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Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

po dvouleté přestávce budeme opět vydávat zprávy a 

informace z naší obce ve zpravodaji Mlýnské kameny. 

Především na prahu nového roku 2019 mi dovolte popřát 

všem hodně zdraví, spokojenosti a štěstí. 

Proč vznikla dvouletá přestávka ve vydávání? V 

posledních letech narůstá byrokratická práce na 

obecním úřadě. Musíme zpracovávat kromě jiného i 

agendu takového charakteru, jako jsou otázky, zda v 

naší obci nepřistálo UFO, zda má obec jakési „botičky“, 

které by zamezily v takovém případě odletu takového 

stroje apod. Podle zákona o svobodném přístupu k 

informacím se i tímto musíme zabývat. Další otázka je v 

doručování zpráv. Dříve stačil dopis. Dnes přijde zpráva 

e-mailovou poštou, pak tzv. datovkou a ještě k tomu 

nakonec tím dopisem. Velkou časovou zátěží ale byla 

příprava vydání knihy o Zvánovicích. Jak se povedla jste 

někteří už mohli posoudit sami. Já zde ocituji část dopisu 

paní, jejíž rodiče pocházeli ze Zvánovic, z č.p. 40 ve 

Školní ulici. 

Vážená a milá paní Herková, dovolte, abych Vám ještě 

jednou poděkovala za předání krásné knihy o 

Zvánovicích. Ale hlavně se hluboce skláním před Vámi i 

celým kolektivem autorů. Vznikl kouzelný dokument o 

nejkrásnější vesničce na světě, jak zpívávala moje 

maminka, když jsme se ke Zvánovicím přiblížili: 

„...vesničko moje milená, v tobě jsem zrozená...“. Pro ty, 

kdo mají ve Zvánovicích kořeny, je tato kniha poklad, 

hlavně díky její vypovídající hodnotě a dokumentaci. Na 

dnešek jsem šla spát až ve tři hodiny ráno. Nedalo mi to, 

musela jsem ji přečíst naráz. 

Tato kniha byla  vydána u příležitosti oslav 700 let od 

první písemné zmínky o obci Zvánovice. Zakoupit si ji 

můžete na obecním úřadě v otevíracích hodinách. Tolik 

tedy na vysvětlenou, proč ta odmlka ve vydávání 

nepravidelného zpravodaje. Dnes máme po volbách, 

zastupitelstvo mírně omladilo a nabralo nové síly. V další 

části zpravodaje, tak jako obvykle, se dočtete, co se v 

obci děje, co se připravuje, zkrátka všechny důležité a 

zajímavé informace z dění v naší obci. 

Jaroslav Švarc 

Volné pobíhání psů 

V poslední době se v naší obci často pohybují volně 

pobíhající psi. Často bývá k vidění smečka až tří zvířat, 

které se vyskytují nejen v okolí návsi, ale navštěvují i blízké 

okraje lesů.  

Upozorňujeme tímto majitele všech psů na platnou 

vyhlášku č. 4/2015, podle které může obec operativně 

zajistit odchyt zvířete a náklady na tuto službu následně 

požadovat po jeho majiteli. Tomu ještě navíc může být za 

nedbalostní jednání uložena pokuta. Obec bude muset 

v těchto případech zasahovat častěji a důsledněji hlavně 

s ohledem na množící se stížnosti lidí s řádně upoutaným 

psem na vodítku, procházejících turistů nebo maminek 

s kočárky a malými dětmi, které mají z volně pobíhajících 

zvířat jednoduše strach.  
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 Rozpočet na rok 2019 

V závěru roku schválilo zastupitelstvo obce Zvánovice 

spolu se střednědobým rozpočtovým výhledem také 

rozpočet na rok 2019. Na jeho tvorbě se velmi významně 

podílel nejen Finanční výbor zastupitelstva obce pod 

vedením Jindřicha Lazara, ale hlavně paní účetní 

Markéta Haklová. Té patří poděkování také za 

dlouholeté a hlavně bezchybné vedení účetnictví obce, 

které pravidelně obstojí i v přísných krajských auditech. 

Poslední z nich proběhl v listopadu loňského roku a 

dopadl na jedničku.  

Rozpočet obce Zvánovice pro rok 2019 je navržen jako 

vyrovnaný i přesto, že jsou v plánu významné investiční 

akce, jako například oprava střechy na obecní garáži na 

Růžovém náměstí, výstavba zázemí pro kulturně-

společenské akce v zadním traktu budovy obecního 

úřadu, oprava zdi a zprůchodnění do nové části hřbitova 

nebo projekt opravy dešťové kanalizace a následná 

rekonstrukce chodníku z Růžového náměstí směrem na 

Třemblat.  

