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  Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                           ročník 2009       číslo 2 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi v dalším čísle letošního ročníku naše-

ho Zpravodaje, podat Vám opět informace 

o  dění v naší obci. 

Likvidace a třídění odpadu: V naší obci máme 

zaveden systém, kdy se vybírá poplatek za odpad 

tak zvaně „na hlavu“. To znamená, že poplatek 

ve výši 450,-Kč je vybírán od každého trvale 

přihlášeného občana. Tito občané ukládají ko-

munální odpad z domácností do popelnic růz-

ných velikostí. Tady někdy bývá problém 

s přidělením patřičné známky na popelnici. Pro 

informaci uvádím, kolik obec zaplatí za známky 

dle rozlišení, zda se odváží jednou týdně nebo 

jednou za čtrnáct dní. Za známku modrou (tý-

denní odvoz) zaplatí obec 2 050 Kč, za zelenou 

(odvoz jednou za čtrnáct dní) zaplatíme 

1 207 Kč. To je na popelnici 100 l nebo 110 l. Na 

popelnice velké 240 l je nutno nalepit 2 známky, 

potom obec zaplatí dvojnásobek uvedené částky. 

Z tohoto přehledu je patrné, že obec doplácí za 

likvidaci odpadu v obci. Každý si může spočítat, 

kolik obec doplácí na jeho popelnici. Uvedu je-

den příklad: v domě jsou přihlášeni 2 občané a 

zaplatí 900,-Kč. Obdrží známku v hodnotě 

2 050,-Kč, tedy zde obec doplácí 1 150,-Kč. 

Mimo tohoto komunálního odpadu 

v popelnicích, doplácí ještě obec za velké kon-

tejnery 1 100 l a kontejnery na tříděný odpad. 

Pokud v obci však někdo vlastní nemovitost 

(chatu, domek trvale neobydlený), zaplatí pouze 

450,-Kč za celý objekt, bez ohledu, kolik v něm 

přebývá lidí a domovní odpad z těchto objektů je 

umisťován do velkých kontejnerů 1 100 l.  

Do popelnic a kontejnerů se smí odkládat pouze 

tak zvaný domovní odpad. Ostatní odpad 

z podnikatelské činnosti se do domovních a vel-

kých 1 100 l kontejnerů odkládat nesmí. 

Likvidaci odpadu z podnikatelské činnosti si 

každý podnikatel musí provádět na své náklady 

do vlastních popelnic, na které si může zakoupit 

známku v plné hodnotě, či jiným vhodným způ-

sobem. Ještě se vyskytují i případy, kdy občan 

obdrží známku na popelnici, tuto známku nena-

lepí na popelnici a odpad likviduje do velkých 

kontejnerů. Za takovýto případ vlastně obec za-

platí 2x. 

Nebezpečný odpad je odvážen 2x ročně, v květ-

nu a září. Pneumatiky z osobních automobilů 

nejsou nebezpečný odpad, proto se odvážejí od-

děleně v červnu. Pneumatiky se odebírají pouze 

bez ráfku. Připomínám, že při nákupu nových 

pneumatik je prodejce povinen odebrat ojeté 

pneumatiky. Zde bych apeloval na občany, aby 

v těchto případech odkládali jen odpad, který je 

vysloveně uváděn jako nebezpečný. Dětské kolo, 

plynový sporák, sedačka - tyto předměty nejsou 

považovány za nebezpečné, tudíž je odvozová 

firma neodveze. Velkoobjemový odpad si likvi-

duje každý občan na své náklady, případně po 

dohodě s obecním úřadem. Organický odpad, 

drobné větve, trávu je občan povinen dle zákona 

kompostovat na svém pozemku. Takovýto odpad 

zbytečně zabírá místo v kontejnerech a zatěžuje 

rozpočet obce.   

Tolik tedy k likvidaci odpadu v obci. Děkuji 

všem, kteří se snaží odpad třídit a tím pomáhají 

udržet pořádek v obci i jejím okolí. 
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Malé pozastavení u dotací: Jelikož se vodovod-

ní řad blíží k naší obci a je velice nadějné, že 

příští rok zde bude již i voda, aktualizovali jsme 

žádost o dotaci na Ministerstvu zemědělství a u 

Středočeského kraje. Je velice nadějné, že tuto 

dotaci obdržíme, jenom nevíme v jaké výši. Byl 

již vybrán zhotovitel na provedení vodovodu 

v obci. Soutěž vyhrála firma, která provádí pří-

vod vodovodu do obce a to Energie-stavební a 

báňská a.s. Kladno. 

