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Vážení spoluobčané,
skončil nouzový stav naší republiky, který byl vyvolán virem 
Covid-19, postupně končí i různé karantény, zákazy shromaž-
ďování, cestování apod. Tento stav způsobil, že jsme museli 
odložit plánované oslavy 700 letého výročí od první doložené 
písemné zmínky o obci Zvánovice. 
V tomto vydání Zpravodaje přinášíme další informace o dění v 
obci i v době probíhající pandemie. Pokud již zmiňuji nouzo-
vý stav, chtěl bych tímto způsobem poděkovat místostarostovi 
Petru Jindrovi, který po tuto dobu byl pověřen zastupováním 
obce, jelikož vzhledem ke svému věku nebyl v nejohroženější 
skupině a mimo to zvládal videokonference s řídícím štábem 
v Říčanech lépe. Ještě jednou tedy velké poděkování za mne 
i za celou obec. 
Do letních měsíců přeji všem občanům hodně zdraví a pohody. 

Jaroslav Švarc, starosta obce.

SLOVO STAROSTY

Aktuality na Facebooku
Oficiální stránka Obce Zvánovice na Facebooku 
jako informační kanál funguje velmi dobře. V tuto 
chvíli máme již 236 fanoušků sledujících aktuální 
informace z dění v naší obci, důležitá sdělení a také 

avíza na chystané akce. Přihlaste se k odběru a budete mít pře-
hled i vy. Oficiální stránka je: facebook.com/zvanovice.



Zvánovických 700+1
Naše obec má letos výročí 700 let od první písemné zmínky. Na 
celý rok jsme měli nachystány oslavy, které ale zhatila epidemie 
koronaviru. Původně mělo dojít k odhalení nového památníčku 
čestným občanům Zvánovic na místním hřbitově, mělo proběh-
nout setkání rodáků nebo výstava unikátních archivních doku-
mentů. Také všechny kulturně-společenské akce měly po celý 
rok připomínat toto slavné výročí. Nevadí, celý plán se o jeden 
rok posune a příští rok oslavíme hrdých 700+1 let. 



Zavádíme Mobilní rozhlas
Protože úřední desku v podstatě nikdo nečte, musí naše obec hle-
dat další způsoby, jak komunikovat se svými obyvateli. Zvláště 
pokud nastane složitá doba, jako byla nedávno a je potřeba infor-
movat rychle a efektivně. Kromě vylepení plakátu do zastávky a 
na místní obchod slouží k informování veřejnosti hlavně webová 
stránka obce a poslední dva roky také velmi intenzivně využíva-
ný FaceBook. 
Bohužel se setkáváme s tím, že ani takto široké portfolio komu-
nikačních kanálů stále nezasahuje úplně všechny obyvatele. 
Starý akustický obecní rozhlas je v podstatě neopravitelný a 
instalace nového by byla pro obec velkou finanční zátěží. Navíc 
efektivita takového „hulá-
kání do ulic“ je v době 
zateplených domů se zvu-
kotěsnými okny více než 
diskutabilní. 
Proto jsme se rozhodli pro špičkový moderní systém Mobilní 
rozhlas, který se osvědčil jak ve velkých městech, tak na malých 
obcích. V podstatě se jedná o krátké textové zprávy SMS 
zasílané přímo na mobilní telefony obyvatel. Toto rozesílání 
je možné dále selektovat například dle zájmů, věku nebo přesné-
ho místa bydliště. Výhoda SMS zpráv je, že nemusíte být zrovna 
přítomni v obci. Přijde vám i když sedíte u lékaře v Říčanech 
nebo zrovna couráte po nákupním centru v Praze. A jak ukáza-
ly výsledky mého osobního průzkumu, většina seniorů na svém 
mobilu SMSku přečíst umí. 
Prosíme tedy tímto všechny obyvatele, kteří jsou majiteli 
mobilního telefonu, aby se zaregistrovali buď na internetové 
stránce: obeczvanovice.mobilnirozhlas.cz nebo prostřednic-
tvím přiloženého letáčku (stačí vyplnit a vhodit do schránky 
na obecním úřadě). Prosíme, vyplňte všechny údaje, tedy 
včetně bydliště a věku. Pomůžete nám tak lépe cílit jednotlivá 
sdělení. Vyplnit můžete také e-mail, který bude využíván jako 
paralelní kanál pro méně důležitá sdělení. 
Důležité je provést registraci opravdu všech obyvatel vlastní-
cích mobil, tedy klidně všech členů jedné domácnosti. Může 
se totiž stát, že zpráva s určitým sdělením přijde jen určitým 
příjemcům, protože patří do jiné skupiny. Typickým příkladem 
je selekce podle věku nebo podle pohlaví.
A co bude následovat? Budou vám chodit SMS zprávy s důležitý-
mi informacemi, jako například vypínání elektřiny, odstávky 
vody, svoz odpadu, čištění ulic, pozvánky na kulturní události 
atd. Ale nebojte se, předpokládané množství je kolem 10 zpráv 
ročně. A vše je pro vás pochopitelně ZDARMA!
Věříme, že se systém osvědčí a budeme s ním všichni maximál-
ně spokojeni.
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Opravy silnic
Koncem dubna proběhly v naší obci každoroční opravy míst-
ních komunikací. Tentokrát jsme se zaměřili hlavně na Růžové 
náměstí, konkrétně horskou dráhu kolem přečerpávací stanice, 
propadanou vozovku kolem šoupat při vjezdu na náves, část 
chodníku u garáže, vjezd ke sběrnému dvoru u obecního úřa-
du a také na pár výtluků v začátku ulice Školní. Práce provedla 
osvědčená firma Silnice Málek, tradičně tou nejlepší možnou 
technologií dvoufázového vrstvení. To je sice trochu dražší, ale 
zase zaručuje dlouholetou trvanlivost takových oprav. A navíc 
máme požádáno o dotaci, která by měla pokrýt 80% ceny těchto 
oprav. Příští rok budeme pokračovat, soustředit se chceme hlav-
ně na propadanou vozovku kolem kanálů v ulici Školní a také 
opravíme díru kolem kanálu při vjezdu do ulice Na Marjánce. 
Pokud byste měli nějaký tip na nutnou opravu, napište, zahrne-
me ji do plánu.

