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   Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                              ročník 2012      číslo 1 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi v prvním vydání našeho zpravodaje 

v roce 2012 informovat Vás o dění v naší obci.  

Kanalizace a ČOV 

Nejprve k provozování nové čistírny odpadních vod 

a kanalizace. Kanalizační řady v obci byly zkolaudo-

vány a uvedeny do trvalého provozu. Čistírna odpad-

ních vod běží ve zkušebním provozu a zdá se, 

že čištění je kvalitní, neboť odebrané vzorky vypouš-

těných vod jsou v pořádku. Celý systém se nepatrně 

upravuje tak, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku. 

V jarních měsících budou kontrolovány všechny 

objekty, které jsou již napojeny na tento systém. 

Je nutné, aby všichni ostatní, kteří zaplatili přísluš-

nou sazbu za možnost připojení se k systému, tak 

učinili co nejdříve.  

Vodovod 

Poněkud složitější je případ vodovodních řadů 

v obci. Aby se voda dostala i na Hvězdárnu do On-

dřejova a Pecný, navrhl projektant tlak v potrubí 

kolem 10 atmosfér. Na toto potrubí však nelze připo-

jit jednotlivé odběratele, tam musí být tlak do 6 at-

mosfér. Proto nyní řeší tento problém projektant 

se zhotovitelem stavby a investorem, to je sdružení 

obcí Region Jih. Předpoklad vyřešení tohoto problé-

mu s možností napojování jednotlivých odběratelů 

se předpokládá v jarních měsících. 

Kultura v obci 

V současné době probíhají v naší obci plesy jednotli-

vých spolků. Myslivci, Sbor dobrovolných hasičů, 

Rybáři, Baráčníci. Děkuji taneční skupině „Břišních 

tanců“ za předtančení na Hasičském plese. 

V sobotu 25. 2. 2012 se uskuteční v místní sokolovně 

výroční sedění Obcí baráčníků 7. župy Vlasákovy. 

Na sobotu 3. března 2012 je připravován První ma-

sopust v novodobé historii obce. Více se dočtete 

v přiloženém letáčku. Připravují se i další akce, které 

by měly probíhat během další části roku. Hasiči uva-

žují o uspořádání závodů přes rybník na kolech, tra-

kařích neckách apod. 

Přeji pořadatelům i návštěvníkům hojnou účast a 

příjemnou zábavu. 

Jaroslav Švarc, starosta obce 



Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 

ČEZ distribuce a. s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny 

v celé obci (včetně části u Struhařova) dne 20. 3. 2012 od 8 do 16 hodin. 

Důvodem jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení 

distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím.  
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POPLATEK ZE PSŮ  

Poplatkovou povinnost stanovuje Obecně závazná 

vyhláška obce Zvánovice č.2/2006 ze dne 4.10.2006 

o místních poplatcích (k nahlédnutí na OÚ nebo 

na elektronické úřední desce).  

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatek 

ze psů platí drţitel psa s trvalým pobytem na území 

obce Zvánovice. Poplatník je povinen oznámit správci 

poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 5 dnů 

vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa 

tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným 

způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen 

oznámit zánik své poplatkové povinnosti.  

Identifikace psů. Správce poplatku vydá poplatníkovi 

evidenční známku pro psa. Tato známka je nepřenosná 

na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. 

Sazba poplatku.  

 za psa    100 Kč 

 za druhého a každého dalšího psa 150 Kč 

Splatnost poplatku. Poplatek je splatný nejpozději 

do 28. 2. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li 

poplatková povinnost po termínu splatnosti, je popla-

tek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povin-

nost platit poplatek vznikla. 

Žádáme všechny držitele psů, kteří tak doposud neu-

činili, aby splnili svou ohlašovací a poplatkovou po-

vinnost na OÚ ve Zvánovicích. Případně je možné 

zaslat vyplněnou a podepsanou přihlášku e-mailem a 

platbu provést převodem na účet obce: 9120201  /0100, 

VS 1341. 

 

JAK JE TO S ČIŠTĚNÍM A KONTROLAMI KOMÍNŮ 

Na obecní úřady byl rozeslán tento Dopis k nařízení vlády č. 61/2010 Sb. – stanovisko Hasičského záchran-

ného sboru Středočeského kraje:  

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

reagujeme tímto dopisem na časté dotazy z obecních úřadů, zdali se musí provést kontroly komínů. „Podomní 

kominíci“ se domáhají u občanů vymetení a prohlídky komína, s odůvodněním, „že to musí být“. Většinou se 

jedná o neseriózní nabídky. Seriózní kominíci takto nepostupují. Úkon provedou na základě žádosti občana. 

