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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Vážení spoluobčané, 

tento výtisk obecního zpravodaje je vydáván v krátké 

době po vydání čísla 2. Pokračuje především novými 
informacemi z výstavby vodovodu a kanalizace 

s ČOV. Práce na těchto dvou velmi rozsáhlých a 

náročných investičních akcích se chýlí k závěru. Byl 
zkolaudován vodovod a po nabytí právní moci ko-

laudačního rozhodnutí se začnou osazovat vodoměry 

do jednotlivých nemovitostí. 

Uvedení čistírny odpadních vod do zkušebního pro-

vozu se předpokládá koncem prázdnin. V měsíci září 

by měla být provedena kolaudace vlastní čistírny a 
kanalizačních řadů. Slavnostní uvedení do provozu, 

jak vodovodu, tak i kanalizace s ČOV, připravuje 

obec Zvánovice spolu se zástupci spolků 
na 1. října 2011. 

Předpokládá se uskutečnění slavnostního odpoledne - 

setkání rodáků, hostů a přátel obce Zvánovice se 
Zastupitelstvem obce a zástupci jednotlivých spolků 

v obci. Po slavnostním zasedání v místní Sokolovně 
a předání pamětních listů by měl být uspořádán prů-

vod obcí, v krojích či uniformách jednotlivých spol-

ků a s prapory, k nové čistírně odpadních vod u Do-

lejšího rybníka. Po zasazení památného stromu a 
přestřižení pásky u objektu nové čistírny budou tyto 

dvě akce uvedeny do provozu. Následně se půjde 

průvodem k pomníku padlým, kde bude uložena 
kytice či věnec. Na památku našich předků, kteří se 

nedožili dnešního dne, bude položena kytice či věnec 

na hřbitově. Slavnostní den bude zakončen koncer-

tem Vranovanky v sále Sokolovny. 

O prázdninách bude provedena přístavba a stavební 

úpravy v budově č.p. 99 pro MŠ. Po náročných jed-
náních se konečně podařilo obstarat potřebná vyjád-

ření pro ohlášení této stavby. 

Na závěr mi dovolte popřát, nejenom školním dětem, 

ale nám všem, hezké prázdniny a příjemnou dovole-

nou. 

Jaroslav Švarc starosta obce.    

 

KRÁTKÉ ZPRÁVY  

Třídění odpadu 

Za rok 2010 bylo v obci vytříděno 13,7 tun odpadu, 
který byl předán k dalšímu využití. Obec obdržela 

od firmy EKO-KOM. a. s. Osvědčení o úspoře emi-

sí a poděkování všem občanům, kteří se chovají zod-

povědně a třídí odpad. 

Uzavření knihovny v letních měsících 

Z důvodu přístavy budovy č.p. 99 bude v období 

prázdnin uzavřena Obecní knihovna. 

Adresář firem na webu obce 

Poměrně často se lidé snaží nalézt na webových 
stránkách obce kontakty na místní podnikatele. Proto 

nabízíme možnost firmám a fyzickým osobám, pod-

nikajícím na území obce Zvánovice, bezplatné zve-

řejnění kontaktních údajů: jméno – název firmy, 
předmět podnikání, nabízené služby, adresu, telefon, 

e-mail, odkaz na webové stránky atd. 

Zájemci se mohou přihlásit a sdělit údaje osobně na OÚ 

nebo e-mailem ObecZvanovice@tiscali.cz  

mailto:ObecZvanovice@tiscali.cz
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ZŠ ONDŘEJOV 

Základní škola v Ondřejově oslaví své 175. výročí 

zaloţení na podzim 7. a 8. října 2011 ve spolupráci 

s OÚ Ondřejov a místními spolky. Již předem zveme 

všechny bývalé žáky i zaměstnance - přijďte za-
vzpomínat! Bližší informace budou včas zveřejněny. 

 

V sobotu 21.května 2011 se uskutečnil 1. školní ples. 
Pořadatelem byla ŠKAMNA - občanské sdružení 

rodičů při ZŠ. Společně se žáky 9. třídy a 1. třídy se 

zasloužili o pěkný večer s bohatým programem 
a  veselou náladou. Všichni věříme, že školní ples se 

stane novou tradicí. 

Ing. Hana Chaloupková, zástupkyně ředitele

 

Ţáci 9. třídy s třídní učitelkou Věrou Hudcovou 

MONTESSORI DĚTSKÝ KLUB A PRÁZDNINOVÝ PROGRAM 

Občanské sdružení PARES (PArtnerství a RESpekt) 

v mnichovickém RC Palouček připravuje pondělní 
dopoledne bez rodičů s prvky Montessori pedagogi-

ky. 1. září 2011 otevřeme v  Mnichovicích Montesso-

ri dětský klub Mozaika (Nádražní 313), ve kterém 
budeme pečovat o děti od 3 do 7 let celodenně, 5 dní 

v týdnu. Je pro nás důležité, aby děti vyrůstaly 

v klidném a podnětném prostředí, v bezpečí přátel-
ského kolektivu. Součástí týdne bude práce 

s Montessori pomůckami, výtvarné, hudební a pohy-

bové aktivity, keramika, konverzace a činnost 

v angličtině s rodilým mluvčím, práce na zahradě, 
výlety do lesa a na farmu, v zimě návštěvy solné 

jeskyně. 

