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   Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                              ročník 2011      číslo 5 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Vážení spoluobčané, 

naposled v letošním roce přinášíme informace o dění 

v naší obci a okolí. Letošní říjen byl na události ob-

zvláště bohatý, proto Vás snad potěšíme rozšířeným 

vydáním zpravodaje a kaţdý v něm najde to, co ho 
zajímá. Děkujeme všem za zaslání příspěvků a foto-

grafií. 

Dne 10. listopadu letošního roku byla provedena 
kolaudace kanalizace s ČOV. Připojování nemovi-

tostí bude probíhat od 21. listopadu, kdy bude spuš-

těna čistírna odpadních vod do zkušebního provozu. 

Dle vyjádření provozovatele kanalizace i vodovodu 
I.T.V. CZ s.r.o., bude v této době probíhat téţ připo-

jování nemovitostí na vodovod (montáţe vodoměrů). 

Současně se budou uzavírat smlouvy o odběru vody a 
likvidaci odpadních vod. Většina připojovaných ne-

movitostí by měla proběhnout do konce tohoto roku.  

Na dofinancování spoluúčasti obce na nákladech 
na vodovod, kanalizaci s čistírnou odpadních vod, 

na poloţení ţivičného povrchu v některých ulicích a 

na přístavbu MŠ, uzavřela obec Zvánovice smlouvu 

o poskytnutí půjčky s Komerční bankou ve výši 
5,6 mil. Kč. Tento úvěr by měl být splacen do 10 let 

(v případě moţností i dříve). 

Dovolte mi touto cestou poděkovat organizátorům 
I. Lampionové párty v obci Zvánovice dne 

28. října 2011, v den státního svátku Den vzniku 

samostatného Československého státu. Prodlouţené 
trasy lampionového průvodu i nabídku občerstvení 

u stánků si uţily nejen děti, ale i většina dospělých 

účastníků.  

Dále děkuji organizátorům i účastníkům 4. setkání 

rodáků, občanů a přátel obce Zvánovice spolu 
se slavnostním otevřením nové čistírny odpadních 

vod, které se uskutečnilo dne 1. října 2011. Děkuji 
téţ všem tanečnicím BTZ za pěkné taneční vystou-

pení pod vedením slečny Petry Vachové, dětem 
z MŠ, které pod vedením paní učitelek připravily a 

předvedly pásmo písniček a básniček, všem účastní-

kům v krojích a s prapory, kteří přispěli k zpestření 

průvodu… Mimořádné poděkování patří zástupci 
firmy Segafredo panu Miroslavu Splavcovi. Firma 

poskytla zdarma lahodné kávové nápoje, podávané 

právě u nové ČOV.  

Ještě bych rád připomněl, ţe před začátkem hlavního 

programu Setkání rodáků byly poţehnány prostory 
nově zrekonstruované mateřské školy a téţ spolkové 

prapory SDH a Obce baráčníků ve Zvánovicích. 

Ţehnání provedl kaplan Římsko-katolické farnosti 
v Říčanech - Timotej Maria Pavel Vácha, O. Praem. 

Váţení občané, jelikoţ je toto číslo Zpravodaje po-

sledním v tomto roce, dovolte mi poděkovat Vám 

všem za spolupráci v nelehkém letošním roce a po-
přát Vám k nadcházejícím nejkrásnějším svátkům 

v roce Veselé vánoce a hodně štěstí a zdraví 

do roku 2012.    

                            Jaroslav Švarc, starosta obce
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POPLATKY ZA ODPAD V ROCE 2012 

Zastupitelstvo obce Zvánovice vydalo Obecně 

závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se mění 

obecně závazná vyhláška obce Zvánovice 
č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému 

shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţí-

vání a odstraňování komunálních odpadů. 

Sazba poplatku pro rok 2012 byla stanovena 

na 500 Kč na osobu (poplatníka). Skutečné 

náklady v předchozím roce činily 765,60 Kč 

na osobu (poplatníka).  