Nemalé peníze také „spolyká“ dokončení revitalizace 

obou obecních rybníků nebo plánovaná výstavba 

svazkové základní školy Ondřejov. Nutno poznamenat, 

že obě posledně jmenované akce by se nepodařilo 

ufinancovat, kdyby předchozí zastupitelstva nevytvořila 

dostatečné finanční rezervy. V běžném rozpočtu na tak 

velké akce rozhodně prostor není. Za to jim na tomto 

místě patří velký dík. 

V souvislosti s rozpočtem je také nutno poznamenat, že 

na výdajovou stránku rozpočtu má vliv každý občan naší 

obce. Už třeba jen tím, že bude dostatečně třídit svůj 

domovní odpad nebo se bude chovat zodpovědně 

k vypouštění splaškových vod do kanalizace – viz článek 

na jiném místě tohoto zpravodaje. V těchto případech se 

jedná jednoznačně o plýtvání veřejnými prostředky.  

Jedno staré přísloví praví, že ušetřená koruna je jako 

vydělaná koruna. A právě ta ušetřená koruna pak může 

být investována do věcí, které budou sloužit nám všem. 

Chovejme se zodpovědně. 

 

Revitalizace obecních rybníků je velká investiční akce a 

jako taková se neobejde bez problémů. Bahna v nádrži 

Nová je víc než se podařilo změřit, o čemž se přesvědčila 

i těžká technika realizační firmy HB Golf. Ta se v těchto 

dnech přesunula na Obecní rybník, odkud začne 

odvážet sediment, jakmile to dovolí počasí. Tedy ideálně 

až začne mrznout. 

Nová vyhláška o rušení nočního klidu 

Některé spolky v naší obci pořádají akce, které zasahují do 

zákonem stanoveného a místní vyhláškou z roku 2006 

podpořeného období nočního klidu, tedy 22:00 – 6:00 hod. 

Vzhledem k tomu, že výjimky na tyto akce již nelze 

udělovat pouze písemným souhlasem obce, muselo 

zastupitelstvo přijmout novou vyhlášku, která tyto výjimky 

stanovuje. Konkrétně se jedná o akce: Oslava příchodu 

nového roku, Závody přes rybník a Country večer na návsi. 

V této souvislosti upozorňujeme, že všechny ostatní akce, 

včetně soukromých oslav, musí noční klid respektovat! 

Zvánovický betlém 

 

Tradiční zvánovický betlém okrášlil centrum obce také 

v loňském roce. Děkujeme všem, kteří ho s námi přišli 

slavnostně rozsvítit. 

Péče o obecní zeleň 

Ještě na konci roku proběhly první prořezávky stromů v 

aleji „u zvoničky“. Vzhledem k nepříznivému počasí došlo 

zatím k ošetření dvou lip a památného dubu. Na jeden 

strom bude navíc nainstalována dynamická vazba, která 

zajistí ochranu proti rozlomení. Další práce budou 

pokračovat na jaře, kdy budou ošetřeny stromy v aleji 

rychtářů a ostatní dřeviny kolem placu. Navazovat budou 

práce na stromech v aleji u hlavní silnice směrem k 

hospodě, protože větve zasahují do vozovky a ohrožují 

bezpečnost silničního provozu na krajské komunikaci. 

Pokud máte ve svém okolí strom, který je v majetku obce 

a potřebuje podle vás údržbu, napište na mail: 

obeczvanovice@tiscali.cz – konzultujeme situaci s firmou, 

která následně zajistí jeho odbornou údržbu. 

Nové potrubí ke studánce 

V souvislosti s revitalizací Obecního rybníku dojde ke 

generální opravě odpadního potrubí od obecní studny na 

návsi. Staré, zanesené a místy zhroucené potrubí bude 

odstraněno a místo něj bude položeno nové, plastové 

potrubí o dostatečné mocnosti, aby voda mohla volně 

odtékat do rybníka a studánka nepřetékala. Realizaci 

provede firma, která pracuje na odbahnění rybníků, takže 

celá akce proběhne „při jednom nepořádku“ a náklady na 

tuto akci tak budou výrazně nižší, než kdyby se tato věc 

řešila samostatně. 
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 Pošli to na lampárnu 

Obyvatele posledních domů v Borecké ulici na Kádově 

trápilo nedostatečné veřejné osvětlení, které končilo asi 

padesát metrů od jejich bydliště. Hlavně v zimě byl 

prostor před jejich domem zahalen tmou. Proto se obrátili 

na obecní úřad, aby bylo nalezeno řešení. To spočívalo 

v protažení současné větve osvětlení o jedno těleso.  

