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Vážení spoluobčané,
opět Vám přinášíme nové informace o obci Zvánovice v roce 
700. výročí od první písemné zmínky o obci z roku 1320. 
Obec zdárně dokončila odbahnění obou rybníků v loňském 
roce. Zastupitelstvo obce udělilo čestné občanství in memo-
riam bývalému občanovi a představiteli obce panu Josefu 
Vávrovi z čp. 14, nar. 19. února 1867. Během oslav výročí 
obce se ještě s tímto jménem setkáme.
Na místním hřbitově se připravuje v rámci oslav obce památ-
ník čestným občanům, kterých je dle záznamů v kronice 
celkem sedm. Baráčníci si letos připomínají výročí založení 
spolku před 110 lety. Další informace naleznete dále v obec-
ním zpravodaji. 
Přeji Vám v roce 2020 mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti. 

Jaroslav Švarc, starosta obce.

SLOVO STAROSTY

Aktuality na Facebooku
Oficiální stránka Obce Zvánovice na Facebooku 
jako informační kanál funguje velmi dobře. V tuto 
chvíli máme již 168 fanoušků sledujících aktuální 
informace z dění v naší obci, důležitá sdělení a také 

avíza na chystané akce. Přihlaste se k odběru a budete mít pře-
hled i vy. Oficiální stránka je: facebook.com/zvanovice.



Chodníky
Slíbili jsme, že jednou z našich priorit bude oprava a výstavba 
chodníků. V minulém roce jsme absolvovali papírovou válku, 
kterou jsme vyhráli a díky tomu jsme mohli konečně nechat 
opravit chodík z návsi směrem na Třemblaty. Na ten by měl 
navíc v budoucnu navazovat další chodník, který bude pokračo-
vat až ke kravínu. 
V tuto chvíli však řešíme stavbu nového chodníku od kaplič-
ky na Kádov, který je důležitější hlavně z hlediska bezpečnos-
ti chodců. Celou lokalitu máme geodeticky zaměřenou a nyní 
probíhají konzultace s projektantem – specialistou dopravních 
staveb a dalšími subjekty jako Policie ČR nebo Správa a údržba 
silnic Středočeského kraje. 
O vývoji budeme pravidelně informovat na oficiálním faceboo-
kovém profilu obce Zvánovice.



700 let Zvánovic
Naše obec letos slaví rovných 700 let od první písemné zmínky. 
Na září chystáme oslavy tohoto významného výročí, které bude 
zahrnovat nejen odhalení nového památníčku čestným občanům 
Zvánovic na místním hřbitově, ale také setkání rodáků a hlavně 
výstavu unikátních archivních dokumentů.
Všechny kulturně-společenské akce však budou po celý rok toto 
slavné výročí připomínat nejen svou náplní, ale také grafikou. 
Třeba prostřednictvím tohoto loga, které vychází z barev a sym-
bolů obecního znaku (mlýnských kamenů).



