
Vážení občané, 
dovolte  mi oznámit  Vám, že bylo  dobudováno  NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ na pozemku 

za bývalým  MNV  a  tímto  Vás  pozvat  na  jeho  slavnostní otevření  v úterý  dne  28.října  2008 
ve 14.hod.  Toto hřiště  bylo  vybudováno  z iniciativy  Komunitního  centra  Zvánovice  za  finanční 
podpory především Evropské unie, České republiky  a obce Zvánovice.

Po slavnostním otevření hřiště budou mít děti volnou zábavu s malými soutěžemi (případně 
tvořivý  koutek  na  stolech  s lavicemi),  které   pro  ně  připravují  maminky.  Pro  dospělé  bude 
na Obecním úřadě připravena výstavka a promítání starých i nových fotografií ze setkání rodáků.

Datum 28.října 2008 je  vybrán  záměrně,  jelikož  v tento  den si  připomínáme 90.  výročí 
vzniku  samostatného  Československého  státu.  V podvečer  tohoto  dne  v 17,00  hodin  bude 
uskutečněn lampionový průvod obcí k pomníku padlým, kde bude vzpomenuto památných dnů před 
90 lety.

Jaroslav Švarc, starosta

Společenská kronika Pozvánka

Srdečně Vás zveme na oslavu
Státního svátku

v úterý dne 28. října 2008

14,00 hod.  Slavnostní otevření dětského hřiště
                   Po otevření hřiště hry a soutěže pro děti.
                   Pro dospělé setkání na Obecním úřadě –
                   fotografie ze setkání rodáků.

17,00 hod.  Lampionový průvod obcí,
                   vzpomínka u pomníku padlým
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Naši jubilanti
listopad

83 let
František  Matys

80 let
Medřický Stanislav

65 let
Křivánek František

K významným výročím 
všem blahopřejeme 
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Třetí setkání ve Zvánovicích
Třetí setkání rodáků, občanů a přátel obce už je minulostí 
a doufejme, že nebylo poslední. Byla by škoda opustit tra-
dici, která má tolik příznivců. Opět se sešlo mnoho lidí 
místních  a  těch,  kteří  přijeli  z  okolí  i  ze  vzdálenějších 
míst.
Již den před tím byly v místě plánovaného rozšíření hřbi-
tova zasazeny dvě pamětní lípy. O jejich zasazení se po-
starali členové SDH Zvánovice. Stromky byly zakoupeny 
v  Průhonicích  a  jedná  se  o  přemnožené  výpěstky 
z památné lípy ze Smolotel.

Na úvod dopoledního programu zazněla velmi dojemná 
písnička, při které jsme si společně zavzpomínali, mnozí 
se slzami v očích, na všechny kdo už mezi námi nejsou. 
Bohužel  od  prvního  setkání  před  pěti  lety  řady  rodáků 
značně prořídly.
Členky SPOZ sestavily  s dětmi  pěkné  pásmo básniček, 
doplněné hrou na flétnu. Děti byly skvělé a bezprostřední, 
patří jim za to obdiv a členkám SPOZ srdečný dík. 

Následovala ukázka bojového umění Taekwon-do, kterou 
předvedli členové sportovního oddílu z Říčan. Byla mezi 
nimi i Kateřina  Splavcová ze Zvánovic,  nadějná členka 
tohoto oddílu. Svědčí o tom její úspěchy na Mistrovství 
ČR v tomto sportu a účast na Mistrovství Evropy. 

Na závěr dopoledního programu předal starosta obce pí-
semné  poděkování  a   složky  s  okopírovanou  kronikou 
ochotnického divadelního spolku – Dramatického odboru 
SK  Zvánovice.  Toto  ocenění  obdržela  paní  Jiřina 
Škabroudová (rozená Trojánková), která ztvárnila největší 
počet ženských rolí a dále Bedřich Procházka, jehož otec 
Bedřich Procházka starší byl nejčastějším představitelem 
mužských rolí.  Paní Marie Kocábková převzala ocenění 
určené jejímu otci Oldřichovi Veselému, který byl  reži-
sérem, hercem a kronikářem tohoto spolku. 
Paní Růžena Knížková obdržela poděkování za dlouholeté 
vzorné vedení místní knihovny.

