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  Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                              ročník 2010      číslo 4 
 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi opět po čase Vám sdělit novinky z dění v obci.  

Máme krátce po komunálních volbách, to je volbách do obecních 

zastupitelstev. Moţná, ţe se zdálo některým voličům zbytečné jít k 

těmto volbám, jelikoţ nebylo moţné vybrat si z více kandidátů. 

Bývalé zastupitelstvo obce rozhodlo zachovat stav zastupitelů na 

toto volební období v počtu 9 zastupitelů. Současný volební zákon 

neumoţňuje při tomto počtu umístit na kandidátku větší počet kan-

didátů neţ právě těch 9. Tudíţ není zvolen ţádný náhradník. Moji 

snahou bylo původně sestavit dvě kandidátky, ale ti občané, které 

jsem oslovil, odmítli kandidovat. Moji snahou původně bylo zastu-

pitelstvo obce „omladit“. Přes to jsem rád a chtěl bych poděkovat 

jménem celého zastupitelstva všem zodpovědným voličům, kteří k 

volbám přišli, volili a tím poskytli novému zastupitelstvu poměrně 

silný mandát do příštího volebního období. Voleb se zúčastnilo 160 

právoplatných voličů.  

 

Zastupitelé obce po volbách 2010:  

 

Švarc Jaroslav   146 hlasů 

Hudecký Ivan   136 hlasů 

Knížek Josef Ing.  129 hlasů 

Povýšil Václav   123 hlasů 

Matys František ml.  123 hlasů 

Veselý Zdeněk   120 hlasů  

Lazar Jindřich   119 hlasů 

Pácová Stanislava  117 hlasů 

Červenková Marcela  115 hlasů  

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

VODOVOD A KANALIZACE S ČOV  

Dokončení vodovodu ve Zvánovicích se z provoz-

ních důvodů posouvá na 6. měsíc roku 2011. Vodo-

vod nemůţe být v letošním roce dokončen z toho 

důvodu, ţe nebude zkolaudován páteřní přivaděč z 

Kunic. Páteřní přivaděč prochází v Mnichovicích pod 

tratí a jelikoţ bylo odvoláno představenstvo Českých 

drah ze svých funkcí, není nikoho, kdo by podepsal 

„věcné břemeno“, coţ je jedna z podmínek ke kolau-

daci. 

Vzhledem k nutným vícepracem na stavbě kanalizace 

a ČOV se rovněţ posouvá termín dokončení této 

stavby do 10. měsíce 2011. V současné době jsou 

hotové práce v hlavní komunikaci přes Zvánovice od 

Třemblata směrem na Černé Voděrady a tato komu-

nikace je uvedena do původního stavu s novým po-

vrchem poloviny vozovky.  

Veškeré práce jsou rovněţ provedeny v místní ko-

munikaci Ondřejovská ulice směrem na Boučí a ulice 

Na Marjánce. Tyto dvě ulice jsou v místech velkého 

stoupání pokryty novým ţivičným kobercem v šířce 

3 m. Ostatní komunikace budou opraveny po dokon-

čení prací v roce 2011. Posunutím termínu dokončení 

obou staveb, se posunuje i jednotlivé připojování 

nemovitostí, to znamená, ţe připojení některých ne-

movitostí můţe proběhnout aţ na jaře příštího roku. 
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KOMUNÁLNÍ A TŘÍDĚNÝ ODPAD  V OBCI 

Ve spolupráci s EKO KOMEM Praha a odvozovou 

firmou A.S.A. spol. s.r.o. Říčany, byl rozšířen počet 

kontejnerů na třídění papíru o 2 kusy. Dnes tedy má 

obec k dispozici 4 kontejnery na plast, 4 kontejnery 

na papír a 2 kontejnery na sklo. 

Jelikoţ, jak jsem avizoval v předešlém čísle Zpravo-

daje, se do nádob na směsný komunální odpad nesmí 

ukládat biologický odpad, především tráva, hnůj od 

králíků apod., má svozová firma k dispozici plastové 

nádoby o objemu 120 a 240 litrů na biologický od-

pad. Pouze do těchto nádob se smí tento odpad od-

kládat. V letošním roce platí cena za pronájem 120 

litrové nádoby včetně odvozu 740,- Kč za svozové 

období, u nádoby 240 litrů 966,- Kč. Vyváţí se čtr-

náctidenně od jara do podzimu, od 1.4 do 30.11. 

