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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

VÁŢENÍ SPOLUOBČANÉ,  

dovolte mi v prvním čísle letošního ročníku na-

šeho Zpravodaje podat Vám informace o dění 

v naší obci: 

Jak jste mnozí z Vás zaznamenali, jsou na našem 

katastrálním území v prostoru Boučí směr 

hvězdárna prováděny výkopové práce a poklád-

ka vodovodního potrubí. Tady tedy začaly práce, 

dlouhou dobu slibované a připravované. Toto je 

akce vodovodní přivaděč Želivka na naše 

území a dále do Ondřejova, Kostelních Střime-

lic, Turkovic, Lensedel a Kališť.  

Výkopy a pokládka potrubí jsou v zimním obdo-

bí prováděny v úsecích mimo obce, aby nevzni-

kaly větší problémy, než jaké nastanou při pro-

vádění vodovodu přes obce v jarních a letních 

měsících. Jak jistě víte, provádí se již tato sta-

vební akce již i mimo naše území u Struhařova, 

od Struhařova do Třemblat, na Myšlíně a jinde. 

Koncem března  se budou v naší obci provádět 

výkopové práce již na Boučí v ulici Ondřejov-

ská, zhruba od transformátoru k Ondřejovu, kde 

na volném prostranství bude postavena čerpací 

stanice pro posílení tlaku vody na Ondřejov.  

Prosím spoluobčany z uvedené lokality o shoví-

vavost při provádění prací, především v části 

zúžení ulice mezi domy a později i v ostatních 

částech obce. Přes obec by podle harmonogramu 

měly být stavební práce prováděny o prázdni-

nách. Tyto práce páteřního rozvodu jsou  spolu-

financovány z Evropských fondů, národních 

zdrojů a prostředků zúčastněných obcí. Na vy-

budování vodovodu v obci jsme zatím neobdrže-

li žádnou dotaci, celkové náklady rozvodu míst-

ního vodovodu jsou bez přípojek zhruba 17 mi-

lionů Kč.  

Na další investiční akce, jako přestavba mateř-

ské školky ze stávající budovy bývalé školy a 

stavby čistírny odpadních vod a kanalizace - 

l.  část, žádné dotace obec neobdržela, pro ne-

dostatek finančních prostředků. Pro informaci ze 

statistiky- z 3 163 žádostí podaných v listopadu 

loňského roku bylo schváleno pouze 421 žádostí 

pro celou Českou republiku. 

 
Jelikož další rozhodování o opětovném po-
dání žádostí o dotace na výše zmiňované 

akce se bude projednávat na 

ZASEDÁNÍ  

OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

dne 1. dubna v 18 hodin (středa) 
v zasedačce obecního úřadu. 

Žádám občany, kteří mají zájem o dění 
v obci, především o akce již zmiňované, 
aby se tohoto zasedání zúčastnili a vy-

jádřili na něm svůj názor. 

 

Zastupitelstvo má opravdu nelehký úkol, roz-

hodnout, kam nasměrovat vlastní finanční zdroje 

v případě opětovného neobdržení dotací. 

Jaroslav Švarc, starosta obce 

  



OBEC BARÁČNÍKŮ VE ZVÁNOVICÍCH  

ČINNOST SPOLKU V ROCE 2008 

V sobotu 21. února 2009 jsme se sešli na našem 

výročním sedění, za hojné účasti hostů, přede-

vším sousedů a tetiček z okolních i vzdálenějších 

obcí. Po slavnostním zahájení podali jednotliví 

činovníci své zprávy a soused vzdělavatel četl 

úryvky ze staré obecní kroniky. Následovaly 

zdravice zástupců obcí, žup a dalších spolků – 

hasičského, rybářského a Sokola. Starosta obce 

nás informoval o dění v obci a přečetl článek o 

památných Zvánovických lípách, které jsme loni 

spolu s obecním úřadem navrhli do soutěže 

Strom roku.  

Naše obec má v současné době 58 členů, pře-

vážně ze Zvánovic a sousedních Černých Vodě-

rad. V loňském roce z našich řad odešli na věč-

nost: tetička Jarmila Zámyslická, soused Josef 

Zámyslický – dlouholetý pantatínek a soused 

Rudolf Trojánek – dlouholetý berní. 

Uplynulý rok byl opět bohatý na různé události. 

Scházeli jsme se na našich sezeních a naši dele-

gáti se zúčastňovali župních sedění. Tak jako 

každý rok i loni jsme uspořádali tradiční Maš-

karní ples, pro naše tetičky připravili sousedé 

posezení ke Dni matek a o Pouťové zábavě nám 

vyhrávali oblíbení „Staropražští heligonkáři“. 

