
Vážení čtenáři,

poprvé v tomto roce dostáváte nové číslo Mlýnských kamenů. Tentokrát v nich kromě pravidelných rubrik najdete i 
přílohu – ukázku zpravodaje, který byl ve Zvánovicích distribuován v 50. letech 20. století a jeho jediným cílem bylo 
přesvědčování lidí ke vstupu do JZD. Na to jakým způsobem se tak dělo, ať si každý vytvoří svůj vlastní názor. Ti dříve 
narození si to ještě pamatují, my mladší už to známe jen z vyprávění. Ukázka byla vybírána s ohledem na to, aby se 
pokud možno nikoho ani po mnoha letech nedotkla. Ti, kteří odmítali vstoupit do JZD byli  většinou pomlouváni a 
zesměšňováni,   mnohdy s uvedením nejen celého jména,  ale i  adresy.   Zpravodaje,  který byl  vydáván v Říčanech 
(tehdejší okres), vyšlo několik čísel.  

Společenská kronika
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 Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                               ročník 2008          číslo 1

Naši jubilanti
leden - únor

60 let
Jana Ježdíková
František Malý

65 let
Jaroslav Švarc
Václav Ježdík

75 let
Marie Pácová

Miroslav Bubeník
80 let

Oldřich Felbr

K významným výročím 
všem blahopřejeme 

j

Narození

červenec 2007
Anna Urbánková
Lucie Urbánková

( U Ha b ru )

září 2007
Tadeáš Kubíček

( T ře m b l a t s k á )

Rodičům dodatečně blahopřejeme a 
dětem přejeme vše nejlepší do života.

Sňatek

V září 2007 uzavřeli sňatek 
Ivana Kozelková

 a
Roman Rossmanith

( N a  B ouč í )

Novomanželům dodatečně blahopřejeme

Úmrtí

V lednu 2008 nás navždy opustili: 
paní Jarmila Zámyslická, č. p. 59

ve věku nedožitých 80 let
a pan Josef Zámyslický, č. p. 59

ve věku nedožitých 85 let

Věnujte jim prosím tichou vzpomínku.



Obecní úřad informuje
Hlášení trvalého pobytu

Ve Zvánovicích poslední dobou přibývá stále více nových 
obyvatel. Lidé staví nové domy, kupují starší nemovitosti 
a v posledních letech se rodí více dětí. Tento článek by 
měl napomoci všem novým obyvatelům a novopečeným 
rodičům s řešením problému týkajícího se změny či při-
hlášení trvalého pobytu. 

V současné době žádný zákon výslovně nenařizuje, kde 
má mít občan trvalý pobyt. Nemusí to být tedy ani v domě 
který vlastní a kde trvale žije, záleží na jeho volbě. Trvalý 
pobyt má evidenční charakter a může být evidován pouze 
v jednom místě. Jeho změna je jistě nepříjemná, obnáší to 
výměnu dokladů a spoustu zařizování na mnoha místech. 
To je možná jeden z důvodů, proč si někteří lidé po pře-
stěhování nezmění trvalý pobyt, který si nechávají, pokud 
je to možné, v místě minulého bydliště (například u rodi-
čů). 

Proč se přihlásit k trvalému pobytu ve Zvánovicích?

Pro obec to má ten význam, že dostává dotace podle po-
čtu obyvatel přihlášených k trvalému pobytu. Nejedná se 
sice o nijak závratné částky, ale i těch několik málo tisíc 
může přispět na úhradu části nákladů spojených například 
s  provozem veřejného osvětlení,  údržby komunikací,  či 
dotace na zajištění autobusové dopravy do obce.

Pro majitele a obyvatele domů má vliv přihlášení nebo 
nepřihlášení trvalého pobytu v obci například na způsob 
likvidace domovního odpadu – četnost odvozu.

