
 

 

SPECIÁLNÍ   
VÁNOČNÍ    

ZVOTOČLÁNEK 
 

Vážení spoluobčané,  

 Vánoce jsou takovým malým, ale o to krásnějším pozastavením v dnešní uspěchané 
době. Je to čas, kdy jsme si bližší a snažíme se zapomenout na problémy a starosti, které nám 
život přináší. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky a Nový 
rok. Zvláštní atmosféru Vánoc cítíme asi všichni, když se sejdeme u svátečního stolu, u 
vánočního zářícího stromku, když rozkrojíme jablíčka …… jsme na sebe hodnější a milejší, 
ale měli bychom se snažit zůstat takoví po celý rok, více se věnovat svým blízkým a přátelům. 
Pozastavme se a v duchu poděkujme za lásku, porozumění, za pomoc, kterou jsme přijali či 
vykonali pro druhé. Těšme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu.  

Těm nejmenším přeji hodně dárků pod 
stromečkem. Nám dospělým přeji klid a 
dostatek rodinné pohody.  

Do nového roku 2019 pak přeji vám 
všem pevné zdraví, dobrou náladu a 
životní optimismus. 

Těším se na setkání s vámi na Štědrý den v kapličce v 16.00 hod., kde si 
popřejeme šťastné a veselé. 

	

 

                                                                   Hejlová Štěpánka – starostka obce Zvotoky 

      

                                                   

„Budu slavit Vánoce ve svém srdci a snažit se je tam 
udržet celý rok.“ 

 Charles Dickens  



 

 

Společenská kronika 

                 

 

                V roce 2018 jsme blahopřáli k životnímu jubileu těmto občanům: 

                                                 Jedlička Jaroslav                        70 let 

                                                 Maleč Jan                                   85 let 

                                                 Mikešová Marie                         80 let 

                                                  Zdeněk Chodl                            70 let 

                                                  Bártík Václav                             50 let 

                                                  Šturma František                        50 let 

 

 

 Naše obec se rozrostla o dva občánky:   

V lednu se narodil Vítek Martínek a v červenci Maruška Podracká. 
    
               Přejeme hodně zdraví, krásné dětství a spokojený život. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
V letošním roce zemřel pan Jan Ašauer a pan Václav Křejčí, oba ve      
věku nedožitých 80 let. Na oba zůstane v našich srdcích věčná 
vzpomínka. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

V roce 2019 poblahopřejeme k životnímu jubileu těmto občanům: 

 Mašek Vladimír                   70 let 
 Maleč Jiří                             65 let 
 Požárek Josef                       85 let 

 

 

V naší obci v současné době žije 69 trvale hlášených osob. Z toho je 13 dětí do 15 let. 

 



 

 

Něco z obecního úřadu 
  5. a 6. října proběhly volby do zastupitelstva obce. Dne 2.11.2018 proběhlo ustavující 
zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Zvotoky na funkční období 2018 až 2022. 
Veřejným hlasováním byla zvolena starostka Štěpánka Hejlová a místostarosta Václav Maleč. 
Další členy zastupitelstva jsou: Mikeš Josef, Hejl Josef, Martínek Václav, Gabara Martin a 
Martínek Václav st. Noví zastupitelé složili slib, v němž se zavázali, že budou pracovat pro 
blaho obce a jejich občanů. Uvítají vaše nápady, připomínky, kritiku i pochvalu. Končícímu 
starostovi panu Zdeňku Chodlovi tímto ještě jednou děkujeme za práci, kterou pro obec za 20 
let, kdy byl ve funkci starosty, vykonal. Zdeněk pracoval hlavně srdcem, snažil se, aby lidi 
spolu vycházeli a dobře se nám ve Zvotokách žilo.  Děkujeme. 
Co se udělalo v roce 2018: 
 V roce 2018 jsme zakoupili za 280 000 Kč budovu č.p. 7 a začali s její rekonstrukcí. 
V roce 2019 počítáme s II. etapou rekonstrukce za pomoci některého dotačního titulu. Opravy 
v roce 2018 stály celkem 504 800 Kč, z toho jsme získali 220 000 Kč dotaci od Jihočeského 
kraje. Opravu prováděla firma Jiřího Kyznara. 

