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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
K povodním v obci.

Vážení spoluobčané,
V měsíci červnu Vám letos už podruhé přinášíme
nové informace o dění v naší obci.
K provozu čistírny odpadních vod.
V tuto dobu měla být nová čistírna odpadních vod
zkolaudována a uvedena do trvalého provozu. Jelikož
však odebírané vzorky vypouštěných vod z čistírny
stále neodpovídají normám (jejich hodnoty stále
kolísají), není možno ji řádně zkolaudovat, a proto
musela obec požádat o další prodloužení zkušebního
provozu. Nejprve bylo požádáno Ministerstvo
zemědělství o prodloužení závěrečného vyhodnocení
celé akce o jeden rok, vzhledem k přijatým dotacím.
Do konce měsíce června musí obec podat žádost
o prodloužení zkušebního provozu na vodoprávní
úřad do Říčan.
Dle
zpracovaného
odborného
posudku
na vyhodnocení provozu čistírny odpadních vod se
nepodařilo do dnešní doby napojit potřebný počet
objektů (čistírna byla vyprojektována též s jistou
rezervou). Další příčinou může být provoz tří
přečerpávacích jímek, které nepravidelně po naplnění
odpadní vodou tuto přečerpávají. Pro řádný provoz je
navržen jeden způsob a to přečerpávání pomocí
elektronického ovládání, nebo druhý způsob, který se
jeví jako přijatelnější, vybudovat před vlastní
čistírnou ještě jednu nádrž a z té vody stejnoměrně
přečerpávat na česle čistírny a tím zajistit pravidelný
průtok čistírnou.
Tolik tedy krátce k provozu čistírny odpadních vod.

Počátkem měsíce června opět velká voda potrápila i
občany v naší obci, především v oblasti Růžového
náměstí, kolem rybníka, pod Marjánkou, ale i
v dalších částech obce. Zvánovice dosud nepostihla
a snad ani v budoucnu nepostihne taková voda, jako
obce kolem řek či větších potoků. Přehled
o povodních ve Zvánovicích, dle kronik, si můžete
přečíst na jiném místě tohoto vydání.
Poslední záplava v části naší obce sice velké škody
nezpůsobila, přesto se budeme muset do budoucna
zaměřit na několik oblastí v obci, především odtok
dešťové vody přes Růžové náměstí v místě podél
kaštanů proti OÚ, pod Marjánkou a podobně. Staré
potrubí pro odtok dešťových vod je místy zarostlé či
nedokončené.
V současné době nemá obec potřebné finanční
prostředky na tyto úpravy a nikdo neví, jaké budou
v letošním roce skutečné příjmy obce podle nového,
tzv. Rozpočtového určení daní. Ani současná
vnitropolitická situace ve státě zřejmě mnoho
pozitivního nepřinese. Bude to tedy úkol do příštích
let, spolu s opravou některých místních komunikací
a chodníků. Dnes obec nemůže dostat žádný úvěr,
jelikož splácí úvěry na přístavbu MŠ, kanalizace
a vodovodu.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval hasičům
za pomoc při čerpání vody ze sklepa při velké vodě,
Okrašlovacímu spolku za kulturní akce Masopust,
Dětský den a podobné. Z výdělku těchto akcí bylo
zakoupeno 5 ks nových laviček, které byly osazeny
u Kaple, u Zvoničky a podél Placu.
Přeji Vám všem krásné léto, přiměřeně sluníčka i
deště a hlavně hodně zdraví a pohody.
Jaroslav Švarc, starosta obce
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ZPRÁVY Z OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZVÁNOVICE
PŘÁTELÉ, KAMARÁDI 

Dovolte nám informovat vás o aktuálním dění v „Okrašlováku“. Vězte, že je toho hodně, i když to tak možná
na první pohled nevypadá. Na naše aktivity je nás totiž stále málo, a proto jdou některé věci trochu pomaleji
než bychom si přáli.
NAŠE AKCE

Od začátku roku jsme pro Vás již uspořádali Masopust a Dětský den. Masopust byl letos zcela netradiční!
Měli jsme tu velbloudy, koně, poníky, stánky s hezkým zbožím… a především nádherné masopustní masky.
Velké díky patří Martině Tiché, která si vzala organizaci masek pod své medvědí tlapy.
Co se týče Dětského dnu, užít si zábavné odpoledne přišlo víc než 50 dětí, které si závěr celé akce užily nejen
dortem od Martiny Chejnové (tradičně ho dětem věnovala, za což jí děkujeme), ale také v hasičské pěně. To
byla skvělá třešnička na dortu pro všechny naše špunty od zvánovických dobrovolných hasičů.

