
Ročník 2021   číslo 2

Vážení spoluobčané, 
ještě jednou v závěru roku 2021 přinášíme informace z dění v 
naší obci v současné době i zprávy do roku příštího. Mimo jiné 
nás čekají v roce 2022 nové volby do Zastupitelstev obcí. Děku-
ji vám za spolupráci v uplynulém roce a přeji vám do závěru 
letošního a do roku 2022 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, tak 
jak nám to současná situace dovolí.  

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 540 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.



Kniha o obci Zvánovice
K výročí 700 let naší obce byla vydána kniha mapující historii 
Zvánovic od nejstarší doby po současnost. Na 116 stranách odha-
luje nejen zajímavá fakta o obci, ale také rozebírá podrobně histo-
rii školy, spolků, sportu a rekreace, popisuje, jak to bylo ve Zvá-
novicích s prací, jaké zde byly tradice a zvyky, jmenuje významné 
rodáky atd. Kromě textů v knize najdete velkou spoustu dobo-
vých fotografií, dokumentů a pohlednic. Jedná se o artefakt, který 
by neměl chybět v knihovně žádné domácnosti. Knihu můžete 
zakoupit za 350,- Kč na Obecním úřadu Zvánovice.



Mobilní rozhlas
Obec Zvánovice má zaveden Mobilní rozhlas. Jedná se o velmi 
efektivní nástroj komunikace, ale potřebuje vstupní data. Tedy 
jména, adresy a telefonní čísla příjemců, tedy obyvatel naší obce. 
Sice máme v této oblasti nadprůměrnou penetraci, ale vždycky 
jsou rezervy. Kdo už přihlášen je, jistě vám potvrdí, že to nic 
nestojí a neotravujeme zbytečnými či reklamními zprávami. 
Pokud se zaregistrujete, budou vám do mobilu chodit opravdu 
ty nejdůležitější věci, jako je vypínání elektřiny, čištění komu-
nikací, výstrahy před extrémním počasím nebo uzavírky silnic. 
Prostě to, co se hodí vědět.
Je to jednoduché, stačí vyplnit formulář na: https://obeczvanovi-
ce.mobilnirozhlas.cz/ . A prosíme, vyplňte všechny údaje, tedy 
včetně celé adresy, věku atd. 
Pomůžete nám tak lépe cílit 
jednotlivá sdělení.



Místní poplatky 2022
Na změnu zákona o odpadech a zároveň razantní navýšení cen 
za svoz a likvidaci komunálního odpadu, musela obec Zvánovice 
reagovat novelou svých vyhlášek, které se této problematiky týka-
jí. Podrobnější informace najdete v samostatném článku na jiném 
místě tohoto zpravodaje. Zde nabízíme pouze souhrn nejdůležitěj-
ších změn včetně možností platby místních poplatků. 
Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 dochází k úpravě místního 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za 
odpad). Pro rok 2022 je poplatek stanoven na 900,- Kč za osobu. 
Nově se poplatek týká i všech dětí, tedy i třetího a každého dal-
šího dítěte do 15 let, za které se platí 800,- Kč za každé dítě. 
Hranice slevy pro samostatně žijící osoby je pak nově stanovena 
na 70 let a poplatek je v tomto případě 700,- Kč za osobu. Podle 
nové úpravy již není možné dělit poplatek na dvě splátky, tedy 
poplatek je nově splatný pouze jednorázově, vždy do 28.2., pří-
padně do 31.5. u rekreačních objektů. 
Místní poplatek za psa se nemění. Podle obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2019 činí 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za druhého a 
každého dalšího psa.
Nemění se ani poplatek za užívání veřejného prostranství - viz 
obecně závazná vyhláška č. 1/2019.
Platba poplatků je možná od 1. února 2022 hotově na pokladně 
Obecního úřadu Zvánovice, v otevírací době: úterý 9-12 a 13-16 a 
středa 13-19 hodin. 
Platba poplatků je možná také převodem z účtu s těmito platební-
mi údaji: Číslo účtu 9120201/0100
Variabilní symbol: 1345 a navazuje číslo popisné za odpad nebo 
1341 a navazuje číslo popisné za psy.



