
Obecní úřad informuje
Ještě jednou k odpadům 

Dnes se opět vracím ke tříděnému odpadu. Jsem rád, 
že  se  začíná  více  odpad  třídit,  jen  je  třeba  důsledně 
rozlišovat co kam patří. 

K  odkládání  bioodpadu  je  určen  velkoobjemový 
kontejner  umístěný pod bývalou  školou.  Mezi  bioodpad 
určitě nepatří jakékoliv řezivo (fošny, hranole ba ani staré 
dřevěné  plotové  sloupky),  dále  tam  nepatří  vyřazené 
prošívané deky, lyže,  překližka,  kovové předměty apod. 
Biologický  odpad  bude  po  zetlení  použit  jako  příměs 
do kompostů. 

Také  je  třeba  dodržovat  správné  třídění  odpadu 
do barevných  kontejnerů.  Pokud  je  do kontejneru 
odloženo něco co tam nepatří,  je tím znehodnocen celý 
jeho obsah a za vyvezení je účtována vyšší částka – jako 
za odpad netříděný.
Termíny svozu nebezpečného odpadu

Nebezpečný  odpad  (barvy,  rozpouštědla,  oleje, 
kyseliny,  akumulátory,  ledničky,  mrazničky,  zářivky, 
televizory, léky atd.) můžete odevzdat v úterý 5.6.2007 – 
od 16.00 do 17.00 hod a v pondělí 15.10. 2007 – od 16.00 
do 16.30 hod. 

Sběrné místo: u autobusové zastávky.

Pozvánky
7. kvěna v 17.00 hodin - shromáždění občanů u pomníku 
padlých. Položení věnce k pomníku. Po skončení slavnosti 
proběhne tradiční setkání účastníků za Sokolovnou.

Kalendář na květen
1. května Svátek práce 
3. května Světový den svobody tisku
4. května 1837 byla vysvěcena místní kaple 
5. května Květnové povstání českého lidu (1945) 
8. května Den vítězství – v roce 1945 skončila druhá 
světová válka 
13. května Den matek
15. května Mezinárodní den rodiny 
16. května svátek sv. Jana Nepomuckého – patrona 
místní kaple
17. května Světový den telekomunikací 
20. května Zvánovická pouť – v roce 1923 bylo 
shromážděním občanů odhlasováno slavení pouti vždy 
první neděli po svátku sv. Jana Nepomuckého, dříve se 
slavila o tomto svátku
21. května Světový den kulturní rozmanitosti 
22. května Mezinárodní den biologické 
rozmanitosti 
29. května Mezinárodní den mírových jednotek 
OSN 
31. května Světový den bez tabáku

Z historie Dne matek
Svátky, které tak či onak vzdávaly hold ženám, mají 

ve  světě  dlouhou tradici.  Už  ve starém Řecku vzdávali 
poctu ženám – dárkyním života. I později se svátek matek 
uznával například v Anglii, kde se uctívala tzv. Mateřská 
neděle (Mothering Sunday).  Myšlenka,  aby se tento den 
oslavoval mezinárodně a pravidelně, vznikla ve 20. století. 
Mělo se tak dít na počest Anny Reevers Jarvisové, která 
celý život bojovala za práva matek. To bylo v roce 1907 a 
o  pět  let  později  vyhlásil  tehdejší  prezident  USA 
Woodrow  Wilson  první  oficiální  oslavu  Dne  matek, 
konající se o druhé květnové neděli. 

V  našich  končinách  měl  Den  matek  poněkud 
pohnuté osudy. Začal se slavit v roce 1923 na popud Alice 
Masarykové,  ale  s  příchodem  komunismu  ho  vytlačil 
Mezinárodní den žen (MDŽ). Jen v některých rodinách se 
tradice  květnové  neděle  udržovala  navzdory  oficiálním 
nařízením  vládnoucí  ideologie.  Svobodně  jsme  se  k  
oslavování květnového Dne matek vrátili až po roce 1989. 
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Požár lesa u Zvánovic.
Byl krásný víkendový den, sobota 14. dubna 2007. 