Do nádob se ukládá:  

 bioodpad ze zahrad - listí, tráva, plevel, spada-

né ovoce, větve keřů a stromů (zkrácené) 

 bioodpad z domácností - zbytky zeleniny a 

ovoce, pečivo.odpad z přípravy kávy a čaje, 

skořápky z vajec, ořechů, exkrementy drob-

ných domácích zvířat apod. 

Kontakt:  

A.S.A. spol. s.r.o. 

Politických vězňů 1233,  

Říčany 251 01  

tel: 323 601 617 

Jaroslav Švarc, starosta obce 

NÁVRH PROGRAMU ROZVOJE OBCE ZVÁNOVICE

Kandidátní listina Mlýnské kameny - volební období 2010-2014 

1. Hospodařit na základě vyrovnaného rozpočtu. 

2. Nadále zachovat účast obce ve sdruţení dobrovolného svazku obcí Region Jih, mikroregionu  Ladův kraj, 

MAS Říčany a Komunitní sít Mnichovicka (internet). 

3. Dotovat dopravní obsluţnost systému veřejné hromadné dopravy - dobudovat zastávky na Kádově. 

4. Ponechat obec ve společném školském obvodu na základě smlouvy s Ondřejovem. 

5. Dokončit stavbu vodovodu v roce 2010-2011. 

6. Dokončit stavbu kanalizace s čistírnou odpadních vod v roce 2011. 

7. Umoţnit dokončení zasíťování obce optickým kabelem (Komunitní síť Mnichovicka). 

8. Přestavět budovu bývalé místní školy na Mateřskou školu, knihovnu obce a další dle projektu. Do té doby 

provozovat MŠ v budově č.p. 99 pro 13 dětí (za předpokladu obdrţení dotace). 

9. Pečovat o rybníky (při obdrţení dotace tyto vyčistit), opravit hráze, přelivy. 

10. Provést oplocení přikoupené části místního hřbitova, opravit vrata a dle potřeby a financí i další opravu 

stávajícího oplocení. 

11. Pečovat o stromy a zeleň v obci, historické památky a stavby. 

12. Nadále rozvíjet sběr separovaného plastu, tříděného odpadu, bioodpadu, domovního odpadu, nebezpeč-

ného odpadu, sběr ţeleza, případně dalších druhotných surovin. 

13. Podporovat činnost místních spolků v obci, v roce 2011 uplyne 120 let od zaloţení Spolku dobrovolných 

hasičů. 

14. V případě zájmu umoţnit připojení chatové osady na kanalizaci. Podporovat občanskou výstavbu v obci. 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

SPOZ plánuje předvánoční setkání seniorů koncem listopadu 2010. 

Tradiční „Setkání pod vánoční hvězdou“ se opět uskuteční v předve-

čer Štědrého dne u místí kaple. 

Sbor dobrovolných hasičů Zvánovice připravuje na den 18. června 

2011 oslavu 120. výročí založení sboru. 

Oznámení 

Od 1.4.2011 bude na OÚ 

probíhat uzavírání nových 

smluv o pronájmu hrobo-

vých míst. 
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28. ŘÍJEN A VZPOMÍNKA NA OBĚTI 1.  SVĚTOVÉ VÁLKY  

Přestoţe Československo jiţ neexistuje, Češi stále 

povaţují 28. říjen za den zaloţení svého státu. Také 

v naší obci si kaţdoročně připomínáme 28. říjen 

1918 a v den výročí je pokládán věnec k pomníku 

obětem 1. světové války, na kterém je vytesáno 21 

jmen muţů ve věku od 19 do 47 let. Dvacet z nich 

bylo příslušníky Rakousko–uherské armády a jeden 

legionář.  

Nezáleţí na tom, na které straně bojovali, do války 

museli proti své vůli a přesvědčení. Kdo neuposlechl, 

dopadl stejně jako Zvánovický rodák Josef Matys, 

který se později přiţenil do Ţernovky. Vyučil se a 

pracoval jako sochař a kameník. V roce 1914 měl 

narukovat do války, ale jako umělec a zarytý pacifis-

ta odmítl rukovat. Byl proto zatčen a jako zběh po-

praven ve svých 34 letech. Jeho jméno najdeme na 

pomníku u silnice mezi Mukařovem a Ţernovkou.  

Další Zvánovický rodák Josef Hrouda, příslušen ve 

Vyţlovce, vstoupil do Čs. legií ve Francii. Ani on se 

domů nevrátil, padl 21.10.1918 u Terronu. 

