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Úvodník ke sbírce…. nikoli motýlů
JUDr. Fidelis Schlée sepsal roku 1937 Sbírku vzorců pro správu obce
a obecní úřadování. Dostal jsem ji dárkem a jářku, je to pěkná bichle
o 1503 stránkách předpisů pro města a obce. Je vidět, že již za fungování první republiky byla takováto sbírka neodmyslitelnou součástí jistého
„vzorce chování , práv a povinností „ občanů československé společnosti.
Dříve, jakoby více platilo, co je psáno, to je dáno, než-li dnes. Takovýto
vzorec představoval kdysi doslova zákon. Lidé předpisy ctili a hlavně respektovali jejich význam. Nesnažili se předpisy obejít, jejich význam zneuctít, nedej bože oklamat jeden druhého. Pokud se přeci jen takovýto neduh mezi lidmi objevil, byl takovýto člověk obcí veřejně „lynčován“ a co
hůř, občany znevážen, na což se jen těžko zapomínalo. Samozřejmě, že
doba byla jiná. Celkově pomalejší, klidnější a obecně milejší. Lidem tehdy
známé technologie byly dostupné jen pro vybranou tzv. honoraci. Dnes
je tomu zcela opačně. Technologie i ty nejnovější, jsou dnes dostupné každému, kdo vládne alespoň drobnou korunou popřípadě půjčkou a cesta
k tradicím a prostým obyčejům se pomalu vytrácí a hledáme je jen velmi
těžko. Vývoj ve všech směrech nastupuje mnohem rychleji a horlivěji než
dříve. Dalo by se říci, že čím dříve dnešní zákonodárci schválí patřičně
kýmsi žádaný zákon, tím lépe. Neuplyne však leckdy ani rok a již se chystá novela sotva schváleného zákona, jelikož někdo jiný v zákoně odhalí
tu či onu díru, kterou je nutné zalepit novou nálepkou, která se ovšem
později jeví opět jako nedokonalá. Je zajímavé, že dříve schválené sbírky
vzorců či zákonů byly v platnosti několik desítek let, tedy déle trvající horizont platnosti byl samozřejmostí bez toho, aby někdo toužil po změně
k obrazu svému, či lépe řečeno, ku prospěchu vlastnímu. Možná k tomu
přispívalo i knižní vydání než jen elektronické zaznamenání.

Právní předpisy přesto měly jako dnes různé tematické oblasti a týkaly se
např. legislativ a smluv, ﬁnančního hospodaření obce, správního řádu, dopravy, životního prostředí, školství nebo spolupráce obcí. K zajímavostem
tehdejších předpisů patřilo např. rozdělení odvodu daní za psa hlídacího
nebo za psa domácího, tzv. „mazlíčka“ gaučového. Odvod daně za psa
hlídacího přišel totiž na mnohem nižší částku, než-li za psa mazlíčka.
Možná to mělo svůj význam. Lidé více zvažovali ﬁnance, více přemýšleli
o nutnosti výdaje za věci nebo služby, více rozlišovali nutnost pořizovaní
věcí zbytných a nezbytných ; proto i pořízení „druhu“ psa podléhalo této
volbě a možností milovníků němé tváře. Lidé více přemýšleli o investicích
a výdajích, více si peněz vážili a řekl bych, že i díky uvědomění si pravé
hodnoty vynaložených peněz, byli možná i o něco šťastnější, než jsou lidé
dnes. A především bezstarostnější. Peníze sice znamenají ve své podstatě
svobodu, ale i ta má své jasné meze, ačkoli pro každého do jiné míry… No
a jakého pejska byste si pořídili Vy? ;-)

JUDr. Fidelis Schlée
– první soukromý advokát před rokem 1989
– zakladatel Sdružení čs. podnikatelů
– spoluautor zákona o soukromém podnikání a daňových zákonů
– autor a nakladatel osmi knih o soukromém podnikání
– vydavatel novin a časopisů
– majitel střední školy, Anglo–německé obchodní akademie
– člen Světového ekonomického fóra v Davosu
Mirek Stoklasa
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Zpráva, která potěší
Patříme mez 15% nejúspěšněji hospodařících obcí v České republice.
To není můj výmysl, máme to černé na bílém. Navštívil mě pán - a že
nám na to vystaví certiﬁkát za pár korun (11.500,-Kč). Udělal však
zásadní chybu. Seznámil nás s výsledkem a pak teprve požadoval
platbu. Data, která předložil mají opravdu reálný základ. Hodnocení
obcí podle jejich výkazů zasílaných na ministerstvo ﬁnancí a po té
zpracovaných. Pro každý subjekt lze určit hodnocení a s něčím ho
srovnat. V případě obcí a měst je vytvořen žebříček, hodnotící jejich
zadlužení, schopnost splácení závazků, podílu příjmů na investicích,
výši mandatorních výdajů, kompletní infrastruktura a vybavenost
obce. Říkají tomu iRating a pro naši obec je stanoven na stupeň B+,

to znamená: „Téměř bez rizika, posuzovaná obec převyšuje rámec
srovnatelných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují vynikající ﬁnanční stabilitu, která není výrazně ovlivněna okolním prostředím a horšími ekonomickými podmínkami regionu“. Těší mě to. Ne
že si za to něco pořídíme, ale potvrzení, že jdeme správnou cestou.
Cestou co nejmenších nákladů na administrativu, neobtěžování občanů, vysokých investic do potřebné infrastruktury. To je ten náš cíl.
Certiﬁkát jsme nekoupili. Rada tak rozhodla. Možná proto jsme tak
kladně hodnoceni. Papír s razítkem nás neposune dál, to ta každodenní mravenčí práce.
Sepsal Mirek Stoklasa

Dostavba polyfunkčního domu
Všichni víte, že v polovině roku 2012 byla zahájena výstavba polyfunkčního domu na návsi obce, který nahradí stávající budovu družiny.
Na zhotovitele stavby bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála ﬁrma
INKOMASTAV. Jak jsme již psali v předchozím článku, tato ﬁrma podala nereálnou cenovou nabídku, takže po dokončení hrubé stavby práce zastavila a postavila obec před nutnost vypsat nové výběrové řízení
na zhotovitele dostavby polyfunkčního domu. Výsledkem výběrového
řízení byla výhra ﬁrmy Degree s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku s termínem ukončení prací do 20. 12. 2013. Začátek prací byl
stanoven na začátek září, tedy celá dostavba měla být provedena během
necelých čtyř měsíců.
Musím uvést, že termín realizace, vzhledem k množství nutných odborných prací, byl velmi napnutý.
Vítězná ﬁrma se neprodleně pustila do práce. Od samého počátku bylo
zřejmé, že s provedením prací v řádné kvalitě a termínu to dodavatel
myslí velmi vážně. Tato potěšující zkušenost samozřejmě neznamenala,
že práce nebudou ze strany stavebního a autorského dozoru a rovněž

ze strany obce důkladně kontrolovány. Každý týden probíhal kontrolní den na stavbě, jehož se pravidelně účastnil za obec starosta Mirek
Stoklasa a občas i členové stavební komise. Postup prací byl pravidelně vyhodnocován i radou obce. Velmi důkladně byla kontrolována i ﬁnanční stránka dostavby, kde velkou práci odvedl člen stavební komise
Pavel Koudelka. Prohlídky na stavbě byly také prováděny i mimo kontrolní dny, velmi často v sobotu nebo v neděli kdy jsme měli čas si prohlédnou stavbu za denního světla.
Postup prací ztěžovala i skutečnost, že bylo nutné opravit některé vady
hrubé stavby, o kterých jsme věděli a které budou uplatněny v rámci
reklamace u předchozího dodavatele.
Podařilo se také změnit způsob vytápění polyfunkčního domu z původního elektrokotle na tepelné čerpadlo. Tato změna si vyžádala samozřejmě změnu projektu a projednání změny stavebního povolení.
V poslední fázi dostavby přicházely i radostnější povinnosti, jako bylo
rozhodnout o barevné kombinaci obkladů nebo podlahové krytiny,
typu a barevném provedení vypínačů a dalších zařizovacích předmětů.
Radostnou událostí bylo rovněž uvedení tepelného čerpadla do provozu a započetí temperování celého objektu na začátku prosince.
Intenzita dozoru na stavbě se samozřejmě s dokončovacími pracemi
zvyšovala, takže starosta obce byl na stavbě prakticky každý den.
Samotné předávání stavby započalo v posledním týdnu před Vánocemi
a probíhalo úspěšně. Stavba byla hotova v požadovaném termínu a ve velmi dobré kvalitě, takže v lednu bude moci proběhnout kolaudace objektu.
Ta se také dne 23. 1. 2014 úspěšně podařila, takže mohlo být zahájeno
vybavení objektu směřující k jeho otevření v únoru tohoto roku. První
začala fungovat školní družina, od 1. dubna také lékařská ordinace a velký
společenský sál. Zbývá ještě navrhnout a vybavit malý sál, kam je plánováno přenést knihovnu a umožnit její aktivní využití. Na jarní měsíce zbývá
jen provést dokončení terénních úprav okolí domu.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem účastníkům výstavby za dobře odvedenou práci a autorovi projektu i pracovníkům obce za úsilí, které při
výstavbě i dostavbě vynaložili.
Hotové dílo umožnilo a umožní převést mnoho aktivit občanů, sdružení i organizací do nových, důstojnějších prostor, přivedlo školní družinu do moderních, dobře vybavených místností a nemocným zajistilo
péči v nových pěkných prostorech lékařské ordinace. Věřím, že toto
vše postupně ocení co nejvíc občanů Zvole a věřím, že jim tato stavba
bude dobře sloužit.
Lubomír Duda
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Jednou větou
Za poslední více než půlrok proběhlo v naší obci mnoho akcí kulturních i sportovních a probíhaly i akce spojené s úpravami, opravami
a výstavbou v obci. Zde není možné všechny vyjmenovat, takže vybírám jen některé.
• na loňském červnovém zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno
zadání územního plánu obce Zvole
• 15. srpna loňského roku – zasedání zastupitelstva obce, kde byla
schválena, jako vítěz VŘ na dostavbu polyfunkčního domu, ﬁrma
Degree s.r.o.
• 21. srpna – druhý ročník „Zvolského babího léta“
• od září 2013 – náročná dostavba polyfunkčního domu s termínem
ukončení 20. 12. 2013
• 30. září 2013 – rada obce rozhodla o dodavateli tepelného čerpadla
pro polyfunkční dům a vybudování cestiček na přístavbě hřbitova
• v průběhu října a listopadu – provedeny opravy komunikací v obci
a byla dokončena výstavba cesty z nové Zvole do obecního lesa
• 4. října – května odložená „Noc kostelů“ v kostele sv. Markéty
• 19. října – závod v orientačním běhu
• 30. listopadu vloni začal předvánoční čas „Mikulášskou nadílkou“
v Černíkách a stejná akce proběhla ve Zvoli 5. prosince
• 1. prosince – začátek adventního období setkáním občanů a věřících v kostele sv. Markéty
• 2. prosince – předání a převzetí přístavby hřbitova
• 14. prosince – tradiční vánoční šachový turnaj
• 18. prosince – tradiční výstava vánočních prací žáků naší školy, dramatizace betlémských událostí a vánoční koncert v kostele

