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   Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                              ročník 2012      číslo 3 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi Vám opět sdělit nové informace o dění 

v obci.  

Poslední velkou událostí v naší obci byly tradiční 

závody přes rybník. Jistě jste se o nich dočetli již 

v několika Zpravodajích, které v naší obci máme 

možnost si přečíst, pokud je dostaneme. Poslední 

takovýto zpravodaj bylo Zápraží. Je však škoda, 

že redaktoři takovýchto zpravodajů si upravují pří-

spěvky poskytnuté ať již obcí či některou organizací 

a mnohdy takové zpravodajství je velice nepřesné 

se skutečností.  

Nebudu však kritikem těchto tiskovin, ale zaměřím 

se především na ohodnocení práce pořadatelů. Jak 

jistě víte, Závody přes rybník pořádají především 

členové Spolku dobrovolných hasičů a pomáhají jim 

i členové ostatních spolků v obci. Uspořádat tako-

vouto akci není vůbec jednoduché a vyžaduje velké 

množství práce, ať již při stavění lávky či zajištění 

občerstvení, nápojů, hudby, výběru vstupného, vlast-

ní organizace jednotlivých soutěží apod. 

Při těchto posledních závodech bylo přihlášeno mno-

ho soutěžících, a proto se celé závody poměrně pro-

táhly. Někteří diváci ani celý čas u rybníka nevydrže-

li. Dovolte mi abych poděkoval všem pořadatelům  

Závodů přes rybník ve Zvánovicích v sobotu 

3.8.2012 a popřál jim, aby si takový elán zachovali 

i pro rok příští. Děkuji i sponzorům, především však 

panu Jiřímu Vycpálkovi – prodej řeziva Ondřejov 

za  sponzorský dar, prkna na lávku.  

Další velkou kulturní akcí bude Svatohavelské po-

svícení, připravované Okrašlovacím spolkem, které 

se uskuteční v týdnu před posvícením, tedy 13. října 

2012 od 14 hod.  

Dále bude následovat Lampionový průvod v neděli 

11.11.2012 (sv. Martin).  

V neděli 2.12.2012 (první adventní neděle) se usku-

teční Rozsvícení vánočního stromu s umístěním 

betlému a v pondělí 31.12.2012-Silvestrovské se-

tkání s malým ohňostrojem. Časy konání budou 

upřesněny.  

Významnou událostí roku 2012 jsou volby do Za-

stupitelstva krajů České republiky a do Senátu. 

Žádám voliče, aby se dostavili ve velkém počtu 

do volební místnosti. Volby se uskuteční v pátek 

12.10.2012 od 14 hod do 22 hod a v sobotu 

13.10.2012 od 8 hod do 14 hod. v místnosti Obecní-

ho úřadu. 

A ještě jedna informace o Mateřské škole ve Zvá-

novicích. Právě probíhá konkurz na ředitele/ředitelku 

tak, aby Mateřská škola byla od 1.1.2013 provozová-

na samostatně obcí Zvánovice, jako příspěvková 

organizace.  

Na závěr Vám všem přeji krásné prožití “babího léta„ 

a hodně zdraví a pohody. 

Jaroslav Švarc, starosta obce 
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ZVÁNOVICE INFORMUJE.. . 

Bývalou školu ve Zvánovicích přece nenecháme 

spadnout! 

Již delší dobu nás trápí neutěšený stav bývalé školy 

v centru naší obce. Budova je již dlouhou dobu ne-

využitá a tím pádem chátrá. Nabídli jsme proto obci 

soubor řešení, který by mohl nejen pomoci zachránit 

tento objekt, ale navíc by přinesl obyvatelům naší 

obce nové možnosti kulturně-společenského vyžití.  

Náš plán 

Protože dosud chybí plán na využití budovy jako 

celku, respektive byl by to příliš "monstrózní" a příliš 

ambiciózní projekt, který by postrádal vazbu na reali-

tu, rozhodli jsme se jít po menších krocích a začít 

od základu. Tedy v tomto případě od suterénu. 