Odpolední program začal průvodem obcí a byly položeny 
věnce k pomníkům.  V průvodu i na následující zábavě 
v Sokolovně hrála dechová hudba z Činěvse u Poděbrad. 
Poslední účastníci  zábavy odcházeli  až večer  a ani  mu-
zikantům se z příjemného prostředí nechtělo.
V  průběhu  dopoledne  i  odpoledne  bylo  možné  si  pro-
hlédnout  alba  starých  fotografií.  Myslím,  že  to  bylo 
účelnější a praktičtější proti původně zamýšlenému vysta-
vení všech fotografií na panelech. Děkuji všem, kteří při-
spěli doplněním jmen do přiložených očíslovaných sezna-
mů. Po aktualizaci a vytištění seznamů budou fotografie 
uloženy na Obecním úřadu a kopie předány do knihovny.

Věra Herková
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Ohlasy a názory na setkání rodáků:
„I přesto, že jsem se nemohl zúčastnit, mám plno infor-
mací o podařeném setkání ve Zvánovicích (od sestřenice).
Asi největší radost mám ze zásluhy, že tam jel i můj strýc  
Bohuslav Holub, který o tom ze začátku nechtěl ani sly-
šet, postupem času si dal říct, a odjížděl prý nadšený.. „

(Martin Holub)
Odpověď: Slyšela jsem od několika účastníků setkání, že 
byli překvapeni a potěšeni účastí pana Bohuslava Holuba 
a  jeho  sestry  Miroslavy.  Na  minulá  setkání  nebyli  po-
zváni, protože na ně nikdo neměl kontakt. Panu Martinu 
Holubovi  děkuji  za  zapůjčení  fotografií,  které  se  těšily 
velkému zájmu účastníků setkání. Rovněž děkuji za zpro-
středkování kontaktu na příbuzné. 

„Na  setkání  v  Sokolovně  došlo,  pro  mého  strýce  Bo-
huslava  Holuba,  k  velmi  zajímavému  a  dojemnému  se-
tkání. Hlásila se k němu paní Božena Chytrová (= za svo-
bodna), kterou (jí bylo 5) jako desetiletý vytáhl topící se v  
žumpě za školou a zachránil jí tak život. Strýce jsem s ní  
vyfotil  a  ty  fotografie  Vám posílám.  Strýc  by  byl  rád,  
pokud byste měla nějakou možnost zprostředkovat, třeba 
přes  starostu (nebo  možná poslat  mailem) ty  fotografie  
paní Chytrové. My na ní žádný kontakt nemáme.“

(Martin Barák) 
Odpověď:  Děkuji  za  zajímavý  příběh,  fotografie  byly 
zhotoveny a předány příbuzným paní Boženy roz. Chyt-
rové.  Rovněž  děkuji  za  poskytnutí  starých  fotografií  a 
označení jmen osob na nich.

„Líbily se mi staré fotografie, které byly k vidění na se-
tkání  rodáků.  Poznal(a)  jsem na  nich  své  příbuzné.  Je  
možné si tyto fotky objednat?“ 

(více dotazů)
Odpověď: Ano. Budou znovu vystaveny na Obecním úřa-
dě dne 28. října po skončení oslavy. Zároveň bude možné 
shlédnout a objednat si fotografie z průběhu letošního se-
tkání rodáků. Tyto (nové) fotografie je možné prohlížet i 
na internetu na adrese: nase.rajce.net , uživatel: obec, hes-

lo: zvanovice a je možné si je objednat e-mailem (podle 
čísel) na zvanovice@gmail.com. Staré fotografie bohužel 
není možné přes internet zpřístupnit (autorská práva). 

