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   Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                              ročník 2015      číslo 1 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE  

Vážení spoluobčané, 

po půlroční odmlce přinášíme opět informace 
o dění v naší obci. Obec Zvánovice zakoupila 
novou kopírku na tisk rozměru A3, to je rozměr, 
v jakém býval vydáván původní zpravodaj – 
dvojlist. Tisk v rozměru A4 byl drahý a pracný. 
Stará kopírka formátu A3 již nešla opravit, proto 
byla vyřazena.  

Informace k provozu kanalizace a čistírny 
odpadních vod.  

Po uvedení čistírny do trvalého provozu pracuje 
tato spolehlivě. Problémy však zůstávají v neu-
kázněnosti některých občanů, kteří stále odha-
zují a splachují do kanalizace hygienické potřeby 
(dětské pleny, dámské potřeby apod.). Dále ně-
kteří občané přečerpávají do této splaškové ka-
nalizace svoje bývalé žumpy, což je naprosto 
zakázané. Odpady z těchto jímek negativně 
ovlivňují čistící schopnost čistírny, která je zalo-
žena na biologickém procesu. Dále se v potrubí 
objevují tuky, které také negativně ovlivňují 
především čerpadla v přečerpávacích jímkách a 
na samotné čistírně. Žádám proto občany, kteří 
jsou již napojeni na místní kanalizaci, aby se vy-
varovali těchto činností. V současné době ještě 
nejsou připojeny některé nemovitosti, jejichž 
majitelé se k připojení přihlásili a zaplatili obci 
příspěvek. Tito občané (především s trvalým 
pobytem) jsou vyzýváni k připojení do tohoto 
systému čištění odpadních vod v naší obci. Po-
stupně budou vyzýváni i občané, majitelé ne-
movitostí, kteří nemají trvalý pobyt. Stále se 

totiž objevuje v dešťové kanalizaci na různých 
částech obce odpad z domácností. Občané, kteří 
nebudou v budoucnosti napojeni svými objekty 
na splaškovou (novou) kanalizaci, budou muset 
pravidelně prokazovat, jak odpad likvidují. 

Veřejný vodovod v naší obci je zatím bez závad. 
Nejsou hlášeny žádné problémy. 

Obec Zvánovice vydala v současné době dvě 
Obecně závazné vyhlášky. Jedna vyhláška uvádí 
místní poplatek za zhodnocení pozemku mož-
ností připojení na kanalizaci a druhá vyhláška o 
nočním klidu a regulaci hlučných činností. 

Informace k likvidaci bioodpadu a ukládání 
kovového odpadu.  

Obec Zvánovice ve Sdružení obcí Region Jih, 
požádala o nákup (za pomoci dotace) společné-
ho svozového vozidla na odvoz biopopelnic a 
kontejnerů na bioodpad. Spolu s tím požádala 
o jeden velký kontejner na bioodpad a 100 ks 
popelnic na bioodpad. Zatím mohou občané 
bezplatně odkládat bioodpad na kompostárnu 
u Struhařova. Od letošního roku se nesmí bio-
odpad ukládat do kontejnerů na směsný od-
pad.  

Kovový odpad se ukládá do kontejneru ve dvoře 
prodejny a drobný kovový odpad do malé po-
pelnice. Na tříděný odpad (papír, plast a sklo) 
byly přidány kontejnery do dvora za prodejnou. 

Tento dvůr však není sběrným dvorem, a co se 
nevejde do přistavených kontejnerů, nesmí se 
ukládat na zem. Uložení mimo kontejner na 
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kterémkoliv místě je považováno za černou 
skládku a může být proto pokutováno.  

Rovněž je zakázáno odkládání jiných než výše 
uvedených odpadů. Nebezpečný odpad (elek-
trospotřebiče, barvy apod.), pneumatiky (pouze 
z osobních aut, bez disků), případně jiný velko-
objemový odpad může být do dvora odkládán 
jen bezprostředně přede dnem ohlášeného svo-
zu. Stavební odpad je povinen likvidovat ekolo-
gickým způsobem každý sám na vlastní náklady. 

 

Informace k vyhlášení památných stromů v 
naší obci.  

Na žádost obce Zvánovice byly vyhlášeny někte-
ré stromy za památné. Kromě původních 4 lip u 
Kaple jsou novými památnými stromy: 

Lípa nad č.p. 21 (Kurážovi), dub a 2 lípy u zvo-
ničky a lípa u křížku na Boučí. Tyto památné 
stromy budou označeny cedulkami.  

