
Vážení spoluobčané!
Přeji Vám na začátku Nového roku 2007 ještě 
jednou  všechno  nejlepší,  štěstí,  zdraví 
a spokojenost po celý tento rok. Věřme, že bude 
v mnohém lepší a příznivější než rok minulý.
Dostává  se  Vám  do  rukou  další  číslo  našeho 
Občasníku a proto mi dovolte sdělit  Vám, jak 
v naší obci třídíme komunální odpad.
Třídění  odpadu  u  nás  provádíme  systémem 
EKOKOM. Trvale  bydlící  občané  ukládají 
netříděný  odpad  do  svých  100  litrových 
popelnic opatřených známkou příslušného roku. 
Chataři  a  občané  nebydlící  zde  trvale  mají 
možnost  ukládat  netříděný  odpad  do  1 100 
litrových  kontejnerů  umístěných  na  dvou 
místech - u chatové osady a pod bývalou školou.
Letos platíme poplatek za osobu trvale bydlící 
nebo nemovitost sloužící k rekreaci 450,- Kč.
Kromě této možnosti  ukládat netříděný odpad, 
ukládáme  odpad  který  lze  třídit  takto:  plast, 
papír  a  sklo  do  samostatných  označených 
kontejnerů  umístěných  u  Hasičské  zbrojnice 
a bývalého MNV. Kovový odpad se ukládá do 
samostatného  velkého  kontejneru  rovněž 
za bývalým MNV č.p.31.  Zde prosím, aby byl 
odkládán  opravdu  jen  kov  a  nikoliv  staré 
lednice, el.ohřívače či jiné spotřebiče a ostatní 
netříděný  odpad,  který  patří  do  nádob,  jak  je 
uvedeno výše. 
Staré  lednice,  elektrické  ohřívače  a  další 
elektrospotřebiče,  autobaterie,  barvy  a  nádoby 
od  barev  apod.  patří  do  takzvaného 
nebezpečného  odpadu  a  ten  je  v naší  obci 
odvážen 2x ročně - na jaře a na podzim. Termín 
svozu bývá včas oznámen na vývěsní desce OÚ 

a  nadále  s termínem  odvozu  budete 
seznamováni i v našem Občasníku.
Nebezpečný  odpad  nesmí  být  bez  vědomí 
Obecního úřadu nikde odkládán – přistižený 
viník může  být za tento přestupek finančně 
postižen!!!
Ještě  je  možno  třídit  odpad  formou 
biologického,  to  je  posekaná  tráva,  shrabané 
listí,  drobné  větve,  keříky  apod.  ukládat 
do velkého kontejneru umístěného pod bývalou 
školou  nebo  na  místa  dohodnutá  s Obecním 
úřadem a  tento  odpad  samostatně  odvážet.  Je 
zbytečné a nákladné odvážet jej do vzdálenosti 
cca  30  km  spolu  s ostatním  netříděným 
odpadem.
A nakonec pro úplnost ještě malé upřesnění, co 
se  děje  s vytříděným  odpadem.  Pokud  je 
v kontejnerech opravdu odpad vytříděn (je tam 
pouze takový,  jak je  na kontejneru označen – 
plast,  papír,  sklo)  je  odvezen  samostatně 
k dalšímu zpracování a následně obec za takto 
vytříděný  odpad  dostane  malou  úhradu,  která 
činí za každé čtvrtletí 3-4 tisíce korun.
Na závěr tohoto příspěvku Vás žádám laskavě 
o pečlivé  třídění  odpadu,  udržování  čistoty 
kolem  sběrných  nádob  a  tím  i  současně  o 
zlepšování životního prostředí v naší obci.

 Děkuji Vám – starosta obce
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Oprava z minulého čísla
V  minulém  čísle  jsme  chybně  uvedli  datum 
konání  Hasičského  plesu.  Správný  údaj  je 
27.1.2007. 
Za chybu se omlouváme.



