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   Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                              ročník 2014      číslo 2 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE  

Vážení spoluobčané, 
ještě jednou v roce 2014 přinášíme v tomto 
zpravodaji nejnovější informace o dění v naší 
obci. Velice rád vám sděluji, že bylo provedeno 
závěrečné vyúčtování obdržené dotace na kana-
lizaci a ČOV, oficielně nazvané Zpráva o kontrole 
dokumentace Závěrečného vyhodnocení regis-
trovaného projektu akce č.229D313003274. Vý-
sledek kontroly: cituji- 

Čerpání finančních prostředků na projekt Zváno-
vice - kanalizace a ČOV za období 2010-2011 
odpovídá vydanému „Rozhodnutí“ v oblasti do-
tace. Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce 
byla dodána na KAZV Praha v požadovaném 
termínu.  Veškeré faktury byly doloženy, řádně 
uhrazeny. Celkové náklady na tuto akci činily 
62 329 844,40 Kč. 

Z toho náklady ze státního rozpočtu činily 
49 690 000 Kč, vlastní zdroje včetně úvěru činily 
12 639 844,40 Kč. Kromě tohoto vyhodnocení 
financí byla provedena v říjnu tohoto roku ko-
laudace ČOV a tím uvedena do trvalého provozu. 
Čistírna má v současné době lepší parametry, 
než uváděl původní projekt. Poněkud problema-
tické však zůstávají 3 přečerpávací stanice, kde 
mnohdy nedostatečně zvládají přečerpávání 
osazená čerpadla a tato musí být ručně vyzved-
nuta a vyčištěny čerpací vrtule. Do odpadní ka-
nalizace neustále vhazují nezodpovědní uživatelé 
různý pevný odpad jako pleny, kapesníky i kusy 
látek a podobný materiál. O dalších novinkách se 
dočtete na jiném místě tohoto zpravodaje.  

Já bych ještě rád poděkoval bývalým zastupite-
lům za spolupráci v uplynulém volebním období 
a novému rozšířenému zastupitelstvu bych rád 
popřál především pevné zdraví a mnoho úspě-
chů v novém volebním období. Poděkování patří 
rovněž členům a členkám různých spolků v obci, 
členkám SPOZU, administrativním pracovnicím a 
pracovníkům zajišťujícím úklid v obci i těm obča-
nům, kteří bez nároku na honorář pracují ve pro-
spěch celé obce.   

Přeji všem občanům naší obce hezké prožití zbý-
vající části roku 2014, veselé Vánoce a hodně 
štěstí a zdraví v roce 2015 

Jaroslav Švarc, starosta obce 
 
 
Poděkování 
V říjnu letošního roku se konaly volby do zastupi-
telstva Zvánovic. Končí tak jedna etapa práce 
zastupitelů a začíná nová. 

Za Obec baráčníků bych chtěl všem členům za-
stupitelstva poděkovat za jejich práci, kterou 
za uplynulé období vykonali. Stálo je to mnoho 
úsilí, svým povinnostem se věnovali převážně 
ve svém volném čase a ne vždy se dokázali všem 
občanům zavděčit. O to víc si cením toho, že 
chtějí ve své práci pro obec pokračovat. 

Do nového volebního období jim přeji hodně sil, 
elánu a zdraví. 

Za Obec Baráčníků 
rychtář František Poskočil. 
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE ZVÁNOVICE  

Volby proběhly ve dnech 10. a 11. října 2014. 
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů  396 
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky  146 
Celkový počet odevzdaných úředních obálek   146 
Volební účast        36,87 % 
 
Dne 4. listopadu se uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva, na kterém byl zvolen starosta, 
místostarosta, předsedové a členové komisí: 
 
Jaroslav Švarc   starosta 
Ivan Hudecký    místostarosta 
Marcela Červenková   předseda finančního výboru 
Jindřich Lazar    člen finančního výboru 
Jiřina Bartáková   člen finančního výboru 
Ing. Josef Knížek   předseda kontrolního výboru 
Kateřina Splavcová   člen kontrolního výboru 
Ivan Kytka    člen kontrolního výboru 
Václav Povýšil    předseda výboru pro rozvoj obce a životní prostředí 
František Matys   člen výboru pro rozvoj obce a životní prostředí 
Zdeněk Veselý   člen výboru pro rozvoj obce a životní prostředí 
 

Kandidátní listina Mlýnské kameny – vol.obd.2014-2018 
Návrh programu rozvoje obce Zvánovice 

1/ Hospodařit na základě vyrovnaného rozpočtu a pravidelně splácet finanční úvěry obce. 