V červenci, na svátek Jana Husa, jsme položili 

kytici k jeho pomníku a udělali pro občany po-

sezení u ohně. Koncem prázdnin se konal zájezd 

do Českých Budějovic na výstavu „Země živi-

telka“. V září jsme ve spolupráci s dalšími spol-

ky a obecním úřadem podíleli na přípravě Setká-

ní rodáků, občanů a přátel obce Zvánovice, které 

se konalo již potřetí. V předvečer Štědrého dne 

jsme uspořádali setkání se spoluobčany u kap-

ličky. Zazněly koledy a všem přítomným byl pro 

zahřátí podáván horký čaj a grog.  

Chci všem poděkovat za dobrou práci pro spo-

lek. V tomto roce Vám přeji spokojenost a pevné 

zdraví. 

František Poskočil, 

 rychtář OB Zvánovice  

 

NOVINKY NA INTERNETU – ZVÁNOVICE A OKOLÍ  

KOMUNITNÍ SÍŤ MNICHOVICKA 

Ve Zvánovicích, z důvodu přihlašování dalších 

zájemců o využití tohoto internetového připoje-

ní,  je posilován příjem umístěním dalších antén 

na stožár větrné elektrárny. Pro rozvod dole 

v obci bude umístěn jakýsi převaděč či anténa na 

budovu bývalé školy. Pak by se měla rychlost 

přijímaného internetu podstatně zvýšit. 

KAM ZA ZÁBAVOU  

Poradí Vám www.vysokyles.cz. Nenechte se 

zmást názvem. Jedná se o nové webové stránky, 

vytvořené dvěma studenty, kteří si dali za cíl 

informovat o kulturních, sportovních a jiných 

zajímavých akcích v našem regionu. Můžete 

pohodlně vyhledávat podle místa konání či dru-

hu akce, najdete zde i tipy na výlety do okolí. 

Vítaná a důležitá je i aktivní spolupráce – jste-li 

pořadatelem nějaké akce, můžete si zvýšit ná-

vštěvnost jednoduchým přidáním pozvánky pří-

mo na webu nebo ji zaslat e-mailem 

na Info@vysokyles.cz). 

PRO RODIČE  

Nový web www.plac.cz je určen především pro 

rodiče. Jeho předností  je regionální zaměření 

(oblast cca 20 km v okolí Mnichovic). Můžete si 

zde předávat zkušenosti, např. o kvalitě posky-

tovaných služeb ve Vašem okolí, diskutovat o 

školách, školkách anebo třeba lékařích. Máte 

možnost se posléze skutečně sejít, seznámit se, 

můžete inzerovat např. těhotenské oblečení, 

hračky aj. věci, co už doma nepotřebujete. Hlav-

ní výhodou místní inzerce je nulové poštovné, 

neboť pro kalhoty přes ulici si snadno dojdete 

pěšky. 

  

http://www.vysokyles.cz/
mailto:Info@vysokyles.cz
http://www.plac.cz/


KOMUNITNÍ CENTRUM ZVÁNOVICE 

MATEŘSKÝ KLUB VE ZVÁNOVICÍCH  

Milé zvánovické maminky,  

dobře víme, jaký je problém dostat 

děti do okolních školek a tak při-

cházíme s nabídkou Mateřského 

klubu. Školku to sice nenahradí, 

ale pro děti to může být přínosem. 

Začínáme ve čtvrtek 16. 4. od 9:30 do 11:30 hod. a dále 

pravidelně do prázdnin každý čtvrtek dopoledne na Obec-

ním úřadě ve Zvánovicích. Pokud se Mateřský klub osvěd-

čí, pokračovali bychom i po prázdninách. 

Předškolní děti (0-6 let) se mohou těšit na zpívánky 

s kytarou, které mohou doprovodit rolničkami, tyčkami, či 

rachtátky. Zahrajeme si nějakou hru, trošku si zacvičíme, 

něco pěkného vyrobíme a po svačince si ještě chvilku po-

hrajeme. Maminky nebo babičky si tu stihnou popovídat u 

šálku čaje nebo kávy. Zasedací místnost na obecním úřadě 

bude na ta dopoledne přizpůsobená malým dětem.  

S sebou prosíme přezutí a malou svačinku.  

Srdečně zveme a těšíme se na Vás. 

 

www.kc-z.cz 

 

 

POZVÁNKY  

 

Zveme všechny menší i větší děti na 

JARNÍ VYRÁBĚNÍ 
v sobotu 28.3. od 14 hod. 

 na Obecním úřadě ve Zvánovicích 

Můžete si zde ozdobit květináč 

s osením, namalovat kraslici, či vyrobit 

jarní výzdobu do Vaší kuchyně. Mate-

riál i pomůcky budou k dispozici. 

