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   Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                              ročník 2013      číslo 1 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Vážení spoluobčané, 
po prvé v letošním roce 2013 přinášíme informace o 

dění v naší obci. Především musím poděkovat 

okrskové volební komisi v naší obci za zajištění 

zdárného průběhu voleb. Letos se konaly první přímé 

volby prezidenta České republiky v historii naší 

republiky. V 1. kole přímé volby v naší obci vyhrál 

Karel Schwarzenberg před Milošem Zemanem. 

V druhém kole tomu bylo právě naopak rozdílem 

jednoho hlasu. 

Dále děkuji Okrašlovacímu spolku ve Zvánovicích 

za rozsvícení vánočního stromu uprostřed obce a 

za postavení prvního venkovního Betlému. Dále 

děkuji tomuto spolku za zorganizování setkání 

občanů Zvánovice na Silvestra s Novoročním 

přípitkem a dále za uspořádání 2. masopustu 

v novodobé historii obce. 

Kanalizace a voda. 

V současné době je připojeno a přihlášeno k napojení 

na obecní kanalizaci 129 domácností či jednotlivých 

odběratelů. Je nanejvýš nutné, aby se připojili a 

přihlásili k odběru ostatní občané, kteří mají zaplacen 

příspěvek k napojení na veřejnou kanalizaci. Čistírna 

odpadních vod dosud nemá zajištěn trvalý potřebný 

příkon komunálních odpadních vod. Opět 

připomínám, že je zakázáno do systému kanalizace 

vypouštět dešťové vody, přečerpávat obsah z jímek a 

žump. Do systému se nesmí vypouštět nadměrné 

množství tuků (pravděpodobně ze smažení a 

fritování). 

Žádám občany, kteří jsou již připojeni na kanalizaci a 

nedostali fakturu za stočné, aby tuto skutečnost 

nahlásili provozovateli do Strančic. Na obecním 

úřadě nebo i v prodejně jsou k vyzvednutí tiskopisy, 

na kterých lze tuto skutečnost oznámit. Ještě jedna 

připomínka pro občany, kteří nezaplatili příspěvek 

k připojení a nebudou připojeni, budou muset 

dokladovat Životnímu prostředí v Říčanech, jakým 

způsobem likvidují tyto odpadní vody. Doporučuji 

občanům ukládat doklady za vyvážení žump. Další 

informace se dočtete na vloženém letáku. 

Poplatky za odpad 

Dne 1. 1. 2013 vstoupila v platnost Obecně závazná 

vyhláška obce č. 2/2012, upravující poplatky 

za odpad. K navýšení poplatku, který je vybírán 

od občanů, došlo z důvodu výše skutečných nákladů 

hrazených obcí svozové firmě. Upozorňuji občany, 

že splatnost poplatku pro občany s trvalým 

pobytem v obci uplynula 28.2.2013. V nejbližších 

dnech budou rozesílány upomínky, a poplatek 

může být navýšen až na trojnásobek. Pro majitele 

rekreačních objektů je splatnost prodloužena 

do 31.5.2013. Podrobnější informace naleznete uvnitř 

zpravodaje a v uvedené vyhlášce.  

Mateřská škola. 

Od 1. ledna 2013 je Mateřská škola ve Zvánovicích 

provozována samostatně, jako příspěvková organiza-

ce obce Zvánovice. Na základě konkurzu byla ředi-

telkou Mateřské školy jmenována od 1. 1. 2013 paní 

Veronika Vaněčková ze Zvánovic z oblasti u Struha-

řova. Přeji všem pracovníkům MŠ hodně úspěchů 

v práci s dětmi i jejich rodiči. 

Jaroslav Švarc, starosta obce 
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PROČ TŘÍDIT ODPAD?  

Důvodů je mnoho a nelze se všemi v tomto krátkém článku podrobně zabývat. Na prvním místě jsou samo-
zřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Obec 

svozové firmě platí nejen za svoz komunálního, ale i tříděného odpadu. Obec Zvánovice má však v současné 

době uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně 
přispívá. Příspěvek je vypočítáván zpětně podle množství vytříděného odpadu. Čím více odpadů tedy vytří-

díme, tím více peněz dostaneme zpět. Tímto způsobem je možné snížit náklady obce na likvidaci odpadu, 

ze kterých je každoročně vypočítáván místní poplatek. 

