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   Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                                                   ročník 2015      číslo 2 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE  

Vážení spoluobčané, 
 
ještě jednou v roce 2015 nabízíme informace o 
dění v naší obci.  

Bioodpady 

Obec obdržela 100 ks biopopelnic pořízených z 
dotace OPŽP, kterou se podařilo získat přes 
sdružení obcí Region Jih. Svoz bioodpadu v naší 
obci bude zahájen v jarních měsících roku 2016.  

Zájemci o biopopelnici budou moci o ni zažádat 
v zimních měsících příštího roku. Výpůjčitel bude 
moci požádat o 1 ks plastové biopopelnice o 
objemu 240 l na dobu 5 let. Po dobu těchto 5 let 
(vázací lhůta dotace), zůstává obec majitelem 
biopopelnice. Po uplynutí této lhůty pak Obec 
přenechá biopopelnici příjemci, který se tak sta-
ne jejím vlastníkem. Výpůjčka biopopelnice je 
bezplatná, výpůjčitel uhradí obci pouze jednorá-
zovou náhradu účelně vynaložených nákladů ve 
výši 200,-Kč. Obec uzavře s výpůjčitelem Smlou-
vu o výpůjčce. Náklady na svoz bioodpadu bu-
dou hrazeny z rozpočtu obce.  

V chatové oblasti budou od jarních měsíců 
příštího roku umístěny dva velkoobjemové kon-
tejnery na bioodpad, které obec obdrží také z 
uvedené dotace. 

Informace k provozu a úhradě nákladů za pro-
voz čistírny odpadních vod (stočného)  

Čistírna je nadále v trvalém provozu bez větších 
problémů, trvá však výzva k občanům, aby ne-
splachovali do odpadu věci, které tam nepatří-

dětské pleny, dětské hygienické ubrousky, dám-
ské potřeby, tuky, logr z kávy apod. 

Děkuji občanům a majitelům nemovitostí za 
včasné úhrady nákladů za stočné. V současné 
době majitel jedné nemovitosti nepřebírá výzvy 
na úhradu stočného ve výši necelého jednoho 
tisíce korun, proto mu bude zatím uzavřen pří-
tok vody, případně i zabetonováno potrubí kana-
lizační přípojky. 

Rozšíření veřejného osvětlení  

Děkuji panu Vladanu Křivánkovi za vybudování 
veřejného osvětlení v nové zástavbě na Kádově 
U Vrtule, a za jeho předání do majetku obce. 
Zastupitelstvo obce tento dar přijalo. 

* 

Vážení spoluobčané, závěrem mého příspěvku 
do našeho zpravodaje mi dovolte, abych podě-
koval všem spolkům v naší obci za jejich letošní 
činnost a popřál jim mnoho úspěchů při další 
činnosti po zbytek letošního roku a v celém roce 
2016. 

Na jiném místě tohoto zpravodaje ještě přiná-
šíme informaci o kulturním dění i chystaných 
akcích do konce roku.  

Přeji vám příjemné prožití zbytku tohoto roku, 
veselé a klidné předvánoční i vánoční dny a 
mnoho štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 
2016. 

Jaroslav Švarc, starosta obce 
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INFORMACE PRO OBČANY  

Výzva 

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším 
oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona 
č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou 
označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili 
ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových.  

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastu-

pování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedosta-

tečně určitě identifikovaní vlastníci“. 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se 
vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto 
zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.  

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků pro k. ú. Zvánovice je zveřejněn na úřední 
desce OÚ Zvánovice. Další informace získáte na www.uzsvm.cz nebo na obecním úřadu. 

 

Obecně závazná vyhláška obce Zvánovice č.4./2015,  

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci 
Zvánovice 

Zastupitelstvo obce Zvánovice se na svém zasedání dne 27.10.2015 usneslo vydat na základě ust. § 
24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s ust. § 10 písm. c) a d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1 Pravidla pro pohyb psů  
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci: 
a) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možný pohyb psů pouze na vodítku, 
b) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce  se zakazuje výcvik psů, 
c) chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně odstranit exkrementy způsobené psem na 

veřejném prostranství. 
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa  

na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2). 

Čl. 2 Zrušovací ustanovení 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o veřejném pořádku, ze dne 11. 1. 2007. 

