
Informace obecního úřadu
V druhém čísle tohoto zpravodaje  bych Vás rád informoval  o 
současném dění  v obci.  Jak jste  jistě  zjistili  sami,  podařilo  se 
od 1.3.2008 opět otevřít prodejnu potravin v poněkud změněné 
podobě. Část prostor bývalé prodejny zůstalo dosud uzavřeno, 
avšak počítá se s tím, že nový provozovatel prodejny v této další 
části časem zprovozní  rychlé občerstvení či jak jinak to bude 
nazváno.  Zatím  je  provozovna  s novým  nájemcem  paní 
Jaroslavou  Friebelovou  a  novou  prodavačkou  paní  Alenou 
Zítkovou  hodnocena  velmi  kladně.  Zadní  část  bývalých 
skladových prostor bude zřejmě využita na kancelářské prostory 
a sklad archivu pro Obecní úřad ve Zvánovicích. V současnosti 
je připravována rekolaudace těchto prostor. 

Dále Vám podávám informaci  o přidělené dotaci na výstavbu 
nového  dětského  hřiště.  Umístění  tohoto  hřiště  připravujeme 
za bývalým  MNV  na  obecním  pozemku,  který  byl  léta 
neudržován a velmi  zarostlý. Dnes je již vykácen od náletu a 
připraven  pro  umístění  různých  staveb  pro  děti  -  pískoviště, 
dřevěné stavby jako hrady, věže, domečky, houpačky, kolotoče, 
různé prolejzačky, skluzavky, herní sestavy, sportovní sestavy a 
podobně.  Nepočítá  se  zde  s vybudováním  hřiště  na  kopanou, 
volejbal, nohejbal apod., přesto by jej měli využívat děti různých 

věkových  skupin  od  jednoho roku  do  čtrnácti  či  patnácti  let. 
Areál  bude  samozřejmě  oplocen  a  měla  by  zde  vzniknout  i 
parkovací  místa  pro osobní auta.  Kontejnery na odpad budou 
umístěny na jiné náhradní místo.

Obec Zvánovice bohužel dosud neobdržela dotaci na kanalizaci 
s čistírnou  odpadních  vod.  V  této  oblasti  je  situace  nelehká, 
jelikož pokud víme, zde existuje jen malá možnost najít vhodný 
program, ze kterého může obec do 500 obyvatel čerpat finance. 
Na  žádost  z listopadu  loňského  roku  dostala  naše  obec 
vyrozumění  o  nedostatku  financí  a  žádost  byla  zamítnuta. 
Samozřejmě je v zájmu obce opět požádat o přidělení dotace.

Na přestavbu školní budovy je připravován projekt pro stavební 
povolení, aby bylo možno v říjnu požádat o dotaci v programu, 
který  byl  již  vyhlášen.  Jen  připomínám,  že  zde  počítáme 
s vybudováním mateřské školky, obecní knihovny s internetem a 
místnosti  pro  využití  jednotlivými  spolky  k různým  akcím, 
zasedání  obecního  zastupitelstva  a  v  zimním  období  jako 
tělocvična pro děti ze školky apod. 

Jaroslav Švarc, starosta obce

Společenská kronika

1

 Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                               ročník 2008          číslo 2

Naši jubilanti
březen-duben

60 let
Lenka Škabroudová
Blanka Kubíčková

65 let
Josef Chytra

Josef Myslivec
Jaroslava Pechová

Petr Jandík
85 let

Jiřina Škabroudová

K významným výročím 
všem blahopřejeme 

j

Narození

leden 2008
Robert Edvard Kössler

Rodičům dodatečně blahopřejeme a 
děťátku přejeme vše nejlepší do života.

Ú mrtí

V únoru 2008 nás navždy opustil
 pan Rudolf Trojánek, č. p. 35,

ve věku nedožitých 77 let

Věnujte mu prosím tichou vzpomínku.



