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Vážení spoluobčané, 
v roce 700+1 výročí od první písemné zmínky o obci Zvánovice, přinášíme 
informace o současném dění v obci i o nejstarších dějinách obce.
Nejstarší dějiny obce až po současnost 1320 - 2020
V nejstarších dobách nebylo zdejší okolí osídleno. Lidé se usazovali ponejvíce 
tam, kde byla rovina a úrodná půda. V našem kraji se v dávných dobách roz-
kládal mohutný listnatý prales. Teprve v 9.-10. století dochází k nepatrnému 
zalidňování. K značnějšímu osídlení došlo patrně od 11.-12. století. V dávné 
době obýval zdejší kraj slovanský kmen zličanů, sídlící na území mezi Sázavou 
a Labem. Župním hradem byla Stará Kouřim. Po vymření zlických knížat pře-
vzala vládu nad krajem spřízněná větev Slavníkovců. Roku 955 byli však Slav-
níkovci  vyvražděni  Přemyslovci a zlické knížectví bylo sloučeno s pražským, 
pod vládou knížete Boleslava II. Zvánovice patří k nejstarším osadám ve zdej-
ším kraji. Přesnou dobu vzniku neznáme. Byli původně rodovou vesnicí. Jméno 
dostali po zakladateli rodu Zvánovi, který zde žil a hospodařil společně se svý-
mi syny a jejich potomstvem. Vrchním  pánem byl český kníže, který koncem 
12. století věnoval Zvánovice klášteru Želivskému. Koncem 13. století prodá-
vá Želivský klášter Zvánovice Ctiborovi z Cimburka. V letech 1320-21, byla 
část Zvánovic  prodána  klášteru u sv.jiří.  Z roku 1320 pochází první doložená 
písemná zmínka o Zvánovicích. Hlavní obživu obyvatelstvu poskytovalo země-
dělství. Protože zdejší pole nebyla příliš úrodná, chovalo se zde dosti ovcí, které 
pásl obecní pastýř. Odedávna se v okolí pálilo dřevěné uhlí, které se vozilo 
hlavně do Prahy na trh a do továren. Později se objevují drobní řemeslníci, kro-
mě  kolářů, kovářů, tesařů a truhlářů to byli tkalci, ševci, krejčí a další.
Významné stavby, stromy a rodáci.
Škola byla postavena v roce 1878 a svému účelu sloužila více než sto let. Před 
tím se vyučovalo od roku 1787 v tehdejším domku č.p. 39. Kaple sv. Jana 
Nepomuckého z let 1836-37 stojí na místě, kde od nepaměti stávala dřevěná 
zvonička.Ve věžičce býval zvon, na který se zvonilo o nedělích a svátcích. Zvon 
z kaple byl v roce  1916 zrekvírován pro válečné účely. Druhý zvon z roku 1932 
byl sejmut v době německé okupace. Kaple byla vyhlášena nemovitou kulturní 
památkou. Pomník padlým v 1.světové válce byl zbudován obcí za přispění 
místních spolků. Tento pomník byl slavnostně odhalen 22.7.1922. V roce 2005 
byla vedle pomníku odhalena pamětní deska zdejšímu rodákovi Aloisi Pácovi, 
který byl zastřelen německým důstojníkem ve své kanceláři v Mnichovicích v 
roce 1945, tři měsíce před osvobozením. Alois Pác byl zakladatelem pozdějšího 
obuvnického podniku Snaha Mnichovice. Obecní studna pod bývalou školou 
má velmi dobrou vodu a silný pramen. Přestože voda neustále odtéká přepa-
dovou trubkou, studna nikdy, ani v době nevětšího sucha, nezůstala bez vody. 
Ve své době zásobovala téměř celou obec. Kromě pana Páce se ve Zvánovicích 
narodil významný i když málo známý Emanuel Brožík 1887-1936 (ve stejný 
rok jako Josef Lada v nedalekých Hrusicích). Byl to hudební skladatel, libretista 
operet, herec, člen Městského divadla na Vinohradech. Kromě jiného složil text 
písně k filmu C. a K. polní maršálek. Tuto píseň ve filmu zpíval Vlastimil Buri-
an. Archeologická památka mlecí kameny se nacházejí v řečišti Zvánovického 
potoka. V naší obci je mnoho krásných stromů nacházejících se na veřejných 
prostranstvích. Okolo  kaple roste několik lip. Čtyři z nich byly v roce 1966 
vyhlášeny za památné. Nacházela  se zde i druhá největší lípa na okrese Praha 
východ. Bohužel před pár lety jí postihl smutný konec, byla rozlámána větrem 
při bouři. V obci se udržují některé staré tradice, na kterých se podílejí místní 
spolky. Nejstaršími jsou Sbor dobrovolných hasičů - 220 let, Obec Baráčníků - 
111 let. Tělocvičná jednota Sokol - 109 let, Rybáři, Myslivci a také Okrašlovací 
spolek. Pozornost je věnována opravám památek. V roce 2006 byla uspořádána 
sbírka mezi občany,spolky a podnikateli na pořízení nového zvonu, který byl 
do věžičky kaple zavěšen a požehnán 20. května 2006, jako třetí zvon v his-
torii kaple.Ve stejný den byla jako připomínka této události zasazena mladá 
lipka - dcera nejstarší z památných lip. V posledních letech nezůstávají naše 
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Aktuality na Facebooku
Oficiální stránka Obce Zvánovice na Facebooku 
jako informační kanál funguje velmi dobře. V tuto 
chvíli máme již 509 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.