V obci jsou dvě sběrná místa tříděného odpadu: Ve Školní ulici u č. p. 31 (u dětského hřiště) a v Okružní 
ulici (u rybníka poblíž „hasičárny“). Při odkládání vytříděného odpadu je třeba dodržovat několik základních 

pravidel: do barevných kontejnerů vhazovat jen to, co tam opravdu patří, udržovat pořádek a být ohleduplný 

k ostatním občanům – například sešlapávat PET lahve, aby nezabíraly zbytečně moc místa a nedocházelo 
k předčasnému zaplnění kontejnerů, tak aby tam mohli odkládat odpad i ostatní lidé. Pokud je do kontejneru 

vhozen odpad, který tam nepatří, je tím třídění znehodnoceno a odpad je odvezen jako běžný komunální. Vha-

zování znečištěného odpadu je nejen nehygienické, ale znemožní též recyklaci. Nepořádek kolem kontejnerů 
je třeba uklízet a obec za to platí… 

Jak správně třídit 

Žlutý kontejner na plasty 
ANO Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET 

láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických 

přípravků, kelímky od jogurtů (čisté), mléčných vý-
robků, balící fólie od spotřebního zboží a další vý-

robky z plastů. 

NE Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících 

přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebez-
pečných látek, podlahové krytiny či novodurové 

trubky, automobilové nárazníky. 

Modrý kontejner na papír 
ANO Časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové 

obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky 

s fóliovými okýnky nevadí, bublinkové obálky pouze 

bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír 
s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování 

samy oddělí. 

NE Uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv zne-
čištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále 

recyklovat.  

Zelený kontejner na sklo 
ANO Jakékoliv sklo, například lahve od vína, alko-

holických i nealkoholických nápojů, sklenice 

od kečupů, marmelád či zavařenin (vymyté). Patří 
sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné 

sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! 

NE Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. 
Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba dráto-

vané sklo, zlacená a pokovovaná skla.  

Bioodpad - kompostování 

ANO Zbytky ovoce a zeleniny, kávové a čajové 
zbytky, skořápky z vajíček a ořechů, lepenka, papí-

rové kapesníky, ubrousky, posekaná tráva, listí, vět-

vičky, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, trus bý-
ložravých hospodářských zvířat, peří, chlupy, vlasy. 

NE Kosti, odřezky masa, kůže, stolní oleje a tuky 

chemicky ošetřené materiály – zbytky barev, laků 

apod., popel z uhlí, cigaret, prachové sáčky z vysava-
če, exkrementy masožravých zvířat, časopisy, plasty, 

sklo, kovy, kameny  

Popelnice a kontejnery na směsný komunální od-

pad 

Sem odkládáme vše, co již není možné vytřídit. Po-

zor! Svozová firma upozorňuje, že pokud bude ná-
doba obsahovat bioodpad (tráva, ovoce, větve, keře 

atd.), nebude vysypána. 

Důležité upozornění! 
 Dětské pleny a další hygienické potřeby patří do popelnice! Nesmí se vhazovat do kanalizace, ani do ná-

dob na tříděný odpad.!  

 Rovněž olej z fritování se nesmí vypouštět do kanalizace, musí s ním být nakládáno jako s nebezpečným 

odpadem.  
 Je zakázáno vyvážet posekanou trávu do lesa a na jiná veřejná prostranství, Odbor životního prostředí 

Říčany může nařídit Obci Zvánovice likvidaci skládky a viník může být potrestán vysokou pokutou 

za černou skládku. 
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Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů 

Poplatek platí: 

a) fyzická osoba, 

1. která má v obci trvalý pobyt, 

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České 

republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana 

podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve 

kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou oso-

bu. 

Sazba poplatku činí 700,- Kč 

Plná cena za roční známku na popelnici  

nádoba 120 l týdenní svoz 2527 Kč 

  1x za 14 dní 1711 Kč (sudý čtvrtek) 

nádoba 240 l týdenní svoz 3875 Kč 

  1x za 14 dní 2527 Kč (sudý čtvrtek) 

Splatnost: Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. 2. a do 30. 6. příslušného 

kalendářního roku. Poplatek může být splacen jednorázově do 28. 2. příslušného kalendářního roku. 

Splatnost poplatku za nemovitost, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je do 31. 5. příslušného ka-

lendářního roku. Mimořádná pracovní doba v pokladně bude v sobotu 25. 5. 2013 od 8 do 12 hodin. 

