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Vážení spoluobčané,
ještě jednou v roce 2019 přinášíme v tomto zpravodaji nejno-
vější informace o dění v naší obci. 
Velice rád vám sděluji, že se chýlí ke konci odbahnění a opra-
vy hrází obou našich rybníků. Menší zdržení bylo zapříčině-
no vleklým průtahem jednání o odkoupení části pozemku pod 
Obecním rybníkem a samozřejmě z části i počasím. Vždyť 
oba rybníky byly zaneseny tisícovkami kubíků bahna a jejich 
podloží je na mnoha místech neúnosné. Do konce října mají 
být práce ukončeny a začneme oba rybníky znovu napouš-
tět. Mateřská škola v naší obci i Svazková škola v Ondřejově 
jsou pod novým vedením v pořádku. Na budově mateřské 
školky byla vyměněna dřevěná okna za plastová, byla pro-
vedena nová krytina na budově bývalé garáže, opraveny části 
asfaltových ulic, nové odpadní potrubí od obecní studny do 
rybníka a běžná údržba po obci a na hřbitově. Nadále probíhá 
příprava výstavby svazkové školy v Ondřejově, projektová 
příprava na opravy nebo budování nových chodníků apod. 
Podrobnosti o zmíněných akcích a další zprávy se dozvíte v 
další části zpravodaje. 
Jelikož je toto číslo v letošním roce poslední, přeji vám krás-
né prožití zbytku roku 2019 a do roku příštího, roku oslav 
700 letého výročí od první písemné zmínky o obci Zvánovi-
ce, mnoho štěstí, zdraví a pohody. 

Jaroslav Švarc, starosta obce.

SLOVO STAROSTY Zpráva o stavu rybníků
Jak jste si jistě všimli, stavební firma HB Golf přesunula těžiště 
své práce na návesní rybník. Nádrž Nová, tedy rybník u čističky, 
je téměř hotov, zbývá opevnit břehy a upravit okolí. Asi největší 
stavba, která se v jeho okolí objevila, je tzv. vývařiště. Jedná se 
o zklidňující prvek, který zajistí, že voda vytékající z rybníka 
nebude ani při větším průtoku vymýlat potok.
Dokončovací práce na horním, tedy Obecním rybníku sestávají 
z opevnění břehů, vydláždění bezpečnostního přelivu, dozdění 
hráze, připevnění nového zábradlí, vyčištění koryta bezpečnost-
ního přelivu atd. Tedy práce je před námi ještě dost, ale rybník 
už začíná vypadat dobře. Termín dokončení je smluvně stanoven 
na konec října a dle vyjádření realizační firmy bude splněn. 
K rybníkům jedna důležitá poznámka. Je to rybník, to jest vod-
ní plocha určená k chovu ryb s  rekreačním potenciálem. Není 
to žumpa, do které lze vylévat či vypouštět jakýkoli odpad z 
domácností, s výjimkou čisté dešťové vody. A není to ani popel-
nice, do které lze sypat stavební suť, popel nebo trávu. 
Tyto nešvary, které se v minulosti děly, budou po opětovném 
napuštění rybníků reálně postihovány. Takové chování totiž 
nejen maří obecní investici ve výši skoro devět milionů korun, 
ale hlavně se jedná o totální bezohlednost vůči všem, kdo chtějí 
rybník využívat k rybaření nebo i ke koupání. 



Aktuality na Facebooku
Protože žijeme v 21. století, musíme reflektovat 
nové trendy v komunikaci. Začátkem roku proto 
byla zřízena oficiální stránka Obce Zvánovice na 
Facebooku. Najdete tam aktuální informace z dění v 

naší obci, důležitá sdělení a také avíza na chystané akce. Přihlas-
te se k odběru a budete mít přehled. 





2

Obecní studánka
Odpadní potrubí obecní studánky už dlouho potřebovalo opravu. 
V minulosti sice několikrát proběhlo jeho čištění, ale efekt nebyl 
nikdy dlouhodobý. Voda odtékala stále méně a po vydatnějších 
deštích už nebylo možné ani nabírat vodu. Proto jsme provedli 
radikální krok - kompletní výměnu starého potrubí za nové, a 
sice od studánky až do rybníka. A jak se ukázalo, bylo to řeše-
ní správné, protože staré kameninové potrubí bylo na několika 
místech úplně prorostlé kořeny nedaleké břízy a bylo neprodyš-
ně ucpáno PET lahvemi. Těch jsme z něj vylovili 32 ks.

