
Vážení čtenáři,
po letošní velmi mírném zimním období nás jaro uvítalo sněhovou nadílkou, jako by se zima snažila 
dohnat to, co v uplynulých měsících nestihla. Přesto jaro je tu v plné síle a s ním přichází doba 
jarního úklidu, kdy si většina lidí upravuje okolí svých domovů a krášlí své příbytky před blížícími 
se Velikonocemi. 

Proto  i  toto  číslo  zpravodaje  je  jarně  laděné.  Především Vás  chceme podrobněji  informovat  o 
způsobu třídění a likvidace odpadu, vzniklého nejenom při jarním úklidu. Také Vám přinášíme 
povídání o  jarních zvycích, z nichž některé se dříve dodržovaly i v naší obci a okolí. Jako důkaz 
uvádíme jeden zápis ze školní kroniky. Samozřejmě nechybí ani pravidelné rubriky. 

Přejeme Vám veselé Velikonoce, všem koledníkům bohatou pomlázku a ženám a děvčatům žádné 
modřiny!

  

Obecní úřad informuje

Oznámení o přerušení dodávky 
elektrické energie 

dne 3.4.2007 od 8,00  do  15,00 hod.  -  ulice 
Vládní,  Rekreační  od  č.p.  89  směr  chaty, 
truhlárna. 

Obecně závazná vyhláška obce 
Zvánovice č. 4/2007

kterou  se  stanoví  systém  nakládání 
s komunálním  a  se  stavebním  odpadem  na 
území obce Zvánovice. (Vyhláška o odpadech)
Celé znění vyhlášky, která byla zastupitelstvem 
obce  přijata  dne  8.3.2007,  je  k nahlédnutí 
v úředních  hodinách  na  obecním  úřadě.  Dnes 
otiskujeme základní  zásady třídění  a  likvidace 
odpadu na straně 2.

Kulturní akce

Zájezd pro seniory

Pro seniory bude v jarních měsících uspořádán 
zájezd na divadelní představení 

zajišťuje kulturní komise a SPOZ.
Termín bude včas oznámen.

Velikonoční koncert 
Staropražští heligonkáři
Sobota 7.4.2007 od 16,00 hod v sále 

Sokolovny  
vstupné 80,- Kč
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Nakládání s odpady v naší obci
V lednovém čísle zpravodaje jsme psali o způsobech nakládání s odpady. V souvislosti se schválením nové Vyhlášky 
č.4/2007 Vám přinášíme další důležité informace. Vyhláška je k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.

Třídění odpadu – barevné kontejnery

ANO NE VYUŽITÍ

PAPÍR

-

MODRÝ

• noviny, časopisy 
• knihy, sešity, brožury 
• reklamní letáky 
• čisté papírové obaly, sáčky 
• kancelářský papír 
• rozložené papírové krabice 
• karton, vlnitá lepenka 
• kancelářský papír 

• papírové kapesníky
• papírové pleny 
• voskový  nebo  pauzovací 

papír 
•mastný  a jinak  znečištěný 

papír 
• uhlový papír (kopírovací) 
• dehtový papír 
• vícevrstevné  obaly  (krabice 

typu  TetraPack,  sáčky 
s vnitřní hliníkovou fólií) 
• obaly s plastovými uzávěry 

Slisovaný sběrový papír poslouží k vý-
robě nového papíru, stejně jako když se 
vyrábí ze dřeva, přidává se do směsi na 
výrobu  papíru.  Papír  je  možné  takto 
recyklovat  asi  pětkrát  až  sedmkrát.  
Výrobky  z  recyklovaného  papíru: 
novinový papír,  sešity, lepenkové kra-
bice,  obaly na vajíčka,  toaletní  papír 
apod. 

PLASTY

-

ŽLUTÝ

• plastové obaly 
• plastové tašky a sáčky 
•PET láhve (stlačené) 
•  kelímky od jogurtů a  jiných 

potravin  (nemusí  být  úplně 
čisté, ale beze zbytků obsahu)
• plastové  láhve  od  šampónů, 

mýdel  a mycích  prostředků  
(vypláchnuté,  beze  zbytku 
obsahu)