Výše uvedená vyhláška byla vyvěšena na úřední 

desce a je téţ k nahlédnutí na Obecním úřadě 

Zvánovice v úředních hodinách. 

ÚŘEDNÍ HODINY V  ROCE 2012 

Starosta: Jaroslav Švarc 

Pondělí a středa: 17.30 – 19.30 hod 
Úterý: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod. 

Místostarosta: Ivan Hudecký 

Pondělí a středa: 17.30 – 19.30 hod 

Pokladna, Czech POINT, ohlašovna TP: 

Věra Herková 

Úterý: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod.  
Středa: 13.00 – 19.00 hod 

Ţádáme všechny občany, kterým to vyhovuje 

z časových důvodů, aby vyuţívali k vyřizování 

záleţitostí týkajících se plateb, výpisů z Czech 

POINTu a přihlašování se k trvalému pobytu 
úředních hodin v průběhu úterků a ve středu jiţ 

od 13 hodin. Je moţné se vyhnout zbytečnému 
čekání ve středečních podvečerních hodinách, 

kdy bývá o tyto sluţby největší zájem. Poslední 

klient bude ve středu přijímán v 19 hodin. 

 

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY 

Školní lesní podnik v Kostelci n. Č. l. upozorňuje 

na konání loveckých akcí ve dnech 24.11.2011, 

1.12., 8.12., 15.12., a 19.12.2011, 5.1., 13.1., 

19.1. a 26.1.2012, vţdy od 8 do 15 hod.  

Ţádáme občany, aby v uvedených dnech 

z důvodu bezpečnosti omezili vstup do lesa 

na  minimum.  

(celé znění dopisu najdete na úřední desce) 

 

POTŘEBUJETE ZAŘÍDIT?  

Hlášení trvalého pobytu 

Občan České republiky můţe mít jen jedno místo trva-

lého pobytu na našem území a to v objektu, který je ur-

čen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci 

a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě 

orientačním.  

Kdo ohlašuje místo pobytu: 

 občan České republiky starší 15 let nebo jím pověře-

ný zmocněnec na základě ověřené plné moci  
 zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popří-

padě pěstoun  

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan 

povinen: 

 vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému 

pobytu, který je k dispozici na kaţdé ohlašovně (je 
moţné pouţívat pouze originální tiskopis)  

 předloţit platný občanský průkaz, u něhoţ není 

v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu odděle-

na jeho vyznačená část  
 pokud není majitelem nemovitosti, do které se přihla-

šuje, musí předloţit doklad opravňující uţívat byt 

nebo dům (nájemní smlouvu, kupní smlouvu), anebo 
souhlas majitele (úředně ověřené písemné potvrzení 

nebo podpis majitele učiněný před pracovníkem 

ohlašovny). Na našem úřadě nepoţadujeme výpis 
z katastru nemovitostí - ověříme na místě.  

 zaplatit správní poplatek 50 Kč, děti do 15 let jsou 

od poplatku osvobozeny. 

Dítě získává po narození trvalý pobyt většinou podle 
místa trvalého pobytu matky. Není povinností rodičů dítě 

přihlašovat, avšak ţádáme rodiče, aby tak učinili. Ohla-

šovna se o narození dozví se zpoţděním a včasné ohláše-
ní nám pomůţe např. při sestavení seznamů na vítání 

občánků nebo předpokladu potřeby míst v MŠ.  

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu 

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje 

o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objek-
tu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné 

osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými pod-

mínkami jsou především zánik uţívacího práva občana 

k objektu nebo vymezené části objektu, jehoţ adresa je 
v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu 

občana a neuţívání objektu nebo jeho vymezené části. 

Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek 
ohlašovně prokázat. 

Místem trvalého pobytu občana, jemuţ byl údaj o místu 

trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci 
rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímţ územním 

obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. 
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ZVÁNOVICE  ZAPLAVILY LAMPIÓNY  

Vůbec první Lampiónová párty se uskutečnila ve Zvánovicích. V den státního svátku 28. října 2011 se 

v centru obce sešly asi dvě stovky občanů. Děti soutěţily o ceny, dospělí popíjeli svařák. Po chodských 

koláčích se jen zaprášilo. 

