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  Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                              ročník 2010      číslo 3 
 

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

Vážení spoluobčané, 

nadešel čas posledního vydání zpravodaje Mlýnské 

kameny v tomto volebním období a v roce 690.  vý-

ročí první písemné zmínky o obci Zvánovice. Proto 

mi dovolte především poděkovat všem, jak zastupite-

lům obce, tak i Vám, kteří jste mně a zastupitelům 

obce pomáhali po celou dobu posledního volebního 

období zvládat nelehké úkoly při zajištění řádného 

chodu naší obce.  

Sami jistě dobře víte, co se nám v posledních letech 

podařilo a co ne. Někteří občané s kterými hovořím, 

hodnotí činnost zastupitelstva a pracovníků obecního 

úřadu velmi kladně, jiní zase naopak. Jistě nemusím 

zdůrazňovat, ţe ke splnění většiny úkolů jsou zapo-

třebí nemalé finance, kterých je však stále méně a 

méně. Obec Zvánovice šetřila po dobu zhruba 15 let 

na velký finanční projekt a to výstavbu veřejného 

vodovodu v obci a výstavbu kanalizace a čistírny 

splaškových vod. Koncem loňského roku a přede-

vším v roce letošním se podařilo téměř dokončit vý-

stavbu vodovodu v obci a velkou část výstavby kana-

lizace s čistírnou.  

Kromě těchto dvou finančně náročných akcí v hod-

notě kolem 80 milionů Kč provedla obec vybudování 

nového dětského hřiště pro veřejnost, přestavbu bý-

valých skladových prostor prodejny na obecní úřa-

dovnu, přestavbu bývalých prostor obecního úřadu 

v č.p. 99 na malou mateřskou školku, která od l. září 

slouţí pro 13 místních dětí, jako detašované praco-

viště Mateřské školy bratří Fričů v Ondřejově, nákup 

nového traktoru pro obec na zajištění údrţby v obci 

jak v letním, tak především v zimním období, odbor-

nou údrţbu většiny stromů na veřejném prostranství 

a další drobnější práce. Obec finančně podporovala 

činnost spolků v obci, především v letošním roce 

oslavu 100. výročí zaloţení a trvání spolku Baráční-

ků.  

Přeji Vám všem pevné zdraví a shovívavost při pro-

vádění výkopových prací v obci. Novému zastupitel-

stvu obce, vzešlému z voleb dne 15. a 16. října letoš-

ního roku, přeji hodně úspěchů v nastávajícím neleh-

kém funkčním období.  

Jaroslav Švarc – starosta obce

  

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 

Volby proběhnou ve dnech 15. a 16. října 2010. Byla zaregistrována jedna kandidátní listina ve sloţení: Švarc 

Jaroslav, Hudecký Ivan, ing. Kníţek Josef, Červenková Marcela, Veselý Zdeněk, Pácová Stanislava, Povýšil 

Václav, Matys František, Lazar Jindřich. 

  



2  

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

VODOVOD V OBCI 

Při dokončování vodovodu v obci je v současné době 

zapotřebí, aby občané, kteří se napojují na vodovod, 

urychleně připravili na svých pozemcích výkopy 

pro  poloţení potrubí do objektů, tak aby bylo moţno 

napojit vodoměry. Tyto práce je nutné provést 

do poloviny října 2010. Koncem října by měla být 

provedena kolaudace a profinancování celé akce. 

S  výkopy můţe pomoci pan Marek z Marjánky nebo 

zhotovitelé celého díla. 

KANALIZACE 

Výstavba kanalizace a čističky přechází do příštího 

roku, kdy bude ukončena. Vlastní připojování 

na  potrubí kanalizace se bude provádět po dokončení 

výstavby čistírny odpadních vod, to znamená zhruba 

kolem pololetí příštího roku. Do té doby bude prove-

deno zpevnění místních komunikací, z toho některé 

obalovanou drtí, úpravy zeleně, příkopů apod. Ještě 

v letošním roce do konce října se předpokládá prove-

dení zpevnění obalovanou drtí v hlavní silnici Třem-

blat-Černé Voděrady a Ondřejovská ulice -na Boučí.  

 

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD V OBCI 

Ţádám zdvořile všechny občany v obci, aby více a 

důsledněji třídili komunální odpad. Třídí se nejen 

sklo, papír a plast do vyznačených kontejnerů, ale i 

biologický odpad, především tráva, větve stromů a 

keřů nesmějí přijít do kontejnerů ani popelnic. 

Od příštího roku nebudou popelnice ani kontejnery 

vyváţeny, pokud v nich bude zjištěn tento odpad. 

Některé popelnice s obsahem biologického odpadu, 

trávy a větví nevyváţí svozová firma jiţ dnes. Pokud 

svozové firmě zjistí na skládce tento odpad, je firma 

pokutována. Do nádob nepatří téţ stavební odpad. 

Stavební odpad musí likvidovat kaţdý stavebník na 

své náklady. Ţádám téţ občany, aby neodkládali 

odpad v pytlích mimo kontejnery. Pytle bývají často 

roztrhány a odpad dělá nepořádek kolem kontejnerů. 