Obecní ú ad informujeř

Obecní zastupitelstvo
Od  ustavujícího  zasedání  Obecního 
zastupitelstva  se  uskutečnila  dvě  veřejná 
zasedání.  Každý  občan  obce  má  právo 
na požádání  nahlédnout  do  zápisů  a  usnesení 
z těchto  zasedání.  Zápisy  a  usnesení  jsou 
uložena v kanceláři Obecního úřadu.
Pro  informaci  z těchto  jednání  uvádíme 
nejdůležitější rozhodnutí:
➢byla  projednána  a  schválena  nová  Obecně 

závazná vyhláška obce Požární řád
➢byly  schváleny  odměny  zastupitelům 

a jednorázová odměna členkám  SPOZ
➢starosta  obce  byl  pověřen  vydávat  povolení 

ke kácení  stromů  rostoucích  mimo  les 
(po projednání ve Stavební komisí)

➢byla zvýšena cena poplatku za odpad na osobu 
či  nemovitost  na  450,-  Kč  (vzhledem 
k rostoucím nákladům za likvidaci a odvoz)

➢byl schválen rozpočet obce  na rok 2007 jako 
vyrovnaný ve výši 2,973.100,- Kč

➢OZ  (Obecní  zastupitelstvo)  souhlasí 
s nákupem  sněhové  radlice  za  traktor  pro 
zajištění zimní údržby místních komunikací

➢OZ souhlasí s výjimkou ze stavební uzávěry - 
pozemky Kádov

➢OZ  souhlasí  s uzavřením  nových  smluv  na 
pojištění obecního majetku a odpovědnosti

➢OZ  nesouhlasí  s nabídkou  na  vypracování 
digitálních map obce v hodnotě cca 40 tis.

➢OZ souhlasí s vydáváním Občasníku občanům 
Zvánovic zdarma

Příští zasedání OZ se koná 11.1.2007

Místní poplatky
Obec  Zvánovice  zavádí  a  vybírá  tyto  místní 
poplatky: (výtah z vyhlášky)

Poplatek ze psů
Poplatku  podléhají  psi  starší  tří  měsíců. 
Poplatek platí držitel psa. Poplatník je povinen 
oznámit  správci  poplatku  písemně  nebo  ústně 
do protokolu do 5 dnů vznik, zánik nebo změnu 
své  poplatkové  povinnosti.  Poplatek  činí 
za kalendářní  rok  100  Kč  za  psa,  za  druhého 
a každého  dalšího  psa  150  Kč.  Splatnost  je 

do 28.2.  příslušného  kalendářního  roku. 
Vznikne-li  poplatková  povinnost  po  termínu 
splatnosti, je polatek splatný do 15 dnů ode dne, 
kdy povinnost platit poplatek vznikla.

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek činí  za  každý i  započatý m2 a  každý 
i započatý  den užívání veřejného prostranství:
➢ provádění výkopových prací 1 Kč za m2

➢ za  umístění  dočasné  stavby  nebo  zařízení 
sloužícího  pro  poskytování  prodeje  nebo 
služeb 10 Kč za m2

➢ za  umístění  stavebního  nebo  reklamního 
zařízení 5 Kč za m2

➢ za  umístění  a  provoz  lunaparků,  cirkusů 
a jiných obdobných atrakcí 50 Kč za den

➢ za umístění skládek 5 Kč za m2

➢ za  vyhrazení  trvalého  parkovacího  místa 
500 Kč za rok

➢ za  využívání  veřejného  prostranství 
pro potřeby  tvorby  filmových  a  televizních 
děl 1000 Kč za týden

➢ z akcí pořádaných na veřejném prostranství, 
jejichž  výtěžek  je  určen  na  charitativní 
a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí

Poplatek  z  ubytovací  kapacity v  zařízeních 
určených k přechodnému ubytování  za  úplatu. 
Poplatek platí  ubytovatel,  kterým je  právnická 
nebo fyzická osoba, která přechodné ubytování 
poskytla. Poplatek činí za každé využité lůžko a 
den 10 Kč nebo paušál 30 000 Kč.

Poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru,  přepravy,  třídění,  využívání 
a odstraňování  komunálních  odpadů byl 
na rok 2007 stanoven ve výši 450 Kč za každou 
fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt.. 
Poplatek ve výši 450 Kč je stanoven i za každou 
stavbu sloužící k individuální rekreaci, ve které 
není  hlášena  žádná  fyzická  osoba  k  trvalému 
pobytu.  Splatnost  je  do  28.2.  běžného  roku, 
v některých případech ve dvou splátkách k 28.2. 
a 31.8.
Vyhláška  v  plném  znění  je  k  nahlédnutí  v 
kanceláři  obecního  úřadu  v  úředních 
hodinách.
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Život v obci

Ohlédnutí za uplynulým rokem
V  dalších  číslech  Občasníku  vás  budeme 
průběžně  informovat  o  chystaných 
i uskučněných akcích  ve  Zvánovicích.  Protože 
první  číslo  obnoveného  vydání  vyšlo  teprve 
v prosinci,  připomeneme  vám některé  události 
uplynulého roku 2006.
Akce byly většinou pořádány Obecním úřadem 
ve  Zvánovicích,  Sborem  pro  občanské 
záležitosti  (SPOZ)  a  místními  spolky 
a sdruženími.
Začátek  roku  byl  ve  znamení  plesové  sezony. 
Konaly  se  plesy  –  Hasičský,  Rybářský, 
Myslivecký  a  v  březnu  maškarní,  pořádaný 
Baráčníky.  V  dubnu  a  říjnu  se  uskutečnily 
koncerty Staropražských heligonkářů.
Největší  událostí  roku  bylo  žehnání  nového 
zvonu  do  místní  kaple  dne  20.  května  2006. 
Tento,  v  pořadí  již  třetí  zvon,  byl  pořízen 
ze sbírky  pořádané  místními  spolky  a  občany. 
Předešlé  dva  zvony byly zrekvírovány v době 
světových  válek  pro  vojenské  účely  –  bronz 
ze kterého byly ulity se použil na výrobu zbraní. 
Kaple byla bez zvonu více než 60 let.
Ve  stejný  den  se  konaly  i  oslavy  115.  výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů. Večer byl 
zakončen  taneční  pouťovou  zábavou  v  místní 
Sokolovně.
Pro  občany  neznalé  místních  zvyků 
připomínáme, že pouť se ve Zvánovicích slavila 
vždy  16.  května  na  svátek  sv.  Jana 
Nepomuckého  (podle  katolického  kalendáře), 
kterému je zasvěcena místní kaple. V roce 1923 
bylo místními občany rozhodnuto, aby se pouť 
slavila  vždy  první  neděli  po  16.  květnu. 
Posvícení  se  drží  první  neděli  po  sv.  Havlu 
(16. října). 
Před  třemi  lety  byla  obnovena  tradice 
připomínání  výročí  upálení  Mistra  Jana  Husa. 
Letos  se  konalo  setkání  občanů  u  Husova 
pomníku  a  následně  posezení  u  ohně 
za Sokolovnou.   Dříve  byly  páleny  ohně 

na kopci  Boučí,  kde  to  už  dnes  není  možné 
z důvodu zástavby.
V srpnu  hasiči  uspořádali  závody přes  rybník 
Dolejšák.  Soutěžilo  se  v  jízdě  na  kole  přes 
lávku, na trakaři, kutálení sudu , souboj s bidly 
a přetahování s lanem. Tato tradice závodů zde 
byla  už  před  2.  sv.  válkou,  většinou  se  však 
konaly přes rybník na návsi.
Dne 28. října jsme si připomněli výročí vzniku 
samostatného  Československa.  Obcí  prošel 
průvod  občanů,  děti  se  zúčastnily  s  lampiony 
a pochodněmi. U pomníku padlým byla uctěna 
památka obětí světových válek.
V  průběhu  celého  roku  členky  SPOZ 
navštěvovaly  občany slavící  významná životní 
výročí,  aby jim popřály a předaly malý dárek. 
Pro důchodce byl uspořádán zájezd a počátkem 
prosince setkání na obecním úřadě. Jako každý 
rok,  tak  i  letos  se  konalo  vítání  nejmladších 
občánků.
Nezapomínalo  se  ani  na  ostatní  děti.  Hasiči 
pro ně uspořádali zábavné a soutěžní odpoledne 
na  rozloučení  s  prázdninami  a  Sokol 
Mikulášskou nadílku.
Před  Vánocemi  se  uskutečnilo  druhé  „Setkání 
pod Vánoční hvězdou“ u kaple. Stejně jako loni 
byly  podávány  teplé  nápoje.  Letošní  setkání 
bylo ještě rozšířeno o malou výstavku betlemů, 
která potěšila hlavně děti.
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Proti toku asuč

