
Vážení rodáci, občané a přátelé obce Zvánovice, 

dostáváte další číslo občasníku „Mlýnské kameny“. Poprvé byl tento zpravodaj  vydáván v letech 1992 -1993, tehdy  
vyšlo sedm čísel. Od prosince 2006, kdy bylo jeho vydávání obnoveno, je toto v pořadí už třinácté. Hlavním posláním  
Zpravodaje je informovat občany o současném i budoucím dění v obci, zbylé místo je věnováno ohlédnutí do historie.  
Protože je toto číslo určeno i pro rodáky, kteří již ve Zvánovicích nežijí a nemají možnost číst zpravodaj pravidelně,  
najdete v něm i stručný přehled toho, co bylo uveřejněno v minulých číslech. 

Od prvního Setkání  rodáků, občanů a přátel obce Zvánovice uplynulo pět let. Není to sice dlouhá doba, ale mnohé se  
za ten čas změnilo. Zvánovice se rozrůstají, přibývají noví obyvatelé, stěhují se do novostaveb nebo zde kupují starší  
nemovitosti.  Někteří  rodáci  se  možná  letos  zúčastní  setkání   poprvé,  proto  si  připomeneme  i  průběh  dvou  
předcházejících setkání. Mnozí rodáci, přátelé a pamětníci nás v tomto období opustili, odešli tam odkud není návratu  
a s nimi i jejich vzpomínky, o které byli ochotni se s námi podělit. Vzpomínejme na ně s úctou.

Následující báseň poprvé zazněla na výročním sedění Obce baráčníků letos v únoru. Autorem je člen OB Zvánovice,  
soused Václav Horych. Přejme si, aby u nás bylo stále vše tak, jak to ve své básni vyjádřil.

Ta vesnička Zvánovice leží v krásném kraji,
je tu máma, je tu táta, děti si tu hrají.

Jsou tu lesy, jsou tu louky, važme si té krásy,
rodná hrouda, říkalo se, snad to stále platí.

Od Kádova je Boučí vidět, odtamtud zase v dáli,
uprostřed je víska krásná, jak v Ladově ráji.

Staré rody tady žijí, kam až paměť sahá,
a tak nejen Baráčníci ctěte stará práva.

Zvánovice, Zvánovice leží v hezkém kraji,
a vy všichni, co tu žijí, mějte se moc rádi.
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O ochotnickém divadle ve Zvánovicích
Koncem 19. století a v první polovině 20. století nebývalo na 
vesnicích mnoho příležitostí ke kulturnímu a společenskému vy-
žití.  Nejvíce času na zábavu bývalo v zimě,  kdy se nemuselo 
pracovat na polích. V tomto období se konaly plesy a zábavy 
pořádané různými spolky.  Peníze takto získané využívaly tyto 
spolky pro rozvoj své činnosti a částečně i na dobročinné účely. 

Dalším zdrojem kulturního vyžití, v neposlední řadě i příjmů do 
spolkových pokladen, bylo hraní ochotnického divadla. Kdo a 
kdy s touto tradicí ve Zvánovicích začal se už asi nikdy nepodaří 
zjistit, rovněž tak jména všech aktérů – herců, režisérů a dalších 
spolupracovníků. 

Kusé zprávy o ochotnickém divadle  lze vyčíst z různých spol-
kových kronik, zápisníků schůzí, účetních knih a dalších doku-
mentů,  které  se  však  mnohdy nedochovaly  úplné.   S  jistotou 
víme, že divadlo hráli Sokolové, Baráčníci, školní mládež (pro 
které psal některé hry jejich učitel), Sportovní klub a v 50. letech 
i ČSM. 

Čirou náhodou se podařilo objevit výpisky o ochotnické činnosti 
Sportovního klubu. Jeho členové zpočátku hráli pod hlavičkou 
Národně  socialistické  strany  nebo  Baráčníků,  na  vypůjčeném 
jevišti. Později založili Dramatický odbor a od místní organizace 
Malozemědělců a domkářů získali darem polovinu jeviště (které 
pak vlastnili napolovic s Baráčníky). Většina divadelních před-
stavení byla sehrána v bývalém hostinci „Na rychtě“, některá v 
Sokolovně. 