Dle nařízení vlády č. 91/201 Sb. se stanovuje tato povinnost dvěma způsoby – čištěním spalinové cesty a kont-

rolou spalinové cesty. Lhůty čištění a kontrol jsou taxativně stanoveny. Pro nejčastěji se vyskytující spotřebiče 

v rodinných domcích občanů s výkonem spotřebiče (topidla) do 50 kW jsou stanoveny lhůty s tím, kdo je smí 
provádět viz. příloha č. 1. 

Záleží tedy jen na uvážení občana, zda se sám rozhodne plnit či neplnit ustanovení uvedeného nařízení vlády 

se všemi důsledky z toho plynoucími (tzn. postih kontrolním orgánem, plněním pojišťovny v případě škodní 

události apod.), obdobně tak jako musí postupovat při revizích vyhrazených technických zařízení (elektroin-
stalace, hromosvod nebo plynový rozvod). 

                                                                                plk. Ing, Vladimír Dynybyl 

                                                                              ředitel územního odboru 
                                                                            rada 

Výňatek z přílohy č. 1 

Činnost (za kalendářní rok) připojen spotřebič na pevná paliva 

čištění spalinové cesty, celoroční provoz 3x smím provádět svépomocí 

čištění spalinové cesty, sezónní provoz, 6 měs. v roce 2x smím provádět svépomocí 

čištění spalinové cesty, rekreační provoz 1x smím provádět svépomocí 

kontrola spalinové cesty 1x 

výběr pevných znečisťujících částí a kondenzátů 1x 

Příloha je k nahlédnutí na OÚ, případně na úřední desce.  
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PRVNÍ MASOPUST v novodobé historii obce 

 

Masopust (fašank, fašinek, ostatky) je jedna z nejstarších tradic českého národa. 

Dodrţovala se v téměř kaţdé obci. I ve Zvánovicích. To si ale uţ málokdo pama-

tuje. Je tedy jasné, ţe je tomu hodně let, co obcí prošly masopustní maškary. 

Pusťte se s námi do obnovy starých dobrých zvyků… 

 

 

 

 

KDY se masopusty konají?  

Období masopustů je poměrně dlouhé. Začátek je pevně daný - je to vždy 7. ledna, po svátku Tří 

králů. Konečný termín je každý rok jiný, i když vlastně také stejný. Je to masopustní úterý před 

Popeleční středou a právě ta nemá pravidelné datum. V každém případě ale zahajuje čtyřicetidenní 

půst před Velikonocemi. Jejich termín se zase řídí datem prvního jarního úplňku − první neděle 

po  něm je velikonoční. Letos je masopustní úterý 21. února.  

V minulosti se během masopustního období konalo nejvíc svateb. Lidé totiž věřili, že sňatky uza-

vřené v této době budou šťastné a dlouho vydrží. Důvody ale byly i zcela praktické. Komory doslova 

praskaly ve švech, masa ze zabíjaček na pořádnou hostinu a výslužky pro celou obec bylo dost. 

Svatba v masopustní době na bohatém statku často trvala i několik dní.  

Masopustní slavení znovu ožívá a lidé se k němu v dnešní přetechnizované době začínají vracet. 

I když už se nedělají zásoby jídla na příští týdny, hlavním cílem je zábava. Kde je dobré jídlo a pití, 

tam je veselo!. A tak mnohde drží masopust, jak má být, nebo znovu rádi křísí tradici vepřových 

hodů, nejrůznějších vesnických bálů a nevázaného veselí. 
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JAK se masopusty slaví? 
 

Vesele!!! 

  

 

 

 

 

Masopustní průvod 

 

Masky by měly parodovat souseda, starostu, politika, úředníka, nějakou událost (současnou i histo-

rickou), film, pohádku, TV seriál apod. Zkrátka COKOLIV 

V masopustním průvodu by neměly chybět např. medvěd, policajt, kominík, Ţid a kobyla. Každá 

maska má svůj význam. Např. mladá paní tancuje s medvědem, aby se rodina dočkala miminka. 