Činnost Honebního společenstva Ondřejov – Zvánovice v roce 2007
Honební  výbor  se  schází  každé  čtvrtletí  a  schůze  probíhají 
současně s mysliveckým výborem. Na schůzích je připravován 
plán činnosti HS, jsou řešeny provozní záležitosti a prováděny 
úkoly odboru životního prostředí a státní správy.
Myslivci  HS Ondřejov v rámci  plánu ochrany zvěře a péče o 
zvěř   hospodaří  na  pronajatých  pozemcích  ve  Zvánovicích  a 
v Ondřejově o výměře 5,6 ha . Pro zvýšení úživnosti honitby a 
snížení  škod  od  zvěře  byla  políčka  oseta  kukuřicí,  ovsem  a 
směskou. 
Myslivci  hospodaří  s  vyrovnaným  rozpočtem,  finance  na 
zajištění provozu HS a zajištění  plánu péče o zvěř každoročně 
získáváme hlavně vkladem každého myslivce v rozmezí 1 200 –
2 000 Kč ročně dle potřeby. Další peníze získáváme z výnosu 
plesů v Ondřejově a Zvánovicích, vysazujeme stromky pro LČR 
Konopiště a také sledováním dotačních titulů Mze ČR.
Za  pět  let  od  transformace  honiteb  a  uvedení  do  souladu  se 
zákonem o  myslivosti  č.  449/2001 jsme  3x  žádali  o  vypsané 
dotace a vždy jsme dotace obdrželi.  V loňském roku 2007 to 
bylo 18 800 Kč, v roce 2006 to bylo 22 320 Kč a v roce 2004 
jsme získali 66 619 Kč. Celkem tedy za 5 let činnosti HS jsme 
získali na dotacích 107 739 Kč. Použití peněz z dotací musí být 
podloženo projektem a KÚ přísně kontroluje fyzickou kontrolou 
a protokolárním zápisem využití dotace.
Finanční  výdaje  nám tvoří  hlavně  nákup  krmení,  soli  na  liz, 
medikační  směsi  pro zvěř  a obdělávání políček pro zvěř,  kdy 
náklady  na  1  ha  činí  cca  8 000  Kč  a  to  co  nejvíce  děláme 
svépomocí, ale orání, osivo a postřiky, tj. energii–naftu musíme 
platit.

Škody  na  zvěři  a  zvýšený  úhyn  působí  střety  s motorovými 
vozidly,  rušení  zvěře  volně  pobíhajícími  psy,  ale  i  pěstování 
řepky olejky,  která se dnes pěstuje na vice než dvou třetinách 
osevních ploch pro finanční efekt jako biopalivo do pohonných 
hmot. Zvěř  po  zvýšené  konzumaci  řepky  dostává  průjmy, 
slepne,  ztrácí  plachost  a  později  hyne.  Každý rok  nacházíme 
okolo 20 ks srnčí zvěře uhynulé v okolí polí osetých řepkou a na 
vozovkách, to jen co najdeme, ale skutečnost bude cca o třetinu 
vyšší.
Loni jsme osadili na rybnících hnízdní budky pro vodní ptactvo 
-  v Seradově  2 ks,  v  Hlavačově  2 ks  a  v Třemlatech  4 ks   - 
v rámci  ochrany  ohrožených  druhů.  Tradičně  na  jaře 
po velikonocích  uklízíme  podél  silnic  v naší  honitbě  to,  co 
neukáznění lidé vyhodí a je toho pokaždé náklaďák.
Pořádání kynologických akcí, svodu mladých psů a barvářských 
zkoušek je u nás již každý rok pravidlem. Nedaří se nám plně 
omezit  ježdění čtyřkolek a motorek po polích a v lese,  neboť 
nemají  RZ nebo je vědomě zakryta a myslivecká a lesní stráž 
v součinnosti policií ČR nemohou účinně zasáhnout. Za rok se 
podaří zjistit pár jedinců, hrozí jim správní řízení, pokuta a ztráta 
bodů.  Každý  rok  kupujeme  kaštany,  od  školní  mládeže 
z ondřejovské školy, pro srnčí zvěř.
Jménem HS Ondřejov děkuji všem, kteří s námi spolupracují na 
ochraně přírody a ekologie, váží si životního prostředí ve kterém 
žijí, neboť lepší už to nebude  -  podle vývoje klimatu u nás  i ve 
světě,  proto  se  snažme  zachovat  úroveň  aspoň  stávající 
pro kvalitu  života  obyvatel  Ondřejova  a  okolních  obcí,  nejen 
obyvatel současných, ale i budoucích.

