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  Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                           ročník 2009       číslo 4 

 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Vážení spoluobčané, 

v posledním vydání našeho Zpravodaje v letoš-

ním roce, přinášíme i poslední informace o dění v 

naší obci. 

Opět se trochu pozastavíme u provádění vodo-

vodní sítě ve Zvánovicích. Pro letošní rok jsme 

obdrželi dotaci na tuto akci ve výši 5,703.000,-Kč 

se spoluúčastí obce z vlastních zdrojů ve výši 

2,173.000,-Kč, tedy celkem se musí letos prosta-

vět 7,876.000,-Kč. Z tohoto důvodu jsme proto 

zvolili poněkud jiný způsob provedení. Letos se 

neprovádí vlastní přípojky k jednotlivým objek-

tům, ale provádí se hlavní řady v jednotlivých 

ulicích protlakem tam, kde lze takto rozvody pro-

vést.  

V měsíci lednu příštího roku a to 20.1.2010 

(středa) v 17 hodin v Sokolovně se uskuteční 

setkání občanů obce se zástupci firmy prová-

dějící stavbu vodovodu,  kde bude vysvětlen 

postup prací při provádění jednotlivých přípojek 

k domům.  

Kdo si přípojku neobjednal při zpracovávání do-

kumentace pro stavební povolení a má dnes zá-

jem se připojit, nechť se co nejdříve přihlásí na 

Obecním úřadě. Je možnost v současné době pro-

vést dokumentaci a vyřídit stavební povolení bě-

hem stavby.  

Nadále probíhá vyřizování žádosti o přidělení 

dotace na kanalizaci a ČOV v obci i na přestavbu 

bývalé školní budovy na Mateřskou školku. 

Od 1.1.2010 bude uvedeno do provozu kontaktní 

místo Czech Point na obecním úřadě. Bude se 

provádět: 

 Výpis z katastru nemovitostí 

 Výpis z obchodního rejstříku 

 Výpis z živnostenského rejstříku 

 Výpis z rejstříku trestů 

 Výpis z registru řidičů 

Další služby poskytované kontaktním místem se 

budou rozšiřovat. Provozní doba tohoto kontakt-

ního místa bude každý pátek od 17 do 19 hodin, 

případně dle domluvy na tel.čísle: 605218011. 

Kontaktní místo bylo vybaveno z prostředků Ev-

ropské unie se spoluúčastí obce.  

Přeji všem občanům naší obce a čtenářům tohoto 

zpravodaje veselé prožití vánočních svátků, hod-

ně štěstí zdraví a spokojenosti i po celý rok 2010. 

Jaroslav Švarc, starosta obce 

Zveme všechny občany na tradiční 

Setkání pod vánoční hvězdou 
dne 23.12 2009 v 17. hodin  u místní kaple. 

Teplé nápoje do přinesených hrnečků zajištěny. 
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KNIHOVNA VE ZVÁNOVICÍCH  

Knihovna je otevřena každý čtvrtek 

od 17 do 19 hod. v 1. patře bývalého 

obecního úřadu. Máte zde na výběr 

kolem 2000 titulů knih všech žánrů a 

také knihy z výměnného fondu 

z benešovské knihovny, které jsou 2x 

ročně obměňovány- v dubnu a v říjnu. Knihovna 

pravidelně odebírá časopisy Receptář a Praktická 

žena, které jsou pro vás k zapůjčení.  

Kromě toho zde můžete bezplatně vyu-

žít veřejný internet, aniž byste museli 

být evidovanými čtenáři. Základy práce 

s internetem v případě potřeby ochotně 

vysvětlí knihovnice. 

V současné době knihovnu rozšiřujeme o 

1 místnost, která bude sloužit také jako čítárna a 

své místo tam budou mít i děti.  