Čl. 3 Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

                                                           
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba. 

http://www.uzsvm.cz/
http://www.uzsvm.cz/
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PAMÁTNÉ STROMY V NAŠÍ OBCI 2  

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. V sočasné době jsou již všechny památné stromy označeny tabulkami. 
(dokončení z minulého čísla) 

Žižkův dub a památné lípy u zvoničky 

Ve školní kronice můžeme nalézt tento zápis: 
28. 10. 1924 uspořádala škola společně 
s ostatními korporacemi průvod, jenž vyšed 
z Kádova, prošel vesnicí, kde účastníci byly svěd-
ky zasazení lípy Rašínovy panem Vykoukalem st., 
dramatizace Heydukovy básně „Žižka před Rá-
bím“, přísahy dětí na vlajku u pomníku padlých. 
Na kopečku průvod, do něhož byly zařazeny ale-
gorické vozy znázorňující dobu reformační, pro-
tireformační a dobu vzkříšení, stanul, účastníci 
se zájmem vyslechli přednášku o Žižkovi a jeho 
době. Po zasazení „Žižkova dubu“ účastníci 
v počtu asi 450 se rozcházeli živě rokujíce. 

Zvonička, v jejíž blízkosti se skupi-
na stromů nachází, byla pořízena 
v roce 1909. Původně stávala na 
„place“ u studny, na nynější místo 
přemístěna ve 30. letech 20. stol.  

Stáří dvou lip nelze přesně určit, 
odborným odhadem přibližně 100 
let. Jedná se o druh Tilia cordata 
(lípy srdčité), s obvody kmenů 294 
a 302 cm. Dub (Quercus x rosa-
cea), kříženec dubu letního a dubu 
zimního, má obvod kmene 264 
cm, stáří 91 let.  

Lípa svobody 

Jak prozrazují zápisy ze školních kronik, máme 
v naší obci vlastně tři „Lípy svobody“. Nejzná-
mější je ta u pomníku M. J. Husa a mnozí místní 
občané ji považují za jedinou zvánovickou „Lípu 
svobody“. Jak dokládá záznam v kronice zváno-
vické školy: „Dne 27. dubna 1919 zasazena lípa 
svobody dětmi školními, spolu se sokolskou jed-
notou zdejší za účasti četného občanstva. Prvá 
pod silnicí nad č.p. 21 a druhá nad silnicí proti 
kapličce.“ (Husův pomník byl vybudován až poz-
ději). V době německé okupace, když bylo naří-

zeno lípy svobody kácet, byla záměnou odstra-
něna jiná lípa rostoucí před č. p. 8. V roce 1968, 
v rámci oslav 50. výročí vzniku naší republiky 
byla na tomto místě zasazena další „Lípa svobo-
dy“. 

Agenturou ochrany přírody a krajiny byla dopo-
ručena k vyhlášení za památný strom lípa nad 
č.p. 21. Lípa u Husova pomníku není vhodná 
k ochraně z důvodu blízkosti sloupu a elektric-
kého vedení, lípa před č.p. 8 je příliš mladá. 
Všechny tyto tři lípy jsou však památné 
z historického hlediska. 

Lípa na Boučí 

Jedná se o lípu srdčitou (Tilia 
cordata), rostoucí na okraji 
obce směrem k Ondřejovu. 
Tvoří doprovod křížku z roku 
1863. Obvod kmene dřeviny je 
282 cm, stáří okolo 100 let. Je 
významnou dominantou pro-
storu, zdravotní stav byl vy-
hodnocen jako dobrý. 

Křížek nechali postavit manželé 
Vykoukalovi, majitelé hospody 
č.p. 24. Na kamenném pod-
stavci je z kovu odlitý ukřižova-
ný Ježíš Kristus, tři truchlící 
postavy a dva andělíčci. Výjev 
patrně souvisí s místem, kudy 

se ve v dřívějších  dobách, když Zvánovice ještě 
neměly vlastní hřbitov, ubíraly pohřební průvody 
na hřbitov do Kostelních Střimelic. U pomníčku 
se zřejmě konalo symbolické rozloučení zemře-
lého s obcí, kterou naposledy opouštěl. V době 
postvení kříže, nebyla v jeho okolí ještě žádná 
zástvba, jen pole a pastviny. Cesta vedoucí 
k střimelickému hřbitovu byla a mnohými sta-
rousedlíky ještě je nazývána „umrlčí“. 
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SLAVNOST ROZVINUTÍ DRUHÉHO PRAPORU BARÁČNÍKŮ VE ZVÁNOVICÍCH.  