Václav Pác, starosta HS

Zpráva o činnosti Obce baráčníků ve Zvánovicích za rok 2007
V sobotu 16. února 2008 jsme se sešli na výročním sedění, které 
bylo tentokrát volební. Připomněli jsme si také události za uply-
nulý rok:
Naše  obec  má  62  členů.   Z  našich  řad  odešli  na  věčnost: 
v květnu  tetička  Marie  Zídková  a  v  listopadu  soused  Václav 
Matoušek  z  Černých Voděrad.  V průběhu  roku  jsme  se  sešli 
čtyřikrát  na našem sedění a pětkrát  se naši  delegáti  zúčastnili 
župního sedění.
V březnu jsme uspořádali  tradiční „Maškarní  ples“.  V sobotu 
před  Velikonocemi  byl  uspořádán  koncert  „Staropražští 
heligonkáři“.  Tento koncert  byl  pořádán už několikrát  a mívá 
vždy  vynikající  návštěvnost.  Přijíždějí  na  něj  posluchači 
z blízkých i vzdálenějších obcí. 
V květnu  připravili  sousedé tetičkám posezení  ke  Dni  matek. 
V červenci jsme se sešli k uctění památky Mistra Jana Husa u 

jeho pomníku v obci. 
V  říjnu  o  Havelském  posvícení  nám  opět  hráli  Staropražští 
heligonkáři. Na tomto koncertě jsme si připomněli 120. výročí 
narození  Emanuela  Brožíka,  hudebního  skladatele,  libretisty 
operet a člena činohry Vinohradského divadla, který se narodil 
ve Zvánovicích. 
V prosinci  jsme  pomáhali  při  pořádání  „Setkání  pod  vánoční 
hvězdou“, které se konalo už potřetí u místní kaple a podruhé 
bylo  spojeno  s  výstavkou  betlémů.  Konec  roku  jsme  završili 
„Předsilvestovskou zábavou“, spojenou se zabíjačkovými hody, 
na které opět účinkovali Staropražští heligonkáři.
Je  samozřejmostí  a  dlouholetou  tradicí,  že  v  průběhu  celého 
roku  chodí  gratulantky  popřát  sousedům  a  tetičkám  k  jejich 
významným životním výročím.

František Poskočil,  rychtář OB Zvánovice

Jděte do Prčic nebo někam jinam

Myslíme  to  upřímně!   Letos  17.  května  se  bude  konat  již 
43. ročník  pochodu Praha  –  Prčice.  První  pochodníci,  tenkrát 
jistojistě samí recesisté, se do malebné středočeské krajiny vyda-
li  17.  dubna  roku  1966.  Bylo  jich  469.  Původním záměrem, 
z něhož se po letech vyklubal  nejmasovější  dálkový pochod s 
nejdelší  nepřerušenou tradicí,  bylo  pěšky  překonat  vzdálenost 
100 tisíc loktů českých (1 ČL=0.594m). 
V současnosti si můžete vybrat délku trasy od 13 km (vozíčkář-
ská) do 70 km, nebo cyklotrasu 52 až 76 km. Start je z různých 

míst. Více informací najdete na http://ppp.nipax.cz/
Necítíte-li  se  na tento pochod dostatečně  zdatní  nebo  nemáte 
rádi masové akce, můžete se ve stejný den vydat na cestu Okolo 
hvězdárny  k  Ladově  chalupě.  17.  května  2008  odstartuje 
38. ročník známého pochodu naším krajem. 
Prezentace,  start  a  cíl:  chata  lyžařského  oddílu  Senohraby  – 
Žlábka – Vávrův palouk průběžně od 6.00 do 18.00 hodin. Pěší 
trasy: 10, 15, 21, 31, 52 km. Cyklistické trasy:  23, 49, 68 km. 
Podrobnosti na http://www.senohraby.cz/kalendar_akci.htm
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Proč mají domy čísla

