
1  

 

   Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                              ročník 2014      číslo 1 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE  

Vážení spoluobčané, 

po delší odmlce opět přinášíme aktuální infor-
mace o dění v obci. První informace se týká připo-

menutím skutečnosti, že obec úspěšně splácí úvěry 

na pořízení vodovodu, splaškové kanalizace s čistír-
nou odpadních vod a na přístavbu místní mateřské 

školy.  

Vodovod a kanalizace s ČOV 
Vodovod v naší obci je provozován bez větších 

problémů. Kanalizace s čistírnou odpadních vod stále 

pracuje ve zkušebním provozu. Čistírna byla staveb-

ně upravena a již čistí vodu dle požadované kvality. 
Během tří měsíců by měla být zkolaudována a měly 

by být vyúčtovány obdržené dotace z Ministerstva 

zemědělství.  
Na kanalizačním potrubí byla provedena kouřo-

vá zkouška těsnosti potrubí. Při této zkoušce byly 

zjištěny jisté problémy, týkající se vlastních kanali-

začních řadů i některých přípojek k nemovitostem. 
Po obdržení zprávy z této zkoušky budou přijata od-

povídající opatření.  

Ještě jedna připomínka k vypouštění odpadních 
vod z nemovitostí. Do splaškové kanalizace se nesmí 

v žádném případě vypouštět vody z okapů, drenáží 

apod. Nesmí se též vylévat do výlevek žádný potra-
vinářský olej (ze smažení či fritování) či jiné mastno-

ty z domácích kuchyní. Do odpadu (dřezu) nepatří též 

ani kávová sedlina, nepoužitá léčiva, tampony, papí-

rové kapesníky, ubrousky, ředidla, rozpouštědla apod. 

Škola a mateřská škola 

Mateřská škola ve Zvánovicích je provozována 

samostatně pod obcí jako zřizovatelem. Provoz v této 
škole probíhá celkem bez problémů, za což patří po-

děkování paní ředitelce i ostatnímu personálu.  

Školní děti budou i příští školní rok docházet 

do školy v Ondřejově i přes skutečnost, že obec On-
dřejov vypověděla naší obci smlouvu o společném 

školním obvodu. Aby mohli děti nastoupit do první 

třídy v ondřejovské škole ve školním roce 2014-2015, 

podílí se obec na nákladech na zřízení další třídy 
/učebny/ částkou ve výši asi 75 tisíc korun. Jakým 

způsobem budou řešeny další ročníky, je předmětem 

dalšího jednání. 

Prodej připlocených pozemků 

Jelikož se obec dostává do složité finanční situ-

ace, odprodává připlocené pozemky u některých ne-
movitostí, podobně jako tomu bylo v minulých letech 

u nemovitostí kolem rybníka, ve Vládní ulici apod. 

Někteří majitelé nemovitostí již byli vyzváni dopisem 

k nápravě právních vztahů k těmto pozemkům a po-
stupně budou dohledávány další nesrovnalosti mezi 

skutečností a zakreslením v katastrální mapě. 

Kompostárna Struhařov 
Na tuto kompostárnu mohou občané z naší obce 

ukládat biologický odpad bezplatně. Musí však pro-

kázat svou totožnost občanským průkazem. Občané 

s trvalým pobytem v obci Zvánovice se prokazují 
pouze tímto průkazem, ostatní občané obdrží 

na místním obecním úřadě ve Zvánovicích kartičku, 

která je bude opravňovat biologický odpad ukládat 
na tuto kompostárnu. 

Třídění odpadu a sběr textilu 

V minulém roce 2013 občané v naší obci vytří-
dili celkem 13,7 tun odpadu – plasty, sklo a papír. 

