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   Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                              ročník 2013      číslo 3 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Vážení spoluobčané, 

naposledy v letošním roce přinášíme tímto způsobem 

informace z obce Zvánovice, tentokrát v této trochu 

netradiční podobě. Stařičká kopírka na formát A3 již 
dosloužila, na pořízení nové zatím nemá obec 

ve svém rozpočtu peníze a tisk na zakázku by byl 

drahý. Protože se snažíme vytvářet tento zpravodaj 
vlastními silami za co možná nejnižší náklady, vyšla 

v tomto roce pouze tři čísla oproti původně plánova-

ným čtyřem. 

Naše obec především v současné době splácí úvěry, 

poskytnuté na dokončení vodovodu, kanalizace a 

mateřské školy. Na další investiční akce si musí obec 

našetřit, další dotace nemůže v současné době získat. 

Setkáváme se s názory některých občanů, co by bylo 

potřeba vybudovat, opravit apod. Za tyto názory 

děkujeme, dle finančních možností budou některé 
akce realizovány. Například oprava vrat a zpevnění 

vchodu na hřbitově (což není tak jednoduché, jak to 

možná na první pohled vypadá), obutí hasičského 
auta, dokončení klubovny v bývalé škole pro potřeby 

obce, spolků případně i mateřské školy.  

Stále není zkolaudována čistírna odpadních vod, 

vypouštění neodpovídá nastaveným parametrům.  

Dalším velkým problémem nastává umístění škol-

ních dětí do stávajících tříd. Již nestačí jedna učebna 

pro první ročník vzhledem k počtu žáků. Z tohoto 
důvodu bude nutné každým rokem zvyšovat počet 

učeben. Stávající školní budova v Ondřejově neu-

možňuje přístavbu všech těchto učeben, proto bude 

nutné řešit tuto situaci novou výstavbou buď v obci 
Ondřejov, případně možnými rekonstrukcemi 

ve Struhařově a Zvánovicích. 

Nová školní budova zatím z finančních důvodů ne-

připadá v úvahu. Další možností by zřejmě bylo 
umístit děti do školy v Choceradech. Jiné obce jako 

Mnichovice, Říčany nebo Mukařov nemají volnou 

kapacitu a řeší ten samý problém jako obec On-
dřejov. Ať už se zvolí jakýkoliv způsob řešení, bude 

se muset obec podílet na vzniklých nákladech.  

Na přestavbu bývalé místní školy naše obec bez do-

tace nedosáhne. Zastupitelstvo obce se přiklání 
k návrhu přispět na novou výstavbu Ondřejovu, pří-

padně děti umístit do Chocerad. S obcí Chocerady 

ale dosud jednáno nebylo. 

Závěrem mi dovolte prosím poděkovat jednotlivým 

spolkům za jejich činnost v téměř již uplynulém roce 

2013, za uspořádání masopustu, jarního úklidu obce, 
závodů přes rybník, posvícení, lampionového průvo-

du, rozsvícení vánočního stromku, setkání u Kaple, 

silvestrovského setkání pod vánočním stromkem a 

dalších nevyjmenovaných akcí. Též děkuji členkám 
Sboru pro občanské záležitosti za celoroční obětavou 

činnost.  

Děkuji i všem občanům, kteří v průběhu roku udržo-
vali pořádek na veřejném prostranství v okolí svých 

domů (sečení trávy, hrabání listí, sběr odpadků), 

zejména v okolí kaple, zvoničky, ale i jinde. Obec 

musí šetřit, kde je to jen možné, proto nemá k tomuto 
účelu žádné stálé zaměstnance na plný pracovní úva-

zek. Pracovníci, kteří tuto činnost provádějí, jsou 

placeni jen za skutečně odvedenou práci. Prioritou je 
sekání trávy na zahradě mateřské školy, na hlavní 

návsi, na hřbitově, případně v okolí hlavních cest 

v obci a úklid nepořádku v okolí kontejnerů na od-
pad. 

Přeji vám všem veselé vánoce, hodně štěstí zdraví a 

životní pohody do nastávajícího roku 2014. 

Jaroslav Švarc,  starosta obce 
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ZPRÁVY ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ  

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI - 

SPOZ 

V Mlýnských kamenech bychom se také chtěli 
zmínit o Sboru pro občanské záležitosti, který 

v obci vykonává činnost již mnoho let. Chodíme 

blahopřát našim starším spoluobčanům, kteří osla-

vili 60let věku a následně po pěti letech, k seniorům 
od 80 let každý rok a vždy máme pro oslavence 

malý dárek. Mimo životní jubilea chodíme ještě 

blahopřát ke Svátku matek, na jaře se uskutečnilo 
„Posezení s důchodci“, následně výlet do Kutné 

Hory.  