2/ Nadále zachovat účast obce ve sdružení dobrovolného Svazku obcí Region Jih, Mikroregion 
Ladův kraj, MAS Říčany a Komunitní síť Mnichovicka (internet). 

3/ Nadále dotovat dopravní obslužnost systému veřejné hromadné dopravy. 

4/ Po zrušení společného školského obvodu obcí Ondřejov uzavřít nový školský obvod či sdružení 
dobrovolného svazku obcí s obcí, která bude mít dostatečnou kapacitu školních míst (Mnichovice, 
Ondřejov, Chocerady). Podílet se na případných nákladech na provoz či přestavby-přístavby 
současných školních budov. Zachovat a dotovat Mateřskou školu ve Zvánovicích. 

5/ Podílet se na nákladech budování kanalizace v části obce u „Habru“. 

6/ Pečovat o vodní plochy-rybníky v majetku obce. Za pomoci dotace tyto vyčistit, opravit hráze, 
přelivy apod. 

7/ Postupně provést opravu stávajícího oplocení místního hřbitova včetně oplocení nové části. 

8/ Pečovat o stromy a zeleň v obci, historické památky a stavby, krajinu a životní prostředí. 

9/ Nadále rozvíjet sběr separovaného odpadu, bioodpadu apod. 

10/Podporovat činnost místních spolků a kulturní činnost. 

11/Průběžně opravovat a udržovat potřebnou infrastrukturu obce.              
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POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO  A ZMĚNA OD 1.11.2014   

Dnem 15. července 2013 nabyla účinnosti nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich káce-
ní. Tato vyhláška ze dne 27. června 2013 vyšla ve sbírce zákonů pod č.189/2013. Nově vymezuje 
některé pojmy a upravuje podmínky pro povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Chtěli bychom 
Vás informovat, že 1.11.2014 nabývá účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Tato novela přináší zásadní změnu 
týkající se kácení dřevin, na které není třeba povolení ke kácení dřevin. Nově se kácení v zahradách 
(zast. plochách a nádvořích nebo ostatních plochách se způsobem využití zeleň) bez povolení týká 
pouze ovocných dřevin.  

 Zahrada je vyhláškou definována jako pozemek 
u bytového nebo rodinného domu v zastavě-
ném území obce, který je stavebně oplocený a 
nepřístupný veřejnosti. Nestačí tedy, že je po-
zemek vedený v katastru nemovitostí jako za-
hrada, ale musí být současně splněny všechny 
podmínky uvedené vyhláškou. Za oplocený po-
zemek se při tom nepovažuje pozemek ohrani-
čený jen živým plotem. Tato výjimka pro dřeviny 
rostoucí na zahradách se nevztahuje ale ani 
na zahrady v zahrádkářských osadách, zahrady 
u rekreačních nemovitostí, ani na zahrady, 
na kterých není zároveň rodinný či bytový dům. 
V těchto případech stále platí, že povolení ká-
cení vyžadují všechny stromy s obvodem kme-
ne měřeným ve výšce 130 cm nad zemí 
nad 80 cm. 

Žádost o povolení kácení dřevin musí vedle 
obecných náležitostí podání podle správního 
řádu obsahovat 

a) označení katastrálního území a parcely, 
na které se dřeviny nachází, stručný popis umís-
tění dřevin a situační zákres, 
b) doložení vlastnického práva či nájemního ne-
bo uživatelského vztahu žadatele k příslušným 
pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovi-
tostí, včetně písemného souhlasu vlastníka po-

zemku s kácením, není-li žadatelem vlastník  
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, 
zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod 
kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení 
zapojených porostů dřevin lze namísto počtu 
kácených dřevin uvést výměru kácené plochy 
s uvedením druhového zastoupení dřevin, 
d) zdůvodnění žádosti. 
Na žádost není předepsán jednotný formulář. 
Žádost se podává na místní obecní úřad  

Vyhláška dále uvádí, že kácení dřevin se provádí 
zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Tím 
se rozumí období přirozeného útlumu fyziolo-
gických a ekologických funkcí dřeviny. 

V případě jakýchkoliv pochybností, či nejasnos-
tí doporučujeme raději před realizací kácení 
předem kontaktovat místně příslušný obecní 
úřad, který vydává povolení. Některé naše sdě-
lovací prostředky bohužel uváděly občany 
v omyl nepřesnými, či neúplnými informacemi. 
Sankce za porušení zákona o ochraně přírody 
jsou poměrně vysoké a i zde platí upravené 
přísloví raděj se 2x zeptej a pak teprve jednou 
řež. 