V prvním podpodlaží školy se nachází bývalá tělo-

cvična (tzv. čertovna). Tento prostor je velmi dobře 

situovaný a přístupný. Náš plán je udělat z něj cent-

rum kulturně-společenského života v obci. Navrhu-

jeme tento prostor zrekonstruovat a vytvořit z něj 

malý "multifunkční sál" s kapacitou kolem 40 ná-

vštěvníků. Jeho budoucí využití by značně pomohlo 

drobným aktivitám, pro které je prostor současné 

sokolovny příliš velký a nákladný. Kromě obecních 

záležitostí (např. veřejná zasedání zastupitelstva, 

vítání občánků, slavnostní zasedání, schůze spolků 

atd.) by zde našly útočiště především menší akce, 

jako například komponované večery, malá ochotnic-

ká nebo loutková divadla, komorní koncerty, aktivity 

místních občanů a spolků, oslavy, kroužky pro děti, 

zájmová setkání, diskuse, prezentace, alternativní 

performance, cvičení pro ženy a děti, drobné spor-

tovní aktivity, promítání (mini kino), velkoplošné 

projekce (sportovní přenosy) a podobně. 

Peníze, peníze... 

Na takovou rekonstrukci jsou potřeba peníze, které 

ale v současnosti obec nemá. Proto byla přijata na-

bídka soukromé firmy, která v suterénu přístavby 

u bývalé školy zřídí svoji provozovnu pěstitelské 

pálenice. Nájem za tento prostor, který firma před-

platí obci na 10 let dopředu, bude použit na první 

nutné materiálové náklady (např. cihly pro obezdív-

ku, okna, dveře, izolace, dlažbu atd.). Tyto peníze 

z nájmu rozhodně nebudou stačit na celou rekon-

strukci, to pochopitelně víme. Ale umožní alespoň 

ZAČÍT! A to je v tomto případě velmi důležité. Bez 

toho by totiž budova dál zůstala nevyužitá a obecní 

majetek by doslova před očima chátral a ztrácel svoji 

hodnotu. Další finanční prostředky budeme hledat 

v průběhu rekonstrukce, nějaké plány již máme 

a určité kroky již podnikáme.  

"Akce zet" už není "in"? 

Peníze na počáteční materiálové náklady tedy máme. 

Teď nás však čeká podstatnější věc. Přesvědčit vás, 

spolu-obyvatele Zvánovic, abyste nám s tím pomohli. 

Na rovinu - přijde nám hloupé, aby rekonstrukci 

malého sálu prováděla nějaká stavební firma, která 

svou marží "sežere" velké množství těžce sháněných 

peněz. Vždyť mezi námi je spousta šikovných lidí, 

každý něco umí... Tak pojďme společně ukázat, 

že nám osud toho baráku není lhostejný a že takovou 

drobnost, jako je rekonstrukce 55 m2 velkého sálu 

zvládneme sami. Navíc celá budova je a zůstane 

v majetku obce, tedy nás všech. A až se potom bu-

deme scházet v opraveném sále, bude nás hřát vědo-

mí, že jsme to dokázali. Věříme, že se to povede. 

Vždyť to, že Zvánováci umí pořádně zatáhnout 

za jeden provaz, už přece mnohokrát ukázali. Napo-

sledy třeba při jarním úklidu obce, kterého se zúčast-

nily desítky z vás... 

Pokud tedy máte chuť nám s rekonstrukcí pomoci 

(jakkoliv), obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu: 

info@oszvanovice.cz, telefonu: 602 209 978 nebo 

osobně.  

Ještě důležitá poznámka, "odbornou hlavou" celé 

akce, která bude řídit všechny práce, bude stavař - 

místostarosta Ivan Hudecký. Časový harmonogram 

prací vznikne v nejbližší době a následně bude vyvě-

šen na vývěsce Obecního úřadu ve Zvánovicích. 

O našich dalších akcích a plánech Vás budeme 

podrobněji informovat ve druhém čísle Zvánovické-

ho zpravodaje, který se už brzy objeví ve Vašich 

schránkách.  