„Lidé se každý rok sejdou na lampiónový průvod, 

obejdou vesnici a pak se zase hned rozejdou. Není to 

škoda? Někteří se třeba delší dobu neviděli a chtěli by 

si dát např. svařák a jen tak poklábosit.“ Tato drobná 

úvaha odstartovala přípravy na první Lampiónovou 

párty.  

Na Růţovém náměstí začalo být rušno ve sváteční den 

uţ odpoledne. Vedle autobusové zastávky vyrostly dva 

bílé stany s několika stoly. „Holky, je to vaše,“ těmito 

slovy předal Josef Chejn ´místo činu  ́ Soně Jindrové. 

A neţ Pavlína Chejnová připravila 10 litrů voňavého 

svařáku, byl občerstvovací stánek plný rumu, griotky 

(ideální stánek), kávy, čaje a především pravých chod-

ských koláčů. 

Neţ se setmělo, sešly se desítky dětí s barevnými lam-

pióny, rodiče, babičky, dědečkové... Průvod se vydal 

Školní ulicí směrem k Marjánce a při zpáteční cestě si 

ještě posvítil na cestu kolem rybníka a hospody. Rů-

ţové náměstí pak provoněl svařáček a námořnický 

grog, stánek rozzářily lucerničky, chodské koláče do-

slova mizely z pod rukou. Na mnohé se dokonce ne-

dostalo. Nezoufejte. Příští rok jich napeče Duo Papáto 

víc. 

Zvánovické děti prokázaly při soutěţích nejen vynika-

jící znalosti o obci, ale především vynalézavost, origi-

nalitu a fantazii při představování svého lampiónu. 

Vyhrál ´soudek od piva´: „Táta se obětoval a pomohl 

mi vytvořit můj pivní lampión,“ okomentoval stručně 

a jasně svůj výtvor výherce malého dortíku-lampiónku 

devítiletý Patrik Pokotylo. Z dobrovolníků sestavená 

porota ovšem určila jako hlavního vítěze všechny děti. 

Dostaly tedy velký barevný dort ve tvaru lampiónu, 

který vytvořila Martina Chejnová. Dort byl rozporco-

ván a zbaštěn do posledního drobku během několika 

minut.  

První Lampiónovou párty ve Zvánovicích ohodnotil 

přímo na místě do mikrofonu Českého rozhlasu Regi-

on starosta Jaroslav Švarc: „Je to skvělé, že se tu 

něco takového koná. Mám pocit, že se akce všem pří-

tomným a hlavně dětem moc líbila. Byl bych rád, kdy-

byste uspořádali i něco dalšího. Máte plnou podporu 

obce.“ 

Fotografie najdete na webu: 

http://pjindra.rajce.net/Lampionova_party_Zvanovice_2011 

Autor: Soňa Jindrová          Foto: Petr Jindra 

http://pjindra.rajce.net/Lampionova_party_Zvanovice_2011
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVÁNOVICE 

Na prvním místě chceme všem 

ještě jednou velice poděkovat 

za přízeň a velikou podporu! Vá-

ţíme si veškeré pomoci, ať uţ se 

týká realizace úklidu po rekonstruk-

ci mateřské školy, zhotovení nových 

posuvných dveří, vestavěné skříně, oprav stávajících 

věcí a montáţí, dopravy, výroby bytelných laviček 

na hřiště, za pomoc při stěhování věcí i nábytku, 

za věnování povlečení, kopírky a dalších věcí. Jsme 

vděčné za Vaše tipy na vypisované projekty, granty 

či upozornění při jiných vhodných příleţitostech 

získat něco pro naši školku. 

Také děkujeme stavební firmě FIRE Control 

s.r.o., ţe nám během stavby vycházela vstříc ohledně 

termínů dodání a snaţila se přizpůsobit svou pracov-

ní náplň „za zdí“ během provozu školky na tichou 

a nehlučnou v době relaxace dětí, takţe děti mohly 

uvnitř v poklidu odpočívat i během vnějších prací.  