 Zametání silnic
Blokové čištění místních komunikací. Noční můra většiny 
pražských automobilistů už dorazila i k nám. Tedy s tím roz-
dílem, že za jeden blok považujeme celou vesnici a nemáme 
městskou policii ani odtahovku. Děkujeme všem, kteří vyslyšeli 
naši výzvu a přeparkovali svá vozidla tak, že nebránila metací-
mu vozu v průjezdu. 
Den před čistěním ještě Okrašlovací spolek zorganizoval bri-
gádu, při které bylo zkypřeno léta nanášené a ztvrdlé bahno a 
štěrk na okrajích vozovky, aby je smeták lépe pobral. Do akce 
se spontánně zapojili i další obyvatelé přilehlých nemovitostí, za 
což jim patří velký dík. Odměnou jim je čistá silnice a méně pra-
chu z projíždějících vozidel. Však toho také byly dvě obrovské, 
skoro kubíkové hromady.
Silnice jsme takto čistili poprvé a podle ohlasů veřejnosti to 
dopadlo dobře. Proto plánujeme tuto akci opakovat pravidelně 
každý rok.



Opravený kanál
Na obecním úřadu máme takovou krabici, která obsahuje pod-
něty od občanů a věci k řešení. Když je chvilka, zalovíme v ní a 
ten nejpalčivější problém vyřešíme. Tentokrát jsem vylovil papír 
s podnětem od občanů z ulice V Olšinách, kteří upozorňovali na 
propadlý kanál při vjezdu do jejich ulice. A nutno přiznat, že ten 
byl opravdu nebezpečný, proto jsem ho alespoň do doby opravy 
označil přenosnou značkou. V tuto chvíli však hlásíme: oprave-
no. Díky za trpělivost - stavební firmy jsou dost vytíženy a tyto 
menší věci musí většinou pár týdnů počkat.
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Koronavirus a my
Největším tématem nedávné minulosti a vlastně i současnosti je 
bezesporu koronavirová epidemie. Dovolte mi malé ohlédnutí, ve 
kterém se pokusím ve stručnosti shrnout činnost Obce Zvánovice 
v této nelehké době. Třeba to pomůže objasnit některé kroky a 
situace, které mohly bez širšího kontextu vypadat jako nesystémo-
vé, nelogické či zbytečné. Navíc je po bitvě, takže ze svých skrýší 
už vylézají generálové jeden za druhým, tak ať je jasno.
Od samého začátku epidemie fungovala Skupina krizového říze-
ní při ORP Říčany, ve které byl zástupcem naší obce místostaros-
ta Petr Jindra. Díky pravidelným on-line konferencím jsme tak 
měli aktuální přehled o situaci v naší oblasti. Nezávisle na tom 
jsme také navázali úzký kontakt s okolními obcemi, se kterými 
jsme denně sdíleli nejen informace, ale také kontakty, nabídky a 
dokonce jsme sdružovali objednávky některých nedostatkových 
ochranných pomůcek a prostředků.  

