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  Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                           ročník 2009       číslo 3 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Vážení spoluobčané, 

nadešel čas seznámit Vás s aktuálním děním v  

obci. Jak většina z vás ví a vidí, provádí se naší 

obcí od Třemblat přes obec a část obce zvané 

Boučí směrem k Ondřejovské hvězdárně přívod 

vody ze Ţelivky, tzv. páteřní vodovodní řad, 

jehoţ investorem je sdruţení obcí Region Jih. 

Většina tohoto řadu byla obcí provedena protla-

kem. Dále přes Boučí nelze tento způsob jiţ po-

uţít. Pokračování vodovodu bude probíhat v 

otevřeném výkopu.  

Obec dostala příslib na dotaci Vodovodní síť 

Zvánovice, část těchto prostředků musíme letos 

prostavět. Proto se budou současně provádět 

výkopy k jednotlivým parcelám těch občanů 

(zatím v Ondřejovské ulici a na Boučí), kteří 

si  vodovodní přípojky objednali, je na ně zpra-

cována dokumentace a vydáno stavení povolení 

v roce 2006. Platnost těchto stavebních povolení 

skončí dnem kolaudace.  

Připojení těch parcel či pozemků, na které neby-

lo vydáno stavební povolení, bude moţno zřejmě 

provést aţ po kolaudaci vodovodní sítě, coţ se 

předpokládá v září či říjnu roku 2010.  

Před dalším novým připojením si bude muset 

kaţdý zájemce obstarat stavební dokumentaci a 

stavební povolení na přípojku na své náklady. 

Pokud bude v některé části obce proveden nově 

asfaltový koberec, bude sloţité toto povolení 

získat. 

 V příloze tohoto zpravodaje přikládá-

me Smlouvu o finančním příspěvku na tech-

nickou infrastrukturu obce Zvánovice a o 

zřízení vodovodní přípojky. Smlouvy bude 

možno uzavírat na obecním úřadě po zasedání 

zastupitelstva obce, které proběhne dne 

22.10.2009, tedy jiţ od 23.10.2009. 

Další informace se týká stavby kanalizace a 

ČOV. Byla podána ţádost o dotaci na tuto stav-

bu na Ministerstvo zemědělství. Pravděpodob-

nost přidělení dotace a započetí stavby se očeká-

vá v dubnu či červnu roku 2010. 

Na přestavbu bývalé školní budovy se zříze-

ním mateřské školky byla podána ţádost o do-

taci na Ministerstvo financí. V současné době je 

zpracováván tepelný audit a ţádost o dotaci na 

zateplení z Fondu ţivotního prostředí. Z tohoto 

fondu  je větší moţnost takovouto dotaci obdr-

ţet. Pak by byla větší naděje dofinancovat z Mi-

nisterstva financí a zbytek z prostředků obce.  

Vzhledem k tomu, ţe obec jiţ provádí a musí 

spolufinancovat veškeré náklady (s podílem min. 

20%) jak vodovodu, tak i kanalizace v příštím 

roce, nebylo moţné zahájit přestavbu školy je-

nom z vlastních prostředků. Nabízí se moţnost 

zřídit dočasně v prostorách bývalého obecního 

úřadu Mateřské centrum. Tato záleţitost  bude 

projednána na zasedání zastupitelstva obce ve 

čtvrtek 22.10.2009.  

Dle oznámení o přerušení dodávky elektřiny v 

obci Zvánovice v ulici Ondřejovská od č.p. 143 

po Mírové nám., nepůjde dne 30.10.2009  od 

8:30 do 15:30 hod. 

Jaroslav Švarc, starosta obce 
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POZVÁNKA  

Zveme všechny občany na 

Lampionový průvod 

který se uskuteční ve středu 28.10.2009 od 17 hodin. 

Sraz u bývalého Obecního úřadu. Děti s lampionky či jinými světélky. 

 

PROTI TOKU ČASU  

Z KRONIKY OBCE ZVÁNOVICE 

(pokračování ) 

1919 
Předně hospodářství po válečných letech zane-

dbáno, skotu ve chlévách málo. 