Kanalizace U Habru
Největší investiční akcí letošního roku je vybudování kanalizace 
v odloučené části obce U Habru. Ta těsně sousedí se Struhařo-
vem a na jeho kanalizační síť bude kanalizace vybudovaná v této 
lokalitě také napojena. 
V tuto chvíli máme hotový projekt, je v běhu stavební řízení, 
máme písemné dohody téměř se všemi vlastníky soukromých 
pozemků, kudy sítě povedou, vypracováváme veřejnoprávní 
smlouvu s obcí Struhařov a je podána žádost o dotaci. Pokud 
spolufinancování z prostředků Středočeského kraje dopadne, 
bude vysoutěžen dodavatel stavebních prací a může se začít. 
Aktuální informace sledujte na oficiální facebookové stránce 
obce Zvánovice.
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Rybníky
Oba naše obecní rybníky jsou dokončeny nejen fyzicky, ale také 
papírově. Kolaudace proběhla začátkem prosince loňského roku 
a v tuto chvíli už na nich hospodaří Místní organizace Českého 
rybářského svazu. 
Pro nás však práce na rybnících ještě nekončí. Možná jste si 
všimli, že během silnějších srážek přítok do rybníka přináší 
opět spoustu sedimentu. Ten se do tohoto potoka dostává z polí 
už stovky metrů před nátokem. Konzultovali jsme celou věc s 
odborníky z oblasti vodohospodářství a stavitelství vodních děl. 
Ti místo původní myšlenky složitého zachytávání bahna při jeho 
nátoku do rybníku jednoznačně doporučili provést opatření již v 
místech, kde se bahno do potoka dostává a tomu zabránit. 
Možností je spousta, v tuto chvíli máme třeba na stole studii 
Posázaví o.p.s., která to řeší přírodní cestou, tedy vysázením 
vhodných keřů a dřevin a výsevem určitého typu rostlin na jaké-
si „záchytové loučce“, která pak funguje jako filtr. 
Problém však je, že v uvedených místech jsou soukromé pozem-
ky. Znamená to tedy jednání s vlastníky, kterým budeme muset 
vysvětlit nutnost provedení takových opatření na jejich pozem-
cích. Neblahá zkušenost s  projektem obnovení bývalých cest 
dává tušit, že tato jednání nebudou jednoduchá. Na druhou stra-
nu se alespoň jasně ukáže, kdo čisté rybníky opravdu chce a je 
tedy ochoten pro to něco udělat a kdo o tom dokáže jen vést 
plamenné hospodské řeči. 
K rybníkům jedna důležitá poznámka. Je to rybník, to jest vod-
ní plocha určená k chovu ryb s  rekreačním potenciálem. Není 
to žumpa, do které lze vylévat či vypouštět jakýkoli odpad z 
domácností. A není to ani popelnice, do které lze sypat stavební 
suť, popel nebo trávu. 
Tyto nešvary, které se v minulosti děly, budou v budoucnosti 
velmi přísně hlídány a reálně postihovány. Takové chování 
totiž nejen maří obecní investici ve výši devět milionů korun, 
ale hlavně se jedná o totální bezohlednost vůči všem, kdo chtějí 
rybník využívat k rybaření nebo ke koupání. 
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Kanalizace
V obci Zvánovice je splašková kanalizace řešena jako spádová. 
Jen asi jedna třetina obce však odtéká až do čistírny odpadních 
vod přímo, gravitačně. Odpadní voda ze dvou třetin nemovitos-
tí natéká nejprve do některé z přečerpávacích stanic, odkud je 
následně přečerpávána. Toto řešení s sebou nese určitá omezení, 
která je potřeba respektovat. Zde je výběr toho nejdůležitějšího.