Medvěda vodil na provaze medvědář. Žid v průvodu jen pobíhal mezi ostatními a trestal holí. Nosil 

s sebou pytel na výslužku.  

 

 

http://www.ireceptar.cz/res/data/090/011024.jpg?seek=1265373262
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Za nevěstu, stejně jako za cikánku, vykladačku karet, tanečnice a baletky se obvyk-

le přestrojovali chlapci. V maškarním průvodu byli čerti a kominíci, kteří ve staveních sbírali vejce, 

mouku nebo hrnce se sádlem. K oblíbeným maškarám patřila bába nesoucí v koši dědka. Koně 

ztvárňovali zpravidla dva mládenci s plachtou a dřevěnou nebo papírovou hlavou koně. Zvířecí 

masky zastupují také velbloud, slon nebo opice.  

Při masopustním průvodu nabízí hospodyňky (dříve hospodář s hospodyní) klobásy, kořalku, 

pivo, koblihy, koláče a cukrovinky. Do velkého talíře pak přispívali na muziku. Někdy si maška-

ry vybraly výslužku samy (pečeni z trouby, uzené z komína apod.)  

Masopust  -  maso-půst 

V dobách, kdy se ještě hospodařilo, měl masopust sympatický úkol: lidé se měli pořádně najíst a 

užít si hojnosti, protože je čekalo 40 dní půstu. Trápení jedlíků ukončilo až jarní probouzení přírody 

- Velikonoce. Samotný název masopustního období můţe neznalé mást. Doba masopustu je 

totiž tradiční oslavou hojnosti před postním časem.  

Podobné je to s mezinárodním pojmem karneval; maškarní veselí a hodování předchází době, kdy 

lidé na několik týdnů „dali masu sbohem“ neboli vale. (Carne znamená v italštině nebo španělštině 

maso, slůvko vale se překládá jako sbohem. Viz. Chilli con Carne - maso na chilli.) 

Tučný čtvrtek 

Závěr masopustního období se dobách minulých běžně slavil už od čtvrtka před poslední masopustní 

nedělí. Říkalo se mu tučný čtvrtek, protože se zabíjela prasata, peklo se vepřové a podávalo se 

s  knedlíkem, zelím a pivem.  

Hospodyně zadělávaly na koblihy, šišky a boží milosti, kterých pak na sádle smažily plné mísy pro 

pohoštění rodiny, sousedů i koledníků. Hlavní masopustní zábava začínala v neděli. Konal se tak-

zvaný muţovský bál, kam nesměli svobodní mládenci a dívky, ale jen ženatí muži a vdané ženy. 

Pro děti staří odpoledne pořádali „dětskou muziku“.  
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Masopustní menu 

To začíná samozřejmě u čuníka Z vepřového masa se chystala celá masopustní hostina. 

Zabíjačkový guláš z plecka nebo kýty 

Ovar z vepřové hlavy 

Ovar z ramínka nebo bůčku 

Domácí jitrnice 

Pochoutka se škvarky a kyselým zelím 

Pečené koleno na černém pivě 

Vesnická prdelačka 

Vepřový bůček plněný prejtem 

Paštika 

Domácí tlačenka 

Domácí šunka 

Na masopust se peče a smaží také hodně sladkostí: 

Škvarkové placky 

Masopustní šišky 

Masopustní koláč se sušeným ovocem 

Masopustní růţe 

Boţí milosti 

Masopustní koblihy a krouţky 

 

Vařily se i omáčky, protože právě ty jsou chloubou české kuchyně. Nejvíc se připravovala svíčková, 

křenová, rajská, koprová a různé houbové. Masopustu ale kralovala křenová.  

Česká lidová kuchyně je ojedinělá tím, že dokáže „z mála udělat hodně“, dnešní gastronomie se 

k heslu „v jednoduchosti je krása“ vrací Hospodyňky si vystačily s tím, co bylo k dispozici, tedy 

brambory, zelenina, bylinky, mléko, máslo, tvaroh, sýr, maso a sádlo. Skvěle také uměly zacházet s 

bylinkami: majoránkou, pažitkou, petrželkou a saturejkou. 

A jaký bude MASOPUST VE ZVÁNOVICÍCH?  

Doufáme, ţe pěkný! 