První  nastudovaná  hra  se  jmenovala  Jízdní  hlídka  a  dne  29. 
března 1936 byla sehrána dvě představení – odpolední pro děti, 
večerní  pro  dospělé.  Obsazení  bylo  výhradně  mužské.  Pro 
velkou oblibu hry v té době nebylo možné sehnat v půjčovně v 
Praze potřebné kostýmy. Půjčovné bylo vysoké, proto hoši ne-
lenili a vypůjčili si kroje i pušky od ruských legionářů v okolí. 

„Večer při plně obsazeném hledišti hraje se s chutí a nadšením. 
Obecenstvo  sleduje  hru  se  zatajeným  dechem,  zvlášť  muži, 
bývalí  frontoví  vojáci  a  legionáři,  plně  oceňují  jak  výkony 
jednotlivců, tak celkové provedení. Při provedení některých vý-
stupů jest slyšet v hledišti pláč a ozývají se zoufalé výkřiky. 

Morální  úspěch  tohoto  kusu  jest  stoprocentní,  což  posílilo 
všechny budoucí  sportovce  k další  práci  při  budování  „Spor-

tovního klubu“, pro který místní občané nechtěli mít porozumě-
ní a kterému se nepředvídala velká budoucnost.“ Čistý výtěžek z 
tohoto představení činil 158,80 Kč a tato částka byla určena na 
zakoupení kopacího míče.

Další obrovský úspěch měla v roce 1941 Jiráskova „Lucerna“. 
Scénu vymaloval akademický malíř František Šnor, žák Mikolá-
še Alše, bývalý malíř Národního divadla. Do rolí  obsazeno 30 
herců, kostýmy a paruky  opatřeny v půjčovně v Praze. Na od-
polední představení přišlo 142 diváků, převážně dětí – místních i 
ze sousedních obcí. Večer se sál plnil četným obecenstvem (240 
diváků!), které přes nepřízeň počasí přišlo i z okolí, takže bylo 
již počítáno s uzavřením místnosti. 

V období 2.  světové války bylo vše ještě náročnější než dřív, 
přesto se místní sportovci nevzdávali. Pokud nedostali písemnou 
odpověď na žádost o povolení k sehrání představení, neváhali ji 
několikrát urgovat osobně na příslušných úřadech v Praze a Ko-
líně.  Také  nastávaly  různé  rozmíšky  v  souboru,  vracení  rolí, 
problémy s jejich obsazováním, vždy se je však povedlo vyřešit. 

V roce 1942  byla uvedena první opereta „Pod doškovými stře-
chami“.   Premiéra se konala za přítomnosti  samotného autora, 
pana  Jaroslava  Kuchaře.  Scéna  pro  tuto  operetu  byla  pečlivě 
provedena, postaveny na ní domky  s doškami a taškami. Vstu-
penky téměř vyprodány v předprodeji  u místního obchodníka. 
Sehrána dvě představení a pro obrovský úspěch v lednu následu-
jícího  roku  2x  opakováno.  Hudební  doprovod  zajistili  místní 
muzikanti.

V roce 1944 následovala další úspěšná opereta „Na tý louce ze-
lený“  –  4  představení,  celkem 787 návštěvníků.  Tím zápisky 
končí, zda se uskutečnila nějaká další představení není jasné.

Od roku 1936 do roku 1944 nastudováno 38 divadelních her a 
sehráno 51 představení. Velkou zásluhu na této kulturní činnosti 
měl pan Oldřich Veselý, který některé hry režíroval,  zahrál si 
několik rolí, ale hlavně vedl dokumentaci. Díky tomu se o kul-
turním životě  ve  Zvánovicích   můžeme  dozvědět  i  dnes,  kdy 
pamětníci  této doby již téměř všichni zemřeli.   Seznam všech 
herců a dalších spolupracovníků by byl dlouhý, proto za všech-
ny  jmenujme  Bedřicha  Procházku  st.  a  Jiřinu  Trojánkovou-
Škabroudovou, kteří ztvárnili za celou dobu trvání ochotnického 
spolku nejvíce rolí. 