• v týdnu od 17. do 20. prosince – dokončena dostavba polyfunkčního domu a jeho postupné předání a převzetí obcí – viz samostatný
článek
• 20. prosince – zpívání koled u vánočního stromu
• 27. prosince – tradiční koncert spolku Hlahol, na kterém byla provedena Česká mše vánoční J.J. Ryby
• 19. ledna 2014 – zájezd do divadla na Vinohradech na hru To byla
moje písnička
• 23. ledna 2014 – úspěšná kolaudace polyfunkčního domu
• 18. února – začátek fungování družiny v polyfunkčním domě
• 22. února – tradiční masopust ve Zvoli
• 11. března – další zájezd do divadla na hru Klára a Bára
• 27. března – zasedání zastupitelstva obce ve velkém sále polyfunkčního domu
• 29. března – tradiční hasičská zábava v sokolovně ve Vraném
• Od 1. dubna – začátek fungování lékařské ordinace v polyfunkčním
domě ve Zvoli
• 5. dubna – svoz nebezpečného odpadu a zároveň jarní úklid lesa
a akce Zvolská botička
• 11. dubna – zvolští zahrádkáři jeli na Tržnici Zahrady Čech
Litoměřice
• 15. dubna – velikonoční výstava základní školy spojená se dnem
otevřených dveří polyfunkčního domu
• 26. dubna – tradiční jarní rybářské závody Chyť a pusť a již
12. ročník zvolského běhu
Lubomír Duda

Přístavba hasičské zbrojnice
Dlouho se plánovala, dlouho se mluvilo o tom jak a co. Poprvé vyhlásil kraj dotační titul na podporu dobrovolných hasičů a složek IZS.
Zkusili jsme to a vše se kupodivu potkalo. Záměr hasičů a dotační
program kraje. Poskytnuté ﬁnance ve výši 500 tisíc (maximální ﬁnanční podpora) se spoluúčastí obce 845 tisíc mají hasičskou zbrojnici nejen rozšířit, ale i zrekonstruovat. Od kanalizace přes rozvody
elektřiny až po topení a zateplení musí hasiči vše (a to je podmínkou
dotace) udělat svépomocí, ﬁnance jsou pouze na materiál. Proto se

od března víkend co víkend scházejí, dávají cihlu k cihle řeší izolace
a střechu. Vybíráme nejvhodnější materiály a technologie, s projektanty nasloucháme skutečným potřebám uživatelů - hasičů. Do konce
roku musíme stavbu dokončit, zkolaudovat a vyúčtovat. Po té zažádáme o proplacení odsouhlasené dotace. Vím, že to dopadne dobře
a nově vzniklé prostory - sklad, šatna a konečně i sprchy budou hasičům sloužit dlouhá léta.
Sepsal Mirek Stoklasa

Činnost stavební komise v roce 2014
Stavební komise se v roce 2013 na svých pravidelných jednáních sešla
celkem 18x.
Na nich pak projednala celkem 197 listinných materiálů a vyhotovila
celkem 39 písemných stanovisek a rozhodnutí. Probíhající výstavba
polyfunkčního domu od ledna 2013 zřetelně ubrala na svém tempu a začaly se projevovat důsledky podhodnocené ceny za výstavbu.
Vybraný dodavatel ﬁrma INKOMASTAV začala požadovat dodatečné prostředky na výstavbu. Stavební komise ve spolupráci s radou
obce se tomuto stavu intenzivně věnovala a požadovala dodržet nabídnutou cenu. Problém se neustále prohluboval a vyústil v nutnost
vyhlásit nové výběrové řízení na dostavbu Polyfunkčního domu. Tím
se stavební komise intenzivně zabývala. Výsledkem byl výběr nového

dodavatele dostavby a její provedení do konce roku 2013 ve velmi
dobré kvalitě – viz samostatný článek.
Stavební komise se samozřejmě i dále věnovala kontrole probíhající
dostavby. Členové komise se zúčastňovali jednotlivých kontrolních
dnů, které se konaly pravidelně ve čtvrtek každý týden. Zde hlavní
část této činnosti prováděli Mirek Stoklasa. Pavel Koudelka pak fungoval nadále z titulu své profese spolu s naším stavebním dozorem
jako kontrolor provedení a cen účtovaných prací.
Z uvedeného stručného přehledu je patrné, že členové komise Josef
Šebek, Pavel Koudelka, Mirek Stoklasa i moje maličkost v uplynulém
roce nezaháleli.
Lubomír Duda

Zvolské noviny

4

ZPRÁVY Z OBCE

Co se událo v obecních lesích
v loňském roce
Těžba dřeva
Koncem zimy a začátkem jara byla realizována mýtní těžba v lokalitě pod ČOV. Byla těžena část porostu pod cestou - 220 m3 a 100 m3
dřeva bylo vytěženo nad cestou z důvodu prosvětlení porostu, jehož
cílem byla příprava pro přirozenou obnovu. Po letní vichřici pak bylo
v této lokalitě vytěženo asi 55 m3. Většina vytěženého dříví byla prodána na pily ke zpravování na řezivo a část byla realizována „samovýrobci“
na skládce – odvozním místě (OM) za cenu 600 Kč za prostorový metr
(prm). Zbývající množství, tj. 50 m3, (83 prm) pak vytěžili samovýrobci
přímo v lese. Z části to byly roztroušené souše, především borové včetně borovice černé a z části hmota z prořezávek a probírek v mladých
porostech. V loňském roce bylo tedy celkem vytěženo 425 m3 dřeva.

Pěstební práce
Bylo vysázeno 7700 sazenic jehličnatých a listnatých dřevin. Z toho:
dub 2250, smrk 1750, borovice 1500, douglaska 1000, javor 950, buk
250. Část - 5850 sazenic bylo vysázeno na holinách a část – 2350 ks
byla vysázena při doplňování uhynulých sazenic z minulých let.
Dále byly prováděny práce k ochraně lesních kultur proti buřeni (traviny, malina, ostružina a náletové dřeviny)a zvěři. Vzhledem k příhodným klimatickým podmínkám pro růst buřeně, bylo nejprve vyžínáno
na celkové ploše 3,41 ha a následně ke konci vegetace lesních kultur
chemicky ošetřeno 2,62 ha.

Ochrana kultur proti zvěři byla provedena repelentem (odpuzovač)
AVERSOL na ploše 1,24 ha. Průběžně byla prováděna oprava oplocenek a v lokalitě Homole byla prořezána část turistické lesní cesty.
Po sankci odborem ŽP byla likvidována divoká skládka odpadu v lokalitě před ČOV.

Letošní rok
Bylo v plánu těžit cca 200 m3 borovice výběrným způsobem (bez vzniku holiny a zalesňovací povinnosti) a to v lokalitě Homole a V hraničkách. Vlivem nepříznivých klimatických podmínek – mírná zima, dřeviny vlastně „nezimovaly“, hrozilo velké riziko, že dojde po vytěžení
dřeva k napadení houbovou chorobou – modrání dřeva a tím k znehodnocení pilařské kulatiny. Škoda takto vzniklá by byla v řádu desítek tisíc Kč. K zamýšlené těžbě dojde za příznivých klimatických podmínek
na přelomu letošního a příštího roku.
Pokračovala těžba samovýrobci roztroušených borových souší a samovýroba v prořezávkových a mladých probírkových porostech.
Bylo prováděno čištění ploch určených k zalesnění od těžebních zbytků
a náletových dřevin.
V druhé polovině dubna bylo vysázeno celkem 5150 sazenic. Z toho:
2150 smrk, 1250 buk, 750 jedle, 600 modřín, 300 javor 100 borovice.
Po výsadbě byla část plochy ošetřena chemicky proti buřeni a v současnosti je prováděno její vyžínání.
Jiří Štich – lesní správce

Konec velké blamáže okolo
obecních lesů
Zmocněn radou obce požádal jsem o nahlédnutí do trestního spisu policie ČR, vedeného
na základě trestního oznámení podaného
MUDr. Soňou Hájkovou, PhDr. Ondřejem
Neffem a Michalem Lindauerem, proti
panu Tomkovi, bývalému nájemci obecních
lesů. Po odložení tohoto šetření z důvodu
nespáchání trestného činu, byl tento úkon
ze strany podávajících vykládán následovně: „Policie ČR trestní oznámení kvůli nezákonné těžbě ve zvolských lesích odložila
s odůvodněním, že vedení obce nepotvrdilo,
že došlo ke škodě.“(zdroj: Zvolský občasník č.5 - poznámka redakce). A skutečnost?
Cituji poslední odstavec z usnesení o odložení. „Vzhledem k tomu, že se policejní orgán zabýval všemi skutečnostmi uvedenými
v předmětném oznámením, kdy následně

po řádném zhodnocení dospěl, jak je shora
popsáno k závěru, že jednak nebyly naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu
poškození lesa dle ustanovení § 295, ale ani
skutkové podstaty dalších trestních činů,
kterých by se mohli dopustit zástupci obce
Zvole, jako např. trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku dle ustanovení § 220 a § 221, či zneužití pravomoci
úřední osoby dle ustanovení §329 a dalších,
je odložení věci dle ustanovení § 159a odst. 1
tr. řádu plně odůvodněno.“ Tedy žádné odůvodnění policie, že“vedení obce nepotvrdilo“, ale konstatování, že „nebyl spáchán
žádný trestní čin». Celý spis, čítající 350
stran máme nadále na požádání k dispozici.
Sepsal Mirek Stoklasa
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100
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1