Z důvodů bezpečnosti a s cílem minimalizovat riziko přenosu 
a šíření koronaviru, jsme byli nuceni učinit nebo strpět v naší 
obci některá opatření, jako bylo třeba uzavření Obecního úřadu 
Zvánovice, Mateřské školy Zvánovice, svazkové Základní školy 
Ondřejov, obecní knihovny, dětského hřiště, hospody či soko-
lovny. Uzavření všech těchto zařízení proběhlo v návaznosti na 
příkazy, zákazy nebo doporučení nadřízených orgánů, jako je 
Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, Kraj-
ský úřad STČ kraje, Krajská hygienická stanice, ORP Říčany, 
Policie ČR nebo Celní správa. Od všech těchto složek jsme den-
ně vyhodnocovali desítky dokumentů, kdy mnohdy jeden příkaz 
byl v naprostém rozporu s jiným, spoustě z nich chyběla návaz-
nost na aktuální dění a některé byly jednoduše nesplnitelné. 

 Většina omezení je však již v tuto chvíli uvolněna, situace je, 
alespoň jak se zdá, pod kontrolou. Jen Mateřská škola Zvánovi-
ce zůstane v červnu ještě uzavřená a obnoví svůj provoz až od 
září. Důvodem jsou příliš náročné podmínky, za kterých by mohl 
být nyní provoz obnoven a také nedostatečné personální zajiště-
ní pedagogického sboru. Přestávku v provozu tak využijeme na 
provedení některých rekonstrukčních prací uvnitř školky, jako je 
sanace vlhké zdi, instalace nového pultu a položení nového lina, 
aby se děti v září vraceli do hezčího prostředí.
Už od začátku epidemie jsme intenzivně sháněli ze všech mož-
ných zdrojů desinfekční a ochranné pomůcky. Zde musím kon-
statovat, že zásobování ze strany Středočeského kraje či ORP 
Říčany v podstatě selhalo. Na celou obec Zvánovice bylo dislo-
kováno z  centrálních zdrojů pouze pár desítek litrů desinfekce, 
navíc dodávaných v několika malých várkách. Veškeré ostatní 
desinfekční prostředky a ochranné pomůcky, které měla naše 
obec k dispozici, jsme museli zajistit vlastními silami z různých 
zdrojů, většinou založených na osobních známostech. A to fun-
govalo. Na rozdíl od spousty okolních obcí (Prahu nevyjímaje), 
se nám podařilo zajistit dostatečné množství desinfekčního mýd-
la, roztoku pro desinfekci povrchů i speciální desinfekční roztok 
osobní hygieny Anti-covid. Tyto prostředky byly doručovány 
do domácností nejohroženější skupiny obyvatel, tedy seniorů 
ve věku 65+. Zbylé balíčky byly a stále ještě jsou k volnému 
odběru v obchodě. Nebylo výjimkou, že se pro ně zastavovali 
i obyvatelé okolních obcí nebo chataři, kteří ve svém trvalém 
bydlišti nedostali vůbec nic. Zároveň probíhala denní desinfek-
ce veřejných prostor, kde se vyskytuje větší množství lidí, jako 
například autobusová zastávka nebo foyer místního obchodu.

