
1  

 

   Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                              ročník 2012      číslo 4 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Vážení spoluobčané, 

ještě jednou v letošním roce přinášíme informa-

ce o  dění v naší obci. V současné době je připo-

jeno 135 objektů v obci na veřejný vodovod. 

Tím se mnoha občanům splnil sen mít vlastní 

vodu a užívat ji z veřejného vodovodu. V minu-

losti bývaly doby, kdy někteří občané v době 

sucha zásobovali svou domácnost vodou z obec-

ní studny pod školou. Prvně v historii vodovodu 

proběhly odečty vodoměrů. 

Čistírna odpadních vod stále běží ve zkušebním 

provozu. Protože se již začíná účtovat spotřebo-

vaná voda dle vodoměrů, bude účtováno i stočné 

a očekáváme, že provoz kanalizace bude 

soběstačný. To znamená, že obec již nebude mu-

set doplácet na provoz ČOV a přečerpávacích 

stanic. 

Mateřská škola Zvánovice bude od 1. 1. 2013 

provozována samostatně obcí Zvánovice. Nebu-

de již detašovaným pracovištěm Mateřské školy 

Ondřejov. Podmínkou ovšem je zapsat tuto no-

vou Mateřskou školu do rejstříku škol a škol-

ských zařízení a do obchodního rejstříku. Zápis 

do obchodního rejstříku, jak se zdá není jedno-

duchou záležitostí, museli jsme požádat o právní 

rozbor požadavku Městského soudu v Praze. 

Dovolte mi touto cestou poděkovat organizáto-

rům kulturních akcí v naší obci, především zá-

stupcům všech spolků v obci při pořádání plesů 

v zimní sezoně a dalších akcí během roku. Dále 

bych rád poděkoval zástupcům nově vzniklého 

Okrašlovacího spolku za uspořádání Masopus-

tu, Svatohavelského posvícení a II. lampiono-

vé párty v obci Zvánovice. Prodloužené trasy 

lampionového průvodu i nabídku občerstvení 

u stánků si užily nejen děti, ale i většina dospě-

lých účastníků. Dále děkuji organizátorům i 

účastníkům Závodů přes rybník Dolejšák, byli 

to místní hasiči a výše uvedený nový spolek. 

O dalších akcích do konce roku se dočtete 

na jiném místě v tomto zpravodaji.   

Vážení občané, jelikož je toto číslo Zpravodaje 

posledním v tomto roce, dovolte mi poděkovat 

Vám všem za spolupráci v uplynulém letošním 

roce a popřát Vám k nadcházejícím nejkrásněj-

ším svátkům v roce Veselé vánoce a hodně štěstí, 

zdraví a spokojenosti do roku 2013 

Jaroslav Švarc, starosta obce

PŘEHLED  AKCÍ  POŘÁDANÝCH  VE  SPOLUPRÁCI  S  OBCÍ 

  1. prosince 2012  od 16.00 hod. Růžové náměstí 
Rozsvěcení vánočního stromu a odhalení prvního 

zvánovického betlému. 

23. prosince 2012  od 17.00 hod. U Kaple Tradiční setkání „Pod vánoční hvězdou“ 

31. prosince 2012 od 22.00 hod. Růžové náměstí Silvestrovské setkání Zvánováků 
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ZVÁNOVICE  

SVATÝ MARTIN VE ZVÁNOVICÍCH - NESNĚŽILO, PRŠELY BONBÓNY 

Okrašlovací spolek Zvánovice uspořádal už druhou Lampiónovou párty, na které se tradičně nejvíc bavily 

děti. Než se asi 200 účastníků vydalo na lampiónový průvod obcí, zahřála se většina dospěláků grogem nebo 

horkou griotkou. Děti bojovaly recitací o první sladkosti. „Jako vždy jsme napekly pro své spoluobčany spous-

ty dobrot. Třeba minipizzy, párečky v listovém těstě, buchty, řezy, koláče… zkrátka každá něco. Tradičně to 

zmizelo jako pára nad hrncem,“ smála se nad prázdnými tácy jedna z organizátorek Eva Skuhrovcová. 