 V těchto dnech bylo dokončeno plánované „Zatrubnění stoky v obci Zvotoky“ u 
Chodlů. Celková částka za provedené práce činila 256 266 Kč. Akci prováděla firma 
Swietelský. 
 

Co ještě plánujeme v roce 2019:  
 Plánujeme opravu kapličky a dokončit opravu a zařízení kulturních místností v zadním 
traktu místního pohostinství, v případě získání vhodných dotačních titulů. 

  Rádi bychom vylepšili celkový vzhled obce. V roce 2018 jsme nesehnali žádného 
pracovníka na údržbu veřejné zeleně a prostranství. Doufáme, že v roce 2019 bude situace 
lepší a obec bude zase upravená a vysečená.  

Něco málo k třídění odpadu 
 Chceme apelovat na občany Zvotok, aby věnovali větší pozornost třídění odpadu. Do 
kontejneru na plast se mohou vhazovat i obaly tetrapakt-od mléka, džusů apod. (na odpadních 
zvonech jsou nalepeny informativní samolepky). Plánujeme zakoupení většího kontejneru na 
plast, abychom mohli vhazovat i objemnější odpady (od pracích gelů apod.) a zakoupení 
kontejneru na papír.  

 V naší obci se každý rok koná 2x sběr nebezpečného odpadu, a tak si myslíme, že je 
zbytečné, aby nám vznikala černá skládka za vsí (nad p. Zájedou).  Skládka bude v příštím 
roce vyklizena a další porušení již bude pokutováno.      



 

 

  Dovolte pár připomínek k vhazování odpadu do zvonů: Plasty a zejména plastové 
láhve sešlápněte, či jinak upravte, aby měly co nejmenší objem. Do plastů nepatří velké 
plastové věci, židle apod., nebo je alespoň rozlámejte na menší části. Sklo, které se nevejde do 
sběrné nádoby, nenechávejte opřené o nádobu. Odvozce volně uložené sklo neodveze, a navíc 
hrozí nebezpečí úrazu. 

- Přikládáme leták, jak třídit 

  Kontejner na směsný odpad je otevřen každou neděli od 11.00 hod. do 12.00 hod.  
Nevhazujte do kontejneru horký popel, odpad v kontejneru může začít hořet a tím kontejner   
poškodit, a navíc zplodiny z hoření ničí životní prostředí. Dále nevhazujte nebezpečný odpad, 
ten si uschovejte na již zmíněný sběrný den. 

 Potýkáme se s kůrovcovou kalamitou ve Škalicích. Bylo nutno vytěžit veškeré 
smrkové dřevo, zhruba 1100 m3. Po vyvezení klestu počítáme s pomocí spoluobčanů 
s dočištěním pokácené plochy pro výsadbu stromků.   

Zájemci o palivové dřevo se můžou hlásit na obci. 

 

 

 

Několik informací k chodu obce: 

 Nové číslo účtu obce Zvotoky: 2401536403/2010 
Prosíme občany, aby začátkem roku neposílali poplatky za provoz a uložení odpadu a poplatek 
za psy. Budete včas informováni o výši i splatnosti místních poplatků formou veřejné vyhlášky 

na webových stránkách obce a vývěsní desce. 

	 O zasedáních zastupitelstva budete včas informování vyvěšením pozvánky na stránkách obce a 
vývěsní desce. Zasedání jsou veřejná. Může se jich zúčastnit každý občan starší 18 let s trvalým 
pobytem v obci Zvotoky (viz. Jednací řád obce Zvotoky – k nahlédnutí na OÚ Zvotoky). 

Email: obec.zvotoky@seznam.cz 

Tel: 724 18 22 55 - starostka Hejlová Štěpánka 

774 946 727 - místostarosta Maleč Václav 

Webové stránky  : e-deska.cz/obeczvotoky/ . Již brzy budeme mít stránky nové, budeme vás o nich 
včas informovat. Stránky graficky vytváří Pavla Malečová. 