lípy opuštěné ani o vánocích. Stalo se pěkným zvykem, že se zde scházejí lidé 
v podvečer před Štědrým dnem a poslouchají vánoční koledy a mohou se zahřát 
teplými nápoji. Naši rodiče a prarodiče vzpomínají, jak okolí kaple a lip bylo 
oblíbeným místem jejich dětských her. Jejich rodiče je strašívali klekánicí, která 
prý nezbedníky nedbající včasného návratu domů chytala a odváděla, neznámo 
kam. Pod lipami je lavička, která slouží především starším občanům k odpo-
činku při cestě do kopce nebo si sem přicházejí jen tak popovídat. Lípy jim 
přitom poskytují příjemný stín a v době květu i nádhernou vůni. V roce 2008 
bylo otevřeno nové dětské hřiště. Bylo vybudováno z iniciativy Komunitní-
ho centra Zvánovice. V obci se podařilo udržet v provozu prodejnu smíšeného 
zboží a hospodu se sálem, možnost ubytování a další služby poskytuje hotel 
Legner. Dopravní spojení je zajišťováno autobusy v rámci PID. V roce 2009 
začala výstavba vodovodu v obci a následně stavba kanalizace s ČOV. V obci 
přibývá nových domů a tím se zvyšuje i počet obyvatel. V obci se podařilo 
zajistit provoz Mateřské školy. Základní školu Zvánovice spoluprovozují pro-
střednictvím Svazkové školy spolu s Ondřejovem a Kališti. V rámci svazku se 
připravuje výstavba nové školy.  Na místním hřbitově byly opraveny obvodové 
zdi. V rámci připomínky 700 letého výročí obce byl na hřbitově vybudován 
pomník čestným občanům obce. Je připraven projekt na nové chodníky směrem 
na Kádov a směrem ke hřbitovu.
Tolik tedy z dochovaných zápisů a vzpomínek. Více se můžete dozvědět z kni-
hy, která byla vydána k výročí 700 let. Je k zakoupení na obecním úřadě. 
V rámci současné epidemiologické situace mi dovolte popřát Vám co nejvíce 
zdraví, štěstí a spokojenosti.                 

Jaroslav Švarc, starosta obce.

Kniha o obci Zvánovice
K výročí 700 let naší obce byla vydána kniha mapující histo-
rii Zvánovic od nejstarší doby po současnost. Na 116 stranách 
odhaluje nejen zajímavá fakta o obci, ale také rozebírá podrobně 

historii školy, spolků, spor-
tu a rekreace, popisuje, jak 
to bylo ve Zvánovicích s 
prací, jaké zde byly tradice 
a zvyky, jmenuje význam-
né rodáky atd. Kromě tex-
tů v knize najdete velkou 
spoustu dobových fotogra-
fií, dokumentů a pohlednic. 
Jedná se o artefakt, který by 
neměl chybět v knihovně 
žádné domácnosti. Knihu 
můžete zakoupit za 350,- 
Kč na Obecním úřadu Zvá-
novice.
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Štěstí přeje připraveným
Jestli nám něco v posledních letech chybělo, byly to projekty. 
Tedy projekty hotové, připravené, se stavebním povolením na 
první straně. Přitom rovnice je jednoduchá: veřejná poptávka 
nebo myšlenka, projekt, kompletní inženýring a stavební povo-
lení. Tak by měl vypadat připravený projekt. Jenže jeho výroba 
trvá většinou kolem půl roku, mnohdy i déle. A pak už zbývá 
jen sehnat peníze. Dotačních titulů je v současnosti více než 
dost, takže projekty, které jsme poslední dva roky tvořili, se nyní 
hodí. Namátkou: chodník na Kádov, výměna střešní krytiny na 
obchodě, rekonstrukce staré školy, přestavba bývalého MNV, 
oprava křížku u studánky… to všechno máme připraveno a letos 
a v příštích letech budeme na tyto akce shánět peníze. Možná 
pořadí jednotlivých staveb nebude zvenku působit systémově, 
ale to je proto, že ani dotace nejsou. A my jako jejich příjem-
ci se musíme přizpůsobit. Kdybychom totiž chtěli všechny tyto 
věci dělat pouze za své vlastní peníze, tak nemáme šanci. Jsou 
to miliony korun, které, pokud vše dobře půjde, přijdou do naší 
obce navíc.
Jen pro zajímvavost - za uplynulý rok se nám podařilo do Zvá-
novic dostat z dotací kolem půl milionu korun. A to jsme nebyli 
připraveni…



Nové schránky
Trvale obydlené chaty měly celá léta svou poštovní schránku na 
kusu rezavého pletiva u staré školy. Tato strašidelná ukázka lido-
vé tvořivosti konečně zmizela. Podařilo se nám totiž vyjednat s 
Českou poštou instalaci úplně nových schránek, které jsme navíc 
umístili na lépe přístupné místo u obecního úřadu. Děkujeme 
paní Libuši Bubeníkové, která nám v celé věci velmi pomohla. 