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.
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Dětské hřiště opraveno
Tak jako každý rok, prošlo i letos na sklonku léta dětské hřiště 
malou rekonstrukcí. Na pískovišti jsou nová sedátka, je sprave-
ná výdřeva prolézačky, vyměněny šrouby u houpaček, opraven 
žebřík do domečku v oblacích a opravou prošla taky houpací 
lodička. Opravy přivítal hlavně pravidelný každoroční audit 
bezpečnosti, kterým jsme díky tomu prošli bez problémů. Na 
jaro příštího roku je pak naplánována brigáda, při které se budou 
všechny herní prvky natírat. 

 Další úpravy hřbitova
Po letošních dušičkách jsme se pustili do plánovaných terénních 
úprav na našem hřbitově. Nová zeď z minulého roku, která jeho 
vzhled zvenku velmi pozvedla, totiž najednou začala celkem 
ostře kontrastovat s mírně zanedbaným vnitřkem. Například to, 
že při nabírání vody u studny člověk stojí v bahně, hrbolatá cen-
trální ulička nebo skládka u zdi, která je první věcí, kterou vidí 
všichni návštěvníci při příjezdu do naší obce. Bylo toho víc a 
snažili jsme se vyřešit všechno jedním zásahem, abychom pietní 
místo zatěžovali stavebním ruchem co možná nejkratší dobu. V 
blízké budoucnosti ještě plánujeme instalaci kolumbária, pro-
tože je o tento typ místa posledního odpočinku ze strany veřej-
nosti čím dál větší zájem.
Na tomto místě musíme také poděkovat paní Marii Broukalové, 
které se úpravy na hřbitově líbily natolik, že se rozhodla na ně při-
spět nemalou finanční částkou. Děkujeme a přejeme stálé zdraví.



Zase je nás o něco víc
Letos jsme v listopadu přivítali 18 nových občánků obce Zváno-
vice. Nejstaršímu byly dva roky a nejmladšímu jeden měsíc. Je 
to přírůstek za dva roky, protože v loňském roce se akce z pan-
demických důvodů nekonala. Děkujeme Okrašlovacímu spolku 
za organizaci a všem novým občanům ze srdce přejeme, ať se 
jim u nás líbí.



Nové kontejnerové stání
Nepravidelný vývoz kontejneru na oblečení a s tím spojený neu-
stálý bordel okolo něj nás donutil tento kontejner přesunout od 
zastávky autobusu na místo, které je méně na očích. Tak se ocitl 
hned vedle vchodu do sběrného dvora. A aby nestál jen tak v 
bahně, tak jsme mu udělali dlážděné stání, na které se vešel i 
kontejner na plechovky a popelnice na olej. Vše pěkně schova-
né, ale přitom výborně dostupné.





Aktuální informace: facebook.com/zvanovice

Nové topení ve školce
Při prvním podzimním zatopení v naší mateřské škole jsme zjis-
tili, že jedna větev topného systému je v havarijním stavu. Staré 
žebrové radiátory byly hloubkově poškozeny rzí, docházelo ke 
ztrátě topné vody a kolísal tlak. Rozhodli jsme se pro okamžitou 
opravu, která však byla spíše kompletní rekonstrukcí topného 
systému. Ale vyplatilo se, topení funguje jak má a děti jsou ve 
školce v příjemném a bezpečnějším prostředí. Navíc spolu s již 
provedenými úpravami tohoto objektu, jako je zateplení stropů, 
nová okna nebo odvodnění okapů se dá očekávat i nezanedbatel-
ná úspora nákladů na vytápění.

Sázíme nové stromy
Život na vesnici je životem v přírodě, v zeleni. V uplynulých 
letech jsme byli nuceni spoustu stromů v intravilánu naší obce 
pokácet, protože už prostě byly staré a ohrožovaly majetek a 
životy. Proto jsme letos také pár nových stromů zasadili. Vše se 
řídilo sadebním plánem a na celou akci dohlížel akreditovaný 
dendrolog. Stromy jsme pořídili z dotace, kterou se nám podaři-
lo zajistit ve 100% výši, celkem na částku 178 tisíc korun. Záro-
veň patří dík všem dobrovolníkům z místních spolků - myslivců, 
rybářů, hasičů a okrašlovacího spolku, kteří se na sázení stromů 
podíleli. Děkujeme.