Na tomto místě je potřeba poděkovat všem, kteří nezištně při-
ložili ruku k dílu a s výměnou potrubí pomohli. Fotogalerii z této 
akce najdete na obecním Facebooku.

Problémové bylo dlouhodobě také parkování u studánky. Náv-
štěvníci byli odkázáni na bahnitý okraj silnice, o jejíž vysoký 
okraj si ničili pneumatiky. Podařilo se nám získat několik kubíků 
tzv. obrusu (odfrézovaného asfaltu), jehož rozvezením v těchto 
místech vzniklo parádní parkovací místo. 

Zároveň jsme nechali udělat rozbor vody ve studánce. Ten dopa-
dl dle očekávání na výbornou. Mírně překročený limit dusična-
nů není nic dramatického a souvisí s intenzivním zemědělstvím 
v okolí. A drobná odchylka pH směrem je také v mezích norem. 
Na příští rok navíc plánujeme rozsáhlejší rekonstrukci studánky, 
přístupové cesty a blízkého okolí, aby tato velmi navštěvovaná 
lokalita byla nejen reprezentativní, ale také funkční a bezpečná.



Změna dodavatele elektřiny
Obec se musí ze zákona chovat jako řádný hospodář. To zna-
mená třeba pravidelně kontrolovat, zda nakupujeme za nejlepší 
ceny. To byl hlavní důvod, proč došlo v polovině roku ke změně 
dodavatele elektrické energie. 
Novým partnerem Obce Zvánovice v této oblasti je společnost 
E.ON, která nám nabídla výrazně lepší cenu než minulý doda-
vatel, a to za úplně stejných podmínek. Pro ilustraci – spotře-
ba energie v naší obci je každoročně kolem 115 MWh. Jedná 
se nejen o spotřebu u veřejného osvětlení, ale hlavně čerpadel 
v přečerpávacích stanicích kanalizace, technologie ČOV nebo 
spotřebu mateřské školy, obec-
ního úřadu či hasičské zbrojnice. 
V penězích to znamená výdaj 
kolem 450 tisíc Kč. A tam už je 
rozdíl ve výši několika procent 
hodně znát. 
Přesnou úsporu budeme znát za rok, takže se k tomuto tématu 
ještě vrátíme a budeme vás informovat.



Školka má nová okna
Zateplením půdního prostoru v minulém roce investice do 
Mateřské školy Zvánovice neskončily. V létě došlo k výmě-
ně tří velkých oken v průčelí budovy, protože stará okna byla 
doslova v havarijním stavu. Také byly odstraněny mříže, aby si 
děti nepřipadaly jako ve vězení. Odstraněna byla také telefonní 
budka, jejíž využití bylo minimální a dětem ubírala prostor před 
vchodem do školky. 
Dále připravujeme mimo jiné výměnu podlahových krytin a 
opravu fasády, aby vzhled školky byl ze všech stran stejný a 
reprezentativní. 