Březen – kolkování papírových peněz 

17.března – koupen zvonek, který rakouská vlá-

da vzala na válečnou potřebu 

17.března – pronešené první hlasy občanů 

Třemblat pro odtrţení se od obce Zvánovice 

11.května – Jednota Sokol sázela lípu svobody 

pod kapličkou 

8.června – tábor lidu pořádán čs. Sociálními 

demokraty u studny na place 

15.června – obecní volby. Volby se zúčastnili 

strana sociálně demokratická obdrţela 143 hl., 

strana agrární 114 hl. A z obce Třemblaty strana 

lidová 97 hl. 

29.června volba starosty – Strana soc. demokra-

tická volila rolníka Františka Kulíška, člena stra-

ny agrární, obdrţel 6 hlasů. Strana agrární se 

spojila se stranou lidovou a volili Václava Bare-

še z Třemblatu ze strany klerikální, obdrţel 9 

hlasů, tudíţ zvolen. 

13.července – Zájezd sokolstva do naší obce z 

jednot praţských 

21.července – znovu nastupuje sluţbu dřívější 

stráţník Fr. Vajgrt 

18.listopadu – vyřízení podmínek pro rozloučení 

obce Třemblaty 

Ke konci listopadu stahovány rakouské peníze a 

dány do oběhu československé 100 K a 50 K. 

 

1920 
leden – příděl pozemků od Myšlína do nájmu 

leden – zastaveno vyučování na čas ve škole 

11.dubna – vydány 10 K a 20 K československé 

květen – volby do sněmovny 

2.června – politickou správou rozpuštěno obecní 

zastupitelstvo 

6.června – dosazena obecní správní komise, 

předsedou p. František Kulíšek 

červen – soupis veškerého majetku 

červenec – rozšířena slintavka a kulhavka 

červenec – vypsány volby do obce, od voleb 

upuštěno a udělán kompromis. Strana sociálně 

demokratická 8 výborů a strana republikánská 7 

výborů. 

8.září – volba na starostu, zvolen Jan Špringr. 

26.října – zaloţeno konsumní druţstvo čsl. Stra-

ny národně sociální. 

listopad - vyřízení podmínek pro rozloučení ob-

ce Třemblaty 

 

1921 
leden – volba místní školní rady, předsedou zvo-

len Jan Trojánek č. 1. 

30.ledna – započato jednání o postavení obecní 

cihelny na průhoně u milířů, uchazeči František 

Pác a Josef Povýšil. 

30.dubna – prodán pozemek Václavu Adámkovi 

a Karlu Vejvodovi nacházející se před domky, 

čímţ se pozměnil směr obecní cesty. 

květen – opravována kaple 

30.července – pronajat lom v obecním p. Josefu 

Vávrovi 

červenec – oprava školy 

15.října – zavedena pivní dávka 5 h z litru 

20.října – nově zřízena studně před p. Matysem 

V dvacátém a jednadvacátém roce velký oběh 

peněz, ţe si jich ani lidé neváţili. 

1.listopadu – zřízena lidová hospodářská škola. 
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1922 
14.února – zvolen nový posel Václav Povýšil , 

čp. 42 

2.května provedena draţba pastvin a cest vyjma 

cesty k Ondřejovu a k Ostré hůře a k Pasekám 

5.června – postavil si Josef Jordán kovárnu. 

23.července – postaven pomník padlým místním 

občanům za přispění obce Baráčníků, jednoty 

Sokol, jednoty malozemědělců a Sboru dobro-

volných hasičů pod protektorátem obecního úřa-

du. Stručně přednesli Jan Špringr, Josef Vávra 

mladší, Josef Vávra starší význam zbudování 

pomníku padlým ve světové válce a utrpení na 

různých frontách. 

13.srpna – veřejné cvičení jednoty Sokol. 

20.srpna – Ludvík Bobek postavil nový domek, 

Alois Povýšil postavil cihelnu. 

30.srpna – František Jordán postavil si domek 

na průhoně u silnice 

5.září – Bohuslav Jelínek postavil si domek na 

průhoně u silnice 

1.října – započato se třetí třídou 

10.října – Josef Káda postavil si domek na prů-

honě u silnice 

v říjnu – stálé deště, málo se oselo a brambory 

se vybíraly většinou ve vodě, votav hodně shni-

lo. 

 

Z DOBOVÉHO TISKU 

 

Neštěstí. J.V., 23letý nádenník ze Zvánovic u Č. 

Kostelce, klepal kosu, při čemţ mu odtrţená 

tříštka ţeleza zaletla do oka tak nešťastně, ţe mu 

musilo býti na oční klinice vyňato.   