Připravil Ing. Beran, ochrana přírody 
 (zkráceno a upraveno)

Z OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZVÁNOVICE  

Okrašlovací spolek Zvánovice pro Vás připravil 
další akce, mnohé už tradiční. Rádi bychom Vás 
na ně pozvali. Nejprve bychom ale chtěli po-
děkovat panu Leoši Princlovi a panu Ivanu Kyt-
kovi za pomoc při natírání dětského hřiště. Jak 
víte, už loni se nám podařilo získat barvy 
od pana Roberta Nového (Barvy a laky Hosti-

vař). Pan Kytka i pan Princl se nezávisle na sobě 
nabídli, že hřiště natřou. Mockrát jim za to dě-
kujeme!  

Chtěli bychom také poděkovat Janě Zámyslic-
ké, pod jejímž vedením cvičí ženy každé pondě-
lí od 19 hod. v sále bývalé školy. První cvičení 
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se konalo 20. října. Kdo (ženy) má zájem, 
může se přidat. S sebou tenisky a karimatky.  

Nejbližší akcí je Svatomartinský lampiónový 
průvod. Uskuteční se v sobotu 15. listopadu 
od 15 hod. na Růžovém náměstí. V sále bývalé 
školy si budou moci děti vyrábět svatomartinská 
světýlka. Poté přijede sv. Martin a s ním také 
zima se sněhovými koulemi. Chybět nebude 
bonbónové sněžení, drobné soutěže, vyhlášení 
nejoriginálnějšího lampiónu, svatomartinské 
pochoutky a pití na zahřátí.  

Na druhý adventní víkend jsme připravili Rozsví-
cení vánočního stromu a betlému 
s Mikulášskou nadílkou. V sobotu 6. prosince 
od 16 hodin na Růžovém náměstí. Budeme tam 
zdobit stromek a stavět betlém. Nějaké ozdo-
bičky můžete vyrobit i vy, třeba s dětmi Letos 
nám bude u vánočního stromu zpívat koledy 
pěvecký sbor Chorus angelicus a malé vystou-
pení připravují i děti ze školky. V betlému se 
objeví nová postavička. A na závěr přijde Miku-
láš, čerti a andělé.  

Letošní novinkou je Vánoční koncert! V sále 
bývalé školy vystoupí Amálka K. Třebická a 
představí svou novou desku Za okny rychlíku. 
Čeká Vás směsice šansonu, jazzu, šantánu a ka-
baretu. Amálka slíbila, že koncert prošpikuje i 
svými písněmi z prvního alba Nešišlej!. Vánoční 
koncert s pohoštěním se bude konat v pondělí 
22. prosince od 19 hodin v sále bývalé školy.  

Poslední letošní akcí bude Silvestrovská párty. 
Ve středu 31. prosince se opět sejdeme 
ve 23:30 hod. na Růžovém náměstí a společně 
přivítáme nejen Nový rok, ale i nový rok 2015. 
Zn.: rachejtle s sebou, jídlo a pití máme 

Na závěr chceme poděkovat všem Zvánovákům 
a ostatním přátelům za přízeň a popřát do nad-
cházejícího adventního resp. vánočního období 
hodně zdraví, elánu, pohody, dobré nálady a 
stálého úsměvu na tváři 

 Těšíme se na setkání s Vámi 
  Soňa Jindrová 

ZVÁNOVIČTÍ HASIČI NA VZESTUPU 

Dobrovolní hasiči Zvánovice bodovali na hasič-
ské soutěži v Hrusicích, odkud přivezli skvělé 
výsledky. V srpnu také pořádali tradiční Závody 
přes rybník, které se po letech konaly na ryb-
níku u hasičárny. Chystají oblíbené Zabíjačkové 
hody. 

