
Vážení spoluobčané!
V dalším čísle našeho občasníku Vás budeme informovat kromě jiného o 
aktuálním dění v obci. 

Ve Zpravodaji č. 2/2007 jsem Vás informoval, že naše obec obdržela do-
taci na přestavbu bývalé školní budovy. Tato dotace byla opravdu přislí-
bena, ale dle současného zjištění nebylo zajištěno finanční krytí přislíbené 
bývalým ministrem financí. Při navrhování státního rozpočtu se nenašla 
rezerva, která by tyto přislíbené dotace zajistila (naše obec není jediná, 
která takovouto dotaci nedostala). Jelikož ale stejně měla být  akce pře-
stavby  dokončena  až  v roce  2008,  jeví  se  možnost  požádat  o  dotaci 
z prostředků  Evropské  unie.  V  současné  době  se  ale  teprve  připravují 
podklady pro vypracování žádostí na čerpání z těchto zdrojů a tak si ještě 
musíme jeden až dva měsíce počkat, až budou vyhlášeny. Žádost o dotaci 
na  přestavbu  bývalé  školní  budovy  budeme  znovu  předkládat.  Záměr 
obce využít budovu především na Mateřskou školku, Obecní úřad a Kni-
hovnu s veřejným internetem stále platí.

Obdobná je situace se žádostí o dotace na Obecní vodovod a Kanalizaci 
s ČOV. Jeví se možnost získání dotace z Evropských fondů ve výši 70 až 
90 % celkových nákladů. V současně nabízených dotacích se pohybuje 
dotovaná výše z celkových nákladů kolem 40 %. Vodovodní přivaděč je 
v současné době „dotažen“ do Tehova a Všestar. I zde však musíme ještě 
vyčkat  na  vyhlášení  Operačních  programů  příslušných  ministerstev  a 
„dotažení“ vodovodního přivaděče co nejblíže nebo přímo do naší obce. 
Bez zdroje vody není možno zkolaudovat případně vybudovaný vodovod.

Další  informací  ve  výše  uváděném Zpravodaji  byla  zmínka  o Kronice 
obce v elektronické podobě. Je doplňována údaji ze zápisů Zastupitelstva 
obce od roku 1990, článkem o myslivosti v naší obci apod. Zástupci ry-
bářského spolku zatím žádný článek či dokument nedodali.

K dalšímu článku o možnosti prodloužení některých autobusových linek 
do Černých Voděrad nebo z Černých Voděrad do Zvánovic uvádím, že 
dle poslední informace od starosty Černých Voděrad, stále platí možnost 
takto spojení mezi obcemi uskutečnit na náklady provozovatele.

Tělocvičná jednota Sokol v současné době provádí opravu vnitřních omí-
tek a topení v sále Sokolovny.  Dokončení  těchto oprav se předpokládá 
do posvícení tak, aby bylo možné 20.října 2007 uspořádat tradiční koncert 
Staropražských heligonkářů.

Tolik tedy k aktuálnímu dění v naší obci. Jelikož skončily dětem prázdni-
ny, přeji jim do nového školního roku mnoho úspěchů.
                                                                               Jaroslav Švarc – starosta obce

Společenská kronika

Vítání občánků
se bude konat dne 

28. září 2007
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Naši jubilanti

3. srpna oslavila 60. narozeniny paní
Jana Pízová

12. srpna oslavil 60. narozeniny pan
Jaroslav Gernert

22. srpna oslavila 75. narozeniny paní
Marie Zítková

9. srpna oslavil 80. narozeniny pan
Jaroslav Kareš

5. září oslavila 94. narozeniny paní
Františka Vajgrtová

17. září oslavil 60. narozeniny pan
Ivan Kytka

19. září oslavil 65. narozeniny pan
Bedřich Procházka

21.září oslavila 65. narozeniny paní
Marie Kocábková

K významným výročím všem
 blahopřejeme 
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Závody přes rybník
Již  potřetí  v  tomto  tisíciletí  pořádal  SDH 
Zvánovice dne 4. srpna 2007 Závody přes rybník 
–  Dolejšák.   Soutěžilo  se  v  tradičních  disciplí-
nách – jízda na kole přes lávku, jízda na trakaři – 
dvojice,  kutálení  sudu,  souboj  s  bidly na  lávce 
a přetahování s lanem. 

Tyto závody mají ve Zvánovicích dlouhou tradi-
ci.  Kdy se konaly poprvé už asi  nikdo nezjistí, 
určitě to však bylo před druhou světovou válkou. 
Většinou se závodilo přes rybník Návesník, kde 
to  dnes  pro  jeho  velké  zabahnění  není  možné. 
V minulosti  však byly  tyto závody nejméně je-
denkrát  uspořádány přes  „Nový“ rybník  =  Do-
lejšák nebo-li Průhoňák, zbudovaný v roce 1937. 
Podle  pamětníků  byl  tehdy  na  stráni 
nad rybníkem vysypán  vápnem velký nápis  VÍ-
TÁME VÁS! Dnes je již  tato stráň  zalesněna, 
v dobách to však byla obecní pastvina.