Milí čtenáři, 
v  této  rubrice  bychom  vás  rádi  seznamovali 
s událostmi  z  doby  minulé,  především  s  tím, 
co je  zaznamenáno  ve  starých  pamětních 
knihách  a  kronikách  -  obecních,  školních 
i spolkových.  Začínáme  s  úvodem  z  Pamětní 
knihy založené před 170 lety:

Tato pamětní kniha jest od roku 1837 nákladem 
sousedské obce Zvánovské založena, do které se  
také  ještě  i  některé  předešlé  pamětihodné 
události jichžto nám hodnověrní starý předkové  
naši  oustním  podáním  zanechavše,  k  milému 
na ně se upamatování řádně zaznamenali.
Touto  pamětní  knihou  doufáme  se  obzvláště  
zavděčiti našim potomkům, kteří čtouce v ní se  
dozví  pouhé  pravdy  co  za  předešlých  časů 
pamětihodného se  přihodilo,  což  že  jim velmi  
milé a příjemné bude. Rovněž jako i nám by to  
velmi  vhodné  bylo,  kdybychom  někde  čísti  
mohli, jak to u nás ve vůkolí našem před sto lety  
vyhlíželo.  Že  nám  toho  ale  naši  předkové  
písebně  nezanechali,  musíme  se  spokojiti  jen  
s tím, co nám starý muži oustně vypravují a to  
ještě  jest  jen  tak  dalece  podstatné,  čeho  oni 
sami pamětníci jsou, co ale od svých otců neb 
dědů  slýchali,  v  tom  se  již  nalézají  všelijaké 
pochybnosti.  Co  ale  zde  zaznamenáno 
a podpisem  obce  představenými  bude,  o  tom 
také žádný z potomků našich pochybovati moci 
nebude.  Ostatně jest  naše žádost byste  až nás  

zde  více  mezi  vámi  nebude  -  všecky  další  
památní příhody sem zaznamenati, jakož i také 
za nás k Pánu bohu upřímné vzdechnouti sobě 
neobtížili,  nepochybujíce,  že  i  vaši  potomci  
to samé i vám učiní.
 Pročež  tehdy  my  tuto  jakožto  sousedé  
a zakladatelé  této  knihy  nejprve  pro  památku  
všichni svá jména a příjmení a stav každý svou  
vlastní rukou podepisujeme.
 čp. Jméno a stav
 1 Johan Zítka rychtář
 2 Jan Zamyslický soused
 3 Jan Drška soused
 4 Franc Vykoukal soused
 5 Josef Vykoukal
 6 Franc Bubeník
 9 Jan Matys soused
 10 Josef Šindelář soused
 11 Josef Veselej soused
 12 Jan Zámyslický počet vedoucí
 14 Josef Vávra soused
 15 Josef Zámyslický soused
 17 Jiří Matys konšel
 32 Josef Zídka dohližitel školy
 35 Martin Trojánek soused
 36 Václav Trojánek soused
 24 Jan Černý
 25 Martin Trojánek toho času poselák
 Jan Dušek boškovský mistr kovářský
 Karel Miller šenkýř

Spole enská kronikač
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V lednu 2007 oslaví významné životní jubileum:

Jarmila Taušková
Jaroslava Šrámová
Růžena Knížková

Miloslava Jordánová

Všem srdečně blahopřejeme!
 

V roce 2006 nás navždy opustili tito spoluobčané:

Jiřina Horáková
Josef Horák

Emílie Zámyslická
Milada Trojánková

Věnujte jim prosím tichou vzpomínku.
a

Q
Zpravodaj Mlýnské kameny Zvánovické Vydává Obecní úřad Zvánovice pro svoji potřebu
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