Následně obec oslovila majitele pozemků, na kterých 

současné osvětlení stojí a který celou větev osvětlení 

v této ulici vybudoval, pana Vladimíra Křivánka. Ten 

velmi ochotně a hlavně rychle zareagoval, vyřídil všechna 

potřebná povolení, lampu veřejného osvětlení na své 

náklady nechá vybudovat a následně ji předá do správy 

obce. Tato nevídaná ochota a chuť spolupracovat je dnes 

velmi vzácná a jistě si zaslouží toto veřejné poděkování.  

Pečovatelská služba pro Zvánovické seniory 

Již od roku 2007 zajišťuje město Mnichovice pro své 

obyvatele pečovatelské služby. Obec Zvánovice má 

uzavřenou smlouvu, podle které přispívá na provoz 

těchto služeb a ty jsou tak poskytovány také občanům s 

trvalým pobytem ve Zvánovicích.  

Čerpat je mohou osoby se sníženou soběstačností z 

důvodu věku či onemocnění, především pak senioři starší 

65 let na základě doporučení lékaře. Ti si mohou objednat 

například pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu nebo pomoc při osobní hygieně. Nejvíce 

využívanou službou je pedikúra doma, kterou je možno 

objednat 4x ročně za sníženou cenu 100,- Kč nebo dovoz 

teplého oběda, kdy jim bude každý všední den přivezena 

polévka a hlavní jídlo. Cena za tuto službu je 85,- Kč 

denně včetně dovozu.  

Pokud máte o pečovatelské služby zájem a splňujete 

uvedené předpoklady, je potřeba uzavřít smlouvu o 

zajištění péče. Obraťte se na Městský úřad Mnichovice 

na pracoviště Matriky a evidence obyvatel. Přitom je 

nutno předložit platný občanský průkaz a doporučení od 

praktického lékaře na zajištění pečovatelských služeb. 

100 let Československé republiky 

 

Také v naší obci jsme stoleté výročí republiky oslavili 

položením věnce k pomníku na návsi a za účasti asi 70 

občanů proběhla malá slavnost v obecním sále. 

 

Máme 11 nových občanů 

 

V loňském roce se naše obec rozrostla o 11 nových 

občanů. Slavnostní vítání proběhlo 17. listopadu 

v obecním sále a podílela se na něm svým vystoupením i 

Mateřská škola Zvánovice. 

Chodec – ohrožený druh? 

Aby se z chodce ve Zvánovicích nestal ohrožený druh, je 

potřeba udržovat a stavět chodníky. Obec Zvánovice si 

proto v této oblasti stanovila priority, které reflektují nejen 

stavební, ale hlavně (bohužel) administrativní náročnost. 

Nejprve se zaměříme na chodník z návsi směrem na 

Třemblat. Je to sice krátký, ale zato z bezpečnostního 

hlediska velmi významný úsek. Problém je, že pod tímto 

chodníkem se stékají tři svody dešťové kanalizace, které 

ústí do potrubí, které je zčásti nefunkční. To má za 

následek, že při větších srážkách nebo tání sněhu nemá 

voda kam odtéct a chodník doslova „vyhází“ do vozovky.  

Takže: abychom mohli rekonstruovat chodník, musíme 

nejprve opravit dešťovou kanalizaci. A protože chodník je 

u hlavní silnice, na pozemku Středočeského kraje a vede 

pod ním spousta sítí, znamená to nejprve zásah 

projektanta, který má s podobnou situací zkušenosti. Již 

jsme takového člověka oslovili, takže tento rok bude ve 

znamení projektové dokumentace, vyběhávání povolení, 

jednání a administrace a v roce 2020 dojde k realizaci, 

tedy opravě dešťové kanalizace a rekonstrukci chodníku. 

Věřte, že rychleji to nejde… 

Dalším bodem je chodník na Kádov. V tuto chvíli máme 

určitou představu, kudy by chodník mohl vést, máme 

vytipovány obecní pozemky, jednáme s majiteli 

soukromých pozemků atd. Ale vzhledem k tomu, že 

prostor pro chodník je v mnoha místech velmi úzký a 

realizace nebude jednoduchá, navíc povede zčásti na 

pozemku Středočeského kraje, čeká nás mnohem větší 

martyrium při jednání s úředníky, policií, dopravně-

bezpečnostními orgány atd. Ale byť to tak nevypadá, 

práce na tomto projektu pořád pokračují. 