Další investice do MŠ
Pravidelným investicím do obecního majetku se těší také 
Mateřská škola Zvánovice. Po zateplení střechy a části svislých 
konstrukcí, odstranění mříží, kompletní výměně oken a dal-
ších úpravách v uplynulých dvou letech přišel na řadu interiér 
budovy. Došlo k sanaci podlah v prostoru jídelny a chodby, byla 
položena nová podlahová krytina, sanací prošly dvě zdi a hlavně 
byla instalována nová kuchyňská linka. Ta byla vyrobena z vel-
mi kvalitních komponent a na míru tak, aby reflektovala potřeby 
personálu při obsluze dětí, byla funkční, bezpečná a navíc dobře 
vypadala. Ani exteriér budovy se nevyhnul úpravám, například 
jsme zkanalizovali okap, který léta tekl přímo pod základy budo-
vy a byl jednou z možných příčin vyšší vlhkosti stavby. Všechny 
uvedené úpravy děláme proto, aby se dětem v naší školce líbilo 
a rodiče byli spokojeni. Věříme, že tomu tak je.



Rekonstrukce hřbitova
Po půlročním papírování se nám podařilo získat dotaci na rekon-
strukci hřbitovních zdí. Už to potřebovaly. Ty staré byly nejen 
nedůstojné, ale hlavně byly nebezpečné, což bylo vidět při jejich 
bourání. To proběhlo tak, že se o zeď opřeli dva chlapi a byla 
dole. Nové zdi sice nejsou tak romanticky zchátralé, ale aspoň 
skrz ně není vidět, nerostou z nich stromy, nechybí v nich cih-
ly a při silnějším větru nehrozí pádem. A nedělají ostudu... Na 
tomto místě se sluší poděkovat realizační firmě AMAR, s.r.o., 
která provedla velmi dobrou a rychlou práci. Loňské listopadové 
„dušičky“ tak proběhly už v novém prostředí.



Mobilní rozhlas
Obec Zvánovice má zaveden Mobilní rozhlas. Jedná se o velmi 
efektivní nástroj komunikace, ale potřebuje vstupní data. Tedy 
jména, adresy a telefonní čísla příjemců, tedy obyvatel naší 
obce. 
Sice máme v této oblasti nadprůměrnou penetraci, ale vždycky 
jsou rezervy. Kdo už přihlášen je, jistě vám potvrdí, že to nic 
nestojí a neotravujeme zbytečnými či reklamními zprávami. 
Pokud se zaregistrujete, budou vám do mobilu chodit opravdu 
ty nejdůležitější věci, jako je vypínání elektřiny, čištění komu-
nikací, výstrahy před extrémním počasím nebo uzavírky silnic. 
Prostě to, co se hodí vědět.
Je to jednoduché, stačí vyplnit formulář na: https://obeczvanovi-
ce.mobilnirozhlas.cz/ . A prosíme, vyplňte všechny údaje, tedy 
včetně celé adresy, věku atd. Pomůžete nám tak lépe cílit jednot-
livá sdělení.
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Zvánovice třídí
Poslední dobou velmi stoupá objem vytříděných plastů a stáva-
jící množství kontejnerů už přestávalo stačit. Hlavně v lokalitě 
Mírové náměstí a také u obecního úřadu. Nechali jsme proto při-
dat do každého z těchto míst jeden žlutý kontejner. Druhým pro-
blémem bylo sklo, které ze zelených kontejnerů vždy na konci 
měsíce doslova přetékalo. Tam jsme se vydali cestou vyšší frek-
vence vývozu. Namísto měsíčního svozu nyní probíhá vývoz 
skla každých 14 dnů. A je po problémech.
Každopádně - díky tomu, že takto třídíme, má Obec Zvánovice 
za minulý rok v průměru 301 kg vytříděného odpadu na oby-
vatele. A to je mnohem více, než je průměr Středočeského kra-
je a dokonce je to o 30% více, než je celorepublikový průměr. 
Výborné skóre.

