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  Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                              ročník 2010      číslo 5 
 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, naposledy v roce 2010, poskytnout 

Vám opět informace o dění v obci. 

Dne 11.11.2010 na zasedání zastupitelstva byli 

zvoleni do jednotlivých funkcí nově zvolení 

zastupitelé takto: 

Starosta obce: Jaroslav Švarc 

Místostarosta obce: Ivan Hudecký 

Předseda kontrolního výboru: Ing. Josef Knížek 

Předseda finančního výboru: Marcela Červenko-

vá 

Předseda komise stavební, investiční a veřejného 

pořádku: Václav Povýšil 

Člen fin. výboru: Stanislava Pácová a Jindřich 

Lazar 

Člen kontr. výboru: Zdeněk Veselý a František 

Matys 

Nově zvolené Zastupitelstvo se tímto dnem ujalo 

svých funkcí a mimo jiné odsouhlasilo posunutí 

splatnosti příspěvku na kanalizaci do konce roku 

2010, bez uplatnění penalizace. Dále Zastupitel-

stvo schválilo předložený návrh Rozvoje obce 

na  roky 2010-2014. 

Autobusová doprava – od 12.12.2010 začíná 

platit nový jízdní řád. To znamená pro naši obec, 

že se začnou používat nově vystavěné zastávky 

na Kádově. Dopravce upozornil obec na zvýšení 

jízdného od 1.1.2011 a o rušení některých spojů. 

O zrušení určitých spojů rozhodne Zastupitelstvo 

Středočeského kraje po vyhodnocení, a to v led-

nu či únoru 2011. Kraj nemá dostatek financí 

na dotování dopravy v současném rozsahu. Obce 

rovněž nebudou mít dostatek financí na dorov-

nání dotace. Bude upřednostňována vlaková do-

prava. 

Svozová firma ASA Říčany uvědomila obce 

na zachování výše poplatků na rok 2011 ve stej-

ných částkách, jako tomu bylo v roce 2010. 

Upozorňuje však na tuto skutečnost, cituji:  

“Pro rok 2012 je potřeba počítat se zdražením 

svozu komunálního odpadu, jelikož v tomto roce 

pravděpodobně vstoupí v platnost nový Zákon 

o odpadech, který počítá se zvýšením poplatků 

za uložení odpadu na skládku. Některé obce již 

využívají naší službu na likvidaci bioodpadu, 

proto i Vám opět nabízíme možnost řešit odstra-

nění bioodpadu formou pravidelného svozu 

v odpadových nádobách. I když není v zákoně 

o odpadech, včetně poslední novelizace, povin-

nost odděleně sbírat a odstraňovat, resp. využí-

vat bioodpady (především trávu.křoviny,ovoce 

atd.), jakožto další části komunálního odpadu, 

není povoleno bioodpad ukládat do nádob 

na komunální odpad. Pokud tuto službu nebude-

te využívat, musíme Vás upozornit na skutečnost, 

že se bioodpad nesmí na skládkách komunálního 

odpadu ukládat, neboť skládky nemají tento od-

pad ve svých provozních řádech. Pokud tento 

bioodpad dovezeme na skládku, bude případná 

pokuta uplatněna vůči naší společnosti. Tímto 

Vám oznamujeme, že pokud bude bioodpad 

v nádobě na komunální odpad (popelnice i kon-

tejner), nebude obsah nádoby vyprázdněn a po-
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sádka vypíše reklamační lístek s uvedením důvo-

du. Mimořádný odvoz těchto nádob nebude mož-

no nárokovat. Chtěli bychom Vás tímto požádat 

o osvětu Vašich občanů, abychom předešli pří-

padným reklamacím.“ 

Stavební práce na vodovodu a kanalizaci 
v obci Zvánovice byly pro nepřízeň počasí pře-

rušeny. Pokračovat se bude v příštím roce, 

jakmile to počasí dovolí. Obec bude žádat o na-

výšení dotace na rozšíření vodovodu i kanalizace 

do nových ulic. Zpracovává se dokumentace. 

Přestavba bývalé školní budovy – obec bude 

v březnu příštího roku podávat žádost o dotaci 

na zateplení s tím, že musí být změněn zdroj 

vytápění a to je kotel na uhlí,štěpky či pelety. 

Předpokládá se, že by akce probíhala v letech 

2011-2013. 

Na závěr roku mi vážení spoluobčané dovolte 

poděkovat Vám za spolupráci v roce 2010 

a do nastávajících svátků Vánočních Vám popřát 

jménem Zastupitelstva obce, obecního úřadu 

i jménem svým hodně zdraví, pohody a v roce 

2011 vše nejlepší. 

Jaroslav Švarc, starosta obce.  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

 

 Na zářijovém vítání dětí narozených v uplynulém roce byla uvítána 

i  

Adriana Pačinková 

V minulém vydání zpravodaje došlo k chybě, za což se omlouváme.  

                                        Dodatečně přejeme jí i jejím rodičům hodně zdraví a spokojený život. 

 

 

 
Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané: 

 
Prosinec 

 90 let   

Marie Veselá 

  81 let 

Jaroslava Povýšilová 

 

Všem srdečně blahopřejeme. 

