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  Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                              ročník 2010      číslo 1 
 

  1320 – 2010       
 690 let od první písemné zmínky o obci Zvánovice           

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi sdělit Vám několik informací 

z Obecního úřadu v prvním vydání Zpravodaje 

v roce 2010, v roce 690. výročí od první pí-

semné zmínky o obci Zvánovice a v roce 

100. výročí založení Vlastenecko-dobročinné 

obce baráčníků ve Zvánovicích dne 20.2.1910. 

VODOVOD ZVÁNOVICE  

V současné době jsou podepisovány Smlouvy 

o finančním příspěvku na technickou infrastruk-

turu obce Zvánovice a o zřízení vodovodní pří-

pojky. Tyto smlouvy jsou uzavírány na základě 

vámi podaných ţádostí o zřízení vodovodní pří-

pojky a napojení na obecní vodovod. Rovněţ se 

jiţ vybírá příspěvek 10.000,-Kč na přípojky 

pro rodinné domy s číslem popisným,15.000,-Kč 

na přípojky pro chaty s číslem evidenčním a 

20.000,-Kč pro přípojky k nezastavěným po-

zemkům. V počátku bylo v úmyslu vybudovat 

téměř u kaţdého pozemku či domu vodovodní 

šachtu za plotem (to byl zájem budoucího pro-

vozovatele). Jelikoţ, ale na vlastní přípojky 

(mimo vodovodních řadů v obci) se neposkytuje 

ţádná dotace a přípojky na veřejných prostran-

stvích jsou hrazeny z rozpočtu obce, byla učině-

na dohoda s budoucím provozovatelem vodovo-

du, ţe se upouští od vybudování těchto šachet 

na náklady obce (obec bude mít další vydání 

s připravovanou výstavbou Vodovodu a ČOV 

v obci Zvánovice). Připojování jednotlivých ne-

movitostí bude tedy probíhat tímto způsobem. 

Na náklady obce budou provedeny přípojky 

na hranici jednotlivých pozemků kompletně (vý-

kopy poloţení přívodu včetně napojení). Od hra-

nice pozemku si kaţdý majitel provede výkop 

na vlastní náklady. Bude mu však poskytnuta 

hadice v délce do 10 m. Zakončení vodovodní 

přípojky bude v domě s namontovaným vodo-

měrem. Vodoměr zůstává v majetku obce či 

provozovatele, ale bude se z něho platit jakési 

nájemné, coţ představuje asi 200,-Kč za rok. 

Za odebraný 1 m
3
 se bude platit odhadem něco 

kolem 25,-Kč. Zatím nelze přesné částky určit, 

ty se budou určovat aţ dle mnoţství celkově 

odebrané vody v obci. Smlouvy se uzavírají a 

poplatek vybírá do konce března 2010. 

KANALIZACE S ČOV   

V současnosti má obec přislíbenou dotaci z Mi-

nisterstva zemědělství a probíhá výběrové řízení 

na zhotovitele stavby. Pokud se podaří dokončit 

toto výběrové řízení do konce března, bude za-

hájena výstavba čistírny odpadních vod a kanali-

zace v obci takovým způsobem, aby ještě v le-

tošním roce byla převáţná část po obci hotova. 

Některé práce by však přešly do roku 2011, kdy 

by měla být tato stavba proúčtována a ukončena. 

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Poplatky za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
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ňování komunálních odpadů jsou určeny 

pro poplatníky, kteří mají v obci Zvánovice trva-

lý pobyt, mají splatnost do 28.2 kalendářního 

roku. V ojedinělých případech můţe správce 

poplatku povolit splátku ve dvou stejných splát-

kách a termínech. Druhý termín splatnosti je 

do 31.8. kalendářního roku. 

Poplatek za poplatníka, který má ve vlastnictví 

stavbu určenou nebo slouţící k rekreaci ve které 

není hlášena ţádná osoba k trvalému pobytu 

(především chaty), je splatnost poplatku do 28.5. 

běţného roku. Po tomto datu můţe správce po-

platku (Obecní úřad) vyměřit poplatek aţ ve výši 

trojnásobku dluţné části i bez předchozího vy-

zvání dluţníka. Jelikoţ je tento poplatek pří-

jmem obce, bude správce poplatku této moţnosti 

do budoucna vyuţívat. OZV obce č.4/2007 (Vy-

hláška o odpadech). 

VEŘEJNÝ POŘÁDEK  

Zákaz pobíhání psů na veřejném prostran-

ství. V obci Zvánovice platí další vyhláška 

č.1/2007 o veřejném pořádku. V čl. 6 Pravidla 

pro pohyb psů na veřejném prostranství stále 

platí bod č.1. V zájmu zajištění veřejného pořád-

ku a ochraně zeleně v obci, lze veřejným pro-

stranstvím vodit psy pouze na vodítku. Proto 

stále platí, ţe volné pobíhání psů je zakázáno. 

