
Zprávy z obce – aktuální d níě
V měsíci  lednu  obdržela  obec  sdělení  minis-

terstva financí o přidělení dotace na rekonstrukci 
budovy č.p. 83 (bývalé školy). V současné době se 
připravuje zpracování záměru obce, jak tuto budovu 
nadále využívat. Zastupitelstvo obce se na svém za-
sedání 8.2.2007 dohodlo naplnit tento záměr násle-
dovně:

Bude  zde  vybudována  především  mateřská 
školka s jednou  třídou,  s možností  případného 
rozšíření  o další třídu rekonstrukcí podkroví. Na-
dále v této budově bude  školní jídelna s kuchyní a 
možností  vyvářet  i  pro  zájemce  z řad  důchodců  i 
dalších  případných  zájemců  (odběr  do  kastrůlků). 
Jako další využití je navrhováno umístit do budovy 
obecní  úřad,  knihovnu s veřejným internetem a 
informačním  centrem (centrum  je  povinné). 
Místnost v suterénu využít jako tělocvičnu, případně 
ji využívat pro různé akce pro spolky či občany. 

Předpoklad dokončení akce -  červen  2008 a 
od 1.září 2008 zahájení provozu mateřské školky. 
V souvislosti  se  zahájením  provozu  MŠ  musí  být 
v letošním  roce  zažádáno  o  zařazení  této  školky 
do školského systému, provést výběrové řízení na ře-
ditele  či  ředitelku  MŠ,  nejpozději  do  konce  září 
2007. 

Pracovní místa pro zajištění provozu této bu-
dovy budou zřejmě následující: ředitel/ka školky, 
učitelka  MŠ,  vedoucí  kuchařka,  pomocná  ku-
chařka,  knihovnice,  uklízečka a správce budovy 
(topič).  Samozřejmě že ne  všechna pracovní  místa 
budou na plný pracovní úvazek. 

Dalším  neméně  důležitým  počinem  obce  je 
zřízení další Kroniky obce v moderním pojetí, to je 
pořízení a  její rozšiřování v elektronické  podobě s 
následným vytištěním na papír. Tato kronika je po-
řízena rokem 2005,  přenáší důležité údaje z kronik 
stávajících,  ručně  psaných  a  je  doplněna  údaji  ze 
současnosti i s některými obrázky. Nadále bude prů-
běžně doplňována ročními zápisy.  Dále ji hodláme 

doplnit  některými údaji  ze  zápisů zastupitelstva 
od roku 1990, tak i případnými údaji získanými 
od Vás občanů naší obce. Na návrh jednoho občana 
při zasedání zastupitelstva (a já za něj děkuji)  byla 
kronika okopírována a každý občan naší obce si ji 
bude moci půjčit, případně se k ní vyjádřit, či ji 
vlastními  údaji  (vzpomínkami,  fotografiemi  a 
pod.) doplnit. První příspěvek jsme již na sklonku 
loňského  roku  obdrželi  od  pana  Václava  Páce, 
starosty  Mysliveckého  sdružení.  Děkuji  za  tento 
pěkný a důležitý příspěvek, neboť o myslivcích ne-
máme žádné jiné uchované doklady o jejich činnosti, 
i  když tento spolek je zde činný již více generací. 
Věřím, že většinu spoluobčanů zaujme a pomocí Vás 
budeme kroniku doplňovat a tak uchovávat doklad o 
životě obce v dnešní době pro další generace.  Pře-
devším  bych  rád  požádal  zástupce  Rybářského 
svazu a  Tělovýchovné jednoty  Sokol  o  obdobný 
příspěvek o svém založení a činnosti.

S příchodem nového  Stavebního  zákona 
platného od 1.1.2007, rozhodlo zastupitelstvo obce 
požádat Odbor územního rozvoje v Říčanech o  Vy-
mezení zastavěného území. Kdo bude mít zájem o 
bližší informace, může se dotázat na Obecním úřadě. 
Jenom stručně vysvětlím, že tento dokument nena-
hrazuje Územní plán obce, ale pouze rozšiřuje tak 
zvaný intravilán obce z roku 1966. Do tohoto vy-
mezeného území budou zahrnuty pozemky, na nichž 
byla postavena stavba po roce 1966 a byla řádně po-
volena  a  zkolaudována  nebo  bylo  vydáno  územní 
rozhodnutí  na  výstavbu  rodinných  domků.  Navíc 
mohou být do tohoto území začleněny proluky mezi 
stavbami do velikosti max.0,5 ha.