Pár ţen na mateřské dovolené pro Vás připravilo ve spolupráci s Obecním úřadem a dobrovol-

nými hasiči vše, co by při masopustu nemělo chybět. Maškarní průvod vyjde v sobotu 3.3. 

z Růţového náměstí (tam se bude celá akce odehrávat) zhruba v 10 hodin dopoledne. Zapojit se 

může každý, kdo má veselou mysl 

Zvánovické ţeny připraví dobroty sladké 

Zvánovičtí muţi zase ty pašíkovské 

 

V průběhu masopustu můžete vyhrát spoustu zajímavých cen. Soutěžit se bude např.  

 

!!!O nejoriginálnější dospělou a dětskou masopustní maškaru!!! 

 

Vše ostatní se dozvíte na místě. Těšíme se na Vás 

 

Autor: Soňa Jindrová 
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 Mateřská škola Zvánovice, Školní 99 

 více na www.mszvanovice.webnode.cz  

 

Co je u nás nového? Od ledna 2012 byla oficiálně rozšířena kapacita mateřské školy 20 dětí, které 

byly podle platného pořadníku z přihlášek z minulého roku přijaty k docházce. Děti se seznámily s novým 

prostředím a brzy navázaly nové kamarádské vztahy. Trochu na ně teď doléhají rýmičky a různé nemoci, ale 

do dalších akcí už snad děti budou opět zdravé. Plánujeme opět výlety, divadelní představení a hostování 

divadélka ve školce. 

Zápisy pro nové děti pro rok 2012/2013 se budou konat dne 10.4.2012 v časovém rozmezí 14 - 16 

hodin v knihovně obce (1. patro školky). Upozorňujeme zájemce, aby si ve školce předem vyplnili přihlašovací 

formulář. Budou pak písemně vyzváni k účasti na zápisu. Podrobnější informace o kritériích pro přijetí a o 

zápise jsou vyvěšeny v okně školky.  

Nyní se aktuálně chystáme na oslavy a masopustní veselí. Těšíme se na děti, které nás ve školce 

jistě překvapí převlečené do velice nápaditých masek s ústředním motivem zvířátek. Stejně jako předchozí 

rok podnikneme cestu na náměstí, děti zazpívají v obchodě - podělí se o to, co vše se naučily a dostanou 

nějakou sladkost. Odpoledne ve školce při společném programu s rodiči uslyšíme básničky, kterými se 

všechny masky představí, děti si pak zatančí a trochu se vyřádí při pohybových hrách. Rozhodně nezbude ani 

chvilka na nějakou slzičku. V rámci obecního masopustu předpokládáme, že děti udělají radost tím, že vy-

stoupí se svým krátkým programem, možná spíš už jako králové a princezny… 

Děkujeme všem rodičům za skvělou spolupráci a podporu všech našich aktivit. Teď konkrétně za pé-

či a čas, který společně se svými dětmi stráví nebo již strávili při vymýšlení, výběru a přípravě určitě obdivu-

hodných kostýmů, za skvělou motivaci dětí, které se na karneval moc těší.  

Dík patří i těm občanům Zvánovic, kteří nám jako školce pomáhají hmotně i finančně a všemožně 

nás podporují. 

    Za kolektiv MŠ Veronika Vaněčková 

 

 

 

  

http://www.mszvanovice.webnode.cz/
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OBECNÍ KNIHOVNA ZVÁNOVICE 

Vás zve  

na čtení z Bible, 
které probíhá od začátku února a pokračuje 

v  březnu 

každý čtvrtek od 18:30 do 19:30, 
další měsíce dle zájmu. 

 Nad textem se společně zamýšlíme  
s Leošem Princlem. 

Teplý čaj a káva jsou k dispozici. 

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

 

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané: 

Leden 

 

80 let – Růžena Knížková 

75 let – Jarmila Taušková 

75 let – Jaroslava Šrámová 

60 let – Jaroslav Pác 

 

Únor 

 

84 let – Oldřich Felbr 

82let - Růžena Matysová 

75 let – Josef Vajgrt 

65 let – Jindřich Škabroud 

 

Březen 

 

65 let -  Naděžda Chytrová

 

Všem srdečně blahopřejeme. 
 

 
 

 

 

V uplynulém období nás navždy opustila 

paní Eliška Zámyslická 

Věnujte jí prosím tichou vzpomínku. 
 

  
KDYŢDDDMlýnské kameny Zvánovické: Vydává OÚ Zvánovice pro svoji potřebu 

Redakční rada: Jaroslav Švarc, Václav Horych, Stanislava Pácová, 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 
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