• vícevrstevné  obaly  (krabice 
typu  TetraPack,  sáčky  s 
vnitřní hliníkovou fólií) 
• guma (pryž), molitan 
• kabely, dráty 
• podlahové krytiny, PVC 
• textil z umělých vláken 
• nádoby od léčiv 
• plastové  nádoby  znečištěné 

nebezpečnými látkami (oleji, 
chemikáliemi) nebo potravi-
nami 

Každý druh plastů je zpracováván jinou 
technologií,  protože  mají  odlišné 
složení a vlastnosti. Z PET láhví se vy-
rábějí  vlákna,  která  se  používají  jako 
výplň zimních bund a spacáků nebo se 
přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z 
fólií  (sáčků a tašek) se  opět  vyrábějí 
fólie a různé pytle, např. na odpady. Pě-
nový polystyren slouží k výrobě speci-
álních cihel.  Ze směsi plastů lze vyrá-
bět odpadkové koše, zahradní nábytek,  
zatravňovací dlažbu, protihlukové stě-
ny u dálnic apod. 

SKLO

-

ZELENÝ

• láhve  od  nápojů  (bez 
kovových či plastových uzá-
věrů) 
• sklo bílé i barevné 
• velké skleněné střepy 
• tabulové sklo 
• skleněné  předměty  všeho 

druhu 
• zavařovací  sklenice  (bez 

zbytků potravin a víček) 

• zrcadla (mají  kovovou od-
raznou vrstvu) 
•drátěné sklo 
•porcelán,  keramiku,  ka-

meninu 
• žárovky, zářivky, výbojky 
• televizní obrazovky 
• automobilová skla 
•vrstvená bezpečnostní  skla 

(s fólií) 

Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do vý-
chozí směsi k výrobě nového skla. Nej-
častěji se takto vyrábí  lahve na mine-
rálky a pivo a jiné skleněné výrobky. 
Ušetří se při tom mnoho energie a su-
rovin, přičemž  sklo se dá takto použí-
vat vlastně donekonečna. 

Nebezpečný odpad - např. barvy, rozpouštědla, oleje, kyseliny, akumulátory, ledničky, mrazničky, zářivky atd. - svoz 
v předem  oznámených  termínech.  Nepoužitá  léčiva  lze  odevzdat  v  kterékoliv  lékárně,  nepatří  do  popelnice!
Stavební odpad - na řízenou skládku. V malém množství (do 50 kg) je možno stavební odpad odložit do kontejnerů 
1100 l (pod bývalou školou, u bývalého MNV nebo u chat). Tím se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu 
a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem, jakožto i stavební odpad většího rozsahu. 
Po dohodě  s OÚ  je  možno  zajistit  velkoobjemový  kontejner  s odvozem  na  náklady  stavebníka.  
Biologický odpad ze zahrad jsou povinni uživatelé systému v maximální míře zkompostovat na vlastním pozemku. Bi-
ologický odpad může být dále vyvážen ve velkoobjemových kontejnerech zajištěných obcí, nebo v případě dohody 
s Obecním úřadem Zvánovice může být kontejner přistaven na jiné vhodné místo.

Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně 
závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona o 
odpadech. Kontrolu využívání systému a plnění povinností stanovenou touto vyhláškou a zákonem o odpadech provádí 
Obecní úřad Zvánovice.
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Velikonoce - svátky jara
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské 

církve, je spojený s památkou umučení a vzkříšení Ježíše 
Krista. 

Avšak již v době předkřesťanské naší předkové  vítali 
jaro a v tento krásný čas slavili svátky plodnosti. Po velmi 
dlouhou  dobu  považovali  jaro  za  začátek  roku  nejen 
zemědělského, ale i kalendářního. 

Velikonoce jsou  svátkem  pobyblivým,  Boží 
Hod veliko-noční je vždy první neděli po prvním jarním 
úplňku  (po  21.3.)  Takto  stanovená  neděle  může  být  v 
rozmezí od 22.3. do 25.4.

Předchází jim 40 dní trvající půst začínající Popeleční 
středou,  která ukončuje  masopustní  veselí.  V tento  den 
dělá kněz věřícím křížek na čele z posvěcenného popela z 
ratolestí  (kočiček),  posvěcených  minulého  roku  na 
Květnou neděli. Popeleční středě se také říkalo černá, ška-
redá, smetná (pozor na záměnu se sazometnou středou.)

1.neděle  postní  -  Černá. Jméno  černá  si  vyslouži-
la díky  černým  šatům,  do  kterých  se  oblékaly  v  tento 
den ženy vzhledem k nastávajícímu půstu.