Osvětlení obecní studánky
S přicházející zimou a tím dřívějšího soumraku, začalo chodit 
stále více stížností a proseb o instalaci osvětlení u obecní studán-
ky. Tak jsme tam dotáhli elektřinu, zabetonovali sloupek a na něj 
přidělali světlo. Drobnost, ale snad potěší... 
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Kauza: školní autobus
Jak jistě víte, tak z důvodů redukce autobusových spojů, která 
byla nutná pro integraci oblasti kutnohorska do systému PID, 
nám byl o letních prázdninách zrušen ranní „školní“ spoj 383, 
kterým jezdí naše děti do základní školy v Ondřejově. 
Intenzivním jednáním se nám ještě v době prázdnin podařilo 
zajistit náhradu, tedy jakýsi vložený spoj této linky, který má 
podle jízdního řádu zastavovat ve Zvánovicích každé ráno v 
7:37 hodin a děti pohodlně do školy dopravit. Měl by, ale rea-
lita je jiná. Tím, že se jedná fyzicky o autobus, který před touto 
cestou má výkon na jiné lince, dochází u něj prakticky denně k 
mnohaminutovým zpožděním. A děti chodí do školy pozdě.
Proto jsme se spojili s ostatními obcemi, kterých se tento pro-
blém týká a společně jsme vyvolali další sérii jednání s Kraj-
ským úřadem, organizací IDSK i organizací Ropid. Cíle jsme 
měli dva. Prvním bylo vyřešit tuto nepříjemnou situaci oka-
mžitě, byť nouzově, ještě pro tento školní rok. Druhým cílem 
pak bylo od nového školního roku zajistit nápravu trvalou. A 
zdá se, že naše úsilí se potkalo s pochopením a blýská se na 
lepší časy.
Co se týká okamžitého řešení, tak se nám podařilo vyjednat 
„zpoždění“ kolemjedoucí linky 557 (jede z Louňovic do Stří-
brné Skalice) a zajistit její zájezd také do Zvánovic. Od 17. 
ledna 2022 by tak měl tento autobus zastavovat v naší obci 
kolem 7:15 hod. a odvézt naše školáky do Ondřejova, kde 
má plánovaný příjezd kolem 7:25 hod. 
Zároveň jsme o celé věci jednali s vedením naší svazkové ško-
ly, které tomuto řešení vyšla vstříc tím, že bude otevírána tak, 
aby žáci mohli čekat ve vestibulu a nemuseli čekat venku. V 
té souvislosti bude ve stejném termínu zrušen onen nouzově 
vložený spoj linky 383, který se kvůli svým pozdním příjez-
dům moc neosvědčil. Opakuji, že je to řešení dočasné, pouze 
pro tento školní rok. 

Od nového školního roku, tedy od září 2022, totiž dojde k 
úpravě autobusových spojů v mnohem širším měřítku. Podle 
aktuálních úvah Ropidu a IDSK by v rámci těchto změn měla 
vzniknout úplně nová linka, která bude jezdit také přes Zváno-
vice a v Říčanech bude zajíždět až k vlakovému nádraží. Navíc 
by časově měla kopírovat právě ony zrušené „školní“ spoje lin-
ky 383.
Plány této širší úpravy spojů a linek v naší oblasti bychom měli 
mít k dispozici již v březnu příštího roku. Bude tedy dost času 
podrobit je širší veřejné diskusi. Dopravní obslužnost je totiž 
služba jako každá jiná, proto by se k ní měli vyjádřit hlavně ti, 
kdo ji využívají a jejich potřeby by měla v maximální možné 
míře reflektovat. Sledujte proto, prosím, v první polovině 
roku komunikační kanály obce, určitě se toto téma objeví.
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Kanalizace znovu a znovu
V jednom z minulých vydání těchto novin jsme obsáhle infor-
movali o tom, co všechno se nesmí vypouštět a splachovat do 
obecní kanalizace. Snažili jsme se i vysvětlit proč jsou tato opat-
ření a kolik nás stojí zbytečné opravy a výměny čerpadel… Nic 
z toho nepomohlo. 
Právě tvoříme rozpočtovou rezervu na další opravy čerpadel, 
která jsou pravidelně ucpávána dětskými plenami, hygienickými 
potřebami nebo provázky. Přitom oprava jednoho takového čer-
padla stojí kolem 40 tisíc Kč a většinou ani není možné ji provést 
a je potřeba za 120 tisíc Kč koupit čerpadlo nové.
Dovoluji si upozornit, že ve spolupráci s provozovatelem naší 
kanalizační sítě, společností ITV, i nadále mapujeme nátoky do 
přečerpávacích stanic. Na problémových větvích pak v nejbližší 
době začne monitoring jednotlivých přípojek, které jsou pravdě-
podobným zdrojem těchto problémů. 
Po prokázání vypouštění zakázaných materiálů budeme nuceni 
po majiteli nemovitosti vymáhat náhradu všech způsobených 
škod. A to rozhodně nebude málo peněz. Je totiž naprosto vylou-
čeno, aby na lajdáctví a bezohlednost několika jedinců museli 
doplácet všichni. 