Nová kuchyňka v Obecním sále
Bolavým místem nově opraveného Obecního sálu byla kuchyň-
ka. Prostor byl v tragickém stavu a z hygienického hlediska abso-
lutně nevyhovující. Proto proběhla její kompletní rekonstrukce, 
která přinesla nejen více světla a prostoru, ale také velmi důležité 
odvětrání a v neposlední řadě i reprezentativní vzhled. 
Přesvědčit se můžete sami. Stačí přijít na některou z akcí, které 
se v sále konají. Nejbližší je třeba Vítání občánků 17. listopadu. 
V příštím roce bychom rádi vyměnili svítidla v sále, protože ta 
současná svou svítivostí již nevyhovují hygienickým normám. 
Další stavební úpravou pak bude odvodnění a sanace západní 
stěny sálu, která je z části pod zemí a má na svědomí zvýšenou 
vlhkost v budově.
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Boj s broukem
Za vznešeným jménem „Ips typographus“ se skrývá jeden vel-
mi malý, ale extrémně výkonný a nebezpečný brouk. Lýkožrout 
smrkový. Tato pohroma českých lesů se bohužel nevyhnula ani 
Zvánovicím a v současnosti s ním svádíme těžký boj. Nepomáhá 
nám ani počasí, které naopak nahrává množení tohoto škůdce a 
lesní porost vysiluje. 
V obecních lesích jsou v současnosti napadeny velké celky, které 
je nutno bezodkladně odtěžit. Problém je také s odbytem dřeva, 
které už jednoduše nikdo nechce. Výkupní ceny jsou na minimu 
a tak se jedná o velmi nákladnou akci. 
Za Obec Zvánovice celou věc dozoruje zastupitel, šéf Výboru 
pro kulturu, rozvoj obce a životní prostředí Ing. Jiří Dvořák. Ten 
spolupracuje a dohlíží na práci lesního správce a jím najatých 
lesních dělníků, kontroluje kvalitu odvedené práce, snaží se 
maximalizovat výnosy z prodeje vytěženého dřeva a s odborníky 
řeší vhodnou skladbu porostu pro následné zalesnění vytěžených 
ploch. S tím by měl pomoci i stát, který připravuje mimořádné 
dotační tituly. Určitě budeme o pomoc žádat.
V této souvislosti upozorňujeme soukromé majitele lesů, že mají 
povinnost o svůj les pečovat a napadené stromy včas vytěžit. 
Vyhnete se tak postihům, které při nečinnosti hrozí. Pokud byste 
potřebovali se správou svého lesa poradit, obraťte se na Obecní 
úřad Zvánovice, který vám zprostředkuje kontakt na odborného 
lesního hospodáře. Zmírnění následků kůrovcové kalamity by 
mělo být nejvyšším zájmem všech majitelů lesů.



Obecní zeleň
Jak jsme slíbili, pokračují také práce na údržbě obecních stromů. 
Po prořezávce památných lip a dubu u zvoničky přišly na řadu 
stromy v aleji rychtářů a ostatní dřeviny kolem placu. Také byly 
ošetřeny stromy v aleji u hlav-
ní silnice směrem k hospodě, 
protože větve zasahovaly do 
vozovky a ohrožovaly bez-
pečnost silničního provozu 
na krajské komunikaci. 
Na podnět občanů byly do 
jarní údržby zahrnuty také 
dva stromy na Boučí. Stav 
jednoho z nich byl odborní-
ky – dendrology vyhodnocen 
jako havarijní, proto došlo k 
jeho odstranění. A protože 
nám ještě pár stromů zbývá, 
bude na jaře příštího roku 
údržba pokračovat. 



Tráva na hřbitově
Do výbavy „technických služeb obce Zvánovice“ přibyla malá 
motorová strunová sekačka, díky které je možno vysekávat i 
prostory mezi jednotlivými hroby. Tam je totiž velmi málo mís-
ta a běžnou sekačkou nebo křovinořezem dosud nebylo možno 
tyto práce odvádět. Navíc u větších a výkonnějších zařízení by 
hrozilo poškození náhrobků. 
Při té příležitosti musíme apelovat na uživatele a návštěvníky 
hřbitova, aby neprodleně uklidili prostory v uličkách za svými 
náhrobními kameny. Různé věci jako vyhořelé svíčky, sklenice, 
hadry nebo staré věnce tam rozhodně nepatří. 
Takto uskladněné předměty totiž brání řádné údržbě zeleně, 
hlavně sekání trávy. Pokud nedojde k jejich odstranění ze stra-
ny nájemců, bude provedeno pracovníkem obce. Děkujeme za 
pochopení.

V souvislosti s hřbitovem musím zmínit ještě jednu věc. Na jaře 
jsme požádali o dotaci na opravu obvodových hřbitovních zdí, 
které jsou v havarijním stavu a místy již hrozí zřícením. Naše 
žádost byla vyhodnocena jako oprávněná a splňující všechna 
kritéria, ale vzhledem k velkému množství žadatelů jsme v tom-
to kole skončili jako „náhradníci“. Proto budeme na jaře příštího 
roku žádat znovu a věříme, že už to vyjde a budeme moci hřbi-
tovní zdi opravit.