• Do splaškové kanalizace je přísně zakázáno vpouštění dešťo-
vých vod z okapů, drenáží, dvorků a sklepů. Tyto vody je maji-
tel nemovitosti povinen likvidovat na svém pozemku, případně 
využít stávající dešťovou kanalizaci.
• Do kanalizace je zakázáno také přečerpávání větších objemů 
splašků ze septiků a žump. K tomuto například dochází pravi-
delně jednou až dvakrát do měsíce, kdy do přečerpávací stanice 
na Růžovém náměstí během několika minut přiteče skoro deset 
kubíků zahnilé splaškové vody. Už teď víme, že se jedná o stoku 
směrem od Třemblat a dále monitorujeme jednotlivé nátoky do 
této stoky. Během pár týdnů zřejmě bude mít pachatel ve schrán-
ce účet za způsobené škody.
• Do kanalizace v žádném případě nepatří zbytky jídel a potra-
vin, je zakázáno používat drtiče kuchyňského odpadu. 
• Do WC je zakázáno splachovat jakékoli hygienické potřeby a 
prostředky (např. dámské hygienické vložky, tampóny, dětské 
pleny, kondomy, odličovací tampóny, čistítka uší, obaly WC blo-
ků a různé jiné obaly). To vše patří do komunálního odpadu,
• Zvláštní kapitola jsou dětské vlhčené hygienické ubrousky. 
Jedná se o specifický materiál, který nelze z odpadní vody zlik-
vidovat. Tyto ubrousky jsou doslova zabijákem všech čerpadel 
jak v přečerpávacích stanicích, tak i v čistírně odpadních vod. 
Ubrousky čerpadlo rozřeže na dlouhé provázky, které se postup-
ně namotávají za oběžné kolo čerpadla. Tím dochází k velkému 
tření až do úplného zastavení čerpadla z důvodu přetížení. Vět-
šinou dojde i k poškození ucpávky mezi motorem a čerpadlem 
a do prostoru motoru vnikne voda. V takovém případě je nut-
no provést generální opravu čerpadla, která se cenově neliší od 
pořízení nového.
• Ve splaškové kanalizaci je nepřípustné likvidovat jakékoliv 
tuky (olej z fritéz nebo pánví na smažení, zbytky vody po ovaře-
ní masa atd.). Nejen, že zanáší odpadní potrubí vaší přípojky, ale 
tuk se usazuje i v přečerpávacích stanicích na stěnách a ovláda-
cích elementech. Navíc tuk poškozuje celý proces biologického 
čištění odpadních vod. U sběrného dvora je umístěn speciální 
kontejner, který je určen právě pro likvidaci tuků a olejů.
• V neposlední řadě se nesmí pouštět do kanalizace mechanicky 
znečištěná voda, například s příměsí písku, hlíny nebo štěrku. 
Tímto abrazivním materiálem totiž dochází k poškození řeza-
cích ústrojí čerpadel a oběžných kol 
Říkáte si „to je přece všechno logické“? Ano. Přesto v našich 
čerpacích stanicích a v čistírně odpadních vod neustále a dlou-
hodobě dochází k poškozování zařízení kvůli nadměrnému 
výskytu dámských hygienických potřeb a tuků. Přitom následné 
opravy jsou velice finančně náročné. 
Pro ilustraci – oprava jednoho čerpadla v přečerpávací stanici 
stojí obec Zvánovice kolem 70.000,- Kč, jeho výměna za nové 
kolem 100.000,- Kč. Každoročně minimálně jedno čerpadlo 
měníme a dvě opravujeme. To znamená náklady kolem čtvrt 
milionu korun každý rok jen kvůli tomu, že někdo bezohled-
ně splachuje hygienické potřeby do záchodu. V kontextu toho 
bych rád pro vaši představu uvedl, že za tuto částku bychom 
mohli provést například kompletní rekonstrukci celého veřejné-