Letos nás čekají ještě 4 akce:
Svatohavelské posvícení
Lampionový průvod
Rozsvícení vánočního stromu a betlému
Silvestrovská párty

sobota 19.10.2013
sobota 16.11.2013
neděle 1.12.2013
úterý 31.12.2013

Masopusty ve Zvánovicích
Abychom se vyhnuli přetahování o termíny s ostatními spolky a konání dvou velkých akcí v jednom dni, zveřejňujeme tímto termíny Zvánovických masopustů na tři roky dopředu. Je to vždy sobota po masopustním
úterý.
8. března 2014
21. února 2015
13. února 2016
FINANCE, INVESTICE
Hlavním posláním Okrašlovacího spolku Zvánovice je okrašlovat a zvelebovat naši obec, obnovovat a udržovat staré české tradice. Na tuto bohulibou činnost je však potřeba nejprve vydělat peníze. Nemáme dotace z
Evropské unie, nemáme mecenáše, donátory ani bohaté sponzory. Peníze musíme opravdu vydělat a to se děje
právě prostřednictvím námi pořádaných kulturně společenských akcí. Takto získané prostředky pak bezezbytku opět investujeme zpátky do naší obce.
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Pro vaši představu: ve Zvánovicích jsme pro vás uspořádali už víc než desítku kulturně-společenských akcí,
přičemž největší jsou tradiční Masopust a Posvícení. Nákladová stránka jedné takové akce, tedy to, co musíme
reálně zaplatit, aby akce vůbec mohla proběhnout, je někde kolem 40 tisíc korun. A tyto platby jdou většinou
ze soukromých prostředků členů Okrašlovacího spolku. Ti tak nesou riziko ztráty, které je například při nepříznivém počasí a nízké návštěvnosti téměř rovno jistotě. Pokud akce zdárně proběhne, tyto prostředky se vrátí
a to nemnoho co zbyde, je zisk. A ten vznikne většinou jen díky tomu, že nikdo z lidí, kteří se na našich akcích podílejí, nedostává ani odměnu za svou práci, ani cestovné či náhrady jiných výdajů. Vše tak zůstává
Okrašlovacímu spolku, který může tyto prostředky následně investovat do naší obce. V uplynulých dvou letech to bylo například:
Kompletní rekonstrukce autobusové zastávky

15.000,- Kč

Výroba a vybavení vánočního betlému

7.000,- Kč

Zakoupení a instalace betonových laviček

16.000,- Kč

Barvy na plot (školkové hřiště, nátěr proběhne letos)

2.000,- Kč

Hračky do školky

1.500,- Kč

atd.
Tyto peníze, tedy více než 40 tisíc korun, už jsme mohli investovat do našeho společného veřejného prostoru
HLAVNĚ DÍKY VÁM, kteří na naše akce chodíte a na místě si koupíte třeba pivo, párek v rohlíku nebo nám
dáte drobný sponzorský dar. Jak je vidět, i po malých částkách se dá shromáždit suma dostatečně vysoká k
pořízení takové investice, jako je třeba nová zastávka nebo lavičky do celé obce.
Děkujeme tímto všem vám za podporu a věříme, že budete dál rádi chodit na naše akce. Pamatujte, že svojí
útratou pomáháte zkrášlit svou obec. 

NOVÉ LAVIČKY
Dlouho jsme přemýšleli a ptali se vás, našich spoluobčanů, co by mělo být
další investicí Okrašlovacího spolku. Ve vašich námětech jednoznačně vítězila potřeba nových laviček. Ty chybí zejména starším lidem při jejich procházkách obcí. Ještě před Dětským dnem tedy nakoupil Okrašlovací spolek
celkem pět nových betonových laviček, které jsme následně umístili na předem vytipovaných místech. Konkrétně si na nich můžete odpočinout třeba u
zvoničky, u kapličky nebo na „place“.
Poděkování za nezištnou pomoc při jejich instalaci patří těmto pracantům:
Tomáš Procházka, Pavel Procházka, Bedřich Procházka, Kristýna Procházková, Barbora Chejnová, Jaroslav Švarc a Petr Jindra.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi tímto vyslovit jeden velký DÍK. A to nejen členům Okrašlovacího spolku (je nás celkem 10), ale i
ostatním obyvatelům, kteří nám na našich akcích nezištně pomáhají. Děkuji všem vám za to, že spolu s námi
neúnavně investujete nejen vlastní finance, ale také svůj čas, úsilí, fyzickou práci, nápady a náměty s jediným
cílem - okrášlit naši obec, tedy prostředí, ve kterém všichni žijeme. A děkuji také Obci Zvánovice za podporu,
bez které by to celé jednoduše nešlo.
Těším se s vámi na viděnou na druhém Svatohavelském posvícení v sobotu 19. října 2013 na "place". 
Soňa Jindrová, předsedkyně Okrašlovacího spolku Zvánovice, o.s.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané:
Duben
Květen
Červen
87 let – Věra Křivánková
81 let – Zdenka Karešová
70 let – Jaroslava Pechová
75 let – Anežka Vajgrtová
Josef Povýšil
Petr Jandík
65 let – Marie Procházková
65 let – Marie Povolná
65 let – Blanka Kubíčková
Červenec
84 let – Marie Broukalová
75 let – Jaroslav Turek
Miroslav Veselý