Za Okrašlovací spolek Zvánovice, o.s. 

Soňa Jindrová 
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VE ZVÁNOVICÍCH BUDE PĚSTITELSKÁ PÁLENICE  

Ano, ve Zvánovicích pro vás opravdu budujeme no-

vou pěstitelskou pálenici. Tato forma využití hospo-

dářských přebytků soukromých zahrad je tradiční 

hlavně na Moravě a na Vysočině. Umístění takového 

provozu do obce v okresu Praha - východ může 

na první pohled vypadat nesmyslně. My v něm naopak 

cítíme příležitost ukázat zdejším obyvatelům nové 

možnosti využití přebytků jejich ovoce, které v sou-

časnosti bez užitku kompostují nebo je složitě převá-

žejí do vzdálených pálenic.  

A vzhledem k tomu, že se v této souvislosti objevilo 

několik polopravd, mýtů a nejasností, které zbytečně 

vyvolávají emoce, považujeme za nutné vás touto 

cestou pravdivě a otevřeně informovat a uvést tím vše 

na pravou míru.  

Pěstitelská pálenice bude umístěna v suterénu přístav-

by bývalé školy (tedy pouze ve spodku toho malého 

domečku přilepeného ke spodní straně budovy). Tuto 

místnost máme smluvně pronajatou od majitele objek-

tu, tedy od obce Zvánovice. Na vlastní náklady prove-

deme postupnou rekonstrukci této přístavby a úpravu 

blízkého okolí bývalé školy (zvláště ve spodní části). 

Navíc nájem za pronajaté prostory, který obci předpla-

tíme na mnoho let dopředu, pomůže odstartovat re-

konstrukci přilehlého multifunkčního sálu. 

Dětské hřiště, které se nachází u školy, pod budovou 

oddělíme plotem a dětem zároveň zřídíme samostatný 

a uzamykatelný vchod ze Školní ulice (tedy shora). To 

bude navíc mnohem důstojnější a klidnější vstup na 

hřiště než byl dosud, kdy děti chodily na hřiště spodní 

částí. A nezanedbatelný vliv to bude mít i na bezpeč-

nost dětí, které se tímto krokem budou pohybovat 

v uzavřeném prostoru. 

Máme udělen souhlas zastupitelstva obce Zvánovice 

s umístěním této provozovny, máme povolení Minis-

terstva zemědělství ČR, vyjádření Krajské hygienické 

stanice Středočeského kraje, vyjádření Hasičského 

záchranného sboru, Celní správy Benešov atd. - prostě 

veškeré "papíry", které jsou k takové provozovně po-

třeba. Všechny úřady se navíc k našemu záměru vyjá-

dřily kladně a bez námitek.  

Jde o potravinářský provoz, který je svázán přísnými 

normami a předpisy. Proto můžeme s klidným svědo-

mím konstatovat, že tato provozovna nebude mít abso-

lutně žádný vliv na kvalitu života ani v jejím nejbliž-

ším okolí.  

Pěstitelská pálenice bude vybavena nejmodernější 

technologií (jednokotlová pálenice se čtyřstupňovou 

rektifikační kolonou a katalyzátorem), která je schop-

na vyrobit opravdu špičkový produkt - ovocný destilát 

prvotřídní kvality. Nutno poznamenat, že se jedná 

o zařízení, které kvalitou výsledného produktu předčí 

většinu nejen okolních, ale také moravských pálenic.  

Jako topivo pro ohřev zařízení využívá výhradně dře-

vo, přitom vyústění komína bude dle zpracovaného 

projektu až nad střechou hlavní budovy bývalé školy 

(tedy ve zhruba 14 metrech nad úrovní terénu suteré-

nu. 

 

Provoz pálenice není hlučný, protože jediné motorové 

součásti celého zařízení, tedy motor vývěvy a mícha-

dla, jsou umístěny uvnitř objektu (v uzavřené místnos-
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ti), mají velmi nízké výkony a jejich hlučnost je hlu-

boko pod jakýmkoliv normovaným limitem. 