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 organický výtvor a toaletní papír. 
Děkujeme za pochopení.



Kanalizace U Habru
Kanalizace v odloučené části U Habru je v tuto chvíli na mrtvém 
bodě. Z naší strany máme kompletní administrativní přípravu 
hotovou, ale naši kanalizační síť zatím nemáme kam připojit. 
Obec Struhařov totiž mezitím zastavila připojování dalších 
nemovitostí na svoji čistírnu odpadních vod z kapacitních důvo-
dů. V tuto chvíli již je hotový projekt na rozšíření ČOV a v první 
polovině roku bude obec žádat o dotace. Jakmile dojde ke sta-
vebnímu rozšíření čističky, mělo by dojít také k podpisu smlou-
vy o připojení naší sítě. Tím bychom měli mít zelenou i my. 
Zatím tedy prosíme o trpělivost, o dalším vývoji budeme pravi-
delně informovat.





Aktuální informace: facebook.com/zvanovice

Velké téma: odpadky
Svoz a likvidace komunálního odpadu je další téma, které velmi 
rezonuje veřejným prostorem. Hlavně vzhledem k vývoji cen a 
změnám, které zákonodárci každý rok prosadí s cílem co nejvíce 
snížit produkci odpadků v domácnostech. To se týká i přelomu 
roků, kdy od 1.1.2022 začnou platit nové vyhlášky, které obec 
musela přijmout, aby vyhověla novému, v tuto chvíli již platné-
mu zákonu o odpadech. A také v návaznosti na to, že došlo ke 
skokovému zdražení svozu a likvidace komunálního odpadu.
Nejprve mi dovolte v krátkosti vysvětlit, jak celý systém fun-
guje. Podrobně jej řeší vyhlášky č. 1/2021 a č. 2/2021. Zde je 
souhrn toho nejdůležitějšího. 
Historicky je v naší obci komunální odpad řešen místním poplat-
kem. To znamená, že ho platí každá fyzická osoba s trvalým 
pobytem ve Zvánovicích. Za rekreační objekty, ve kterých není 
nikdo hlášen, je vybírán poplatek od majitele nemovitosti jako 
za jednoho poplatníka. Celkem složitým rozborem jsme se dopo-
čítali, že je to systém v našich podmínkách vhodnější, férovější 
a bez vysloveně negativních konotací (nevzniká v něm potřeba 
zbavovat se svého odpadu jinak, třeba do sousedovy popelnice 
nebo zakládáním černých skládek).
Velikost popelnice a četnost jejího vývozu je pak odvozena od 
počtu poplatníků v objektu. Jedna osoba žijící sama má nárok na 
standardní popelnici (110 l.) s vývozem jednou za dva týdny. 2-4 
osoby mají standardní popelnici (110 l.) s týdenní periodou vývo-
zu. Pět a více osob pak má nárok na větší popelnici (240 l.), opět s 
týdenním vývozem. Výjimečně může v některých případech exis-
tovat jiná kombinace velikosti popelnice a frekvence jejího vývo-
zu, ale propočítané množství vyvezeného odpadu na jednu osobu 