Označování lidských obydlí a příbytků má prastarou historii. Již 
pravěký lovec si s pýchou zavěsil  nad svou jeskyni  lebku jím 
uloveného šavlozubého tygra nebo jeskynního medvěda, na zna-
mení své udatnosti a lovecké dovednosti.
Ve  středověku  se  domy  a  usedlosti  pojmenovávaly  jménem 
rodu, rodiny nebo osoby, které v nich bydlely. Na malých vesni-
cích nebo v místech s řídkým osídlením mnohde tento způsob 
v neformálním styku funguje dodnes. Později se ve městech za-
čala užívat domovní jména podle domovních znamení, snadno 
pojmenovatelného a zapamatovatelného  sochařského nebo ma-
lířského prvku zpravidla nad vchodem domu, například vyob-
razení zvířete, rostliny nebo předmětu.  Jiným způsobem ozna-
čování byly vývěsní štíty, označující profesi majitele domu.  To 
platilo až do roku 1770, kdy bylo v Rakousko-Uhersku prove-
deno první číslování domů.
 
Počátky číslování domů. 
Nápad označování budov čísly údajně vznikl v hlavě císařovny 
Marie Terezie, která jednou dlouze bloudila noční Vídní v kočá-
ře a zaboha nemohla nalézt dům s tím správným domovním zna-
mením. "Tohle přece není možné," řekla si panovnice "já ty ba-
ráky nechám očíslovat a bude to." A tak se i stalo. 
Hezká pověst,  ovšem hlavním důvodem číslování zřejmě bylo 
zpřehlednění počtu domů a jejich obyvatel  kvůli  výběru daní. 
Však  také  současně  s  číslováním  domů  byl  prováděn  soupis 
obyvatel v nich žijících.
S číslováním bylo započato na podzim roku 1790 a dokončeno v 
roce 1791. Podílelo se na něm vojsko. Číslovány byly všechny 
majetkově  samostatné  obytné  stavby  v  plynulém  a  logickém 
pořadí.  Číslování  mělo  začít  buď  veřejnou  nebo  jinak  vý-
znamnou stavbou (zpravidla panským sídlem, popř. farou, často 
to byla  i  rychta,  případně nejbohatší  usedlost),  nebo na přiro-
zeném okraji zástavby (pak to mohla být i chudá chalupa na kra-
ji vesnice). Číslování mělo postupovat uzavřeným okruhem po 
směru chodu hodinových ručiček. Vojáci psali čísla vápnem pří-
mo na dům či na vrata  Tato čísla, tzv. popisná platí ve většině 
míst dodnes. V roce 1805 sice došlo v některých místech k pře-
číslování domů, týkalo se to však většinou jen větších měst. Po 
roce 1805 docházelo a dochází k plošnému přečíslování  výji-
mečně, například při slučování katastrálních území. 
 
Jak se domy číslují čísly popisnými.  
Číslování domů má značný právní i praktický význam, protože 
slouží nejen k identifikaci jednotlivých domů ale je využíváno k 
založení  a  vedení  centrálního  registru  obyvatel,  evidence 
nemovitostí,  různým  geografickým  informačním  systémům, 
digitálním mapám a dalším účelům. Využívají je poštovní úřa-
dy, místní správa, hasiči, záchranná služba a policie. Uvádějí se 
v osobních dokladech občanů. 
Číslo popisné přiděluje místní úřad v obci, dle příslušného kata-
strálního území a to po kolaudaci stavby. Je nutnou podmínkou 
pro zápis do katastru. Toto číslo má budova přiděleno trvale a 
nemění  se,  jedinou výjimkou je  případná změna  katastrálních 
hranic. 
Tabulku s číslem je povinen umístit na své náklady vlastník bu-
dovy. 
Popisnými čísly se označují nejen obytné domy ale i továrny, 
školy,  nádraží,  budovy sloužící  administrativě,  obchodu aj.  V 
některých  případech  se  významným budovám (například  ško-
lám) vyhrazují snadno zapamatovatelná kulatá čísla. Výjimkou 