Vážení občané, přeji Vám i návštěvníkům naší 
obce krásné prožití letních prázdnin, krásné po-
časí a hodně štěstí a zdraví.  

Jaroslav Švarc, starosta obce 

NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY  OBCE ZVÁNOVICE  

Od vydání minulého čísla zpravodaje schválilo Zastupitelstvo obce Zvánovice tři nové obecně zá-
vazné vyhlášky. Všechny byly v zákonné lhůtě vyvěšeny na úřední desce. V následujícím textu přiná-
šíme nejpodstatnější informace z jejich obsahu. Plné znění vyhlášek je k nahlédnutí v úředních ho-
dinách na obecním úřadu a na elektronické úřední desce (http://www.obeczvanovice.cz/uredni-
deska/) 
 
Obecně závazná vyhláška obce č.1/2014,  
o stanovení systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Zváno-
vice 
Vyhláška je platná od 1. 1. 2015. 

Třídění komunálního odpadu: 

 Biologické odpady 

 Papír 

 Plasty včetně PET lahví, 

 Sklo 

 Kovy 

 Nebezpečné komunální odpady 

 Objemný odpad 

 Směsný komunální odpad 

Směsný odpad je zbylý komunální odpad po 
stanoveném vytřídění.  
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních 
sběrných nádob, které jsou umístěny v ulici 
Okružní u hasičské zbrojnice a v ulici Školní u č. 
p. 31. Nádoby jsou barevně odlišeny a označeny 
příslušnými nápisy. Kovy je možné odkládat do 
kontejneru a sběrné nádoby ve dvoře prodejny. 

Biologický odpad je ukládán na kompostárnu 
Struhařov. 
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich ode-
bíráním na předem vyhlášených přechodných 
stanovištích přímo do zvláštních sběrných ná-
dob k tomuto sběru určených. 
Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. 
Stavební odpad není odpadem komunálním. 
Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat 
zákonem stanoveným způsobem. Pro odložení 
stavebního odpadu je možné objednat kontej-
ner od svozové firmy nebo jiného poskytovate-
le. Kontejner bude přistaven a odvezen za úpla-
tu.  
 
Obecně závazná vyhláška obce č.1/2015, 
o nočním klidu a regulaci hlučných činností 
Vyhláška je platná od 1. 7. 2015. 

Omezující opatření: Každý je povinen zdržet se 
o nedělích a státem uznaných dnech pracovní-
ho klidu (svátcích) veškerých prací spojených s 
užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, 
např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových 
pil, křovinořezů apod. 

http://www.obeczvanovice.cz/uredni-deska/
http://www.obeczvanovice.cz/uredni-deska/
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Vymezení nočního klidu: Noční klid je dobou 
od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je 
každý povinen zachovat klid a omezit hlučné 
projevy. 
 
Obecně závazná vyhláška obce č.2/2015, 
o místním poplatku za zhodnocení staveb-
ního pozemku možností jeho připojení na 
stavbu kanalizace 
Vyhláška je platná od 1. 7. 2015. 

Předmětem poplatku je zhodnocení stavebního 
pozemku možností jeho připojení na obcí vybu-
dovanou stavbu kanalizace. Poplatek platí 
vlastník (vlastníci) stavebního pozemku.  

Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří 
přede dnem účinnosti této vyhlášky uzavřeli s 
Obcí Zvánovice „Smlouvu o finančním zabezpe-
čení kanalizace obce Zvánovice“, kterou Obci 
Zvánovice poskytli dobrovolný příspěvek na 
rozvoj infrastruktury obce a tento příspěvek 
uhradili v termínu dohodnutém ve smlouvě.  

Poplatníku podle článku 2 této vyhlášky vzniká 
poplatková povinnost dnem, kdy vlastník kana-
lizace uvedeného v článku 2 odst. 1 této vyhláš-
ky vydá souhlasné stanovisko k napojení kanali-
zační přípojky na tento hlavní řad kanalizace. 

Jednotkový poplatek v Kč/m2 : 
A - zastavěná plocha 
jedno – dvoubytové rodinné domy, rekreační 
chalupy a domky 11,80 Kč/m2 
rekreační a zahradní chaty 14,10 Kč/m2 
B – pozemky užívané jako zahrada nebo ostatní 
plocha 
jedno – dvoubytové rodinné domy, rekreační 
chalupy a domky 4,70 Kč/m2 
rekreační a zahradní chaty 5,60 Kč/m2 

Výsledná výše poplatku je dána součtem dílčích 
poplatků vypočtených pro jednotlivé pozemky 
s použitím sazeb uvedených pod písmeny A a B.  