„Moji  příbuzní  také  hráli  ochotnické  divadlo  a  nebyli  
oceněni  -  nemluví  se  o  nich  –  pamatuji,  že  se  hrálo  
divadlo a ti kteří dostali poděkování v něm nehráli atd.“

(více podobných připomínek)
Odpověď: Je známo, že ve Zvánovicích bylo více spolků, 
které hrály divadlo. Shodou šťastných náhod se dochovala 
kronika Dramatického odboru Sportovního klubu, doku-
mentující jeho činnost. I ta je však neúplná. Oceněni byli 
jen nejaktivnější členové, protože všech účinkujících byly 
desítky a není možné zhotovovat tolik papírových kopií. 
Proto bude jedna kopie uložena v místní knihovně a pří-
padným zájemcům bude zhotoveno CD s kopií k prohlí-
žení na počítači.
K  činnosti  dalších  divadelních  spolků  nebyla  nalezena 
žádná dokumentace, buď nebyla nebo je ztracená. Z toho 
důvodu není možná jejich prezentace. O tom všem však 
pan starosta hovořil na setkání rodáků, bohužel mu nebyla 
věnována dostatečná pozornost.

„Pan starosta evidentně  bojoval  s  těžkým nachlazením,  
bohužel pro svůj projev našel velmi málo pozorných po-
sluchačů.  Těch  pár, které  jeho  projev  zajímal,  neměli  
šanci pro hluk ostatních slyšet. Při předávání Pamětních  
listů docházelo  ke zmatkům, protože mnozí kvůli hlučícím 
lidem výzvu neslyšeli a vůbec nechápali, co se děje.
Sice chápu, že mnozí se viděli po dlouhých letech a měli  
si co říct, ale trochu pozornosti by si snad zasloužil každý  
řečník....“

(více podobných připomínek)
Odpověď: Co dodat? Snad by se setkání rodáků měla ko-
nat častěji, nebo začínat brzy ráno, aby lidé měli na poví-
dání dost času... 
Ale vážně. Myslím, že si mnozí hlasovou indispozici pana 
starosty  neuvědomili  a  nepozornost  posluchačů  nebyla 
zlým úmyslem, ani nebyla zapřičiněna nezajímavostí jeho 
projevu.

Věra Herková
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Co je to Taekwon-do ITF?
Taekwon-do je poměrně mladé bojové umění založené na 
principech  moderní  fyziky.  Oficiálně  ho založil  generál 
Choi-Hong-Hi v roce 1955 v jeho rodné Koreji. Po deseti-
letí  studoval legendární  bojové umění starověké Koreje, 
přepracovával jednotlivé techniky podle principů moderní 
fyziky, vymýšlel nové, a když byl hotov, věnoval svému 
novému umění jméno Taekwon-do. 
Toto jméno se dá rozložit na tři samostatná slova, která 
toto umění charakterizují: TAE – práce a techniky noha-
ma (pohyby, výskoky, kopy), KWON – techniky rukama 
(bloky,  úchopy,  údery),  DO  –  způsob  myšlení  a  cesta 
životem.  Generál  vytvářel  Taekwon-do  jako  prostředek 
sebeobrany s posláním bránit mír a spravedlnost na světě. 
Taekwon-do je určeno pro každého, kdo chce něco udělat 
pro sebe, kdo se chce naučit bránit a kdo má čisté myš-
lenky.  Vůbec  nezáleží  na  věku a pohlaví,  což  dokazují 
cvičenci na celém světě. Taekwon-do cvičí dokonce i tě-
lesně postižení a dosahují dobrých výsledků. 
Definice Taekwon-do podle gen. Choi Hong Hi, zakla-
datele moderního Taekwon-do
„Taekwon-do …..způsob života…
Jednoduše  řečeno,  Taekwon-do  je  druh  neozbrojeného 
boje určeného pro účel sebeobrany. Avšak ve skutečnosti 
je to mnohem více: Je to vědecké využití lidského těla při 
sebeobraně.  Těla,  jež se naučí  do maxima využít  svých 
schopností  díky  intenzivnímu  tělesnému  a  duševnímu 
výcviku. Je to bojové umění, jež nemá obdoby ani v síle, 
ani v technice. Jeho disciplína, techniky a duševní výcvik 
jsou  základem  pro  budování  silného  smyslu  pro 
spravedlnost,  odvahu,  lidskost  a  odhodlání.  Dosažení 
tohoto stavu odděluje pravé zastánce tohoto umění od lidí, 