 Výměna osvětlení hotova
Poté, co jsme v minulém roce provedli pasport veřejného osvět-
lení, byla vyměněna první třetina svítidel. Začali jsme pochopi-
telně od nejstarších, která už se na sloupech doslova rozpada-
la. Letos jsme původně měli ve výměně svítidel pokračovat a 
vyměnit další třetinu lamp. Zakopli jsme však o snahu EU vyřa-
dit z veřejného prostoru klasické sodíkové výbojky a nahradit je 
LED technologií. To však byla pro náš plán nepřijatelná změna, 
abychom měli dvě třetiny normálních svítidel a třetinu „ledek“. 
Proto jsme museli narychlo nakoupit poslední zbytky klasických 
světel, které ještě byly v celé republice k sehnání a rovnou jsme 
je nainstalovali. Tím jsme celý plán o rok zrychlili a vlastně i 
zlevnili. V tuto chvíli tedy máme hotovo a v celé obci je (až na 
tři výjimky) pouze jeden jediný, nový typ veřejného osvětlení. 
To bude v budoucnosti znamenat drobnou úsporu elektřiny, ale 
hlavně nám to umožní nakupovat zaměnitelné náhradní díly atd. 
Taky bude jednodušší případné doplnění celé sítě o nové lampy 
v místech, kde to je potřeba. Nakoupili jsme jich totiž dostatek 
i do zásoby.
Jen pro dokonalou informovanost, u každé vyměněné lampy 
neměníme jen horní svítidlo, ale vždy měníme zároveň i roz-
vodnou skříň v patě sloupu, taháme komplet nové dráty a sloupy 
rovnou natíráme speciální antikorozní barvou. Takže se dá říci, 
že v průběhu minulého a letošního roku máme kompletně nové 
veřejné osvětlení. 



Třídící tašky v prodeji
Pro ty z vás, kdo to s tříděním myslí vážně, máme nabídku vkus-
ného doplňku domácnosti. Trio barevně vyvedených pevných 
tašek, se kterými bude třídění ještě jednodušší. K doptání v ote-
víracích hodinách pokladny Obecního úřadu Zvánovice.



Smlouvy na hrobová místa
V současné době probíhá uzavírání nových smluv na pronájem 
hrobových míst. Tuto agendu vyřizuje pokladní obecního úřa-
du Věra Herková, pracovní doba úterý 8-12 hod. a 13-16 hod., 
středa 13-19 hodin. Odbavení jedné smlouvy trvá cca 15 až 20 
minut, žádáme proto nájemce, aby přicházeli s dostatečným 
časovým předstihem před koncem pracovní doby. Bližší infor-
mace je možné získat na tel.323 649 220 (ve výše uvedené pra-
covní době) nebo na e-mailu obeczvanovice@gmail.com, kde je 
též možné domluvit zaslání smlouvy poštou a následnou bezho-
tovostní platbu. Výše poplatku závisí na rozměrech pronajatého 
hrobového místa a je jiná než za minulé období, neposílejte pro-
sím žádné platby bez předchozí domluvy.
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Obecní zeleň a vichřice
Jako každý rok pokračuje také letos údržba obecních stromů. 
Asi jste si všimli, že v uplynulých třech letech připomínala pro-
řezávka spíše těžbu. Bylo to však nutné, abychom dostali stromy 
do současného stavu, kdy už by měla stačit každoroční kontrola 
a případně drobná prořezávka. I letos na jaře provedla odborná 
firma Arborn udržovací práce. Naivně jsme si mysleli, že jsou 
tento rok poslední. 
Vše změnila bouře a vichřice, která na naši obec udeřila ve středu 
14. července. Téměř všechny stromy v obci si z této události 
odnesly nějaké známky poškození. Zlomené větve byly mini-
mum. Některé stromy, jako například javor na pahorku vedle 
školky, to kompletně očesalo, že zůstalo jen torzo k poražení. 
Také jedna z lip v této lokalitě se začala nebezpečně naklánět 
nad sousední rodinný dům a bude muset být poražena. A velkou 
škodu způsobila vichřice také na javoru ve spodní části Mírové-
ho náměstí, ze kterého se odlomila kubíková větev a jen zázra-
kem při svém pádu do soukromého dvora minula chalupu a další 
zahradní prvky. 
Naštěstí máme ve vsi fungující hasičskou jednotku, navíc vyško-
lenou na práci s motorovou pilou, takže likvidace následků této 
příhody byla rychlá a profesionální. Také Odbor životního pro-
středí v Říčanech velmi pružně reagoval na naši žádost a obra-
tem nám vydal povolení na likvidaci následků větrného řádění. 
V krizi se prostě ukazuje, že lidé dokážou fungovat.



Tradiční zametání silnic
Aby se nám v ulicích méně prášilo, lépe dýchalo a nezanášely se 
kanály, provedli jsme také letos před létem strojní čištění všech 
našich ulic. Akce proběhla bez problémů, zřejmě už si na ní vět-
šina obyvatel zvykla. Svá vozidla tak většina parkovala mimo 
komunikaci, aby nepřekážela průjezdu čistícího vozu a okolo 
silnic byly hromádky s oškrabaným nánosem bahna u obrubní-
ků. Děkujeme za spolupráci!



Nové kontejnerové stání
Kontejnery pro chatovou oblast u čističky odpadních vod byly 
léta postaveny v bahně u silnice. Při vyhazování odpadků po 
dešti to znamenalo jen špinavé boty, ale čtvrteční vývoz byl pro-
blém. Vytáhnout z bahna tunový kontejner na silnici, to byla vět-
šinou práce pro tři chlapy. Proto jsme toto stání pro kontejnery 
nechali vydláždit a manipulace s nádobami je tak jednodušší. 