Václav Jež

6
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1

Miloslav Petříček

6

86

1

Josef Šebek

6
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1

Katarína Hánělová

5

71

2

Jana Straková

5

71

2

Hana Šiplerová

5
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2
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4

57

3
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3

43

4

Michaela Mařáková

3

43
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2
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5

Marie Figelová

1

14
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Docházka zastupitelů na Zasedání
zastupitelstva obce Zvole v roce 2013
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ZPRÁVY Z OBCE

Čím se můžeme chlubit
Se zájmem jsem si přečetl tzv. informace pro občany – „Zvolský občasník“
číslo 5, kde se ve většině článků prezentují občanům Zvole dvě nově vznikající uskupení občanů, která zřejmě budou kandidovat do podzimních
komunálních voleb.
Většinou se jedná o články značně populistické, některé připomínají články z bulvárních časopisů. Výjimkou je článek, kterého se mé hodnocení
netýká. Je to článek pana Králíčka, který je sice členem nového uskupení
„Zvole spolu“, ale který se v něm snaží navodit atmosféru sounáležit veřejných zasedáních zastupitelstva, prostřednictvím internetu nebo osobních
schůzek. Kdo se však o informace o dění v obci zajímá, jistě je od pracovníků OÚ Zvole a zastupitelů obdržel. Nicméně tento nedostatek si uvědomujeme a hodláme jej v nebližší době napravit.
Zaměřím se dále zejména na články, které se týkají stavební činnosti v obci.
V jednom článku jeho autor poukazuje na výstavbu v zimě. Zřejmě se
jedná o stavebního odborníka, kterého jsem sice na zasedání zastupitelstva viděl jednou, ale za to tento pán měl ke všemu připomínky. Výstavba
nového hřbitova probíhala na etapy, zahájili jsme ji v předloňském roce
stavbou ohradní zdi hřbitova včetně bran, po obdržení dotace na zeleň
hřbitova jsme pak v loňském roce pokračovali výsadbou zeleně a zpevněnými plochami na hřbitově. Letos jsme práce dokončili výstavbou parkoviště před hřbitovem. Autorovi článku se nelíbila zřejmě stavba parkoviště.
Podkladní vrstvy, na kterých při výstavbě jakékoli komunikace záleží nejvíce, byly již provedeny v předchozím roce a již tehdy byly řádně zhutněny. Letos se prováděla pouze pokládka dlažby, obruby a dokončovací
práce. Práce byly zahájeny v příznivém počasí, byly přerušeny po krátkodobém ochlazení a dokončeny za vhodných klimatických podmínek.
Samozřejmostí je, že práce byly dozorovány a prováděla je ﬁrma, s kterou
jsou dlouhodobě dobré zkušenosti. Záruční lhůta v trvání 36 měsíců je dostatečně dlouhá k tomu, aby za tuto dobu byla ověřena kvalita provedení.
Jakékoli případné poruchy parkoviště v záruční době musí být opraveny
bezplatně, jak je uvedeno ve smlouvě o dílo
Ohledně výstavby chodníků a komunikací v obci si další autor jednoho
z článků stýská, že nepokračuje výstavba chodníku a osvětlení v Březovské
ulici a byla dána přednost výstavbě zmíněného parkoviště před hřbitovem.
Tato výstavba chodníku je dlouhodobě plánována v letošním roce v letních měsících, kdy bude provedena. Přednost dostal hřbitov kvůli jeho
celkovému dokončení i vzhledem k čerpání poskytnuté dotace na zeleň.
Další prioritou jsou chodník ke hřbitovu a chodník v zatáčce u objektu
p. Petříčka. Na tyto chodníky bude zpracována projektová dokumentace
a získáno stavební povolení a bude zažádáno o dotace z nově vypsaného
dotačního titulu.
Největší informací pro občany Zvole jsou ale překvapivá odhalení autora
článku „Čím se starosta a Rada obce chlubit nebudou“. Z tohoto článku
na mě dýchla osobní neúspěšnost autora a jeho osobní zášť vůči vedení
obce a ničím nepodložená kritika, která hraničí až s podáním trestního
oznámení za křivé obvinění. Zejména se chci zastavit u nepravdivých a ničím nepodložených informací o stavbě polyfunkčního domu. Z článku se
dozvíme informace o tom, jak bylo provedeno netransparentní výběrové
řízení na tuto největší stavbu posledních několika let.

Výběrové řízení na tuto stavbu bylo prováděno zcela dle zákona o zadávání veřejných zakázek a bylo organizováno organizačním poradcem ing. J.
Benadou, který se organizováním výběrových řízení zabývá. Byly osloveny ﬁrmy, které byly navrženy po vzájemné dohodě radou obce a dále se
zúčastnily ﬁrmy, které se do výběrového řízení přihlásily. Podrobný článek o tomto výběrovém řízení byl již zveřejněn ve Zvolských novinách
č.2 z června 2012. Jak zákon ukládá, byla vybrána nejlevnější ﬁrma,
Inkomastav s.r.o., která se do výběrového řízení přihlásila a která nebyla
navržena nikým z rady obce. Tato vítězná ﬁrma stavbu stavěla do fáze
hrubé stavby a vzhledem k tomu, že cenu měla značně podnákladovou,
přestala stavět a stavbu nedokončila. Protože stavbě hrozilo poškození
velkého rozsahu vzhledem k jejímu nedokončení, a to zejména střechy,
bylo nutno vypsat urychleně nové veřejné výběrové řízení, kterého ze zúčastnily 4 společnosti, ze kterých byla vybrána nová ﬁrma k dokončení
prací. Toto výběrové řízení bylo opět organizováno nezávislou ﬁrmou dle
zákona o zadávání veřejných zakázek.
Nakonec se po velkém úsilí podařilo práce na polyfunkčním domě dokončit a předat do užívání občanům. Autor článku uvádí v řečnické otázce, jestli tady není nějaká analogie s jinými mediálními příklady, a udává
kauzy Rath, Janoušek, Rittig. Tyto jeho výpady se mě osobně velice dotkly
a určitě to nepřispívá k sounáležitosti v obci, jak v jiném článku stejného občasníku uvádí p. Králíček. Občané Zvole ať sami zhodnotí, jestli se
nová stavba polyfunkčního domu povedla nebo ne.
Pokud se týká výběrového řízení, naskýtá se otázka, proč by si rada obce
vybrala na zhotovení „svou“ ﬁrmu, aby se s ní po roce rozešla, byla nucena
stavbu hodně složitě dokončovat s jinou ﬁrmou a s původní ﬁrmou, která
je nyní v insolvenčním řízení, bude zřejmě probíhat soudní řízení. Má to
logiku? Je si autor článku tohoto vědom anebo je to pouhé házení špíny
na nynější vedení obce? Ať si udělá obrázek každý občan sám. Naším
výsledkem je pěkně provedená stavba, která bude po mnoho let sloužit
občanům Zvole.
Závěrem bych chtěl zmínit to, že z naší práce pro obec mám dobrý pocit
a za poslední dvě volební období, kdy jsem předsedou stavební komise, se
podařilo v obci opravit nebo postavit poměrně dost.
Ať už se jedná o zmíněné akce hřbitov a polyfunkční dům, osvětlení a nové
komunikace v obci, nově vysázené aleje stromů a cestu do lesa v Nové
Zvoli, tak právě probíhající rekonstrukci požární zbrojnice a předpokládané dokončení chodníku Březovská a to ještě v letošním roce. Samozřejmě
by bylo možné toho udělat i více, ale vše je limitováno ﬁnančními prostředky obce, které nejsou pouze na výstavbu, ale i na jiné provozní, společenské a kulturní záležitosti. Věřím, že podzimní volby se nebudou vést
tímto konfrontačním způsobem, ale vzájemnou dohodou vítězných uskupení. Bohužel „Zvolský občasník“ tomu zatím nenasvědčuje.

předseda stavební komise
Pavel Koudelka
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Černíky slavily
90. výročí vzniku Trampských
osad ve Zlatém údolí,
80. let od parcelace Černík
a zahájení jejich osídlování
Trampové
Čest, poctivost ve veškerém chování a činnosti, láska a úcta k přírodě,
nezištná pomoc, principy kamarádství a čestný sportovní duch, tak lze
charakterizovat základní vlastnosti pravých trampů.
V současné konzumní společnosti, kdy měřítkem kvality lidí bývá výše
jejich konta a jejich společenského postavení, rozhodující je množství známostí a vzývá se kult značkového zboží, je velmi žádoucí vracet se ke kořenům lidství a ukazovat, že i obyčejný člověk s čistým srdcem a poctivou
myslí je hoden naší úcty. Pokud se začtete do historických kronik, poznáte,
že lidé, kteří tramping vyznávali v polovině minulého století, ctili ušlechtilé hodnoty, byli daleci maloměstským manýrům a honbě za majetkem
a konzumem. Každou volnou chvíli odjížděli z měst do přírody, kde se
nejlépe ověří charakter a síla osobnosti. Život v přírodě bez moderních
vymožeností prověří člověka i vzájemné vztahy v partě jako máloco jiného.
Tehdejší trampové, lidé s čistým srdcem, byli skutečnými kamarády, pro
které podat nezištně pomocnou ruku byla samozřejmost. Rádi se sdružovali a dokázali se také dobře bavit. Organizovali pro ostatní různé akce
a zároveň hrdě reprezentovali svoji osadu či klub ve sportovních kláních
všeho druhu.Jejich přístup k životu nám může být v mnohém příkladem.