Pro děti do 3 let nabízíme program s rodiči, který 
usnadní jejich budoucí začlenění do dětského klubu. 

Čtení, psaní a zkoumání hrou 

Předškoláci i školáci budou mít možnost naučit se to, 
co je zajímá, mnohdy půjde o učivo 1. nebo 2. třídy 

ZŠ. Na práci s dětmi od 5 do 7 let budou zaměřena 3 

odpoledne v týdnu. Forma i obsah budou odpovídat 
připravenosti dětí, v Montessori zařízeních má každý 

možnost rozvíjet to, na co právě stačí a co mu dělá 

radost. 

Důležitý je pro nás partnerský přístup k dětem. Asi 

nejznámější motto italské lékařky Marie Montessori 

je „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ V rámci jas-

ných pravidel mohou děti volit tu činnost, která je 
zajímá. Čím více zodpovědnosti jsou schopné při-

jmout, tím více získávají svobody.  
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Prázdniny 

Na poslední srpnové týdny je připravený táborový 
program pro děti od 3 do 10 let plný zkoumání, tvo-

ření, her a výletů. V týdnu od 16. srpna se přeneseme 

do dávné minulosti, za dinosaury a také do pravěku. 

Nenecháme si ujít převleky do dinosauří kůže a mal-
bu přírodními materiály po vzoru jeskynních lovců 

mamutů. V týdnu od 23. srpna budou děti prožívat 

dobrodružství na širém moři jako opravdoví námoř-
níci. 

Další informace najdete na www.MontessoriMozaika.cz. 

Za PARES o.s. Mgr. Táňa Kadlecová

PROTI TOKU ČASU  

Úryvky z kroniky Zvánovické školy 

Kdy, kde, jak a co se zde počalo vyučovati, neumíme 

povědíti. Tolik ale víme, že s počátku návštěva 
nucena nebyla a mnoho dítek do školy nechodilo. 

Jeden z předešlých učitelů mi řekl: „Lidé říkají: proč 

bychom dětí posílali do školy, k čemu to potřebují?“ 
Později teprv, když jsem poučné knížky půjčoval, 

říkali: „ono jest to předc hezké uměti čísti, dozvíme 

se tak něco nového.“ Děti ve škole odříkávaly. Dítě 

drželo „lístek“, napsaná abce za 1 Kr. se od p. učitele 
koupila a přilepila na prkénko s rukovětí. Později 

kupovali jsme lístky s malovaným kohoutem. Za 

Marie Terezie slavné paměti císařovny rakouské 
r .1771. zřízeny školy normální a v každém kraji 

po jedné hlavní. Reformu ve školství prováděl  

Josef II. důrazně dále, nařídil povinnou návštěvu 

školy a zavedl školní patronát. Po smrti Josefově 
klesalo školství a uzavřený napotom concordát 

školství nepovznesl. 

„Politické zřízení škol“ nařizuje posílati dítek po 
dokonaném 6.tém roku pilně do školy; od 12.-14. 

roku nařízeno vyučování nedělní – tak nazvané 

„hodiny opakovací“. 

Vývoj zdejší školy 

Za Marie Teresie konečně pomýšleno na to, zříditi 

školu i ve Zvánovicích. Stálé vyučování dosud 

zřízeno nebylo! Ve zdejší obci započalo stálé učení 
r.1787.; vyučovati započal jakýsi kaprál, o jehož 

osudech a bližších zajímavých okolnostech se pisatel 

těchto řádků nemohl doptati. 

Vyučování započal – budovy školní nebylo – 

u Krejcárků č. p. 39. (Rodina Krejcárkova držela 

„úřad obecního poseláka“.) 

S počátku zřízeno „pomocnické místo“ a příjem 

vyměřen na 70. zl. C. M. Doplnění congruy stalo se 

v roce 1847. na 137 zl. Vedlejší příjem záležel v tak 

zvaném „posnopném“. Sousedé odváděli každý 
určitý počet snopů žita, ovsa, hrachu. 