Oprava dětského hřiště
Navařili jsme nové panty, trochu jsme poladili zámek a dětské 
hřiště má opět vrata, která se dají zavřít. Pokud tedy budete 
odcházet ze hřiště, prosím, zavírejte je za sebou. Zamezí se tak 
vniknutí psů, kteří prostory hřiště znečišťují.
Zároveň jsme provedli revizi herních prvků a některé z nich 
potřebují kompletní opravu. Ta byla domluvena a proběhne v 
nejbližších dnech. Do té doby jsou kritické herní prvky označe-
ny páskou „zákaz vstupu“. Prosíme, dbejte těchto pokynů, jinak 
vašim ratolestem hrozí zbytečné zranění.
Také proběhla úprava obecního objektu sousedícího s dětským 
hřištěm, jeho uzavření pro nezvané návštěvníky. Byl to totiž čas-
tý cíl zvědavé a sprejování chtivé mládeže. Jenže objekt je v 
havarijním stavu a hrozí jeho zřícení, což nebereme na lehkou 
váhu. Proto jsme už před půl rokem zadali tvorbu projektu a před 
pár dny jsme dostali stavební povolení na jeho přestavbu. Letos 
na tuto akci chybí peníze, ale v příštím roce bychom se na to 
měli dostat. Budeme informovat.
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Nová silnice do chat
Na sklonku loňského roku jsme ještě stihli splnit slib daný chata-
řům a v ulici Luční jsme položili svodnice na vodu. V minulosti 
stačil drobný déšť, aby byla tato cesta téměř nesjízdná. Potoky 
vody s sebou navíc strhávaly materiál z jejího povrchu, takže 
jakákoli oprava nevydržela déle než pár dnů. Naše oprava byla 
v uplynulých měsících prověřena několika přívalovými dešti a 
zatím to vypadá, že se akce více než podařila. 

Ostudou také byla už příjezdová „horní“ cesta do chat - ulice 
Rekreační / Pod Lesem. Proto jsme ji nechali zrekonstruovat. 
Firma Silnice Málek odvedla vynikající práci, silnice je vysva-
hovaná, voda ze zahrad je odvedena mimo tuto komunikaci a 
vlivem vysokých teplot začátkem letošního léta došlo ke „speče-
ní“ asfaltového recyklátu, takže je z této silnice krásná asfaltka. 
Zároveň se na tomto místě patří poděkovat obyvatelům ulice 
Školní a Vládní, ve kterých byl po dobu opravy silnice zvýšený 
provoz nákladních automobilů.

 Dešťová kanalizace
Vydatné deště ukázaly slabiny dešťové kanalizace v naší obci. 
Proto jsme požádali o součinnost naši Jednotku požární ochrany 
a zprovoznili jsme několik zanesených kanálů a stovky metrů 
potrubí, hlavně kolem Růžového náměstí, v ulici Školní a na 
Mírovém náměstí. Velmi to pomohlo, i při vydatnějších deštích 
je na silnicích mnohem méně vody.
Také pokračujeme v opravách a rozšiřování dešťové kanalizace. 
To se týká např. zprovoznění kanálu ve Školní ulici a hlavně na 
Boučí, kde dlouhodobě neřešená dešťovka způsobovala velké 
problémy a vyžadovala systémový zásah. Bylo potřeba vyměnit 
celkem 82 metrů propadaného a z větší části časem již rozpad-
lého kanalizačního potrubí, včetně dvou silničních vpustí. Ale 
vyplatilo se, na silnici a tím pádem ani do rybníka už neteče 
bahno z polí a na silnicích je mnohem méně vody. 
Zároveň je potřeba poděkovat za pochopení obyvatel této části 
naší obce, protože stavební práce probíhaly za částečného ome-
zení provozu a tím pádem byli vystaveni určitému diskomfortu. 



Rybaření DRIVE-IN
Rybaření přímo z auta je možná zajímavý koníček, ale pouze na 
místech, která jsou tomu uzpůsobena. A kolem našeho velkého 
rybníka je jich celkem dost. 
Jenže… I to poslední místo, kde rybář musí se svým „cajkem“ 
udělat pár kroků, se změnilo v drive-in. Výjimkou nebyly dvě 
auta přímo u rybníka, kam se mohly dostat pouze tak, že projely 
desítky metrů po veřejné zeleni. A to není v pořádku. Proto jsme 
museli improvizovat a umístit jim do cesty překážku. Holt když 
už selže zdravý rozum a osobní domluvy, nic jiného se dělat 
nedá. 
Mimochodem víte, že za parkování na městské zeleni je možno 
uložit pokutu 50 tisíc Kč, při opakovaném až 75 tisíc Kč? Tak než 
se naštvete, zkuste to vzít tak, že vám tou značkou šetříme peníze.



Chybějící koncovka
V detailu je skryt ďábel, říká se. Sice každý rok opravujeme sil-
nice, ale pořád chyběla „koncovka“, tedy poslední pár-metrové 
úseky v ulicích Struhařovská a V Olšinách. Konečně doděláno.
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Obecní sál v suchu
Starý barák a nekonečný souboj s vlhkostí. Obecní sál se nachází 
v suterénu staré školy a je z větší části pod zemí. Vzhledem ke 
stáří objektu a tehdejším technologiím ve stavebnictví tak neu-
stále svádíme boj s vlhkostí, které se v metrových zdech velmi 
líbí. Ale jednu bitvu jsme snad v této válce nyní vyhráli. Stěna 
od dětského hřiště byla odbagrována až do hloubky samotných 
základů a odvodněna. A přitom byly zkanalizovány i oba okapy, 
z nichž léta tekla voda přímo do základů. Během několika týdnů 
už jsou změny poznat, hlavně v ustupující vlhkosti.