Podle Vyhlášky (k nahlédnutí na obecním úřadu) se platí 
poplatky za odpad dvojím způsobem: za objekt, kde není 
nikdo přihlášen  k trvalému pobytu nebo je hlášena 1 oso-
ba - paušální částkou 450 Kč ročně. V tomto případě je 
odvoz prováděn 1x za čtrnáct dní.  To však nezprošťuje 
občana zde bydlícího a nepřihlášeného platit poplatky za 
likvidaci odpadu ještě i v místě trvalého pobytu.

Druhý způsob platby je  podle počtu přihlášených  osob. 
Zde je však odvoz prováděn 1x týdně a je možnost použí-
vat nádobu  na odpad o větším objemu, případně více ta-
kovýchto nádob - v závislosti na počtu platících osob. 

Narození  dítěte                                      
V porodnici bývají maminky informovány v tom smyslu, 
že není třeba se o nic starat, dítě získává místo trvalého 
pobytu  automaticky podle místa  trvalého  pobytu  matky 
(pokud se rodiče nedohodnou jinak).  To je sice pravda, 
ale i novorozeně je třeba osobně přihlásit rodičem či rodi-
či, kteří za něj musí  podepsat kartu  (přihlašovací lístek). 
K přihlášení dítěte je oprávněn ten z rodičů, který je vlast-
níkem  nemovitosti,  kde  má  být  dítě  přihlášeno.  Po-
drobnější  pokyny naleznete  v Návodu na řešení  životní 
situace – hlášení k trvalému pobytu (viz dále).

Kde si zařídit? 
Přihlášení trvalého pobytu: Obecní úřad Zvánovice 
Občanský průkaz, řidičský průkaz: Komenského náměstí 
1619, Říčany, budova F, (u gymnázia)  

Návod  -  hlášení trvalého pobytu
(výtah z návodu na portálu Veřejné správy ČR www.portal.gov.cz, kde 
můžete nalézt další užitečné informace)

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého 
pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro 
bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je ozna-
čen  číslem  popisným  nebo  evidenčním,  popřípadě  ori-
entačním. 
Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je 
místo trvalého pobytu jeho matky, pokud se rodiče nedo-
hodnou jinak. 
K jednání je oprávněn občan České republiky starší 15 let 
nebo zákonný zástupce za občana mladšího 15 let. 
Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v 
místě nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadu.
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan po-
vinen: 
• vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému poby-

tu, 
• předložit platný občanský průkaz
• předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. 

výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo 
pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné po-
tvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny 
místa trvalého pobytu. 

Úředně  ověřené  potvrzení  se  nevyžaduje  v  případě,  že 
oprávněná  osoba  potvrdí  svůj  souhlas  na  přihlašovacím 
tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou 
osobu  se  považuje  osoba  starší  18  let,  způsobilá  k 
právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat 
dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem uby-
tovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. 
Za  ohlášení  změny místa  trvalého pobytu zaplatí  občan 
České  republiky  správní  poplatek  ve  výši  50  Kč.  Děti 
mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny. 

Adresu nového trvalého bydliště sdělte: 
• svému zaměstnavateli/škole, 
• lékařům, 
• poště (SIPO, TV, rozhlas), 
• plynárně, 
• elektrárně, 
• majiteli či správci starého i nového domova, 
• úřadu práce (jste-li nezaměstnaný), 
• správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu), 
• finančnímu a živnostenskému úřadu (jste-li podnikatel), 
• dalším příslušným úřadů (vydání nového dokladu nebo 

provedení změny údajů - např. občanský průkaz, řidič-
ský průkaz) 

• zdravotní pojišťovně, 
• bance, 
• komerčním pojišťovnám, u nichž máte některou z pojis-

tek.
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
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http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/701?l=133/2000%20Sb.
http://www.portal.gov.cz/