Dále bylo rozhodnuto, požádat spolu s obcí Černé 
Voděrady  a  hotelem  Legner  o  možnost  rozšíření 
jedné autobusové linky do Černých Voděrad.

Tolik k aktuálnímu dění v naší obci, předem dě-
kuji spoluobčanům za vstřícnost či případnou pomoc 
při uskutečňování těchto záměrů. 

Jaroslav Švarc – starosta obce  
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Myslivost v obci Zvánovice
Myslivci  a  myslivecká činnost  -  Právo výkonu 

myslivosti, patří  k  obci  Zvánovice  již  od začátku 
dvacátých let minulého století a vzniku Českoslo-
venské  republiky.  Jako  vznikaly  spolky  dobro-
volných hasičů, baráčníků a sokola, tak i občané ma-
jící  zájem  o  myslivost  zakládali  spolky  -  honební 
společenstva, lovecké kluby a myslivecká sdružení.

Dříve měli výsadu lovit a přivlastňovat si zvěř jen 
nižší a vyšší šlechta nebo panovníci, prostě vlastníci 
velkých honebních pozemků a lesů mající Právo hon-
by od panovníka.

Honební společenstva v novém státě zakládali ob-
čané, vlastníci honebních pozemků sedláci a živnost-
níci  a  vytvářeli  honitby,  obory  nebo  bažantnice 
v nichž  od  státu  měli  povoleno  Právo  výkonu 
myslivosti  a  z toho vyplývající  povinnost   pečovat 
myslivecky hospodařit  a  starat  se  o  zvěř a  přírodu 
jako dobrý hospodář.

Za  první  republiky byla  v  přírodě  hojnost 
drobné zvěře pernaté -  koroptve,  křepelky,  bažanti, 
perličky,  tetřívci  atd.,  ale  i  srstnaté   -  hojně zajíců 
i divokých  králíků.  Spárkatá  zvěř  se  vyskytovala 
hlavně srnčí, v podhorských honitbách divočáci a vy-
soká - jelen a daněk. Drobné zvěři se dařilo, protože 
byly  pěstovány  rozmanité  plodiny  na  malých  plo-
chách, měla kryt v mezích a remízkách a nebyly pou-
žívány chemické pesticidy na plevele a umělá hno-
jiva.

Po roce 1948, kdy došlo ke kolektivizaci vesnice 
a tím i zcelování pozemků, rozorání mezí, zestátnění 
polí  a  velkoplošnému  hospodaření  JZD  a  Státních 
statků, byla zasazena drobné zvěři rána, ze které se 
už nikdy nevzpamatuje.

Nasazením mechanizace a chemizace v zeměděl-
ství  byla  koroptev  vyhlazena  a  její  sporadické  po-
pulační  zbytky byly vyhlášeny ohroženým druhem, 
umělý odchov je málo účinný a stejný osud zřejmě 
potká i bažanty a zajíce.

V  těchto  ekologických  změnách  se  více  než 
drobná zvěř přizpůsobuje zvěř spárkatá, ať už srnčí 
nebo vysoká, ale hlavně zvěř černá - divočáci, kteří 
se do Čech rozšířili po 2. světové válce a dnes jsou 
hojně po celém území České republiky.

Ve Zvánovicích byl  1.  divočák uloven při  honu 
na drobnou v roce 1972 p. Václavem Zítkou. Už dří-
ve  však  přecházeli  z  kosteleckých  lesů.  Během 
dalších let  se  černá zvěř  rychle  rozšířila  a  dnes  je 
běžná ve všech honitbách Česka.