Lidé  si  užívali  slunečného  počasí,  většinou  odpočívali 
nebo se věnovali práci na svých zahradách a zahrádkách. 
Na Marjánce se konaly přípravy na „pálení  čarodějnic“. 
Zúčastnil se jich i Adam Hladík. Ten si všiml nápadného 
oblaku kouře nad lesem u Černých Voděrad. Možná nebyl 
první, kouř už tam byl prý zpozorován v předcházejících 
dnech,  ale  jako  jediný  se  vydal  zjistit  přesné  místo  a 
příčinu.  Tak se stalo,  že byl  odhalen požár  v lese mezi 
obcemi Zvánovice a Černé Voděrady.

Adam Hladík okamžitě  zalarmoval  místní  hasiče a 
požár byl rovněž nahlášen na HZS Středočeského kraje. 
Zásah byl náročný vzhledem k nedostupnosti místa požáru 
v příkrém svahu na ploše zhruba 300 x 400 metrů. Voda 
na hašení byla dovážena z rybníka v Černých Voděradech. 
Celkem  se  na  likvidaci  ohně  podílelo  92  hasičů  z 10 
jednotek. Požár byl lokalizován okolo 17. hodiny, přesto 
zůstaly dvě místní jednotky na místě přes noc na hlídání a 
dohašování. 
Úplná  likvidace  požáru  nebyla  vzhledem  k  pokročilé 
noční  hodině  možná,  proto  bylo  v  neděli  ráno  opět 
povoláno na pomoc několik hasičských sborů. Po odjezdu 
většiny jednotek požár znovu nabral na síle, jeho rozsah 
však  už  nebyl  tak  veliký  a  konečně  se  ho  podařilo 
zlikvidovat.Podle  oficiálních  informací  byl  požár 
pravděpodobně způsoben nedopalkem od cigarety. 

O tomto dubnovém víkendu byl v celé ČR rekordní 
počet  požárů.  Hlavními  příčinami  bylo  nedovolené 
vypalování  trávy,  rozdělávání  ohňů  a  kouření  v  lese. 
Zvýšený počet požárů byl zapříčiněn též dlouhotrvajícím 
suchem. 

Náš  příběh  měl  celkem  šťastný  konec.  Kdyby 
nedošlo ke včasnému odhalení požáru, mohlo dojít k jeho 
rozšíření  na  větší  plochu  lesního  porostu,  tím  k  ještě 
horším obtížím při  jeho  likvidaci  a  rozsahu  následných 
škod. Poděkování patří všem zúčastněným profesionálním 
i dobrovolným hasičům. 

Tento  článek  byl  napsán  na  základě  
zprostředkovaných  informací,  proto  se  za  případné  
nepřesnosti  omlouvám.  Z  tohoto  důvodu  zde  neuvádím 
jmenovitě  všechny  zasahující  jednotky,  neboť  zdroje  
na Internetu  se  různí.  Dokonce  se  objevují  zprávy 
o zásahu vrtulníku při likvidaci požáru., což se nezakládá 
na pravdě.  Proto by bylo vhodné,  kdyby se mezi hasiči  
našel „zpravodaj“, který by nám poskytoval informace do 
našeho občasníku. Tento zásah jistě nebyl v poslední době  
jediný, i když možná největší  Inspiraci je možné čerpat  
na webových  stránkách  SDH  Ondřejov,  Lensedly  a  
dalších,  kteří  vedou  přehled  všech  zásahů  kterých  se 
zúčastnili, ale i dalších akcí. 

Samozřejmě  tato  výzva  platí  i  pro  ostatní  spolky  a 
organizace v obci! Pište nám o své činnosti  a úspěších,  
vaše zprávy, třeba i krátké, rádi uveřejníme.