by mělo ve výsledku odpovídat výše uvedenému systému. 
Nemovitost, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, byť 
poplatek platí (typicky chata nebo chalupa), na popelnici nárok 
nemá, ale může bezplatně využít kontejnery na komunální odpad 
ve sběrném dvoře.
Stává se však, že v domě bydlí dva nebo i více obyvatel, ale trvalý 
pobyt má v obci hlášen pouze jeden z nich. U takové domácnosti 
logicky vzniká výrazně více odpadu a je tím pádem z její strany 
požadavek na větší popelnici nebo častější vývoz. To však není 
možné, protože nemůžeme vybrat místní poplatek od někoho, 
kdo nemá v obci hlášen trvalý pobyt. A hlavně by to nebylo fér 
vůči ostatním obyvatelům. Ti nejen že poctivě platí za každou 
osobu v domácnosti poplatek za komunální odpad, ale i další 
povinné platby. A navíc každý trvale hlášený obyvatel generuje 
obci nemalý příjem ze systému rozpočtového určení daní. 
Věc má prostě širší kontext, než to vypadá. 
A teď peníze. Vzhledem ke skokovému zvýšení ceny za  svoz a 
likvidaci komunálního odpadu (skoro o 10%), zvyšuje se poplatek 
pro příští rok na 900,- Kč za osobu (jen o 5%, zbytek nákladů nese 
na svých bedrech obecní rozpočet). 
Slevu 100,- Kč mají všechny děti do 15 let, přitom pozor - už 
neplatí, že třetí a každé další dítě je zdarma, tedy platí se za všech-
ny děti žijící ve společné domácnosti, za každé 800,- Kč. 
Slevu ve výši 200,- Kč pak mají osoby nad 70 let žijící samy. Zde 
je také změna, věková hranice se zvýšila o deset let. 
Ještě jedna důležitá změna: poplatek za odpad je splatný v jedné 
jediné splátce, a sice do 28.2. pro obyvatele a do 31.5. pro rekreač-
ní objekty. Platbu již není možno dělit na dvě splátky. 
Poplatek je možno zaplatit buď hotově na pokladně Obecního 
úřadu Zvánovice, případně  převodem z účtu. Podrobnosti o 
platebních možnostech jsou na první straně tohoto zpravodaje v 
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Kontejnery v chatách zůstávají
Kontejnery pro chatovou oblast v ulici Pod Lesem se vždy v 
listopadu odstěhovaly do sběrného dvora a na místě se znovu 
objevily až počátkem dubna. Této rošádě je konec. Letos jsme 
zrekonstruovali silnici tak, že je možné ji udržovat sjízdnou i 
pro těžkou svozovou techniku po celou zimu. Tím pádem se již 
kontejnery nestěhují a jsou vám k dispozici i během zimních 
návštěv vašich chat. Navíc jejich celozimní vývoz je podstatně 
levnější, než faktura od kompostárny, za jarní vytřídění několika 
tun komunálního odpadu ze zelených kontejnerů na bioodpad.