Na kanalizaci s čističkou odpadních vod se opět 

připravuje podání vhodné žádosti, zatím není 

vypsán žádný program. Jsme malá obec a pro 

tyto obce moc dotací není. Lepší je to pro obce 

nad 2000 obyvatel. 

Mateřská školka - v dubnu jsme požádali o do-

taci z fondu Středočeského kraje na přestavbu 

bývalé školy. Podle posledních informací nebyla 

naše obec vybrána do užšího výběru na poskyt-

nutí dotace. Naskýtá se možnost ještě letos podat 

žádost o dotaci na Ministerstvo financí. Připravu-

jí se nové podklady, na zasedání obecního za-

stupitelstva dne 11.6.2009 (po volbách do Ev-

ropského parlamentu) bude tato otázka opět pro-

jednávána. Jelikož žádost o dotaci dokládáme i 

kopií prezenční listiny ze zasedání, prosil bych 

maminky a tatínky, kteří mají zájem o zřízení 

Mateřské školky v obci, aby se zúčastnily zase-

dání a už jenom svým podpisem prezenční listiny 

pomohli obci dokladovat,že je nutnost zřídit 

školku projednávána s veřejností. Při minulém 

zasedání, kde tato otázka byla projednávána, 

jsme dokladovali účast v počtu 4 hostů z řad ve-

řejnosti. Podle toho se nedá dokladovat skuteč-

nost, že je opravdu o zřízení mateřské školky 

v obci skutečný zájem. Věřím, že to bude tento-

krát lepší. 

V květnu obdržela obec proplacení dotace na 

nové dětské hřiště, postavené loňského roku ve 

výši l,619.527,-Kč. 

Volby do EP se budou konat ve dnech 5. a 

6.6.2009 a to v našem případě v nových prosto-

rách Obecního úřadu -bývalé sklady v prodejně 

potravin, Růžové náměstí č. p. 158. 

Jaroslav Švarc, starosta obce

KOMUNITNÍ CENTRUM ZVÁNOVICE 

JAK SE MÁME V  MATEŘSKÉM KLUBU?  
Tuhle otázku jsem v poslední době slýchala ně-

kolikrát. Máme za sebou pět setkání a myslím, 

že docela pěkná a pestrá. I když nás zatím není 

mnoho - schází se tu 6 – 7 dětí (od miminek po 

pětileté) se svými maminkami nebo babičkami – 

atmosféra je přátelská a jde nám o to, aby se tu 

děti cítily dobře. Věříme, že nás časem přibude. 

Začínáme v kroužku na dece písničkami 

s kytarou, učíme se říkanky podle obrázků a ob-

čas opičák Hubert (maňásek) dětem něco scho-

vá, ale děti jsou moc šikovné a vždy to najdou. 

Potom máme pár tanečků a malou překážkovou 

dráhu. Když se děti trochu protáhnou, sedneme 

si ke stolům a něco pěkného vyrobíme. Dělali 

jsme tu usměvavá sluníčka na tyčce, mávající 

zajíčky a rozkvetlé stromy pomocí tiskátek a 

temper. Po svačince si ještě hrajeme s hračkami 

a povídáme. 

Děti si tu zvykají na kolektiv a nacházejí si zde 

kamarády a maminky kamarádky. Skvělá je i 

spolupráce s babičkami.  

Pro Mateřský klub hledáme jméno, můžete nám 

pomoci. Pokud máte doma ještě pěkné hračky, 

se kterými si už Vaše děti nehrají, můžete nám je 

nabídnout, budeme rádi. Stejně budeme vděčni i 

za materiál využitelný pro vyrábění s dětmi. Ví-

táme Vaše nápady, rady, připomínky. 

Těšíme se na Vás, milé děti, maminky, babičky, 

tatínkové a dědečkové každý čtvrtek kromě 

prázdnin od 9:30 do 11:30 na obecním úřadě. 