Na přání občanů
Máme na obecním úřadě takovou rubriku, jakou měla v dávné 
televizi redaktorka Indra Vostrá. Ta naše se jmenuje „Na přání 
občanů“ a dáváme do ní všechny došlé prosby, náměty a připo-
mínky. A když je chvilka, zalovíme v ní a danou věc vyřídíme. 
V průběhu minulé zimy a brzkého jara se nám třeba sešlo hned 
několik proseb o umístění bedny na štěrk pro individuální posyp 
silnic. Nově proto najdete žlutou bednu plnou štěrku třeba v ulici 
Luční nebo Nová. Věříme však, že díky mnohem intenzivnější 
zimní údržbě obecních komunikací, budete muset lopatu vzít do 
ruky jen zcela výjimečně. 
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Kanalizační vpusti
Náměty občanů na zlepšení života v naší obci rozhodně v koši 
nekončí. Jeden takový nedávno přišel od obyvatel Kádova. Těs-
ně vedle hlavní silnice směrem na Černé Voděrady tam byla 
otevřená vpusť do dešťové kanalizace. Díra hluboká asi metr. 
A vzhledem k provozu cyklistů na této silnici to byla vyloženě 
nebezpečná věc. Obratem došlo k zakrytí vpusti betonovými 
překlady, zeminou a dnes je již místo zarostlé trávou a po nebez-
pečné díře není ani památky.
Další otevřená vpusť do kanalizace byla nad hasičskou garáží. 
Její zakrytí proběhlo silným pochozím plechem, protože přes ní 
vede přístupová cesta do sousedního objektu.
Poslední „past na mamuta“ byla v trávě pod zatáčkou u kaplič-
ky. Jejím zakrytím snad máme všechna tato nebezpečná místa 
vyřešena. Pokud byste věděli ještě o nějakém dalším, neváhejte 
napsat na náš mail obeczvanovice@tiscali.cz nebo nám informa-
ci sdělte osobně. 



Zimní údržba
O slovo se pomalu hlásí paní zima a s ní každoroční souboj s 
bílým peklem. Po zkušenostech s údržbou místních komunikací 
v minulém roce jsme radikálně upravili Plán zimní údržby. 
Ten nově definuje prioritu jednotlivých komunikací a tím i časo-
vý harmonogram jejich údržby. Zároveň určuje, které úseky sil-
nic se upravují jen pluhováním, které se sypou inertním materi-
álem a které se solí. Nově se v něm objevily i komunikace, které 
se v zimě neudržují. 
Změna systému péče o zasněžené silnice byla nutná. Jednoduše 
není možné mít v jednom okamžiku stejně prohrnuté a posypané 
všechny silnice v celé vesnici. Na to nemáme ani techniku, ani 
lidi a ani finance. Nový Plán zimní údržby přitom není „vycuca-
ný z prstu“. Vychází ze zákonných povinností, reálných potřeb, 
možných situací a přitom reflektuje bezpečnost silničního pro-
vozu, ale také ekonomickou efektivitu. 
Dokument najdete na webových stránkách obce a v nejbližší 
době také na obecním facebooku. Věřím, že většina rozumných 
lidí v brzké době přezuje své auto na zimní pneumatiky, protože 
jednoduše předpokládá, že v zimě může napadnout sníh. 



Veřejné osvětlení
Po prudkých deštích v půlce srpna došlo k výpadku veřejného 
osvětlení v lokalitách Boučí a Marjánka. Po několika dnech 
zkoušení a pátrání po závadě se nám podařilo zprovoznit prvně 
jmenovanou lokalitu. Osvětlení v části ulice Vládní od křižovat-
ky s ulicí Na Marjánce, celá tato okružní ulice a část ulice Rekre-
ační – to byl tvrdší oříšek. Nakonec jsme vylučovací metodou 
zjistili, že došlo k poruše na kabelu, který v jedné části vede nad 
zemí. Po jeho výměně se rozsvítila i poslední část osvětlení.
Nic to však nemění na tom, že veřejné osvětlení je z větší čás-
ti již za hranicí své životnosti. Svítidla se doslova rozpadají a 
jejich opravy jsou čím dál častější a dražší. Proto od příštího 
roku je začneme postupně 
měnit za nová. Na dopo-
ručení odborníků z firmy 
Eltodo byla zvolena svíti-
dla s výbojkou (tedy stan-
dardní „teplé“ světlo), ale 
s vyšší svítivostí a širším 
světelným kuželem. 
Postupná výměna bude 
probíhat v počtu cca 10 ks 
každý rok. Důvod je jedno-
duchý – jednorázová cel-
ková výměna osvětlení by 
znamenala příliš vysokou 
finanční zátěž. Zvoleným 
postupem budou všechny 
lampy vyměněny také, ale 
plynule, v průběhu násle-
dujících pěti let. 