 

 



 

 

Něco pro vánoční zasmání 
Jdou dvě blondýnky do lesa pro vánoční stromek.  
Po dvou hodinách se ptá jedna druhé: "Tak co, máš něco?"  
"Ne nemám" odpoví druhá "a co ty?"  
"Já taky ne, tak víš co, vezmeme nějaký bez ozdob!"  
 

Malý Filípek volá na maminku: "Mamí, mamí, stromeček hoří."  
Maminka říká Filípkovi: "Filípku, říká se svítí a né hoří." 
A za chvíli volá Filípek zase: "Mamí, mamí, záclona už také svítí..." 

 

 Vánoční hádanky pro děti 
 

1.Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.   

2.Vletěl pták na bodlák, z bodláku na hrušku, roztrhl tam 

podušku. Sedlák se selkou běží, chtějí sbírat peří.  

3.Přišel k nám bílý vůl, vypil vody plný důl.  

4.Přišel k nám host, spravil nám most, bez sekery, bez dláta a je pevný dost.  

5.Čtyři nožky, dva trnožky, v zimě běží, v létě leží.  

6.V plamenu nehoří, na vodě se nepotápí.   
 
Kdo poš le nejrychlejš í správné odpovědi na tel.724 18 22 55 a uvede své jméno 
bude odměněn malým dárečkem (myslím tím samozřejmě děti)  

Události roku 2018 – tak trochu pozpátku ……. 

Česko zpívá koledy – 12.12.2018 
 Zvotoky se připojily k akci Česko zpívá koledy. Sešli jsme se u místního pohostinství 
a společně jsme zazpívali koledy - Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu 
do Betléma, Štědrej večer nastal, Pásli ovce valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí. Poté jsme se 
zahřáli a občerstvili v místním pohostinství. Tímto děkujeme za štědré pohoštění, které 
připravila paní Martínková. Zpívali jsme sice ne moc dobře, ale rádi a sešli jsme se a na chvíli 
se zastavili v tom uspěchaném adventní čase. 

 



 

 

Vánoční sousedské setkání 
 První adventní neděli 2.12.2018 proběhlo již po 
šesté společné rozsvícení vánočního stromečku.  Dorazil 
i Mikuláš s andělem a čertem, kteří našim nejmenším 
přinesli nadílku.  

 O příjemnou adventní 
atmosféru se postaraly děti ze ŽŠ 
Čestice, které zde zazpívaly 
vánoční koledy. Poté se rozzářily 
prskavky, které byly pro děti 
připravené a udělali jim velkou 
radost. Nechyběla ani vůně 
vánočního punče a cukroví, které 
zde bylo připraveno pro všechny 

sousedy. Cukroví napekly místní ženy, kterým tímto moc děkujeme.  I přesto, že nám počasí 
nepřálo a místo sněhu nás máčel déšť, sešli jsme se v hojném počtu a naladili jsme se na 
adventní čas. 

  

100. výročí vzniku Československé republiky 

 20.10.2018 jsme se sešli u pomníku padlých vojáků z 1. světové války a položili jsme 
věnec na počest 10 padlých zvotockých mužů, kteří odešli do války a do rodné vesnice se již 
nevrátili. Měli bychom se občas u 
pomníku zastavit a vzdát poctu těmto 
mužům a vážit si toho, že žijeme v míru. 

 Na návsi jsme vysadili Lípu 
srdčitou – lípu republiky, na počest 
vzniku Československé republiky a tím 
jsme oslavili 100 let státnosti. Ke kořenů 
jsme v lahvi vložili poselství pro další 
generace. 

 Lípy se dožívají až tisíce let, a tak 
doufejme, že i naše lípa bude mít dlouhý 
život. Přejme jí, aby rostla rovně a byla 
symbolem ochrany, pomoci, lásky a aby 
nám i dalším generacím připomínala naší 
národní svobodu. 



 

 

 Akci jsme tento den zakončili v místním pohostinství na malém posvícenském 
posezení. Bylo připraveno malé pohoštění a na harmoniku nám zahráli pan Pecka, pan 
Kubovec a pan Pavlovec, za což jim děkujeme. Krásny doprovodný program nám předvedly 
děti ze ZŠ Čestice.  