Den před svátkem sv. Václava, tedy 27. 9. 2015, se konala u „Zvánovických baráčníků“ oslava 
rozvinutí druhého spolkového praporu v roce 105. výročí založení spolku. Obec baráčníků 
Zvánovice patří do VII. župy Vlasákovy se sídlem v Mirošovicích. 

Při příchodu do sálu byli účastníci vítáni 
„Staročeskou poctou“- chlebem a solí. Hrála 
dechová hudba Vranovanka. Úderem 13. hodiny 
zatroubil ponocný na roh s oznámením, že se 
hlásí do služby. Rychtář jej vyzval, aby konal svoji 
povinnost. Ponocný tedy zapálil svíce na 
předsednickém stole a svíci umístěnou na 
malém katafalku k připomínce zemřelých členů. 
Tentokrát byla zapálena i svíce u parte nedávno 
zemřelého rychtáře VII. župy souseda Píty 
z Mirošovic. Následně byli přítomní sousedé 
vyzváni k pořádku. Rychtář trojím poklepáním 
rychtářským právem zahájil slavnostní sedění a 
přivítal všechny přítomné, včetně hostů. 
Minutou ticha byla uctěna památka zemřelých. 

 

Následoval pokyn přítomné hudbě a za znění 
písně Kolíne, Kolíne vpochodovali do sálu 
praporečníci se svými prapory pod velením 
praporečníka veleobce souseda Hocha. 
Následovala píseň Ta naše písnička česká. Po 
krátkém projevu starosty obce, který 
připomenul činnost Obce baráčníků po celých 
105 let, od svého založení až do dnešního dne. 
Dále připomenul poslední velké investiční akce a 
to podíl obce na vodovodním přivaděči Želivka 
ve spolupráci s obcemi ve sdružení Region Jih, 
rozvod vodovodního řadu s přípojkami po obci, 
vybudování kanalizačních řadů s přípojkami po 
obci, včetně výstavby nové čistírny odpadních 

vod a zřízení mateřské školy z bývalého 
obecního úřadu včetně přístavby.  

Rychtář soused Poskočil vyzval „Matku praporu“ 
tetičku Horychovou, aby odhalila a rozvinula 
nový prapor. Za zvuků písně Čechy krásné, Čechy 
mé byl prapor rozvinut. Nato byl prapor žehnán 
panem farářem z Vranova, který před tím po-
chválil baráčníky za jejich nezištnou činnost. Při-
pomenul krátce baráčnické symboly vyšité na 
praporu, výjev připomínající dobu pobělohor-
skou, konkrétně popravu 27 českých pánů na 
Staroměstském náměstí. 

 

Po ukončení žehnání byly na prapor připjaty 
pamětní stuhy. Poté byli vyzváni praporečníci, 
aby přijali nový prapor mezi ostatní prapory obcí 
župy. Následovala pochodová píseň Kolíne, 
Kolíne a jednotlivé prapory se dotkly svými 
špicemi tohoto nového praporu a takto jej 
přijaly mezi sebe. Poté odpochodovali 
praporečníci se svými prapory ze sálu za novým 
praporem.  

Rychtář pronesl svoji zprávu k rozvinutí praporu. 
Mezi tím se vrátil nový prapor do sálu a byl 
umístěn do podstavce u předsednického stolu. 
Následovala zpráva vzdělavatele. Vzdělavatel 
ozřejmil důvody, které vedly spolek k pořízení 
nového praporu. Popsal obě strany praporu, co 
představují a seznámil přítomné i s odborným 
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posudkem na výjev nacházející se na rudém 
podkladě.  

V posudku se uvádí: Výšivka má rozhodně co do 
činění s popravou 27 českých pánů na 

Staroměstském náměstí 21. 6. 1621. Trnová 
koruna kolem celého výjevu symbolizuje 
mučednictví. V pozadí je Týnský chrám a Kristus 
žehná těm, kteří odcházejí na smrt, a zároveň 
posiluje ty, které nesměl na poslední cestě 
doprovodit duchovní jejich víry. Takto byli 
postiženi příslušníci Jednoty bratrské.  

Dále následovala zpráva paňmaminky, 
pantatínka a delegátky za župu. Zdravice 
zástupců jednotlivých obcí župy ukončily 
program v sále. 

Průvod obcí s prapory a dechovou hudbou 
Vranovanka ukončil tak slavnostní program 
dnešního odpoledne. Pak už se účastníci veselili 
při dechovce na sále.  