Ohlédnutí za minulými setkáními
První setkání Rodáků, občanů a přátel obce se konalo dne 13. 
července 2003. Byl  krásný,  slunečný den. Dopolední program 
probíhal v Sokolovně. Ke všem přítomným promluvilo několik 
rodáků, většinou těch, kteří zde již delší dobu nežijí. Poprvé zde 
byly veřejně vystaveny návrhy na znak a vlajku obce, všichni 
účastníci měli možnost vyjádřit k nim svůj názor. Po celý den 
byla  k  nahlédnutí  zpřístupněna  místní  kaple  sv.  Jana  Nepo-
muckého. 

Odpoledne se  obcí  vydal  průvod,  byly  položeny věnce k po-
mníku Jana Husa a k pomníku padlým v 1. světové válce. Poté 
byl na návsi zasazen památní strom – stříbrný smrk. Výsadby se 
symbolicky  zúčastnil  nejstarší  občan a  rodák  obce Zvánovice 
Jan  Medřický,  kterému  tehdy  bylo  100  let.  Následoval  od-
polední program v Sokolovně, na kterém k poslechu hrála de-
chová  hudba  Nektarka  ze  Strakonic.  Vystoupil  zde  se  svými 
vzpomínkami známý textař Ladislav Jacura, kterému bylo v té 
době 90 let. Večer se konala taneční zábava.

Druhé setkání se konalo 5. července 2005. Začalo dopoledním 
posezením a besedou v Sokolovně.  Mimo  jiné zde  pamětníci 
vzpomínali na okolnosti smrti a pohřbu místního rodáka Aloise 
Páce, který byl koncem druhé světové války zastřelen přímo v 
kanceláři své obuvnické firmy v Mnichovicích. Na paměť této 
smutné události  byla   u příležitosti konání  setkání rodáků od-
halena pamětní deska vedle pomníku padlým v 1. světové válce. 

Ve  13  hodin  se  v  místní  kapli  konala  mše  svatá.  
Od 14 hodin se opět v Sokolovně konal koncert Pražských he-
ligonkářů. Návštěvnost byla veliká, sešlo se zde i mnoho obe-
censtva z okolí a v sále nebylo jediné volné místo. 

Tentokrát bylo počasí velmi nepříznivé. Celý den vytrvale prše-
lo,  proto  se  nemohl  uskutečnit  plánovaný  průvod  obcí  s  kla-
dením věnců k pomníkům, ani pálení ohně k svátku Mistra Jana 
Husa. Také tento slavnostní den byl  zakončen večerní taneční 
zábavou. 
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Současný a budoucí rozvoj obce
V posledních letech přibývá ve Zvánovicích mnoho novostaveb, 
hlavně u Struhařova,  na  Kádově a  v Třemblatské ulici.  Počet 
obyvatel stoupá, v letošním roce překročil 400. Proto mezi nej-
důležitější záměry obce patří výstavba vodovodu a kanalizace s 
čističkou odpadních vod.  Zatím se však nepodařilo získat  po-
třebné dotace, pouze  z rozpočtu obce není možné tento záměr 
realizovat. 

Je potěšitelné, že ve Zvánovicích přibývá mladých rodin s dět-
mi,  proto  se  uvažuje  o  přestavbě  bývalé  školy  na  mateřskou 
školku. V budově by byla umístěna i knihovna s informačním 
střediskem, tělocvična, kulturní místnost pro spolky atd. V loň-
ském roce se získání dotace na tuto akci nezdařilo, proto bude 
letos podána nová žádost.