Výstava
V sobotu 24.srpna 2013 jsme v Černíkách uspořádali oslavu obou výše
uvedených výročí. Při této příležitosti jsme uspořádali výstavu pamětních dokumentů i různých předmětů, které nám zobrazují události příslušné doby. Bohužel i nejstarší pamětníci byli začátkem minulého století sotva odrostlí plenkám a všechno znají pouze z vyprávění rodičů.
Naštěstí se našlo plno osvícených duší, které zachovaly vzácné dokumenty a artefakty pro následující pokolení jako upomínku na tuto historii i na osoby, které ji tvořily. Na základě výzvy nám celý měsíc lidé nosili rodinné poklady z těch dob k zapůjčení. Sesbírali jsme a na výstavce
prezentovali dobové vlajky, kroniky, fotograﬁe, mapy, diplomy a další
předměty. Výstava byla velmi pozitivně hodnocena všemi návštěvníky
akce. Podpořil ji i zástupce regionálního muzea v Jílovém Jan Stachura.
Ve svém krátkém vystoupení nás seznámil s muzejní expozicí mapující
tramping v okolí Sázavy a Vltavy a aktivitami v podobě pořádání každoročních trampských potlachů. Na ty rovněž všechny přítomné pozval.
Ocenil snahu organizátorů o sběr historických dokumentů a poděkoval za možnost získání kopií některých z nich do jílovské sbírky. Aby
informace, dokumenty i fotograﬁe tímto získané nezapadly, rozhodli
jsme se, že vám je zprostředkujeme ve zvláštní rubrice Zvolských novin a na webových stránkách www.zvole.info v sekci Černíky/historie.
Postupně se seznámíte jak s trampskými začátky ve Zlatém údolí, tak
činností aktivních občanů, kterou nezištně vykonávali ve prospěch rozvoje společenského, kulturního i sportovního života v Černíkách.
Touto cestou ještě jednou děkujeme všem, kteří zapůjčili exponáty
na výstavu.

Pamětní listy
U příležitosti výročí byly významným osobnostem předány Pamětní
listy. Jako prvním byly předány tzv. Zlaťákům ze Zlatého údolí, kteří neodmyslitelně tvoří jádro místních osadníků a to Milanu Šebestovi,
Antonínu Ksandovi, Jiřímu Sahulovi, Ádě Dubské, Emanuelu Furstovi
a Jaroslavu Šťastnému a jeho otci, který patřil v roce 1933 také k původním osadníkům ve Zlatém údolí. Při této příležitosti jsme Pamětní listy
jako poděkování a památku předali rodinným příslušníkům zesnulých
osadníků Zdeňka Červenky, Jiřího Prince, Karla Špačka, Miroslava
Šmejkala, Oldřicha Hrušky, Josefa Špinlera st., Františka Žemly, Oty
Bártla, Jaroslava Kolaříka. Tyto osobnosti se zapsaly do dějin Zlatého
údolí. Další Pamětní listy byly předány bývalým funkcionářům základní organizace ČZS Černíky za jejich zásluhy. Odměněni byli Augustín
Karel, Miroslav Grossl a manželé Ferdinand a Eva, respektive i Ludvík
a Míla Guthovi. V současné době si tito užívají zaslouženého důchodu, ale patří jim náš velký dík za neopominutelný podíl na rozvoji
organizace. Z aktivních členů jsme ocenili Josefa Špinlera, který byl
v minulosti aktivním organizátorem společných, zejména sportovních,
akcí s osadníky Zlatého údolí. V současné době je velmi významným
pomocníkem při akcích v rámci místního zahrádkářského svazu. V závěrečné části jsme vzpomněli na bývalé členy ZO ČZS, na předsedy
Karla Chaloupeckého, Josefa Uxu, Jaroslava Kolínského i další funkcionáře Bohumíra Tomana, Bohumila Michálka a Jana Trčku. Listy převzali hrdí rodinní příslušníci a krátce zavzpomínali na jejich aktivity.
Pamětní listy slavnostně předával předseda ZO ČZS Černíky Rastislav
Betinec a starosta obce Zvole Miroslav Stoklasa.

Občerstvení
Chuťové pohárky i prázdné žaludky návštěvníků potěšil výběr občerstvení. Zahrádkáři připravili grilovaného krocana, grilovaly se i klobásky
a krkovička. V nabídce byly i chlebíčky a domácí makový štrůdl s jahodovým koláčem. Nápojů byl opravdu dostatek, takže jsme nezaznamenali žádnou kritiku, pouze samou chválu.

Zábava
O zábavu během celého večera se starala folková kapela FO3 a spol.,
která neúnavně hrála po celý večer nejen k poslechu, ale posléze
i k tanci. Krásně nám vyhrávali písničky nejen z country repertoáru,
ale na přání i lidovky či písničky od Olympiků. Hra na kytary, benjo, housle i pěvecký výkon členů kapely všechny návštěvníky uchvátila.
Nadšení posluchači je nechtěli pustit z pódia domů. FO3 a spol. slíbili,
že nám v Černíkách určitě opět zahrají. Doufáme, že tímto úspěšným
vystoupením byla zahájena nová letní tradice. Hudebníky i jejich akce
si můžete prohlédnout na www.fo3.estranky.cz
Večer byl ukončen slavnostním ohňostrojem, na který do pozdních nočních hodin vydržely v doprovodu svých rodičů čekat i dva malí návštěvníci ze Zlaťáku Denis a Daník.

A co říci závěrem?
Že návštěvníků přišlo kolem dvou stovek, počasí nám přálo, kapela byla
bezva, nálada výborná a občerstvení excelentní. Doufáme, že ten, kdo sobotní večer nelenil a přišel, si tento slavnostní večer užil stejně jako my.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se opět nezištně pustili do příprav i organizace této slavnostní akce a vězte, že tentokrát to bylo velmi
náročné. Nesmíme zapomenout na podporu obci Zvole v čele se starostou Miroslavem Stoklasou.
Zapsala Lenka Betincová
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Černické veselí 2013
Sluníčko, teplo, koupání, rozkvetlé kytky i první úroda ze zahrádek
a čas dovolených, takový byl loňský červenec.
Trochu ospalou dovolenkovou náladu jsme se v Černíkách rozhodli
rozhýbat v sobotu 20. července. Uspořádali jsme letní taneční zábavu
na spolkové zahradě místní organizace zahrádkářů s názvem „Černické
veselí“.
Přišlo přes osmdesát tancechtivých hostí všech věkových kategorií,
od předškolní drobotiny s rodiči po babičky s dědečky. Všichni uvítali
možnost zúčastnit se netradiční společenské akce uprostřed léta. K tanci i poslechu jim vyhrával Petr Hanzl. Veselili se, tančili a zpívali až

do pozdních nočních hodin. Po vysilujících výkonech na parketu přišly
všem k chuti čerstvé chlebíčky, grilované klobásky a plno dobrot včetně domácího štrúdlu a úžasné šlehačkové rolády, které vyrobily Jarka
Hrubá a Dája Špinlerová. No a pro ty, kterým vyschlo v hrdle od zpívání, byl připraven velký výběr nápojů. Nechyběla ani tradiční tombola, kterou losovali přítomné děti i VIP hosté manželé Zbyněk a Gloria
Fricovi. Akci moderoval Rosťa Betinec.
Ujišťuji Vás, že jsme se ten večer na Černickém veselí všichni krásně
poveselili.
Za ČZS Černíky sepsala Lenka Betincová

2. ročník závodu Černická koloběžka
Krásné slunečné odpoledne prožili návštěvníci druhého ročníku závodu
„Černická koloběžka“ v Černíkách. Na spolkovou zahradu Českého svazu
zahrádkářů přišlo v sobotu 28. září 2013 úctyhodných 74 závodníků v doprovodu svých rodinných příslušníků a kamarádů. Ti pro soutěžící svým
fanděním vytvořili atmosféru, která je motivovala k nejlepším výkonům.
Závodilo se v deseti kategoriích. Veliká pochvala patří dědečkům, jejichž
účast byla daleko silnější, než účast tatínků v kategorii ELITE. Tento ročník Černické koloběžky ovládla rodina Hrdličkova. Oba manželé Jana
a Petr zvítězili v kategorii ELITE, která je oceňována mimo jiné putovními poháry. Ty jim předali vítězové roku 2012 Patrik Podhorecký z Černík
a Andrea Šťastná ze Zvole. Všichni vítězové obdrželi diplomy, medaile,
poháry a pamětní kšiltovky. Soutěžící děti za svou účast obdržely malé
věcné dárky.
Kompletní startovní listinu včetně vítězů naleznete
na www.zvole.info/cerniky v sekci Události v Černíkách, rok 2013.
Pro malé neposedy byl v průběhu odpoledne připraven dětský koutek, kde
si mohli potrápit hlavičky nad hlavolamy nebo si vybarvit omalovánky.
Z vymalovaných obrázků pak vytvořili výstavku.

Tradičně bylo postaráno o všechny hladové
a žíznivé účastníky a to
až do pozdních nočních
hodin. V kiosku byly
nabízeny nápoje, nejvíc
na odbyt šel horký svařáček. No a občerstvení
v podobě grilovaných klobás, výborného chilli con
carne, čerstvých chlebíčků, vuřtů k opékání, párků v rohlíku a domácích koláčů si pochvalovali
všichni návštěvníci.
Startovní pole by bylo větší, ale plno zaregistrovaných závodníků skolila
viróza, která začala řádit v týdnu před zahájením akce. Dokonce i starosta Zvole, pan Miroslav Stoklasa, se musel omluvit. Mrzelo ho to, jelikož
chtěl zlepšit své umístění z loňského roku. Tehdy vyhrál bronzovou medaili. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc a obci Zvole za podporu.

