
Vážení spoluobčané, 

dovolte mi závěrem roku, roku kdy si celá naše republika připomínala 90. výročí svého vzniku,  
provést malou rekapitulaci významnějších událostí v naší obci v téměř již uplynulém roce 2008.
V lednu začala naše obec a obecní úřad použí-
vat razítka se znakem obce v záhlaví. Dále byla 
podepsána  smlouva  o  smlouvě  budoucí 
na věcné břemeno a to umístění kabelu T-mobi-
le  do  obecní  komunikace  v Borecké  ulici. 
Po umístění kabelu, sepsání smlouvy a zaregis-
trování  na  katastru  nemovitostí  obdrží  obec 
jednorázovou úhradu 100 000,- Kč.
V únoru byla  obci  předána  nově  zpracovaná 
kronika obce za léta 1990-1999 v tištěné podo-
bě.
V březnu  byla opětovně otevřena prodejna po-
travin a bylo obci oznámeno přidělení dotace na 
Nové dětské hřiště.

V dubnu byla projednána a schválena Zastupi-
telstvem studie na přestavbu bývalé školní bu-
dovy. 
Tak  jako  každým  rokem  byla  pálena  velká 
hranice nad Marjánkou-Čarodějnice.
V květnu byl  připomenut  svátek Dne osvobo-
zení položením věnce k pomníku padlých.
Svátek  matek  připomenuli  Baráčníci  svým te-
tičkám  kytičkou  a  občerstvením  na  Obecním 
úřadě.
V červnu uspořádal SPOZ zájezd pro důchodce 
do vesničky Ostrá u Nymburka.

(pokračování na str. 2)

Srdečně Vás zveme  na tradiční

SETKÁNÍ POD VÁNOČNÍ HVĚZDOU
u kaple dne 23. prosince 2008  v 17 hod.

Poprvé zde vystoupí děti s básničkami, písničkami a koledami, které si připravily pod vedením členek SPOZ.

           Teplé nápoje zdarma                                                                                         Vstupné dobrovolné

Vybrané vstupné bude využito ve prospěch místních dětí.
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Ohlédnutí za uplynulým rokem
V červenci Obecní  úřad  spolu  s Baráčníky  a 
Hasiči uctil památku M. J. Husa položením kyti-
ce k jeho pomníku pod kaplí a zapálením hrani-
ce za Sokolovnou.
V srpnu byl  nově  otevřen  bufet  v budově 
prodejny  potravin.  Rozloučení  s prázdninami 
připravili dětem Hasiči.
V září Obecní úřad spolu se spolky a SPOZem  
uspořádal  3.  setkání  občanů,  rodáků  a  přátel 
obce  Zvánovice.  I  letos  proběhlo  v zasedací 
místnosti Obecního úřadu Vítání nových občán-
ků.
V říjnu bylo  otevřeno  slavnostně  nové  dětské 
hřiště,  uspořádán  lampionový  průvod  obcí  a 
položena  kytice  k pomníku  padlých  s připo-
menutím  významu  dne  28.  října  a  90.  výročí 
vzniku první Československé republiky. Znovu 
byla podána žádost o dotaci na přestavbu bývalé 
školní budovy na MŠ.
V listopadu byla opětovně podána žádost o do-
taci  na  kanalizaci  s čistírnou  odpadních  vod 
v obci  Zvánovice.  Začátkem listopadu  doplnili 
rybáři nové ryby do Hořejšího rybníku, tak jako 
každým rokem. Asi týden na to začaly ryby jak 
nové tak i ty starší hynout. Proto jich byla část 
vylovena  a přemístěna  do rybníčku u vrbiček. 
Tyto jsou, zdá se v pořádku, uhynulé ryby jsou 
soustavně  likvidovány.  Následně  bylo  podáno 
trestní oznámení na neznámého pachatele policii 
České  republiky  a  spolu  s Inspekcí  životního 

prostředí  je  tato  záležitost  řešena.  O výsledku 
šetření budeme veřejnost informovat.
V prosinci rozhodlo  zastupitelstvo  o  nákupu 
nového  traktoru  na  údržbu  obce  a  to  jak 
v zimním tak i letním období. 
Tak jako každý rok se uskutečnilo setkání dů-
chodců  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu. 
Sokol  připravil  pro  děti  opět  jako  každý  rok 
Mikulášskou nadílku. 
Před  vánocemi  23.12.2008  bude  opětovné  se-
tkání občanů u kaple od 17 hod. Budou podává-
ny teplé nápoje a prvně v této tradici setkávání 
vystoupí děti, které přednesou své básničky, ko-
ledy a písničky, podobně jako tomu bylo při se-
tkání rodáků v září  a důchodců koncem listopa-
du. Tato vystoupení dětí zajišťují členky SPOZu 
a jim i dětem patří veliké poděkování za jejich 
přípravu, úspěšné a líbivé podání. 
Hospodaření  v obecních  lesích  -  je  zpra-
covávána  nahodilá  těžba  (polomy,  kůrovec  či 
jinak  napadené  stromy),  výtěžek  za  rok  2008 
téměř 400 000,-Kč,výdaje za údržbu lesa necelá 
polovina z výnosu.  
Na závěr  bych  Vám chtěl  vážení  spoluobčané  
poděkovat  za  spolupráci  během  uplynulého  
roku, popřát Vám hezké prožití zbytku Adventní-
ho  času,veselých  vánočních  svátků  a  hodně 
štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 2009.