Zapsal vzdělavatel OB Zvánovice, Jaroslav Švarc 

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ZVE NA DALŠÍ AKCE VE  ZVÁNOVICÍCH  

Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi 

Členové Okrašlovacího spolku Zvánovice pro 
Vás připravili další, už tradiční podzimní a zimní 
akce. 

Jako první se uskuteční v sobotu 14. listopadu 
od 17 hod. Svatomartinský lampionový průvod. 
Už od 16 hod. budeme společně s dětmi vyrábět 
v multifunkčním sále (bývalá škola) svatomar-
tinská světýlka. V 17 hod. přijede sv. Martin na 
bílém koni, od kterého si můžou děti nechat 
rozsvítit své lampiony a který pak také půjde v 
čele lampionového průvodu. Na trase budou 
děti hledat svatomartinský poklad. Chybět ne-
budou ani tradiční soutěže, bonbonové sněžení, 
vítání zimy a také vypustíme svatomartinský 
lampion za dobrou zimu. Jako vždy připravíme 
stylové dobroty včetně mladého svatomartin-
ského vína. 

Na první adventní neděli, tedy 29. listopadu 
rozsvítíme v 17 hod. na Růžovém nám. vánoční 
strom a zvánovický betlém. Do něj přivítáme 
další zvířátko. Také letos se můžou děti těšit na 

Mikuláše, anděla a čerty, a samozřejmě za bás-
ničku nebo písničku i na mikulášskou nadílku 
Od 16 hod. s námi můžete v multifunkčním sále 
vyrábět vánoční ozdoby a přáníčka Ježíškovi a 
následně ozdobit vánoční strom.  

Loni jsme založili novou tradici: vánoční koncert. 
A protože se Vám hodně líbila poberounská sku-
pina Třehusk (před dvěma lety nám hráli na Ma-
sopustu) se svými staropražskými písničkami, 
rozhodli jsme se, že je pozveme na vánoční kon-
cert Tak tedy: Vánoční koncert 2015, v sále 
Sokolovny, v pondělí 21. prosince od 19 hod. 
Hraje TŘEHUSK! Předvánoční shon si tak můžete 
zklidnit poslechem (a třeba i tancem) písniček s 
vánoční tématikou, ale také plných jídla a pití. 

A na závěr se tradičně rozloučíme se starým 
rokem a přivítáme ten nový. Silvestr na Růžo-
vém náměstí, ve čtvrtek 31. prosince ve 23:30 
hod. My přineseme šampaňské a lampiony štěs-
tí, vy doneste rachejtle 

  Moc se na Vás těšíme a rádi se s 
Vámi zase uvidíme 

       Váš Okrašlovací spolek Zvánovice 
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                          Obec Zvánovice a Obec baráčníků 

                                          Vás srdečně zvou na tradiční 

                                    SETKÁNÍ POD VÁNOČNÍ HVĚZDOU 

                                              Ve středu 23. prosince 2015 v 17 hodin 

                                            u kaple sv. Jana Nepomuckého ve Zvánovicích 

Budou podávány horké nápoje do vlastních přinesených hrnečků. 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

V měsíci. říjnu se konalo vítání občánků, na kterém byly slavnostně uvítány děti narozené v průběhu 

uplynulého roku: 

Nikola Romanovská 

Marie Kubíčková 

Ema Zahradníková 

 

 

 

 

 

 

 

Ondřej Dvořák 

Aleš Vach 

Antonín Obr 

Tomáš Povýšil 

 

Všem dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví a spokojený život ve Zvánovicích. 

 

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané:

Srpen 

83 let – Marie Zítková 

83 let – Jaroslav Kovač 

65 let – Zdeněk Veselý 

65 let – Miloslava Friebelová 

 

 

Září 

65 let – Zinaida Nechvátalová 

65 let – Libuše Procházková 

 

Říjen 

81 let – Josef Šrám 

80 let – Alena Havránková 

70 let – Ludmila Jelínková 

60 let – Vlastimil Slabý 

 

 Všem srdečně blahopřejeme 

 

 

Listopad 

75 let – Josef Chejn 

70 let – Naděžda Bubeníková 

70 let – Blanka Vrtišková 

65 let – Svatava Synáčová 

 

Prosinec 

86let – Jaroslava Povýšilová 

83 let – Miloslav Bezák 

60 let – Jan Žižka 

60 let – Jana Hübnerová 

 
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 

mailto:Zvanovice@gmail.com