Černický slet a maškarní rej
V sobotu 26. dubna 2014 se odpoledne na pozemku ČZS v Černické
ulici sešlo téměř šest desítek maškar. Přišly čarodějnice, čarodějníci,
duchové, upírka i Drákula, k vidění byly i pohádkové bytosti jako princezny, rytíři, Ferda mravenec či želva Ninja, postavy jako dřevorubec,
pirátka, samuraj, gejšy, pravěký muž, tenistka, trampka hippies nebo
havajská matka se psem. Děti i dospělí si zasoutěžili ve slalomu s míčky, v běhu dvojic se svázanýma nohama, v rychlosti přenášení vody
lžícemi. Na pódiu se uskutečnily taneční a pohybové hry, jako zašlapávání balónků, kradení ocásků, rej motýlů i tanec s balónky a židlemi.
Proběhly i soutěže v pivní štafetě dospělých a v dětské limonádové štafetě. Všichni vítězové, ale i účastníci obdrželi odměny.
V podvečer byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější masky. Kategorii dětí
vyhrál malý bojovník Matouš Khek z Březové jako Želva Ninja, jako
druhá skončila Barča Nováková z Černík, která byla za motýlka a třetí
byl duch Patrik Šíma z Luk pod Medníkem. V kategorii dospělých zvítězila Věra Krejčová jako babča Hippies, na druhém místě se umístil Petr
Vlašic z Brna jako hrabě Drákula a dále jeho družka Lucka Lacíková
z Brna, která byla za upírku. Vítězové Želva Ninja s babčou Hippies
obdrželi hlavní cenu v podobě dortu a dostali čestný úkol, slavnostní

zapálení vatry s čarodějnicí.
Po jejím shoření si na ohni
všichni návštěvníci mohli opéct
tradiční špekáčky. Mezitím
proběhlo losování o ceny. Této
úlohy se zhostil opět vítěz malý
Ninja. Pokračovaly soutěže
na pódiu, které se dětem natolik líbily, že neúnavně zápolily
až do půl deváté večer, kdy byl
odpálen slavnostní ohňostroj.
Do pozdních hodin potom pokračovala diskotéka pro všechny zbylé návštěvníky. Celkově se akce zúčastnilo asi 140 lidí. Doufáme,
že si tuto slavnost užili. Oceňujeme hravost nejen dětí, ale všech dospělých, kteří si připravili krásné kreativní masky a dokázali se odvázat při reji masek i soutěžích. Děkujeme všem, kteří se na organizaci akce nezištně podíleli. Fotograﬁe z akce si můžete prohlédnout
na www.zvole.info/cerniky/fotogalerie-2014/.
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Jaro s lidovou písničkou
I v letošním roce jsme ve Zvoli přivítali Velikonoce již tradiční velikonoční výstavou. Na její přípravě se podíleli všichni žáci školy, a tak nás
napadlo, že by si malí výtvarníci za svou snahu také zasloužili nějakou
pěknou odměnu.
Jako na objednávku přišla tedy nabídka pana Čestmíra Preclíka, že hudební
sdružení Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, jehož je členem, uspořádá pro
naše děti koncert lidových písní s jarní tematikou.
A tak jsme se 24. dubna vydali do nového polyfunkčního domu, kde si koncert vyslechly nejprve děti z mateřské školy a pak už přišli na řadu školáci.
Sluníčko nám opravdu jarně svítilo na cestu a všichni jsme se těšili
na hezký kulturní zážitek v příjemném prostředí.

Dětský maškarní rej
15.března o.s.Karabina a SK Zvole pořádaly dětský maškarní ples, zábavu nebo rej- jak je libo, protože děti tančily opravdu báječně. Také bylo
proč se snažit, první cena v tanci byl krásný dort a za nej masku také!
Dostalo se na všechny přinejmenším diplomem a sladkostmi. Měli
jsme ukázku tance v podání Šárky Kopecké s partnerem, kteří zapojili
i děti a společně si s nimi zatančili. Kvízové otázky na téma pohádek
a Večerníčků zvládly děti parádně, stejně tak další soutěže.
Sněhurka tančila, moderovala, podávala občerstvení, sháněla trpaslíky
a pak opravdu padla….ne však kvůli otrávenému jablku, ale vyčerpáním
.
Děkuji moc maminkám, které nám pomáhaly rozdávat ceny, tisknout
diplomy a rozdávat občerstvení, také napekly a speciálně díky Andree
Nykodýmové za dokonale krásné dorty! Těšíme se na příští rok ve stejně hojném počtu!
Vaše Sněhurka Zdenka Gabrielová
Černokněžnice Jana Straková
Červánková paní Hana Šiplerová
Bílá paní Alena Kopanicová

A rozhodně nebyl nikdo zklamán. Ještě velikonočně vyzdobené a novotou dýchající prostory polyfunkčního domu byly důstojnou kulisou
pro krásné představení plné veselých lidových písniček, společného
muzicírování, zpívání, dokonce i tancování. Děti se mohly seznámit
s různými tradičními i méně tradičními hudebními nástroji, nechyběla
ani malovaná vajíčka a vyšupání pomlázkou. A protože vystoupení bylo
pestré, vtipné a děti se aktivně zapojovaly do všeho, co se na jevišti dělo,
odcházeli jsme všichni opravdu s jarní náladou a s „písní na rtech“.
Pro děti to byl rozhodně pěkný zážitek a poděkování patří všem, kdo se
na něm podíleli, zejména pak OÚ ve Zvoli, který koncert uhradil.
J. Kreisingerová
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Úklid lesa
V sobotu dne 5. dubna se sešli především přátelé a příznivci lesní školky
Dětský lesní klub skřítka Pohádky, ale i pár dalších našich spoluobčanů,
kterým záleží na okolí jejich domova na rohu Kolmé a Březovské ulice,
aby si rozebrali 20 velkých pytlů a vydali se posbírat v přilehlém lese
vše, co do něj nepatří.
Všech 20 pytlů a navrch několik igelitek a hromad stavebního odpadu,
to byl výsledek dvouhodinové práce. A co bylo nalezeno? Ponejvíce
půllitrové placatky od alkoholu, ostatní lahve od alkoholu, pak plastové
pytle naplněné odpadky, jeden starý stůl, rám od kola a samozřejmě
obaly od potravin. Objevena byla místa skládek, ještě z dob minulého

režimu, zakrytá jen malou vrstvou listí, větviček a půdy. Překvapujícím
faktem je, že relativně nejméně odpadků bylo pohozeno přímo okolo
cest.
Hlavou mi proto stále letí otázka: Co vede lidi k tomu, aby namísto poměrně lehce dosažitelných popelnic a sběrného dvora dovezli, donesli
či dovlekli své odpadky do hloubi lesa?
Moc děkujeme všem, kteří se zapojili a dále obci Zvole za vyřízení potřebného povolení, dodání pytlů a následný odvoz veškerého odpadu.
Více informací o činnostech Dětského lesního klubu skřítka Pohádky
naleznete na www.skritek-pohadka.cz

Den Země s lesní školkou
V sobotu 12. dubna uspořádal Dětský lesní klub skřítka Pohádky ve spolupráci s MAS Dolnobřežansko oslavu Dne Země. Projekt byl spoluﬁnancován z Programu rozvoje venkova a realizován prostřednictvím
tréninkové výzvy MAS Dolnobřežansko o.p.s. Oslava pořádaná lesní
školkou se nemohla konat nikde jinde než v lese.
Aprílové počasí nám přálo, slunce svítilo a vítr předcházejících dní se
uklidnil. Les byl čerstvě uklizen. Oslavit Den Země tvořením, hrou
a přiučením se něčeho nového přišla téměř stovka lidí. Děti v doprovodu jejich rodičů a prarodičů přivítalo šest různě zaměřených stanovišť.
Pracovníci ZO ČSOP 11/11 Zvoneček z Vraného nad Vltavou si připravili povídání o ptáčcích žijících okolo nás na našich zahradách i v lesích. Vyzkoušet svou zručnost zde mohl každý při výrobě tří sýkorníků
– budek pro sýkorky. Ty byly v závěru akce rozmístěny na okolní stromy.
Formou hry Pexetrio si děti i dospělí rozšiřovali své znalosti o stromech,
ptácích, motýlech a savcích, žijících u nás.
Co se dá vytvořit z kusu dřeva a semen a semínek běžně používaných
v kuchyni při přípravě jídel se děti dozvěděly na dalším stanovišti.
Vlastnoručně nazdobená mandala, samozřejmě také vlastnoručně připravená k zavěšení, bude jistě milou ozdobou jejich pokojíčku či jiné
části domu nebo bytu.
A jaké je to houbařit, zda rozeznají pojmy „vpředu, vzadu, vpravo, vlevo“, jedlé a nejedlé houby si prostřednictvím dřevěných napodobenin
hub mohly vyzkoušet především ti nejmenší návštěvníci. Starší potrénovali postřeh.
Pracovníci zvířecí záchranky ÚVR ČSOP v Praze Krči za námi přivezli spoustu materiálů a informací o tom, jak se zachovat v situaci,

Zvolské čarodějnice
Obdobně jako v Černíkách, také ve Zvoli proběhl čarodějnický slet,
pouze o týden později, tedy poslední den v dubnu. Čarodějnické veselí probíhalo v tradičním duchu se soutěží o nejkrásnější čarodějnici
a čarodějničku, hudbou, velkým ohněm a tradičním opékáním vuřtů.
Začalo se odpoledne spolu s dětmi a končilo komorně u kytary a zpěvu pozdě v noci. Příjemnou atmosféru, tentokrát bez deště, ukazují
nejlépe fotograﬁe.

kdy naleznete opuštěné mládě, komu oznámit, objevíte-li raněné zvíře
a další a další. V plastové bedýnce si děti mohly zblízka prohlédnout
mladého ježka, který strávil zimu právě na zvířecí záchrance. A děti se
ptaly, co takový malý ježeček žere, jak to dělá, že nemá po dobu zimního spánku hlad, jak a proč se na záchranku dostal ….. A moc milé
bylo, že tento ježeček byl závěrem akce vypuštěn na svobodu do volné
přírody právě v našem lese.
Kreativita dětí a jejich jemná motorika se rozvíjela při budování vesničky pro skřítky. Z nashromážděných kořenů, kůry, klacíků, šišek, jeřabin, lusků a jiných přírodnin děti postavily útulné domečky pro skřítky,
hřiště pro ně, cesty, prostě co koho napadlo a co svedl. Pod vedením
zahradní architektky Zuzany Blažkové vše velice pěkně uspořádaly. Při
pohledu na celou vesničku si, myslím, kdekdo mohl přát, stát se alespoň na chvíli malým skřítkem a vše si ozkoušet …..
Krom zážitků, poznatků a vlastních výtvorů si děti domů odnesly také
náramek s korálky získanými za každé navštívené stanoviště a v neposlední řadě balíček bio sušenek upečených ﬁrmou Petry svět.
Na závěr musím poděkovat obci Zvole za podporu celé akce, za možnost uspořádat akci v jejich lesích a za zapůjčení stolů a lavic.
Podle ohlasů rodičů, dětí i organizátorů si myslím, že se oslava Dne
Země líbila a povedla. A moc si přeji, aby se oslava Dne Země mohla
konat i příští rok.
Více informací o činnostech Dětského lesního klubu skřítka Pohádky
naleznete na www.skritek-pohadka.cz
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K devadesátce: POSTUP!
První garnituře fotbalistů se loni povedl dárek k devadesátinám Sokola.
Vyhráli Okresní přebor Prahy-západ s neuvěřitelnou bilancí bodovou
i brankovou. Vévodilo číslo 23. Tolik zápasů naši vyhráli, měli skóre
123:23. Neskutečné. Prostě, neměli konkurenci. A tak od nové sezony
hráli už soutěž krajskou, I.B třídu. Los jim na úvod nepřál. Starousedlík
venku (Nespeky, prohráli jsme 0:2) a mužstvo působící ještě nedávno
v daleko vyšších patrech (Říčany, výhra 3:1 – góly Gabriel, Moravec,
Tomanec) doma. Nicméně i ve vyšší soutěži si vedli zdatně (atakovali
první příčku) a letos na jaře (odvedli porážku Nespekům)zaznamenáváme téměř postupovou bilanci. Ještě přijdou jednání „u zeleného stolu“, řada klubů postoupit ani držet dosavadní soutěž nechce. Jistota
přijde až s losováním ročníku příštího.