Pouť a poutní bohoslužba 
 O pouti 2.září se konala v naší krásné kapličce 
Andělů strážných poutní bohoslužba, kterou sloužil farář 
Jan Turek z Římskokatolické farnosti ve Volenicích. Sešlo 
se nás sice málo, ale v kapličce zavládla krásná, sváteční 
atmosféra a myslím, že můžu říci za všechny zúčastněné, 
že to byl opravdu krásný zážitek, který nás zajisté obohatil. 
V roce 2019 poutní bohoslužbu zopakujeme, a tak si ji 
určitě nenechte ujít.   

 Tímto děkuji Marii a Martině Podlesným za práci a 
péči, kterou věnují úklidu kapličky, starají se o pomník a 
květinovou výzdobu při každé akci, která se v obci koná. 

 

 

Loučení s prázdninami 
 18. 8. 2018 proběhla akce nazvaná ,,Loučení s 
prázdninami". Byla připravena bohatá tombola, 
program pro děti a samozřejmě se peklo selátko. Místní 
ženy napekly spoustu dobrot a myslíme si, že se tato 
akce dobře zapsala a jistě se můžeme těšit na další 
ročníky. Program zpestřil kouzelník a tanečnice ze 
Strakonic. K tanci a poslechu nám zahráli Eva a Míra 
z Kraselova. Hezké vystoupení si připravily také mladé 
slečny ze Zvotok. 

 Je hezké, když se občané ze Zvotok, sousedních obcí, chalupáři a přátelé Zvotok 
sejdou a společně stráví letní odpoledne, při dobrém jídle, pití a tanci. Život není jenom o 
práci, ale i o zábavě a setkání s přáteli. 

 

 

 



 

 

Zvotocké děti 
 

 Dne 15.8. místní hasiči předvedli zdejším 
dětem hasičské vybavení. Děti si mohly vše 
vyzkoušet a nejvíce se asi líbilo stříkání z hadice. A 
protože byl tropický den, pořádná dávka osvěžení 
děti potěšila. Třeba se mezi nimi najde nějaký 
budoucí dobrovolný hasič nebo hasička. 

 

 

Velká prázdninová hra 

 Ve Zvotokách letos děti hrály velkou 
prázdninovou hru. Na každý týden bylo 
připravené jiné téma - například týden 
duhový, jurský, semínkový a nebo třeba 
hvězdný. Ke každému tématu dostaly děti tři 
úkoly, které plnily samostatně. Navíc se 
dvakrát týdně scházely na tvořivých nebo 
poznávacích dílničkách, kde dělaly pokusy 
nebo tvořily něco k danému tématu. 
Odměnou za každý splněný úkol nebo navštívenou dílničku byl žeton v hodnotě 5 Kč, který 
mohly děti prokoupit v místním obchodě za nějakou dobrotu. Každý týden také sbíraly 
nálepky na diplom a přívěsky na krk. Za organizaci této hry děkujeme paní Lucii Luhanové a 
za příspěvek OÚ Zvotoky. Děti se ve Zvotokách prostě nenudí. 

 V loňském roce si děti připravily kulturní vystoupení, kterým zpestřily rozsvícení 
stromečku v roce 2017. Letos se nepodařilo nic nacvičit, protože děti byly nemocné a tak 
připravily pro občany malé, ale o to milejší dárečky, které jste dostali při roznášení vánočních 
dárků od OÚ. Děkujeme. 

 
MDŽ 
 K měsíci březnu patří oslava MDŽ, a tak i zvotocké a škůderské 
ženy a dívky oslavily tento svátek v místním pohostinství. Šikovní 
místní muži připravili výborné občerstvení, obdarovali ženy květinami a k tanci a poslechu 
zahrála kapela. Tato akce se ve Zvotokách koná již řadu let. To, jak je o ženy postaráno bylo 
vzorem i pro některé okolní obce, kde našim ženám snad i trochu záviděli. Máme ve 
Zvotokách prostě báječné muže. 