Obec obdržela od společnosti EKO-KOM za tento 

vytříděný odpad 41 285 Kč, čímž se snížily náklady, 

které obec hradí svozové firmě.  
Od firmy .A.S.A., která zajišťuje svoz odpadu 

z naší obce, přišla nabídka projektu na zlepšení efek-

tivnosti třídění odpadů. Jedná se o dodání tašek 
na tříděný odpad. Tašky jsou barevně odlišené podle 

barev separačních kontejnerů (žlutá na plast, modrá 

na papír, zelená na sklo) a jsou určeny k jednodu-

chému třídění přímo v domácnosti. Tašky jsou sklad-
né, takže prázdné nezabírají téměř žádné místo, při-

tom jsou dostatečně objemné. Občané, kteří budou 
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mít o tyto tašky zájem, si je mohou zakoupit na obec-

ním úřadě za cenu 85 Kč, přičemž občané s trvalým 
pobytem v obci budou mít slevu, za jednu sadu zapla-

tí jen 50 Kč. 

V prosinci loňského roku byl před obecním úřa-

dem umístěn kontejner na použité oděvy. Již první 
měsíc do něj bylo odevzdáno 147 kg oděvů a za 

1. čtvrtletí letošního roku 649 kg. Děkujeme všem 

občanům, kteří třídí odpad, umožňují tak jeho recyk-
laci a přispívají k zlepšování životního prostředí. 

Další informace k třídění odpadu a také provozu 

Struhařovské kompostárny najdete na nástěnce obec-

ního úřadu a na webu obce. 
Jaroslav Švarc,  starosta obce 

PÁLENICE ZVÁNOVICE INFORMUJE 

Pálenice Zvánovice má za sebou první sezónu 

a tak je čas na malé zhodnocení. Troufáme si tvrdit, 
že sezóna 2013/2014 byla velmi úspěšná. O naše 

služby byl od samého začátku až nečekaný zájem, 

a také co se týká kvality vyrobených ovocných desti-

látů - nemáme se určitě za co stydět. Ostatně mnoho 
Zvánováků se o tom již osobně přesvědčilo. Také 

pevně věřím, že jsme dokázali, že pálenice v obci 

není "pro zlost". Rozhodně se nenaplnily černé před-
povědi o zvýšeném výskytu hmyzu, abnormálním 

provozu, smradu nebo dokonce výbuchu. Spíše nao-

pak. Jedná se o absolutně čistý potravinářský provoz, 
který se řídí velmi přísnými hygienickými normami. 

Pronajatý objekt a jeho široké okolí se snažíme neu-

stále udržovat, kultivovat a investujeme do něj nema-

lé prostředky. Peníze za nájem také pomohly začít 
s rekonstrukcí "čertovny" v suterénu bývalé školy, 

kde se již rýsuje nový obecní multifunkční sál. Tím 

se zároveň úspěšně daří tuto budovu od základu sa-
novat a zachránit před postupným zchátráním. Navíc 

Pálenice Zvánovice pomáhá šířit dobré jméno naší 

obce nejen v přilehlých lokalitách, ale dokonce i 

v okolních krajích. 
Protože je ale pořád co zlepšovat, připravili 

jsme pro právě začínající sezónu 2014/2015 spoustu 

novinek, z nichž některé jsou až pionýrské. Nejdůle-
žitější je, že přestáváme přijímat k pálení dovezené 

hotové kvasy. K tomuto velmi netradičnímu a ojedi-

nělému kroku jsme byli nuceni přistoupit po několika 
nedobrých zkušenostech, kdy lidé přivezli velmi 

špatný kvas připravený z nekvalitního ovoce a pak se 

divili, že z něj není dobrý destilát. Znovu připomí-

náme, že surovina je základ a z nekvalitního, nahni-
lého, nedozrálého či znečištěného ovoce prostě ne-

může být dobrá pálenka. V nové sezóně tedy přijí-

máme pouze ovoce v surovém stavu, které sami 

zpracujeme a následně vypálíme. Jedině tak jsme 

schopni garantovat špičkovou kvalitu destilátu, 
na které si od začátku zakládáme. 