S sebou: dobrou náladu a chuť tvořit 

Těšíme se na Vás 

 

VELIKONOČNÍ KONCERT 

Tradiční koncert 

Staropražských heligonkářů 

se uskuteční v neděli 12. dubna  

od 16 hodin 

v Sokolovně ve Zvánovicích. 

Vstupné obvyklé. 

 

Nejstarší jihočeská kapela 

BABOUCI 

v sobotu 18. dubna 

 v kulturním domě Lensedly 

od 17 do 19 hodin koncert 

  od 20 hodin taneční zábava. 

Místa na koncert a zábavu je možné zamlouvat 

na tel. 603309527,  

nebo 605289631. 

Srdečně zvou Lensedelští hasiči. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

Významná ţivotní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané: 

Únor 
81 let  

Oldřich Felbr 
75 let  

Milada Zítková 

 

Březen 
75 let  

Libuše Medřická 
60 let  

Jana Malá 

František Matys 

 

Duben 
86 let  

Jiřina Škabroudová 
65 let  

Marcela Červenková 
60 let  

Josef Zámyslický

Všem k významným výročím blahopřejeme. 

http://www.kc-z.cz/


ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ   - MO ZVÁNOVICE   

VÁŢENÍ SPOLUOBČANÉ,  

Chtěli bychom Vás seznámit s činností místní 

rybářské organizace v roce 2008. V loňském 

roce jsme měli 73 členy. Jsou mezi námi nejen 

obyvatelé Zvánovic, ale také okolních obcí a 

chataři. Jak je z toho patrné, nejsme právě malá 

organizace a na zajištění činnosti potřebné 

k výkonu rybářského práva je potřeba vykonat 

mnoho práce nejen fyzické, 

ale i organizační. Toto nám 

zajišťoval sedmičlenný vý-

bor.  

Hlavní náplní naší činnosti, 

mimo vlastního rybaření, 

byla starost o rybí obsádku, 

zarybňování, údržba a zajiš-

ťování pořádku kolem ryb-

níků svěřených naší organi-

zaci. Další velkou akcí byla 

přístavba skladových prostor 

u naší klubovny. Všechny tyto práce byly prová-

děny brigádně našimi členy v jejich volném ča-

se.  

V loňském roce, tak jako v letech předešlých, 

jsme na zahájení sezóny uspořádali rybářské 

závody jak pro mládež, tak pro dospělé.  Obě 

akce byly úspěšné za velké účasti dětí i dospě-

lých.  

Jednou z důležitých náplní naší činnosti byla 

práce s mládeží.  Do rybářského kroužku dochá-

zí 11 dětí. Po odborné a organizační stránce se o 

kroužek starají členové výboru za vydatné po-

moci některých dalších členů a v neposlední řadě 

i rodičů a příznivců dětí. Práci s mládeží bylo 

věnováno mnoho času a úsilí. Uspořádali jsme 

pro kroužek celotýdenní táborový pobyt v době 

hlavních prázdnin, od 2. Srpna 2008 na Slapské 

přehradě v chatové osadě ve Zrůbku. Ubytování 

v chatkách přímo na břehu zátoky děti uchvátil.  

Na celý pobyt byl zajištěn program, pořádaly se 

zábavné a vědomostní hry. Večerní posezení u 

ohýnku bylo každodenně. Dětem se tábor moc 

líbil a už se těší na jeho opakování v letošním 

roce. 

Bohužel, ke konci loňského roku lidská nezod-

povědnost, lajdáctví a bezohlednost způsobila 

našim revírům Stará i Nová 

zničující ránu hromadnou 

otravou rybí obsádky. Posti-

žen byl i celý Zvánovický 

potok a je jen otázkou času, 

kam se až tato otrava po vodo-

teči dostane. Naší místní or-

ganizaci tak vznikla nevídaná 

škoda, neboť nejenže uhynulo 

asi 1000 kg ryb, mezi nimiž 

byla celá řada jedinců trofej-

ních velikostí, nejen kaprů a 

mnoha dalších druhů, ale zřejmě došlo i ke kon-

taminaci sedimentárního bahna. Touto smutnou 

událostí tak byla zmařena velká část práce našich 

členů, kteří v loňském roce odpracovali 1486 

brigádnických hodin. Zatím je toto neštěstí řeše-

no Českou inspekcí životního prostředí Praha a 

dále Policií České republiky, ke které bylo po-

dáno trestní oznámení na neznámého pachatele. 

Mimo jiné jsme požádali o pomoc i Radu Čes-

kého rybářského svazu. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Obecní-

mu úřadu ve Zvánovicích za významnou podpo-

ru naší činnosti a současně požádat o pomoc při 

odstraňování potíží, které nás čekají při řešení již 

výše zmíněné smutné události. 

Z pověření výboru MO ČRS  

napsal člen výboru Václav Horych 
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