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   Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                              ročník 2011      číslo 4 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Vážení spoluobčané, 

ještě jednou přinášíme informaci o budování vodo-

vodu, kanalizace s ČOV a přístavbě MŠ ve Zvá-

novicích. 

V srpnu nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí 

na vodovodní přivaděč do naší obce i dalších obcí. 

Proto bylo možné vydat kolaudační rozhodnutí 

Vodoprávním úřadem v Říčanech i na vodovodní 

řady v naší obci. Toto kolaudační rozhodnutí by mělo 

nabýt právní moci do konce září 2011 a potom teprve 

lze zahájit připojování jednotlivých vodoměrů na 

vodovodní přípojky. 

Bylo požádáno o zahájení řízení ohledně kolaudace 

kanalizačních řadů a uvedení do zkušebního provozu 

nové ČOV. Zkušební provoz bude probíhat po dobu 

jednoho až dvou let po jeho zahájení. V současné 

době probíhá doplňování potřebných písemných 

dokladů potřebných ke kolaudaci. Jedná se o změny 

některých parcel vlivem zavedení digitalizace, 

povolení k nakládání s odpadními vodami apod. 

Proběhla zdárně zkouška funkce nové čistírny a 

všech tří přečerpávacích stanic. V současné době 

neznáme přesný termín, kdy bude vydáno kolaudační 

rozhodnutí a povolení zkušebního provozu. 

Předpokládá se konec října či začátek listopadu, kdy 

bude možné začít s propojením jednotlivých 

přípojek. Je proto třeba, aby všichni zúčastnění měli 

připravenost propojit napojení svého domu i v této 

roční době. To znamená mít výkopy a přípojky 

zakončené čistícím otvorem v jakési šachtě co 

nejblíže u hranice pozemku. Pro zdárný průběh 

čištění v čistírně odpadních vod musí být dostatečný 

přítok a průtok čistírnou. Proto tedy zkušební provoz, 

dokud vypouštěné vody nedosáhnou potřebných 

kvalit. 

Byla provedena první část přístavby MŠ tak, aby 

mohl být zahájen provoz 5. 9. 2011 pro současný stav 

13 dětí. Další část přístavby proběhne do konce září, 

aby mohl být rozšířen provoz po schválení Krajskou 

hygienickou stanicí o dalších 7 dětí na celkový počet 

20 dětí. Od 1. 9. 2012 by se měla tato školka stát 

příspěvkovou organizací obce Zvánovice. 

Děkuji všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem 

na výstavbě vodovodu, kanalizace s ČOV i přístavbě 

mateřské školy. Děkuji všem občanům za trpělivost 

při výstavbě těchto investičních akcí, za krátkodobé 

zhoršení životních podmínek v některých částech 

obce a ještě jednou se všem jménem obce omlouvám. 

Výsledkem tohoto snažení jistě budou zlepšené 

životní podmínky nejen pro nás, ale především pro 

naše potomky. Slavnostní zprovoznění těchto 

investičních akcí proběhne 1. října 2011, dle 

pozvánky na straně 3 tohoto zpravodaje.                                                

Jaroslav Švarc, starosta obce 
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ZPRÁVA RYBÁŘSKÉ ORGANIZACE ZVÁNOVICE  

Dětský tábor na Slapech 

Je 20. srpen 2011 a tento den D, na který se těšily děti 

rybářského kroužku Zvánovice, je tady. Před klubovnou 

naší organizace se toho rána sešlo v doprovodu rodičů 16 

dětí a 8 dospělých. Po naložení nezbytných rybářských 

potřeb, báglů s oblečením, jídla a pití se vyráží směr 

Slapy. 