Také je zde otázka chodníku od křižovatky ulic 

Třemblatská a V Olšinách směrem na Třemblat, kde se 

staví mnoho nových domů a jejich obyvatelé by se měli 

bezpečně dostat do centra obce. I zde máme určitý plán, 

jak chodník dostat až do těchto míst, ale v tomto případě 

to není otázka měsíců, ale let… 
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Mateřská škola Zvánovice 

S koncem minulého roku končil (podle zákona) také 

šestiletý mandát ředitelky příspěvkové organizace 

Mateřská škola Zvánovice. Obec Zvánovice jako 

zřizovatel se proto už začátkem července rozhodl 

zachovat standardním způsobem a vyhlásil na toto místo 

regulérní konkurz. Komise složená mimo jiné ze zástupců 

Školského odboru Městského úřadu Říčany nebo České 

školní inspekce vybrala novou ředitelku, paní Janu 

Vrtiškovou Řezáčkovou. Ta se funkce ujala již na konci 

září, protože bývalá paní ředitelka mezitím ze 

zdravotních důvodů odstoupila. 

Přesto, že na podzim byla situace kolem školky, 

vzhledem k uvedeným událostem, mírně řečeno 

turbulentní, její provoz nebyl ani na jediný den přerušen. 

Situaci se podařilo velmi rychle stabilizovat a také obnovit 

důvěru a spokojenost rodičů i zřizovatele. Školka se také 

opět začala aktivně zapojovat do kulturně-společenského 

života v obci, například uspořádáním Halloweenského 

průvodu nebo vystoupením dětí na Vítání občánků a 

podobně. 

Informace ze školky: www.mszvanovice.webnode.cz 

Knihovna má nové osvětlení 

Obecní knihovna ve Zvánovicích měla dlouhodobý 

problém s nedostatečným osvětlením. Jedno stropní 

těleso se dvěma zářivkami na celou místnost rozhodně 

nevyhovovalo účelu, tedy výběru a případně četbě knih. 

Operativně proto bylo zakoupeno dodatečné osvětlení, 

které bylo nainstalováno přímo na regály s knihami. LED 

osvětlení má výhodu nízké spotřeby a vysoké svítivosti 

ve spektru „teplá bílá“ barva. V průběhu následujících 

dnů bude ještě nainstalována vertikální žaluzie do okna, 

která spolu s novým osvětlením dotvoří interiér a zvýší 

komfort návštěvníků.  

Připomeňme, že čtenáře, kromě usměvavé paní 

knihovnice Jindřišky Hudecké, čeká v knihovně více než 

dva tisíce titulů všech žánrů z vlastního fondu a také z 

výměnného souboru z knihovny Benešov, který je 

dvakrát ročně obměňován. Navíc mohou bezplatně 

využít internet, aniž by museli být evidovanými čtenáři. 

Veřejnou knihovnu Zvánovice najdete v 1. patře budovy 

Mateřské školy Zvánovice, Školní 99. Otevírací doba je 

každý čtvrtek 17 – 19 hod. 

Zateplení střechy mateřské školy 

V posledních dnech uplynulého roku ještě stihla obec 

vybrat, objednat a zrealizovat zateplení střešního pláště 

budovy Mateřské školy Zvánovice. Podařilo se tak 

v krátkém čase vyřešit dlouhodobý problém 

s nedostatkem tepla v prvním patře budovy, kde se kromě 

dvou půdních skladů nachází také ředitelna školky a 

obecní knihovna.  

Jako nejvýhodnější byla vybrána firma Sejk, která během 

dvou dnů provedla zateplení foukanou izolací Climatizer 

plus. Tato izolační hmota je vyrobena v podstatě 

z rozdrcených starých novin, takže kromě ekologického 

hlediska má i mnoho dalších výhod, mezi které patří 

hlavně nehořlavost, špičkové izolační vlastnosti a 

v neposlední řadě nízká cena. 

Nutno poznamenat, že už druhý den po provedení 

základních prací byla v prvním patře budovy patrná 

změna – vyšší pocitová teplota a nechladnoucí stěny.   