 ho osvětlení, postavit stometrový chodník nebo vysázet několik 
hektarů nového lesa. Přitom právě tyto investice musíme dělit 
do mnoha let, protože platíme nová čerpadla ucpaná vlhčenými 
ubrousky, nebo jako na fotografii provázkem. Co na to říct?
Tento stav je do budoucna neúnosný. Obec Zvánovice ve spo-
lupráci se společností ITV proto začíná mapovat nátoky do pře-
čerpávacích stanic. Na základě zjištění pak budou vytipovány 
jednotlivé přípojky s pravděpodobným původem znečištění. Ty 
budou monitorovány a po prokázání vypouštění výše uvedených 
materiálů bude po majiteli nemovitosti vyžadována náhrada 
způsobených škod. 

Poslední možnost připojení
Orgány ochrany životního prostředí v poslední době výrazně 
zesilují tlak na obce, které mají vybudovánu veřejnou kanaliza-
ci. Cílem je, aby k této síti bylo připojeno 100% domácností. 
Obecní úřad Zvánovice proto v uplynulých dnech oslovil dopi-
sem všechny nepřipojené domácnosti s výzvou k poslední mož-
nosti nápravy. Následně bude provedena revize aktuálního stavu 
a tato data budou postoupena patřičným úřadům. 
Pak už budou muset majitelé jednotlivých nemovitostí komuni-
kovat přímo s příslušnými orgány ochrany životního prostředí 
a vodohospodářství. A asi to nebude nic jednoduchého. Podle 
kusých informací od ních budou požadovány důkazy o likvida-
ci splaškových vod, nepropustnosti jímky, pravidelné dokládání 
vývozu a správné likvidace splaškových vod navíc v objemu dle 
zákona, doklady o funkčnosti malých čističek včetně jejich pra-
videlných revizí, rozborů vypouštěných přečištěných vod atd.
Pokud nejste připojeni na kanalizaci a chcete využít poslední 
možnosti, stavte se na Obecním úřadě. Rádi vám s tím pomůžeme, 
vysvětlíme celý postup a předáme správné kontakty.
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Veřejné osvětlení
Po prudkých větrech a deštích na podzim minulého roku došlo 
k výpadku veřejného osvětlení v lokalitách Boučí a Marjánka. 
Po několika dnech zkoušení a pátrání po závadě se nám podařilo 
zprovoznit prvně jmenovanou lokalitu. Osvětlení v části ulice 
Vládní od křižovatky s ulicí Na Marjánce, celá tato okružní uli-
ce a část ulice Rekreační – to byl tvrdší oříšek. Nakonec jsme 
vylučovací metodou zjistili, že došlo k poruše na kabelu, který v 
jedné části vede nad zemí. Po jeho výměně se rozsvítila i posled-
ní část osvětlení.
Nic to však nemění na tom, že veřejné osvětlení je z větší čás-
ti již za hranicí své životnosti. Svítidla se doslova rozpadají a 
jejich opravy jsou čím dál častější a dražší. Proto je od letošního 
roku začneme postupně měnit za nová. Na doporučení odborníků 
byla zvolena svítidla s výbojkou (tedy standardní „teplé“ svět-
lo), ale s vyšší svítivostí a širším světelným kuželem. Postupná 
výměna bude probíhat celkem tři roky. Důvodem je, že jednorá-
zová rekonstrukce celého systému osvětlení by znamenala pří-
liš vysokou finanční zátěž. Zvoleným postupem budou všechna 
osvětlovací tělesa vyměněna také, jen to nebude najednou. 
A jak to tedy bude probíhat? V průběhu zimy jsme provedli tak-
zvaný “pasport” veřejného osvětlení. Při projíždění a zapisová-
ní do mapy jsme zjistili, že máme ve vsi celkem 4 různé typy 
osvětlení. Od nejstarších oválných svítidel, přes novější hranatá 
a zářivky, až po několik LED svítidel v nových ulicích. 
Aby to mělo logiku, vyměníme letos všechna nejstarší svítidla, 
která se rozpadají, nemají kryty, plasty jsou zdegenerované a 
prší do nich. Je jich 20, což přesně odpovídá našim finančním 
možnostem. Příští rok vyměníme všechny takové ty novější, 
hranaté, ale stejně poruchové lampy. Opět je jich kolem dvaceti. 
Nakonec vyměníme i těch pár zářivek, čímž docílíme stavu, kdy 
bude v celé obci, kromě pár nových ledek, jen jeden typ svítidla. 
To nám umožní například nakoupit zaměnitelné náhradní díly 
atd. Taky bude jednodušší případné doplnění celé sítě o nové 
lampy v místech, kde to je potřeba. 
Po konzultacích s odborníky, kteří jednoznačně nedoporučují v 
našich podmínkách užití LED světel, se jako nejvhodnější uká-
zalo výbojkové svítidlo Philips SGS102. Navíc u každé lampy 
vyměníme i rozvodnou skříň v patě lampy a komplet nové dráty, 
čímž dojde vlastně k její celkové rekonstrukci. 
Termín výměny budeme komunikovat aktuálně na oficiálním 
obecním facebooku, protože to bude znamenat několikadenní 
odstávku vždy určité části veřejného osvětlení.



Obecní lesy
Jak jistě víte, kůrovec napáchal v obecních lesích obrovské ško-
dy. Byly vytěženy již stovky kubíků napadených stromů a těžba 
bude pokračovat i v letošním roce. Zároveň však začne příprava 
na následné zalesňování těchto lokalit. V tuto chvíli probíhají 
jednání s odborníky o nejvhodnější skladbě nového lesa tak, aby 
nebyl tak snadno napadnutelný škůdci a zároveň aby alespoň 
zčásti plnil hospodářskou funkci. Zároveň se ucházíme o státní 
dotace, které pomohou nové zalesnění financovat.
V této souvislosti upozorňujeme soukromé majitele lesů, že mají 
povinnost o svůj les pečovat a napadené stromy včas vytěžit. 
Vyhnou se tak postihům, které při nečinnosti hrozí. Zároveň 
jsou povinni dodržet zákonné lhůty pro následné zalesnění tako-
vých vytěžených ploch. I oni mohou požádat o dotace, které jim 
pomohou zmírnit finanční ztráty vzniklé současnou nízkou pro-
dejní cenou dřeva. Pokud byste potřebovali se správou svého 
lesa poradit, obraťte se na Obecní úřad Zvánovice, který vám 
zprostředkuje kontakt na odborného lesního hospodáře. 