Komunitní centrum připravuje na červen další 

tvůrčí akci, tentokrát potisk prázdninových 

triček (Pozvánka na str.3.). Barvami na textil 

budeme tisknout přes šablonky nebo vyrobenými 

razítky. Výhledově uvažujeme o turnaji v ping-

pongu a na podzim počítáme 

opět se soutěžemi pro děti na 

dětském hřišti. 

Monika Princlová 

www.kc-z.cz

http://www.kc-z.cz/
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NOVINKY NA INTERNETU – ZVÁNOVICE A OKOLÍ  

MOŽNOST PŘIPOJENÍ K INTERNETU 

Nabídka připojení k internetu ve Zvánovicích: 

 „Provádím připojení na internet pomocí zařízení 

Wi-Fi. Jedno takovéto zařízení již delší dobu použí-

vám jako přístupový bod, ke kterému je možné se z 

vesnice připojit prakticky odkudkoli, odkud je vidět 

na střechu domu s č. p. 7 (druhá budova nad hospo-

dou). Připojení a nastavení  počítače provádím ve 

většině případů sám, včetně nákupu potřebného vy-

bavení. Cena připojení: 200 Kč měsíčně.  

Také provádím opravy počítačů a jejich příslušenství 

po softwarové stránce. Pokud by byl nějaký zájemce 

o připojení na internet pomocí jiného způsobu, rád 

poradím a pomůžu. Počítače jsou mým koníčkem a 

zároveň studuji školu zaměřenou na počítačovou 

techniku.“ 

V případě zájmu kontaktujte Prokopa Sedmidubské-

ho ml., Zvánovice 7, DJ.Proky@seznam.cz 

REGIONÁLNÍ INZERCE  

Děti rostou a na půdě se hromadí již nepotřebné věci. 

Kočárky, postýlky, odpichovadla či kola. Také tam 

možná najdete knížky, oblečení a jiné „odrostlé“ 

věci. 

Nabídněte své půdní bohatství novým potenciálním 

majitelům. Vám se uvolní úložný prostor a nepotřeb-

ným kočárkem za pár stovek vytrhnete jiným rodičům 

pomyslný trh z paty. Využijte možnosti regionální 

inzerce na www.plac.cz. A to vše zdarma, bez komis-

ních či jiných poplatků. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o regionální inzerci, pro kočárek přes ulici si snadno 

zajdou zájemci pěšky, tedy odpadá náklad za poštov-

né.  

Za www.plac.cz    

Michaela Jirásková 

POZVÁNKY  A OZNÁMENÍ  

 

Sokol ve spolupráci s SDH Zvánovice zve 

všechny děti na 

Dětský den 

Sobota 13.6. od 13:00  

na plácku za prodejnou 

Na programu jsou soutěže na stanoviš-

tích,  akce Hasičů a občerstvení. 

Od 17:00 na program volně navazuje tvůrčí 

akce Komunitního centra na obecním úřadě 

 Potisk prázdninových triček a tašek. 

S sebou trička nebo tašky, batůžky vhodné 

k potisku přes šablonky nebo vyrobenými ra-

zítky. 

 

Ve dnech 30 a 31.5.2009 se uskuteční okolo obce 

Zvánovice 

Orientační běh 

Orientační běh pořádá OK Sparta Praha. Jedná 

se o 2 závody oblastního žebříčku pražské a stře-

dočeské oblasti. Nedělní závod bude současně 

Přeborem Prahy. Centrum prezentace bude 

v sále Sokolovny. Závodů se mohou zúčastnit i 

zájemci z řad veřejnosti.  

Jelikož se každý den může zúčastnit i více než 400 

závodníků, bude v obci v tyto dny i mnoho parku-

jících aut. Prosím občany o shovívavost při pro-

blémech, které mohou vzniknout v souvislosti 

s množstvím závodníků i aut v obci. 

Jaroslav Švarc, starosta obce 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

V květnu oslavili a oslaví významná životní výročí tito spoluobčané:  

85 let  

Vladimír Broukal 
83 let  

Věra Křivánková 

75 let  

Stanislava Sobotková 
65 let  

Karel Pinker 

Všem srdečně blahopřejeme. 
 

mailto:DJ.Proky@seznam.cz
http://www.plac.cz/
http://www.plac.cz/


4  

 

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO  ONDŘEJOV - ZVÁNOVICE  

ČINNOST HS V ROCE 2008 

Honební společenstvo  Ondřejov  i v uplynulém 

roce 2008 zajišťovalo prostřednictvím honební-

ho výboru a myslivců HS Ondřejov ochranu a 

péči o zvěř v honitbě. Pro zvýšení úživnosti ho-

nitby jsme zřídili políčka pro zvěř o výměře 

5 ha, které byly osety kukuřicí, jetelem, ovsem, 

pšenicí a prosem. 