Jakými jmény se nazýváme
Každý občan naší republiky dostane brzy po svém narození jmé-
no, které mu zpravidla vyberou rodiče.  Toto jméno, nazývané 
dříve křestním (podle církevního křtu) nebo nověji rodným, se 
zapíše do knihy narození a na rodný list dítěte. Křestní jméno je 
první slovo, které člověk jako dítě rozeznává - ještě dlouho před 
zájmenem 'já'.  Spolu s příjmením, které se na základě dohody 
rodičů dědí, se stává úředně platným pojmenováním občana. 
Kde hledat jména
Ten, kdo hledá jméno pro své budoucí dítě nebo má zájem se 
více dovědět o svém jméně a jménech svých blízkých, má něko-
lik možností.  Dobrou pomůckou může být například kniha Mi-
loslavy Knappové:  Jak se bude jmenovat  nebo kniha Václava 
Rameše: Po kom se jmenujeme? Druhá kniha je přístupná i na 
internetové  adrese  www.libri.cz/databaze/jmena/ .   Čtenář  se 
především dozví,  jak určité jméno vzniklo,  kdo je jeho patro-
nem. Seznámí se zde nejenom s vývojem kalendáře občanského, 
ale také se všemi u nás užívanými kalendáři církevními. 
Další  zajímavé  údaje  je  možné  najít  na  stránkách 
www.mvcr.cz/sprava/informat/cetnost/index.html  ,    kde  je  pře-
hled všech jmen a příjmení s uvedeným počtem výskytu v ČR (i 
cizinců s trvalým pobytem). Tak například můžete zjistit, že u 
nás je nejvíce žijících mužů se jménem Jiří,  následují Jan, Petr, 
Josef, Pavel. U žen je nejčastější jméno Marie, dále pak Jana, 
Eva, Anna, Hana.  Kromě toho se můžete dozvědět, jaká jména 
volili rodiče pro své děti v posledních letech nejčastěji.
V roce 2005 to byla jména pro dívky v tomto pořadí: Tereza, 
Adéla, Eliška, Natálie, Kateřina, Anna, Lucie, Veronika, Karolí-
na, a Kristýna. Pro chlapce pak Jan, Jakub, Tomáš, Adam, On-
dřej, Martin, Lukáš, Filip, David, Vojtěch.  
V roce 2006 se pořadí trochu změnilo. U dívek to bylo: Tereza, 
Kateřina, Natálie, Adéla, Eliška, Lucie, Karolína, Anna,   Vero-
nika,  Barbora.  Chlapci:  Jakub,  Jan,  Tomáš,  Ondřej,  David, 
Adam, Matěj, Martin, Filip, Lukáš. 
Jak lidé nejčastěji vybírají jména
• V některých rodinách se jména dědí po rodičích nebo prarodi-

čích, někdy „křížem“ , otec Jan – dcera Jana, matka Jiřina – 
syn Jiří. 

• Podle oblíbenosti jmen v současné době – pak se stává, že se 
ve škole v jedné třídě sejdou čtyři Jakubové, tři Terezky...

• Naopak volí  neobvyklé  až  výstřední  jméno,  mnohdy inspi-
rované  jménem filmového  hrdiny nebo  známé  osobnosti  – 
pak hrozí nebezpečí, že jeho nositel bude trpět posměchem. 
Někdy však může mít  takovéto jméno své výhody.  Taková 
Saskia Burešová to možná v dětství neměla jednoduché, pro-
tože 'nezapadala',  ale zbytek života  jí  její  vyjímečné  jméno 
dělalo reklamu. V jakékoliv profesi pomáhá, pokud si vás lidé 
zapamatují. 

• Jak bude jméno znít ve spojení s příjmením. Představte si se-
známení s člověkem, který vám řekne: „Já jsem Prokop Bu-
ben“ nebo „Tomáš Fuk“? 

• Rovněž se nedoporučuje volit jméno tak, aby bylo obojí příliš 
dlouhé (Alexandra Kovařovicová), příliš krátké (Jan Sus), rý-
mující se (Zdeněk Remek), stejné nebo podobné (Filip Filip, 
Vilém  Vilím),  společně  těžko  vyslovitelné  (Jindřich 
Chládek), kontrastní (Marlen Vocásková).