Také jsme pořídili unikátní zařízení, tzv. odpec-

kovačku, takže jsme teď schopni ještě lépe a efektiv-

něji přímo před kvašením oddělit pecky např. 
ze švestek, meruněk nebo broskví. Tím dojde k eli-

minaci nepříjemné hořké "mandlové" příchuti, která 

v mnoha případech dokáže kvalitní alkohol zcela 
degradovat. 

Co se týká ovoce, které jsme schopni zpracovat, 

tak v současnosti jsou to třešně, višně a ptáčnice. 
Následovat budou ještě v období prázdnin meruňky, 

myrobalán (žluté i červené špendlíky) a případně 

letní jablka, která ale nemají dost vysoký obsah cuk-

ru, takže mají nízkou výtěžnost. Podzim pak přináší 
příležitost pro nejrůznější druhy velmi aromatických 

jablek, samozřejmě švestky, blumy a další ovoce. 

U hrušek pozor - vhodné jsou pouze tzv. máslovky, 
tedy ty měkké a žluté. Pokud si nejste jisti, zda je 

vaše ovoce vhodné k pálení, neváhejte se na mne 

obrátit. 

Vzhledem k množství dotazů považuji za nutné 
uvést na tomto místě ještě jednu důležitou informaci. 

Pálenice Zvánovice funguje zatím pouze v režimu 

pěstitelského pálení. To znamená, že alkohol vyrábí-
me pěstitelům z jimi vypěstovaného ovoce. Zatím 

tedy nemůžeme prodávat hotový destilát. Usilovně 

však pracujeme na tom, abychom od příští sezóny již 
tuto možnost měli. 

Děkujeme vám za projevenou důvěru a těšíme 

se na zpracování právě vašeho ovoce. 

Petr Jindra, tel. 608 22 11 77 

www.palenicezvanovice.cz  

Z OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZVÁNOVICE  

Milí Zvánováci, 

dovolte mi trochu se ohlédnout a zrekapitulovat 
činnost Okrašlovacího spolku Zvánovice. Úplně prv-

ní akcí, která byla v naší režii, byla Lampionová 

párty 28. října 2011. Od té doby jsme pro vás uspo-

řádali už 16 dalších, větších či menších akcí. Všech-

ny mají za cíl hlavně udržovat “společenský život” v 
obci a vytvářet platformu pro setkávání obyvatel. Ve 

svém důsledku tak pomáhají obnovit tradiční pospo-

litost vesnice. "Oni lidé na vesnici mají k sobě tak 

http://www.palenicezvanovice.cz/
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nějak blíž, i když mají k sobě trochu dál," pravil v 

seriálu Chalupáři nezapomenutelný Karel Větrovec 
jako předseda Národního výboru v Třešňové. Toto 

rčení ale dostává v poslední době poněkud na frak. 

Lidé se v honbě za penězi sobě odcizují, nemají čas 

na budování společenských vazeb a jejich obec je 
pro ně jen "místo trvalého pobytu", nebo spíše “místo 

občasného přespání”. A my se snažíme právě tento 

nepříznivý vývoj změnit. Vzájemným setkáváním se 
totiž znovu budují standardní mezilidské vztahy, 

které byly na vesnici vždy normální. A v neposlední 

řadě nám výtěžek z těchto akcí pomáhá v naší snaze 
dále zkrášlovat Zvánovice samotné.  

Letos jste už byli na Masopustu, kde nám trochu 

nepřálo počasí, ale návštěvnost byla stejně velmi 

dobrá. Také máme za sebou Dětský den, kam přišlo 
81 dětí, což je velmi pěkné číslo. Bohužel letos ne-

bude podzimní posvícení, protože se v minulých 

letech ukázalo, že je organizačně nad naše síly. Mů-
žete se ale těšit na “Svatomartinský lampionový prů-

vod”, který bude takovou malou náhradou za posví-

cení, dále tradiční rozsvícení vánočního stromu a 
betlému na Růžovém náměstí a také velmi oblíbený 

silvestrovský přípitek.  