Národní listy 15.7.1886 

 

Krádeže na dráze. V nádraţním skladišti dráhy 

císaře Františka Josefa páchány byly delší dobu 

krádeţe zboţí, na něţ si adresáti oprávněně stě-

ţovali. Dáván bedlivý pozor, aţ předevčírem byl 

28letý dělník F.B. ze Zvánovic u Českého Bro-

du, zaměstnaný ve skladišti, přistiţen v tom 

okamţiku, kdyţ nařizl pytel a nachytav několik 

kilo kávy, pytel zašíval. Byl zatčen a dodán 

zemskému trestnímu soudu  do vazby vyšetřova-

cí..   

Národní listy 16.9.1889 

 

Ze soudní síně -Na břízkách (před senátem 

čtyřčlenným). Trojice zvánovických občanů: 

F.J., 61letý kolář, J.P., 43letý dělník a J.T., 

34letý nádeník, vyšla si 9. října do černokoste-

leckého lesa, uříznout nějakou břízku, V lese 

však přistihl je hajný Josef Pokorný a zjistil, ţe 

jiţ dva stromky skáceli. Vyzval je, aby les opus-

tili a tázal se zároveň, který z nich břízky podťal. 

V té chvíli však přiskočil k němu F.J. a chopiv 

se uříznutého stromku, chtěl jím hajného uhodit. 

Pokorný zavolal proto na druhého hlídače lesů, 

aby mu byl k pomoci proti trojici vetřelců. Ale 

ani to F.J. nezaleklo. Vzal do ruky pilu, jíţ před 

chvílí podkasal ţivot mladé břízky a vzkřikl: 

"Kaţdého zkrotím, ţe víc ani slova nepromluví - 

kdo se na mne opováţí sáhnout." 

Neţ brzy potom zkrotl. 

Hajní se jeho hrozeb nebáli a vytrhnuvše mu z 

ruky ozubený nástroj, jímţ kolem sebe mával, 

odvedli jej do četnické stanice ve  Svojeticích. 

Ale cesta neminula se jen tak beze všeho. 

F.J., vida, ţe by dalším ostrým vystupováním 

pranic nesvedl, obrátil se ke svým průvodčím a 

nabízel jim po desítce, věnují-li mu svobodu a 

neudají-li ho soudu. 

Hajní toho však neučinili a na J. i jeho společní-

ky z lesního výletu učiněno trestní oznámení, 

včera pak  konalo se se všemi třemi závěrečné 

líčení před čtyřčlenným senátem za předsednic-

tví pana zem. rady Bohma. U F.J.zněla ţaloba na 

zločin krádeţe, zločin veřejného násilí a přestu-

pek svádění úřadních osob ku zneuţití moci jim 

příslušící. 

Soud po konečných návrzích veřejného ţalobce  

náměstka pana Malijovského uznal F.J. vinným 

ve směru ţalobního děje a vyměřil mu za trest 

těţký ţalář v trvání šesti měsíců posty zostře-

ných. Oba druzí ţalovaní uznáni byli vinnými 

toliko přestupkem krádeţe a kaţdý odsouzen do 

vězení na tři dny. 

Obhájcem byl pan dr. Zítek. 

 Národní listy 14.2.1899 

 



4  

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané: 
 

Červenec 

80 let  

Marie Broukalová 

Eliška Zámyslická 

65 let 

Romana Crkalová 

 

Srpen 

82 let 

Jaroslav Kareš 

65 let 

Stanislav Zámyslický 

60let 

Alena Turková 

 

Září 

96 let 

Františka Vajgrtová 

70 let 

Hana Štěpinová 

 

Říjen 

75 let 

Josef Šrám 

 

 

 

Všem srdečně blahopřejeme. 
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V uplynulých měsících nás navždy opustili: 
 

Václav Polák 

Pavel Dlouhý 

Jiřina Škabroudová 

 

Věnujte jim prosím tichou vzpomínku. 

 

Vítání občánků 
V září se konalo tradiční vítání dětí, narozených v uplynulém roce. 

 

Uvítáni byli:  

Jakub Chejn 

Veronika Matysová 

Jan Sehnal 

Patrik Stratil 

Adam Šlejtr 

Všem přejeme do života vše nejlepší. 

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