Regulace jmen ze zákona
Vyhláška č. 301/2000 Sb., o matrikách, §18, praví:
"Zapsána mohou být dvě jména, která nesmí být stejná; dítěti,  
které není občanem a jehož rodiče nemají státní občanství Čes-
ké  republiky,  lze  zapsat  více  jmen.  Zápis  jmen  zkomolených,  
zdrobnělých nebo domáckých nelze připustit.  Rovněž není pří-

pustné, aby osobě mužského pohlaví bylo dáno jméno ženské a 
naopak,  aby jako jméno bylo dáno dítěti  jméno neosobní  (tj.  
označení věcí, dnů apod.), anebo jméno, které má žijící souro-
zenec."
Zákon výběr jména reguluje, ale naštěstí nijak drasticky. V Čes-
ké republice  neexistují žádná povolená křestní jména nebo  ne-
povolená křestní jména, jde pouze o to, aby někteří nepříliš zod-
povědní rodičové nedávali svým dětem jména jako ,Hvězdička' 
nebo 'Pátek'. 
O jménech vesele i vážně
Vážně proto, že následující jména u nás nosil nebo nosí nejméně 
jeden člověk. A jestli je to alespoň trochu veselé nebo spíš k plá-
či, posuďte sami.
Historky o tom, že někdo pojmenoval své dítě Revoluce nebo 
Traktor jsem vždy brala jako vtip. Tato jména jsem sice v sou-
časném seznamu jmen osob žijících v ČR nenašla, ale vyskytují 
se tam ojedinělé „perly“ např. Říjenka, Ruděnka, Ruska, Radion 
či Kosmos.  Také zdrobněliny nebývaly vyjímkou – Drahuška, 
Světluška, Aluška, Béďa  a někomu přišlo roztomilé pojmenovat 
dítě Jitřenka či Sněženka. 
Jací  to  asi  byli  rodiče,  kteří  své  dcerce  dali  do  vínku  jména 
„Perchta  Kazi“,  asi  proto  aby si  v  budoucnosti  mohla  vybrat 
jméno které se jí bude víc líbit. To už je snadnější pochopit, že 
rodiče odlišných národností pojmenovali svého syna „Mohamad 
Ali Přemysl“. Pak nás taková, dnes neobvyklá  jména, jako na-
příklad  Ctiboj,  Kosmas,  Neklan,  Čedomil,  Vavřín,  Neklan, 
Hvězdoslava,  Pěvomila,  Aleška  či  Přemysla,  nemohou  pře-
kvapit! 
Uzdu svojí fantazii můžeme popustit, když se budeme snažit při-
jít  na  kloub  tomu,  proč se  někdo jmenuje  Slavia  a  Radegast. 
Možná jsou to sourozenci nebo dokonce dvojčata a otec v době 
jejich narození právě sledoval zápas svého oblíbeného klubu a 
při tom popíjel pivo své oblíbené značky.  Když se ho ptali na 
jména, nic jiného ho nenapadlo. 
(Myšleno s  nadsázkou,  nechci tím říct,  že některá jména pohanská a  
slovanská jsou horší než jakákoliv jiná. Ale Říjenka , Kosmos......) 
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Jméno Jméno
Marie 12 1 1 Jan 13 1 2
Jana 10 2 2 Josef 13 1 4
Jaroslava 9 3 10 Jiří 11 2 1
Eva 7 4 3 Petr 11 2 3
Kateřina 7 4 9 Jaroslav 11 2 6
Martina 7 4 16 Václav 10 3 12
Hana 6 5 5 Zdeněk 9 4 11
Alena 5 6 8 Tomáš 8 5 9
Tereza 5 6 24 František 8 5 10
Libuše 5 6 32 Miroslav 6 6 8
Barbora 5 6 36 Vladimír 5 7 16
Pavla 5 6 37 Pavel 4 8 5
Blanka 5 6 46 Michal 4 8 15
Věra 4 7 6 David 4 8 18
Petra 4 7 10 Jakub 4 8 20
Lucie 4 7 11 Ivan 4 8 32
Ivana 4 7 21 Martin 3 9 7
Lenka 3 8 7 Karel 3 9 13
Helena 3 8 14 Milan 3 9 14
Veronika 3 8 18 Lukáš 3 9 17
Monika 3 8 23 Stanislav 3 9 21
Markéta 3 8 28 Roman 3 9 22
Iveta 3 8 43 Aleš 3 9 33
Milada 3 8 47
Adéla 3 8 53
Miloslava 3 8 57
Stanislava 3 8 66