Srpen
86 let – Jaroslav Kareš
81 let – Marie Zítková
70 let – Václav Strnad

Všem srdečně
blahopřejeme.

V uplynulém období nás navždy opustili:
pan Jiří Bubeník ve věku 72 let
pan František Matys ve věku 87 let
Věnujte jim prosím tichou vzpomínku.
PROTI TOKU ČASU
POVODNĚ VE ZVÁNOVICÍCH A OKOLÍ

1891 - V měsíci červenci mnoho pršelo, v srpnu byly velké
bouřky, takže blesk v zdejším okolí na 5 místech zapálil.
4., 5., 6. září velká voda a povodeň v Praze, kdež Karlův
most pobořen.
1923 - 26. května postižena vesnice průtrží mračen s bouřkou. Od 1/2 4-5 hod. Spadlo tolik vody, že rybník byl ve
chvíli plný a voda přelila se přes hráz jeho a zaplavila
louky a bohatou úrodu sena zanesla blátem a pískem. Na
rozcestí před č. 1 jež tvoří hráz k č. 37, vytvořil se rybník s
kalnou vodou. Voda nestačila odtékati kanálem a přelila se
přes silnici a zaplavila volné prostranství na návsi. Po
bouřce lidé spěchali na náves i do polí aby schlédli škody,
jež voda způsobila. Pole na svazích a osázená bramborami
utrpěla značné ztráty prsti. U pomníku voda tekoucí podle
terasu školní zahrady vymlela velkou rokli a ve stromořadí
jeden akát začal trčet u kůlu s kořeny ve vzduchu, ježto
všechnu prsť voda odnesla, Před školní budovou na silnici
nanesla voda tekoucí od Ostré Hůry spousty štěrku a větších kamenů.
Starší pamětníci vypravovali, že tolik vody ve Zvánovicích
nepamatují. Téhož dne byly silné průtrže, bouřky a krupobití, hlavně na Strakonicku, Písecku a Blatensku i celý
okres Černokostelecký

1925 – 9. května kolem poledne vznesl se mrak nad obcí a
ve chvíli bylo tolik z něho vody, že ohrožovala některá
obytná stavení. 1. června byla velká povodeň, tak že ani
stavidla nestačila pro odpad vody a ta se valila přes hráz.
Louka pod hrází byla zcela zatopena, Jaroslav Vávra již
měl posekáno a tak mu voda částečně seno odnesla.
1937 – Živelná pohroma – v únoru při tání sněhu byla
poškozena pole na svazích. (Blíže není v kronice uvedeno,
o co se jednalo, pravděpodobně došlo k sesuvům půdy.)
1974 – V srpnu prudký liják, bouřky a následně povodeň,
při které byla protržena hráz Hubačovského rybníka. Povodňová vlna smetla několik chat u Senohrab a došlo i
k obětem na životech
2002 - 13. července odpoledne se strhl prudký déšť, který
trval asi 2 hodiny. Půda nestačila pojmout tolik vody najednou. Ta se pak valila z polí a luk směrem k návsi. Nejvíce se rozvodnil potok protékající rybníkem. Voda přetékala přes hráz a došlo k zatopení zahrádek u domků v
bezprostřední blízkosti rybníka. Ohroženy však byly i
domky v jiných částech obce, kde se valila voda do dvorů.
Zajímavostí je, že podobná záplava postihla Zvánovice
přesně sto let před tím - 13. července 1902. Podle vyprávění paní Knížkové to bylo právě v den narození její matky.
Vybráno z obecních a školních kronik

KDYŽDDD Mlýnské kameny Zvánovické: Vydává OÚ Zvánovice pro svoji potřebu
Redakční rada: Jaroslav Švarc, Václav Horych, Stanislava Pácová, 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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