Obecní zeleň
Jako každý rok bude i letos pokračovat údržba obecních stro-
mů. V tuto chvíli máme vyřízeno povolení k provedení prací na 
památných stromech a máme objednánu údržbu všech zbývají-
cích stromů, které ještě prořezávkou neprošly. 
Akce je naplánována na jaro, tedy proběhne v nejbližších týd-
nech. Práce provede odborná firma Arborn, která má s údržbou 
takto velkých a památných stromů zkušenosti a má i nezbytnou 
certifikaci.
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Odpadové hospodářství
Svoz a likvidace komunálního odpadu je čím dál tím dražší leg-
race. Letos se nám sice ještě podařilo udržet poplatek za odpad 
na úrovni loňského roku, ale vzhledem k vývoji cen a změnám, 
které letos zákonodárci chystají, to bylo zřejmě naposledy. A 
netýká se to jen komunálního odpadu. Problém je i s tříděným 
odpadem. Například pro papír není skoro odbyt a jeho výkup 
musí stát prostřednictvím obcí dotovat skoro čtyřnásobnou část-
kou oproti loňskému roku. Podobně je na tom bioodpad. Kom-
postárna je každý rok v milionové ztrátě, kterou z části pomáhá 
krýt i příspěvek naší obce. Jen díky tomu je odebírán bioodpad 
od našich obyvatel. Tento stav však není udržitelný a obec Stru-
hařov proto hledá nájemce, který by kompostárnu provozoval. 
To zřejmě bude mít dopad i na cenu, za kterou bude bioodpad 
přijímán. Uvidíme, jak se situace vyvine, ale už teď jednáme, 
abychom zachovali cenu pro naše obyvatele na dostupné úrovni. 
Také svozy v roce 2020 zůstávají bezezměny, tedy každou sudou 
středu od 1.4. do 25.11.

V souvislosti s platbami za komunální odpad domácností bych 
na tomto místě ještě rád vysvětlil, jak celý systém funguje. 
Podrobně jej řeší vyhláška č. 2/2019, zde je souhrn toho nejdů-
ležitějšího. 
Historicky je v naší obci komunální odpad řešen místním poplat-
kem. To znamená, že ho platí každá fyzická osoba s trvalým 
pobytem ve Zvánovicích. Za rekreační objekty, ve kterých není 
nikdo hlášen, je vybírán poplatek od majitele nemovitosti jako 
za jednoho poplatníka. Určitou slevu pak mají děti do 15 let a 
osoby nad 60 let žijící samy. 
Velikost popelnice a četnost jejího vývozu je pak odvozena od 
počtu poplatníků v objektu. Jedna osoba žijící sama má nárok 
na standardní popelnici (110 l.) s vývozem jednou za dva týdny. 
2-4 osoby mají standardní popelnici s týdenní periodou vývozu. 
Pět a více osob pak má nárok na větší popelnici (240 l.), opět 
s týdenním vývozem. Výjimečně může v některých případech 
existovat jiná kombinace velikosti popelnice a frekvence jejího 
vývozu, ale propočítané množství vyvezeného odpadu na jednu 
osobu by mělo ve výsledku odpovídat výše uvedenému systé-

 mu. Nemovitost, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, na 
popelnici nárok nemá, ale může využít kontejnery na komunální 
odpad ve sběrném dvoře.
Stává se však, že v domě bydlí dva nebo i více obyvatel, ale 
trvalý pobyt má v obci hlášen pouze jeden z nich. U takové 
domácnosti logicky vzniká výrazně více odpadu a je tím pádem 
z její strany požadavek na větší popelnici nebo častější vývoz. 
To však není možné, protože nemůžeme vybrat místní poplatek 
od někoho, kdo nemá v obci hlášen trvalý pobyt. A hlavně by to 
nebylo fér vůči ostatním obyvatelům. Ti nejen že poctivě platí 
za každou osobu v domácnosti poplatek za komunální odpad, 
ale i další povinné platby. A navíc každý trvale hlášený obyvatel 
generuje obci nemalý příjem ze systému rozpočtového určení 
daní. Věc má prostě širší kontext, než to vypadá. To je nutno si 
uvědomit, než se člověk vydá křičet na obecní úřad.
Závěrem bych rád připomněl, že nápojové kartony (např. krabi-
ce od mléka, džusů atd.) opravdu PATŘÍ do žlutého kontejneru 
na plasty. Jejich obsah totiž jde na třídící linku, kde jsou tyto 
obaly selektovány a následně je obci za jejich objem poskytnuta 
příslušná refundace. 

Do šedivého kontejneru u sběrného dvora patří pouze hliníkové 
plechovky od nápojů. Plechovky od barev, laků či jiných chemi-
kálií patří do sběrného dvora jako nebezpečný odpad. 
A popeláři vzkazují, že pokud bude někdo do své popelnice 
sypat žhavý popel, nebude mu popelnice vyvezena. Při jejím 
vysypání by totiž mohlo dojít k zahoření ostatních odpadků v 
útrobách kuka-vozu. 