V. H.

Vybráno  z kronik - požáry
1890 2. srpna shořela číslo pop. 8 a 40, celkem 4 budovy. 
18.prosince vyhořel Svoboda 
1891 5.ledna  vyhořel  hostinec  č.p.  24  a  k  tomu  dva 
domky.  
4. března vyhořel Jan Pác č.p. 57 o půlnoci a za velikého 
větru.  
3.října  vyhořelo  č.p.  7  -  Jan  Zámyslický  a  č.p.  8  - 
Zemanovo. 
1900 23.září  vypukl  požár  v  č.  79,  ač  všemožným 
způsobem se stodola od č.p.7 hájila, uhájiti jí nebylo lze, 
neboť  bylo  ohromné  sucho  a  od  žáru  v  malé  chvíli 
vzplanula jako svíce. Však se uhájily stodoly od č.p. 9 a 
10. 
1901 Požár č. p. 69, ač to bylo na nejsevernějším okraji 
obce,  nic  méně  v  krátké  době  sbor  se  stříkačkou  se 
dostavil, oheň se srážel, tak možné větší neštěstí omezil, 
neb vítr na obec táhl. 
V době žní shořela č. p. 64 a 60, neboť málo lidu bylo při 
vypuknutí požáru doma. Však se přece uhájily č.p. 82 a 88 
s velikým úsilím. 
Posledním v tomto roce byl  požár č. p. 53. Než se sbor 
dostavil, bylo toto stavení v plném plameni, avšak uhájilo 
se číslo vedlejší (52), neboť až za jeden pár krovů šindel 
shořel,  přece  se  ostatní  s  nasazením  života  několika 
hasičů, kteří na půdu hořícího stavení se dostali a těm kteří 
zvenku hasili, požár uhasiti pomohli. 
1902 3. července vypukl požár v č.p. 19, který s velkým 
úsilím  hašen,  avšak  pro  veliké  sucho  nebylo  možno 
stavení toto spolovice dřevěné uhasiti, však docíleno toho, 
že se požár na sousední stavení rozšířiti nemohl. 
1904 V červnu se sbor zúčastnil požáru u Josefa Krčmáře. 
Jelikož stavení stálo o samotě na východ od obce, nebylo 
se nebezpečí obávati. 
1905 Dne  7.  června  snesla  se  zde  veliká  bouře,  blesk 
udeřil  do  stavení  č.p.  3,  které  ihned  bylo  v  plameni. 
Velikým  úsilím  sboru  se  podařilo  okolní  stavení 
zachrániti. Zejména vzbudila obdiv kolna se špýcharem u 
č.p.  2,  kdež  doškové  střechy  přes  sebe  přečnívaly.  Při 
tomto  požáru  lidé  u  stroje  pumpující  na  zem  padali, 
jelikož  veškeren  kouř  byl  dolů  obrácen,  avšak  z  hasičů 
každý  na  svém  místě  setrval.  Za  hrdinství  sboru  a 
některých  občanů  dal  majitel  č.  p.  2  50  litrů  piva  po 
požáru sboru pro posilnění. Tak též sbor obdržel peněžitou 
odměnu od ústavu Prvního Českého v Praze. 
1928 22. září z pátku na sobotu, kolem třetí hodiny noční 
náhle vznikl požár u Václava Křivánka. Rychle se rozšířil 
na chlév Františky Povýšilové a stavení Františka Kaše. 
Přičiněním hasičstva a občanstva byl  požár lokalizován. 
Nebezpečí,  které  hrozilo  nejvíce  Františce  Povýšilové, 
bylo zdoláno. O vodu byla nouze. Studně co byly poblíž, 
byly hluboké, tak že se z nich nemohlo stříkati. Voda se 
musela  voziti.  Ohně  se  zúčastnily  sbory  Třemblaty  a 
Černé Voděrady. Největší škodu utrpěl František Kaše. 
1932  1.  května  vypukl  požár  ve  stodole  č.p.  14  a  15 
přičemž vyhořelo mimo oněch stodol č..p. 13 a č.p.. 41.
1937 V červenci vyhořel domek č.p. 104 
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Velikonoční koncert.
V sobotu  7.  dubna  2007  se  v  sále  Zvánovické 

sokolovny sešli tetičky a sousedé téměř ze všech obcí VII. 
župy  spolu  s  rychtářem  Zdeňkem  Pítou  na  koncertě 
Staropražských  heligonkářů.  Přišli  i  mnozí  senioři 
ze širokého okolí -  regionu obcí Ladova kraje a zaplnili 
celý sál tak, že zbyl pouze malý prostor pro tanec. Přesto 
si mnozí, zvláště tetičky, s chutí zatančili.