Buteo buteo...
To není kletba afrických šamanů, ale latinské označení pro Káně 
lesní. Jeden z těchto krásných dravých ptáků na sklonku zimy 
skomíral ve křoví u Ostré hůry. Naštěstí si toho všimla jedna 
z místních obyvatelek. Ihned jsme kontaktovali profesionály a 
káně jsme s několika dobrovolníky odlovili. Podle Filipa Pet-
ráka, zvířecího záchranáře, bylo velmi podvyživené a do dvou 
až tří dnů by uhynulo. Včasným zásahem se ho však podaři-
lo zachránit. Na záchranné stanici se řádně dokrmilo kuřecím 
masem a zhruba za týden bylo vypuštěno zpět do volné přírody.
Pokud byste při svých procházkách přírodou narazili na zvířátko, 
které podle vás potřebuje pomoc, neváhejte a volejte Záchran-
nou stanici ČSOP Vlašim, telefon 777 800 460. 
A když už držíte telefon v ruce, můžete jim rovnou poslat drobný 
dar v podobě DMSky ve tvaru: DMS ZVIREVNOUZI VLA-
SIM na číslo: 87777. Pomůžete tak dobré věci.



Hasičárna má nová vrata
Obec by se měla o svůj majetek starat. Proto pravidelně investu-
jeme například do hasičské zbrojnice. U té jsme, po domluvě s 
uživateli – hasiči, stanovili systém priorit a na prvním místě byla 
nová vrata, aby bylo možné do hasičárny zajíždět s novým, vyš-
ším vozem Mercedes. Vrata jsou moderní konstrukce, rolovací, 
zateplená, na dálkové ovládání a v hasičských barvách. Záro-
veň došlo ke zvýšení části stropu, aby vjezd s novým hasičským 
vozem byl pohodlný a také bezpečný. 
I letos počítáme s investicí do této nemovitosti, konkrétně dojde 
k zateplení stropu minerální vatou a úpravě půdy na skladovací 
prostor. Zde je nutno vyzdvihnout aktivní přístup hasičů, kteří 
si akci vzali za svou a obec tak zakoupí materiál, tedy vatu, latě 
a desky a hasiči věnují lidskou práci. A ani Jednotka požární 
ochrany nepřijde zkrátka – letos dostane nový, profesionální 
informační (takzvaný: zvedací) systém. Ten nahradí současný, 
zastaralý a v mnoha ohledech nespolehlivý systém, jehož živo-
tnost je dávno za zenitem. 
Jednotka Zvánovických hasičů se také koncem minulého roku 
rozloučila se svým letitým zásahovým vozidlem Škoda. V dal-
ších letech ho budete moci vidět na autokrosové trati v Nové 
Pace, takže až se tam pojede mezinárodní mistrovství ČR, určitě 
se mihne i v televizi. Nebude však soutěžit, ale kropit trať mezi 
jednotlivými rozjížďkami. Na sklonku svého profesního života 
tak vykoná ještě spoustu užitečné práce. A výjezdová jednotka 
JSDHO Zvánovice už bude při svých hasičských zásazích sedlat 
pouze “nového” Mercedesa.
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Odpadové hospodářství
Svoz a likvidace komunálního odpadu je čím dál tím dražší le-
grace. A přispívá k tomu i nový zákon o odpadech, který začal 
platit 1.1. letošního roku. Zákonodárci si v něm vytkli za cíl 
snížit objem skládkovaného komunálního odpadu tím, že ho 
zdraží. A obcím, zvláště s ohledem na nejistou příjmovou stra-
nu rozpočtu po koronavirových opatřeních, jednoduše nezbývá 
nic jiného, než toto zdražení promítnout do místních poplatků. 
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 
částkou oproti roku 2019. Podobně je na tom bioodpad, více o 
něm v samostatném článku. 
Pokud vás to zajímá, věnujte prosím pár minut následujícím řád-
kům, ve kterých se pokusím objasnit princip fungování odpado-
vého hospodářství v naší obci. Třeba v něm najdete i odpovědi 
na některé své nevyřčené otázky. 
Existují dva přístupy obcí k financování odpadového hospodář-
ství. Buď se obec řídí zákonem o odpadech (platba za popelnici) 
nebo zákonem o poplatcích (platba za obyvatele). Každý z těch-
to systémů má své výhody i nevýhody. V naší obci je historicky 
komunální odpad řešen místním poplatkem. Celkem složitým 
rozborem jsme se dopočítali, že je to systém v našich podmín-
kách vhodnější, férovější a bez vysloveně negativních konotací 
(nevzniká v něm primární potřeba zbavovat se svého odpadu 
jinak, třeba do sousedovy popelnice nebo zakládáním černých 
skládek). Místní poplatek tedy platí každá fyzická osoba s trva-
lým 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. 
A teď to důležité: z tohoto jednoho jediného poplatku za popel-
nice se následně financuje celý systém odpadového hospodářství 