Ve  Zvánovicích  fungovalo  myslivecké  sdružení 
v 50., 60., 70. letech, mělo okolo 15 členů. Honitba 
Zvánovice-Třemblat měla výměru 560 ha a střílelo se 
ročně 550 - 600 ks drobné zvěře. Předseda byl p. Ja-
roslav Krčmář, hospodář Miloslav Křivánek 

V roce 1978 vzniklo Myslivecké sdružení Ostrá 
Hůra Ondřejov. Došlo ke sloučení honiteb  Zváno-
vic  s  Ondřejovem,  bylo  okolo  35  členů.   Výměra 
1499 ha, střílelo se okolo 200 ks drobné, 25 ks srnčí 
a 10 ks černé ročně Předseda p. František Lanžhotský 
Ondřejov, hospodář Míla Křivánek.

V  roce  1982-1992  -  předseda  p. František 
Lanžhotský,  hospodář  Jaroslav  Hrouda.  Střílelo  se 
cca  l50 ks  drobné,  ale už  se  bažanti  kupovali,  od-
chovávali  a vypouštěli.  Bylo  však  malé  procento 
slovitelnosti a velké úhyny při odchovu. Od r. 1992 
se neloví zajíc pro nízké stavy. Odlov cca 25 ks srnčí, 
25 ks černé, 20 lišek ročně.

V roce 1992-1997  - předseda p. Josef Chejn, hos-
podář  Frant  Lanžhotský.  Myslivecká  stráž:  Josef 
Chejn.,  Frant.  Lanžhotský,  Jan  Hejk,  Ant.  Zámys-
lický.  Odlovu, ročně cca 100 ks bažantů, 30 ks srnčí, 
35-40 ks černá, 25-30 lišek, 20 kun.

V roce 1997-2002 - předseda Václav Pác, hospo-
dář Frant. Lanžhotský. Myslivecká stráž: Václav Pác, 
Ant.  Zámyslický. Odlovy ročně cca 80 ks bažantů, 
30 ks srnčí, 50-55 ks černá, 25-30 lišek, 15 kun

Od  roku  1978 MS  pořádalo  myslivecké  plesy 
střídavě ob rok Ondřejov, Zvánovice, které měly bo-
hatou  mysliveckou  tombolu  a  byly  vždy  hojně 
navštěvovány.

V roce 2002 vstoupil v platnost nový myslivecký 
zákon Zákon o myslivosti č. 449 /2002 Sb.

Honební společenstvo Ondřejov transformuje ho-
nitbu dle požadavků zákona o myslivosti. Upravují se 
hranice  a  výměra  honitby,  po  transformaci  je 
1542 ha.

Honební  společenstvo  na  valné  hromadě  volí 
nový  honební  výbor  ve  složení:  honební  starosta 
Václav  Pác,  místostarosta  Ing.  Jaroslav  Štolc,  člen 
Hana Makovcová. Honební společenstvo od r. 2002 
využívá honitbu ve své režii.

Byla ustanovena myslivecká skupina ze členů HS 
majících  zájem  o  myslivost  a  honebním  výborem 
ustanoven  myslivecký  výbor  ve  složení:  starosta 
Václav Pác, hospodář Ing Jar. Štolc, prokurista Ant. 
Zámyslický, kynolog Frant. Lanžhotský, brigádní re-
ferent Jar. Vilímovský.

V červnu 2005 tragicky zahynul Ing. Štolc.
HS  volí  na  VH v  r.  2006 nový  honební  a 

myslivecký  výbor  –  sedmičlenný:  starosta  Václav 
Pác,  místostarosta  Frant.  Lanžhotský,  prokurista 
Bc. Kateřina  Štolcová,  členové:  Hana  Makovcová, 
Karel Sobotka, Ant  Zámyslický, Jar. Vilímovský. 

Rok  2007  HS  Ondřejov  -  Zvánovice,  starosta 
Václav  Pác,  mysl.  hospodář  Ant  Zámyslický., 
myslivecká stráž V. Pác, A. Zámyslický, F. Lanžhot-
ský, K. Sobotka, Aleš Pác, L. Bečvár, J. Vilímovský.
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Odlov  2002-2007:  ročně  cca  80  bažantů 
(50 se kupuje  odchovaných),  zajíc  se  neloví,  30  ks 
srnčí,  50  ks  černá,  25  lišek,  15  -20  kun,  jezevec 
se neloví - jen povol. ŽP.