 

POZVÁNKY  

Keramika pro děti 

Zveme vás na nově otevřený kroužek keramiky 

ve Zvánovicích na bývalém obec-

ním úřadě – každý pátek od 15:45 

do 17:00. Kroužek vzniká ve spo-

lupráci s lektorkou keramiky 

v Ondřejově a není věkově omeze-

ný, děti do 5 let raději s doprovodem dospělých. 

Cena za 10 lekcí je 750,- Kč (včetně materiálu a 

vypálení). První lekci si můžete nezávazně vy-

zkoušet za 75,- Kč. 

 Těší se na vás Jana Vrtišková (731 476 725) a 

Monika Princlová. 

Pečení a zdobení vánočních perníčků 

Milé děti, maminky a babičky, zveme Vás 

na předvánoční pečení a 

zdobení perníčků, které se 

bude konat  v sobotu 12.12. 

od 9:30 na bývalém obecním 

úřadě. Těsto i pomůcky budou 

k dispozici. S sebou zástěrky dětem a 10 Kč/os. 

– příspěvek na materiál. Polovinu Vámi nazdo-

bených perníčků si odnesete domů, druhá polo-

vina zůstane k nabídnutí při příležitosti předvá-

nočního sejití u kaple. 

Komunitní centrum Zvánovice,  www.kc-z.cz 

Step-aerobik ve Zvánovicích-cvičení pro ženy 

Přijďte si s námi zacvičit každé pondělí a středu 

od 19:00 do 20:00 na bývalý obecní úřad. 

Cena je 50,- Kč/lekce. S sebou karimatku.  

Těší se na vás Gábina Štěpinová a spol. 

Hip-hop ve Zvánovicích – cvičení pro děti 

Moderní cvičení s hudbou pro děti od 5 do 12 let 

– každé pondělí od 17:00 do 18:00 hod. 

na bý valém obecním úřadě. 

Těší se na vás  

Lucie Zámyslická a Jana Nová. 

Předvánoční pozvání do Hrusic

Sobota 5. prosince 2009  14.00 hodin sokolovna – „Mikulášská pro děti“, po Mikulášské 

nadílce divadelní představení „Hrátky s čertem“ vstup zdarma, hudba + občerstvení 

Sobota 12. prosince 2009  19.00 hodin sokolovna – „Vánoční koncert“, zpěváci a herci 

Národního divadla, Hudebního divadla Karlín s účastí LIANY SASS – soprán /sólistka Ví-

deňské opery/, občerstvení, stolová úprava. Vstupné dospělí 60,-Kč, děti zdarma 

Pondělí 21. prosince 2009  17.30 hodin  „Vánoční zastavení“, zahájení v zahrádce Mateřské školy 

u  jesliček, dále v budově Mateřské školy vystoupí soubor „Písklata“.  Vánoční občerstvení. 

Na všechny uvedené akce srdečně zve Obecní úřad v Hrusicích
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                                                                                      Integrovaná  herna 

                                  – alternativní školička ☼ 

                                      s řízeným programem pro děti ve věku 3-7 let 

Den otevřených dveří 

Ve spolupráci s Obecním úřadem ve Zvánovicích a s Mateřským centrem ve Zvánovicích plánujeme 

zřízení integrované herny – alternativní školičky. Provoz tohoto zařízení pokryje alespoň z části po-

ptávku po řízeném programu pro předškolní děti v obci a přilehlém okolí; přechodně má nahradit 

dosud chybějící mateřskou školu. Otevření by mělo proběhnout od 2. týdne měsíce února 2010 – 

záleží však na počtu přihlášených dětí. Kapacita školičky je omezena na 15 dětí. Jedná se o dopoled-

ní program bez centrálního stravování. 

Zájemce o případné přijetí ve Zvánovicích si dovolujeme pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

do zavedené alternativní školičky v Mukařově, ulice Příčná 61, a to ve dnech 14. a 15.12., v čase 

8:00 – 11:30 hod., kde bude možné vidět, jak program funguje v praxi. 