 naší obce. Tedy například velké kontejnery ve sběrném dvoře a v 
chatách, desítky barevných kontejnerů na tříděný odpad, svozy 
velkoobjemového odpadu, svozy nebezpečného odpadu, svozy 
elektroodpadu, pravidelné vývozy skoro dvou stovek hnědých 
biopopelnic a dvou zelených kontejnerů, ukládání bioodpadu na 
kompostárně atd. To vše se sice pro obyvatele tváří jako “zdar-
ma”, ale opak je pravdou, protože obec za všechny tyto služby 
tvrdě platí. A možná byste se divili, o jaké částky se jedná. 
Jen pro zajímavost uvedu, že odpadové hospodářství naší obce 
letos zřejmě překročí na výdajové straně MILION korun. Přitom 
na příjmové straně je růst částek o poznání nižší. To byl také 
důvod, proč po několika letech muselo dojít ke zvýšení poplatku 
za odpad. V grafu vidíte, že toto zvýšení pouze vrací podíl uživa-
telů (obyvatel) na nákladech do roku 2016. Pokud by ke zvýšení 
poplatku nedošlo, systém by se vyčerpal a nebyl by ze strany 
obce v současném rozsahu dále udržitelný.
A ještě k popelnicím.
Velikost popelnice a četnost jejího vývozu je odvozena od počtu 
poplatníků v objektu. Jedna osoba žijící sama má nárok na stan-
dardní popelnici (110 l.) s vývozem jednou za dva týdny. 2-4 
osoby mají také standardní popelnici, ale s týdenní periodou 
vývozu. Pět a více osob pak má nárok na větší popelnici (240 
l.), opět s týdenním vývozem. Výjimečně může v některých pří-
padech existovat jiná kombinace velikosti popelnice a frekvence 
jejího vývozu, ale propočítané množství vyvezeného odpadu na 
jednu osobu by mělo ve výsledku odpovídat výše uvedenému 
systému. Nemovitost, kde není nikdo přihlášen k trvalému poby-
tu, na popelnici nárok nemá, ale během rekreace mohou majitelé 
využít kontejnery na komunální odpad ve sběrném dvoře..
Stává se také, že v domě bydlí 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 požada-
vek na větší popelnici nebo častější vývoz. To však není mož-
né, 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 povin-
né platby. A navíc každý trvale hlášený obyvatel generuje obci 
nemalý příjem ze systému rozpočtového určení daní. 
Věc má prostě širší kontext, než to na první pohled vypadá. 

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! Ověřuje Česká 
pošta nebo Infocentrum v Mnichovicích.





Významná životní výročí 2021
Růžena Knížková - 89 let
Světla Šindelářová - 75 let
Jarmila Kovačová - 84 let
Václav Klika - 75 let
Jaroslava Šrámová - 84 let
Karel Bubeník - 70 let
Miroslav Bubeník - 88 let
Hana Horáková - 85 let
Jana Jandíková - 75 let
František Poskočil - 70 let
Jaroslav Kubíček - 75 let
Václav Povýšil - 65 let
Marie Povýšilová - 86 let
Daniela Holasová - 75 let
Martin Kubišta - 60 let
Milada Petrášová - 65 let
Jaroslava Medřická - 65 let
Jirí Vaněček - 70 let
Jan Beneš - 75 let
Ivan Hudecký - 70 let
Věra Herková - 60 let
Milan Pecha - 81 let
Zdenka Povýšilová - 65 let
Stanislava Pácová - 70 let
Anežka Vajgrtová - 83 let
Helena Drbohlavová - 70 let
Věra Zámyslická - 65 let
František Jánský - 88 let
Zdenka Karešová - 89 let
Marie Bubeníková - 86 let
Pavel Procházka - 75 let
Naděžda Freundová - 60 let
Marie Dvořáková - 65 let
Jindřiška Hudecká - 70 let
Miroslav Veselý - 83 let
Jan Devera - 70 let
Eva Zámyslická - 65 let
Helena Zámyslická - 75 let
Jaroslav Kovač - 89 let
Helena Horychová - 70 let
Josef Knížek - 60 let
Hana Štěpinová - 82 let
Jana Kalašová - 65 let
Josef Šrám - 87 let
Alena Havránková - 86 let
Ivanka Benešová - 75 let
Rudolf Pác - 75 let
Věra Nosková - 87 let
Emilie Veselá - 80 let
Alena Medřická - 82 let
Jaroslav Kotek - 65 let
Jan Chaloupka - 65 let
Vladimír Bureš - 60 let
Václav Horych - 80 let
Jaroslava Povýšilová - 92 let

