
Informace obecního úřadu
Vážení spoluobčané!
V dalším čísle našeho zpravodaje Vám podávám několik 
nejdůležitějších informací z dění v naší obci.

Prodejna potravin – jak jsme dříve slíbili, připravuje se 
stavebně otevření další části prodejní plochy a to Rychlé 
občerstvení  či  jinak pojmenovaný úsek prodeje.  Bývalé 
skladové  prostory  budou  přebudovány  pro  potřebu 
Obecního úřadu.

Dětské hřiště za bývalým MNV – do vyhlášeného výbě-
rového řízení se přihlásilo 6 uchazečů. Ani jeden uchazeč 
však nesplnil kritéria výběrového řízení, tak bylo výbě-
rové řízení zrušeno. Následně bylo proto vyhlášeno nové 
výběrové  řízení.  Byla  zaměřena  hranice  pozemku  obce 
s hranicí pozemku rodiny Nových a Noskových geodetem 
z obavy, aby nebyla část hřiště postavena na soukromém 
pozemku.

Budova bývalé školy – dopracovává se stavební doku-
mentace ke stavebnímu povolení podle připomínek ze Za-
stupitelstva  obce  pro  přestavbu  budovy  do  třech 
funkčních celků. Podle projektu bude  v budově mateřská 
školka, obecní knihovna a kulturní dům - což představuje 
obecní klub se zázemím či tělocvičnu pro děti v době ne-
příznivého počasí. Součástí této stavební akce je i již vy-
projektované  vybudování  sportoviště  na  obecním  po-
zemku  na  Kádově  „u  vrtule“.  Toto  sportoviště  je  bu-
dováno především proto, že při žádosti o přidělení dotace 
je tento záměr hodnocen 30 body a v případě, kdy může 
rozhodnout o přidělení či nepřidělení dotace i jediný bod, 
není tento záměr zanedbatelný.

Z dalšího dění v obci : Obec Zvánovice spolu s Obcí Ba-
ráčníků  ve  Zvánovicích  podala  přihlášku  do  soutěže 
Strom roku a to Zvánovické lípy. Blíže k tomu se dočtete 
na jiném místě tohoto Zpravodaje.

Děkuji Hasičům za vykácení a spálení porostu-náletu na 
pozemku určeném pro dětské hřiště a za uspořádání sběru 
železného šrotu v červnu tohoto roku.  Děkuji  Sokolu  a 
Hasičům za uspořádání Dětského dne a Rybářům za celo-
roční  práci,  především s dětmi.  Rovněž  děkuji  poněkud 
opožděně Myslivcům za vyčištění  krajnic  hlavní silnice 
na našem katastru, které provedli v jarních měsících. Ba-

ráčníkům  patří  poděkování  za  důstojné  připomenutí  a 
uctění  státních  svátků Cyrila  a  Metoděje  a  Mistra  Jana 
Husa.

Závody přes  rybník se  v letošním roce  u nás  neusku-
teční. Jedním důvodem proč nebudou, byly závody pořá-
dané  v sousedních  Černých  Voděradech  a  dalším  dů-
vodem je velká náročnost na uspořádání takovéto soutěže. 
Hasiči mají přes léto jiné závody a jiný spolek takovouto 
akci asi neuspořádá. Závody jsou však přislíbeny na příští 
rok s tím, aby se pořádaly asi ob jeden rok.

Obecní  úřad  spolu  se  spolky  v obci  připravuje  
3. setkání rodáků na 27. září 2008.

Zastupitelstvo  obce přijalo  na  svém  zasedání  dne 
3.7.2008 Obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 o stanovení 
místního  koeficientu  pro  výpočet  daně  z nemovitosti 
ve výši 2.

Přehled  o  účasti  jednotlivých  zastupitelů  na  zase-
dáních Zastupitelstva obce.

Od posledních voleb k 3.7.2008 se konalo 19 zasedání.