Z historie školy ve Zvánovicích
Ve Zvánovicích začalo stálé vyučování  v roce 1787.  Protože 
tehdy ještě nebyla žádná školní budova, učilo se u Krejcárků v 
č.p. 39. Zpočátku byla zdejší škola  filiálkou školy Ondřejovské, 
která byla až do roku 1836 též jednotřídní.  Teprve v roce 1849 
byla Zvánovská škola uznána za samostatnou. 
Stará  škola  nevyhovovala,  místnosti  k  vyučování  musely  být 
pronajímány i  v jiných domech,  proto se dlouho připravovala 
výstavba nové školy. 
Nová škola byla dokončena před 130 lety - 14. září 1878. Svému 
účelu sloužila víc než 100 let. 

Pro zajímavost uvádíme výlohy spojené s výstavbou a zdroje, ze 
kterých byla potřebná částka získána:
Za starou školu strženo    600 zl
Dar J. V. Císaře Pána    500 zl
Subvence zemská                  2 000 zl
Velkostatek Komorní Hrádek  5 000 zl
Zvánovice a Třemblat  4 000 zl
Celkem                12 100 zl
Podle sčítání lidu v roce 1890 bylo ve Zvánovicích 511 obyvatel 
a ve Třemblatě 237, celkem 748. V současnosti mají Zvánovice 
přibližně 400 obyvatel, Třemblat spadá pod obec Ondřejov.

Výzva k pomoci při doplňování a rozšiřování historického archivu obce
Lidská paměť je krátká a nedokonalá. Vzpomínky blednou, až 
zcela odcházejí s jejich nositeli. Mnozí z nás by rádi věděli, jak 
dříve vypadaly Zvánovice, jak zde lidé žili, pracovali, bavili se, 
jaké byly jejich osudy. 
Na návsi je pomník padlým v 1. světové válce. Každý rok se u 
něho konají vzpomínkové akce s kladením věnců. Co však víme 
o těch, jejichž jména si můžeme na pomníku přečíst? Při tom 
mnoho místních obyvatel má mezi nimi vzdáleného příbuzného, 
aniž to třeba tuší.
Podobné  je  to  se  školními  fotografiemi.  Prohlížíme  staré  za-
žloutlé snímky, na kterých by měli být naši rodiče či prarodiče, 
často je však nejsme schopni rozpoznat.  V současnosti  je po-
pulární sestavování rodokmenů. Lidé se začínají více zajímat o 
to, kdo byli jejich předkové a odkud přišli. Data se dají poměrně 
snadno získat z matrik uložených v archivech. Obtížnější je zjis-
tit něco o jejich životě, případně získat fotografii, která se v  ro-
dině nedochovala. 
Obecní archiv je neúplný, přesto v něm můžeme nalézt i doku-
menty  z  1.  poloviny  19.  století.  Většina  věcí  je  uložena  v 
Okresním archivu Praha-východ a jen část na obecním úřadě. V 
současnosti probíhá jejich kopírování, tak aby mohly být snáze 
dostupné lidem, kteří o to projeví zájem.  Plánuje se např. jejich 
zařazení do fondu místní knihovny. 

  Proto Vás žádáme o pomoc s doplněním a rozšířením tohoto 
archivu. Pokud máte doma nějaké starší fotografie a negativy, 
dokumenty  týkající  se  obce,  spolků,  školy,  výuční  listy, 
domovské listy či jakékoliv jiné písemné materiály,  prosíme o 
jejich zapůjčení k okopírování.  Rovněž hledáme starý film, kte-
rý byl pořízen na Baráčnické slavnosti v roce 1950 a měl by být 
u někoho v úschově.
Někdo staré věci (fotografie a „papíry“) považuje za nepotřebné 
a vyhazuje je nebo pálí. Prosím nedělejte to a darujte nám je. 
Pokud historie nezajímá vás nebo vaše děti, bude možná zajímat 
vaše vnuky nebo pravnuky a jednou vám budou vděčni za jejich 
uchování. 
Díky ochotným občanům se v posledních letech podařilo získat 
několik desítek fotografií a pohlednic, převážně do roku 1960. 
Na  letošním setkání  rodáků  budou  některé  z  nich  vystaveny, 
proto pokud potřebujete brýle na čtení, nezapomeňte si je vzít. 
Budeme potřebovat  pomoc  při  identifikaci  některých  osob na 
těchto fotografiích.
Věci k okopírování můžete přinést přímo na setkání rodáků, kde 
toto může být provedeno za vaší přítomnosti. V případě většího 
množství je možné se dohodnout na obecním úřadě nebo se zá-
jemci mohou ozvat přímo mně.   
Věra Herková    (vherkova@gmail.com)
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Stručný přehled událostí 2003 – 2008
2003