Od  r.  2002 pořádá  HS  dva  myslivecké  plesy 
ročně,  jeden  v  Ondřejově  a  jeden  ve  Zvánovicích. 
Každý rok myslivci na jaře čistí škarpy od odpadků, 
které neukáznění lidé vyhodí.

Myslivci  se podílí  na kulturním a společenském 
životě v obci s ostatními občanskými spolky.

Myslivostí se zvánovičtí občané a rodáci zabývali 
po čtyři generace od r. 1920.

Z  vyprávění  pana  Jana  Medřického,  při  příleži-
tosti jeho stých narozenin v květnu 2003, který si ve 
svých  100  letech   pamatoval  lovy,  veselé  příhody 
myslivecké,  stavy  drobné  i  spárkaté  zvěře  na 
Zvánovicku, vyplynulo, že zde bylo hojně koroptví, 
bažantů  i  zajíců.  Pan  Medřický  dělal  aktivně 
myslivost 75 let a vyjmenoval mi zvánovické mysliv-
ce za 1. republiky.

Myslivci, občané a rodáci, kteří na Zvánovicku 
vykonávali a vykonávají myslivost.
1. generace: pánové – Jan Medřický, Josef Trojánek, 
Josef Vejvoda, Jaroslav  Vávra, Jaroslav  Krčmář, Ja-
roslav  Svoboda, Karel Bubeník, Jan  Kulíšek.
2.  generace: pánové Míla   Křivánek,  Josef  Chejn, 
Béda Procházka, Pavel  Procházka, Václav  Pác st., 
Václav Mourek, Miroslav  Crkal, Karel Jordán, Vác-
lav  Zítka, Standa  Jungr, Josef Bukovský, Josef Sed-
láček, Josef Mráček, Jiří Petrů, Josef Krob, Josef La-
cina.
3.  generace: pánové  Václav   Pác  ml.,  Jaroslav 
Gernert,  Mirek  Bukovský, Miloš Mráček, Antonín 
Zámyslický st., Zdeněk Kuráž,  Ing. Jaroslav  Štolc, 
Karel Sobotka, Ing. Jiří. Sedláček 
4.  generace: pánové  Aleš  Pác,  Petr  Chejn,  Josef 
Chejn ml., Bc. Jiří  Dvořák, Antonín Zámyslický ml., 
Jan Štolc, a slečna Bc. Kateřina  Štolcová.

Honební společenstvo Ondřejov - Zvánovice
Václav Pác, honební starosta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze vzpomínek na veselé příhody myslivecké, pana 
Jana  Medřického,  které  mi  vyprávěl  v  květnu 
r. 2003 ve svých 100 letech:

Pan  Medřický  měl  starou  kozu  a  při  honu  o 
svačině na ní  přišla řeč:  „Jářku chlapi,  co já s  tou 
starou  kozou  budu  dělat,  já  jí  dám  zdarma 
mysliveckému sdružení.“ A chlapi hned že jí berou. 
Druhý den pro kozu přijeli a odvezli ji do Třemblat 
k  Pepovi Sedláčkovi, tam dostala omlazovací kůru - 
natřeli  jí  dásně  octem,  ustřihli  jí  kozí  bradu, 
našlechtili jí a odvezli do výkupu, kde jí zpeněžili a 
hned bylo na občerstvení na příští hon.

Ale to nebylo všechno, Pepa Bukovský ustřiženou 
kozí bradu opatřil bílým kalounem, který na ní při-

lepil a o poslední leči v hospodě u Páců již značně 
zmoženému kolegovi  Jirkovi  Petrů  kozí  bradu  při-
pevnil pod bradu, řkouc: „Chlapi koukněte, přišel nás 
navštívit Popovický kozel, to mu narostlo z toho piva 
co tu čepují!“

Není třeba pochybovat, že hospoda burácela smí-
chem a ve družné zábavě při muzice se končilo druhý 
den ráno.