Jméno Zúčastnil se Omluven Neomluven

Červenková Marcela 18 1

Hudecký Ivan 19

Ing. Knížek Josef 17 2

Pácová Stanislava 19

Sobotka Karel 0 19

Švarc Jaroslav 19

Veselý Zdeněk 17 1 1

Zámyslický Jaroslav 6 4 9

Zámyslický Josef 7 4 8

Jaroslav Švarc, starosta obce
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Zvánovické lípy v soutěži Strom roku 2008
V  březnu  letošního  roku  podala  naše  Obec  baráčníků 
společně s Obecním úřadem ve Zvánovicích přihlášku do 
7. ročníku celostátní ankety „Strom roku“, kterou  pořádá 
Nadace  partnerství.  Přihlášenými  stromy  byla  skupina 
čtyř  lip,  rostoucích  kolem obecní  kaple  sv.  Jana  Nepo-
muckého.  Celkem se  sešlo  109  návrhů,  ze  kterých  od-
borná porota vybrala 12 finalistů. O tom, který z nich se 
stane Stromem roku 2008 rozhodne veřejnost hlasováním, 
které bude probíhat od 1. srpna do 10. října. 

Kritéria pro posuzování došlých návrhů byla tato (podle 
pořadí důležitosti): 
* příběh stromu; 
* co strom znamená pro dané místo, obec, člověka, který 
ho navrhl; 
* kolik lidí strom do ankety navrhlo; 
* zda jde o návrh jednotlivce či návrh kolektivní; 
* vzhled stromu a druh stromu. Naše lípy se sice do finále 
nedostaly, ale chybělo jen málo. Zde je výňatek z písemné 
odpovědi od koordinátorky ankety Pavlíny Binkové:

„Vámi navržený strom se bohužel mezi 12 finalistů nedo-
stal. Zvánovické  lípy  přesto  vzbudily  zasloužený  zájem 
poroty a o jejich zařazení mezi finalisty se vedla bouřlivá  
debata. K jedněm z mála stinných stránek ankety ovšem  
patří  i  to,  že  finalistů  může  být  pouze dvanáct.  Bylo to 
opravdu těsné a nelehké rozhodování; zástupkyní Středo-
českého kraje se však nakonec stala Lidická hrušeň.“ 

Zvánovické lípy jsou sice krásné a mnohem starší než Li-
dická hrušeň, ale v síle příběhu a významem pro místo, 
obec a lidi se s ní nemohou srovnávat. Tato hrušeň je výji-
mečná tím, že přežila vyhlazení Lidic v roce 1942. Během 
něj byly všechny ovocné stromy vytrhány z kořenů, aby 
se už nikdo nikdy nedozvěděl, kde byly zahrady jednot-
livých  domů.  Lidická  hrušeň  je  dodnes  živým  pamět-
níkem  násilného  roztržení  rodin;  slyšela  všechny  salvy 
popravčí čety a posléze zažila i celou likvidaci obce, trva-
jící více než rok. Jedna z detonací při odstřelování kostela 
zlomila hrušni korunu. Tento defekt je dodnes patrný jako 
návalek na jejím kmeni ve výši  prsou. Přesto se mladý 
štěp zachoval a přežil až do osvobození. Nacisté zřejmě 
strom zavalený sutinami s ulomenou korunou považovali 
za zničený. ( http://www.stromzivota.cz/anketa)

Příběh Zvánovických lip

V naší obci je mnoho krásných stromů nacházejících se 
na veřejných  prostranstvích.  Naši  předkové je  sázeli  na 
významných místech – u křížků, u zvoničky, u školy, ně-
které  z  nich  dokonce  pojmenovávali  po  významných 
osobnostech -  Žižkův dub, Rašínova lípa. Další stromy 
byly vysazovány jako připomínka významných výročí  a 
událostí – v roce 1919 Lípa svobody, v roce 1968 byla za-
sazena lípa k 50. výročí  vzniku Československa. V této 
tradici se pokračuje i v současné době. V roce 1990 bylo v 
obci  vysazeno  mnoho  různých  stromů,  v  roce  2003 
při příležitosti konání 1. setkání rodáků, občanů a přátel 
obce byl na návsi zasazen stříbrný smrk. Symbolicky se 
jeho  sázení  zúčastnil  nejstarší  občan  a  dlouholetý  člen 
Obce  baráčníků  ve Zvánovicích  soused  Jan  Medřický, 
kterému bylo v té době 100 let. 