Třídící tašky v prodeji
Pro ty z vás, kdo to s tříděním myslí vážně, máme nabídku 
vkusného doplňku domácnosti. Trio barevně vyvedených pev-
ných tašek, se kterými bude třídění ještě jednodušší. K doptání 
v otevíracích hodinách pokladny Obecního úřadu Zvánovice, za 
lidových 50,- Kč.
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Veřejný pořádek
Volné pobíhání psů je často probírané téma, hlavně mezi majiteli 
psů, vlastníky pozemků a uživateli honitby. V intravilánu obce 
toto upravuje obecně závazná vyhláška. Vlastníci psů nebo oso-
by, kterým byl pes svěřen, nebo mají psa v dočasném držení, jsou 
povinni zajistit, aby se psi pohybovali na veřejném prostranství 
pouze na vodítku tak, aby neohrožovali majetek, životní prostře-
dí nebo životy a zdraví lidí. 
Polní a lesní pozemky uznané orgánem státní správy myslivosti 
jako honební tvoří honitbu. Ostatní pozemky jsou nehonební. 
Za honební se považují i polní a lesní cesty a účelové pozem-
ní komunikace procházející honitbou. Povinnosti vlastníků psů 
v honitbě určují par. 8 až 10 zákona č. 449/2001 o myslivosti. 
Znění par. 10 přímo zakazuje vlastníkům psů a hospodářských 
zvířat nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv majitele nebo 
vedoucího.
Majitelé psů si neuvědomují, že pokud pes pobíhá volně a není 
na vodítku, porušují tímto svým chováním zákon o myslivos-
ti, který plašit a rušit zvěř, zejména v době hnízdění, kladení 
mláďat ale i zimního strádání zakazuje. Názor majitelů psů, že 
mohou v přírodě provádět venčení nebo výcvik psů jak se jim 
zlíbí, je naprosto mylný a proto i z neznalosti zákona nebo z 
úmyslu toto porušení zákona může být řešeno jako přestupek 
orgánem státní správy myslivosti.

Zvláště kritické období v roce např. v zimě, může vést při ruše-
ní a stresování zvěře k útrapám, nemocem a úhynu. Další tako-
vé období je také doba březosti samic, kdy při fyzické námaze 
může snadno dojít k vyčerpání nebo zranění a tím i ztrátám na 
zvěři. Na jaře od března v dubnu, květnu a červnu, kdy dochází 
ke kladení mláďat, probíhá další kritické období, které je zvláště 
citlivé na volné pobíhaní psů v přírodě.
Něco jiného je prohánění luk a travin lovecky upotřebitelnými 
psy před senosečí, kdy zemědělec tuto činnost předem musí 
nahlásit a psi vyhánějí a zavětřují tyto plochy za účelem mini-
málních ztrát usmrcení zvěře při sklizni sena.
Další problematikou rušení a stresování zvířat v přírodě je 
víkendové ježdění po lesních a polních cestách, ale i po polích 
terénními motocykly a čtyřkolkami, které probíhá téměř po celý 
rok a policie se tímto fenoménem vůbec nezabývá. 
Lidé mohou svým chováním v přírodě pomoci aspoň malou 
měrou k obnově lesů a přírody, která bude vinou kalamitních 
náletů kůrovce intenzivní pomoc nutně potřebovat několik 
následujících desítek let.
Prosíme všechny majitele a vůdce psů, aby respektovali záko-
nem stanovené zásady chování a pohybu psů a jiných hospodář-
ských zvířat ve volné přírodě.

Václav Pác
starosta HS Ondřejov - Zvánovice

 Kriminalita
V posledních měsících trápí blízké okolí Prahy zvýšená krimi-
nalita. Pachatelé se soustředí hlavně na vykrádání rodinných 
domů. K tomu dochází nejčastěji v odpoledních hodinách. Vnik-
nutí do objektu probíhá většinou terasovými dveřmi, celá akce je 
velice rychlá v řádech minut a pachatelé berou hlavně hotovost 
a šperky. Navíc po sobě nenechávají žádné stopy, nevadí jim 
kamerový systém či houkající alarm a překážkou není ani pes. 
Výjimkou není, že si poradili s pitbulteriérem, kterého odlákali 
do koupelny, zavřeli ho tam a nemovitost vesele vykradli. 
Policie sice zavedla určitá opatření, kdy se v postižených loka-
litách pohybuje větší množství hlídek včetně policistů v civilu, 
ale efekt to moc nemá.
Proto si dovolíme na tomto místě připomenout doporučená 
základní preventivní opatření, která by měla podle Policie ČR 
vést ke snížení pravděpodobnosti, že se váš dům stane terčem 
zmíněných lupičů:

všímavost, hlavně co do pohybu cizích osob a automobilů,
zamykat, stahovat bezpečnostní rolety, pouštět alarmy i na 
krátkou dobu nepřítomnosti, instalovat světelná čidla atd.,
hotovost a šperky nemít doma nebo je alespoň uzamknout 
do trezoru,
neoznamovat svou nepřítomnost na sociálních sítích,
během nepřítomnosti v podvečerních hodinách nechat svítit 
alespoň v části domu,
při jakémkoli podezření volat 158.



•
•

•

•
•

•

Ukliďme si Zvánovice
Tradiční jarní brigáda s názvem Ukliďme si Zvánovice se bude 
letos konat v sobotu 18. dubna od 9 hodin. Sraz je na Růžovém 
náměstí, kde proběhne rozdělení lokalit a prací. Akci pořádá 
Okrašlovací spolek Zvánovice  pod záštitou Ladova kraje.
Pokud vám není veřejný prostor lhostejný, doražte s hráběmi, 
lopatami a motyčkami. Na místě dostanete rukavice a pytle na 
odpad. Obec Zvánovice tradičně objednala kontejner, který jistě 
nebude problém naplnit. Také bude k dispozici obecní traktor, 
který bude svážet pytle s odpadky z celé vesnice.
Brigáda bude zakončena na place, kde bude připraveno občerst-
vení v podobě nealko nápojů a buřtů k opečení na ohni.
Těšíme se na vaši účast!
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Čestné občanství
Při pročítání starých obecních zápisů a kronik během shro-
mažďování podkladů ke knize o obci jsme zjistili, že některým 
bývalým starostům bylo v historii uděleno čestné občanství za 
mimořádné zásluhy pro obec.  Například panu Františku Zítkovi 
(1852 - 1925) nebo Josefu Zámyslickému (1896-1974). Došli 
jsme k závěru, že takovéto ocenění by si zasloužil i bývalý sta-
rosta Josef Vávra. 
Ten se narodil 19. února 1867 ve Zvánovicích. Během svého 
života aktivně působil ve veřejném životě a zastával mnoho 
funkcí v rámci obce i okresu. Starostou byl mezi lety 1907 až 
1919. Za jeho vedení obec vzkvétala, byla vybudována silnice 
okolo školy až k č.p. 98 (dnešní Vládní ulice), postavena nová 
zvonička, opravena obecní studna a cesta k hostinci č.p. 24 nebo 
postavena nová hráz rybníka. Také byl založen Spořitelní a 
záložní spolek Zvánovice-Třemblat, Vzdělávací spolek, Sokol, 
Dobytčí pojišťovna nebo Vodní družstvo. 
Velmi lidsky se také zachoval v průběhu těžkého období prv-
ní světové války. Všemi prostředky a za obrovského osobního 
nasazení se snažil zmírnit její dopad na místní obyvatelstvo růz-
nými úskoky a dokonce i podvody při válečných rekvizicích. 
Na sklonku života se pak zdarma ujal vedení obecní kroniky, 
kterou doplnil o vzpomínky vlastní a své matky, opisy různých 
obecních zápisů z konce 19. století, z válečných let atd. Tím 
zanechal cenné svědectví pro další generace. Josef Vávra zemřel 
ve Zvánovicích v roce 1937.
Zastupitelstvo obce Zvánovice proto na svém lednovém zasedá-
ní udělilo tomuto významnému rodákovi a bývalému starostovi 
Josefu Vávrovi čestné občanství in memoriam.



110 let Baráčníků
Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků byla ve Zváno-
vicích založena valnou hromadou 20. února 1910. Stalo 
se tak v tehdejším hostinci u Vajgrtů č.p. 24. Za prvního 
předsedu byl tehdy zvolen Alois Povýšil, zapisovatelem 
František Vajgrt. Stanovy přečetl František Povýšil z č.p. 
21, poté bylo přikročeno k přijímání členů, kterých se hlá-
silo 52. 
Bylo usneseno, že sedění budou odbývat se vždy první 
neděli v měsíci, rychtu propůjčil krčmář ve svém hostinci 
bezplatně. Kontribuce byla stanovena na 20 haléřů měsíč-
ně. Schváleno bylo zakoupení baráčku, soused Josef Pový-
šil zhotovil zdarma Právo rychtářské. 