kteří  se  honí  za  senzací  a  kteří  se  spokojí  pouze  se 
zvládnutím bojových hledisek tohoto umění.
To  je  jeden  z  důvodů,  proč  je  Taekwon-do  nazýváno 
uměním sebeobrany a nikoliv bojovým sportem. Zahrnuje 
v  sobě  také  způsob  myšlení  a  života  zvláště  díky 
vštěpování  si  zásad  přísné  sebedisciplíny  a  vznešeného 
morálního ideálu…..
Takže souhrnně znamená Taekwon-do duševní výcvik a 
techniky neozbrojeného boje pro sebeobranu i pro zdraví. 
Zahrnuje  efektivní  používání  úderů,  kopů,  bloků  holou 
rukou  a  nohou  pro  dosažení  rychlého  zneškodnění 
protivníka  nebo  protivníků.  Taekwon-do  konečně 
umožňuje slabému vlastnit silnou zbraň a sebedůvěru,  s 
jejichž pomocí se může bránit a porazit svého protivníka.
Samozřejmě,  nesprávně  použité  může  být  Taekwon-do 
smrtelnou zbraní.  Proto musí  být  vždy kladen důraz  na 
duševní výcvik,  aby se předešlo jeho zneužití  ze strany 
jeho studentů.“
Zásady Taekwon-do ITF
Zdvořilost
Čestnost
Vytrvalost
Sebeovládání
Nezlomitelný duch
Slib Taekwon-do ITF
Budu vždy dodržovat zásady Taekwon-do
Budu mít v úctě mistry Taekwon-do a sonbe
Nikdy nezneužiji Taekwon-do
Budu hájit svobodu a pravdu
Budu bránit mír

převzato z: http://tongil.taekwondo.cz a http://sonkal.taekwondo.cz

Volby do zastupitelstva Středočeského  kraje dne 17. - 18.10.2008 
 
Volební účast - Zvánovice:
Voliči v seznamu: 318
Vydané obálky:    150 
Odevzdané obálky:       150 
Platné hlasy: 149

Volební účast Středočeský kraj: 42,14%
                        Zvánovice:           47,17%

Do zastupitelstva Středočeského kraje bylo voleno 
65 členů.

Přehled zisku mandátů:              
KSČM                                                 10
„Nezáv. starostové pro kraj“                 4
ODS                                                     25
ČSSD                                                   26

Výsledky hlasování v %

č.   strana                                            Zvánovice  Středočeský kraj
  1 Komunistická str.Čech a Moravy 14,76        13,75
  5 STŘEDOČEŠI                                 1,34            1,64
  9 "Nezáv.starostové pro kraj"         16,77             5,73
18 Strana zelených                          0,67             3,00
27 Národní strana                                    0,00             0,41
28 Nejen hasiči a živn.pro kraj            1,34             0,61
32 Strana zdravého rozumu                  0,67             0,82
35 Koalice pro Středočeský kraj            0,00             3,44
37 SDŽ-Strana důstojného života          0,00             0,43
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net            2,68               0,88
47 Občanská demokratická strana      28,85            32,81
48 Česká str.sociálně demokrat.          30,87            35,16
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.            2,01               1,02
54 Konzervativní koalice    0,00              0,23

Zdroj: http://volby.cz
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