*
Kolega myslivec Venda Mourek byl známý tím, že 
šetří  patrony-  „Vašku  proc  nestřílíš!“  -  „Ále  je  to 
daleko, to bych netrefil“, byla častá výmluva. Když 
vystřílel  svojí  zásobu,  pravil:  „Chlapi  půjčte  mi 
někdo patrony, já dneska pálím jak za první světový 
u Verdunu.“

Chlapi se domluvili, až zase bude chtít patrony, že 
se na něj připraví. Dříve si patrony myslivci nabíjeli 
doma sami,  měli  na to nářadíčko a od slov nebylo 
daleko k činům.

Dobráci Bukovský s Pepou Chejnou nabili něko-
lik patron peřím, sazemi a hrachem - kvůli  váze – 
a na honě, když Venda Mourek přišel se svým legen-
dárním:  „Chlapi  půjčte  mi  patrony“,  ochotně  mu 
několik patron podali. Všichni o tom věděli a v další 
leči mu vybrali štont hezky proti větru. Když Venda 
vypálil,  bylo  to  opravdu  jako  u  Verdunu  -  flinta 
od sazí  a  on  sám  jako  kominický  učeň.  Se  slovy: 
„Vy holomci,  to jste mi udělali  schválně!“ se tomu 
sám zasmál.

*
Když se po honě sedělo nebylo nouze o dobrou 

zábavu.  Večer  po  honě  přicházeli  do  hospody 
manželky a v hospodě u Pácu to žilo a frčelo. Někteří 
myslivci  hráli  na  různé  nástroje,  např.  Vejvoda 
na trubku, Svoboda, Krčmář, Bubeník na různé ná-
stroje, vrchní hončí Tonda Zámyslický na harmoniku 
a  vůbec  dřívější  zvánovická  kapela  byla  složena 
zčásti z myslivců.

Jednou prý hráli ve Voděradech a když šli k ránu 
ze Stráně dolů - bylo to v zimě, plno sněhu - jeden 
z nich upadl a housle mu ujely po sněhu a on křičí na 
kapelníka Tondu Bínu: „Tondo, já mám housle v pr-
deli!“ Tonda sebou zrovna seknul, padl na basu a od-
větil: „Ty máš housle v prdeli a já zas prdel v base!“

*
Aktéři  těchto příhod zvánovičtí  občané a rodáci 

již  vetšinou  jsou  jak  se  říká  na  pravdě  Boží. 
Ve Zvánovicích  žili,  pracovali,  bavili  se,  žádnou 
legrácku nezkazili, spíše naopak ještě si přisadili, aby 
ostatní pobavili a proto i v našich vzpomínkách zů-
stanou jako Zvánovičtí  rodáci - domácí a i když již 
nejsou  mezi  námi,  nejsou  zas  tak  daleko,  jsou  jen 
kousek, v podstatě jsou tu pořád s námi.

 Václav Pác, honební starosta
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Proti toku asuč
     Mnozí z nás se podivují nad současnými rozmary 
počasí – velmi teplý podzim, neobvykle vysoké tep-
loty v lednu, silný vítr, záplavy.  Je to přičítáno glo-
bálnímu oteplování a změnám klimatu. O tom, že se 
podobné  jevy  vyskytovaly  i  v  minulých  stoletích, 
nás přesvědčí zápisy z kronik:

1856
Dne 10. února 1856 bylo držané křesťanské cvi-

čení  v  místní  obci  od  Jeho  Velebnosti  důstojného 
Pána Pana Ant. Vojáčka, faráře ondřejovského. Po-
něvadž tento den velmi krásný a teplý byl,  vybídl 
P. Farář  shromážděný  lid  a  mládež  z  hospodního 
domu, kde vždycky křesťanské cvičení držané bývá, 
by  v  pořádku,  tj.  v  procesí  ku Svatojanské místní 
kapli kráčeli 

Pod šírým nebem s kazatelny křesťanské. cvičení 
držáno bylo. Při tom se shromáždily dítky chudších 
rodičů bosé a bez svrchního oděvu, pro slunečné tep-
lo se jim potové krůpěje na obličeji třpytěly.