                 Četnost jmen ve Zvánovicích a porovnání pořadí výskytu                
Zvánovice x ČR (rok 2007)
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Proti toku času
Z kroniky obce
1907 
V tomto roce konaly se volby na obecní výbor a starostu. Zvolen 
byl Josef Vávra rolník ve Zvánovicích č. 14 starostou (já). 
1908
Jelikož  byla  přes  obec  kolem školy  až  k  stavení  č.  98  cesta 
nesjízdná,  byla  postavena  v  tomto  roce  1908  obecní  silnice, 
která  posloužila občanstvu a stala se i  okrasou obce na místo 
dřívějších propadlišť. Silnice tato stála i s nákladnými 3 kanály 
6 Kč za m, tak že se vystavěla velmi lacino.
V roce 1908 byl  zde založen  Spořitelní  a  záložní  spolek pro 
Zvánovice-  Třemblát,  který  slouží  dosud  ku  prospěchu  všeho 
občanstva,  tak že  se  řadí  mezi  nejlépe prosperující  Spořitelní 
spolky na okrese.
1909
V tomto roce mimo části  silnice,  postavila  se nová zvonička, 
nový taras u hráze rybníka ze žulového kamene na místo dřívější 
břidlice, která se stále bořila.
1910
V tomto  roce  se  odměřovaly  obecní  pozemky,  neboť  veřejné 
cesty byly tak uorány, že se cesty stávaly nesjízdnými. 
Též v tomto roce zdejší mládenci založili vzdělávací spolek, tak 

že místo povykování večer na návsi učili se zpívati a pořádali 
divadelní  představení.  Byl  to první  kulturní  spolek,  který měl 
mnoho  tajných  i  zjevných  nepřátel,  podporován  rozvážným 
občanstvem, zdárně se vyvíjel a občanstvu ke cti sloužil.
1911
Po odměření obecních pozemků přikročeno ku zprávě cest, tak 
že připadlé přívorky k cestám pro rozšíření potřebné se u cest 
ponechaly  a  ostatní  přívorky  obci  po  odměření  připadlé  se 
dřívějším  držitelům  pronajaly.  Cesty  pak  se  dle  potřeby 
oškarpovaly  a  opravily  a  byli  zřízeni  cestáři,  kteří  za  trávu 
přidělené cesty opravovali.
1912
V tomto roce členové vzdělávacího spolku chodili do Ondřejova 
do  Sokola  cvičiti.  Když  viděli,  že  sami  stačí  na  založení  a 
udržení  těl.  Jednoty,  založili  tělocvičnou  jednotu  Sokol  ve 
Zvánovicích  a  podporováni  obětavým  občanstvem,  dobyli 
krásných úspěchů. Z učitelstva zaslouží uznání ve vzdělávacím 
spolku Antonín Křísa a v Sokole Radomír Šťovíček., který pro 
svoji  obětavost  a  schopnosti  při  jeho  dlouholetém  působení 
získal  si  velkých  zásluh  a  vždy  bude  na  něho  s  vděčností 
vzpomínáno.
Dále se zřídila v tomto roce dobytčí pojišťovna, která po mnoho 
roků občanstvu plně vyhovovala.