Sazby pro méně běžné druhy staveb a pozemky 
dosud nezastavěné, určené k zastavění, jsou 
uvedeny v tabulce č. 1 vyhlášky. 

PAMÁTNÉ STROMY V NAŠÍ OBCI  

Dosud byly v naší obci čtyři památné stromy - lípy u kapličky. Na jaře letošního roku bylo rozhod-
nutím odboru životního prostředí (OŽP) MěÚ Říčany vyhlášeno dalších pět památných stromů, 
čtyři lípy a jeden dub. Celý proces od návrhu až po vyhlášení trval bezmála dva roky. 

Na jaře roku 2013 bylo vytipováno 
11 stromů, kandidátů na vyhlášení za památné. 
Byl změřen obvod jejich kmenů, jejich poloha 
zakreslena do mapky, v kronikách k některým 
stromům dohledány informace o roku a okol-
nostech jejich zasazení. 

Návrh byl po schválení zastupitelstvem 
obce podán na OŽP Říčany. Na podzim roku 
2013 navštívili obec zástupci Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR, aby zhodnotili vhodnost 
stromů k vyhlášení za památné. Na základě této 
obhlídky byly vypracovány posudky na jednotli-
vé stromy, čtyři stromy byly doporučeny a navíc 
navržena ještě jedna lípa. Ostatní stromy byly 
shledány jako nevhodné, především kvůli vzhle-
du, nízkému stáří, či zdravotnímu stavu. 

Obec akceptovala tato doporučení a 
v konečném návrhu byly ponechány tyto stromy: 
lípa u křížku na Boučí, dvě lípy a dub u zvoničky 

a na návrh AOPK ČR doplněna lípa nad domem 
č. p. 21.  

Následně OŽP MěÚ Říčany zahájil správní 
řízení, jehož účastníky byli i majitelé pozemků 
dotčených ochranným pásmem. Každý památný 
strom má základní ochranné pásmo ve tvaru 
kruhu o poloměru desetinásobku průměru 
kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. 
V tomto pásmu není dovolena žádná pro pa-
mátný strom škodlivá činnost, např. výstavba, 
terénní úpravy, odvodňování, chemizace. 

Na jaře letošního roku došlo k vyhlášení 
navržených dřevin za památné stromy. V sou-
časné době se připravuje jejich označení tabul-
kami, tak jak to požaduje zákon o ochraně příro-
dy a krajiny. 

(příště více o jednotlivých stromech) 
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Z OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZVÁNOVICE 

Přátelé, kamarádi 

Chtěli bychom Vás po čase opět informovat o činnosti Okrašlovacího spolku. Jsme velmi rádi, že 
se naše řady stále rozrůstají (letos už přibylo 6 členů) a že s námi spolupracuje čím dál víc jednot-
livců i ostatních spolků ve Zvánovicích. Zvyšuje se i podpora soukromých firem a podnikatelů. Je 
vidět, že naše práce má smysl… 

Rok jsme tradičně zahájili Masopustem. A letos 
se opravdu vydařil. Přišlo asi 350 lidí. Hodně ma-
sek (hlavně dětských), všechno se snědlo a vypi-
lo, harmonikář Pepíno by jako vždy famózní. 
Hasiči zajistili bezproblémový a hlavně bezpečný 
průběh celé akce. Děkujeme! 

 
Masopust 2015 (autor Lucie Zámyslická) 

Celý výtěžek Masopustu jsme použili na další 
zkrášlení naší obce při následující akci Ukliďme si 
Zvánovice (v rámci celosvětové kampaně Ukliď-
me svět). Pořídili jsme novou lavičku na hřbitov a 
4 odpadkové koše ke stávajícím lavičkám. 

 
Koše 2015 (autor Petr Jindra) 

 
O to více pak mrzí, když se po pár měsících se-
tkáme s takovým vandalismem - opěradlo u jed-
né z laviček na place je již poničeno  
(autor Petr Jindra) 

Dále jsme zrenovovali autobusovou zastávku, 
upravili záhonky (pomníček na Růžovém náměstí 
a u studánky) a 
natřeli plot kolem 
školkového hřiště. 
Za pomoc při natí-
rání (trvalo to asi 
měsíc) bychom 
chtěli obzvláště 
poděkovat Milušce 
a Vlastíkovi Slabo-
vým Velký dík 
patří samozřejmě 
také všem, kteří se 
úklidu zúčastnili a 
pro svou obec něco 
udělali. 