Na podzim se konalo „Vítání nových občánků“, 

do naší obce a jako vždy před koncem roku „ Před-
vánoční posezení s důchodci“. Při těchto poseze-

ních je vždy velice milá atmosféra, přijede pan 

harmonikář, zavzpomíná se, lidé si zazpívají pís-
ničky, které je provázely jejich mládím, nebo jim 

připomínají někoho blízkého, období v životě, nebo 

někoho, koho měli moc rádi a již bohužel není mezi 
námi. Vždy je připravené bohaté občerstvení a 

máme velkou radost, když se vše vydaří a lidé od-

cházejí do svých domovů v dobré náladě a s hezkou 

vzpomínkou na chvíle strávené v milé společnosti. 
Naše obec je poměrně rozlehlá, během roku se ně-

kteří i z důvodu svých zdravotních problémů vůbec 

nepotkají a tak se mají možnost tito občané setkat 
právě v tyto dny. 

Zrovna v naší obci Zvánovice jsou tato setkání 

aktuální vzhledem k tomu, že část leží katastrálně 
u obce Struhařov a lidé, kteří tam bydlí, jsou 

od centra dění opravdu jaksi stranou. Přestože byl 

tento rok, co se týká akcí, poměrně různorodý, vždy 

se všichni nemohli účastnit právě proto, že jim již 
tak neslouží zdraví a tak bychom jim chtěly popřát 

pěkné Vánoční svátky, hodně zdravíčka a spokoje-

nosti. 

V novém roce 2014 všem přejeme hodně sil, aby 

nebyl nikdo sám a necítil se opuštěný, k tomu 

chceme v naší obci přispět i my. 

Za Sbor pro občanské záležitosti 
Naďa Freundová (Bubeníková) 

 

Děkuji za příspěvek a dovolím si ještě malé doplně-
ní: zatím se mi nepodařilo zjistit, od kterého roku 

SPOZ v obci pracuje, je to však už pěkná řádka let 

a za tu dobu se v něm vystřídalo několik žen (žád-
ného člena – muže nepamatuji, i když v jiných ob-

cích to není výjimečné).  

V současnosti má SPOZ čtyři členky – Janu Povýši-
lovou, Jarku Medřickou, Evu Zámyslickou a Naďu 

Freundovou. Pracují nezištně, vše zařizují a orga-

nizují samy, starají se o občerstvení na setkání dů-

chodců, kupují a balí dárky pro děti a jubilanty, 
připravují pozvánky na setkání a v neposlední řadě 

pěkně vedou pamětní knihu – kroniku. Obec jim 

hradí náklady na občerstvení, dárky atd., vše ostat-
ní už je na jejich bedrech. 

Pro představu o objemu práce, kterou musí tyto 

ženy ve svém volném čase vykonat, uvádím malou 
statistiku: v roce 2013 bylo v obci 35 jubilantů. 

Seniorů nad 60 let je celkem 115, z toho 83 osob 

nad 65 let. Dětí bylo uvítáno deset – největší počet 

v posledních letech. Přeji všem členkám SPOZU 
hodně nadšení a síly do další práce. 

Věra Herková 

ZPRÁVIČKY Z  OKRAŠLOVACÍHO 

SPOLKU ZVÁNOVICE  

 

Silvestrovská párty  

Poslední letošní akcí Okrašlovacího spolku Zváno-

vice je opět Silvestrovská párty. Sraz je v úterý 

31.12.2013 ve 23:30 hod. na Růžovém náměstí. 
Občerstvení včetně přípitku je tradičně zdarma 

(pojímáme to jako malý dárek Vám všem a podě-

kování za podporu v našem snažení) a chybět 

nebude ohňostroj „kdo co přinese, to si odpálí“. 

Masopust 2014 

Masopustní úterý vychází v příštím roce na 4. břez-

na. Zvánovický masopust se tedy bude konat tra-
dičně následující sobotu 8. března. Termíny maso-

pustů na 6 let dopředu jsme zveřejnili v Mlýnských 

kamenech v červnu 2013.  

Přeji všem Zvánovákům i ostatním návštěvní-

kům naší milé obce do nového roku hodně zdra-

ví, elánu, vzájemného pochopení a lásky 

Soňa Jindrová 
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INFORMACE PRO OBČANY  

SBĚR STARÉHO OŠACENÍ  

Jak si jistě mnozí z vás již všimli, byl před obecním 

úřadem umístěn nový kontejner na sběr použitého 
textilu. Obec uzavřela smlouvu se společností RE-

VENGE, a. s., o umístění a provozování kontejneru 
na vyřazené šatstvo, obuv, hračky a další textil 

z domácností. Tato společnost bezplatně dodala 

kontejner a rovněž bezplatně zajistí veškerý další 
servis spojený s jeho vyprazdňováním, úklidem a 

odvozem sesbíraného materiálu.  

Zachovalé oblečení a další textil poputuje do růz-

ných neziskových organizací zaměřených na pomoc 
sociálně slabším lidem, ale také do obchodů s pou-

žitým textilem, zbytek se zpracuje pro průmyslové 

využití. Tím může být třeba výroba hadrů na čištění 
strojů a zařízení, náplně do boxovacích pytlů a po-

dobně. Pouze materiál nízké kvality bude zpraco-

ván energetickým využitím – spalováním, které je 
na rozdíl od skládkování alespoň jeden z typů vyu-

žívání odpadů.  