Předběžný zápis je možné směrovat ode dne 15.11. na e-mailovou adresu: fletna@atlas.cz. Uzávěr-

ka přihlášek je 15.1., k datu 31.1. 2010 Vám bude zasláno na Vaši e-mailovou adresu uvedenou při 

přihlášení písemné vyrozumění o přijetí či nepřijetí. Do přihlášky uveďte rozhodné údaje: jméno a 

příjmení dítěte, datum narození, adresa, kontaktní telefon, e-mailová adresa. Věk dítěte pro přijetí je 

3 roky. 

Více informací o programu školičky můžete najít na www.iherna.webnode.cz. Na Vaše případné 

dotazy je možné reagovat každý čtvrtek či pátek, a to na telefonním čísle 603 517 530, cca v čase 

10  – 17h. 

Na Vaše děti se těší Veronika Vaněčková 

    za vedení  IH – alternativní školičky 
 

 

BABY CLUB NEMO V ŘÍČANECH  

Vzhledem k tomu, že je nedostatek míst v obecních školkách, ráda bych Vám touto cestou představi-

la předškolní zařízení Baby club NEMO v Říčanech, jejímž zřizovatelem je občanské sdružení Mra-

veniště. 

Školička pro děti od 3 let je v provozu již čtvrtým rokem a troufám si tvrdit, že má po říčansku velmi 

dobrou pověst. Pracují u nás kvalifikované učitelky mateřské školy podle Rámcového vzdělávacího 

programu. Více informací o nás naleznete na www.babyclubnemo.cz, nebo u vedoucí Lenky Sos-

novcové na tel: 777 727 334 

Lenka Sosnovcová- vedoucí Baby clubu NEMO 

 

mailto:fletna@atlas.cz
http://www.iherna.webnode.cz/
http://www.babyclubnemo.cz/
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PROTI TOKU ČASU  

Z KRONIKY OBCE ZVÁNOVICE 

(pokračování ) 

 

1923 
 

7.ledna zvolen nový strážník Josef Pác č. 62 

za služné 900 Kčs. 

18.únor – prvně přednešená přání v obecním 

zastupitelstvu o postavení obecního hřbitova. 

25.března – přednáška ve škole zahradníka 

z Benešova. 

27.března – Obec baráčníků sázela okolo školy 

stromy. 

3.duben – přednáška zvěrolékaře p. Balíka 

z Černého Kostelce 

10.června - dražba na ořechy u kapličky,, 

10  K utrženo. 

16.května – provedena manifestace občanů 

na návsi ohledně zrušení držení poutě 16.května.  

 

Jednohlasně přijato, by se pouť odbývala první 

neděli po 16. Referentem byl pan učitel Meloun. 

15.června Josef Povýšil započal se stavbou 

domku na průhoně. 

5.července – sdružené spolky jednota Sokol, 

Obec Baráčníků pořádaly oslavu uctění památky 

Husovy s průvodem od kapličky na kopec Bou-

čí, kde pak za zpěvu národních písní zapálena 

hranice. O významu Husově přednesl p. Fr. Ku-

líšek a Josef Vávra. 

9.září – Lidová hospodářská škola pořádala prv-

ní zábavu. 

15.září – definitivně rozhodnuto zřízení třetí 

třídy a počato s vyučováním. 

28.října - pořádána všeobčanská oslava pětileté-

ho trvání naší samostatnosti s průvodem obcí 

k  pomníku, kde vzpomenuto na padlé z naší 

obce. 

30.prosince – zvolen nový strážník František 

Povýšil č. 53 za služné 900 Kč. 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

 

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané: 
 

Listopad 

 

84 let  

František Matys 

81 let 

Stanislav Medřický 

70 let 

Alena Medřická 

 

Prosinec 

 

89 let 

Marie Veselá 

80let 

Jaroslava Povýšilová 

60 let 

Marie Matysová 

 

Všem srdečně blahopřejeme

.  
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