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  Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                              ročník 2010      číslo 2 
 

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

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Vážení spoluobčané, 

Vážení spoluobčané, nadchází čas Vám opět 

sdělit několik informací o obci Zvánovice, o 

současné situaci a výhledech do budoucna.  

VODOVOD A KANALIZACE 

Pokračuje výstavba vodovodu, především vodo-

vodních řadů v obci. V měsíci květnu bude zahá-

jeno provádění přípojek k jednotlivým stavením, 

případně na nezastavěné parcely. Bude se postu-

povat od okrajů obce (od Třemblat, Boučí, 

Marjánka, Kádov) tak, aby byl ponechán volný 

průjezd k Dolejšímu  rybníku, u něhož bude za-

hájena stavba ČOV (čistírna odpadních vod).  

Současně s výstavbou jednotlivých přípojek vo-

dy k domům se bude provádět i napojení na ka-

nalizaci v obci. Do této kanalizace nesmí být 

napojena odpadní voda z okapů apod., tato kana-

lizace bude sloužit pouze pro odvádění splaško-

vých vod (WC, koupelna, prádelna).  

Proto je nutné opět s obcí Zvánovice uzavřít 

smlouvu o příspěvku na technickou infra-

strukturu a kanalizační přípojku ve výši 

20.000,-Kč. Uzavírání smluv bude probíhat 

od 1.5.2010. Platba této částky bude dohodnuta 

a uvedena ve smlouvě. Nezaplacení dohodnuté 

částky ve smlouvě bude představovat navýšení o 

5% z dlužné částky za každý i započatý měsíc 

prodlení. Dokončení vodovodu se předpokládá v 

měsíci říjnu 2010 a kanalizace v červnu roku 

2011. 

Vzhledem k těmto investičním stavbám, rozhod-

lo zastupitelstvo obce o nekonání oslav v květnu 

letošního roku. Po dobu výstavby budou prosto-

ry ve středu obce “Plac“ využity jako depo -  

zařízení staveniště a po dokončení uvedeny do 

původního stavu. 

VOLBY 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky se budou konat v pátek 

28.  května a sobotu 29. května 2010. Volební 

místnost na obecním úřadě bude otevřena 

v pátek od 14 do 22 hod. a v sobotu od 8 do 14 

hod. 

 SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Sběr nebezpečného odpadu v letošním roce se 

uskuteční dne 11.5 a 14.9 na obvyklém místě 

(před novým Obecním úřadem).  

Sběr pneumatik (pouze na osobní auta) 

24.6.2010. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  

Pro naprostý nedostatek míst v okolních mateř-

ských školkách, především pro předškolní děti, 

probíhá se sousední obcí Ondřejov jednání o 

zřízení dočasné školky v prostorách bývalého 

obecního úřadu v č.p.99. Tato dočasná školka by 

probíhala dočasně pod správou MŠ v Ondřejově 

od 1.9.2010.   

NOVÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 

Dne 13.4.2010 proběhlo místní šetření ohledně 

zřízení a umístění 2 autobusových zastávek na 

Kádově. Tyto zastávky budou provedeny v dru-

hém pololetí letošního roku v prostoru „U Vrtu-

le“.  

Jaroslav Švarc, starosta obce 

 

NOVÉ BYDLENÍ

1 Převzato z www.suburbanizace.cz 
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MALÉ JARNÍ ZAMYŠLENÍ  

Po dlouhé tuhé zimě přišlo konečně jaro. Příroda se probouzí a láká 

k vycházkám. Nechte se zlákat, projděte se znovu známými místy, 

zastavte se, rozhlédněte a určitě budete překvapeni. Tedy pokud se 

budete mít kudy projít… Tam kde kdysi bývala polní cesta dnes sotva 

projdete. Cesta je rozoraná, zbyl jen úzký pruh meze podél bývalé ces-

ty. Podobné je to i s mnoha loukami.  

Devastace přírody ve velkém začala v 50. letech 20. stol. rozoráváním 

mezí. Pokračovala rušením remízků, kácením ovocných alejí, křovin a mnohdy neuváženým odvod-

ňováním některých pozemků. Cílem bylo získat více úrodné půdy, výsledek však byl většinou opač-

ný. Půda ze svažitých polí je splavována do údolí, mnoho živočichů přišlo o možnost přirozeného 

úkrytu, ptáci o hnízdiště, zmizelo mnoho druhů rostlin.   Dříve narození ještě pamatují na lukách ve 

Zvánovicích vstavače (lidově zvané kukačky), upolíny a žluté křivatce. V lesících zas bylo možné 

najít jaterníky a konvalinky. V rybníčku pod Kádovem  se proháněli čolci, Kde je jim i rybníčku ko-

nec! Takových příkladů by se jistě našlo víc. Schválně, zkuste si vzpo-

menout, kdy a kde jste naposledy viděli kvést mateřídoušku? Tato dříve 

běžná kytička byla dokonce v celostátní anketě zvolena českou národní 

ohroženou rostlinou.  

