí tak, aby byla 
dodržena vaše ochrana a bezpečnost Vás i ostatních. 

Nezdržujte se v místě déle, než je zbytečně nutné. 

    Děkujeme☺ 

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE 

Sobota 28. 11. 2020 by pro nás jako každý rok 
znamenala akci jako jsou Vepřové hody a Vánoční 
jarmark s rozsvícením Vánočního stromu. 

V tuto chvíli bohužel nevíme, jak bude epidemiologická 
situace vypadat, tedy si ani nedovolujeme nic slíbit. 

Snad jen zde můžeme říct, že pokud se akce bude 
konat, dáme Vám včas vědět. 

 

 