Světelný had prošel Školní a Vládní ulicí na Marjánku, dále kolem rybníku a hospody zpátky na Růžové ná-

městí. Zábavný program doprovodila pohodová hudba a samozřejmě soutěž o nejoriginálnější lampión. Pavlí-

na Tiptová z pořádajícího Okrašlovacího spolku poznamenala: „Nezávislá a absolutně nepodplatitelná poro-

ta… (ehm, ani buchtou!) měla skutečně náročný úkol. Úžasný byl např. lampión na rybářském prutu nebo 

z barevných kroužků, dokonce keramické lampióny … a všechny byly nádherné. Zvánovické děti jsou opravdu 

šikovné a nápadité. Obzvláště Patrik Pokotylo, který stejně jako loni soutěž vyhrál.“ 

Největší zábava byla při bonbónovém dešti. Zvánovice tak letos na svatého Martina nezasypal sníh, ale skoro 

3 kila sladkých pochoutek Okrašlovací spolek Zvánovice děkuje obci za podporu našeho konání. 

ROZSVÍTÍME SI NÁŠ VÁNOČNÍ STROM, ODHALÍME HISTORICKY PRVNÍ 

ZVÁNOVICKÝ BETLÉM  

Okrašlovací spolek Zvánovice Vás dále srdečně zve na rozsvícení vánočního stromu a slavnostní odhalení 

historicky prvního zvánovického betlému. Svátečně laděná akce se uskuteční v sobotu 1. prosince od 16 ho-

din na Růžovém náměstí.   

Byli bychom rádi, kdybyste všichni přinesli jednu vánoční ozdobu i s háčkem, šňůrkou, drátkem… a na strom 

ji sami umístili Motto: „Ozdobme si náš zvánovický vánoční stromek. “ Fantazii se samozřejmě meze 

nekladou. Členové našeho občanského sdružení také nějaké připraví (např. z ořechových skořápek, žaludů, 

kaštanů, fazolí, rýže apod.). Až budete ozdobu na stromek dávat, něco si přejte! Určitě se Vám to splní 

Chceme pro nás všechny vytvářet příjemné prostředí k žití. A protože dobře víme, že ´život je krátký´, hodlá-

me vynaložit maximální úsilí k tomu, abyste si co nejvíc našich společných setkání stále rádi připomínali. A 

doufáme, že k nim bude patřit právě i odhalení prvního zvánovického betlému. 

Myslím, že se Vám to bude líbit: koledy, zdobení stromku, slavnostní odhalení betlému, svařák, tradiční dob-

roty připravené našimi členkami, drobný program pro děti (např. umístění zlaté komety na betlém)… Těšíme 

se na Vás       

PS: Všichni jste zváni na Silvestrovské setkání Zvánováků. Nejenže každý dostane zdarma šampaňské na 

přípitek a drobný dárek, ale také pro Vás chystáme malé překvapení… Neseďte doma a přivítejte nový rok 

společně s námi! Sraz je 31.12. ve 22 hodin na Růžovém náměstí.  

 

          Autor: Soňa Jindrová 
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LADŮV KRAJ – DĚJINY OD OSÍDLENÍ DO STŘEDOVĚKU 

Ladův kraj se nemůže pyšnit známými památkami, přesto nebo možná právě proto je na místě věnovat 

další článek historii tohoto území. Zmíníme také místa a souvislosti z blízkého i vzdálenějšího okolí, 

které měly vliv na minulost našeho kraje.  

Dějiny každého území jsou ovlivněny jeho přírodními poměry. Nejinak tomu bylo i zde, kde hrála svou roli 

výše položená, zvlněná, málo úrodná krajina Středočeské pahorkatiny s neprostupnými lesy, řeka Sázava a její 

brody a v neposlední řadě rudná ložiska. 

Počátky zdejšího osídlení spadají do mladší doby kamenné s doloženými sídlišti na území dnešních Říčan a 

Jažlovic. Stopy osídlení z doby bronzové nejsou na tomto území známy. K trvalému osídlení tak patrně do-

chází až v mladší době železné ve 3. století před Kristem, kdy území kolonizují Keltové. Je pravděpodobné, že 

až sem zasahoval mocenský vliv oppid Závist a Šance, nejvýznamnějších keltských oppid své doby, stojících 

naproti dnešní Zbraslavi při ústí Břežanského údolí. Na přelomu letopočtu jsou Keltové částečně vytlačeni a 

částečně asimilují s přicházejícími germánskými kmeny. Osídlení zdejšího kraje pokračuje bez přerušení až 

do příchodu Slovanů v 6. století.  