Termíny:  

 
Sobota 15.11. - Svatomartinský lampionový prů-

vod  

Sobota 6.12. - Rozsvícení vánočního stromu a bet-

lému (s Mikulášskou akcí pro děti) 
Středa 31.12. - Silvestrovský přípitek  

Na tomto místě bych také chtěla poděkovat 

zvánovickým hasičům za již dlouhodobou skvělou 
spolupráci především na Dětském dni, zvánovickým 

nohejbalistům a v neposlední řadě samozřejmě 

Obecnímu úřadu Zvánovice, bez jehož pomoci 
a podpory by to nešlo.  

Pokud se Vám naše činnost líbí, chcete se stát 

členem Okrašlovacího spolku Zvánovice, máte pro 

nás nějaký návrh, připomínku nebo nám prostě chce-
te jen s něčím pomoci, neváhejte a napište nám. Mai-

lem: info@oszvanovice, písemně: Vládní 207, Zvá-

novice nebo zavolejte: 602 209 978.  

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Za Okrašlovací spolek Zvánovice  

Soňa Jindrová 

PROTI TOKU ČASU  

Z historie voleb (vybráno z místních kronik) 

V roce 1833 dne 1. ledna na žádost Zvánov-

ských sousedů, byl od Slavného Vrchního Ouřadu 
Pan Jan Zítka soused a spolu vysloužilý Desátník 

granátnický, za Ředitele, (Představeného) zvolen a 

potvrzen. V té jemu svěřené povinnosti, trávil skrze 

16 roků, totiž až do roku 1849 dne 1ho Ledna. Po-
znamenati hodno, že za ten celý čas, Obci Zvánovské 

za vzor všeliké ctnosti sloužil, a všemu snad blížící-

mu se nepořádku v cestu kráčel, tak, že jak Slavný 
Vrchní Ouřad, tak i celá Obec, při jeho se z této po-

vinnosti poděkování, vděčné jemu díky vzdávali, 

a od Slavného Vrchního Ouřadu, pochvalný list jemu 
dodán a celé Obci přednesen byl. 

Na to dne 7ho ledna 1849 bylo od Obce Zvá-

novské, Struhářovské a Střemblátské hlasováno, 

kterého Představeného sobě jak obyvatelé, tak i sou-
sedé sobě zvoliti chtějí. Načež bylo písemně 

120 hlasů udáno, na P. Jiří Matysa ze Zvánovic 

z čísla 17.ho. Tyto hlasy dodány byly k Slavnému 
Vrchnímu Ouřadu na Komorný Hrádek. Od téhož 

Ouřadu byl nad jmenovaný P. Jiří Matys za Předsta-

veného těmto obcím zvolen a potvrzen. 
Toto potvrzení bylo všem občanům u odstupují-

cího P. Představeného Jana Zítky přečteno, a Janovi 

Zítkovi za všecku obcím prokázanou službu vděčně 

poděkováno. Odtud se Právo slavně vyzvedlo, a 

s velikým plesem při hudbě, do čísla 17.ho k P. Jiří 
Matysovi donešeno. 

Pod správou P. Jiří Matysa zřídila se do obecní 

Zvánovské kovárny nová kovadlina, za 82 Zl. 20 kr 

Josefovi Háčkovi odevzdána byla. (Zapsal dne 
29 dubna 1849 Josef Hubínek,. místní učitel) 

Leta Paně 1850 dne 28 července, byla držána 

volba Představenosti, dvou Radních a 6 osob co star-
ší v obci Zvánovské. Tato volba byla držána od P. P. 

cís. král. podkrajského komisaře P. Frant. Hrdličky. 