Proso se nám velice osvědčilo, bere ho jak drob-

ná zvěř, tak i zvěř spárkatá, proto letošní rok 

osejeme prosem více políček. Na obdělání polí-

ček jsme si pořídili vlastní trojradličný pluh, 

brány se smykem a starší secí stroj, abychom 

byli soběstační, protože byl stále větší problém 

v agrotechnických lhůtách někoho na tyto práce 

zjednat. 

Požádali jsme i loni KÚ Středočeského kraje o 

dotaci na osetí políček, protože v honitbě byla od 

soukromých zemědělců z 80% oseta řepka olej-

ka. Žádost o dotaci byla podložena osevním plá-

nem a byla k naší radosti kladně vyřízena, takže 

jsme od  KÚ Středočeského kraje obdrželi dotaci 

ve výši 23 750 Kč. Dotace pokryje asi dvě třeti-

ny nákladů na obdělání políček, třetinu musíme 

hradit sami. 

Jarní brigády na úklid okolo silnic a černých 

skládek jsme ve spolupráci s OÚ organizovali 

jako v každém roce. 

Kynologické akce u nás byly dvě a to jarní svod 

mladých psů a klubové BH slovenských kopovů. 

Myslivecká stráž zasahovala hlavně v případě 

nepovolené technopárty 15. 11. 2008, kdy na 

Kubětinské louce zjistila přípravu nepovolené 

akce technopárty „Observatortech“ – (tak bylo 

prezentováno na internetu). Po výzvě k rozebrání 

aparatury a opuštění Kubětinské louky jsme mu-

seli čelit verbálním útokům zfetovaných a opi-

lých individuí, povolali jsme policii ČR a staros-

tu Ondřejova p. Macháčka, který povolal na po-

moc ondřejovské hasiče. 

 Po několika hodinách domluv a tahanic s opilci 

(došlo i k potyčkám), zabralo prohlášení policie, 

že povolá posily a doveze opilce na záchytku do 

Kolína a vozidlo s aparaturou nechá odvézt od-

tahovou službou. K večeru byla konečně apara-

tura demontována, ale neměl kdo s autem odjet, 

neboť technaři byli všichni opilí nebo zfetovaní. 

Auto jim bylo vyvezeno ke starému hřišti a na 

cestu do Kubětin dány zátarasy, neboť kromě 

třídenního hluku hrozilo i znečištění vodního 

zdroje pro hvězdárnu. 

Společné úsilí myslivecké stráže HS Ondřejov, 

policie ČR, starosty Ondřejova a ondřejovských 

dobrovolných hasičů slavilo mimořádný úspěch, 

protože jak vidíme  v médiích, jinde se nepovo-

lené technopárty zmařit těmto příživníkům  spo-

lečnosti moc nedaří. Respektování práv vlastní-

ků pozemků je těmto lidem naprosto lhostejné a 

přírodu dovedou jenom ničit. 

Jako každý rok jsme pořádali plesy ve Zvánovi-

cích a v Ondřejově, které se nám dobře vyvedly 

a získaný výtěžek bude použit na nákup krmení 

a medikace na rok 2009.   

Ochrana divoké populace zvláště drobné zvě-

ře  v naší honitbě nás stojí stále větší úsilí, neboť 

zvěř je rušena silnou turistickou frekvencí celo-

ročně, čtyřkolkáři, motorkáři i volně pobíhající-

mi psy, proto žádám občany k šetrnosti a ohle-

duplnosti k přírodě a jejím živočichům, jak 

v lese, tak i na polích. I když to ukládá zákon o 

myslivosti a lesní zákon, mnozí toto nedodržují a 

škodí nejen vlastníkům pozemků, ale celé spo-

lečnosti, jak jsme se přesvědčili ve výše popsa-

ném případu z listopadu  2008. 

Václav  Pác    

Honební starosta HS Ondřejov 
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