Děkujeme téţ za nabídnutí a předání přebyteč-

ných věcí, jako stavebnic či knih, zbytků bavlnek, 

látek, papírů a v neposlední řadě i za Vaše finanční 

příspěvky. Je to školka nás všech a i kdyţ slouţí 

především dětem, tak děti budou moci jednou díky 

svému budoucímu vzdělání slouţit zase nám. Chce-

me jim proto poskytnout co nejkvalitnější základ 

na stupni předškolního vzdělávání. Snaţíme se vytě-

ţit z mála maximum a nabízet dětem zajímavé rozvo-

jové činnosti. Vše není jen o penězích. Přesto, pokud 

máte něco pro nás, nadále veškeré štědré a didakticky 

zaměřené dary neodmítneme. Zaloţily jsme seznam 

Nesplněných přání. Děkujeme předem, pokud bys-

te naši práci s dětmi chtěli podpořit. Více aktuál-

ních informací o nás najdete na webových stránkách  

www.mszvanovice.webnode.cz.  

Dovolujeme si přinést aktuální informaci o dění 

ve školce. V současné herně se probouráním okna 

velice zvedl světelný komfort denního světla, takţe 

ráz místnosti se kladně změnil k nepoznání. Můţeme 

tím daleko větší čas trávit bez přídavného elektrické-

ho osvětlení.  

Přístavba je dokončena, zbývá poslední vnitřní nátěr 

stěn a seřízení zavírání oken. Jsou poloţeny podlahy, 

v hlavní herně zatím bez zalištování, aby vše ještě 

větralo. S díky stále pouţíváme půjčené odvlhčovače, 

takţe stavba je nyní provizorně nastěhovaná a rády 

bychom, aby se vše mohlo začít pouţívat v celém 

rozsahu co nejdříve.  

Dokoupilo se vybavení sociálních zařízení, lehátka 

pro odpočinek dětí, potřebný počet nádobí, máme 

novou, dostatečně velkou skříňku na lůţkoviny 

a darem jsme získaly nové (dospělé) povlaky 

pro plánovanou navýšenou kapacitu nových dětí. 

Zbývá z nich ušít dětské povlečení. Na toto zatím 

nemáme volné potřebné šikovné ruce - najdou 

se nějaké? Dejte o sobě vědět ve školce.  

Během první poloviny listopadu přišel objednaný 

nábytek na vybavení šatny podle norem. Dostaly 

jsme kopírku, která byla poměrně nutně potřeba. 

Zakoupily jsme starší pianino, které prošlo generální 

http://www.mszvanovice.webnode.cz/
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opravou a nyní jej můţeme moci smysluplně vyuţí-

vat při výuce. Také díky tomu bude v prostorách 

školky probíhat výuka na klavír. Zájemci se můţe-

te hlásit na mailu:.mszvanovice@seznam.cz.  

Dále se dokončuje vyřízení všech dokladů, aby mohl 

přijít na kontrolu příslušný pracovník z oboru hygie-

ny. Hned poté podáme na školský odbor Krajského 

úřadu ţádost o navýšení kapacity MŠ.  Po schválení 

bychom rády přivítaly nově přijaté děti - před-

nostně bydlištěm v katastru obce Zvánovice. Nové 

přihlášky k předškolnímu vzdělávání přijímá 

ZŠ Ondřejov. Děti, jejichţ rodiče podali přihlášku 

v řádném termínu pro přijetí, byly zařazeny podle 

stávajících kritérií do pořadníku čekatelů (s ohledem 

na otevření), přivítáme, jakmile nám to úřady dovolí 

. 