Z historie jmen ve Zvánovicích
V různých dobách existovaly různé právní úpravy a zvyky při 
výběru jmen. Třeba ve městech byla obvyklá jiná jména než na 
vesnicích  Jiná jména a  jejich větší  počet  jednomu dítěti  měla 
právo dávat  šlechta -   čím urozenější,  tím více,  třeba i  deset. 
Někdy měl rozhodující slovo farář, který zapisoval dítě do mat-
riky, jméno muselo být podle nějakého svatého. V některých ob-
lastech  bylo  zvykem  dávat  jméno,  které  si  dítě  „přineslo  na 
svět“, tj. podle svátku v den jeho narození nebo nejbližší možné 
– pokud v den narození chlapce bylo v kalendáři ženské jméno.
Jaká jména se dříve vyskytovala ve Zvánovicích můžeme zjistit 
z různých archivních materiálů. Například v pozemkových kni-
hách ze 17. a 18. století nalezneme tato jména: Matěj, Jakub, Ji-
řík, Vojtěch, Václav. Tomáš Martin, Pavel, Franc – František, 
Johan – Jan, Michal, Bartoň, Žibřid, Josef, Vít, Adam, Dorota, 
Kateřina,  Marie,  Anna,  Alžběta,  Lidmila  a  Magdalena.  Výčet 
není  úplný,  protože  zde  byli  zapisováni  jen  vlastníci  půdy  a 
gruntů, případně jejich dědici. Možná jste si všimli, že mnohá z 
těchto jmen patří v současnosti mezi nejoblíbenější.
Koncem 19. století  můžeme číst v seznamu žáků místní školy 
tato  jména:  Marie  17x,  Anna  12x,  Barbora  10x,  Antonie  5x, 
Alžběta 2x, Anežka 2x, Josefa 2x, Růžena 2x, Božena 2x, Julie 
1x.  Chlapeckých  jmen  bylo  ještě  méně:  Josef  13x,  František 
11x, Václav 8x, Alois 3x, Jan 3x, Karel 2x, Antonín, Ludvík a 
Rudolf 1x. K tomu je třeba dodat, že Ludvík a Julie nebyli naro-
zeni ve Zvánovicích, ale v Praze (svobodným matkám), zde byli 
umístěni  v  rodinách na vychování.  Proto poněkud vybočují  z 
řady místně oblíbených jmen v té době. 
Moje babička říkávala, že za časů jejího dětství a mládí bývalo 
zvykem  prvorozenému  synovi  dávat  jméno  Josef,  druhému 
František, třetímu Václav a pak následovala další jména. 

Dcerám pak dávali nejčastěji jména Marie, Anna, Barbora atd. 
V matrikách z té doby je možné vysledovat  další  zajímavost. 
Pokud některé z dětí v rodině zemřelo, pak jeho jméno obvykle 
dostával případný  další potomek. Běžné bylo mít 8-10 dětí, z 
nichž se dospělosti dožila někdy sotva polovina. 
Jednou jsem v matrice narazila na opravu zápisu jména. Farář si 
při křtinách možná trochu více přihnul a chlapci zapsal jméno 
Františka. Přišlo se na to, až když se dotyčný chtěl ženit a potře-
boval k tomu vydání křestního listu (ten se dříve nevydával po 
narození dítěte, jako je tomu dnes, ale teprve až když ho dotyčný 
potřeboval).
Kdysi jsem slyšela vyprávět historku o rozšíření jména Rudolf 
ve Zvánovicích. Toto jméno nebylo dříve na vesnici příliš časté. 
Rodiče prý pojmenovali svého syna podle tehdejšího korunního 
prince  Rudolfa.  Toto jméno se  pak vyskytovalo  v rodině  i  v 
dalších generacích. Kromě toho byl  tento Rudolf I.  za kmotra 
několika dalším dětem svých příbuzných a známých,  kteří  po 
něm své  syny pojmenovali. To je určitě pravdivé, na tom ne-
bylo nic neobvyklého, děti často dostávaly jméno po kmotrovi, 
kde však prostí venkovští lidé mohli přijít na nápad pojmenovat 
syna podle korunního prince, kterého mohli sotva znát? 
Za několik let po té jsem pročítala starou školní kroniku a ob-
jevila v ní tento zápis:
Dne 9. července 1880 přijel do obce Zvánovické jeho cís. kr. Vý-
sost korunní princ Rudolf a přítomen byl velkému vojenskému  
cvičení, kteréž v zdejším okolí pluk jeho odbýval
A záhada je rozluštěna! Událo se to totiž krátce před narozením 
výše zmiňovaného Rudolfa I.

(Z archivu vybrala Věra Herková)
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