Způsob platby: 

a) v hotovosti v pokladně OÚ v úterý od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin., ve středu od 13 do 19 hodin. 

b) bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A na účet obce 

Číslo účtu: 9120201, Kód banky: 0100 

Variabilní symbol:1340 Před uvedený variabilní symbol doplnit číslo popisné nebo evidenční (chaty) 

Konstantní symbol: 0308, Specifický symbol se neuvádí. 

Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení plátce. 

Upozornění: Neposílejte prosím platbu poštovní poukázkou typu „C“ (na adresu příjemce).  

Další informace: Obec Zvánovice, Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 

   Svozová společnost .A.S.A., spol. s r.o. - provozovna Říčany 

 

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2013 

Nebezpečný odpad a elektrozařízení:  16. 5. 2013 a 12. 9. 2013 

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, motorové oleje, barvy, pryskyřice, deter-

genty a odmašťovací přípravky, léky, baterie a akumulátory, lednice, televize a jiné drobné elektro. 

Nebere se: eternit, boilery, velké lednice a mrazáky z prodejen nad 45 kg, nekompletní nebo rozbité zařízení. 

Pneumatiky:  18. 6. 2013 - pouze osobní a bez disků 

Odvoz bude uskutečněn v ranních hodinách z prostoru u Obecního úřadu, Růžové nám. 158. 

http://www.uredni-deska.info/obce/1597/deska/ozv_2-2012.pdf
http://www.asa-group.com/cs/Ceska-republika/Provozovny/-A-S-A-spol-s-r-o-provozovna-Ricany.asa
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KANALIZACE 

Kanalizace v obci Zvánovice byla vyprojektována a je provozována jako oddílná, tudíž do této 

kanalizace je dovoleno vypouštět pouze komunální odpadní vody a nepatří tam dešťové a jiné 

balastní vody. 

V současné době máme za sebou již více jak rok zkušebního provozu čistírny odpadních vod a provozování 

kanalizace v obci Zvánovice. V listopadu loňského roku proběhly odečty vodoměrů a bylo fakturováno vodné 

a stočné. Na základě vyhodnocení provozu můžeme konstatovat, že v tomto období docházelo k hrubému 

porušení ustanovení Kanalizačního řádu schváleného obcí Zvánovice: 

- do kanalizace je přečerpáván obsah septiků a žump 

- je vypouštěno nadměrné množství tuků (pravděpodobně ze smažení a fritování) 

- bylo zjištěno vypouštění odpadu z domácích zabijaček, zbytky jídel, kuchyňský odpad 

- vhazovány dámské hygienické potřeby, jednorázové dětské pleny, vlhčené ubrousky 

- vhazovány pevné odpady jako sklo, plast 

- vypouštění dešťové vody 

Podle výše nátoku na čistírnu odpadních vod jsou s  největší pravděpodobností v obci na kanalizaci připojeny 

nemovitosti, jejichž vlastníci neuznali za vhodné uzavřít s provozovatelem smlouvu na odvádění odpadních 

vod. 

Všechny výše uvedené skutečnosti mají negativní vliv na čištění odpadních vod a zatěžují celý systém eko-

nomicky, což se nakonec negativně odrazí v ceně, kterou budou muset řádně přihlášení obyvatelé zaplatit za 1 

m
3
 odpadních vod.  

Pro stávající zákazníky 

Upozorňujeme na nutnost vrácení jednoho vyhotovení smlouvy na odvádění odpadních vod do kanceláře Zá-

kaznického centra provozovatele. Změna v počtu osob nahlášených k odvádění odpadních vod ve smlouvě je 

možná pouze jednou ročně a tento údaj bude porovnán s počtem trvale hlášených osob v nemovitosti evidova-

ných na OÚ Zvánovice. 

Pro budoucí zákazníky 

V momentu napojení nemovitosti přes kanalizační přípojku na kanalizaci pro veřejnou potřebu, žádáme o 

nahlášení dne připojení na kanalizaci, resp. započetí vypouštění odpadních vod co možná nejdříve do Zákaz-

nického centra provozovatele. K uzavření smlouvy je třeba nahlásit zdroje pitné vody a počet osob trvale žijí-

cích v nemovitosti. Při připojení do 15. dne v měsíci bude za počátek vypouštění odpadních vod považován 1. 

den téhož měsíce, při připojení po 15. dni bude dnem vypouštění 1. den měsíce následujícího.  

Upozorňujeme, že odběr vody nebo vypouštění odpadních vod bez existence Smlouvy na odběr vody a odvá-

dění odpadních vod s provozovatelem je v rozporu se Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. 

a Obchodními podmínkami provozovatele. 