Pokud bude tento stav přetrvávat, bude zřejmě nutné 

vyčlenit pouze jednu nebo dvě hodiny denně na od-

kládání odpadu pod dozorem a jinak kontejnery za-

mčeny v ohradě. To se týká kontejnerů u prodejny. 

NEBEZPEČNÝ ODPAD  

Nebezpečný odpad bude opět sbírán dne 14.září 2010 

ráno u Obecního úřadu. Neodebírají se pneumatiky.  

Jaroslav Švarc, starosta obce 

POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE  

10. -19. září  2010 – Dny evropského dědictví  -

Jejich cílem je zpřístupnit nejširší veřejnosti nejzají-

mavější památky všech druhů tj. architektonické, 

archeologické, sakrální, technické, dále také muzea, 

galerie a knihovny a i další prostory. 

Především bude moţné navštívit také ty památky, 

které nebývají veřejnosti přístupné vůbec nebo pouze 

příleţitostně. Vstupné do některých památek bývá 

v těchto dnech sníţené nebo zdarma. 

Podrobnosti na www.shscms.cz/ 

11. 9. - Mariánská pouť aneb slavnosti Rádia Bla-

ník - vystupují Wabi Daněk, Dalibor Janda, K2, do-

provodný program 14:00, Masarykovo nám. Mni-

chovice 

18.9. – 7. ročník turistického pochodu „Po stopách 

kocoura Mikeše – Start od 8 do 11 hod. na náměstí 

v  Mnichovicích, trasy 9, 18, 25 a 32 km. 

24.9.2010 - Hvězdárna Ondřejov – noc vědců - 

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. v rámci Evrop-

ské noci vědců připravil následující mimořádnou 

nabídku pro veřejnost zahrnující prohlídku areálu 

observatoře, pozorování oblohy dalekohledy a pro-

hlídku specializovaných pracovišť při jejich činnosti. 

Zdarma! Program bude probíhat od 16 do 24 hod. 

Podrobnosti na www.asu.cas.cz/ 

Podrobnosti a informace o dalších akcích v okolí 

najdete na www.laduv-kraj.cz  a  www.vysokyles.cz/  

http://www.asu.cas.cz/
http://www.laduv-kraj.cz/


3  

 

ZVÁNOVIČTÍ BARÁČNÍCI  OSLAVILI 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ  

V neděli 4. července 2010 se do Zvánovic sjelo mno-

ho hostů z okolních i vzdálenějších ţup a obcí, aby 

s námi oslavili 100. výročí zaloţení Vlastenecko-

dobročinné obce baráčníků. Ve 13 hodin začalo 

v sále místní sokolovny slavnostní sedění. Rychtář 

František Poskočil přivítal všechny přítomné a syn-

dička tetička Milada Poskočilová  ve své zprávě shr-

nula historii OB ve Zvánovicích:  

Zakládající valná hromada se konala dne 20. února L. 

P. 1910 v bývalém hostinci „U Vajgrtů“ č. p. 24. 

Hlásilo se 52 členů a postupně přibývali další, přede-

vším ze Zvánovic a sousedních Černých Voděrad. 

Z Černých Voděrad bylo jiţ tolik členů, ţe se roz-

hodli v následujícím roce zaloţit vlastní OB. Zváno-

vičtí baráčníci se hned od počátku pustili s chutí 

do práce. Převzali patronát nad místní školou, přispí-

vali na učební pomůcky, v případě nemoci finančně 

podporovali své členy, později si zaloţili vlastní 

knihovnu a zakoupili několik zemědělských strojů, 

které za mírný poplatek půjčovali.  Finanční pro-

středky získávali pořádáním plesů, zábav, doţínko-

vých slavností a hráli i ochotnické divadlo. Veškeré 

důleţité dění je zachyceno v „Knihách zápisů“, které 

se dochovaly od zaloţení OB. První pamětní kniha 

byla úplně zničena během 2. světové války, kdyţ 

byla ukryta na nevhodném místě. Druhá pamětní 

kniha je vedena od roku 1960. Činnost baráčníků 

ve Zvánovicích trvala nepřetrţitě celých 100 let. 

V sousedních Černých Voděradech  OB zanikla, 

někteří členové opět přistoupili do Zvánovic.  

Soused vzdělavatel Jaroslav Švarc, který je zároveň i 

starostou obce Zvánovice, připomněl 690. výročí 

první doloţené písemné zmínky o Zvánovicích. Se-

známil přítomné s historií obce, místními zajíma-

vostmi i současným děním. Pantatínek Josef Jordán 

pak přečetl jména všech rychtářů a syndiků Obce 

baráčníků od jejího zaloţení aţ dosud. Připomněl 

také, ţe mezi zakládajícími členy bylo mnoho předků 

současných členů, například i pradědeček nynějšího 

rychtáře. Zástupci obcí a ţup přednesli své zdravice. 

Krátce promluvil i pan Tichý, starosta Černých Vo-

děrad a pan Hudecký, místostarosta Zvánovic.  