Děti jsou ve školce šťastné, ale i naše kultura začíná 

být pestrá. Koncem listopadu plánujeme výlet 

do praţského divadla na představení „O ošklivém 

kačátku“. Letos 1. října děti opět veřejně vystoupily - 

v sokolovně při příleţitosti Setkání rodáků. Oba roky 

děti přispěly svou troškou při příleţitosti Vítání ob-

čánků a loni při předvánočním setkání seniorů. Určitě 

se můţeme nadále podílet na vystoupeních a zpestřit 

tak některý program pořádaný obcí. Nyní například 

předvánoční program pořádaný obcí pro naše 

starší občany plánovaný na sobotu 3.12.2011. 

A do té doby se moţná potkáme nejčastěji náhodně - 

třeba při našich výzkumných i relaxačních procház-

kách obcí, po přilehlých stráních či po lese.  

V předvánočním čase chystáme spolu s Komunitním 

centrem Zvánovice společné zdobení vánočních 

perníčků, kam zveme nejen malé děti s rodiči, ale 

také školní děti, maminky, babičky, zkrátka všechny, 

kdo rádi tvoří. Sejdeme se v sobotu 17.12. od 9:30 

v Mateřské škole a v prostorách obecní knihovny.  

Polovinu Vámi nazdobených perníčků si odnesete 

domů, druhá polovina zůstane k nabídnutí při před-

vánočním setkání občanů u kaple. S sebou děti 

20 Kč, dospělí 30 Kč, přezůvky, případně zástěrky, 

dobrou náladu a chuť tvořit. Perníčky a všechno 

ostatní bude na místě. Těšíme se na všechny!  

Za svěřené děti 

Veronika Vaněčková a Monika Princlová, učitelky MŠ 

 

KOMUNITNÍ CENTRUM ZVÁNOVICE  

Mateřský klub 

zveme všechny malé děti (0-6 let) a jejich maminky (tatínky, 

babičky,…) na společný program s písničkami, říkankami, 

hrami a vyráběním. V tomto školním roce se scházíme 

kaţdou první středu v měsíci od 9 hodin, tj. 7.12., 4.1., 1.2., 

7.3., 4.4., 2.5. a 6.6. v Obecní knihovně, v budově MŠ, 1.p. 

S sebou přezůvky, pití (svačinku) a 20 Kč na materiál 

a potřeby Mateřského klubu. Těšíme se na Vás.  

Zdobení vánočních perníčků  

Pro všechny, kdo rádi tvoří, připravujeme jiţ počtvrté, 

tentokrát ve spolupráci s Mateřskou školkou v sobotu 17.12. 

od 9:30. Další info v článku Mateřské školky.  

www.kc-z.cz 

mailto:mszvanovice@seznam.cz
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ONDŘEJOVĚ  

Poděkování 

Ţáci, učitelé a ostatní zaměstnanci školy děkují 

všem návštěvníkům oslav 175.  výročí ondřejovské 

školy za zájem a kladné ohlasy, které velmi potěši-

ly. 

V pátek 7. října dopoledne slavily zejména děti. Nej-

prve shlédly v SKC kulturní  program a poté se pře-

vlékly do kostýmů, aby utvořily pestrobarevný prů-

vod, který prošel obcí. Ţáci 

jednotlivých tříd představo-

vali různé školní předměty. 

Prvňáčci byli za jednotlivá 

písmenka abecedy, páťáci 

zase za sportovní disciplíny, 

osmáci si chvíli zahráli 

různé literární postavy, 

takţe kdo se dobře  díval, 

poznal například naši slav-

nou spisovatelku Boţenu 

Němcovou. 

Večer uvítala hned u vchodu SKC Ondřejov asi stov-

ku diváků kulturního programu dvojice sličných 

hostesek a galantní uvaděč chutnými koláčky 

z Mervartova pekařství. O zábavu se pak postarali 

současní i bývalí ţáci školy divadelními kousky, 

stepem, klasickými i lidovými hudebními skladbami 

a vtipnou soutěţí Pozadu nechtěli zůstat ani učitelé, 

a tak zazpívali na závěr pod vedením pana učitele 

Miloslava Řezby několik známých písniček. 

V sobotu 8. října zahájil slavnostní den výstřel z děla 

před budovou školy. Následovala řízená diskuze 

významných osobností ondřejovské školy a několika 

hostů v sále SKC. 