Na tomto místě je potřeba poděkovat za aktivní přístup míst-
ním spolkům a také jednotlivým dobrovolníkům, kteří například 
lahvovali a rozváželi desinfekční prostředky nebo šili a zdarma 
rozdávali ústní roušky. S aktivním přístupem jsme se setkali také 
u místních podnikatelů, kteří neváhali zdarma věnovat například 
obaly na desinfekci nebo různý potřebný materiál. A v neposled-
ní řadě patří velký dík vám všem obyvatelům za pochopení, dis-
ciplinovanost, ohleduplnost, soudržnost a podporu. 
Říká se, že krizová situace prověří charaktery. Pokud je to prav-
da, tak ve Zvánovicích je svět ještě v pořádku. 
Opravdu děkujeme.                                                    Petr Jindra
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Obecní lesy
Kůrovec napáchal v obecních lesích obrovské škody. Jen za 
letošní rok bylo vytěženo 350 kubíků napadeného dřeva a těžba 
musí, bohužel, dále pokračovat. Lesní správce dokonce zvažuje 
nasazení těžké techniky - harvestoru. Vytěžené palivové dřevo 
prodáváme obyvatelům Zvánovic za „výrobní“ cenu 300 Kč/
m3. Díky tomu jsme jedna z mála obcí, kterým vytěžené dřevo 
nehnije na skládkách, ale je z něj alespoň nějaký užitek.
Zároveň s těžbou probíhá také intenzivní zalesňování vytěžených 
lokalit. V tuto chvíli máme osázenu plochu o celkové výměře 3 
hektary a práce pokračují. Kromě částečného zmlazení smrku 
budou nové zvánovické lesy hlavně směsí dubů, buků a javorů. 
Tato pečlivě zvolená skladba nového lesa je odolnější vůči škůd-
cům a zároveň si les zachovává svoji hospodářskou funkci.
Upozorňujeme soukromé majitele lesů, že mají povinnost o svůj 
les pečovat a napadené stromy včas vytěžit. Vyhnou se tak posti-
hům, které při nečinnosti hrozí. Zároveň jsou povinni dodržet 
zákonné lhůty pro následné zalesnění takových vytěžených 
ploch. Pokud byste potřebovali se správou svého lesa poradit, 
obraťte se na Obecní úřad Zvánovice, který vám zprostředkuje 
kontakt na odborného lesního hospodáře. 



Obecní zeleň
Před pár týdny proběhla velká údržba několika zbývajících stro-
mů, které už jsme na podzim nestihli. Tím bude základní proře-
zání, kterému odborník pan Havlíček nemilosrdně říká “těžba”, 
hotové u všech obecních stromů. A pak už to bude jen pravidelná 
každoroční kontrola s mírnou prořezávkou. 

Nové stromy
Asi jste si všimli, že se na hrázích obou rybníků objevily nové 
stromy. Je jich celkem 10 a na základě doporučení odborníků 
- dendrologů jsme zvolili Dub letní (Quercus robur), česky též 
křemelák. A už teď je jasné, že se všechny zasázené stromky 
ujmuly. Tak si napište do kalendářů, že za nějakých padesát až 
sedmdesát let si pod nimi ve stínu posedíme. :-)
Na hrázi Obecního rybníka také dojde v nejbližších týdnech k 
instalaci nového pletiva, které nahradí starý, rezatý a děravý 
plot. A až v létě usadíme na mostek nové zábradlí, bude pletivo 
dotaženo až k němu. Důvodem je hlavně bezpečnost, protože 
pád do hlubokého koryta potoka by asi nebyl nic příjemného.



Travnaté plochy
Hráze a břehy obou rybníků a ostatní plochy, celkem skoro 3 000 
metrů čtverečních jsme v uplynulých týdnech oseli speciálním 
zátěžovým travním semínkem. Vytvoří se tak základ pro rych-
lejší a kvalitnější zatravnění těchto ploch. Prosíme, nevjíždějte 
na travnaté plochy automobily, koleje pak způsobují problém při 
jejich údržbě. A nevypadá to hezky. Děkujeme.
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Kanalizace znovu a znovu
V minulém vydání novin jsme obsáhle informovali o tom, co 
všechno se nesmí vypouštět a splachovat do obecní kanalizace. 
Snažil jsem se i vysvětlit proč jsou tato opatření a kolik nás stojí 
zbytečné opravy a výměny čerpadel… Nic z toho nepomohlo. 
Právě opravujeme další čerpadlo, tentokrát v přečerpávací stani-
ci u rybníka. Účet je 1.265 EUR (asi 33 tisíc Kč). Ucpáno bylo 
dětskou plenou, několika dámskými hygienickými potřebami a 
umělým provázkem. No comment.
Dovoluji si upozornit, že ve spolupráci se společností ITV 
mapujeme nátoky do přečerpávacích stanic. Máme již vytipo-
vány problémové větve, víme kdo je na ně napojen a začínáme 
monitorovat i jednotlivé přípojky s pravděpodobným původem 
znečištění. 
Po prokázání vypouštění zakázaných materiálů budeme po maji-
teli nemovitosti vymáhat náhradu všech způsobených škod. A 
to rozhodně nebude málo peněz. Je totiž naprosto vyloučeno, 
aby na lajdáctví a bezohlednost několika jedinců museli doplá-
cet všichni. 
Tak tedy ještě jednou, pomalu a jednoduše: 