Porušení povinností stanovených touto obecně 

závaznou vyhláškou, bude posuzováno, jako 

přestupek dle zákona č.200/1990 Sb. o pře-

stupcích. Veškeré obecně závazné vyhlášky, 

nařízení i znění jednotlivých zákonů jsou k na-

hlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě.             

OÚ Zvánovice. 

MATEŘSKÉ CENTRUM A ALTERNATIVNÍ 

ŠKOLIČKA 

Po malé přestavbě bývalých prostor Obecního 

úřadu v domku Školní 99, jsou vyuţívány tyto 

prostory pro činnost Alternativní školičky a Ma-

teřského centra pro malé děti od 3 let. Dále se 

zde provozuje taneční krouţek dětí, keramický 

krouţek dětí, cvičení ţen a další. V 1. patře zů-

stala v činnosti Obecní knihovna a Veřejný in-

ternet. Provozní doba je rozepsána na vývěsce 

u vchodu. 

PŘESTAVBA BÝVALÉ ŠKOLY NA MŠ  

V současnosti od loňského roku je podána ţádost 

o dotaci na uvaţovanou přestavbu u Ministerstva 

financí. Mimo to se zpracovává ţádost o dotaci 

na zateplení včetně výměny zdroje vytápění (te-

pelné čerpadlo). Pokud by obec tuto dotaci obdr-

ţela, bylo by ještě letos započato se stavebními 

pracemi. 

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE 

SPOZ připravuje o Velikonocích koncert de-

chové hudby „Vranovanka“.  Sobota 3.4.2010 

v 16 hod.  

Na den 15. května (o pouti) je připravováno 

slavnostní Zasedání obecního zastupitelstva 

spolu se zástupci spolků v obci, průvod obcí a 

koncert dechové hudby či veselici. 

Na den  4.července je připravováno slavnostní 

Sedění baráčníků ve Zvánovicích za spolu-

účasti ostatních spolků ze župy Vlasákovy 

na oslavu 100. výročí zaloţení spolku dne 

20.2.1910. Dále by slavnost měla pokračovat 

průvodem obcí (větší počet praporů jednotlivých 

spolků baráčníků) s následným koncertem kro-

jované hudby „Galánečka“ z Moravy od Kyjo-

va.  

Podle počasí se téţ uvaţuje o „Závodech přes 

rybník“. 

Všechny programy budou upřesněny, dle situace 

v obci - v důsledku provádění stavebních prací.  

VOLBY 

Toto je výčet těch nejhlavnějších událostí či sta-

vebních prací v naší obci v roce 2010. Mimo 

těchto úkolů čeká ještě Obecní úřad zabezpečit 

volby do Poslanecké sněmovny v květnu a ko-

munální volby a volby do senátu na podzim to-

hoto roku. Proto bych chtěl poděkovat všem, 

kteří budou pomáhat obci se zabezpečováním 

těchto úkolů a všechny Vás poţádat o toleranci 

především při budování kanalizace, neboť oproti 

vodovodu bude celá kanalizace provedena v ote-

vřených výkopech, coţ v některých úzkých uli-

cích nebude vţdy snadné 

Jaroslav Švarc, starosta obce 



3  

 

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO  ONDŘEJOV - ZVÁNOVICE

ČINNOST HS ONDŘEJOV V ROCE 2009 

Honební společenstvo Ondřejov v roce 2009 pro-

střednictvím honebního výboru a myslivecké sku-

piny zajišťovalo péči a ochranu zvěře v honitbě 

HS. Na přikrmování zvěře srnčí bylo nakoupeno 

dostatečné mnoţství obilnin, ovsa a pro drobnou 

zvěř pšeničného odpadu a také kukuřičného zrna. 

Pšeničné a ječné plevy do zásypů byly zaloţeny jiţ 

koncem srpna. Byla také obstarána kukuřičná siláţ 

pro zvěř černou. Jako kaţdoročně byla zakoupena 

medikační směs proti střečkovitosti srnčí zvěře. 

V roce 2009 bylo medikací ošetřeno plošně On-

dřejovsko, tj. jiţní část, severní část Zvánovice a 

Třemblaty bude medikována v roce 2010. 

Honební výbor poţádal loni o pří-

spěvek na medikaci a krmení 

pro zvěř OÚ Ondřejov, který byl 

ve výši 8 500 Kč akceptován, a tímto 

honební výbor děkuje zastupitelům 

OÚ Ondřejov. 

Jiţ šestý rok obhospodařujeme myslivecká 

políčka. V Ondřejově bylo oseto 0.2 ha prosa 

a 0.2 ha jetele, na Zvánovicku bylo oseto 

3.8 ha - kukuřicí, 1 ha, proso, 1 ha jetel, 

1ha, směska 0.6 ha a 0.2 ha pohanky. 

Tato políčka se významnou měrou podílí 

na úţivnosti honitby, od jarních měsíců jetelinou, 

přes léto a podzim obilím a kukuřicí. 