 Zvánovičtí baráčníci se ihned s chutí ujali své činnosti v 
obci, pořádali zábavy a různé akce, čímž získávali pří-
jem do své truhlice. Těchto peněz pak bylo využíváno na 
dobročinné účely, například školní učební pomůcky nebo 
podpory svým členům v době nemoci. Později pak byly 
pořizovány i některé zemědělské stroje a nářadí, které si 
členové za mírný poplatek zapůjčovali. 
Baráčníci se ve Zvánovicích podíleli i na kulturním dění. 
Hrálo se divadlo, pořádaly se májové slavnosti, staročes-
ké dožínky, krojované průvody z polí do obce nebo scény 
spojené s tančením České i Moravské besedy. 
Činnost spolku sice byla v průběhu první a druhé světové 
války utlumena, ale nikdy neustala. V současnosti spolu-

pracují Baráčníci s ostatními spolky ve Zvánovi-
cích a podílí se na organizaci mnoha kulturně-spo-
lečenských akcí. Namátkou maškarní ples, setkání 
rodáků nebo sousedské předvánoční setkání u kap-
ličky.
Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků ve Zváno-
vicích je součástí VII. župy Vlasákovy se sídlem 
v Mirošovicích. Má poměrně vysoký počet čle-
nů, protože přistoupili i někteří z Černých Vodě-
rad, kde obec baráčníků zanikla. Doufejme, že i 
v budoucnosti se najde dost nadšených lidí, kteří 
budou myšlenku baráčníků podporovat a rozvíjet. 
Jak pravil soused Medřický: “Být lidem dobré 
vůle, to budiš našim úsilím.”



Významná životní výročí
(leden - srpen 2020)

Růžena Knížková - 88 let

Jarmila Kovačová - 83 let

Jitka Pácová - 65 let

Jaroslava Šrámová - 83 let

Miroslav Bubeník - 87 let

Hana Horáková - 84 let

Růžena Matysová - 90 let

Marcela Křivánková - 75 let

Marie Povýšilová - 85 let

Blanka Strnadová 75 let

Marie Svobodová - 70 let

Milan Pecha - 80 let

Anežka Vajgrtová - 82 let

Blanka Tománková - 70 let

František Jánský - 87 let

Zdenka Karešová - 88 let

Marie Bubeníková - 85 let

Miroslav Veselý - 82 let

Zdeněk Veselý - 70 let

Miloslava Skalická - 60 let

Jaroslav Kovač - 88 let

Miloslava Friebelová - 70 let

Navždy nás opustili
Miloslav Bezák - 87 let

Marie Zítková - 87 let
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Kniha o obci Zvánovice
K výročí 700 let naší obce, které slavíme v letošním roce, byla 
vydána kniha mapující historii Zvánovic od nejstarší doby po 
současnost. Na 116 stranách odhaluje nejen zajímavá fakta o 
obci, ale také rozebírá podrobně historii školy, spolků, sportu 
a rekreace, popisuje, jak to bylo ve Zvánovicích s prací, jaké 
zde byly tradice a zvyky, jmenuje významné rodáky atd. Kromě 
textů v knize najdete velkou spoustu dobových fotografií, doku-
mentů a pohlednic. Jedná se o artefakt, který by neměl chybět 
v knihovně žádné domácnosti. Knihu můžete zakoupit za cenu 
350,- Kč na Obecním úřadu Zvánovice.



CzechPoint a jeho služby
Potřebujete výpis z katastru nemovitostí, rejstříku trestů nebo 
si nejste jisti bodovým ohodnocením svého řidičského umění? 
Obecní úřad Zvánovice zajištuje služby CzechPoint, což zna-
mená, že pro spoustu dokumentů nemusíte lán světa. Konkrétně 
zajišťujeme tyto služby:
- Výpis z katastru nemovitostí  
- Výpis z obchodního rejstříku
- Výpis z živnostenského rejstříku
- Výpis z rejstříku trestů
- Výpis z registru řidičů

Úřední hodiny CzechPoint + pokladna:
- Úterý: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
- Středa: 13.00 - 19.00 hod

Ověřování podpisů a listin neprovádíme, pro tuto službu je nut-
no dojet na poštu nebo k notáři.