Choď po chodníku
Slíbili jsme, že jednou z priorit příštích let bude oprava a výstav-
ba chodníků. V minulém zpravodaji jsem obšírně popisoval 
neskutečnou administrativu v podobě desítek povolení, vyjádře-
ní a souhlasů, kterých je k takové akci potřeba. Ale daří se. 
Začneme tím jednodušším, 
tedy opravou chodníku z 
návsi směrem na Třembla-
ty. Všechny potřebné papí-
ry máme pohromadě a 
můžeme se do toho pustit. 
Těchto 54 metrů chodníku 
chceme kompletně opravit 
ještě letos. 
Zároveň začínáme praco-
vat na administrativě spo-
jené s rekonstrukcí dešťo-
vé kanalizace, která pod 
ním vede a která kapacitně 
nestačí. K tomu by mělo 
dojít příští rok. 
Také už s odborníky kon-
zultujeme navazující chod-
ník směrem ke hřbitovu a 
oslovená projekční kance-
lář zpracovává předběžnou 
studii chodníku na Kádov. 
Slovy klasika: Jdeme možná pomalu, ale zato mílovými kroky.
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Hasiči dostali Medvěda
Může to znít jako šifra, ale zasvěcení jistě vědí. Po dlouhém 
čekání konečně profesionálním hasičům papírově dosloužil 
automobil, který byl postoupen Obci Zvánovice pro službu Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů. 
Jedná se o hasičský speciál, cisternu Mercedes-Benz. Zvýšený 
podvozek a pohon 4x4 je do našeho kopcovitého terénu jako 
dělaný. Auto sice bylo poznamenáno léty služby u drážních hasi-
čů, ale šikovní Zvánovičtí hasiči ho kompletně opravili a vyba-
vili veškerým potřebným materiálem a výzbrojí. 
Věříme, že při takové péči bude „Medvěd“ v naší obci sloužit 
ještě řadu let.



Sběrný dvůr funguje
Půl roku provozu „sběrného dvora“ jasně ukázalo, že rozhodnutí 
uzavřít kontejnery bylo správné. Místo původních osmi odváží-
me každý týden maximálně tři kontejnery. Navíc spousta odpadu 
je ještě při příjmu vytříděna o kovy, papír a plasty. Když pomi-
nu velmi výraznou finanční úsporu, potěšující je už lepší vzhled 
centra naší obce a také mnohem menší „odpadová stopa“. Díky 
za vaši spolupráci a změnu návyků. Má to smysl. 
Zároveň připomínám, že obyvatelé Zvánovic mohou do sběr-
ného dvora v jeho otevíracích hodinách, vozit i velkoobjemový 
odpad (např. sedací soupravy nebo nábytek) nebo elektroodpad. 
Zde však musím zmínit, že likvidace staré lednice, televize nebo 
pračky a dalších elektrozařízení je podle zákona započítána v 
ceně každého nového spotřebiče, takže při nákupu můžete pro-
dejci starý spotřebič odevzdat a tím se zbavit starosti kam s 
ním. 
Možná jste si také všimli nového šedého kontejneru, který stojí 
před sběrným dvorem. Ten je určen výhradně pro plechovky od 
nápojů, konzervy, nádoby od kosmetiky a ostatní drobné kovové 
obaly. Rozhodně do ní nepatří tlakové nádoby od sprejů nebo 
obaly znečištěné zbytky potravin či chemickými látkami. 



Nová sdílená knihovnička
Máte volno a nemáte co číst? Neváhejte využít služeb nové 
sdílené knihovničky. Ta je umístěna ve foyer prodejny a kopí-
ruje její otevírací dobu. 
Odkládat do ní můžete 
své nepotřebné knihy a 
na oplátku si z ní můžete 
zdarma odnést jiné, které 
vás osloví. 
Klasická obecní knihov-
na samozřejmě funguje 
i nadále. Na čtenáře v ní 
čeká více než dva tisíce 
titulů všech žánrů. Navíc 
můžete bezplatně využít 
veřejný internet, aniž bys-
te museli být evidovanými 
čtenáři. Veřejnou knihov-
nu Zvánovice najdete v 
1. patře budovy Mateřské 
školy Zvánovice, Školní 
99. Otevírací doba je kaž-
dý čtvrtek 17 – 19 hod.