 

 
Úklid 2015 (autor Lucie Zámyslická) 
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Letos poprvé jsme se pustili do Maškarního 
bálu pro děti. Podílely se na něm všechny zvá-
novické spolky (myslivci, hasiči, sokolové, rybáři 
i baráčníci) a také Mateřská škola. Všem moc 
děkujeme za spolupráci! Myslíme si, že se maš-
karní bál dětem líbil a že bychom ho tedy mohli 
po dohodě s ostatními spolky zařadit na seznam 
pravidelných akcí. 

 

Maškarní 2015 (autor Petr Jindra) 

Z Dětského dne jsme, upřímně, měli tentokrát 
obavy. Předpověď počasí totiž nebyla nijak val-
ná, a tak jsme ještě den předtím rozmýšleli nad 
„mokrou variantou“ v multifunkčním sále 
v bývalé škole. Nakonec se ale počasí umoudřilo 
a dokonce došlo i na tradiční pěnu Opět by-
chom chtěli poděkovat všem zúčastněným spol-
kům (hasiči, nohejbalisti, rybáři) za skvělou spo-

lupráci. Bez nich by nebyl Dětský den tak pestrý 
a zajímavý. Např. hasiči předvedli pěkný zásah 
při požáru „domu“, nohejbalisti vyrobili úžasné 
branky a rybáři vytvořili unikátní rybářské sta-
noviště 

 

Dětský den 2015 (autor Markéta Stránská) 

 A co nás čeká dál? 

14. listopadu Svatomartinský lampionový prů-
vod, 5. prosince Rozsvícení vánočního stromu a 
betlému s mikulášskou nadílkou, 21. prosince 
Vánoční koncert (cimbálovka) a 31. prosince 
Silvestrovské setkání. 

Těšíme se na další setkání s Vámi! 
    Soňa Jindrová 

 

                           

 

Den otevřených dveří v Pálenici Zvánovice 

Tradiční Den otevřených dveří v Pálenici Zvánovice se letos uskuteční  

v sobotu 4. července od 14 hodin. Letos poprvé na Vás čeká mj. open air koncert! 

Hraje pražská pop-rocková kapela Relict. 
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Filmaři ve Zvánovicích, Zvánovice ve filmu 

Snad nikdo z místních obyvatel nepřehlédl v posledních dubnových dnech zvýšený ruch v naší obci. 
Na krátkou dobu se sem přistěhovali filmaři a herci, aby zde natočili několik záběrů do francouzské-
ho filmu s pracovním názvem Návštěvníci (Les Visiteurs). Jedná se o další pokračování  sci-fi kome-
die, jejíž první díl byl natočen v roce 1993. Příběh pojednává o cestování středověkých hrdinů do 
současného „bláznivého“ světa a jejich seznamování se s výdobytky moderní civilizace.  

V minulosti se již několikrát v obci filmovalo. V roce 1982 to byla scéna z komedie Petra Schulhoffa 
Příště budeme chytřejší, staroušku!, v roce 1984 část válečného dramatu Kukačka v temném lese. 
Krásná příroda láká i tvůrce pohádek. Mnohdy ani nepostřehneme, že byl záběr natočen v našem 
okolí. Objeví se na plátně nebo televizní obrazovce jen na pár vteřin, třeba cesta do Podhornic tele-
vizním filmu Pohádka o houslích a viole z roku 2005.  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané:

Leden 

83 let – Růžena Knížková 

60 let – Jitka Pácová 

 

Únor 

87 let – Oldřich Felbr 

85 let – Růžena Matysová 

82 let – Miroslav Bubeník 

87 let – Oldřich Felbr 

 

Březen 

81 let – Libuše Medřická 

80 let – Marie Povýšilová 

70 let – Blanka Strnadová 

65 let – Marie Svobodová 

 

Duben 

75 let – Milan Pecha 

 

 

 

Všem srdečně blahopřejeme 

Květen 

89let – Věra Křivánková 

65 let –  Blanka Tománková 

 

Červen 

83 let – Josef Povýšil 

83 let – Zdenka Karešová 

82 let – František Jánský 

80 let – Marie Bubeníková 

 

Červenec 

86 let – Marie Broukalováá 

 

 

 

V uplynulých měsících nás navždy opustili: 

Václav Strnad ve věku 71 let 

 Jaroslav Kareš ve věku 87 let 

Jaruška Povýšilová ve věku 79 let 

Marie Pácová ve věku 82 let 

Stanislav Medřický ve věku 86 let 

Věnujte jim prosím tichou vzpomínku. 
 

 
Mlýnské kameny Zvánovické: Vydává OÚ Zvánovice pro svoji potřebu 

Redakční rada: Jaroslav Švarc, Václav Horych, 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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