 zahájena  tradice  setkávání  rodáků,  občanů  a  přátel 
obce Zvánovice

 vytvoření návrhů na symboly obce – znak a vlajka
 na  budovu  hasičské  zbrojnice  umístěna  informační 

tabule Ladova kraje
2004

 obnovena tradice slavení svátku Jana Husa
 vysvěcení nově opraveného kříže u studny
 schválení a první veřejné představení symbolů obce

2005
 druhé setkání rodáků, občanů a přátel obce Zvánovice
 odhalení pamětní desky Aloisi Pácovi
 oslava 95. výročí založení Obce baráčníků
 obnovení tradice závodů přes rybník
 vydány nové pohlednice obce s motivem Ladova kraje
 konalo se první setkání občanů pod Vánoční hvězdou

2006
 pořízení  nového  zvonu  do  kaple  sv.  Jana 

Nepomuckého
 pod  kaplí  zasazena  lípa,  která  byla  přemnožena  z 

nejstarší Zvánovické památné lípy
 oslava 115. výročí založení SDH
 nové orientační tabule v obci
 obnoveno vydávání Mlýnských kamenů

2007
 stavění máje na návsi
 120.  výročí  narození  Emanuela  Brožíka,  rodáka  ze 

Zvánovic,  libretisty,  hudebního  skladatele  a  člena 
činohry Vinohradského divadla

 umístění  orientační  mapy na návsi,  s  fotografiemi  a 
stručnou historií Zvánovic

2008
 znovuotevření  místní  prodejny  s  novým  nájemcem, 

plánována částečná přestavba a další využití prodejny
 Zvánovické lípy přihlášeny do soutěže Strom roku
 získána  dotace  na  výstavbu  dětského  hřiště  za 

budovou č.p. 31 (bývalý MNV)

Pravidelně konané akce
➢ oslavy 8. května, 5. a 6. července, 28. října
➢ vítání nově narozených dětí (SPOZ)
➢ předvánoční  posezení  a  jarní  zájezdy  pro  seniory 

(SPOZ)
➢ karnevaly,  rozloučení  s  prázdninami  a  Mikulášské 

nadílky pro děti (Sokol, SDH)
➢ posvícenské, pouťové a další zábavy (Baráčníci, SDH)
➢ plesy – Hasičský, Rybářský, Myslivecký, Maškarní – 

pořádaný Baráčníky
➢ předvánoční  setkání  u  kaple,  výstavy  papírových 

betlémů
➢ závody přes rybník (SDH)

Společenská kronika Oznámení
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Naši jubilanti
září

95 let
Františka Vajgrtová

60 let
Irena Švarcová

K významným výročím 
všem blahopřejeme 

j V sobotu 20. září 2008 se koná v rámci
 Dnů evropského dědictví 

Den otevřených dveří  
na Komorním Hrádku

Tato běžně nepřístupná památka bude v tento den
 otevřena od 9   do  17   hod.

Vstup zdarma

Narození
11. července 2008    Michalka T ichá
4. září 2008             Amálka T itzová

Rodičům blahopřejeme a 
dětem přejeme vše nejlepší do života.

V sobotu 20. září 2008 odpoledne
bude na Obecním úřadu ve Zvánovicích

Vítání dětí  narozených 
v uplynulém roce

Uvítáno bude celkem 9 dětí.

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