Body z Hrusic 

V sobotu 6. září 2014 se konala hasičská soutěž 
v Požárním sportu Okrsku čís. 2 v Hrusicích. Ze 
Zvánovic tam byly tři týmy: muži mladší, starší a 
také mladší ženy. Naši mladí hasiči (Adam Hla-
dík, Jaroslav Zámyslický, Jan Zámyslický, Tomáš 
Hakl, Jakub Jelínek, Lukáš Jelínek, David Horá-
ček) vybojovali 2. místo. Kromě toho se může 
tento tým pochlubit skvělým výkonem Lukáše 
Jelínka. V běhu na 100 m překážek obsadil 
2. místo. Starší muži (Luboš Poskočil, Václav 
Jelínek, Petr Lněnička, Libor Novák, Zdeněk Vr-
tiška, Jiří Havránek) se umístili na 4. místě. Ob-
rovský úspěch zaznamenal náš nově vzniklý tým 

mladších žen (Magdaléna Matysová, Gabriela 
Zapletalová, Romana Jelínková, Dana Zítková, 
Iva Svědíková, Milada Sikorová, Monika Jordá-
nová, Veronika Havránková). I jim patří druhá 
pozice za vynikající výkony. Navíc Dana Zítková 
zaběhla absolutně nejlepší čas na 100 m překá-
žek. Právem tak obsadila 1. místo. 

Závody přes rybník 

V srpnu jsme pořádali tradiční Závody přes ryb-
ník. A nově na rybníku u hasičárny. Na této vel-
mi úspěšné akci se podařilo vydělat nemalou 
finanční částku, která bude použita na obnovu 
hasičské zbrojnice, nákup pomůcek na trénink 
všech týmů SDH Zvánovice (např. káď na vodu, 
terče, překážky…). Při letošním ročníku došlo 
k několika stížnostem. Za oprávněné podněty 
se ještě jednou omlouváme. 
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Plány do budoucna 

Myslíme si, že stmelování obce a podpora dob-
rovolných hasičů má smysl. Chtěli bychom proto 
navázat na slavnou historii SDH Zvánovice a 
vytvořit další týmy, které by reprezentovaly naši 
obec na soutěžích nejen v Okrsku čís. 2, ale i na 
Praze-východ. Prioritně se jedná o týmy Ženy-
starší (30+), Děti-mladší (6-10 let) a Děti-starší 
(11-15 let). V každé kategorii rádi přivítáme no-

vé členy. V případě zájmu nás můžete kontakto-
vat na e-mail lubosposkocil@seznam.cz nebo 
na číslo 731 473 209 (M. Matysová). 

Zároveň Vás chceme srdečně pozvat na další 
plánovanou akci. Tou budou oblíbené Zabíjač-
kové hody, které by se měly uskutečnit 22. -23. 
11.2014. 

         Za SDH Zvánovice Luboš Poskočil 

NA SVATÉHO MARTINA, KOUŘÍ SE NÁM Z KOMÍNA 

K svátku Svatého Martina (11. listopadu) se 
vztahuje mnoho pranostik, z nichž nejznámější 
je ta o příjezdu Martina na bílém koni – začíná 
zima. Při vyslovení jeho jména si většina lidí 
vybaví pečenou husu, koláče, martinské rohlíky 
a spoustu dalšího dobrého jídla a pití. Kdo 
vlastně byl sv. Martin a jak se slavil jeho svátek 
dříve a jak dnes? 

Příběhy a legenda o životě sv. Martina se mísí s 
historickými skutečnostmi. Martin žil ve 4. stole-
tí a původně byl římským vojákem, později 
poustevníkem a nakonec biskupem. Podle le-
gendy, ještě jako císařský důstojník, jel na koni a 
potkal promrzlého žebráka. Neměl ho čím obda-
rovat, proto sundal svůj plášť, rozsekl ho mečem 
a polovinu daroval promrzlému chudákovi. Příští 
noc se mu zjevil Ježíš, oděný do darované polo-
viny pláště. To Martina přivedlo k tomu, aby 
opustil vojenskou kariéru, nechal se pokřtít a 
stal se poustevníkem. V roce 371 byl zvolen bis-
kupem v Tours. Takovouto poctu přijal s rozpaky 
a zpočátku bydlel dál ve své chatrči. Martin byl 
oblíbeným biskupem již za svého života, přede-
vším pro svou zbožnost a skromnost. Zemřel 
ve věku 81 let. 

Martin se stal patronem vojáků, jezdců, podko-
vářů, zbrojířů, tkalců, koželuhů, krejčích, ruka-
vičkářů, kloboučníků, vinařů, pastýřů a mnoha 
dalších profesí. V lidové víře byl ochráncem do-
mácích zvířat. Bývá nejčastěji zpodobňován jako 
voják na bílém koni, oděn do poloviny pláště, 
jehož druhou polovinou obdaroval žebráka. 