Mnohdy však můžeme být i mile překvapeni. Například loni jsem při 

jedné procházce objevila roztomilé růžové kvítky s nepříliš vábným 

jménem zeměžluč. Nikdy dřív jsem je v této lokalitě neviděla. Dalším 

příkladem může být na první pohled nevzhledný, neudržovaný poze-

mek, porostlý křovím. Překvapením je zvýšený výskyt různých druhů 

ptáků, kteří zde našli vhodné životní podmínky.   

Proto neváhejte, vydejte se do přírody, dívejte se, a pokud máte možnost – foťte. Své úlovky můžete 

poslat na: zvanovice@gmail.com. 

V.H.

PROTI TOKU ČASU  

Z KRONIKY OBCE ZVÁNOVICE 

(pokračování )  

1925 

leden – Veřejná dražba na rybník pronajat p. 

Znamenáčkovi za 505 K 

Volba strážníka, zvolen František Povýšil č. 53 

za služné 900 K 

Veřejná dražba na honitbu. Dražba byla hojně 

navštívena zejména Pražáky 

13.března - volba školní rady, předsedou zvolen 

Jan Znamenáček 

9.května – k poledním hodinám vznesl se mrak 

nad obcí ve chvíli tolik bylo z něho vody, že 

ohrožoval některé obytné stavení 

1.května – Československá strana národně soci-

ální pořádala oslavu s průvodem z Kádova a na 

návsi odbývala tábor lidu 

1.června – velká povodeň, tak že ani stavidla 

nestačila pro odpad vody, takže voda se valila 

přes hráz. Louka pod hrází byla všechna potope-
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na. Jaroslav Vávra měl již posekáno, tak mu vo-

da částečně seno odnesla 

5.června – Josef Nesvorný postavil si prodejnu 

na trafiku u silnice 

6.července – oslava Husova, postaven památník 

před kapličkou. Oslavu pořádala církev čes-

kobratrská, vedoucím učitel Břetislav Andrlík 

20.srpen – velká povodeň 

1.září – zrušena třetí třída pro nedostatek žactva 

28.října – oslava výročí naší samostatnosti 

29.října – dokončeny vyměřovací práce týkající 

se přídělu pozemků od dvora Myšlína 

15.listopadu – volby do poslanecké sněmovny a 

senátu. Strany jenž obdržely počet hlasů: strana 

republikánská 117, čsl. Národní socialisté 96 

hlasů, str. Sociálně demokratická 20 hlasů, živ-

nostníci 18 hlasů, komunisti 13 hlasů, lidová 

strana 6 hlasů, národní demokracie 2 hlasy. 

 

1926 

leden – volba nového strážníka, zvolen Bohu-

slav Pohořal za služné 900 Kč 

8.dubna – jednota Sokol koupila hostinec od 

Václava Medřického 

10.května – kopány jámy pro zkoumání, zdali 

by se mohl stavěti hřbitov a to vedle milířů 

1.května – jednota malozemědělců pořádala 

oslavu, průvod obcí a na návsi tábor lidu 

28.říjen – oslava výročního dne naší samostat-

nosti. 

Rok 1926 byl ponejvíce deštivý a časté přívaly.  

1927 

březen – započato s pracemi k odvodňování 

pozemků 

1.května čs. nár. Socialisté pořádali oslavu 

15.května – sjezd VII. župy Baráčnické, na 

návsi uspořádán tábor lidu a provedeny staro-

české tance v krojích 

6.července – oslava Husova a to odpoledne s 

průvodem do Boučí, kde promluvil českobratr-

ský farář z Uhříněvse 

22.července – jednota pořádala veřejné domácí 

cvičení na zahradě své místnosti, po cvičení ta-

neční vínek 

červenec – Josef Trojánek směnil pozemek ve 

Volšinách obci na hřbitov a obec mu postoupila 

pole a louku proti Krčmářovi 

16.srpna – započato s odvodňováním, nejdříve 

začato ode vsi do Olšin 

20.září – Rudolf Pác si postavil domek u silnice 

na Kádově 

1.října – započato se stavbou hřbitova 

28.října – oslava výročního dne naší samostat-

nosti 

2.prosince – pochován první chlapec Jetenskýho 

na hřbitově. Vyznání českobratrské. 

Rok 1927 byl spíše suchý. 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

 

 

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané: 
 

Květen 

86 let  

Vladimír Broukal 

84 let 
Věra Křivánková 

60 let 

Blanka Tománková 

 

Červen 

75 let 

Marie Bubeníková 

 

Všem srdečně blahopřejeme. 
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