Na tato myslivecká políčka o celkové výměře 

4.22 ha byl zpracován osevní plán a bylo poţádáno 

na KÚ Středočeského kraje odboru ŢP, o dotaci dle 

dotačního titulu ve výši 21 110 Kč. 

Koncem listopadu 2009 byla, po kontrole obnovy 

políček pracovníkem KÚ Stř. kraje ŢP, přiznána 

poţadovaná dotace v plné výši, tj. 21 110 Kč. 

Při kontrole bylo zhodnoceno pracovníkem KÚ 

kladně naše úsilí a péče o úţivnost honitby a se 

slovy: „Takto mají vypadat políčka pro zvěř, jak 

skladbou plodin, tak i pobytovými stopami zvěře", 

zakončil kontrolu sepsáním protokolu a přiznáním 

dotace. 

Jako kaţdoročně myslivci na jaře uklízeli okolo 

silnic v honitbě a průběţně jsme se věnovali černým 

skládkám v přírodě, které jsou kaţdoročně opako-

vaným českým fenoménem, stejně jako jeţdění 

čtyřkolek a terénních motocyklů po lese. Konečně 

se připravuje v parlamentu zákon, který bude tento 

problém řešit. 

V roce 2009 myslivci kynologové odvedli 

na zkouškách úspěšně pro provoz honitby HS 

3 slovenské kopovy , l amer. kokr.,1 český fousek, 

O kvalitě výcviku těchto lovecky upotřebitelných 

psů svědčí to, ţe všichni na zkouškách uspěli 

v l. ceně. 

Pro kvalitní výcvik psů byla zřízena obůrka o vý-

měře 1 300 m
2
, s 2 kusy černé zvěře. Pro tuto 

obůrku byl schválen farmový chov pra-

sete divokého. Tento chov je řádně 

zaregistrován a přihlášen na veteri-

nární správě okr. Praha-východ. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem 

myslivcům, kteří se stavbě ohrady vě-

novali, neboť na kvalitě výcviku lo-

veckých psů závisí odlov spárkaté 

zvěře a eliminace ztrát na zvěřině. Drobná zvěř je 

v naší honitbě v hlubokém existenčním podstavu, 

jsou patrné jen minimální stavy, hlavně u baţanta 

ale také i u zajíce. 

Na kulturním poli jsme pořádali tradičně pro členy 

HS i ostatní občany našeho regionu oblíbené mys-

livecké plesy v Ondřejově a ve Zvánovicích s boha-

tou mysliveckou tombolou. 

Výtěţek s těchto akcí bude pouţit na nákup krmení 

na příští rok 2010. Přeji Všem členům honebního 

společenstva, myslivcům a občanům našeho regio-

nu šťastný rok 2010, aby nám příroda okolo nás 

ještě dál vydrţela v dobrém stavu a proto jí musíme 

také alespoň trochu kaţdý z nás pomoci... 
Václav Pác  

starosta HS Ondřejov 
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PROTI TOKU ČASU  

Z KRONIKY OBCE ZVÁNOVICE 

(pokračování )  

1924 

7.března – Lidová hospodářská škola pořádala 

přednášku o zdravotních poměrech, referent 

p. dr. Musil z Chocerad. 

15.března - započato s přípravami ke stavbě 

domku pro učitele. 

1.června – veřejná draţba na obecní pozemky, 

zájem o pronajatí pozemku byl velký. 

5.července - oslava Husova s průvodem obcí 

na kopec Boučí za zpěvu národních písní. Pro-

slov o významu Husově přednesl p. Fr. Kulíšek. 

30.července – postaven dům od obce pro obývá-

ní učitelstva 

15.srpna – František Bubeník postavil si domek 

20.srpna – Josef Povýšil postavil si domek směr 

k Ondřejovu. 

Září – vypsány pro obce volby. Dohodnutím 

politických stran volby hlasovacími lístky od-

padly. Strana československých národních socia-

listů dostala 7 mandátů a strana republikánská 

5 mandátů. Volba starosty: Josef Švejda obdrţel 

6 hlasů a Jan Špringr téţ 6 hlasů. Byl tudíţ taţen 

los, zvolen Jan Špringr. 

20.října – Josef Šindelář si postavil domek 

na starých milířích. 

15.prosince – Obec směnila cestu obecní s Jose-

fem Trojánkem, která vedla jeho dvorem a byla 

pro jízdu obtíţná. Josef Trojánek za tuto cestu 

dává obci pozemek na zbudování nové cesty, 

čímţ obec získává mnoho pro budoucnost 

v spravování cesty. 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

 

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané: 
 

Únor 

82 let  

Oldřich Felbr 

80 let 
Růžena Matysová 

65 let 

Marcela Křivánková 

 

 

 

 

Březen 

80 let 

Josef Jordán 

75 let 

Marie Povýšilová 

65 let 

Blanka Strnadová 

60 let 

Marie Svobodová 

 

Duben 

70 let 

Milan Pecha 

 

Všem srdečně blahopřejeme. 
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