I.T.V. CZ s.r.o. - Zákaznické centrum 

Kontakt : nám. Emila Kolbena 460, 251 63 Strančice, tel. : 323 607 782; mobil: 722 201 235  e-

mail: sorj.provoz@seznam.cz 

 

mailto:sorj.provoz@seznam.cz
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ZVÁNOVICKÉ ÚDOLÍ 
(5. srpna 1923) 

Mezi Zvánovicemi a Voděrady směrem severním k Habru táhne se rozkošné údolí s potokem zvánovickým, 

které turistům pražským málo je známo a vůbec milovníky přírody zřídka navštěvováno, ačkoliv náleží k nej-
krásnějším koutům dalšího okolí pražského. Příčinou toho jest jeho odlehlost od dráhy, neboť nejbližší stanice 

Mnichovice jest dvě hodiny vzdálena. Údolím vine se potok, ústící v Sázavě. Údolí jest celé zarostlé vysokým 

lesem, hlavně jehličnatým a lesy tyto dále k Habru splývají s velikým komplexem lesů jevanských. Bývá tu 
pusto, tiše, živé duše tu nepotkáš, leda hubaře ze Zvánovic a Habru, neboť hub roste zde všude veliké množ-

ství. 

Scenerie údolí připomíná nám lesní, divoké rokle v Šumavě neb Krkonoších. Kolem potoka leží gigantské 
balvany žulové, jimiž se prodírá čistá bublající voda, která tu a tam tvoří jako křišťál průsvitné nádržky, v 

nichž prohánějí se malé rybičky pod sklánějícími se vějíři kapradin. Zdá se, jakoby sem obrovské balvany 

někdo v starých dobách naválel. Podobné kameny nalezneme ale také na vrcholech okolních hřebenů, ano leží 

nezřídka jeden na druhém. Místy ční živá žulová skála přímo z úbočí nebo tvoří skalní roklí. Tyto obrovské 
skalní útvary žulové jsou ostatně charakterem všeho okolí Říčan, Jevan a Čern. Kostelce. V údolí doubravčic-

kérn je také množství podobných balvanů, po nichž voda potoku skáče a jež tvoří divokou scenerii romantic-

kého údolí pod Čern. Kostelcem k Čes. Brodu se táhnoucího. 

Lesy údolí zvánovíckého jsou stinné, staré a byly tu kmeny, před nimiž musí turista smeknouti. Ještě nyní tu 

viděti po nich pařezy přes metr tlusté. Ve válce vzaly poslední z nich za své, což divokostí a kráse údolí mno-

ho uškodilo. Vegetace v údolí jest divoká a rovněž podhoří v Šumavě připomínající. Na slunných úklonech 

mezi lesem, kde vřes a zelená tráva se rozrůstá, žloutnou se nádherné květy pravé horské arníky a vedle spousty 
modrého černýše (Melamp. nernor.), z něhož trčí tu a tam zelené květenství Epípactís. V lesích všude jest hoj-

nou mařinka, žindava a nesčetné konvalinky. Podle pěšin vidíme modré zvonky a žluté náprstníky. U potoka 

celé legíe netýkavek a po zeleném koberci rozlézá se něžná Lysimachie nemorum se svými žlutými kvítky. Na 
jaře voní tu růžové keříky lýkovce, který nyní v létě nese na větvích šarlatové bobule jako ozdobné korálky. 

Hned na začátku údolí za mlýnskými kameny žloutnou se v květnu louky spoustou úpolínů (Trollius], jež najde-

me také u luční pěšiny, vedoucí nás z Myšlína k Zvánovicům, a to ve společnosti nádherného kosatce síbířského 
(Iris sibirica}, Dále k Habru rozděluje se potok v tenké proudečky, v nichž sbírá se voda z mokřadel lesních, 

vesměs měkkými koberci rašeliníků zarostlých. Z těchto mokřade1 pryští voda i v nejsušších palčivých měsí-

cích letních.  

V hlubokém lese nad údolím jest i v poledne pološero a posvátný klid ruší jen temný praskot a šum ve vyso-
kých korunách nebo pískání lesního káněte. Nezřídka přeběhne nám přes cestu čiperná veverka a drápe se na 

kmeni vysoké jedle. Vyškrábeme-li se na stráň mezi skalami, vyplašíme v roští často srnu, která ve výklenku 

skalním hověla si ve stínu a snila svůj sen z noci minulé. Ospale se na nás podívá a již švížnýrní skoky přes 
mladé smrčí utíká do hlubiny lesní. 