Navždy nás opustili
Marcela Křivánková - 76 let
Růžena Matysová - 91 let
Josef Vajgrt - 60 let
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Až se zima zeptá...
Protože minulá zima proběhla a dá se předpokládat, že letos proběhne 
znovu, cítíme potřebu se tohoto tématu dotknout, byť je zatím ještě 
parné léto. 
Ukazuje se, že dvěma věcem u nás rozumí opravdu každý: koučová-
ní fotbalové reprezentace a zimní údržbě silnic. U toho prvního by se 
tomu ještě dalo věřit, protože ne každý má telefon na hlavního trenéra, 
u toho druhého však už méně. 
Pokusím se zde na pár řádcích vysvětlit alespoň elementární základy 
celého problému a také poukázat na nesmyslnost některých pocitů a 
zažitých polopravd.
Základním dokumentem, který musí mít každá obec zpracovaný a 
schválený je Plán zimní údržby. Ten současný najdete třeba na webo-
vých stránkách obce. Tento dokument je zásadní hlavně proto, že roz-
děluje obecní komunikace do několika kategorií, dává jim různou prio-
ritu a také definuje, kdy a jaká údržba na nich probíhá.
Nejvyšší prioritu mají (logicky) hlavní komunikace v centru obce a 
páteřní komunikace vedoucí ke strategickým bodům zájmu (obchod, 
mateřská škola atd.) nebo navazující na krajskou silnici. Zde probíhá 
údržba v podstatě okamžitě a trvale.
Komunikace vedlejší, méně zatížené nebo méně významné mají prio-
ritu nižší a tomu odpovídá také doba, za kterou se na ně údržba dostane 
a v neposlední řadě frekvence a kvalita jejich úklidu.
A ano, jsou v naší obci i ulice, kterým Plán zimní údržby nedává priori-
tu žádnou, tudíž na nich údržba neprobíhá vůbec, případně až ve chvíli, 
kdy jsou obslouženy silnice důležitější.
Tato prioritizace určitých oblastí je nutná hlavně z důvodů funkčnosti a 
efektivity celého systému, dostupných zdrojů (lidských, technických a 
materiálních) a také z důvodů ekonomických. 
Výše uvedené však rozhodně neznamená, že s první vločkou vyráží do 
ulic traktor s pluhem a připojeným sypadlem plným soli. Plán zimní 
údržby jasně stanoví, že údržba začíná až ve chvíli, kdy souvislá vrstva 
sněhu překročí určitou hranici. A i pak jsou silnice v naší obci udržo-
vány hlavně pluhováním. Chemické ošetření komunikací, takzvané 
„solení“, má sice určité výhody, ale také má spoustu negativ. 
Před jeho použitím je potřeba nejprve dobře zvážit, zda bude v danou 
chvíli fungovat tak, jak se očekává, nebo zda situaci ještě nezhorší. Aby 
mohla být sůl na silnice použita, musí totiž v první řadě přestat sněžit. 
Nemá cenu solit ve chvíli, kdy sníh ještě padá nebo v nejbližších hodi-
nách opět bude. Veškerou sůl by pak pluh při dalším průjezdu stáhnul ze 
silnice a byly by to vyhozené peníze. Před použitím soli musí být navíc 
silnice dokonale zpluhována, aby vrstva pokrývky byla co nejmenší. 
Když totiž sůl rozpustí sníh, vznikne solný roztok, jehož koncentrace 
postupem času klesá a tak přestává fungovat. A klidně pak i zmrzne. 
Proto existuje další podmínka, aby teplota v nejbližších hodinách po 
použití soli neklesla pod -5°C nebo naopak nezačalo pršet. 
Nesplnění těchto podmínek znamená doslova vyhozené peníze a hlav-
ně úplně zbytečně zatížené životní prostředí. Je totiž potřeba si uvědo-
mit, že chemický posyp se nikam jen tak neztratí. Veškerá sůl, kterou 
nasypeme na obecní silnice, skončí buď v půdě na vaší zahrádce, ve 
vaší studni nebo ve vodě obecních rybníků. Přitom ani jedna možnost 
není zrovna vítaná. Proto se solí opravdu jen nejnutnější úseky silnic s 
velkým převýšením a „dojezdy“ před křižovatkami. 
Jen pro ilustraci: solíme cca 1.500 běžných metrů místních komunikací 
a za uplynulou zimu jsme na tento úsek nasypali skoro 2.600 kg soli. To 
je skoro dvě kila soli na jeden metr silnice. Celkem dost, nemyslíte?
Své pojednání s dovolením uzavřu jedním paragrafem neustále citova-
ného Plánu zimní údržby: „Mezi základní povinnosti uživatelů míst-
ních komunikací patří zejména přizpůsobit chůzi a jízdu stavu místních 
komunikací, který je v zimním období obvyklý a který lze na základě 
vývoje počasí předvídat.“ Prosím myslete na to, až budete kritizovat 
zimní údržbu silnic v naší obci. Věřte, že to není o „vyhnání traktoru 
s pluhem“, ale je to o promyšleném systému, předpokládaném vývoji 
počasí, efektivitě a ekonomice jednotlivých kroků a v neposlední řadě 
o zodpovědném přístupu každého z nás. Zimní pneumatiky mají na 
bočnici vyraženou sněhovou vločku a jejich obutí doporučují odborníci 
koncem již října. 