Hlavní disciplína – jízda na kole přes lávku - stá-
le  zůstává  stejná,  vítězí  ten,  kdo  se  na  kole 
nejdéle  udrží  na lávce.  Naopak při  jízdě  dvojic 
na trakaři  vítězí  ten,  kdo  přejede  nejrychleji. 
Ostatní doprovodné soutěže – kutálení sudu, sou-
boj  s  bidly a  lano jsou pozdějšího  data.  Závod 
v neckách,  který  byl  určen  pro  děti,  se  v  sou-
časnosti  už  nepořádá.  Možná  i  proto,  že  by  se 
v obci nenašel potřebný počet necek!

Pokud  vlastníte  nějaké  starší  fotky  ze  závodů 
(před rokem 2000), budeme rádi, pokud je zapůj-
číte k okopírování. Byly by využity jako doplněk 
kroniky obce.

Rozloučení s prázdninami
V  sobotu  1.  září   uspořádal  Sbor 
dobrovolných  hasičů  Zvánovice  na  hřišti 
za Sokolovnou  odpoledne  her  a  soutěží 
pro děti.  Děti  si  zasoutěžily  v  různých 
disciplínách a užily při tom spoustu legrace. 
Vyhrával  každý  –  sladkostí  bylo  dost 
pro všechny soutěžící.  Překvapivě přišlo víc 
menších dětí než dítek školou povinných, těm 
se asi ještě s prázdninami loučit nechtělo. 

Celé  odpoledne  se  po  obloze  honila  šedá 
mračna  hrozící  deštěm.  Nakonec  se  počasí 
umoudřilo a déšť nepřišel. A tak si všechny 
děti na závěr pěkného odpoledne mohly opéct 
na ohni špekáčky.

Poděkování patří  všem, kteří  se na přípravě 
a průběhu akce podíleli.
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Jedna ze starších fotografií závodů přes rybník, kterou  zapůjčila  
paní Marie Zítková. Odhad: 40. léta 20. stol.



Co se psalo před 15 lety - z Mlýnských kamenů  rok 1992
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Den otevřených dveří na Komorním Hrádku
V  sobotu  8.  září  se  vyjímečně 
otevřely brány Komorního Hrádku 
pro  veřejnost.  Zámek  je  v  sou-
časnosti  v  majetku  Ministerstva 
obrany a je  využíván jako školicí 
středisko  pro  jazykovou  přípravu 
vojáků AČR.  

Akce se konala v rámci  Dnů Ev-
ropského dědictví. Každý účastník 
obdržel  zdarma  vstupenku,  po-
hlednici zámku a publikaci o histo-
rii Komorního Hrádku. Sběratelé si 
mohli zakoupit pamětní turistickou 
známku.  Po  skončení  prohlídky 
bylo  možné  shlédnout  v  zámecké 
zahradě  ukázky  historického  šer-
mu. 

Tato  památka  byla  v  r.  1945  ze-
státněna a v době užívání armádou 
značně  zdevastována.  Například 
v kapli  byla  původní  dlažba  pokryta  škvárobetonem 
a byla zde zřízena tělocvična. Od roku 1999 zde probíhají 
rozsáhlé rekonstrukce, mnoho krásných nástěnných maleb 

se  podařilo  zachránit.  Horší  je  to 
s původním  vybavením  zámku. 
Většina ho byla nenávratně zničena, 
včetně  několika  unikátních  kach-
lových kamen a zařízení kaple.

Dny  otevřených  dveří  se  konají 
většinou jednou nebo dvakrát ročně. 
Příště si určitě nenechte tuto pěknou 
a  zajímavou  akci  ujít.  Vždyť 
Zvánovice  dlouhá  staletí  spadaly 
pod panství  Komorní  Hrádek.,  sem 
chodili  naši  předkové  zařizovat 
úřední  záležitosti,  byli  zde  souzeni 
a trestáni, byla zde vedena evidence 
jejich majetku,  vydávána různá po-
volení a potvrzení. 

Termíny konání Dnů evropského dě-
dictví  s  úplným  seznamem  zpří-
stupněných objektů naleznete na in-
ternetu na adrese 

http://www.shscms.cz/ehd/  . Také se budeme snažit na ně 
včas upozornit v našem zpravodaji.

Informace Obecního úřadu pro občany

Způsob placení poplatků Obecnímu úřadu ve Zvánovicích:

1. v hotovosti – na OÚ v úředních hodinách

Pokladní: Středa 18.30 - 19.30 

2. příkazem k úhradě na účet OÚ Zvánovice

KB Praha
Číslo účtu:      9120201 Kód banky:    0100

Variabilní symbol: 1337 poplatek za odpad
1341 poplatek ze psa
1345 poplatek z ubytovací kapacity 
2131 poplatek za pronájem pozemku
2132 poplatek za pronájem budovy
3632 poplatek z hrobového místa

Před uvedený variabilní symbol doplnit číslo popisné, popřípadě číslo chaty.
U poplatku z hrobu uvést číslo hrobu, popř. do zprávy pro příjemce jméno a příjmení plátce. 

Konstantní symbol: 0308 
Specifický symbol se neuvádí. 
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