Věříme, že se touto investicí podaří ušetřit nemalé peníze 

za vytápění budovy, které probíhá elektrickým kotlem a 

investice se tak velmi brzy vrátí. 
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  Ze života T.J. Sokol Zvánovice 

V závěru roku byla udělena mimořádná individuální 

dotace spolku T.J. Sokol Zvánovice, který za tyto peníze 

nakoupil do sálu sokolovny 32 ks nových dřevěných židlí. 

To jistě ocení zejména návštěvnice místních plesů, 

jejichž silonky nyní plesové veselí přežijí bez úhony. Tedy 

alespoň jeho oficiální část.  

30. prosince 2018 uspořádal T.J. Sokol Zvánovice již třetí 

ročník tradičního Silvestrovského turnaje ve stolním 

tenise. V sále sokolovny se sešlo rekordních 17 

účastníků, kteří na dvou ping-pongových stolech svedli 

nemilosrdnou bitvu. Z té vyšel vítězně Jakub Kaloč 

z Prahy, na druhém místě skončil Dušan Karel z Černých 

Voděrad a bronzovou příčku obsadil Jan Zámyslický ze 

Zvánovic. Zajímavostí může být, že nejmladším 

účastníkem turnaje byla osmiletá Soňa Jindrová a 

nejstarším pan Břetislav Karel ve věku 62 let. 

 

Výlet na adventní trhy do Drážďan 

Začátkem prosince uspořádala obec Zvánovice pro své 

občany výlet na adventní trhy do Drážďan. Nabídka 

zájezdu se setkala s nečekanou poptávkou, takže bylo na 

poslední chvíli ještě potřeba objednat větší autobus. 

Naštěstí spolehlivý dodavatel přepravních služeb, firma 

H+S Bussi, je na podobné situace zvyklá a bez problémů 

přistavila luxusní zájezdový autobus Setra pro 59 

cestujících. Účastníci zájezdu, z nichž většina podšálky 

vrátila, hodnotili výlet jako velmi dobrý nápad. To nás 

motivuje k myšlence udělat z této věci tradici a také v 

letošním roce uspořádat podobnou akci. Ale zase jinam. 

 

 

 

Okrašlovací spolek Zvánovice informuje 

Členové Okrašlovacího spolku Zvánovice se připravují na 

další rok plný společenských a kulturních akcí. Jako první 

nás letos čeká Maškarní bál pro děti (únor-březen), 

následně Jarní úklid obce (duben), dále Dětský den 

(červen), Country Zvánovice (srpen), Svatomartinský 

lampionový průvod (listopad), Rozsvícení vánočního 

stromu a betlému (první adventní víkend), Setkání u 

kapličky (23.12.) a Silvestr na návsi. 

 

Naši senioři se mohou tradičně těšit na dvě posezení s 

harmonikářem Pepou (květen a prosinec), na naše 

návštěvy u letošních jubilantů a samozřejmě také 

slavnostně přivítáme nové občánky (neděle 17.11.). 

 

Moc nás těší, že letos přijmeme do svých řad další nové 

členy, kteří se s námi shodují v tom, že veřejná práce pro 

Zvánovice a jejich obyvatele má smysl. Chtěli bychom 

také poděkovat ostatním spolkům (hasiči, myslivci, rybáři, 

baráčníci a sokolové) za loňskou skvělou spolupráci a 

věříme, že bude pokračovat I letos. Poděkování patří i 

Zvánovickému pěveckému sboru, místní mateřské škole 

za účast na mnohých akcích a v neposlední řadě také 

obci Zvánovice, bez jejíž podpory by kulturně-

společenský život neprobíhal v takové míře, jak jsme za 

poslední léta zvyklí.  

Přátelé, kamarádi, těšíme se na další chvíle strávené s 

Vámi a přejeme vám, ať jste zdraví a daří se vám! 

Za Okrašlovací spolek přeje vše dobré Soňa Jindrová. 
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Zvánovičtí hasiči zasahovali v lese 

Jednotka dobrovolných hasičů Zvánovice zasahovala 28. 

listopadu při požáru lesa v lokalitě Na Boučí. Naši hasiči 

po úspěšném zásahu dostali na starosti také následný 

dozor nad požářištěm, což nebyl jednoduchý úkol 

vzhledem k  nízkým teplotám, které tu noc panovaly.  