Na ţádost otce byl v roce 1921 prohlášen za mrtva 

Václav Krejcárek, zedník z Mirošovic, narozený ve 

Zvánovicích. Byl nezvěstný od 4. července 1916, kdy 

se na ruském bojišti octl v nebezpečenství smrti. 

V nedávné době přišel na obecní úřad tento zajímavý 

dopis: 

Vážený pane starosto, 

Na základě našeho telefonického rozhovoru Vás 

prosím o zjištění jakýchkoliv informací o Vašem 

rodáku, příslušníku československého vojska 

v Itálii tzv. československých legií. 

Jedná se o Jana Čiperu, střelce 31. střeleckého 

pluku později pojmenovaného ARCO. Narodil se 

16.5.1898 v Třemblatech u Českého Brodu, pří-

slušen do Zvánovic u Českého Brodu. Zemřel na 

následky zranění 31.7.1919 v Užhorodě, kde je 

údajně i pohřben. Jako datum úmrtí se uvádí i 7. 

duben 1919, kdy byl těžce raněn. 

Tento legionář původně sloužil u 76. pěšího plu-

ku a 13. 11. 1916 se dostal u Gorice v dnešním 

Slovinsku do zajetí a v zajateckém táboře 

v Padule vstoupil dne 16.5.1918 do českosloven-

ského vojska. Po ukončení I. světové války byl 

v rámci italských legií přesunut na Slovensko, 

kde se účastnil jeho obsazování a u Užhorodu byl 

raněn a zemřel. 

V současné době Československá obec legionář-

ská dohledává některé tyto hřbitovy v zahraničí, 

které jsou v katastrofickém stavu a hledáme tak i 

informace o legionářích zde pohřbených. 

V současné době probíhá rekognoskace hřbitova 

v Užhorodě, kde by měl být pohřben i Váš rodák. 

Zajímá nás vše nejen k tomuto legionáři, co jste 

schopni zjistit v obecní kronice, mezi pamětníky, 

na pomníku padlých pokud je u vás postaven. 

Máme zájem i v rámci projektu LEGIE 100 při-

pomenout toto těžké období mladé generaci. Šlo o 

jejich předky a je jedno v jaké uniformě umírali, 

kulka si nevybírala, jestli byl v rakousko-uherské 

nebo legionářské. Budu Vám vděčen např. za fo-

tografie v elektronické podobě Vašeho pomníku 

nebo další materiály, které jste schopni nám po-

skytnout. 

S úctou 

Předseda Československé obce legionářské – jed-

nota Valtice 

Trávníček František 

obec.legionarska.valtice@atlas.cz 

Bohuţel jsme ţádné další podrobnosti nezjistili. 

Třemblat dříve tvořil se Zvánovicemi jednu politic-

kou obec, v roce 1922 se však osamostatnil. Ve 

Třemblatě je pomník padlým, nejsou na něm však 

uvedena jména. Pamětníci jiţ také nejsou, rodina 

Čiperova se prý z Třemblata později odstěhovala. 

Na pomníku ve Zvánovicích sice jména najde-

me, ale ani o těchto obětech toho mnoho nevíme. 

Kromě jména je zde uveden jen jejich věk a číslo 

domu. Jedna z moţností je bádání ve Vojenském 

ústředním archivu, k tomu je však třeba znát 

datum narození, které není moţné z důvodu sho-

dy jmen vţdy jednoznačně určit.  

mailto:obec.legionarska.valtice@atlas.cz
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Po zavedení stálého vojska v 17. století byli vo-

jáci pohřbíváni péčí vojenské správy, na území 

kde padli. Pravidla pohřbívání vojáků byla poz-

ději, po ukončení světové války, zakotvena i v 

mírových smlouvách, ve kterých se vlády 

smluvních stran mimo jiné zavazovaly starat se o 

to, aby hroby vojínů a námořníků pohřbených na 

jejich územích byly chovány v úctě a aby byly 

udrţovány. To však na mnohých místech není 

dodrţováno, situace by se měla v budoucnu 

zlepšit. 

V nedávné době vznikly webové stránky věno-

vané válečným hrobům v České republice i 

v zahraničí. Postupně je doplňována databáze 

jmen a stoupla naděje, ţe touto cestou zjistíme 

místo pohřbení některých vojáků, pocházejících 

ze Zvánovic. Adresa stránek: 

 www.valecnehroby.army.cz  (Evidence VH) 

O trochu lepší situace je při vyhledávání infor-

mací o legionářích. Na stránkách Vojenského 

ústředního archivu - www.vuapraha.cz je data-

báze legionářů, ve které lze vyhledávat podle 

jména a příjmení, případně místa narození. Je 

moţné zjistit názvy útvarů, u kterých dotyčný 

slouţil, místo zajetí, datum a místo vstupu do 

legií, hodnosti, datum propuštění, případně kdy a 

kde padl v boji či zemřel na následky zranění. 