Provoz pálenice není prašný, protože v procesu desti-

lace se nepracuje s žádným sypkým materiálem ani 

nedochází k žádnému mechanickému pohybu, který by 

mohl být eventuelním zdrojem prašnosti. 

Provoz pálenice tohoto typu je absolutně bezpečný. 

Z technologického hlediska u tohoto zařízení nemůže 

v žádném případě dojít k nebezpečné situaci, jako je 

například výbuch, požár nebo jiné ohrožení. Toto rizi-

ko existuje hlavně u domácích "černých" pálenic, kte-

ré však fungují na jiném principu (jedná se o zcela 

odlišnou konstrukci). Naše zařízení bude vyrobeno a 

namontováno profesionály - tedy firmou, která se 

na tuto činnost specializuje. Technologie je schválena 

mnoha státními úřady a je mnohonásobně jištěna (na-

příklad proti riziku chybné obsluhy atd.). Celkově je 

zařízení konstruováno tak, aby žádné riziko v průběhu 

provozu ani vzniknout nemohlo.  

Provoz pálenice nevydává zápach ani nevypouští 

do ovzduší žádné škodlivé látky. Kvašení ovoce totiž 

probíhá v uzavřených nádobách bez přístupu vzduchu 

(pouze kvasnými trubičkami uniká velmi malé množ-

ství bezzápachového CO2 - to jsou ty obecně známé 

bublinky). Následná přeprava kvasu do destilačního 

kotle probíhá uzavřeným čerpadlem a samotná destila-

ce je také absolutně uzavřený okruh bez jakýchkoliv 

úniků par či plynů. 

Výpalky (což jsou zbytky ovoce po destilaci) jsou 

čistě přírodní a nezávadný produkt, který nepředstavu-

je žádné bezpečnostní riziko (máme posudek od rekto-

ra Vysoké školy chemicko-technologické v Praze). 

Výpalky budou jímány do současné betonové jímky, 

která je součástí pronajatého objektu. Tato jímka bude 

ještě před zahájením provozu vybavena umělohmot-

nou "vložkou" s certifikátem těsnosti. Tím je absolut-

ně vyloučen jakýkoliv únik nebo prosakování výpalků 

do půdy či spodních vod. Na základě doporučení Mi-

nisterstva zemědělství ČR jsme zvolili likvidaci vý-

palků na běžné čistírně odpadních vod (již máme sou-

hlas s likvidací výpalků např. od provozovatele někte-

rých ČOV v okolí, od firmy Vodos Kolín). Vyvezení 

obsahu jímky na ČOV bude probíhat zhruba jednou 

měsíčně běžným fekálním vozem. 

Dopravní zatížení oblasti se v celkovém průměru zvýší 

pouze nepatrně a to jen v oblasti vozů do 3,5 t. Tyto 

vozy (většinou osobní vozy zákazníků) budou navíc 

využívat vjezd přímo k objektu, takže nebudou bloko-

vat přilehlou komunikaci. 

Co se týká zprovoznění Pálenice Zvánovice - musíme 

bohužel zklamat velké množství zájemců, kteří už by 

letos u nás chtěli zkapalnit své ovoce. Letošní sezónu, 

která je navíc velmi bohatá na úrodu, bohužel nestih-

neme. Vyřizujeme teď neuvěřitelné množství adminis-

trativy, jednáme s mnoha institucemi, čeká nás rekon-

strukce prostor, instalace a zkušební provoz technolo-

gie... Zahájení "ostrého" provozu plánujeme oficiální 

začátek příští sezóny, tedy na 1. července 2013. Do té 

doby můžete dění kolem Pálenice Zvánovice sledovat 

na stránkách: www.facebook.com/palenicezvanovice 

a brzy také na www.palenicezvanovice.cz 
 

Těšíme se na vás!                                      Petr Jindra               
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PROTI TOKU ČASU  

Pomístní názvy v obci Zvánovice podle Josefínského katastru z roku 1787 

V minulém čísle zpravodaje jsme uveřejnili seznam 

domů a jejich majitelů podle Josefínského katastru 

z roku 1787., dnes pokračujeme soupisem názvů tratí 

(honů). 