Volba se začala v 10 hodin ráno, kdežto 
za představeného zvolen byl P. Jiří Matys vlastník 

gruntu čísla 17. ze Zvánovic 

První radní P. Frant. Vykoukal číslo 4 

Druhý radní P. Jos. Hubínek učitel Zvánovský 
Starší obce 1. Bubeník František číslo 6 

  2. Zámyslický Jan    číslo 12 

  3. Šindelář Jan        číslo 7 
  4. Vávra Josef         číslo 14 

  5. Vávra František    ze Střembláta 

číslo 2, který pro obec Střemblátskou co policejní 
komisař ustanoven, a od cís. král. Podkrajského úřa-

du potvrzen byl. 

Za náhradníky tohoto sboru byli zvoleni 
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1. P. Trojánek Václav číslo 36 ze Zvánovic 

2. P. Držka Jan číslo 37 
3. P. Trojánek Vojtěch číslo 1 

4. P. Veselý Josef číslo 11 

Na to se kráčelo od školy, kde volba držána byla 

do kaple sv. Jána, kdež slav. Mše svatá od Vys. Dů-
stojného P. P. Antonína Vojáčka Faráře Ondřejov-

ského čtená byla, při které P. Představený, jakož i 

oba P. Radní Přísahu věrnosti a spravedlnosti složili. 
(Zapsáno dne 29. července 1850) 

V této představenosti, co muž pořádný trval Jiří 

Matys 5 měsíců t. j. od 28. července 1850 až do 
24. prosince 1850, kterýžto den život svůj dokonal. 

Nato byla držána volba nového představeného dne 

14. února 1851 ve škole Ondřejovské, při které zase 

c. k. Podkrajský komisař P. František Hrdlička pří-
tomen byl, kdežto se starší obce Zvánovské sešli a ze 

svého středu za představeného zvolili k dokončení 

3 roků I. radního Františka Vykoukala a co I. radní 

zvolen jest p. František Bubeník. 
Do výboru k doplnění osmi starších oudů obce 

vstoupil náhradník většinu hlasů mající Václav Tro-

jánek. Nato se šlo do chrámu páně v Ondřejově, 

kdežto zvolený představený, jakož i I. radní přísahu 
složili. (Zapsáno dne 26. února 1851) 

 

Představený = rychtář, spravoval jednu nebo 
více obcí, Mezi jeho povinnosti patřilo nižší soudnic-

tví ve městě či vesnici, správní funkce, zastupoval 

obec vůči okolí a často také byl reprezentantem vrch-
nosti a ručil jí za dodržování povinností a příkazů a 

vybírání daní, poplatků a úroků. Po změně politic-

kých poměrů v roce 1848 představeným obce staros-

ta. 
 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané:

Leden 

82 let – Růžena Knížková  

 

Únor 

86 let – Oldřich Felbr 

84 let – Růžena Matysová 

81 let – Marie Pácová 
             Miroslav Bubeník 

80 let – Milada Zítková 

65 let – Karel Doulík 

 

Březen 

80 let – Libuše Medřická 
65 let – Jana Malá 

            František Matys 

60 let – Jaroslava Kytková 

 

 

Duben 

70 let – Marcela Červenková 

65 let – Josef Zámyslický 
60 let –  Zdeněk Kuráž 

 
 

Všem srdečně blahopřejeme. 

Květen 

88 let – Věra Křivánková 

70 let –  Karel Pinker 

60 let – Vladislava Myslivcová 
 

Červen 

82 let – Zdenka Karešová 
             Josef Povýšil 

70 let – Josef Matějka 

60 let – Mária Bubeníková 
 

Červenec 

85 let –  Marie Broukalová 

70 let –  Romana Crkalová

 
 

V uplynulém období nás navždy opustili: 

V květnu: pan Jaroslav Medřický ve věku 59 let 
V červenci: pan Jaroslav Gernert ve věku 67 let 

              pan Václav Ježdík ve věku 71 let 

Věnujte jim prosím tichou vzpomínku. 
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