Nejstarší a nejkrásnější ze všech stromů ve Zvánovicích 
jsou památné lípy rostoucí u kaple sv. Jana Nepomucké-
ho.  Jsou  neodmyslitelnou  součástí  naší  obce  a  její  vý-
znamnou dominantou.  Obklopují  obecní  kapli,  která  se 
skrývá v jejich stínu. Spolu s ní vytvářejí malebnou skupi-
nu. Jejich výška je odhadována na 25 - 26 metrů, obvod 
kmenů činí od 270  cm do obdivuhodných 577 cm. Nej-
mohutnější z nich zde roste pravděpodobně od doby, kdy 
tu stála dřevěná zvonice - odhadem 300 let. Další tři byly 
vysazeny po dostavbě kaple. V roce 1996 bylo provedeno 
ošetření těchto lip odbornou firmou v rámci jejich vyhlá-
šení za památné. Nachází se mezi nimi druhá největší lípa 
okresu  Praha-východ.  Lípy  se  staly  němými  svědky 
mnoha událostí a kdyby mohly vyprávět, určitě bychom 
se od nich dověděli mnoho zajímavého. 

Dávno  před  tím,  než  byla  postavena  kaple,  stávala  na 
tomto místě dřevěná zvonička a u ní rostla lípa. Svědčí o 
tom zápis v pamětní knize obce z roku 1837:

„V létě roku 1833 byla od silného  vichru na návrší, ho-
řejší straně od dávna stojící dřevěná zvonička, právě když  
se v neděli na večer klekání zvonilo, v okamžení vyvráce-
na  a  poražená,  přičemž  jednému  chudému  11ti  letému 
chlapci  jménem  Antonínu  Šultovi,  který  nešťastnou  ná-
hodou  s učitelovou děvečkou Barborou Bubeníkovou kle-
kání  zvonit  jíti  se  nabídl,  nohu v pravém stehně  na dví  
přerazila, kteréhožto  chlapce napotom knížecí pan lékař  
Váňa zase vyhojil.

Toto neštěstí ale bylo právě příčinou té znamenité stavby 
Zvánovské kaple, neb na to místní P. farář P. Václav Ho-
ráček představil tamním občanům jejich nedbalost, že na 
to nechali přijít,  až spuchřela a upadnouti musila a spolu  
také ihned radil, aby  více žádnou dřevěnou nestavěli, že  
jest to proti zákonům, a že se nyní již nic ode dřeva stavě-
ti  nesmí,  nýbrž aby jednu ohni  vzdorující  kapličce ná-
podobnou zvoničku vystavěli,  což občané  tito za dobré  
uznavše  s  radostí  nejenom  svolili,  nýbrž  ještě  
jednohlasně za to prosili, že když již takovou zvoničku na  
způsob  kapličky stavěti  mají, kdyby to býti mohlo, aby  
drobet  větší   býti mohla, by oni v čas příhodný se tam  
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scházeti  a  jejich  pobožnost   v  ní  pospolu  vykonávati  
mohli, což jim jmenovaný jejich duchovní pastýř nejenom 
schválil,  nýbrž  i  přislíbil,  že  jim  k  tomu   nápomocen 
bude.“

Se stavbou kaple se započalo v roce 1836 a v roce 1837 
byla  dokončena.  Tehdy  byly  pravděpodobně  zasazeny 
zbývající  lípy.  Od  té  doby  se  staly  svědky  mnoha 
smutných i radostných událostí.  Některé z nich jsou za-
znamenány v kronikách:

„Na den na nebe vstoupení Páně dne 4. máje 1837 násle-
dovalo   posvěcení (kaple) u přítomnosti Jem. Pana Vrch-
ního Komornohrádeckého P. Václava Friče, pak jeho Vel.  
Pana Thadeaše Seterlina  bývalého faráře Svojšického a 
nyní  knížecího  kaplana  Komornohrádeckého,  pak  V.  
Pana  Antonína  Stradiata  kaplana  Ondřejovského,  Dů-
stojného  P.  frátera  Gerváze  Šaldy,  místních  předsta-
vených  a velmi velkého množství lidu z vůkolních vesnic,  
při slavnén  obauma zvonky zvoněním, při zvuku trub a  
bubnů a střílení  z moždířů.“

Roku 1915 se v jejich blízkosti odehrála smutná událost, 
to když byl zrekvírován zvon z kaple pro válečné účely. 
„Přišli dělníci s kladivy a řetězy, aby zvon sňali – vlastně  
rozbili a shodili na zem.“

Po skončení 1. světové války se lidé radovali a po celé 
vlasti se sázely Lípy svobody. Stejně tomu tak bylo i ve 
Zvánovicích, kdy v roce 1919 byla zasazena Lípa svobo-
dy před kaplí a v roce 1925 u ní přibyl Husův pomník. V 
době nacistické okupace bylo nařízeno Lípy svobody po-
kácet. Tehdejší kronikář obce přemístil tabulku označující 
tento  strom na  jinou  lípu,  která  pak  byla  záměnou od-
straněna. Tím se podařilo pravou Lípu svobody zachovat 
dodnes.

V roce1932 dala opravit oltář v kapli paní Peřinová, roze-

ná  Křivánková ze Zvánovic, bydlící v Praze, která též vě-
novala  nový zvon. Naše lípy se staly svědky toho, jak 
zvon sama přivezla na trakaři.  Opět  přišla  smutná doba 
válečná a zvon jí padl za oběť. Od té doby zůstala kaple 
dlouhá léta bez zvonu. 

Po osvobození,  dne  13.  května 1945 uspořádali  občané 
slavnostní průvod obcí a jedno zastavení se uskutečnilo i 
v blízkosti našich památných lip.  Žáci  místní školy zde 
přednesli báseň Slovanská lípa. Tato událost byla zazna-
menána ve školní kronice.

V roce 2006 byla mezi občany, spolky a místními podni-
kateli  uspořádána  sbírka na nový zvon.  Dne 20.  května 
2006 byl požehnán a od té doby denně oznamuje poledne 
a klekání. Ve stejný den byla před kaplí zasazena mladá 
lipka - dcera nejstarší z památných lip. Byla vypěstována 
ve  Výzkumném  ústavu  Silva  Taroucy  pro  krajinu  a 
okrasné zahradnictví v Průhonicích, z roubů odebraných v 
roce 1999.

V posledních letech nezůstávají naše lípy opuštěné ani o 
Vánocích. Stalo se pěkným zvykem, že se zde každý rok 
koná „Setkání  pod vánoční  hvězdou“.  Lidé  se sem při-
cházejí pobavit, poslechnout si koledy a mohou se zahřát 
teplými nápoji, podávanými přímo pod lipami.

Naši rodiče a prarodiče vzpomínali a vzpomínají, jak oko-
lí kaple a lip bylo oblíbeným místem jejich dětských her. 
Jejich rodiče je strašívali klekánicí, která prý nezbedníky 
nedbající včasného návratu domů chytala a odváděla, ne-
známo kam. Doba se změnila, děti mají jiné zájmy a vy-
hledávají ke svým hrám jiná místa.  Pod lípami se objevi-
la lavička, která slouží především starším občanům k od-
počinku  při cestě do kopce nebo si sem přicházejí  jen tak 
popovídat. Lípy jim při tom poskytují příjemný stín a v 
době květu i nádhernou vůni.