1891 
V  měsíci  červenci  mnoho pršelo,  v  srpnu byly 

velké  bouřky,  takže  blesk  v  zdejším  okolí  na  5 
místech zapálil. 4., 5., 6. září velká voda a povodeň 
v Praze, kdež Karlův most pobořen. 

1923 
Dne 26. května postižena vesnice průtrží mračen 

s bouřkou. Od 1/2 4 do 5 hod. spadlo tolik vody, že 
rybník byl ve chvíli plný a voda přelila se přes hráz 
jeho a zaplavila louky a bohatou úrodu sena zanesla 
blátem a pískem. Na rozcestí před č. 1, jež tvoří hráz 
k č. 37, vytvořil se rybník s kalnou vodou. Voda ne-
stačila odtékati kanálem a přelila se přes silnici a za-
plavila volné prostranství na návsi.  Po bouřce lidé 
spěchali na náves i do polí aby schlédli škody, jež 
voda způsobila. Pole na svazích a osázená brambo-
rami utrpěla značné ztráty prsti. U pomníku voda te-
koucí  podle  terasu  školní  zahrady  vymlela  velkou 
rokli a ve stromořadí jeden akát začal trčet u kůlu s 
kořeny ve vzduchu, ježto všechnu prsť voda odnesla, 
Před školní budovou na silnici nanesla voda tekoucí 
od  Ostré  Hůry  spousty  štěrku  a  větších  kamenů. 
Starší  pamětníci  vypravovali,  že  tolik  vody  ve 
Zvánovicích nepamatují. Téhož dne byly silné průtr-
že, bouřky a krupobití,  hlavně na Strakonicku, Pí-
secku a Blatensku i celý okres Černokostelecký.

Pod kováníě
Dne  13.  ledna  2007  se  konala  výroční  schůze 

SDH ve Zvánovicích. Při návratu domů našeho otce 
Josefa Jordána postihla nevolnost a zkolaboval. Na-
štěstí  ho  doprovázel  pan  Jaroslav  Švarc,  který  ho 
při pádu zachytil a tím zabránil dalšímu zranění. 

Pan Švarc ihned přivolal ostatní hasiče, kteří ještě 
byli na schůzi přítomni a společně našemu otci ještě 
před příjezdem záchranné služby poskytli první po-
moc. 

Všem zúčastněným za tuto pomoc děkujeme, 
zejména panu Jaroslavu Švarcovi a panu Zdeňku 
Sadílkovi,  kteří  svým  činem  odvrátili  bezpro-
střední nebezpečí ohrožení života.

Věra Herková
a Jana Rajmová

Dodatek: Bohužel náš otec byl v průběhu hospitalizace, 
při cestě  na  vyšetření  v  doprovodu  zdravotnického 
personálu,  opět  postižen nevolností  a při pádu si  zlomil 
nohu.

Ošetření se dočkal až příští den, na RTG musel dojít 
pěšky  a  teprve  se  sádrou  na  noze  byl  zpět  na pokoj 
odvezen na vozíku. Byl na pokoji sám, bez zvonku, berle 
dostal až po několika dnech atd.

Po dlouhém váhání jsme upustili od podání stížnosti, 
zpětně se těžko něco dokazuje a myslíme si, že případný 
trest by postihl ty poslední v řadě a nejhůře placené.  

 Tímto chceme varovat všechny, kteří se do podobné 
situace někdy dostanou, aby se při poskytování zdravotní 
péče  nebáli  prosazovat  svá  práva  a  nedocházelo  tak 
k podobným případům.

Před dvěma roky byly naše zkušenosti s péčí ve stejné 
nemocnici úplně opačné!

Spole enská kronikač
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2. února 2007 oslavíl 70. narozeniny pan
Jos e f  Va j g r t

K významnému výročí dodatečně blahopřejeme 

p

Vítáme nového občánka

     k      Vo j t í š k a  Ch e j nu
Rodičům blahopřejeme a 

Vojtíškovi přejeme vše nejlepší do života!
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