Po příjezdu a ubytování se podával první oběd, kterým 

byl již z domova uvařený vynikající guláš, připravený 

Zdeňkem Veselým. Zdeněk Veselý se zároveň po celou 

dobu tábora staral o kuchyni, pomáhali mu při tom Va-

šek Horych a Martina Procházková. Po celou dobu poby-

tu jsme měli nádherné počasí, slunečno a teploty dosaho-

valy i přes 30 stupňů. A že toho děti v plné míře využíva-

ly ke koupání, různým vodním radovánkám bylo nasna-

dě. Samozřejmě jim při tom vyhládlo a tak se měli 

všichni v kuchyni co otáčet. Hlavní náplní celého tábora 

bylo samozřejmě rybaření. Za odborného dohledu hospo-

dáře Vaška Povýšila, šéfa celého tábora Pavla Svobody 

a vedoucího rybářského kroužku Tomáše Procházky se 

nachytalo kolem 25 nádherných kaprů, plotice, okouni i 

jeden bolen. Na ryby se vyráželo i na lodi, kterou přivezl 

Viktor Stein, který měl zároveň na starosti i případné 

zdravotní potíže. Nachytané ryby se na místě zkonzumo-

valy. Tyto rybí pochoutky neměly chybu a jen se po nich 

zaprášilo. 

O zábavu a využití volného času se staral Zdeněk Hoto-

vý, který připravil různé početní a logické soutěže. Mimo 

jiné předváděl kouzelnické kousky, které byly velmi 

zajímavé. Veškerá činnost dětí byla bodově hodnocena a 

to jak chování, pořádek na pokojích, služba v kuchyni a 

podobně. 

Nemá cenu uvádět, které z dětí získalo nejvíc bodů a kdo 

se jak v konečném hodnocení umístil, protože všechny 

děti se chovaly téměř vzorně, pomáhaly si a celý pobyt 

proběhl bez jakýchkoliv výstřelků. 

Doufáme, že se tábor dětem líbil a budou mít na něj hez-

ké vzpomínky. Každé z dětí dostalo na závěr medaili a 

podle umístění hodnotné dárky. A odměna pro nás do-

spělé? Rozzářené oči, šťastný návrat domů a dotazy 

bude-li tábor i příští rok. 

Ať žijou Slapy!  

Za dospělé účastníky napsal Vašek Horych. 

 

VÍTE, CO ZNAMENÁ BTZ? 

Máte to ve vaší obci a znamená  

Břišní Tance Zvánovice. 

A že už se ženy a dívky něco naučily, ukázaly 

na vystoupení 1. 7. 2011 v místní Sokolovně. 

Břišní tance předvedly v několika skupinách i 

sólově (Petra). Vystoupení tanečnic bylo zdařilé. 

Diváci si svým potleskem vyžádali i přídavek. Na 

závěr vystoupení bylo divákům nabídnuto občer-

stvení v podobě sladkých i slaných dobrot, připra-

vených samotnými tanečnicemi.  

A tak nám příjemně uběhl jeden páteční podvečer. 

Zbývá jen popřát všem břišním tanečnicím, pod 

vedením Petry Vachové, aby se jim dařilo. Pro 

čtenáře Mlýnských kamenů máme vzkaz: „ Přijď-

te se podívat, až to BTZ znova někde rozbalí. 

Jana Nová, Osek – Zvánovice 

Foto: Pavel Příhoda, Praha - Zvánovice 
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Váţení přátelé,  

Srdečně Vás zveme na 

IV. Setkání rodáků, občanů a přátel obce Zvánovice, 

které se bude konat v sobotu 1. října 2011, u příležitosti slavnostního zahájení provozu 

vodovodu a kanalizace v obci. 

 

Program: 

13 hod. Slavnostní zasedání Zastupitelstva obce Zvánovice a zástupců spolků v sále 

Sokolovny 

14 hod. Krojovaný průvod obcí k rybníku Dolejšáku 

 Přestřižení pásky k nově vybudované čističce odpadních vod 

 Odhalení pamětní desky a zasazení památného stromu 

16 hod. Koncert v sále místní Sokolovny 

 K poslechu bude hrát hudba Vranovanka 

 Občerstvení – opékání klobás 

Před začátkem programu, od 11 do 12,30hod , se 

na Obecním úřadě uskuteční výstavka archivních 

materiálů a starých fotografií. Prodej leteckých 

snímků a pohlednic.  

Protože nebylo možné zjistit současné adresy 

všech rodáků a bývalých občanů obce, předejte 

prosím tuto zprávu svým příbuzným a známým, 

kteří se ve Zvánovicích narodili, bydleli, praco-

vali, či mají k obci jiný vztah. 