 Nu a potom uţ mohli všichni zavítat do školy, školní 

druţiny i mateřské školy. Účast byla hojná, hostů 

přišlo asi 200. Mohli si prohlédnout jednotlivé třídy, 

zkusit si různé pokusy z chemie či fyziky, nebo 

si prohlédnout pod mikroskopem různé preparáty 

a uvidět, co běţně nevidíme. Na své si přišli i obdi-

vovatelé vesmíru, neboť v jedné z učeben měl svou 

zajímavou expozici Astronomický ústav Ondřejov. 

Však se na hvězdárnu ode-

brali někteří zájemci v pod-

večerních hodinách na spe-

cielní exkurzi. 

Komu se u nás ve škole 

líbilo, nemusel spěchat 

na oběd domů. Paní ku-

chařky v tento den nabízely 

zdarma slepičí polévku, 

hovězí gulášek, nebo párek. 

Popovídat jste si pak mohli 

u kávy a sladkých dobrot. 

Odpoledne předvedli ukázky ze svých zásahů Hasiči 

z Turkovic. Všichni řidiči by měli vidět, kolik úsilí 

stojí záchrana uvězněného řidiče z vraku auta. Kdo 

nebyl unaven, přišel si zařádit večer do sálu SKC 

na taneční zábavu, pořádanou TJ Sokol Ondřejov. 

Ještě jednou děkuji jménem celé školy a partnerů 

programu za Váš zájem a doufám, ţe další akce, 

pořádané dětmi, podpoříte. Věřte, ţe děti to ocení. 

A moţná mezi nimi ubude těch, kteří se musí zvidi-

telňovat jinak - nevábně. 

Ing. Hana Chaloupková, zástupkyně ředitele 
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Setkání pod vánoční hvězdou  
 

 

 

 

 
Zveme všechny občany na tradiční setkání 

 

V pátek 23.12 2010 v 17. hodin 
u místní kaple sv. Jana Nepomuckého. 

 

Teplé nápoje do přinesených hrnečků zajištěny. 

 

Poděkování za účastníky oslav  ZŠ Ondřejov 

Ráda bych vyuţila této příleţitosti a poděkovala 
za  nás účastníky oslav všem organizátorům a účin-

kujícím - učitelům, dětem, zaměstnancům školy 

i všem ostatním, kteří se na přípravě podíleli.  

Měli jsme moţnost navštívit prostory, které jsme 

opustili před mnoha lety, setkat se s  bývalými učiteli 

a spoluţáky, zavzpomínat si i poznat současnost. 

Dopolední beseda v SKC byla zajímavá a poučná. 
Dozvěděli jsme se něco o historii školního vyučování 

v Ondřejově, počátcích Astronomického ústavu 

a o současných problémech, se kterými se vedení 
školy potýká.  

Ve škole jsme byli mile uvítáni ţákyněmi, které nás 

ochotně informovaly, kde co najdeme. Ne, není 
to naše zapomnětlivost, ale za našich dob ještě neby-

la přístavba školy. Z chodeb zmizely věšáky a lavič-

ky, v podzemí byly vybudovány pěkné šatny 

se skříňkami, malá jídelnička uţ také neexistuje. 
Naše bývalá třída, přezdívaná „myšárna“, sice zůstala 

na svém místě, ale změnila se k nepoznání - samo-

zřejmě k lepšímu. Stala se z ní příjemná, útulná třída, 
kde se nyní učí ţáci 1. stupně. Postupně jsme prošli 

celou školu, shlédli ukázky práce ţáků a jejich učite-

lů. Na závěr jsme byli v nové jídelně pohoštěni dob-

rým obědem. Zbyla i chvilka na společné foto 
s našimi bývalými učitelkami a učitelem. 