samostatném článku.
Na tomto místě musím poznamenat, že z tohoto jednoho jediného 
poplatku za domácí komunální odpad se následně financuje celý 
systém odpadového hospodářství naší obce. Tedy například vel-
ké kontejnery ve sběrném dvoře a v chatách, desítky barevných 
kontejnerů na tříděný odpad, svozy velkoobjemového odpadu, 
svozy nebezpečného odpadu, svozy elektroodpadu, pravidelné 
vývozy skoro dvou stovek hnědých biopopelnic a dvou zelených 
kontejnerů, ukládání bioodpadu na kompostárně atd. To vše se 
sice pro obyvatele tváří jako “zdarma”, ale opak je pravdou, pro-
tože obec za všechny tyto služby tvrdě platí. 
Jen pro zajímavost uvedu, že odpadové hospodářství naší obce 
atakuje na výdajové straně hranici MILIONU korun. Přitom na 
příjmové straně je růst částek o poznání nižší. Pokud by nedo-
cházelo k pravidelné valorizaci poplatku, systém by se jednodu-
še vyčerpal a nebyl by ze strany obce v současném rozsahu dále 
udržitelný. A v neposlední řadě vychází pro obyvatele Zvánovic 
velmi dobře i srovnání s okolními obcemi, kde jsou poplatky za 
odpad mnohem vyšší a nebo jsou tam popelnice vyváženy ve 14 
denním cyklu.
Závěrem bych rád připomněl, že nápojové kartony (např. kra-
bice od mléka, džusů atd.) opravdu patří do žlutého kontejneru 
na plasty. Jejich obsah totiž jde na třídící linku, kde jsou tyto 
obaly selektovány a následně je obci za jejich objem poskytnuta 
příslušná refundace. 
Do šedivého kontejneru u sběrného dvora patří pouze hliníkové 
plechovky od nápojů. Plechovky od barev, laků či jiných chemi-
kálií patří do sběrného dvora jako nebezpečný odpad. 
A popeláři vzkazují, že pokud bude někdo do své popelnice 
sypat žhavý popel, nebude mu popelnice vyvezena. Při jejím 
vysypání by totiž mohlo dojít k zahoření ostatních odpadků v 
útrobách kuka-vozu. 
Omluvte, prosím, trochu delší čtení, ale bylo vedeno snahou 
o vaši maximální informovanost. V případě jakýchkoli dotazů 
neváhejte pro jejich položení využít kterýkoliv oficiální komu-
nikační kanál obce 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 zname-
ná, že pro spoustu dokumentů nemusíte lán světa. Umíme:
- 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: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
- Středa: 13.00 - 19.00 hod

Ověřování podpisů a listin neprovádíme! Ověřuje Česká 
pošta nebo InfoCentrum na návsi v Mnichovicích.



Významné životní výročí brzy oslaví
Růžena Knížková – 90let
Hana Chaloupková – 60 let
Jarmila Kovačová – 85 let
Václav Danda – 60 let
Jaroslav Pác – 70 let
Jaroslava Šrámová – 85 let
Miroslav Bubeník – 89 let
Hana Horáková – 86 let
Olga Procházková – 60 let
Jindřich Škabroud – 75 let
Marie Povýšilová – 87 let
Dagmar Hladíková – 60 let
Vladimír Procházka – 65 let
Naďa Chytrová – 75 let
Jiří Svoboda – 75 let
Ivana Kliková – 75 let
Milan Pecha – 82 let
Eva Ondrášková – 60 let
Jan Povolný – 75 let
Hana Zuzaníková – 70 let
Jaroslav Kalaš – 65 let
Radoslava Doulíková – 70 let
Anežka Vajgrtová – 84 let
Růžena Vachová – 80 let
Lubomír Hübner – 75 let
František Jánský – 89 let
Vladimír Křivánek – 70 let
Zdenka Karešová – 90 let
Marie Bubeníková – 87 let
Vojtech Voska – 80 let

Nově narození občané
Jan Lukeš
Josef Beránek
Nicolas Pavel Keyzlar
Lukáš Mynář
Luis Bennetts
Jakub Zámyslický
Valérie Sedmidubská
Oliver Fišer
Ella Táborská
Tomáš Fatka
Lukáš Franěk
Andrea Zemanová
Kateřina Novotná
Michal Skiba
Edgar Turner
Emma Kolář
Liliana Kastnerová
David Jelínek

Navždy nás opustili
Miroslav Veselý 83 let
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Strouha ve Struhařovské
Možná jste si všimli, že výraznou proměnou prošel také „kontra-
plac“, tedy prostor, na kterém většinou stávají kolotoče. Došlo k 
vyrovnání celé plochy kvalitní zeminou a přibyly čtyři nové stro-
my. Ty doplňují alej kolem hlavní krajské komunikace a navíc 
fungují jako přirozené retardéry, aby nám tam neparkovaly pol-
ské kamiony. Rekonstrukcí prošla také strouha při Struhařovské 
ulici, která nebyla funkční a vodu do těchto prostor spíše přivá-
děla. Na tu jsme využili betonová koryta, která jsme před rokem 
odstranili v ulici Ondřejovská, dlouho  jsme nevěděli, co s nimi 
a najednou se celkem hodily. Ušetřily tak obci spoustu peněz. V 
těchto místech navíc perfektně fungují, odvádějí vodu do dešťo-
vého kanálu a zabraňují tak podmáčení travnaté plochy. 