Pneumatiky do lesa nepatří
Černé skládky jsou bolestí snad všech obcí. Těžko se s nimi 
bojuje, ani policie nemá většinou snadnou pozici při prokazová-
ní takové trestné činnosti. 
Jeden z mnoha takových případů se stal nedávno, kdy nás něko-
lik občanů upozornilo na čerstvě odhozené pneumatiky v lese. 
Vydali jsme se proto do zmíněné rokle a našli jsme na jednom 
místě rovných 12 kusů. Stejně je to zvláštní logika - vláčet se s 
nimi lesem až do nepřístupné rokle, když je možnost pohodlně a 
zdarma je odevzdat ve sběrném dvoře na návsi.
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Oprava obecních komunikací
Silnice ve správě Obce Zvánovice už doslova volaly po opravě. 
Proto jsme na jaře zmapovali nejhorší výtluky a jakmile počasí 
dovolilo, pracovníci z firmy Silnice Málek se vrhli na opravu. 
Přitom byla zvolena ta nejlepší možná technologie oprav, která 
sestává z mnoha kroků: oříznutí výtluku, vyfrézování starého 
asfaltu, penetrace, položení a zaválcování dvou vrstev nového 
asfaltu a zalití řezů. Vyrobení takové záplaty je sice pracné a 
dražší, ale ta je pak na oplátku velmi trvanlivá.
Celou akci se nám navíc podařilo časově zkoordinovat s opravou 
výtluků na krajské silnici, takže omezení dopravy v obci bylo 
minimální. Jen na okraj k výše uvedené kvalitě oprav, krajská 
silnice byla opravena levnější a rychlejší metodou Jet. Ta spočí-
vá ve vyplnění výtluku vrstvením asfaltové emulze a drceného 
kameniva pod tlakem. Uvidíme, jaký bude stav krajské silnice 
po této zimě.
Jarní akcí však nekončíme. Pro příští rok (a také roky následující) 
plánujeme opravy dalších nerovností v obecních silnicích, včet-
ně například narovnání některých propadlých revizních šachet 
nebo zprovoznění nefunkčních vpustí dešťové kanalizace. 

 Ze života Sokolů
T. J. Sokol Zvánovice, oddíly nohejbalu, v letošním roce startu-
jí v okresní benešovské soutěži, respektive středočeské krajské 
soutěži. Náš krajský „A“ tým si nevede špatně, z 10 týmů se 
probojoval do finálové pětky a může tak rovnat síly s oddíly 
Šacungu, Nymburku a Čelákovic. Výkonnostní zlepšení lze 
přisoudit změně kádru, kde krom dříve jediného Zvánovického 
hráče a současně starosty Sokola Tomáše Povýšila, přibyl Honza 
Zámyslický z „B“ týmu a zejména extraligový Petr Chejn, který 
je u nás na sezónu 2019 na hostování.

O prázdninách jsme uspořádali již 11. ročník Memoriálu Josefa 
Chejna, kterého se zúčastnilo 9 trojic z širokého okolí. Zejména 
nás potěšila přítomnost žižkovského klubu, který letos pořádal 
mistrovství ČR trojic. Všichni zúčastnění včetně fanoušků se 
mohli občerstvit divočákem, kterého do turnaje věnoval Tomáš 
Rezner, člen „A“ týmu a současně kostelecký myslivec.

Myslíme i na naše nejmenší a letos jsme za hospodou vyrobili 
novou houpačku a chystáme se ještě udělat pískoviště. Usiluje-
me o převedení sokolovny do vlastnictví jednoty, abychom do ní 
mohli začít investovat naše úsilí a naspořené prostředky.