Přestoţe budova školy prošla mnohými vylepšeními, 

neodpovídá současným poţadavkům. Vybavení také 
není tak dokonalé jako na mnohých jiných školách, 

ale je vidět, ţe učitelé se věnují svým ţákům víc, neţ 

je jejich povinností. Ještě jednou děkuji za krásně 
strávený den a všem bych chtěla popřát, aby se ko-

nečně dočkali nové školy, o jejíţ výstavbě se mluvilo 

uţ před 30 – 40 lety. 
Věra Herková, bývalá žákyně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OHLAS NA SETKÁNÍ RODÁKŮ 

Vážení milí zastupitelé, v čele s panem starostou 

a moji milí Zvánováci. 

 Na to, co jsem viděla a zažila 1.10.2011, 

budu do konce života vzpomínat. To, co se vám 

podařilo vybudovat, si zaslouží obdiv a poděko-

vání jistě všech občanů mojí i mladé generace. A 

pokud se najde pár jedinců, kteří mají jiný názor, 

tak si pane starosto, připomeňte to staré přísloví: 

„Není na světě člověk ten, co by se zachoval lidem 

všem!“ Važte si těch nových a mladých občanů, 

kteří se zapojili do dění v obci. Opravili domky 

k nepoznání, pracují s mládeží, ať ve školce nebo 

v Sokole, u hasičů, Baráčníků a všade, kde je 

potřeba. 

Ten průvod a ta kapela to byli kluci jako 

kytky, i sluníčko se na to smálo. A nakonec mi 

zahráli i moji zamilovanou. Byl to zážitek! Dále 

děkuji za pohoštění a vůbec za setkání s rodáky. 

Moc se Vám to povedlo.  

Také přeji zastupitelstvu hodně úspěchů 

v další činnosti a mám ještě jeden nápad: při-

hlaste se do soutěže o nejhezčí obec okresu Praha 

– východ! Myslím, že máte šanci. Mám vás 

všechny ráda a jsem šťastná, že mě stále mezi 

sebe počítáte. 

Jaroslava Vodrhánková – Balounová  
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané: 

Listopad 

 

86 let - František Matys 

83 let - Stanislav Medřický 

70 let - Václav Horych 

 

Prosinec 

 

91 let - Marie Veselá 

82let - Jaroslava Povýšilová 

70 let - Emilie Veselá 

 

Všem srdečně blahopřejeme. 

 

V uplynulých dnech nás navždy opustili: 

Jan Čermák a Františka Vajgrtová 

Věnujte jim prosím tichou vzpomínku. 
 

 

 

V říjnu se konalo vítání občánků, na kterém byly slavnostně uvítány děti narozené v průběhu 

uplynulého roku: 
Natálie Chejnová 

Erika Češková 

David Havránek 

Albert Vopálenský 
Julie Horská 

 

Všem dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví a spokojený život ve Zvánovicích. 

 
 

– alternativní školička 
s řízeným programem pro děti ve věku 3-7 let 

a volnočasové aktivity 




 IH – alternativní školička v Mukařově je otevřená v po - pá od 7:45 do 12 hodin  
(cena 1100-4400Kč/měs.).  

 Druhá taková školička funguje v obci Pětihosty (2km sjezd z dálnice směr Benešov), otevřeno po+st+pá 
7:45 – 18:30h. (cena 1100-3800Kč/měs.).  

 Nabízíme vyvážený program zastoupený v oblasti intelektuální, charakterové a sociální s odborným pe-
dagogickým vedením na základě etických a mravních hodnot člověka.  

 Podporujeme vzdělání a individuálního rozvoj od nejútlejšího věku na každém stupni vývoje dítěte úzce 
navazující na výchovu v rodině a spolupráci s rodiči.  

 

Nepotřebujete využívat každodenní či celodenní provoz?
 Nabízíme také jednorázové vstupy do školičky nebo též pravidelné či nepravidelné (např. večerní či od-

polední) hlídání dětí u Vás doma, případné další drobné služby dle dohody.  
 Více na www.iherna.webnode.cz, email: ih.skolicka@gmail.com nebo ohledně volnočasových aktivit 

na fletna.websnadno.cz, email: fletna@atlas.cz.  
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