Foto do alba fotbalového Sokola. Toto jsou vítězové Okresního přeboru
Prahy-západ za ročník 2012 / 2013. Barva dresu v originálu? Klubové vybavení v provedení modrá a bílá.

Historicky byly roky s trojkou na konci pro náš fotbal úspěšné.
Postupoval v roce 1963 (v čele s Prchlíkem a Řezníčkem a nově s modřanskými posilami Jožou a Lautnerem), postupoval o deset let později 1973 (to už byl hodně silný kádr s Jasanským, Tománkem, Malým,
Brchelem, Hrachovcem, Mackem, Škobisem či bratry Malířskými), právě před deseti roky 2003 ( Faic byl nejlepším střelcem klubu i soutěže,
dal 34 gólů, Andronnikov 21 a Mareček 15, všechno odehrál Hluší, už
pět kol před koncem se mohlo slavit) a povedlo se to i tentokrát (pamětníci minulého postupu jsou Mikláš, Mráz, Hrachovec). Přidejme jen
pár velmi dobrých bilancí pro příští historiky: 2003 – brankář Mikláš
0,86 gólu na zápas, střelec Faic 34 vstřelených gólů, 2013 – nejlepší střelec klubu i soutěže Hnát 35 gólů, další střelci v první desítce – Matěj
Tomanec 20, Gabriel 18, Moravec 17.
- zý -

Už celé desetiletí tu máme fotbalovou „přípravku“. Zapojuje se hlavně
ten, co má ve zdejším dresu „nejvíc odkopáno“. Předseda Jaroslav Malý.
A ty naše příští naděje? Jména vítězů turnaje v Hradištku jsou : Viktor
Bárta, Ondra Völgji, Honza Hlaváček, Ondra Šimonek, Kuba Kačer,
David Andronikov, Štěpán Stránský, Lukáš Hrachovec, Vojta Klokočka
a Kuba Andronikov.

Zvolské fotbalové odpoledne
Na hřišti se sešlo 24.května opravdu hodně dětí a rodičů, kteří si přišli
zahrát fotbal, vyzkoušet svoje dovednosti a štěstí s míčem.
Sehráli se turnaje v „kleci“ a v „aréně“. Do velké arény nastoupili nejdříve starší děti a rodiče, aby se utkali o pohár. Po lítém boji, kdy se
hrálo tři na tři, zvítězil tým bratrů Lešetických z Černík. Nenechali se
zastrašit ani mladí hráči AC Sparta, kteří také dorazili na zvolské hřiště.
V kategorii mladších zvítězili kluci ze zvolské fotbalové přípravky. Další
těžký soupeř přijel sice z menší vzdálenosti a to z Vraného, ale touha
po výhře byla stejná a o to víc se museli kluci ze Zvole snažit!
Rozhodčí v aréně byl Petr Gabriel, který dohlížel na pravidla hry a měřil čas.
Zapisovatelem výsledků a rozhodčím u fotbalové klece byl pan učitel
Josef Pořádek a měl radost, že žáci ze zvolské školy se v hojném počtu
akce zúčastnili a nakonec ve hře dva na dva zvítězili a odnesli si pohár.
Třetí disciplínou bylo získávání bodů u fotbalových modulů. To vyžaduje nejen fotbalové dovednosti, ale i soustředění a v nemalé míře i štěstí.
Zde se nenechaly odradit ani maminky a děvčata. Kdo treﬁl balón hlavou do koše, shodil nejvíc kuželek, umístil míč po rampě do cíle anebo na čas prokličkoval slalomem, získal opět pohár jako nejšikovnější
fotbalista.

Odměněny medailí, diplomem a sladkostmi byly i ostatní děti.
Počasí nám vyšlo, slunce nás neopustilo až do večera a tak jsme
po skončení sportovního odpoledne mohli všichni pořadatelé a rodiče,
kteří nám také v nemalé míře pomáhali, sedět na hřišti a plánovat další
ročník!
Za pomoc s organizací děkujeme Sokolu Zvole, SK Zvole za věnování
cen a ﬁrmě F.T.G. Petra Gabriela za zapůjčení vybavení.
Za pořádající o.s.Karabina se těší příště Zdenka Gabrielov
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Cvičení pro předškoláky (a nejen pro ně)
Už na podzim minulého roku jsem začala přemýšlet, jak si vyhrají děti,
když je venku už nevlídno a nechodí do školky nebo do školy. Ze své
zkušenosti vím, jaké to je, když se začne stmívat už ve čtyři a vaše ratolest se před chvílí probudila z odpoledního spánku. Co budeme dělat
doma až do večera? Nevím, jestli je lepší, když je doma sourozenec
nebo naopak, v každém případě je dobré dům aspoň na chvíli opustit,
prostě změnit místo lumpáren.
Pronajala jsem si tělocvičnu v ZŠ a každé pondělí od 16.00 hod. mohou maminky s dětmi přijít, nechat je vyřádit, dělat, co je baví a hlavně
unavit je! Kolikrát jsem šla do školky vyzvednout i osm dětí najednou
a bála jsem se, abychom se s ostatními příchozími dětičkami do tělocvičny vešli! Sešly se nám děti od batolat po velké školáky a všichni
vzorně cvičili, aspoň prvních dvacet minut… než začala volná zábava!

Letní soustředění OB
v Českém ráji
V předposledním srpnovém týdnu roku 2013
proběhlo letní oddílové soustředění orientačního běhu v krásném prostředí obce Drhleny
v Českém ráji. Účastníci měli možnost si
zaběhat v krásných terénech borových i bukových lesů proložených pískovcovými skalními útvary. Kouzlo našeho ubytování umocňovalo nejen to, že tábořiště bylo obklopeno
lesy, ale i to, že jsme měli vlastní rybník přímo v tábořišti, který byl navíc bez komárů!
Za šest dní děti naběhaly a najezdily na kole
desítky kilometrů v různě členitých terénech,
jak po cestách, tak i lesem. Počasí nám přálo a tak jsme si mohli okolních lesů, při různých formách tréninků, závodů a her, užívat
do sytosti. Soustředění bylo ukončeno účastí
na mezinárodních závodech, které probíhaly
nedaleko v Rovensku pod Troskami. Věřím, že
už se všichni těší na letní soustředění v srpnu
2014. Lesy určitě budou, uvidíme, jak to bude
s rybníkem a s komáry…
Tomáš Hájek

Orientační běh
zavítal do Černík
V říjnu 2013 byl ve spolupráci s ČZS Černíky
uskutečněn 19. zvolský orientační běh. Závod
probíhal na nově vytvořené mapě lesa mezi
Černíky a Okrouhlem a tak bylo očekávání
opravdu veliké. Příprava závodu proběhla bez
zaváhání. Jen práce odvedená referentem přes
počasí nebyla dobrá. Už od rána byla obloha

Nejoblíbenější se stala švédská bedna a žíněnka a hlavně hra „na žraloka“, to se totiž strašně křičí a běhá! Hlavní je, že dostane každý na konci
sladkou odměnu a těší se na příště!
Teď, když je venku hezky, chodíme na hřiště, díky Sokolu Zvole a já
se těším zase na podzim na všechny moje kamarády: Adámka, Anetku,
Ríšu, Helenku, Viktora, Nikolku, Stelinku, Ondráška, Marečka, Fandu,
Honzíka, Leničku, Káju, Vojtíka, Klárku, Štěpu, Adama, Ondru,
Karolínku, Natálku, Patrička, Sáru, Emilku, Matěje, Verunku, Honzu,
Davida.
Protože pro mě je zase největší odměna, když na mě děti volají
na ulici a ráno ve školce mezi dveřmi: ahóóój tetóóó, je dneska zase
cvičeníčkóóó?
Občanské sdružení Karabina
Zdenka Gabrielová

zamračená. Se startem prvních účastníků začaly padat i první kapky deště, který pomalu
ale vytrvale sílil. Přesto se do lesa, na připravených pěti tratí, vydalo s mapou 126 závodníků. Některým však při doběhu zbyly z mapy
už jen rozmočené papírové cáry. I přes déšť,
a s ním spojené mokré dobrodružství, se
díky výbornému zázemí na spolkové zahradě
v Černíkách závod účastníkům líbil. Oceňuji
všechny závodníky za to, že se i v takovémto počasí závodu účastnili a závod doběhli.
Věřím, že se už těší na další závody v těchto
krásných lesních prostorech. Nakonec bych
chtěl poděkovat všem vlastníkům lesa kteří
nám dali souhlas s pořádáním tohoto závodu.
Výsledky najdete na oddílovém webu ob.skzvole.cz
Tomáš Hájek

1.leden 2014 = 11.
Novoročák
V poledne 1.ledna je vždy termín startu
Novoročáku. Ani letos tomu nebylo jinak. Pro
jednoduchost je místo startu i jeho čas každý
rok stejné. Jen to umístění kontrol se každoročně trošku změní. Ale i Ti, kteří šli na 50
minut do lesa kontroly spíše „vyhoubařit“ než
je hledat dle
mapy,
se
vrátili s bohatými úlovky ve formě
procvaknutých průkazek. Letos
se
sešlo
na
startu
přes čtyřicet

účastníků. A tak v lese bez sněhu, tedy i bez
cestiček k jednotlivým kontrolám, se všichni museli spoléhat na svoji paměť či intuici.
Tak nezapomeňte: příští rok prvního ledna
v poledne.
Tomáš Hájek