Josefínský katastr byl katastrální operát zavedený 

patentem císaře Josefa II. ze dne 20. dubna 1785. Je 

založený na výsledcích skutečného, i když velmi 

hrubého, měření, a nikoliv pouze na základě daňových 

přiznání. Současně je prvním pozemkovým katastrem. 

Základní jednotkou pro odhad výnosu byl pozemek, 

jehož výměra byla v terénu změřena a který nahradil 

do té doby základní daňovou jednotku - usedlost. 

Katastr byl vyhotoven pro jednotlivé berní obce. Nej-

prve byly určeny hranice těchto katastrálních obcí 

(včetně protokolu o průběhu hranic), plocha každé 

obce se rozdělila na tzv. pozemkové tratě, hony (menší 

celky ohraničené cestami, potoky atd.). Pozemky, byly 

označeny tzv. topografickým číslem (Numerus topo-

graphicus), se zařazovaly do čtyř druhů: role, louky, 

vinice a lesy, z nich se vypočítal hrubý výnos. Do mě-

ření tedy nebyly zahrnuty zemědělsky neobhospodařo-

vané plochy: neplodná půda, cesty, silnic či vodní toky 

a plochy apod.  

Primitivní a ukvapené měření bez geometrických zá-

kladů nemohlo však zajistit spolehlivé výsledky, což 

se ukázalo při snaze roku 1792 sestavit z náčrtů sou-

vislou mapu celé říše, neboť z jednotlivých polních 

tratí nebylo často možno sestavit ani mapu obce. 

Protože tento katastr jako první již nerozlišoval půdu 

poddaných a šlechty, byl na nátlak šlechty po smrti 

Josefa II. v roce 1792 částečně zrušen a daně šlechty se 

opět vybíraly podle předchozího tereziánského katast-

ru. Tato úprava se nazývá pak katastrem tereziánsko-

josefínským, který byl podkladem pro vznik zemských 

desek zakládaných nebo upravovaných podle patentů 

z roku 1794 o deskách zemských, a platil až do roku 

1851, respektive 1860, kdy byl nahrazen na Moravě a 

v Čechách stabilním katastrem. 

První hlavní položení - Místní plac (zastavěná část 

obce) 

Druhý položení - Za Poustky nazvaný 

Začíná se od vsi Turkového statku, z levé strany cesta 

od Rozráně pod Hornice, a z pravé strany břeh nad 

potokem od vsi běžící a skončuje se v Mnichu?. 

Třetí položení - Hlinišťata nazvaný 

Začíná se od ouvozu Rozráně, z pravé strany cesta pod 

Hornice, a z levé strany panský les Roudný a Lipí, a 

skončuje se u potoka v Borkách. 

Čtvrtý položení - Roudný nazvaný 

Začíná se od zahrady Jiřího Vávry, z pravé strany cesta 

k Roudný a z levé strany pěšinka od lesa Houšky, a 

skončuje se vedle statku Pavla Vykoukala. 

Pátý položení - na Votěsíle nazvaný 

Začíná se od jámy?, z pravé strany panský les nad 

Kopaninama, z levé strany pěšinka Myšlínská a skon-

čuje se u louže Jana Matysa. 

Šestý položení - Pod Horky nazvaný 

Začíná se od vsi zahrady Pavla Vykoukala, z pravé 

strany pěšinka k Myšlínu, z levé strany cesta k Hrusi-

cům, a skončuje se u Střemblatských  hranic. 

Sedmý položení - Vostrá Hůra nazvaná 

Začíná se od zahrady Jiřího Trojánka, z pravé strany 

cesta k Hrusicům, z levé strany cesta k Vostrý Hůře, a 

skončuje se Pacovicích? za novýma? lukama. 

Osmý položení - Pod Kunicí nazvaný 

Začíná se od Ondřejovského panského lesa, z levé 

strany cesta k Vostrý Hůře, a z pravé strany cesta 

Střimelská, a skončuje se u vsi chalupy Josefa Zámys-

lického. 