jsou církevní stavby (kostely, kaple) a neobydlené věže, které se 
už od dob Marie Terezie nečíslují. 
Nečíslují se také budovy vedlejší, které náleží k hlavní budově, 
tj.  garáže,  stodoly,  kůlny,  chlévy  aj.  Stojí  –  li  samostatně, 
dostanou číslo evidenční. Čísla evidenční mají i stavby sloužící 
pouze rekreačním účelům a stavby dočasné.
 
Orientační čísla nejsou celostátně povinná. Používají se větši-
nou ve městech a mají označovat pořadí budovy v rámci ulice 
nebo náměstí  -  usnadňovat orientaci.  Pokud se použijí  v části 
obce, která ještě není plně zastavěná, vzniká problém, vznikne-li 
nová budova mezi dvěma již očíslovanými. K rozlišení může být 
číslo  doplněno  jedním  písmenem  české  abecedy  bez  diakri-
tických znamének. Orientační čísla se obvykle přidělují ve smě-
ru od středu obce k okrajům, případně od začátku ulice k jejímu 
konci, lze-li takovéto směry určit, lichá vlevo a sudá vpravo. Na 
náměstích a v některých městech i na nábřežích čísla následují 
po jedné, sudá i lichá dohromady.
 
Názory historiků na přidělování popisných čísel
Popisná se  tato  čísla nazývala  proto,  že byla  při  číslování  na 
domy přímo napsána, resp. namalována,  a při úpravách znovu 
obnovována - od té doby platí povinnost označení domu zvenčí 
viditelným  popisným  číslem.  Dochovaný  (nebo  zjištěný) 
uzavřený okruh prvního číslování tudíž můžeme považovat za 
věrohodnou informaci o sídelním stavu obce v roce 1771. Další 
popisná čísla  byla  přidělována  postupně,  vždy při  novém vy-
sazení dalších objektů. 
Dochované první  číslování  domů můžeme tudíž v každé obci 
považovat za cenný, se zástavbou stále spjatý doklad a také pra-
men  poznání  jejích  dějin.  Další  existence  tohoto  číslování  je 
tedy nanejvýš žádoucí, a naopak jeho rušení nebo deformování 
(např. odlišným číslováním rekreačně využívaných staveb nebo 
přidělováním starých popisných čísel,  "uvolněných" demolice-
mi, novostavbám na jiných místech) je nesprávné a nežádoucí, 
protože ochuzuje obec o doklad jejího historického sídelního vý-
voje.