2. neděle postní – Pražná má své jméno podle jednoho 
z  postních  jídel,  nazývaného  „pražmo“,  což   jsou 
upražená obilná zrna nebo klasy. Z tohoto pražma se také 
připravovala polévka "praženka".

3. neděle postní - Kýchavná. Všeobecnou rozšířenou 
pověstí bylo, že kolikrát kdo kýchnul o kýchavné neděli, 
minimálně tolik roků byl ještě živ. 

4.  neděle  postní  –  Družebná Název  neděle  vychází 
zřejmě z toho, že v tuto neděli chodíval ženich s družbou 
do domu, kam chtěl o pomlázce přijít na námluvy. 

5. neděle postní - Smrtná nebo také "Smrtelná". V ten 
den vynášeli lidé ze vsi "smrt, Mařenu, Mořenu, Mařanu, 
smrtholku",  symbol  zimy.  Zpět  se  vraceli  se  zeleným 
stromkem - „lítem“, které představuje blížící se skutečné 
jaro.

6. neděle postní - Květná V tento den se slaví památka 
slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde ho lidé 
vítali čerstvými ratolestmi ze stromů a házeli je na cestu. 
K  posvěcení  přinášeli  lidé  do  kostela  především jívové 
větvičky – lidově zvané kočičky.

Na Květnou neděli se nemělo nic péct, protože se prý 
zapekl  květ  na  stromech,  jinak  řečeno  neurodilo  by  se 
žádného ovoce.

Pašijový  týden  - nazývaný  také  svatý  nebo  velký. 
Hned  po  Květné  neděli  začíná  veliké  čištění  v do-
mácnostech.  Všude  se  bílí,  upravuje  zahrádka  a  okolí 
domu, čistí se okna a připravují nové šaty.

Na  „Modré  pondělí“(někde  také  „Žluté“)  začínaly 
pro děti a studenty jarní prázdniny – „vakace“. Na „Še-
divé úterý“ hospodyňky uklízely a vymetaly pavučiny. 

Středa před Zeleným čtvrtkem se nazývá Sazometná, 
Škaredá  nebo  Smetná.  Sazometná  proto,  že  staří  Če-
chové v tento den vymetávali z komína saze.V tento den 
se neměl podle lidové pověry nikdo škaredit, protože by 
se pak škaredil každou středu v roce.

Zelený čtvrtek - lidé v tento den vstávali velice časně, 
rodina se pomodlila a všichni se omyli rosou – rosa prý 
zabraňovala onemocnění šíje a dalším nemocím. Někde se 

tato tradice se dodržovala až na Velký pátek. Hospodyně 
zametly dům ještě před východem slunce. Smetí se odnes-
lo  na  křižovatku  cest,  aby  se  v  domě  nedržely  blechy. 
Někde se zvonilo paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil 
hmyz a myši.

Kdo snědl před východem slunce pečivo namazané me-
dem, byl po celý rok chráněný před uštknutím hadů a před 
žihadly vos.

Jedla se jen zelená strava - špenát, zelí, aby byl člověk 
zdravý po celý rok.

Vše co bylo o Zelený čtvrtek zaseté, dobře prospívalo. 
Dle pověry si  neměl člověk o Zeleném čtvrtku nic půj-
čovat a s nikým se hádat. Odměnou za to se mu prý vy-
hýbaly všechny hádky a naopak si k němu prý našly cestu 
peníze.

Pekly se jidáše, obřadní pečivo z kynutého těsta, tva-
rované ve tvaru preclíků, bochánků, podkovy a provazu 
(místy i jako figurky zpodobňující ptáčky, lišku či postavy 
lidí). Pokud se jedly potřené medem, opět měly být pro 
zdraví. 

Velký pátek je připomínkou smrti Ježíše Krista a proto 
je prožíván ve znamení smutku, ticha a rozjímání.

Lidová tradice vypráví o údajném otevírání pokladů ve 
skalách. Poklad prý označovalo světýlko nebo kvetoucí či 
zářící kapradí.

Na  Bílou sobotu  se  neslavila  mše  svatá.  Hospodyně 
pekly mazanec a velikonočního beránka, muži a chlapci 
pletly pomlázky z vrbového proutí a děvčata zdobila va-
jíčka.

Boží  hod  velikonoční.  Název  velikonoce  pochází  z 
„velké  noci“  ze  soboty  na  neděli,  kdy  došlo  ke 
zmrtvýchvstání  Ježíše Krista.  V tuto neděli  všichni spě-
chali do kostela. Nikdo nezůstával doma, neboť tento den 
se  v  kostele  světily  velikonoční  pokrmy  (beránka, 
mazanec, chléb, vejce a víno). 