Devátý položení - Vosla nazvaný 

Začíná se od vsi, z pravé strany cesta k Střimelicům, a 

z levé strany cesta k Propasti, a skončuje se Splav v 

Smrčinách. 

Desátý položení - Na Splavech nazvaný 

Začíná od vsi a rybníka obecního, z pravé strany cesta 

k Propasti, a z levé strany Stráň obecní, skončuje se 

v Mlýnský a v Jívinách. 

Mnohé z těchto pomístních názvů se používají dodnes 

a jsou uvedeny v současných katastrálních mapách. 

Některé názvy znají jen starší pamětníci a jiné byly 

zcela zapomenuty.Tak schválně“ najde se někdo, kdo 

pamatuje, kde se říkalo „V Hlinišťatech“? 

zdroj: Wikipedie a Josefínský katastr – Národní archiv 

Omluvte prosím případné chyby při přepisu vzniklé nečitel-

ností originálního textu. Pravopis byl zachován v původní 

podobě.  

Věra Herková
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PROVOZ VODOVODU A KANALIZACE 

Vodovod 

Ke 31.8.2012 je v obci osazeno 118 přípojek vodo-

měry. Toto osazení bylo hrazeno obcí a dle informa-

ce z obce bude obec hradit osazení vodoměru pro 

občany, kteří připraví své přípojky na osazení (pří-

pojka ukončená ve vodoměrné šachtě nebo 

v nemovitosti) a tuto skutečnost nahlásí na kontakty 

Zákaznického centra provozovatele pouze do konce 

měsíce září. Po tomto datu je osazení plně hrazeno 

majitelem přípojky. 

Ke konci měsíce listopadu 2012 budou probíhat ode-

čty vodoměrů, cyklus odečtu bude půl roku, další 

odečty budou na konci měsíce května 2013. 

Kanalizace 

Doposud je zjištěn stav připojenosti na kanalizaci 

převážně u občanů, kteří mají s provozovatelem již 

smlouvu na odběr vody. Vzhledem k tomu, že 

v těchto dnech mnozí dokončují propojení svých 

kanalizačních přípojek s nemovitostí, žádáme o na-

hlášení dne připojení na kanalizaci, resp. započetí 

vypouštění odpadních vod co možná nejdříve 

do Zákaznického centra provozovatele. K uzavření 

smlouvy je třeba nahlásit zdroje pitné vody a počet 

osob trvale žijících v nemovitosti. Při připojení 

do 15. dne v měsíci bude za počátek vypouštění od-

padních vod považován 1. den téhož měsíce, při při-

pojení po 15. dni bude dnem vypouštění 1. den měsí-

ce následujícího. Z rozhodnutí obce je pro občany 

připojené do 30. 6. 2012 dnem připojení považováno 

datum 1. 7. 2012.   

Kanalizace pro veřejnou potřebu v obci je zakončena 

čistírnou odpadních vod, tudíž není dovoleno vy-

pouštět odpadní vody do kanalizace přes septiky ani 

přes žumpy. 

Upozorňujeme, že odběr vody nebo vypouštění od-

padních vod bez existence Smlouvy na odběr vody a 

odvádění odpadních vod s provozovatelem je 

v rozporu se Zákonem o vodovodech a kanalizacích 

č. 274/2001 Sb. a Obchodními podmínkami provo-

zovatele. 

I.T.V. CZ s.r.o. - Zákaznické centrum 

Kontakt : nám. Emila Kolbena 460, 251 63 Stran-

čice, tel. : 323 607 782; mobil: 722 201 235  e-mail: 

sorj.provoz@seznam.cz 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

 

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané: 

Srpen 

 

85 let – Jaroslav Kareš 

80 let – Marie Zítková 

65 let – Jana Pízová 

             Jaroslav Gernert 

 

 

 

Září 
 

70 let – Marie Kocábková 

             Bedřich Procházka 

65let – Ivan Kytka 
 

Říjen 
 

60 let – Jaroslav Zámyslický 

Všem srdečně blahopřejeme. 
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