Padlým legionářům je téţ věnován virtuální pa-

mátník „Čestná vzpomínka“ 

 www.pamatnik.valka.cz   

Obětí první světové války bylo v naší obci mno-

hem více, neţ kolik jich najdeme uvedených na 

pomníku. Zůstali zarmoucení rodiče, vdovy a 

sirotci, kteří přišli o svého ţivitele. Téţ ti vojáci, 

kteří se vrátili domů, neměli lehkou budoucnost. 

Někteří se vrátili jako invalidé, další onemocněli 

v důsledku válečných útrap později. Svědčí o 

tom zápis v kronice obce, který byl otištěn ve 

zpravodaji „Mlýnské kameny“ č. 7/2007. 

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

 
 

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito 

spoluobčané: 

Říjen 

70 let 

Jindřiška Turinová 

Listopad 

85 let  

František Matys 

82 let  

Stanislav Medřický 

65 let 

Naděžda Bubeníková 

Blanka Vrtišková 

60 let 

Svatava Synáčová 

 

 

Dne 28. září 2010 se konalo vítání občánků. 

Uvítány byly děti narozené v posledním roce: 

 

Barbora Tabulková 

Soňa Jindrová 

Jakub Tománek 

Matěj Pác 

Lukáš Hájek 

David Lazar 

 

Všem dětem i jejich rodičům přejeme  

hodně zdraví a spokojený život ve Zvánovicích. 

      

Mlýnské kameny Zvánovické: 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.cz 

Všem srdečně 

 blahopřejeme. 

 

http://www.valecnehroby.army.cz/
http://www.vuapraha.cz/
file:///H:/nove_zalohy/mlynske_kameny/2010/04/www.pamatnik.valka.cz
mailto:Zvanovice@gmail.com
http://obeczvanovice.cz/
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PŘÍLOHA ZPRAVODAJE MLÝNSKÉ KAMENY 4/2010 

INVAZNÍ DRUHY ROSTLIN - CELOSVĚTOVÝ PROBLÉM  

Jsou všude mezi námi. Ničí náš jedinečný eko-

systém. Vytlačují naše původní druhy. Skoro 

žádná opatření nemohou zabránit jejich inva-

zi. Ano, jedná se o známou bandu vedenou 

bolševníkem, křídlatkami a netýkavkou. 

I takto se dají nazvat a popsat druhy u nás nepů-

vodní a invazní (tzv. neofyty či allochtonní dru-

hy), které u nás dělají pěknou paseku. Jsou známí 

jiţ několik let, ale teprve nedávno se začalo účin-

něji jednat proti jejich likvidaci, která je u něko-

lika druhů ze zákona povinná. Spousta lidí a úřa-

dů si však nebezpečí invazních druhů neuvědo-

muje a o jejich likvidaci neuvaţuje. Určitě je to 

věc finančně nákladná a invazní druhy často kryjí 

nevzhledná zákoutí. Ale bohuţel, tato místa jsou 

často ohniskem nákazy celého okolí.  

Většina invazních druhů nemá větší nárok na 

ţiviny a najdeme je všude. Uprostřed města, na 

kraji silnic a bohuţel i v lesích a vodních tocích, 

kde vytlačují původní druhy, po odumření se 

nerozkládají, zabírají zemědělskou půdu atd.  

Nejúčinnější boj proti invazním druhům spočívá 

v mechanicko-biologické likvidaci. Jako nejúčin-

nější biologický likvidátor se označuje Roundap 

Biaktiv. Roztok Roundap (1 litr Roundapu na 10 

litrů vody) je nejúčinnější aplikovat rozprašová-

ním na listy a popřípadě květy rostlin. První ná-

střik je nejlépe provést v dubnu za suchého a 

slunečného dne. Druhý nástřik se provádí v době 

květu. Postřik by měl maximálně do 3 hodin za-

schnout. Jeho účinnost se projevuje vytvářením 

ţlutých fleků na listech. Rostlina poté očividně 

chřadne a usychá. Další část likvidace je mecha-

nická a je fyzicky náročnější. Jedná se o posekání 

odumřelé hmoty. Nejlépe je rostliny spálit na 

místě likvidace. Pří transportu je nutné dbát na to, 

aby se nevytrousily úlomky rostliny. Většina 

druhů se rozkládá velice obtíţně. Proto není 

kompostování doporučeno.  