DO ZÁCHODU JE ZAKÁZÁNO SPLACHOVAT 
zbytky jídel a potravin včetně kuchyňských tuků, vlh-
čené dětské ubrousky, dámské hygienické vložky, tam-
póny, dětské pleny, kondomy, odličovací tampóny, čis-
títka uší, obaly WC bloků... Prostě cokoliv jiného, než 
vlastní výtvor a toaletní papír. 
Děkujeme za pochopení tohoto jednoduchého návodu.



Kanalizace U Habru
Není každý den posvícení a občas se prostě i něco nepovede. 
To je život. V tomto případě jsme letos nedostali dotaci z fondů 
Středočeského kraje na dobudování kanalizace v odloučené části 
U Habru. Bodů v hodnocení jsme sice měli dost, ale jednoduše 
krajští zastupitelé přidělili finance větším projektům. 
Nevadí, jedeme dál. Alespoň máme více času doplnit některé 
chybějící dokumenty, vyladit projekt, odstranit některé nepod-
statné nedostatky a řádně projednat smlouvu se Struhařovem. 
A příští rok požádáme znovu. A to už by v tom byl čert…



Sad míru
K letošnímu výročí 700 let od první písemné zmínky o naší obci 
jsme měli na jaro naplánovanou obnovu obecního sadu, který se 
nachází nad čističkou. Sad byl založen před 70 lety a v posled-
ních desetiletích nebyl udržován. A tak zarůstal, švestky v něm 
už nebyly k rozeznání od náletových dřevin, celý pozemek byl 
v podstatě neprůchodný a v blízkosti nově zrekonstruovaného 
rybníka dělal jen ostudu. 
Už loni jsme proto konzultovali skladbu ovocných stromů a 
jejich výsadbu s odborníkem – sadařem Ing. Ivanem Dvořákem, 
který nám zpracoval studii i s plánkem výsadby a doporučenými 
odrůdami. Stromky jsme letos brzy na jaře objednali a plánovali 
uspořádat malou oslavu, kdy jsme chtěli provést výsadbu stejně 
jako v roce 1950, tedy že každá rodina ve Zvánovicích by vysa-
dila jeden strom. Jenže pak přišel Koronavirus a bylo po akci. 

Úprava pozemku proto proběhla z větší části strojně a samotná 
výsadba byla v podstatě pirátskou akcí čtyř lidí. A i tak jsme měli 
obavy, aby nás nerozehnala policie. Každopádně sad je vysazen, 
probíhají poslední estetické úpravy pozemku a slavnost uděláme 
příští rok, kdy bude naše obec slavit 700+1 rok. 
Také musíme poděkovat hasičům JSDHO Zvánovice za akční 
přístup k zalévání stromků v období jarního sucha.





6

Veřejné osvětlení
Druhý květnový týden proběhla v naší obci dlouho avízovaná 
částečná výměna veřejného osvětlení. Jak už jsem několikrát 
vysvětloval, s vědomím možností našeho rozpočtu jsme letos 
vyměnili třetinu veřejného osvětlení, tedy 20 lamp. Konkrétně 
těch nejstarších, většinou totálně rozpadlých. Ty jsou však různě 
nakombinovány s novějšími, takže to může vypadat jako chaos. 
Ale příští rok, až vyměníme další třetinu, tedy dalších 20 ks, 
tak už se v tom bude objevovat systém, který potvrdíme výmě-
nou posledních 23 ks za dva roky. Tím bude v naší obci pouze 
jeden jediný druh moderních svítidel, což bude dobré na údržbu, 
náhradní díly atd. 
Spolu s výměnou lamp jsme také začali sundávat již mnoho let 
nefunkční obecní rozhlas se spoustou nepotřebných drátů. Snad 
tu vizuální změnu zaznamenáte. 
Zároveň celou dobu sbíráme podněty od občanů na doplnění 
veřejného osvětlení. Pokud tedy víte, kde lampa není a měla by 
tam význam, nebo kde ji potřebujete, neváhejte a napište. 