20. závod
orientačního běhu
ve Zvoli
V dubnu proběhl v pořadí již 20. závod zvolského orientačního běhu. Pokud k tomu
připočteme jedenáct Novoročních závodů,
tak jsme tímto závodem už na začátku čtvrté desítky závodů organizovaných oddílem
pro občany Zvole a okolních obcí. Na rozdíl
od podzimního závodu nám nyní počasí přálo. (Referent přes počasí zapracoval.) Jako
obvykle byl jarní závod formou scorelaufu –
tedy závod s volným pořadím kontrol. Cílem
bylo oběhnout v co nejkratším čase kontroly
a vrátit se zpět do časového limitu. A tak les
s mapou křižovalo současně okolo sedmdesáti
závodníků. Pro děti do deseti let byla připravena v lese trať vyznačená fáborky. Ti šikovnější
si mohly cestu z kontroly na kontrolu i zkrátit. Na tuto vyfáborkovanou trať se vydalo více
než padesát účastníků. V cíli pak každý dostal
malé občerstvení a první tři v kategorii navíc
diplomy a ceny. Výsledky i fotograﬁe ze závodu najdete na oddílovém webu (ob.skzvole.cz).
Věřím, že většina účastníků se již těší na podzimní závod, který se uskuteční 13.září. Zváni
jste i ostatní, kteří jste se ještě žádného závodu
neúčastnili. Nebojte se, pojďte to vyzkoušet.
Tomáš Hájek
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VE ZVOLI SE TAKÉ STALO

7. ročník Zvolského rapidu ŠACHY.BIZ
Poslední dubnovou sobotu se ve Vraném nad Vltavou konal 7. ročník
turnaje v rapid šachu, Zvolský rapid ŠACHY.BIZ. Zahrát si přišlo
celkem 50 šachistů. O bohatý cenový fond se postaral hlavní sponzor
ŠACHY.BIZ. Dalším sponzorem turnaje byl MAS Dolonobřežansko.
Turnaj byl velmi dobře obsazen - 23 hráčů mělo rating nad 2000.
Favority byli mezinárodní mistr Josef Přibyl (ELO 233) a FIDE mistři Vojtěch Straka a Jiří Gregor. Ředitelkou turnaje byla Jana Straková
z pořádajícího klubu ŠK Medvědi Zvole. Hlavním rozhodčím turnaje byl Michail Koreček, který zároveň zajišťoval zpracování výsledků.
Hrálo se hracím tempem 2×20 minut na 9 kol.
Po čtyřech kolech byl v čele s plným bodovým ziskem jen Vojtěch
Straka. O půl bodu za ním se drželi Pavel a Martin Postupové. Další
tři kola ale přinesla ve výsledcích zemětřesení - dosud vedoucí Vojtěch
Straka z nich získal pouze bod za dvě remízy a jednu prohru. Do čela
se dostala trojice Jiří Gregor, Daniel Rous a Miloš Vrabec - všichni
s 5,5 body. V osmém kole porazil Jiří Gregor Daniela Rouse a Vojtěch
Straka na čas vyhrál na Milošem Vrabcem. Do posledního kola tak šel
Jiří Gregor s půlbodovým náskokem na Vojtěcha Straku. Ten měl ale
výrazně lepší pomocné hodnocení. Souboj na první šachovnici mezi
Jiřím Gregorem a Josefem Přibylem skončil remízou. O vítězi turnaje
tak rozhodla partie na druhé šachovnici. V ní Vojtěch Straka černými
porazil Martina Postupu. Bodově se dotáhl na Jiřího Gregora (oba 7
bodů) a díky lepšímu pomocnému hodnocení se stal vítězem turnaje.

Na druhém místě skončil Jiří Gregor. Na třetím skončil s půlbodovým
odstupem Miloš Vrabec.
Nejlepší ženou turnaje se stala se Soﬁe Přibylová. Nejlepším seniorem
se stal Miloš Vrabec. Nejlepším juniorem byl Daniel Rous. Nejlepším
hráčem s ELO pod 1700 se stal Josef Koblasa.
Na závěr turnaje vylosoval vítěz tři účastníky turnaje, kteří získali cenu
poskytnutou sponzorem turnaje ŠACHY.BIZ – šachový software..
7. ročník turnaje se po hráčské i organizační stránce vydařil.

10. ročník velikonočního turnaje v šachách
V sobotu 12. dubna se uskutečnil v klubovně ŠK Medvědi Zvole 10. ročník našeho velikonočního turnaje. Turnaj byl určen pro dospělé i pro děti.
V turnaji mladších hrálo celkem 11 dětí. Skvěle se předvedl Marek Holub,
který ztratil jen půl bodu za remízu se svojí sestrou Dominikou (ta se 6
body vyhrála mezi děvčaty). Na třetím místě skončila Maruška Hánělová.
V souboji „zbytku světa“ o čtvrté místo byl nejlepší Ondra Marhold (2.
mezi kluky) před Patrikem Čížkem (3. mezi kluky). Velmi mile překvapili
Kryštof Čížek (3,5 bodu) a Lenka Jungmannová (3 body).
Turnaj dospělých a starších dětí hrálo celkem 6 hráčů - 3 rodinné dvojice. A výsledek byl zcela jasný - mládí vpřed! Vyhrál ho Vojta Straka

(5 bodů). O druhé místo se podělili Ondra Máslo a Martin Jungmann
ml. (3,5 bodu). Za nimi se seřadili s velkým odstupem „veteráni“.
V kategorii rodin vyhráli o parník Marek a Dominika Holubovi (12,5
bodu) druzí byli Patrik a Kryštof Čížkovi (7,5 bodu) a třetí Martin
Jungmann ml. s Lenkou Jungmannovou (6,5 bodu). Na dalších místech
skončili Vojta a Luděk Strakovi (6,5 bodu), Ondra a Robert Máslovi
(4,5 bodu) a Martin Jungmann st. s Tomášem (2,5 bodu).
Po skončení turnaje a vyhlášení výsledků si všichni pochutnali na šachovém dortu. Vítěz Marek Holub si odnesl jako jednu z cen i čokoládového medvěda, který byl hlavní ozdobou dortu.

Jarní pochod „Zvolská botička“ za podpory
MAS Dolnobřežansko.
V sobotu 5. dubna 2014 se uskutečnil již druhý ročník pochodu „Zvolská
botička“. Cílem letošního pochodu bylo údolí Zlatého potoka. Pořadatelé
pro spoluobčany Zvole a Černíků připravili tři různě dlouhé trasy.
Nejkratší trasa vedla po Černíkách a byla vybrána tak, aby byla schůdná
pro rodiče s kočárky a malými caparty. Další dvě delší trasy vedly lesem
a údolím Zlatého potoka a byly určeny pro zdatnější chodce a běžce.
Za krásného jarního počasí dorazili do cíle na pozemku zahrádkářů v Černíkách všichni turisté, kteří se vydali na pochod. Odměnou
jim byla pamětní placka. V cíli pořadatelé připravili pro malé

i velké účastníky pochodu občerstvení s opékáním buřtíků. Lidé se
přišli potkat, popovídat si a zasportovat. Účast předčila naše očekávání. Projít se jarní přírodou přišlo 157
turistů. Příští rok plánujeme pochod
směrem na Březovou.
Za pořadatele SK Zvole a zahrádkáři Černíky: Hana Šiplerová
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Pomozte zachraňovat včely
Včelařský svět obchází nové strašidlo, které má zkratku CCD (Colony
Collapse Disorder), česky syndrom zhroucení včelstev. Anglická zkratka CCD pro tento fenomén je zažitá i u nás, protože tento úkaz se poprvé začal objevovat před několika lety v USA, kde jej tedy i pojmenovali
a vyskytuje se stále častěji, nyní i v jiných částech světa včetně Evropy.
I včelaři u nás již s tímto mají své zkušenosti. Jedná se o to, že bez
předchozích pozorovatelných symptomů se najednou včely vytratí
z úlu. Zůstanou plástve, třeba i plné medu, ale včely zmizí. Má se za to,
že z nějakého důvodu je postižen nervový systém včel, s následkem ztráty orientace, včely se neumí vrátit do úlu, zabloudí v krajině a hynou.
U nás se jedná zatím o ojedinělý jev, ale v USA tato «choroba» vybíjí každoročně již asi 30% včelstev. Mnoho včelařů v USA rezignovalo a přestalo včelařit. USA je hlavním světovým producentem mandlí, jejichž
úroda závisí na opylení včelami. Jejich produkce je tímto stavem již
ohrožena a škody začínají být značné. Pokud by kolaps včelstev pokračoval dále, budou škody v zemědělské produkci podstatně vyšší.
Dovolím si zde malou osobní poznámku. V roce 1996, jsem měl možnost strávit 1měsíc u komerčního velkovčelaře v Arkansasu a měl jsem
šanci poznat americké včelaření do nejmenších podrobností a účastnit
se i práce se včelami. Jedná se jednoznačně o nejproduktivnější způsob
ošetřování včel na světě, který přináší excelentní výnosy medu a zajišťuje systematické, dobře placené opylovací služby americkým zemědělcům. S naším zájmovým včelařením, to nemá nic společného, ale
nelitujme toho, americké včelaření neodpovídá významu našeho slova
včelaření (ze záliby), ale spíše intenzivní produkci medu. Nově vznikající velkochovy včel u nás se americkému trochu přibližují.
Myslím si, že CCD v USA je varovným příkladem toho, že maximalizace efektivnosti, produktivity, zisku, výkonnosti, produkce apod., bez
ohledu na respektování alespoň elementární přírodní rovnováhy, je příčinou tohoto kolapsu. Vždyť uvažme, že v USA probíhá vlastně již neustálá, celoroční aplikace chemie k léčení včelstev proti roztoči Varroa,
který včely sužuje už více jak 30 let (díky zavlečení tohoto roztoče člověkem z Indie do všech koutů světa). Navíc ještě kontinuální aplikace antibiotik pro potlačení včelího moru, který je tam plošně rozšířen.