Při jakékoliv manipulaci je nutno dát velký po-

zor. U bolševníku hrozí poleptání pokoţky U 

křídlatky hrozí ztrácení drobných úlomků, které 

slouţí k vegetativnímu rozmnoţování. Na ţivou 

netýkavku je lépe nesahat. Hrozí vymrštění semí-

nek aţ do vzdálenosti několika metrů. Semínka 

těchto rostlin mají velice dobrou klíčivost za 

všech podmínek.  

Ohniskem šíření těchto rostlin se můţe stát i za-

padlý neudrţovaný kout ve městě. Určitě bychom 

nechtěli, aby nám křídlatka, bolševník či netý-

kavka rostoucí kousek od našeho domu zamořila 

celou zahradu. Proto je nutné dbát nejen o to, aby 

tyto rostliny zmizely ze zanedbaných částí nejen 

naší zahrady, ale i zahrad sousedů či městských 

pozemků v okolí.  

Výňatek z článku Jana Havránka 

www.priroda.cz/clanky.php?detail=216  

INVAZNÍ DRUHY ROSTLIN VE ZVÁNOVICÍCH 

Před mnoha lety někdo zasadil na návsi u rybníka křídlatku japonskou. Jistě 

ho nenapadlo, ţe by tím mohl váţně ohrozit naší přírodu (viz článek výše).  

Na základě informací v uvedeném článku bude v příštím roce provedena její 

likvidace.  Pokud si pěstujete tuto rostlinku na své zahrádce, raději se jí rych-

le zbavte. Dbejte při tom rad, které jsou v článku uvedeny.  Jsou i další druhy 

invazních rostlin, které sice nejsou tak nebezpečné, ale je třeba zamezit její-

mu úniku do volné přírody. Patří k nim například oblíbená slunečnice topi-

nambur, pěstovaná pro své dekorativní květy, ale pokud se někam jednou 

zasadí, je obtíţné se jí zbavit.  

Někdo se moţná pozastaví nad „zaplevelením“ rybníka orobincem. Ten však 

naopak přírodě napomáhá. Běţně se vyuţívá k přírodnímu čistění odpadních vod, například v kořenových 

čističkách. Ke svému růstu potřebuje bahnitý podklad. Pokud v budoucnu dojde k odbahnění rybníka, orobi-

nec buď zmizí úplně, nebo se mu bude dařit jen v omezeném prostoru u břehu. 
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Dárky, které potěší…  
Darujte klid, uvolnění, pohodu a v neposlední řadě i zdraví… 

Darujte Vašim nejbližším, přátelům nebo spolupracovníkům   

čas relaxace a pohody… 

 

Příklady  dárkových voucherů: 

   500,- Kč – volný výběr procedur v Lesních Lázních v uvedené hodnotě 

1.000,- Kč - volný výběr procedur v Lesních Lázních v uvedené hodnotě 

2.000,- Kč - volný výběr procedur v Lesních Lázních v uvedené hodnotě 

   590,- Kč – masáž horkými lávovými kameny ( 45 min. ) pro uvolnění a znovuzískání 

vnitřní rovnováhy... VELMI OBLÍBENÉ, DOPORUČUJEME ! 

4.980, - KČ – pobyt 3 dny / 2 noci pro dvě osoby, bohatá snídaně, 2x rituál Shadi-

va of India v Lesních Lázních – Doporučujeme ! ( časově omezeno ) 

 

Bonusy a slevy: 

Při objednávce voucheru v hodnotě 1.000,- Kč a více: LUXUSNÍ DÁRKOVÁ 

OBÁLKA ZDARMA. 

Při objednávce voucherů v hodnotě nad 5.000,- Kč množstevní slevy! 

 

Slevy nejsou kombinovatelé s dalšími zvýhodněními.Slevy se vztahují na vouchery vystavené v termínu od 

26.09.2010 do 20.12.2010. 

 

Lesní Lázně v Legner Hotelu Zvánovice  

Zvánovice 154, 251 65  

Tel.: **420 323 649 679    E-mail: zvanovice@legner.cz 

www.legnerhotelzvanovice.cz   www.lesnilazne.cz 

mailto:zvanovice@legner.cz
http://www.legnerhotelzvanovice.cz/