Žádáme občany, aby do tohoto kontejneru vhazova-
li jen to, co tam opravdu patří, tedy oděvy, obuv, 

hračky a bytový textil, vše čisté a zabalené např. 

v plastových pytlích nebo taškách a aby udržovali 
v okolí kontejneru pořádek. 

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2014 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu zůstává pro rok 2014 ve stej-

né výši jako v roce 2013, tedy 700 Kč za osobu 
přihlášenou k trvalému pobytu nebo za objekt, kde 

není nikdo trvale hlášen. Slevy budou poskytovány 

podle Obecně závazné vyhlášky obce Zvánovice č. 
2/2012, stejně jako v roce 2013.  

Termín splatnosti pro osoby s trvalým pobytem 

v obci je do konce února 2014, případně 2. splátka 

do 30.6.2014. Poplatek za nemovitosti, kde není 
nikdo hlášen k trvalému pobytu je splatný jednorá-

zově do 31.5.2014. 

Nemění se ani výše poplatku ze psů. Splatnost je 
do konce února 2014. 

 

POZVÁNKY  

Zdobení vánočních perníčků 
Milé děti, maminky a babičky, zveme Vás  

na předvánoční zdobení perníčků. 

 

Kdy? V sobotu 14.12. od 9:30 

Kde? V Mateřské školce ve Zvánovicích 

Perníčky, poleva a pomůcky budou k dispozici. 

S sebou přezůvky, případně zástěrky, děti 20 Kč, 

dospělí 40 Kč. Polovinu Vámi nazdobených per-

níčků si odnesete domů a druhá polovina zůstane 

k nabídnutí při předvánočním setkání občanů 

u kaple. 

Akci pořádá Komunitní centrum Zvánovice  

a Mateřská škola Zvánovice 

SDH Zvánovice vás zve na 

Zabíjačkové hody 

v neděli 15. 12. 2014od 9 hodin  

ve Zvánovické hasičské zbrojnici 

 

Prodej masa sádla a masných výrobků 

 za příznivé ceny! 

Obec Zvánovice a Vlastenecko-dobročinná obec 

baráčníků 

Vás srdečně zvou na tradiční 

SETKÁNÍ POD VÁNOČNÍ HVĚZDOU 

v pondělí 23. prosince 2013 v 17 hodin 

u kaple sv. Jana Nepomuckého ve Zvánovicích 

Budou podávány horké nápoje do vlastních přine-

sených hrnečků. 

Pořádáte ples, zábavu či jinou akci? Pošlete nám 

pozvánku na E-mail obeczvanovice@tiscali.cz nebo 

předejte na obecní úřad. Rádi Vám pomůžeme 

s propagací na webu obce Zvánovice. 

mailto:obeczvanovice@tiscali.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

 

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito 

spoluobčané: 

Září 

65 let – Švarcová Irena 
 

Listopad 

85 let – Stanislav Medřický 

70 let – František Křivánek 

 

Prosinec 

84 let – Jaroslava Povýšilová 
81 let – Miloslav Bezák 

              

Všem srdečně blahopřejeme. 

 

 

 

 

 

 

Václav Jelínek 

Viktorie Kosinová 

 

Všem dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví 

a spokojený život ve Zvánovicích. 

 

 

V listopadu oslavili manželé Alena a Stanislav Medřických  

Smaragdovou svatbu – 55. let společného života. 

Přejeme jim do dalšího života hodně zdraví, spokojenosti, optimismu a dobré nálady. 

 

 

V říjnu nás navždy opustil 
pan Václav Veselý ve věku 69 let 

Věnujte mu prosím tichou vzpomínku. 
 

Rovněž blahopřejeme všem novomanželům, kteří v uplynulém roce uzavřeli sňatek. Nemáme dostatek infor-

mací pro to, abychom zde všechny vyjmenovali a neradi bychom na někoho zapomněli. To se týká i případ-
ných dalších významných výročí svateb. Proto žádáme občany, aby se nám sami ozvali nebo přihlásili své 

blízké.  

Omlouváme se panu Jaroslavu Turkovi za chybně uvedený věk v minulém čísle zpravodaje. Pan Jaroslav Tu-

rek oslavil 65. narozeniny. 
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V měsíci. říjnu se konalo vítání občánků, 

na kterém byly slavnostně uvítány děti na-

rozené v průběhu uplynulého roku: 

 

Kristýna Hrušová 

Petra Kindermannová 

Monika Češková 

Gabriela Mašínová 

Jan Heidinger 

Patrik Heidinger 

Daniel Romanovský 

Marek Ferko 

RadimŠlejtr 

Vanessa Jelínková 

 

Všem dětem i jejich rodičům přejeme hodně 

zdraví a spokojený život ve Zvánovicích. 

 

 

mailto:Zvanovice@gmail.com