Dějiny školy zdejší a její rozvoj do roku 1869-70 

Zdejší škola byla filiálkou školy Ondřejovské; ano i 
škola Ondřejovská byla do r. 1836 jednotřídní. Dne 

27. dubna 1848. Bylo od Jeho Cís. Král. Milosti roz-

hodnuto, že Zvánovská škola za docela „direktivní“ 

uznána není, nýbrž jako pomocnické místo se uznává 
a příjmy učitele vyměřeny na 70 zl. Con. mince. Jeli-

kož počet školou povinných dítek „se nalezal“ ( ? ), 

byla vyslána slavná komise dne 7. listopadu 1848 
do Zvánovic na vyšetření. Na to dne 1. května 1849. 

obdržel učitel dopis, že škola Zvánovská co direktiv-

ní uznána. Od 19. října 1858 ustanovuje se na zdejší 
škole polodenní vyučování na tak dlouho, dokud 

nebudou lepší a prostranější místnosti opatřeny. Po-

čet dítek musil býti dosti velký.  

Ve příčině rozšíření školy píše slavný c. k. okr. úřad 
v Černém Kostelci ze dne 10.dubna 1859 takto: 

„Kníţecímu úřadu patronátnímu na Kom. Hrádku! 

Z nařízení Vysokého místodrţitelství odebrala se 
komise do Zvánovic, by školní místnosti prohledala. 

Škola měla jednu učírnu malou a jedna světnice byla 

obývána učitelem. Aby polodenní vyučování přestalo 
a děti se lépe vyučovati mohly, najmuta jest světnice 

v č. p. 32 za učebnu a v č. p.65 najmut pro podučitele 

byt. Mělo se vyhlídnouti příhodné místo ku stavbě 

nové školy.“ 

Všechna tato dobrá opatření se stala na základě „poli-

tického zřízení škol“ z dne 15. prosince 1848 a 

17. února 1852 a ministerským dekretem z dne 
9. února 1857 a námitek proti rozšíření školy, patro-

http://www.montessorimozaika.cz/
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nátním úřadem kladených, stalo se nulou a ničím 

po 2 roky. Avšak dne 23. listopadu 1859 byla nově 
zřízená světnice Důstojným pánem, Ant. Vojáčkem, 

farářem Ondřejovským, vysvěcena a odevzdána 

svému účelu. 

Dne 6. července 1869 vyslalo c. k. okr. hejtmanství  - 
ustavivši se sl. c. k. okr. školní rada v Českém Brodě, 

komisi do Zvánovic a zjištěno, že budova školní jest 

nebezpečna a že se dále ke svému důstojnému účelu 
zcela nehodí. 

Na rok 1871-2 byla najmuta v č. 10 světnice, ale 

hned stará škola opravena, trámy podepřeny a rozší-
řena o malinký přístěnek vedle školní světnice. Dne 

22. května 1877 přikročeno ku stavbě nynější školní 

budovy. Nástin zhotovil p. Jan Vávra, rodilý 

z Třemblata, civilní geometr z Černého Kostelce. 
Stavbu celé budovy pronajal p. Ant. Jenšovský 

z Pyšel as za 12 tisíc zlatých. Dne 24. června 1877 

položen slavnostním způsobem základní kámen 
ku této stavbě. Dne 14. září 1878. byla budova do-

končena a hned 15. září t. r. odbýváno svěcení nové 

školy, přiměřenou řeč držel Důstojný pan farář On-
dřejovský Jan Hűbner. 

Výnosem veleslavné c. k. zemské školní rady povo-

leno jest od 1. ledna 1880. otevření druhé třídy.  

Učebné pomůcky 

Učebných pomůcek do let 1870. sotva bylo. Do roku 
1880. dáno slavnou c. k. okr. školní radou: počitadlo 

ruské, glóbus, mappy: Čech, Rakouskouherska, 

Palestiny, Evropy. V tom čase zřízena knihovna 

žákovská - as 100 kusů vázaných spisů pro mládež. 
Stroj hláskovací. V roce 1882. obdržela škola 

knoflíkové počitadlo, sbírku fysikálních apparátů. 

Kategorie školy, obce přiškolené. 

Zdejší škola jest od r. 1880. dvojtřidní obecná škola. 

Školní obec: Zvánovice. Přiškolená obec: Třemlat. 

Rozšíření školy povoleno v sezení zemské  školní 
rady ze dne 14. října 1879; druhá třída otevřena dnem 

1. ledna 1880.  

Dle přísného sčítání lidu zde p. Zídkou, okr. 

tajemníkem dne 14. a 15. ledna 1881 provedeného, 
čítají 

Zvánovice v 83. číslech         556 obyv. 

Třemlat v 40. číslech             252 obyv. 

Celkem                                  808 obyv. 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané:

Červen 

65 let 

Pavel Procházka 

 

Červenec 

82 let 

Marie Broukalová 

Eliška Zámyslická 

60 let 

Jindřiška Hudecká 

Srpen 

 

84 let 

Jaroslav Kareš 

65 let 

Helena Zámyslická 

60 let 

Helena Horychová 

 

 

Všem srdečně blahopřejeme. 

 

 

KDYŢDDD  

 

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 

V uplynulých dnech nás navždy opustil 
Josef Kulíšek 

Věnujte mu prosím tichou vzpomínku. 
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