 Jaroslav Švarc-starosta obce

Dne 28. října 2008 bylo slavnostně otevřeno nové dětské hřiště, které bylo vybudováno z iniciativy  
Komunitního  centra  Zvánovice,  za  finanční  podpory  Evropské  unie,  České  republiky a  obce 
Zvánovice. Na slavnostní otevření se přišlo podívat mnoho dětí i dospělých a ani vytrvalý déšť ne-
odradil malé nedočkavce od toho, aby vše ihned vyzkoušeli. Místo plánovaných soutěží na hřišti byl  
pro děti připraven tvořivý koutek z přírodnin v zasedací místnosti OÚ. 
Rovněž podvečerní  lampionový průvod, konaný k 90. výročí vzniku republiky, se těšil velké účasti  
malých i velkých. I přes nepřízeň počasí přišlo asi 80 lidí.
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Představujeme....
Komunitní centrum Zvánovice
Zakladateli Komunitního centra Zvánovice, o.s. 
jsou čtyři lidé, kteří mají zájem o rozvoj regio-
nu,  ve  kterém  bydlí  a  jsou  přesvědčeni,  že 
nejsou sami a postupem času získají spolupra-
covníky, bez kterých by Komunitní centrum ne-
mělo dlouhou existenci a ani smysl.
První impuls vzešel od Leoše Princla, místního 
občana a podnikatele. Po dohodě s Ing. Tomá-
šem  Votíkem  -  projektovým  manažerem  a 
zvánovickým starostou panem Jaroslavem Švar-
cem bylo založeno občanské sdružení, které by 
se mělo stát servisní organizací a zároveň iniciá-
torem  různých  rozvojových  a  komunitních 
projektů. Na ustavující valnou hromadu byl po-
zván  také  pan  Vladimír  Haš,  manažer  místní 
akční skupiny Říčansko, který ochotně přislíbil 
pomoc a následně byl zvolen jako předseda do-
zorčí rady sdružení.
Dne 2.10.  2007 byl  podán návrh na registraci 
Občanského  sdružení  Komunitní  centrum 
Zvánovice, o.s. (KCZ). To bylo zaregistrováno 
na Ministerstvu vnitra  k 11.10.2007 a založeno 
bylo  17.10.2007  ustavující  valnou  hromadou. 
Byla  podepsána  partnerská  smlouva  KCZ  s 
místní akční skupinou (MAS) Říčansko, o.p.s. a 
MAS Servis Říčansko, o.s.
Posláním  KCZ  je  vytvářet  podmínky  pro  se-
tkávání lidí, pro rodiny s dětmi, pro posílení role 
rodinného života a pro rozvoj obce Zvánovice.
Zatím  je  ale  Komunitní  centrum  v začátcích 
činnosti  a  jeho možnosti  jsou omezené  jak fi-
nančně tak kapacitně. Rádi bychom se soustře-
dili  na  přípravu a  realizaci  projektů  na  rozvoj 
obce Zvánovice a iniciovali či podporovali růz-
né  sportovně-kulturní  a  výchovně  vzdělávací 
programy. které Vás zajímají a máte chuť se za-
pojit.
Chtěli bychom postupně a po krůčkách pracovat 
na aktivitách a projektech, které by vedly k vy-
tvoření  prostoru  pro  občany  obce  Zvánovice, 
od nejmenších po seniory. 
Chceme reagovat na potřeby lidí a čekáme na 
zpětnou  vazbu.  Rádi  bychom  se  podíleli  na 
činnostech,  které  povedou  k  aktivnímu  a 
spokojenému životu lidí ve Zvánovicích.