Jak se číslovaly domy ve Zvánovicích
S číslováním bylo započato na návsi, tehdy první dům po levé 
straně při  cestě  od Třemblata  dostal  číslo  1.  Dále  se   pokra-
čovalo při cestě směrem k Černým Voděradům, až do čísla 13, 
který byl  posledním domem na okraji  vesnice.  Naproti  stojící 
dům dostal číslo 14  a postupně byla přidělována čísla směrem k 
rybníku až do čísla 19, okolo rybníka – čísla 20 až 27. Poslední 
dům u cesty směrem k Propasti dostal číslo 28 a pokračovalo se 
zpět na náves, až do čísla 37. 
Podle toho můžeme usuzovat, že v roce 1770 bylo ve Zvánovi-
cích 37 domů. Další zástavba  vznikala na rozdělených pozem-
cích patřících k chalupám, na obecním pozemku (který si majitel 
domku zakoupil od obce), na bývalých zahradách, pastvinách a 
polích, podél cest. 
Pokud si uděláte procházku po Zvánovicích a budete sledovat, 
čísla domů, můžete si vytvořit obrázek o tom, jak se obec po-
stupně rozrůstala. Ve většině případů přejímaly nové domy po-
stavené na stejném místě jako původní budova  i stejné popisné 
číslo a novostavbám byla postupně přidělována nová čísla. 
Bohužel i ve Zvánovicích byla zavedena praxe přidělování čísel 
některým novostavbám po zaniklých  budovách.  Rozhodnete-li 
se pátrat po svých předcích, pak může nastat problém – v matri-
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ce se dočtete, že váš předek se narodil koncem 19. století v urči-
tém popisném čísle a dnes má toto číslo dům postavený na úplně 
jiném místě po roce 1960. Pak je obtížné se dopátrat, kde vlastně 
původní  dům stával,  není to však beznadějné. Mohou pomoci 
různé staré katastrální mapy, gruntovnice (staré pozemkové kni-
hy),  kroniky  a  staré  zápisy z  jednání  obecního zastupitelstva. 
Tyto písemnosti jsou uložené v různých archivech, proto je nej-
jednodušší začít s vyptáváním u nejstarších žijících příbuzných, 
případně u dalších pamětníků.  
Zjištěné případy:
č.p. 18 – původní domek stával mezi č.p. 17 a 19
č.p. 49 – původní domek stával u zvoničky
č.p. 86 – původní domek stával vedle č.p. 24
č.p. 87 – bývalý „vejminěk“ u č.p. 14
č.p. 104 – původní domek byl na Kádově u bývalého rybníčka

Povinnost majitelů budov
Ve Zvánovicích je ustanoveno označování domů číslem po-
pisným takto: 

Plechová  tabulka,  bílé  číslice  na  červeném  podkladu, 
umístěná vedle vchodu na zeď domu nebo na vrata, tak aby 
byla viditelná od veřejné cesty. Tabulku s číslem je povinen 
umístit na své náklady vlastník budovy.

Označení domu číslem popisným jiným způsobem – např. čís-
lice vytvarované z plechu, plastu, dřeva a umístěné přímo na 
dům je přípustné, ale nesplňuje stanovenou podmínku. Kromě 
toho musí být dům označen plechovou tabulkou předepsaného 
vzhledu! Za nesplnění této povinnosti může být majiteli domu 
udělena pokuta.

Vývoj počtu obyvatel a trvale obydlených domů ve Zvánovicích

V  březnu  letošního  roku  dosáhl  počet  osob  přihlášených 
k trvalému pobytu  ve Zvánovicích 402.  Nově postaveným ro-
dinným domům jsou  v  současnosti  přidělována  popisná  čísla 
vyšší než 200, chat je více než 100.
Historicky  nejvyšší  doložený  počet  obyvatel  měly  Zvánovice 
v roce 1869, kdy v 78 domech bydlelo 544 lidí,  což znamená 
průměrně 7 lidí v 1 domě. 
Nejnižší počet obyvatel byl zaznamenán v 90. letech 20. století. 
Tehdy se  pohyboval  kolem 300,  s  průměrným počtem 2 lidé 
na 1 trvale obydlený dům. 
Údaje zobrazené v grafu za roky 1869 až 2001 byly převzaté 
z Historického  lexikonu  obcí,  vydaného  Českým  statistickým 

úřadem.  Odpovídají  výsledkům  sčítání  lidu,  která  proběhla 
v těchto  letech.  Uváděný  počet  domů  není  celkový,  ale  jsou 
v něm zahrnuty jen domy trvale obydlené.  
V grafu si můžeme všimnout, že v letech 1950-1980 došlo k po-
čtu trvale obydlených domů, přestože v tomto období probíhala 
výstavba nových domů. Bylo to v důsledku zvyšujícího se počtu 
domů,  sloužících  k  rekreačním  účelům.  Před  rokem  1950  je 
předpoklad, že všechny (nebo téměř všechny) domy v obci byly 
obydleny. 
Údaje  o  počtu  obyvatel  v  letech  2003 až  2008  byly  čerpány 
z evidence obyvatel. Počet trvale obydlených domů v tomto ob-
dobí nebyl k dispozici.
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