Dušan Karel
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Tak nám začal nový školní rok
Díky obětavosti paní ředitelky Evy Štosové a všech zaměst-
nanců ondřejovské školy a za přispění zřizovatele (svazku obcí 
Ondřejov, Zvánovice a Kaliště), se podařilo vybudovat novou 
třídu v SKC Ondřejov. 
Žáci také jistě ocení, zvláště v zimních měsících, rekonstruk-
ci kotelny. Staré historické kotle byly nahrazeny novými a plně 
automatickými zařízeními. Také se mohou těšit na nově zrekon-
struovanou učebnu výpočetní techniky.
K významnému pokroku došlo také u plánované stavby nové 
školy. Projekt již má stavební povolení a v současné době pracu-
jeme na zajištění financování. Následovat bude výběrové řízení 
na zhotovitele. 
Pokud vše půjde podle plánu, tak na jaře příštího by mohly začít 
zemní práce a za tři roky by se mohli žáci učit již ve zbrusu nové 
budově.

Jindřich Lazar, zástupce obce Zvánovice ve školské radě



Doslova „Růžové“ náměstí
„Co zmůže růže, to dobře znám…“, zpívá se v titulní písni seriá-
lu Život je ples. A my jsme si to letos vyzkoušeli na vlastní kůži. 
Výtěžek z akcí, které pro vás pravidelně pořádáme, jsme letos na 
jaře věnovali na rekonstrukci „kruháku“ na Růžovém náměstí. 
Bylo to velké sousto, ale zvládli jsme to. Hlavně díky mnoha 
brigádníkům, kteří přiložili ruku k dílu. 
Chtěla bych ještě touto cestou poděkovat Mírovi Štěpinovi za 
bagří sílu, Jarce Pechové, Janě Pízové, Františku Šilarovi a 
manželům Buchvaldkovým za sázení růží a následnou péči, sta-
rostovi Jaroslavu Švarcovi za odvoz materiálu, Tomáši Haklovi 
za pomoc s vybetonováním obrubníku a mnohým dalším, kteří 
tam s námi strávili celkem dva víkendy. 
Jsme skuteční hrdí na to, že máme po letech opět krásné růžové 
Růžové náměstí. Díky!
A co nás ještě letos čeká:
9.11. sobota 16 hod. Svatomartinský lampioňák
17.11. neděle 11 hod. Vítání občánků
30.11. sobota 16 hod. Rozsvícení stromu a betlému
14.12. sobota 14 hod. Předvánoční posezení
23.12. pondělí 16 hod. Setkání u kapličky
31.12. úterý 23 hod. Silvestr „Na návsi“
Tak ať se vám daří, jste zdraví a těšíme na našich společných 
akcích na viděnou.

Soňa Jindrová, předsedkyně Okrašlovacího spolku Zvánovice
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2022



Významná životní výročí
(červenec až prosinec 2019)

Jindřich Zítka – 60 let

Lenka Peterová – 60 let

Miroslav Veselý – 81 let

Romana Crkalová – 75 let

Jaroslav Kovač – 87 let

Alena Turková – 70 let

Stanislav Zámyslický – 75 let

Marie Zítková – 87 let

Marie Vaněčková – 60 let

Hana Štěpinová – 80 let

Jiří Adamíček – 60let

Milan Hladík – 60 let

Josef Šrám – 85 let

Alena Havránková – 84 let

Věra Nosková – 85 let

Alena Medřická – 80 let

Milada Poskočilová – 65 let

Miloslav Bezák – 87 let

Marie Matysová – 70 let

Jaroslava Povýšilová – 90 let

Navždy nás opustili
Zdeněk Kuráž – 64 let

Jaroslav Diviš – 60 let

Jana Janovská - 76 let

František Sedlák – 64 let

8

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, doku-
mentů 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.



CzechPoint a jeho služby
Potřebujete výpis z katastru nemovitostí, rejstříku trestů nebo 
si nejste jisti bodovým ohodnocením svého řidičského umění? 
Obecní úřad Zvánovice zajištuje služby CzechPoint, což zna-
mená, že pro spoustu dokumentů nemusíte lán světa. Konkrétně 
zajišťujeme tyto služby:
- Výpis z katastru nemovitostí  
- Výpis z obchodního rejstříku
- Výpis z živnostenského rejstříku
- Výpis z rejstříku trestů
- Výpis z registru řidičů

Úřední hodiny :
- Úterý: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
- Středa: 13.00 - 19.00 hod

Ověřování podpisů a listin neprovádíme, pro tuto službu je nut-
no dojet na poštu nebo k notáři.