Na území Čech postupně vznikají slovanská kmenová knížectví. Oblast dnešního Ladova kraje se nacházela 

na samém okraji území kmene Čechů, jeho větší část však tvořilo řídce nebo zcela neobydlené hraniční území 

se sousedním knížectvím zličským, posléze kouřimským, kterému před svým vyvražděním v roce 995 vládli 

Slavníkovci. Až po dnešní obce Doubravčice a Tismice na  Českobrodsku byl hraniční „černý les“, jehož 

zbytky jsou zde zachovány dodnes a který se objevuje i v názvu Kostelce nad Černými Lesy.  

Po násilném sjednocení obou knížectví pod vládu Přemyslovců toto, původně řídce obydlené, hraniční území 

začíná těžit ze své polohy při cestě spojující Prahu s Kouřimí. Krajem procházela i druhá významná cesta, 

vedoucí k Sázavskému klášteru. Z té navíc odbočují další dvě cesty mířící k brodům přes Sázavu a směřující 

dále na jih Čech.  Jedna vedla přes Kostelec u Křížku k brodu v Týnci nad Sázavou, druhá odbočovala 

v Mnichovicích a Sázavu překračovala v dnešním Poříčí nad Sázavou. Podél všech těchto cest vznikaly osady 

a románské kostely. V Kostelci u Křížku a Poříčí nad Sázavou stojí tyto kostely dodnes, jinde se dochovaly 

pouze zbytky. Z těch pak stojí za zmínku především náhodně objevený zdobený portál kostela v Hrusicích.  

Ve 13. století zde roste moc a význam dvou rodů. Prvními jsou páni z Všechrom, později z Říčan, kteří zaklá-

dají v Říčanech hrad a stojí tak i u zrodu města. Hrad staví, pravděpodobně v letech 1260-1270, Petr 

z Všechrom, nejvyšší komoří Přemysla Otakara II. K říčanskému hradu patří statky v dnešních Velkých Po-

povicích, Kunicích, Čestlicích, Tehově a další. Rod pánů z Říčan vlastnil celou řadu panství v celých střed-

ních Čechách. Až do husitských válek však zůstává hlavní državou panství říčanské. Poslední linie pánů 

z Říčan vymřela v 19. století, na říčanské  panství se však po husitských válkách již nikdy nevrátili. 

Druhým významným rodem té doby ve zdejším kraji jsou páni z Dubé – rodová větev Benešoviců. Ondřej 

z Dubé (což je jméno, které se v rodě vyskytuje až do 15. století) zakládá kolem roku 1280 u řeky Sázavy hrad 

Dubá. Rod pánů z Dubé zastává, podobně jako pánové z Říčan, významné zemské úřady. Další nositel rodo-

vého jména Ondřej zastává za vlády Karla IV. úřad nejvyššího zemského sudího. Po smrti Karla IV. je po-

pravčím ve Vltavském a Kouřimském kraji. Za věrné služby je králem Václavem IV. odměněn předáním hra-

du Zlenice (je to ta – pozdější - zřícenina, která se často objevuje na Ladových obrazech). Vliv pánů z Dubé se 

v našem kraji týkal především území kolem řeky Sázavy – Kaliště, Senohrab, Mirošovic, Lštění, Hrusic apod. 

Tyto a další obce byly později také na čas vystaveny plenění lapky Jana Zoula z Ostředka, který se roku 1403 

dokonce zmocnil hradu Dubá. Roku 1404 byl hrad dobyt zemskou hotovostí, Zoul byl zatčen, souzen a ná-

sledně popraven.  

 

Prameny: Museum Říčany, www.zriceniny.cz, www.wikipedia.cz, Dějiny zemí Koruny české 
 

Autor: Roman Sauer          

Manažer Svazku obcí Ladův kraj 

  

http://www.zriceniny.cz/
http://www.wikipedia.cz/


4  

 

PROTI TOKU ČASU  

 
(článek z pozůstalosti po Josefu Jordánovi) 
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Mateřská škola Zvánovice 

Školní 99, Zvánovice, 25165 

Kapacita: 20 dětí 

 

do 31.12.2012 detašované pracoviště spadající pod organizaci: 

Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov 

Nám. 9 května 68 

251 65  Ondřejov 

    www.mszvanovice.webnode.cz         otevřeno 7-16:30h. (mimo prázdniny) 

 mszvanovice@seznam.cz                                                  

            do 31.12.2012: + 420 734 575 389, od 1.1.2013: + 420 605 393 038 

 