Na  závěr pan Hudecký předal rychtáři od obce Zvá-

novice pamětní plaketu k 100. výročí zaloţení Obce 

baráčníků a 690. výročí první písemné zmínky 

o Zvánovicích.  

 

Po skončení programu v sokolovně se vydal obcí 

slavnostní průvod. Byly poloţeny věnce na místní 

hřbitov, k Husovu pomníku a pomníku padlým 

v 1. sv. válce. Průvod byl ukončen na návsi, kde 

k poslechu hrála hudba Vranovanka. Následovala 

Česká beseda v podání tanečníků a tanečnic 

z Černých Voděrad. Od 16 hodin pokračoval pro-

gram opět v sokolovně při zábavě s Moravskou Šo-

hajkou.  

Poděkování za zdárný průběh oslav patří všem orga-

nizátorům z řad našich sousedů a tetiček, dětem 

za  přednesení básní, paní Pácové, která s nimi kul-

turní vloţku připravila, tanečníkům a tanečnicím 

z Černých Voděrad, všem účastníkům průvodu, pře-

devším těm kteří přišli v krojích, nejmenším dětem 

které nesly vlajku a hasičům za pomoc při organizaci 

průvodu. Děkujeme téţ obci Zvánovice a Veleobci 

sdruţených obcí baráčníků za sponzorské dary. 

Více o historii a fotografie najdete na našich webo-

vých stránkách http://baracnici.webnode.cz/  

Věra Herková, kronikářka OB Zvánovice 
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PROTI TOKU ČASU  

Z KRONIKY OBCE ZVÁNOVICE 

(pokračování )  

1928 
leden – zvolen stráţníkem Bohuslav Pohořal 

1.května – jednota českosl. Malozemědělců pořádala 

oslavu 

8.května – draţba na lípu u studně  

20.června – Josef Šindelář, rolník, postavil obytné 

stavení 

23.června – padaly kroupy, nejvíce byla postiţena 

Roudná 

30.června – dokončená regulace přes náves 

červenec – Josef Křivánek postavil si domek na Ká-

dově. Paní Bezáková dostavěla domek 

11.srpna – František Pác zvolen obecním hrobníkem 

16.září – republikánský dorost pořádal průvod 

na koních 

22.září – z pátku na sobotu kolem třetí hodiny noční 

vznikl náhle poţár u Václava Křivánka. Rychle se 

rozšířil na chlév Františky Povýšilové a domovní 

stavení Františka Kaše. Přičiněním hasičstva a ob-

čanstva poţár byl lokalizován. Nebezpečí, které nej-

více hrozilo Františce Povýšilové, bylo zdoláno. 

O  vodu bylo nouze. Studně, co byly poblíţ, byly 

hluboké, tak ţe se z nich nemohlo stříkati. Voda se 

musela voziti. Ohně se zúčastnily sbory: Třemblaty a 

Černé Voděrady. Největší škodu utrpěl František 

Kaše 

30.září – obecní volby, voleb se zúčastnila občanská 

strana, obdrţela 98 hlasů, 4 mandáty, jednota malo-

zemědělců 92 hlasů, 4 mandáty, strana republikánská 

84 hlasů, 4 mandáty. 

28.října – jednota Sokol na oslavu desetiletí naší 

samostatnosti sehrála divadlo 

1.listopadu – volba starosty. Při první volbě zvolen 

Karel Zítka 4 hl., Jan Špringr 4 hl., Antonín Gernert 

4 hl. Následovala volba poznovu, výsledek tentýţ. 

Byl taţen los, vytaţen pro Karla Zítku ze strany re-

publikánské 

2.prosince – volby do okresu a země. 

Cena obilí v roce 1928 klesla, pšenice se znamenala 

170-180 Kč, ţito 165-175 Kč, oves kolem 160 K, 

seno podraţilo proti minulým rokům aţ 100 %, počí-

talo 120 Kč. Rok byl spíše suchý. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

 

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané: 
 

Červenec 

81 let  

Marie Broukalová 

Eliška Zámyslická 

 

Srpen 

83 let  

Jaroslav Kareš 

70 let 

Jiří Bubeník 

60 let 

Zdeněk Veselý 

Miloslava Frieblová  

 

 

Září 

97 let 

Františka Vajgrtová 

75 let 

Jaruška Povýšilová 

60 let 

Zinaida Nechvátalová 

Libuše Procházková 
 

Říjen 

75 let  

Alena Havránková 

65 let 

Ludmila Jelínková

Všem srdečně blahopřejeme. 
 

Mlýnské kameny Zvánovické: http://mlynske.kameny.googlepages.com Vydává OÚ Zvánovice pro svoji potřebu 
Redakční rada: Jaroslav Švarc, Stanislava Pácová, Josef Jordán, Věra Herková 

Příspěvky, náměty, připomínky můžete zasílat na e-mail: Zvanovice@gmail.com , písemně nebo osobně na OÚ Zvánovice,  
Růžové nám. 158, 251 65 Ondřejov, e-mail: ObecZvanovice@tiscali.cz , http://obeczvanovice.sweb.cz 

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