Zrcadla
Na základě podnětu občanů v následujících dnech nainstalujeme 
celkem tři dopravní silniční zrcadla na nejvíce nepřehledné míst-
ní křižovatky. Jedno bude při výjezdu z ulice V Olšinách, druhé 
při výjezdu z ulice Okružní (od hasičárny) a třetí při výjezdu z 
Mírového náměstí do ulice Školní. Ostatní křižovatky jsou cel-
kem přehledné. A pokud úplně ne, pak mírné zpomalení provozu 
za účelem rozhlédnutí je v daném místě žádoucí. Nezapomínej-
me totiž, že u neoznačených křižovatek, což jsou v naší obci v 
tuto chvíli v podstatě všechny, platí přednost zprava! 
Každopádně už nyní pracujeme na pasportu dopravního značení, 
který konzultujeme mimo jiné s Policií ČR a příští rok máme 
v plánu obnovit svis-
lé dopravní značení na 
většině místních komu-
nikací ve Zvánovicích. 
Zároveň s tím se obje-
ví na několika místech 
i vodorovné dopravní 
značení, které zvýrazní 
například zákazy zasta-
vení nebo upozorní na 
zvýšený pohyb dětí 
před Mateřskou ško-
lou. Pokud máte nějaký 
návrh související s 
dopravním značením, 
neváhejte a napište.
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Okrašlovací spolek Zvánovice
Jak jste si určitě všimli, tradiční akce, které pro vás pořádá 
Okrašlovací spolek Zvánovice, se letos nekonají. Museli jsme je 
zrušit z důvodu epidemie koronaviru. Teď sice již dochází k roz-
volnění situace a je určitá možnost shromažďování, ale vzhle-
dem k tomu, že akce jako Country na place je nutné domlouvat 
s téměř ročním předstihem, nejsme již schopni během pár násle-
dujích týdnů takovou akci uspořádat. Také plánované zářijové 
oslavy 700 let obce jsme se po dohodě s Obcí Zvánovice rozhod-
li přesunout na příští rok, kdy oslavíme 700+1 rok. Všem našim 
akcím předchází pečlivá a dlouhodobá příprava, která vzhledem 
k nestabilní situaci posledních měsíců jednoduše nebyla možná. 
Co však připravujeme ještě pro letošní rok, je soubor akcí na 
závěr roku, jako je Rozsvícení vánočního stromu a betlému nebo 
Silvestr na návsi.  A na podzim ještě tradiční brigádu s názvem 
Ukliďme si Zvánovice. O termínu jejího konání vás budeme 
včas informovat. Musíme totiž nejprve vyjednat součinnost s 
DSO Ladův kraj, objednat kontejnery, pytle, rukavice atd.
Už teď se těšíme na vaši účast a přejeme vám v dnešní turbulent-
ní době hlavně pevné zdraví a klidnou mysl. 

Soňa Jindrová



Černé skládky
Překrásné okolí naší obce má několik vad na kráse v podobě 
černých skládek. Je to problém, který je dlouhodobě neřešen a 
je potřeba se mu začít intenzivně věnovat. Letos provedeme jen 
několik drobných opatření, která budou „palebnou přípravou“ 
pro příští rok, kdy černým skládkám vyhlásíme regulérní válku. 
V tuto chvíli mapujeme situaci, věšíme cedule, zjišťujeme 
pozemkové vztahy, děláme právní rozbor našich možností atd. 
Pokud o nějaké skládce víte, napište. Asi už o ní budeme vědět, 
ale to nevadí. Důležité je, aby nám žádná neunikla.