Rádi jsme mezi sebou uvítali milé hosty až z Vinařic 
-  souseda  Jaroslava  Ungra  a  jeho  tetičku.  Když zahráli 
jeho  oblíbenou  písničku  "Cestička  k  Mayrovce"  a 
"Kladno,  ty  černé  Kladno",  byl  očividně  potěšen.  Při 
Hašlerově  skladbě  "Ta  naše  písnička  česká"  všichni 
přítomní povstali a zpívali. 

Staropražští heligonkáři svým vystoupením navodili 
skvělou náladu, takže sousedé z OB Sázava si pohotově 
dohodli s kapelníkem jejich vystoupení v Kulturním domě 
v Sázavě na měsíc říjen. 

Největší  zásluhu  při  organizování  podobných  akcí 
u nás  má  starosta  obce  Jaroslav  Švarc,  který  je  rovněž 
Baráčníkem.  Dobře  spolupracují  s  naším  rychtářem 
Františkem Poskočilem a jeho tetičkou Miladou.

Velikonoční koncert měl veliký úspěch a budeme se 
těšit,  že  nám  Staropražští  heligonkáři  opět  zahrají 
o Havelském posvícení. 

Josef Jordán, vzdělavatel OB Zvánovice 

Vývoj počtu obyvatel

Věk 2001 2006 Změna

 0 -  4 12 19 + 7

 5 - 14 37 48 +11

15 -19 14 21 + 7

20 - 29 47 37 -10

30 - 39 43 76 +33

40 - 49 33 41 + 8

50 - 59 47 52 + 5

60 - 64 11 31 +20

65 - 74 33 29 -  4

Nad 75 24 25 + 1

Celkem 301 379 +78

2001 – údaje podle sčítání lidu
2006 – údaje z evidence obyvatel k 31.12.2006

Víte proč se říká „ V máji - máry“? 
Květnové  svatby  v  dávných  dobách  byly  běžné. 

Pověra  je  spíše  novějšího  data.  Neznamená  to,  že  by 
manželský pár, který vznikl  v květnu, byl později  nějak 
nešťastný,  nebo  že  by  jeden  z  partnerů  brzy  zemřel. 
Důvod  byl  jiný.Dříve  spolu  většinou  snoubenci  až 
do svatby nežili,  díky církevnímu nařízení.  A když poté 
měli svatbu v květnu, většinou ihned počali dítě a to se 
narodilo za devět měsíců po svatbě, tedy v únoru.

Únor byl  pro naše předky nejhorší měsíc. Zima již 
trvala  dlouho,  mnohdy  nebylo  co  jíst,  byla  bída, 
v horských  oblastech  bývalo  mnoho  sněhu,  takže  se 
doktor či porodní bába k rodině ani nedostali. Proto děti 
narozené v únoru velmi často umíraly. To byly ty máry!

Lidé  se báli  mít  svatbu v květnu,  aby se jim dítě 
nenarodilo v únoru.  Dnes již  není v únoru ani  hlad ani 
bída,  i  do  porodnice  se  pohodlně  dojede,  takže  se 
nemusíme bát májových svateb. Vždyť máj je lásky čas!

Podle knihy Aloise Sassmanna - Kořeny

Společenská kronika
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Na š i  ju b i l a n t i

12. dubna oslavíl 60. narozeniny pan
J i ř í  Sv ob od a

21. dubna oslavíla 60. narozeniny paní
I v a na  K l i k ov á

26. dubna oslavila 84. narozeniny paní
J i ř i na  Šk a b r oud ov á

2. května oslaví 70. narozeniny pan
St a n i s l a v  Jungr

3. května oslaví 60. narozeniny pan
Ja n  P ov o l ný

20. května oslaví 81. narozeniny paní
Věr a  K ř i v á nk ov á

31. května oslaví 83. narozeniny pan
Vl a d i m í r  B r ouk a l

K významným výročím všem
 blahopřejeme 

j
V dubnu jsme se naposledy rozloučili s paní 

Marií Zídkovou
Zemřela ve věku nedožitých 80 let.

Věnujte jí prosím tichou vzpomínku.
a
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