 

Novinky ze základní školy Ondřejov 

Jak už možná mnozí z Vás vědí, došlo v druhé polovině 

loňského roku k několika důležitým událostem, které 

souvisí se základní školou v Ondřejově 

Obce Ondřejov, Zvánovice a Kaliště se dohodli a 

společně založili Dobrovolný svazek obcí Svazková škola 

Ondřejov. Pod ten následně přešla stávající Základní 

škola bratří Fričů Ondřejov. Mezi hlavní cíle svazku patří 

vyřešit dlouhodobé problémy se stávající kapacitou školy 

a v dohledné době postavit budovu novou a samozřejmě 

zajistit podmínky pro bezproblémové fungování školy. 

Jedním z prvních úkolů svazku bylo obsazení místa 

ředitele základní školy. Svazek tedy na tuto pozici vyhlásil 

konkurzní řízení a jmenoval konkurzní komisi. Konkurzní 

komise složená ze zástupců zřizovatele, školy, krajského 

úřadu, školní inspekce a odborné veřejnosti vybírala ze 

čtyř uchazečů. Na prvním místě se umístila paní Mgr. Eva 

Štosová, kterou známe jako učitelku této základní školy. 

Rada svazku na svém zasedání dne 28. 11. 2018 přijala 

doporučení výběrové komise a jmenovala paní Evu 

Štosovou ředitelkou Základní školy bratří Fričů Ondřejov 

s platností od 1. ledna 2019. Na začátku ledna se nová 

ředitelka ujala své funkce. 

V letošním roce čeká školu několik výzev. Mimo jiné, již 

téměř každoroční řešení problému s počtem učeben. 

Stává se to již téměř pravidlem, že s koncem školního 

roku končí jedna třída deváťáků a na začátku 

následujícího školního roku začínají dvě třídy prvňáčků. 

Hlavním úkolem svazku v letošním roce patří zejména 

příprava projektové dokumentace pro stavbu nové školní 

budovy, následně výběr zhotovitele a zajištění 

financování, a jestli se podaří vše tak, jak plánujeme, 

mohlo by se na konci tohoto roku již začít stavět. 

Závěrem bych chtěl jménem obce Zvánovice i jménem 

svým poděkovat panu řediteli Miroslavu Rovenskému za 

všechno dobré, co pro školu udělal, a popřát paní 

ředitelce Evě Štosové a všem zaměstnancům, žákům, 

rodičům a všem ostatním, kterým na naší škole záleží, 

hodně úspěchů, pohody a radosti ze společné práce. 

Jindřich Lazar, zástupce obce Zvánovice ve školské radě 

Setkání seniorů v Obecním sále 

 

Čistička a její provozní problémy 

Čistírna odpadních vod Zvánovice má neustále problémy 

s tím, co obyvatelé naší obce do odpadních vod 

splachují. Největším problémem jsou dětské vlhčené 

ubrousky, které dokáží automatický provoz čističky 

zastavit na dlouhé hodiny a vyžadují osobní zásah 

obsluhy. Nutno poznamenat, že se v tu chvíli jedná 

opravdu o „špinavou práci“. Také dětské plíny, dámské 

hygienické potřeby, jakékoliv tuky nebo dešťové vody 

rozhodně do kanalizace nepatří, protože dokáží vytvořit 

podobný problém. Raritou, co všechno lze spláchnout, 

mohou být například prázdné obaly od laků na nehty, 

hřebeny nebo závěsné wc deodoranty. 

Objevuje se také problém s jednorázovým masivním 

přísunem splaškových vod, který probíhá zhruba jednou 

týdně v objemu cca 10 m3. Laicky řečeno – někdo 

z obyvatel vypouští svoji žumpu do kanalizace čerpadlem 

jednou týdně a najednou. A to je ještě otázka, zda je 

vůbec na kanalizaci legálně připojen. Takový objem 

splašků čistička nemůže najednou zpracovat i přesto, že 

byla nedávno na nátoku instalována zklidňující 

vyrovnávací jímka. Proto je na místě prosba na 

dotyčného obyvatele, která se ale týká i ostatních 

domácností, které své splaškové vody do kanalizace 

čerpají čerpadlem: čerpání žumpy by nemělo být 

jednorázové, je potřeba jej rozložit v čase a žumpu čerpat 

pravidelně a po menších dávkách.  

Tradiční setkání seniorů  

V polovině prosince proběhlo v obecním sále setkání 

našich seniorů. Celkem čtyřiceti účastníkům zahrál na 

harmoniku Josef Vašák a všichni se velmi dobře pobavili 

nad fotografiemi z historických kronik. Další setkání bude 

opět v květnu, pozvánky dostanete do svých schránek. 
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Údržba a opravy místních komunikací 

Obec v současnosti intenzivně řeší problém sjízdnosti 

některých komunikací v zimním období. To trápí hlavně 

obyvatele výše položených oblastí, třeba Marjánky nebo 

Boučí, ale problém se týká i Školní ulice, kam každé ráno 

vozí rodiče své děti do mateřské školy.  