 

 

Obec Zvánovice:   www.obeczvanovice.cz,   obeczvanovice@tiscali.cz     tel. 323 649  220 

 

Dodatečná informace k programu: 

V rámci oslav dne 1. 10. 2011 bude slavnostně otevřena mateřská školka ve Zvánovicích. Průvod se zastaví u budovy 

školky a zájemci budou mít možnost její prohlídky.  

http://www.obeczvanovice.cz/
mailto:obeczvanovice@tiscali.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

Významná životní výročí oslavili a oslaví  

tito spoluobčané: 

Září 

 

98 let 

Františka Vajgrtová 

 

Říjen 

 

65 let 

Ivanka Benešová 

Rudolf Pác 

 

Všem srdečně blahopřejeme. 

 

 

 

BTZ - BŘIŠNÍ TANCE ZVÁNOVICE 

 

Do týmu BTZ stále 

přijímáme další člen-

ky. Kurzy probíhají 

každou neděli: 

od 10 hod. pro nej-

menší, od 11 hod pro 

pokročilé děti.  

Dámy si přijdou 

na  své v neděli a 

ve  středu večer 

od  19 hod.  

Těšíme se na Vás¨ 

Tým BTZ 

PROTI TOKU ČASU  

Úryvky z kroniky Zvánovické školy 

Učebné pomůcky 

Učebných pomůcek do let 1870. sotva bylo. Do roku 

1880. dáno slavnou c.k.okr. školní radou: počitadlo ruské, 

glóbus, mappy: Čech, Rakouskouherska, Palestiny, 

Evropy. V tom čase zřízena knihovna žákovská as 100 

kusů vázaných spisů pro mládež. Stroj hláskovací. V roce 

1882. obdržela škola knoflíkové počitadlo, sbírku 

fysikálních apparátů. 

Učebná osnova 

Tělocvik. Předmětu tomu vyučuje se ve vyměřených 

hodinách – 2 hod. v týdnu – v tělocvičně, pokud 

povětrnosť tomu dovoluje. Nářadí schází docela. Konají se 

cvičení prostná na místě i s místa, rozličné postoje, cvičení 

řady at.d. Tělocvičné hry a zpěvy. Zimního času věnuje se 

více pozornosť  hrám a zpěvům tělocvičným. 

Štěpařství. V roku 1881. nařízeno zakládati ovocné 

školky. Ihned sjara toho roku zasazeno 36 pláňat; na jaře r. 

1882. provedeno před žáky šlechtění  na 12 podložkách a 

to několik spůsobův. Práce se zcela zdařila. Sebraná jádra 

a pecky se vysázely do semeniště. Naseto též něco akacií. 

 Pěstování zeleniny vysvětleno hochům příhodně na 2  

školních zahrádkách. Květinářství vidí žáci v oknách asi 

v 70 květináčích. Krásné místo před školou na západ 

zahálí napořád, protože obec nechce ničeho učiniti, 

ačkoliv by se to založila školka obecní. 

Ruční práce. Od 1.ledna r. 1882. vyučují se dívky pletení 

punčoch a něco háčkovati. 

Změny čítanek a šk. knih. 

Počátkem šk. roku 1881/2 nařizeno jest užívati čítanek 

nových, vydaných c.k. školním knihoskladem. Čítanky 

složili Jan Šťastný, Jan Lepař a Josef Sokol. Pro dvojtřidní 

školy užívá se vydání ve třech dílech. 

Za pomůcku k vyučování mluvnici slouží „Nauky 

mluvnické“ složené od spisovatelů čítanek, pak třetí a 

čtvrtá mluvnice česká pro obecné školy. K vyučování 

počtům používá se „Močníkových Početnic a to 5 dílů.  

Počet vyučovacích hodin v týdnu 

První třída má oddělení dvě. První oddělení tvoří první 

školní rok a má 19.hodin vyučovacích, druhé oddělení 

tvoří 2. a 3. školní rok a má 23. vyučovacích hodin. 

Druhá třída má taktéž dvě oddělení. První oddělení čítá 

žáky 4. a 5. školního roku, druhé oddělení 6. 7. 8. školní 

rok. Ježto od dokonaného 12. roku mohou žáci v březnu 

žádati úlevy od návštěvy školy, zůstalo letos oddělení II. 

doma a děti ty konají rozličné práce hospodářské. 
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