Z nedávno uskutečněných akcí mateřské školy:  

- uspořádání kulturní vložky (pásmo písní a básní) v programu Vítání občánků 

- dvě divadelní představení přímo v mateřské škole: Palačinková Pepinka a Děti moře 

- výlet na interaktivní akci do Anežského kláštera 

- vyrábění dárečků a zpívání našim seniorům při předvánočním setkání na obecním úřadě 

Plánujeme:  

- muzikálové představení v divadle v Praze - Kocour Modroočko 

- předvánoční setkání rodin přijatých dětí v mateřské škole 

Náš vzdělávací program doplňujeme různými aktivitami na přání rodičů: 

- naši žáci se účastní výuky Figurkové školičky (rozvoj intelektu a logicko-matematických schop-

ností) 

- každé úterý probíhá jedna hodina výuky základních pojmů v anglickém jazyce 

- v pravidelných termínech zpracováváme pod vedením odborné lektorky keramickou hlínu a vyrá-

bíme malá dekorativní dílka 

- každý čtvrtek jezdíme do solné jeskyně 

- postupně opět zařazujeme i další aktivity jako je zdravé dýchání = veselé pískání na flétnu 

Na přelomu roku 2012 a 2013 dojde k odloučení detašovaného pracoviště mateřské školy od výše 

uvedené ZŠ a MŠ Ondřejov a ke změně zřizovatele na obec Zvánovice. Tím se zvánovická mateřská škola 

stane samostatnou příspěvkovou organizací. Platným konkurzním řízením na ředitelku nové mateřské školy 

byla vybrána a jmenována dosud současná vedoucí detašovaného pracoviště mateřské školy.  

S tím souvisí i další legislativní kroky. Ohledně zápisů do nové organizace budou v nejbližší době sta-

novena kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyhlášen zápis. Díky smlouvě mezi zřizovateli sou-

časné a budoucí právní formy organizace budou do mateřské školy přednostně přijaty ty děti, které do ní do-

cházely do 31.12. 2012. Od 1.1.2013 je volné jedno místo. Sledujte vývěsku obce i výše uvedené stránky naší 

mateřské školy. 

Za MŠ Zvánovice paní učitelky Veronika a Monika 

Odkaz na web obce Zvánovice: http://www.obeczvanovice.cz/materska-skola/  

http://www.mszvanovice.webnode.cz/
mailto:mszvanovice@seznam.cz
http://www.obeczvanovice.cz/materska-skola/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.obeczvanovice.cz%2Fmaterska-skola%2F
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V uplynulém období nás navždy opustila: 

paní Jaroslava Veselá 

Věnujte jí prosím tichou vzpomínku. 
 

  

OBECNÍ KNIHOVNA ZVÁNOVICE 

Zveme Vás na čtení z BIBLE pro úplně všechny a na otevřenou diskuzi u čaje a kafe, kde žádná otázka není 

tabu. Nejde o přednášku, ale o povídání nad Vašimi otázkami, se kterými můžete přijít sami, a když žádné 

nebudou, můžeme se zastavit přímo nad textem z Bible.  

Každý čtvrtek v Místní knihovně v 18.30 hodin (nad školkou v I. patře) v měsíci únor a březen 2012. Cílem 

je seznámení se s obsahem Písma a přátelská atmosféra bez dalších ambicí. 

Leoš Princl 

 

KDYŽDDDMlýnské 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 

 

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito 

spoluobčané: 

 

 

 

Listopad 

 

87 let – František Matys 

84 let – Stanislav Medřický 

60 let – Jan Petráš 

 

Prosinec 

 

83 let – Jaroslava Povýšilová 

80 let – Miloslav Bezák 

75 let – Jaroslav Hlavatý 

70 let - Pavla Vosková 

65 let – Marie Pinkerová 

60 let – Eva Deverová 

Všem srdečně blahopřejeme 

 

V měsíci. říjnu se konalo vítání ob-

čánků, na kterém byly slavnostně 

uvítány děti narozené v průběhu 

uplynulého roku: 

Jan Chejn 

Aleš Václav Pác 

Patrik Vaněček 

Ella Drbohlavová 

Václav Jelínek 

Viktorie Kosinová 

 

Všem dětem i jejich rodičům přejeme hodně 

zdraví a spokojený život ve Zvánovicích. 

 

mailto:Zvanovice@gmail.com