Pondělí velikonoční nebo také jinak červené je ve zna-
mení tolik očekávaného koledování,  pomlázky, mrskútu, 
pamihody atd., kdy chodí chlapci s pomlázkami vyšlehat 
děvčata. Pokud děvče při pondělní koledě navázalo na po-
mlázku barevnou mašli, mohlo se v ní skrývat tajné posel-
ství:

Červenou barvou naznačovala, že má hocha ráda. Mod-
rou barvu mu dávala naději. Chlapec obdarovaný zelenou 
stuhou byl oblíbený. Naproti tomu ten, kdo obdržel stuhu 
žluté barvy, byl neoblíbený a dívka mu dávala najevo svůj 
nezájem.

Ve  všech  krajích  patřila  a  patří  k  pomlázce  pestře 
malovaná vajíčka - kraslice. Ty se ale nikdy nerozdávaly 
každému. Kraslice dostával hoch jako dárek od děvčete, 
které našlehal. Byly darem velmi cenným, protože na sko-
řápkách  byla  vytvořena  šikovnýma  rukama  děvčat  mi-
strovská a mnohdy hodiny trvající díla.

Hospodář hned brzy ráno našupal všem domácím po-
mlázkou, aby byli po celý rok čilí. 

Večer patřil mládeži trošku odrostlejší, která se veselila 
při muzice v sále hospody.

Druhého dne, v  úterý Velikonoční, šlehávala děvčata 
hochy, přičemž na Valašsku říkávala: "Dnes je naše". Hoši 
ale odpovídali: "Dnes je toho, kdo obdrží". A všichni se 
šlehávali navzájem. Tímto dnem slavná pomlázka končila.
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Když zvony odletí...
    Na Zelený čtvrtek umlkají všechny zvony, aby se znovu 
rozezněly až na Bílou sobotu. Říká se, že „všechny zvony 
odlétají do Říma“. Podle jisté tradice, když zazní kostelní 
zvony naposledy, má si každý zacinkat s penězi, pak se ho 
budou držet celý rok.

Místo  zvonů  zaznívaly  odevšad  dřevěné  klapačky  a 
řehtačky. V poledne a večer se na určitém místě  ve vsi 
shromažďovaly  děti,  hoši  i  děvčata.  V čele  zástupu  šel 
chlapec, který měl řehtačku v podobě malého trakaře, tzv. 
„tragač“. Procházeli vesnicí a odříkávali:

My Jidáše honíme
a dřevem mu zvoníme.

Kdo ho viděl, ať nám poví
o nevěrným Jidášovi.

Ó Jidáši nevěrný, cos to učinil,
že jsi Pána Krista židům prozradil?

Za to musíš v pekle hořit,
s čertem, ďáblem se tam mořit.

Až Jidáše chytíme,
do ohně ho hodíme.

Právě  loni  na  Zelený  čtvrtek  byl  ve  zvonařské  dílně 
v Brodku u Přerova odlit náš nový zvon do  kaple a čekalo 
ho ještě několikadenní chladnutí ve formě. Letos ho čeká 
první dlouhý výlet. Snad nezabloudí a vrátí se v pořádku!

Ze školní kroniky Zvánovické
Topení smrtky: Dne 28. března 1926 škola pořádala pro-
hlášení  míru  Čsl.  č.  k.  Ve  II.  třídě  k  shromážděným 
promluvil o významu J. A.  Komenského a ČČK říd. uči-
tel, načež po recitaci odsoudili děti  "smrtku" k utopení. 
V průvodu  byla  smrtka,  kterou  si  děti   zrobily,  nesena 
ze školy k rybníku a tam utopena. Průvod se pak  vrátil 
ke škole,  děti  zpívaly "smrt  nesem ze vsi,  nové léto  do 
vsi".  V  čele  průvodu  nesly  velké  léto,  každé  dítě  pak 
malou  kopii.