 

 

 

  

 
V uplynulých dnech nás navždy opustili: 

 

Stanislav Jungr 

Stanislava Sobotková 

 

Věnujte jim prosím tichou vzpomínku. 
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PROTI TOKU ČASU  

TRAGICKÝ KONEC NADĚJNÉHO SPORTOVCE VLADIMÍRA VÁVRY 

Vladimír Vávra se narodil  8.1.1905 v rodině 

starosty a majitele usedlosti č.p. 14 ve Zvánovi-

cích. Byl členem Sokola ve Zvánovicích, což 

zřejmě ovlivnilo i jeho další život. Později se 

odstěhoval do Vršovic, kde se stal majitelem 

uzenářského závodu. Dále se však věnoval spor-

tu, byl členem těžkoatletického odboru Bohemi-

ans. Dosáhl významných úspěchů v zápase řec-

ko-římském, dokonce se v roce 1928 zúčastnil 

Olympiády v Amsterodamu. Té další, konané 

v Berlíně, se však již nedočkal.  

Dne 26.12.1932 ukončila život nadějného spor-

tovce  tragická dopravní nehoda, když se vracel 

se svým švagrem Janem Koudelkou ze Zvánovic 

do Prahy. V zatáčce v Uhříněvsi se automobil 

řízený Vladimírem Vávrou srazil se státním au-

tobusem. Jan Koudelka zemřel na místě, Vladi-

mír Vávra podlehl těžkým zraněním po převozu 

do Vinohradské nemocnice. Cestujícím v auto-

buse se nic nestalo.  

Vladimír Vávra po sobě zanechal mladou vdovu 

a dvě malé děti. Urna s jeho ostatky je uložena 

v rodinné hrobce na zvánovickém hřbitově. 

Po dobu pěti let Vávrovi kamarádi z těžkoatle-

tického odboru Bohemians, vždy ve výroční den 

jeho smrti, konali vzpomínkovou cestu na hřbi-

tov ve Zvánovicích, kde uctívali jeho památku 

pokládáním květin. V roce 1938 od toho upustili 

z důvodu neurovnaných poměrů, místo toho se 

rozhodli darovat určitou částku na dobročinné 

účely. Dnes si na tohoto nadějného sportovce 

vzpomene málokdo, snad jen jeho příbuzní. 

Pomníček oběma obětem tragické nehody se 

nachází v zatáčce v Uhříněvsi, ve směru od Ří-

čan vlevo před prvním kruhovým objezdem.  

V Praze, ve středu, dne 28, prosince 1932 

Národní politika 
Vladimír Vávra mrtev 

Všichni příznivci našeho těžkoathl. sportu byli bo-

lestně překvapeni zprávou  o úmrtí borce, jenž stal se 

obětí automobilového neštěstí 26. t. m. Vávra byl 

odchovancem náčelníka těžkoathlet. sekce AFK Bo-

hemians Zvěřiny a během let vypracoval se na nej-

lepšího našeho borce ve střední váze do 79 kg. Byl 

několikanásobným mistrem Čech v zápasu řecko-

římském a zúčastnil se v r. 1928 i olympiady. Letoš-

ního roku ve skvělém slohu dobyl titulu seniorského 

mistra ČSR, representoval též naše barvy v mezistát-

ním utkání s Maďarskem a Rakouskem. Pro svůj 

technický, skvělý sloh zápasu byl velmi oblíben a těšil 

se, že bude moci startovati ještě na příští olympiadě v 

Berlíně. Při jeho mládí 28 let, dokonalé fysické kon-

dici i technice zápasnické bylo by se asi přání jeho 

splnilo. Poslední jeho veřejné vystoupení bylo na 

exhibičním večeru olympioniků v Roudnici n. L. 

Bohemians utrpěli úmrtím Vávrovým ztrátu nenahra-

ditelnou, ztrácejí v něm svého nejlepšího borce, ná-

čelníka a nejvěrnějšího svého zápasníka. 
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MATEŘSKÝ KLUB 
Pokračujeme…. 

Od 3.11.2010 každou středu od 10h (kromě prázdnin) 

v rozšířených prostorech Obecní knihovny ve Zvánovicích.  

Zveme malé děti 0-6 let, jejich maminky, babičky, tatínky,… 

Program: písničky s kytarou a obrázky, říkanky, maličké hry, 

malování, vyrábění a také samozřejmě hraní 

S sebou.: přezůvky, pití (svačinku), 20 Kč na pomůcky a 

materiál 

Těší se na Vás Monika Princlová, Eva Skuhrovcová a další, 

případné info na 605 218 011 

Komunitní centrum Zvánovice, o.s.,www.kc-z.cz 

Zdobení vánočních perníčků 
Milé děti, maminky a babičky, zveme Vás na předvánoční  zdobení perníčků. 

Kdy?   V sobotu 18.12. od 9:30 

Kde?  V rozšířených prostorech Obecní knihovny ve Zvá-

novicích 

Perníčky, poleva a pomůcky budou k dispozici. S sebou 20,- 

Kč/os. jako příspěvek na materiál. Polovinu Vámi nazdobených 

perníčků si odnesete domů a druhá polovina zůstane 

k nabídnutí při předvánočním setkání u kaple. 

Komunitní centrum Zvánovice, o.s.,www.kc-z.cz 

 

Setkání pod vánoční hvězdou 
Zveme všechny občany na tradiční setkání 

ve čtvrtek 23.12 2010 v 17. hodin   

u místní kaple sv. Jana Nepomuckého. 

Teplé nápoje do přinesených hrnečků zajištěny.  

 

Mlýnské kameny Zvánovické: Vydává OÚ Zvánovice pro svoji potřebu 
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