Potkáváme starého, šedivého hubaře z Habru s košíkem na ruce. Zdraví nás zdvořile a na naše oslovení ukazu-

je nám čerstvé hřiby v koši, několik křemenáčů a něco žlutých, vonných lišek. Chudí lidé okolních vesnic toulají 
se v zdejších lesích po celý rok a živí se sbíráním hub, malin, ostružin, jahod a různých léčivých bylin. Houby 

nosí v koších na nádraží mníchovické v noci a posledním vlakem odvážejí do Prahy. Ráno je vidíme v 8 hodin 

na vinohradském nádraží již s koši prázdnými.  

Údolí zvánovické má však také svou památku historickou z dob prastarých, bezpochyby z prvních dob před-
křesťanských, kdy Čechové ctili ještě Svantovíta a jiná božstva v hájích, na kopcích a skalách, kdež zpěvem, 

obětmi a modlitbami vzývali své neviditelné ochránce o pomoc v určitých dnech ročních. Je to skalní obětiště, 

známé jen několika nadšeným členům turistické společnosti pražské. Já znám místo toto již po 40 roků. Jde-
me-li lesní pěšinou podle potoka od silnice sestupující od Zvánovic přes údolí do Voděrad na sever (proti 

proudu), nalezneme pod vysokým vrchem, borem porostlým, na louce rozválené, podivné "mlýnské kameny". 

Jsou to kotouče až metr v průměru a skoro metr vysoké beze vší struktury, hrubě otesané. Jsou namnoze hlu-

boko v zemi zapadlé, takže jen část jich vyčnívá nad povrch louky. Co tyto kameny znamenají? Kdo je zde 
nechal a proč? 

Úryvek z knihy Josefa Velenovského Obrázky 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané: 

Leden 

81 let – Růžena Knížková 

70 let – Jaroslav Švarc 

65 let – Jana Ježdíková 

             František Malý 

 

 

 

 

 

Únor 

85 let – Oldřich Felbr 

83 let – Růžena Matysová 

80let – Miroslav Bubeník 

            Marie Pácová 

70 let – Václav Ježdík 

60 let – Zdeněk Zuzaník 

 

 

Všem srdečně blahopřejeme. 

Březen 

65 let – Jiřina Bartáková 

             Lenka Škabroudová 

60 let – Ladislav Povýšil 

70 let – Josef Chytra 

 

 

 

 

 

 

V uplynulém období nás navždy opustili: 

pan Vladimír Broukal ve věku 58 let 

pan Jiří Trojánek ve věku nedožitých 49 let 

 

 

Věnujte jim prosím tichou vzpomínku. 

PROTI TOKU ČASU  

Josef Velenovský  

narodil se 22. 4. 1858 v Čekanicích u Blatné, zemřel 7. 5. 1949 v Mnichovicích u Prahy. 

Byl žákem Ladislava Čelakovského, navštěvoval i botanické přednášky Moritze Willkomma, vystudoval bo-

taniku a filozofii. V roce 1885 se na Karlově univerzitě habilitoval, 1892 byl jmenován mimořádným a 1898 

řádným profesorem botaniky. Založil Botanický ústav v Praze a řídil tamní botanickou zahradu. Do roku 1914 

byl předsedou České botanické společnosti 

Významných vědeckých výsledků dosáhl zejména v oblasti mykologie a srovnávací morfologie rostlin. Byl 

však i velmi svérázným filozofem, ve stáří se dostal i pod vliv spiritualismu a okultismu, nevyrovnal se s anti-

semitismem. Je autorem mnoha knih, převážně z oboru botaniky. 

Pozoruhodné jsou jeho Obrázky z let 1928 a 1930, o kterých v Předmluvě prohlásil, že „Kniha tato není ur-

čena pro panstvo akademické, jež pěstuje jen vysokou vědu na Olympu vědeckém, nýbrž jen pro široký lid, 

pro národ…“ Úryvek z této knihy, ve kterém je popisováno údolí Zvánovické potoka tak jak vypadalo před 90 

lety, otiskujeme v našem zpravodaji. Děkujeme paní Nadě Chytrové za upozornění na tuto zajímavou knihu a 

poskytnutí kopie kapitoly, ve které je popisováno okolí naší obce.  

 

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 
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