Společenská kronika

Záhadné „Mlýnské kameny“
„Mlýnské  kameny“,  podle  kterých  byl  pojmenován 

Zvánovický zpravodaj, se nacházejí v okolí Zvánovického 
potoka  -  na  hranici  katastrálních  území  Zvánovic  a 
Černých  Voděrad,  v  blízkosti  bývalého  pionýrského 
tábora,  dnes  hotelu  Legner.  Dříve  se  zde  říkávalo  „V 
lískách“,  „V  lógru“  nebo  „Spravedlnost“.  Poslední 
pojmenování  by  mohlo  znamenat,  že  tu  kdysi  stávala 
šibenice. Nezdá se to však pravděpodobné a nebyly o tom 
nalezeny žádné záznamy. Byli  bychom rádi, kdyby nám 
někdo pomohl objasnit  původ těchto starých pomístních 
jmen. 

„Mlýnské“ nebo-li „mlecí“ kameny jsou žulové válce o 
průměru 80 - 125 cm, jejichž hmotnost je odhadována na 
460 - 2100 kg. 

O jejich původu a účelu existují různé dohady. Podle 
některých  pocházejí  z  pohanských  dob  a  byly  součástí 
posvátné  stavby,  nacházející  se  na  kopci  nad  potokem. 
Odtud  prý  byly  později  svaleny  do  údolí.  Podle  jiné 
domněnky  žulové  válce  sloužily  jako  podstavce  pod 
dřevěné sochy pohanských bohů. 

V 70. letech 20. století zde byl proveden archeologický 
průzkum. Podle jeho výsledku se prý jedná o polotovary 
mlecích  kamenů,  které  se  zde  vyráběly  ve  středověku. 
Tyto  mlecí  kameny  měly  sloužit  k  rozemílání  rud 
těžených v té době ve zdejším okolí. 

Překvapivé  je  však  množství  kulatých  kamenů,  při 
archeologickém průzkumu jich bylo nalezeno 45, mnoho 
jich  však  prý  bylo  zničeno  počátkem  20.  století  při 
výstavbě nedaleké silnice - roztloukáním na štěrk. 

V  poslední  době  se  objevily  neurčité  zprávy,  že 
mlýnské  kameny  od  Zvánovického  potoka  byly  údajně 
používány do základů pilířů Karlova mostu. Faktem je, že 
při průzkumných pracích před opravami Karlova mostu, 
tam byly podobné kameny nalezeny. Proto jsme se zeptali 
Ing.  Pavla  Kozáka,  zda  existuje  důkaz  o  tom,  že  tyto 
kameny pocházejí z našeho kraje. Zde je jeho odpověď:

„Nelze prokázat, že právě kameny z Černých Voděrad  
byly použity do mostu. Psychotronicky je pouze zjištěno,  
že  jeden  kámen,  ležící  v  potoce  má  stejné  energetické  
vlastnosti  jako kameny pod pilíři  8 a 9 Karlova mostu.  
Nepřímo podporuje domněnku o určení kamenů z lomu u  
Vás charakter kopce západně od potoka, který mohl být  
používán k "nabíjení" kamenů. Pokud Vás to blíže zajímá,  
doporučuji mou knihu Atlantida ex post.“

Zdá se, že tajemství „mlýnských“ kamenů zůstává i na-
dále neodhaleno.  Mnoho lidí  nechce uvěřit  závěrům ar-
cheologického průzkumu,  především z  toho  důvodu,  že 
kamenů se zde nachází nezvykle mnoho.

Také Karlův most je opředen mnoha pověstmi a záha-
dami. Letos uplyne od jeho založení 650 let, proto se k 
jeho historii v některém z příštích čísel ještě vrátíme.
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22. února oslavíl 60. narozeniny pan
J i nd ř i ch  Šk a b r oud

22. března oslavíl 84. narozeniny pan
Jos e f  Z á m ys l i ck ý

23. března oslavíla 60. narozeniny paní
N a d ěž d a  Ch yt r ov á

K významným výročím všem
 dodatečně blahopřejeme 

j

http://mlynske.kameny.googlepages.com/
mailto:Zvanovice@gmail.com

	Velikonoce - svátky jara
	4. neděle postní – Družebná Název neděle vychází zřejmě z toho, že v tuto neděli chodíval ženich s družbou do domu, kam chtěl o pomlázce přijít na námluvy. 
	5. neděle postní - Smrtná nebo také "Smrtelná". V ten den vynášeli lidé ze vsi "smrt, Mařenu, Mořenu, Mařanu, smrtholku", symbol zimy. Zpět se vraceli se zeleným stromkem - „lítem“, které představuje blížící se skutečné jaro.
	Když zvony odletí...
	Ze školní kroniky Zvánovické
	Společenská kronika
	Záhadné „Mlýnské kameny“