Věra Herková
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Šest důvodů, proč podporovat stromy
1.Stromy při fotosyntéze odebírají ze  
vzduchu oxid uhličitý a vracejí do něj 

kyslík.
Stoletý buk vydá za jednu hodinu takové 
množství kyslíku, které vystačí k dýchání 
třem lidem po celý rok. Průměrný strom 
spotřebuje  za  svůj  život  na  24  milionů 
m3 oxidu uhličitého, plynu, který se vý-
znamně podílí na skleníkovém efektu.
2. Stromy jsou důležité regulátory teplo-

ty a klimatu
Jeden hektar lesa odpaří za hodinu až 350 
litrů  vody.  Tím  se  v  parných  dnech 
ochlazuje  teplota  i  o  několik  stupňů. 
Tam,  kde  není dostatek zelených ploch, 
přestává být městská zástavba prostorem 
obytným a stává se jen dopravní plochou, 
na níž není možné si odpočinout.

 3. Stromy zachycují prach a mikroor-
ganismy.

Hektar  smrkového  lesa  dokáže  vázat  až 
32 tun popílku, bukový les na téže ploše 
dokonce dvakrát tolik. Stromy produkují 
látky  podobné  antibiotikům  zabíjející 
choroboplodné zárodky.

4. Stromy snižují hluk.
Až čtvrtina hluku je pohlcována mezi lis-
tím stromů. Pásy stromů a keřů kolem si-
lnic  či  v  městských  parcích  tak  působí 
jako protihluková bariéra.
5. Stromy svými kořeny zpevňují půdu a 

zadržují vláhu.
Kořeny  stromů  při  dešti  zadržují  vodu 
jako velká houba a zabraňují tak rychlé-
mu  odtoku  srážek  do  vodotečí,  vzniku 

povodní  a  nadměrné  erozi  půdy.  Velký 
význam mají i stromy schopné růst blízko 
vody: olše, vrby a domácí druhy topolů, 
neboť svými kořeny zpevňují břehy, které 
by jinak byly vodním tokem vymílány a 
odplavovány.

6. Stromy zajišťují biodiverzitu.
Stromy  nejsou  významné  jen  pro  nás  - 
lidi. Jsou domovem desítkám druhů živo-
čichů, zejména hmyzu. Některé druhy se 
specializují na pupeny, jiné na listy a plo-
dy,  další  druhy se  živí  kůrou  či  lýkem, 
nejvzácnější  jsou  druhy  přežívající  ve 
starém trouchnivém dřevě, které je v le-
sích  již  velmi  řídké.  Souvislé  porosty 
stromů  (podél  řek,  silnic,  polních  cest) 
mají velký význam také jako biokoridory, 
ve kterých nachází úkryt řada živočichů.

Společenská kronika
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Naši jubilanti
květen až srpen

60 let
Marie Procházková

Marie Povolná
65 let

Václav Strnad
70 let

Anežka Vajgrtová
Miroslav Veselý

81 let
Jaroslav Kareš

82 let
Věra Křivánková

84 let
Vladimír Broukal

Václav Polák

K významným výročím 
všem blahopřejeme 

j

Sňatek

V květnu 2008 uzavřeli manželství 
Gabriela Deverová a Jan Mašín

Blahopřejeme

Úmrtí

V červnu 2008 nás navždy opustil
 pan Josef Myslivec

ve věku 65 let

Věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

Do naší  obce se přistěhovali

Anna Šimonová, Šimon a Jana Valentíkovi 
novostavba K Habru č.p.178

 
Jindřich ,  Pavla a Tomáš Lazarovi 

do novostavby č.p.194

  Jan Mašín 
přiženil se Na Vyhlídce 162

  
L ibor,  Michael a Markéta Sehnalovi 

do novostavby Na Kádově 195 

Všechny pěkně vítáme ve Zvánovicích

http://mlynske.kameny.googlepages.com/
mailto:Zvanovice@gmail.com