Velmi starým zvykem byla martinská koleda, o 
které máme zprávy již ze 14. století. Ve městech 
se jí zúčastňovali hlavně chudí žáci, obecní za-

městnanci, ale i vážení zástupci cechů a církve. 
Na venkově se o sv. Martinu uzavíraly nové 
smlouvy s obecními zaměstnanci, a kdy čeleď 
měnila svého hospodáře. Mnohde se v tento 
den slavilo i oblíbené posvícení. 

Bejkova svatba na Moravě a svatomartinská sýp-
ka v Čechách jsou dva názvy pro obdobný zvyk. 
Jedná se o oslavu, při které obecní zaměstnanci 
dostávali odměnu za svou práci, kromě peněz i 
v naturáliích, hlavně v obilí. Nejdůležitějším za-
městnancem býval obecní pastýř, který se staral 
o dobytek jednotlivých hospodářů. Každý hos-
podář mu musel nasypat tolik dílů obilí, kolik 
kusů dobytka mu svěřil. Za to musel pastýř na 
oplátku pro hospodáře vystrojit hostinu. Pokud 
byli sedláci spokojeni s jeho prací i s připrave-
ným pohoštěním, uzavírali s ním smlouvu i 
na příští rok. K dalším obecním zaměstnancům 
patřil ponocný, učitel a kovář, pokud si pronají-
mal obecní kovárnu. 

Na venkově a v malých městech opouštěla čeleď 
službu, dostávala mzdu za uplynulý rok, a buď 
obnovili smlouvu s hospodářem, nebo šli hledat 
něco lepšího. Ještě před tím to však museli not-
ně oslavit. Mnohdy slavili velmi bujaře, propili 
celou svou mzdu, aniž se strarali o nové místo. 
Z toho vzniklo hanlivé pojmenování „martínci“. 

Velmi starým zvykem je připravovat na sv. Mar-
tina pečenou husu a různé druhy pečiva: rohlíky, 
podkovy, rohy a buchty – vandrovnice, kterými 
obdarovávala hospodyně odcházející čeleď. Poz-
ději ze všech zvyků zbylo posvícení s taneční 
zábavou, dobrým jídlem a pekly se většinou jen 
koláče. V současnosti se konají Svatomartinské 
oslavy v mnoha obcích a městech a program 
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bývá různý: historické průvody, trhy, zábavní 
atrakce, ohňostroje. Stejně jako v minulosti je 
vše doprovázeno spoustou dobrého jídla, pití a 
mnohde i ochutnávkou mladého vína, které bý-

vá svěceno 11. 11. v 11 hodin 11 minut. 

Podle knihy České zvyky a obyčeje od Aleny 
Vondruškové  

 

Zvánovická lípa 
 

Ve stráni tam nad rybníkem, stojí stará lípa. 
Kdo ji sázel, nikdo neví, stará pověst ale praví, 
že si pod ní chodil spočnout lid, 
co z roboty se vracel. 
 

Dlouhé roky sama stála, vítr si s ní hrál, 
během času kamarády dobrý lid jí dal. 
Mohutněla, košatěla, do krajiny pohlížela 
a vesnička kolem ní do krásy se rozvíjela. 
 

Viděla, jak v jejím stínu kaplička se staví, 
v posvátnou tak půda pod ní, rázem se tak mění. 
Když Vánoční se blíží čas, tam sousedé se sejdou, 
štěstí zdraví si tu přejí, tam cestu k sobě najdou. 

Václav Horych, kronikář obce           

Obec Zvánovice a Vlastenecko-dobročinná 

obec baráčníků 

Vás srdečně zvou na tradiční 

SETKÁNÍ POD VÁNOČNÍ HVĚZDOU 

v úterý 23. prosince 2014 v 17 hodin 

u kaple sv. Jana Nepomuckého 

ve Zvánovicích 

Budou podávány horké nápoje do vlastních při-

nesených hrnečků. 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané:

Srpen 

87 let – Jaroslav Kareš 

82 let – Marie Zítková 

70 let – Stanislav Zámyslický 
65 let – Alena Turková 

 

Září 

75 let – Hana Štěpinová 

 

Říjen 

80 let – Josef Šrám 
 

 

Všem srdečně blahopřejeme 

 

Listopad 

86let - Stanislav Medřický 

75 let –  Alena Medřická 

60 let –  Milada Poskočilová 
 

. 

Prosinec 
85 let – Jaroslava Povýšilová 

82 let –  Miloslav Bezák              

65 let – Marie Matysová 
 

 
 

V září nás navždy opustila: 
Paní Milada Zítková ve věku 80 let 

Věnujte jí prosím tichou vzpomínku. 
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