Vedení obce proto rozhodlo, že většina místních 

komunikací bude v zimě udržována nejen pluhováním a 

inertním posypem jako dosud, ale také posypem 

technickou solí. Za tímto účelem bylo zprovozněno 

rozmetadlo a zodpovědní pracovníci budou silnice solit 

vždy, když napadne sníh nebo bude jeho přirozeným 

táním hrozit ledovka. Důležitý je však v tomto případě 

odhad vývoje počasí. Podmínkou totiž je, aby aktuální a 

nejbližší očekávaná teplota byla vyšší než -4°C. Pod 

touto teplotou totiž technická sůl nefunguje. Zasolením 

silnic by při špatném odhadu počasí mohlo dojít k tání 

sněhu s následným zmrznutím do podoby ledovky. A to 

by ve výsledku způsobilo více škody než užitku.  

 

Zároveň byl objednán a proveden servis velkého 

smetáku, tedy dalšího příslušenství k obecnímu traktoru, 

kterým budou na jaře ze všech místních komunikací 

odstraněny zbytky inertního posypu (štěrku). Tím dojde 

nejen k vyššímu komfortu jízdy, ale hlavně se odstraní 

problém zanášení kanálů, sníží se mechanické 

poškozování vozovek a v neposlední řadě i prašnost. 

Co se týká oprav místních komunikací, plánujeme na jaře 

odstranění alespoň nejpalčivějších problémů, jako jsou 

například velké kaluže před křižovatkou Vládní a Na 

Marjánce, u kontejnerového stání nebo rozpadlý okraj 

vozovky u zvoničky či výtluk na silnici k čističce. Pokud 

vás trápí výmol nebo jiné menší poškození obecní 

komunikace poblíž vašeho bydliště, napište nám na mail: 

obeczvanovice@tiscali.cz. Pokud půjde o drobnou 

opravu, budeme ji řešit již v rámci těchto prvních prací. 

 

 

Kauza kontejnery 

Neutěšený stav prostranství za prodejnou a kolem 

kontejnerového stání je dlouhodobě (a nutno přiznat, že 

oprávněně) kritizován ze strany veřejnosti a je do 

budoucna neudržitelný.  

Zmíněný prostor je trvale zavážen nejen 

velkoobjemovým odpadem a elektroodpadem, jako jsou 

například sedačky, pračky, ledničky, sporáky a bojlery, 

ale také nebezpečným odpadem, jako třeba plechovky 

plné barev, pneumatiky, nádoby s neidentifikovatelnou 

čpící tekutinou, rozbourané koupelny a podobně. A obec 

Zvánovice musí odvoz těchto odpadů platit. Přitom 

zmíněný odpad rozhodně není jen od obyvatel naší obce. 

Naopak toho zneužívají hlavně podnikatelé z širokého 

okolí, kteří by jinak likvidaci svého odpadu museli platit. 

Proto se vedení obce Zvánovice rozhodlo pro změnu a 

od 1. února 2019 dojde k uzavření celého prostoru za 

prodejnou, včetně kontejnerů na směsný komunální 

odpad. Vznikne tak obdoba „sběrného dvora“, který bude 

mít pravidelnou provozní dobu. Ta byla stanovena tak, 

aby reflektovala současnou dobu největších návozů 

odpadu a zároveň vyvážení zmíněných nádob, tedy: 

středa, pátek a neděle, vždy od 15 do 18 hodin. Pokud 

by se provozem ukázalo, že některé hodiny veřejnosti 

nevyhovují, lze tuto dobu samozřejmě upravit. 

Zároveň upozorňujeme, že kontejnery jsou určeny pouze 

pro směsný komunální odpad z domácností a tento bude 

přijímán pouze od obyvatel obce Zvánovice. Takový 

odpad navíc musí být v maximální možné míře vytříděný, 

tudíž by neměl obsahovat plasty, papír, sklo ani jiné 

separovatelné příměsi.  