 

 

MASOPUST 10.2.2018 
 Jako každoročně prošel naší obcí masopustní průvod. Je dobře, že se chlapi a kluci ze 
Zvotok a Škůdry každý rok domluví a uspořádají masopust. Letos se šlo poprvé obráceně – to 
znamená, že se začínalo ve Zvotokách a průvod končil ve Škůdře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalš í sousedské akce…… 

V roce 2018 se stavěly 2 svatební brány  

Stavění brány je rozšířenou svatební tradicí, na stavbě se obvykle podílí mládež z celé vesnice 
a všichni sousedé.  Vdala se Eva Hejlová, nyní Štěpánková a oženil se Tomáš Chodl.  Místní 
nezapomněli na tradice a postavili svatební brány a připili na štěstí novomanželům. Brána 
vyzývá ženicha s nevěstou, aby jí společně prošli do další životní etapy – etapy manželství. 
Přejeme hodně štěstí v manželském životě. 

 

 



 

 

                   Kultura v roce 2019 

              Něco málo o plánovaných kulturních akcích na rok 2019 

23.2.2019 proběhnou první zvotocké zabijačkové hody.  
 
 
 
 
 

Všichni jste srdečně zváni. 
 

 Následovat budou tradiční akce, jako je Masopust, MDŽ, Loučení s prázdninami, 
Pouť, Rozsvícení stromečku, Česko zpívá koledy, Setkání na štědrý den a také plánujeme 
První zvotockou rockovou noc. 

O všech akcích budete informováni v dalších zvotockých občasnících, na vývěsných deskách 
a místním rozhlasem. 

 

Zvotoky - naše krásné místo pro život	…….	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ZVOTOČLÁNEK	VYDÁVÁ OBEC ZVOTOKY. VYCHÁZÍ ZDARMA, NÁKLADEM: 40 VÝTISKŮ. 

NAVRHLA A ZA OBSAHOVOU SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ: ŠTĚPÁNKA	HEJLOVÁ,	LINDA	HOŠKOVÁ,		
FOTOGRAFIE	DODALA	PAVLA	MALEČOVÁ	 

 



 

 

 

Každý má svého Anděla	

	
Věřte, či nevěřte 

S tím už se těžko něco udělá 
Věřím, že každý z nás má svého anděla 
Mají v očích lásku a srdce pod křídly 

Létají tiše a kde mají obydlí? 
Podívejte se pozorně 

možná teď sedí vedle vás na židli. 
 

Když je prý někdo hodně sám 
je anděl shůry povolán 

a tam se jen tak nikdo nesplete 
možná má anděl podobu vašeho dítěte 

a možná je krásný a moudrý jako vaše máma 
člověk se cítí vždy v bezpečí, když je tu s náma 

s někdy je anděl přísný, i to se ví 
to když v báječném tátovi anděl dlí. 

 
A proto, můj ty krásný světe 
anděly zbytečně nehledejte 

Většinou vedle vás na stráži lehce spí 
A když je zapotřebí včas přiletí 

V mrazu, horku, ve dne, či je noc 
Ochránit lásku a život 

Jen tak přiletí na pomoc. 
 

S tím už se těžko něco udělá. 
Věřte, že každý z nás má svého anděla 

 
 

Pro pohlazení duše, jsem si dovolila přidat jednu krásnou básničku, kterou jsem 
dostala  před několika lety a udělala mi velikou radost, tak  jsem se  o tu radost 
s Vámi podělila ……. 

	



 

 

          
 
 
 
 
 

 

                 
 .  
 
 

Vánoční stromeček 
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, 

maminka u stolu jablíčko rozkrojí. 

A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku, 

co byla schovaná v červeném jablíčku 

 

Narodil se Ježíšek 
Narodil se Ježíšek, 

koupíme mu kožíšek. 

Hodně dlouhý, chlupatý, 

aby ho měl na paty. 

 

Škádlení Ježíška 
Kdo uvidí Ježíška, 

ať ho šťouchne do bříška, 

ať ho cvrnkne do ucha, 

ať mu vlásky pocuchá. 

 

Na tvář mu dá hubičku: 

„Ty můj milý človíčku, 

za rok přileť opět k nám, 

já tě tady přivítám.“ 

 