Ale  organizace  bez  členů  a  zájmu místních 
obyvatel  fungovat  nemůže,  proto  bychom 
Vás  rádi  přizvali  k  jednotlivým  aktivitám. 
Budeme rádi za Vaše názory, rady, iniciativy 
a samozřejmě i pomoc.
Chceme zdůraznit, že sdružení je na začátku 
své činnosti. Chuť do práce máme, ale naše 
časové i finanční možnosti jsou omezené. Ve-
lice přivítáme Vaši spolupráci.
Kontakt: 

Občanské sdružení nemá vlast-
ní  prostory.  Adresa  sídla  je  v 
místě  bydliště  předsedy  Leoše 
Princla:  Ondřejovská  87,  
251 65 Zvánovice.
Můžete nás kontaktovat pomocí 
webu  www.kc-z.cz  nebo  mů-

žete  vhodit  vzkaz  do  schránky  KCZ  v  sídle 
sdružení nebo telefonicky na uvedených číslech, 
popřípadě si domluvit osobní setkání.
Leoš Princl mobil - 603 207 150
Anna Honzíková mobil - 736 767  04
Monika Princlová mobil - 605 218 011, 
princlova@hewer.cz 

Nápady na projekty a aktivity:
➢ Mateřská školka
➢ Mateřský  klub  -  aktivní  dopoledne  1x 

týdně  s  různorodým  programem  pro 
předškolní  děti  v  doprovodu  maminek 
(babiček, tatínků,...) - viz dále

➢ Czech POINT – kontaktní místo veřejné 
správy, doba zbytečného obcházení úřa-
dů,  hodinová čekání či zdlouhavé dojíž-
dění je díky těmto službám již minulostí 

➢ Internetová kavárna
➢ Kurzy práce na počítači pro začátečníky 

- různé věkové kategorie
➢ Malé  středisko asistenčních  služeb  pro  

seniory v obci a okolí
➢ Různorodé akce pro děti a mládež
➢ Další vzdělávání

Fotografie  a  další  informace  o plánovaných  i 
uskutečněných akcích naleznete  rovněž na na-
šem webu.
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Mateřský klub
Vážně uvažujeme o Mateřském 
klubu ve Zvánovicích. Prozatím 
bychom  se  mohli  scházet  1x 
týdně  v  zasedací  místnosti 
na obecním  úřadě  (předběžně 
projednáno  s  panem starostou). 

Jednalo  by  se  o  aktivní  dopoledne  pro  před-
školní děti od miminek po předškoláky, ve kte-
rém by si i maminky (babičky) našly chvilku na 
popovídání u šálku čaje či kávy.
Přibližný program : zpívánky s kytarou a jedno-
duchými  nástroji  pro  děti  (rolničky,  tyčky, 
rachtátka),  pohybové  hry pro  menší  děti 
s říkankami,  malování  a tvoření dětských vý-
robků, svačinka a volné hraní.
Zatím  zjišťujeme,  jestli  byste  měli  zájem 
o podobnou aktivitu - můžete hlasovat v anketě 
na našem webu  www.kc-z.cz. Mám zkušenosti 
z práce v Mateřských centrech.  Případně určitě 
uvítám jakoukoliv spolupráci.

Krásné prožití vánočních svátků 
a mnoho úspěchů v roce 2009

            Vám přeje 
                         redakce

Proti toku času
Z baráčnické kroniky:

Stalo  se  v  obci  Zvánovice  dne  23.  prosince 
1983. Vánoční shon, nákupy, poslední přípravy 
na Štědrý den. Převládala představa příjemných 
překvapení,  na  které  se  vždy všichni  upřímně 
těší.
I tetička Chytrová sháněla nějaké dobroty, když 
tu najednou zpozorovala, jak v místním rybníku 
zmizelo ve vodě děvčátko.  Ač je jí  sedmdesát 
let, dala se do běhu, co nejvíce mohla. Naštěstí 
byl nablízku soused Václav Mourek, který při-
spěchal a bez váhání skočil do ledové vody, aby 
tonoucí děvčátko zachránil. S úspěchem jej do-
pravil na břeh. Byl vskutku nejbližší čas. Za po-
moci dalších ochotných místních občanů podaři-
lo se postiženou školačku přivést k životu a pře-
dat k lékařskému ošetření. 
Jsme  hrdi  na  své  členy  baráčnické  obce 
ve Zvánovicích,  kterým se jejich statečným či-
nem  podařilo  zachránit  mladý  lidský  život. 
Máme všichni společně upřímnou radost z toho, 
že  díky  neohroženému  zásahu  mohla  malá 
Zuzanka ve zdraví a spokojenosti trávit vánoční 
svátky v kruhu své rodiny s přešťastnými rodiči. 
Nedovedeme ani domyslet, jaký Štědrý večer by 
byla prožívala rodina malé školačky, kdyby ne-
měla tato nešťastná příhoda tak šťastný konec.

       (tento článek byl otištěn ve Zpravodaji Veleobce  
sdružených obcí baráčníků v Praze, duben 1984)

Společenská kronika
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Naši jubilanti
prosinec

88 let
Marie Veselá

K významnému výročí
srdečně blahopřejeme 
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