Velkoobjemový odpad (např. sedací soupravy nebo 

nábytek) bude přijímán vždy jednou za dva měsíce – 

termín bude předem oznámen na úřední desce a 

plakátem na obchodě. Elektroodpad a nebezpečný 

odpad (např. televize, ledničky nebo tiskárny) bude 

přijímán tak, jak nám ukládá zákon, tedy dvakrát do roka, 

pneumatiky na osobní automobily pak jednou ročně a 

termín bude vždy zveřejněn na úřední desce a plakátem 

na obchodě. Odpad vzniklý podnikatelskou činností 

nebude přijímán vůbec. Zároveň upozorňujeme, že celý 

prostor uzavřeného kontejnerového stání a blízkého okolí 

bude monitorován kamerovým systémem. Kontejnery na 

tříděný odpad (papír, plasty, sklo) zůstávají samozřejmě 

přístupné i mimo otevírací dobu a jsou umístěny před 

vraty směrem z hlavní silnice, vedle obecního úřadu. 

Věříme, že se nám uvedeným opatřením podaří zlepšit 

vzhled centra naší obce a možná i ušetřit, protože každá 

odvezená tuna komunálního odpadu stojí obec nemalé 

peníze. 

V této souvislosti ještě jedna poznámka, týkající se 

elektroodpadu. Likvidace staré lednice, televize nebo 

pračky a dalších elektrozařízení je podle zákona 

započítána v ceně každého nového spotřebiče. Při 

nákupu tak lze prodejci starý spotřebič odevzdat a tím se 

zbavit starosti kam s ním. Bohužel málo lidí tuto možnost 

využívá a většinou o ní ani neví. 

 

mailto:obeczvanovice@tiscali.cz
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 Setkání u kapličky 

Den před Štědrým dnem proběhlo tradiční setkání u 

Zvánovické kapličky. Od 17 hodin si tak mohli příchozí za 

zvuku koled prohlédnout opravený interiér, vychutnat 

teplý svařák nebo zakousnout něco z vánočních dobrot, 

které na místo tradičně přinášejí sami návštěvníci. 

Vzhledem k účasti téměř stovky lidí jsme rádi, že se daří 

plnit hlavní cíl této akce, tedy příjemné sousedské setkání 

v povznesené předvánoční atmosféře. K tomu výrazně 

přispělo také živé vystoupení Zvánovického sboru pod 

vedením manželů Šilarových. 

 

Kniha o obci Zvánovice 

K výročí 700 let naší obce, které oslavíme v příštím roce, 

byla vydána kniha mapující historii Zvánovic od nejstarší 

doby po současnost. Na 116 stranách odhaluje nejen 

zajímavá fakta o obci, ale také rozebírá podrobně historii 

školy, spolků, sportu a rekreace, popisuje, jak to bylo ve 

Zvánovicích s prací, jaké zde byly tradice a zvyky, 

jmenuje významné rodáky atd. Kromě textů v knize 

najdete velkou spoustu dobových fotografií, dokumentů a 

pohlednic. Jedná se o artefakt, který by neměl chybět 

v knihovně žádné domácnosti. Knihu můžete zakoupit za 

cenu 350,- Kč na Obecním úřadu Zvánovice. 

 

Nově narození 

Tomáš Beránek 

Nela Zahradníková 

Nikola Fraňková 

Natalie Bennetts 

Matouš Licehamr 

Šárka Vaněčková 

Marek Němec 

Matouš Němec 

Eliška Mynářová 

Vojtěch Kvapil 

Eliška Kubíčková 

Významné životní výročí brzy oslaví 

Jaroslava Bůžková - 65 let 

Růžena Knížková - 87 let 

Jarmila Kovačová - 82 let 

Jaroslava Šrámová - 82 let 

Miroslav Bubeník - 86 let 

Jana Lehovcová - 60 let 

Hana Horáková - 83 let 

Karel Doulík - 70 let 

Růžena Matysová - 89 let 

Marie Povýšilová - 84 let 

František Matys - 70 let 

Jaroslava Kytková - 65 let 

Jana Malá - 70 let 

Josef Zámyslický - 70 let 

Zdeněk Kuráž - 65 let 

Marcela Červenková - 75 let 

Jana Šilarová - 60 let 

Anežka Vajgrtová - 81 let 

Vladislava Myslivcová - 65 let 

Josef Matějka - 75 let 

František Jánský - 86 let 

Zdenka Karešová - 87 let 

Maria Bubeníková - 65 let 

Marie Bubeníková - 84 let 

Navždy nás opustili 

Jarmila Taušková  - 80 let 

Josef Povýšil - 85 let 

Jaroslav Hlavatý - 80 let 

Jaroslava Vodrhánková - 87 let - čestná občanka obce 

Libuše Medřická - 84 let 

Věra Křivánková - 92 let 