Sokol nespí
Sokol v době koronavirové nezahálel. Výbor, který má za sebou 
dvě funkční období, konečně mohl zažádat o předání sokolovny 
zpět do rukou zvánovické jednoty. Výbor tedy využil volný čas 
k administraci tohoto převodu a nyní už drží v ruce připravenou 
smlouvu přímo od České obce sokolské. Činovníci se v současnos-
ti připravují na valnou hromadu, kde kromě obvyklých náležitostí 
proběhne i slavnostní podepsání darovací smlouvy starostou Tomá-
šem Povýšilem a jednatelem jednoty Janem Zámyslickým.
Personální situace nohejbalového „B“ týmu způsobila, že pro 
letošek jej v okresní soutěži neuvidíme. „A“ tým tedy nyní může 
čerpat volné hráče z „B“ týmu a posílit tak svou sestavu v kraj-
ské soutěži.
O tom, že Sokol už není jen nohejbal, není třeba pochybovat. Občas-
né turnaje ve stolním tenisu inspirovaly k činnosti další sportovce 
a ve Zvánovicích vzniká nový oddíl stolního tenisu pod taktovkou 
zkušeného hráče a trenéra Oldřicha Šimka z Černých Voděrad.
Nazdar!                                                                  Tomáš Povýšil

Ze života JSDHO
Hasičský vůz zvánovické Jednotky požární ochrany Mercedes-
Benz prochází částečnou rekonstrukcí, aby mohl v následujících 
letech bez problémů sloužit v našem kopcovitém terénu. Jeden 
z větších zásahů do vozidla byla oprava karoserie a nástavby, 
která je v tuto chvíli již finálně pokryta novým lakem. 
Dále byl vůz v posledních dnech ve spolupráci s odbornou fir-
mou polepen bezpečnostními prvky, což se zvánovickým hasi-
čům navíc podařilo vyjednat jako dar, tedy zcela zdarma. Také 
stojí za zmínku některá vylepšení, jako je například instalace 
osvětlení nástavby vozu a výměna vysokotlakého proudu, který 
je určen k rychlému zásahu. 

Co se týče vybavení, tak se můžeme pochlubit novým přírůst-
kem - profesionální motorovou pilou Husqvarna 372 XP, kterou 
jsme získali od profesionálních hasičů darem. 
Než našeho „Medvěda“ pustíme do výjezdu, čeká nás na něm 
ještě spousta dobrovolnické práce. Ale na jejím konci bude mít 
naše jednotka spolehlivý a velmi dobře vybavený vůz, se kterým 
nebude problém provést zásah i ve velmi složitém terénu.

Petr Lněnička





Navždy nás opustili
Duben 2020 - Blanka Tománková - 70 let
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Kniha o obci Zvánovice
K výročí 700 let naší obce, které slavíme v letošním 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 CzechPoint + pokladna:
- 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 nutno 
dojet na poštu nebo do Infocentra Ladova kraje v Mnichovicích.

 Třídící tašky v prodeji
Pro ty z vás, kdo to s tříděním myslí vážně, máme nabídku vkus-
ného doplňku domácnosti. Trio barevně vyvedených pevných 
tašek, se kterými bude třídění ještě jednodušší. K doptání v ote-
víracích hodinách pokladny Obecního úřadu Zvánovice.



Obecní rozpočet
Koronavirová epidemie napadla také obecní rozpočty. Situaci 
intenzivně monitorujeme, a to hned na několika frontách. Pod-
klady máme například z Ministerstva financí, Svazu měst a obcí 
nebo Sdružení místních samospráv. Byť se vláda, parlament i 
senát snaží nyní urychleně nahradit obcím propad v příjmech, 
stejně tato kompenzace nepokryje ani polovinu ztrát. Odha-
dy předpokládaného propadu příjmů se dost liší, proto jsme 
si vytvořili vlastní metodiku, která nám dává určitou reálnou 
představu, se kterou pak pracujeme při dílčích úpravách rozpoč-
tu obce Zvánovice. Některé plánované investice na letošní rok 
jsme museli odsunout, některé přepočítat a u některých jsme jen 
zvolili levnější variantu realizace. Předpokládáme, že se nám i 
přes nejistotu příjmů podaří letošní rozpočet, stejně jako ten loň-
ský, udržet vyrovnaný.



Květiny padlým
Ani během koronavirové epidemie jsme nezapomněli na naše 
padlé a k jejich pomníčku na Růžovém náměstí jsme 8. května 
položili kytici. Z důvodu zákazu shromažďování tentokrát pro-
běhl tento pietní akt v tichosti, bez tradičního průvodu.