Používají se nové , účinnější pesticidy, které proniknou do všech částí rostlin včetně pylu a nektaru, a otravují tak včelám jejich potravu.
Účinné pesticidy hubí poslední zbytky volně a divoce rostoucích rostlin,
jejichž květy včely potřebují ke zdárnému životu. Jsou včely v důsledku
lidské činnosti jen dalším druhem k vyhynutí?
A situace se zhoršuje i u nás. Jaro a časné léto ještě dává včelám dostatek potravy, ale pozdní léto a podzim je velmi kritické. Podzimní
generace včel, která má přežít několik měsíců, která má jít do zimního
období v dobré kondici, je vpodstatě podvyživená a slabá, protože krajina, ve které včely žijí, je z jejich hlediska skoro poušť.
Výzkumy dokazují jednoznačně, že v těchto podmínkách včely nemají
dostatečnou imunitu a snadno podléhají dalším bakteriálním a virovým
nákazám, které na ně číhají. Podzimní měsíce jsou také nejčastějším
výskytem CCD. Zjišťuje se nově, že včely používají pro svoji obranu
před patogeny bakterie žijící na rostlinách, které opylují. Tím získávají od rostlin i svou imunitu. Dokonalé pesticidy tedy nezabíjejí včely
přímo, ale vlastně nepřímo, protože zcela redukují jak početnost, tak
i druhovou rozmanitost kvetoucích rostlin.
Bohužel nové trendy fandí i na soukromých zahradách a zahrádkách
krátce sestřihaným trávníkům bez jediného květu, a okrasným jehličnanům více než kytičkám a kvetoucím keřům. I zde je znatelný úbytek
včelí pastvy, protože na podzim je pro včely cenný každý květ.
Jsme schopni ještě dát šanci přírodě alespoň někde na kousku naší zahrádky? Nesekat tam trávník 5x ročně, ale třeba jen jednou, dvakrát,
nechat ostrůvek přírody, včelí loučku, ať si tam vykvete to, co tam příroda vysadí, nebo můžeme vysadit sami, co poskytne obživu včeličkám.
Vždyť stačí třeba trs zlatobýlu, který kvete od srpna do října a je bohatý
zdroj pylu. Těch možností je dost. Uvidíte, že včely přiletí v každém
teplejším, slunném dnu i na podzim. Dáme jim ještě šanci? Odmění
se radostným bzukotem a budou si odnášet košíčky pylu do svých úlů,
určitě se neztratí. Najdou si tu správnou cestu, nenecháme je zahynout?
RNDr. Vítězslav Papež
Předseda ZO ČSV Davle

Adam Máj - motocross
Poprvé viděl motocross na MS v Lokti nad Ohří v roce 2011. Shrnutí
celého toho dne bylo „já to chci jezdit“. První motorka PW 50, ale hned

následovala v neznalosti koupená Yamaha TTR 50. Byla to motorka
spíš na louku než na závodní trať. Po poradě s Ervínem Krajčovičem
jsme koupili už závodní KTM 50 sx. Těžké začátky, hodně pádů a tedy
i modřin. Je to hodně těžký sport a každá chyba hodně bolí. Od poloviny sezóny 2012 už bylo znát velké zlepšení a ke konci i první stupně
vítězů. Obrovská chuť do tréninku pod vedením trenéra Petra Masaříka
přinesla svoje ovoce a od prvního závodu v sezóně 2013 byla jasná převaha. A na jejím konci? 26 odjetých závodů. 22 prvních míst, 2druhá
místa a 2 třetí místa.
První místo v Nova Sharon Cupu, druhé ve Vizinger Cupu, kde odjel
o dva závody méně a druhé místo v Ama Cupu, kde odjel o závod méně.
Jednou jsme přijeli na závody a už při přihlašování bylo zřejmé, že
trať je těžká a většina domácích jezdců znala trať lépe. Snažil jsem se
Adama přesvědčit, ať nestartuje, že pojedeme domů. Odpověď: „já tady
vyhraju“. Opravdu vyhrál s náskokem jednoho kola na druhého jezdce.
A letošní sezóna? Přestup do kategorie 65ccm, kde bude opět na začátku. Německý pohár, kde soupeři jsou až o tři roky starší, vyježděnější
a zkušenější. Věřím, že to syn zvládne a budeme opět slavit úspěch.
Držte nám palce.
Oldřich Máj
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Zvole a lední hokej
Říkáte si co má společného Zvole s ledním hokejem. No dnes již téměř
nic, ale dříve, to bylo něco jiného. To se hrál hokej závodně a ne jen
rekreačně. Však pamětníci ještě mezi námi žijí.
Dokazuje to společná fotograﬁe žijících hráčů ledního hokeje, kteří
se sešli k uctění památky, zakladatele a trenéra prvního hokejového
mužstva HC Zvole, založeného v roce 1940, pana Františka Škobise
(*1913 – +1983 ). Bývalí hráči na setkání vzpomněli na 100leté
výročí od jeho narození, a na Zvolské hokejové úspěchy a propagaci Zvolského hokeje v širokém okolí, včetně výborných výsledků i se silnějšími mužstvy. Tak se přičinili o další nadějné hokejisty, kteří pokračovali v tradici Zvolského hokeje v dalších létech.
Děkujeme za vstřícnou pomoc i starostovi OÚ Zvole p.Stoklasovi,
za příjemné prostředí pro tuto událost, včetně technické projekce.

Na fotograﬁi vidíme z leva sedící : František Škobis - syn, Míla
Řezníček, Jarda Šafránek, pamětník Josef Blecha 93 let, Ota Křehlík,
Míla Jalovecký, Jan Malý. Horní řada zleva : Karel Justián, Standa
Adámek, Petr Jasanský, Vladimír Zápotocký, Josef Brchel, Josef
Knotek, Jarda Zajíček a Jarda Malířský
Další setkání bývalých hráčů se uskutečnilo 26.4.2014 a naznačilo,
že se i v budoucích letech, budou tato setkání opakovat.Na letošním
setkání byli odměnění bývalí hráči HC Zvole,dárky ke svým narozeninám - Josef Blecha 94 let, Míla Řezníček 82 let, Standa Adámek 80 let,
Míla Jalovecký 80 let, Karel Justián 75 let, Josef Knotek 70 let. Všem
srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, aby jsme se opět za rok
sešli v hojném počtu jako v letošním roce. Za pořadatele . Vladimír
Zápotocký a František Škobis.

Oddíl stolního tenisu
Přijďte mezi nás, přijímáme nové členy
Již čtvrtým rokem hrajeme pravidelně v ZŠ Zvole a to každou středu
od 16h do 17h. V tělocvičně máme zatím tři stoly a oddíl stolního tenisu plánuje dokoupení venkovního stolu pro víkendové letní turnaje. .
U nás ve Zvoli je vítán každý, kdo by se chtěl blíže seznámit se stolním
tenisem. Začínající zájemci všech věkových kategorií (plánujeme pondělí od 20h ZŠ Zvole), a také i ti, kteří již v minulosti „pinec“ na jakékoli úrovni hráli.
Stolní tenis neboli také ping-pong je míčový sport, který se hraje
na speciálně upraveném ping-pongovém stole, který má uprostřed síťku.
„Pinec“ patří k nejrychlejším a také k nejoblíbenějším sportům na světě.
Dá se hrát na několika úrovních, od té rekreační až po profesionální.

Co budeme potřebovat?
K zahájení hry je nutné mít pálku, míček (průměr
40 mm), ping-pongový stůl, sportovní oblečení
a boty do tělocvičny. Pro děti máme pálky i míčky.

Proč hrát právě stolní tenis?
Stolní tenis je sport pro všechny generace. Zvyšuje fyzickou kondici,
zpevňuje tělo a zlepšuje postřeh. Může být brán i jako doplňkový sport
k tomu hlavnímu.
Pro bližší informace můžete kontaktovat pí. M. Mařáková e-mailem
na jiznizvole@gmail.com
M. Mařáková
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Kritický hlas
V květnu vyšlo páté číslo Zvolského občasníku. Jak je v jeho úvodním
článku uvedeno, jeho obsahem jsou kritické články, poněvadž cituji
„kritika je to, co současné vedení obce až hystericky nesnáší“, konec
citátu.
Já osobně, byť jsem členem vedení obce, kritiku snáším, pokud je objektivní a pokud možno konstruktivní. O tom, nakolik je konstruktivní,
nechť si čtenáři udělají úsudek sami. Co se týče objektivity, zde se nemohu ubránit dojmu, že o ni příliš a v některých případech vůbec nešlo.
Ale po pořádku.

„Plot v zatáčce“
vadí nám všem. Ovšem obec v této problematice podnikla ještě více kroků, než je uvedeno v článku. Včetně několika žádostí o přehodnocení
stanoviska dotčených orgánů, a to včetně zaslání petice občanů na stavební úřad upozorňující na nebezpečnost výstavby plotu z hlediska bezpečnosti chodců a vozidel. Věc ještě není deﬁnitivně uzavřena. Pravdou
však je, že obec nemá pravomoc nařídit odstranění plotu ze soukromého pozemku a řešení tohoto problému se dlouho táhne.

„Mají si kde hrát?“
dobrý nápad uvedený v článku. Musím však uvést, že tato myšlenka
vybudovat nějakou další alternativu nejen pro dospívající mládež ale
i dospělé není nová. Co je však třeba pro její realizaci – kromě ﬁnančních prostředků? Obecní, dostatečně veliký pozemek. Ten obec v současné době nemá. Řešení je tedy pouze v získání = odkupu pozemků
od soukromých vlastníků. To také rada začala provádět, lokalitou je
pozemek v prostoru bývalého prasečáku. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme byli za tuto aktivitu nařčeni v jednom z předchozích čísel
Zvolského občasníku tím, že starosta obce „odklonil“ peníze z rozpočtu, aby provedl nesmyslný odkup pozemku. Naštěstí celé zastupitelstvo
obce se projevilo jako prozíravé a zamýšlený odkup schválilo. Tolik
na doplnění.

„Chodník a veřejné osvětlení v Březovské ulici“
Vyčerpávajícího vysvětlení se dočtete v samostatném článku těchto
novin.

„Komerční zóna ve Zvoli“
Zde se již o nějakém objektivním pohledu na věc nedá příliš hovořit.
Hana Šiplerová v článku píše: „Stávající návrh územního plánu znovu
počítá s dalšími továrnami a rozšiřováním průmyslu v obci.“
Zkusme se na to podívat objektivně: Doposud platný územní plán obce
obsahuje, dá se říci, několik komerčních zón. Jedna je na severu obce
vlevo od příjezdové komunikace od Ohrobce, další je v jižnější části
– továrna Intebo a na východ od ní a poslední je v prostoru bývalého
prasečáku. Všechny tyto zóny čítají dohromady více než pětadvacet
hektarů plochy.
V zadání nového územního plánu byla navržena zóna jediná, a to zóna
v prostoru továrny Intebo, čítající ca 2,4 ha, tedy jde snížení o více než
20ha. Někdo si možná řekne, proč jste nezrušili i tuto zónu? Je zřejmé,
že komerční zónu v místě, kde stojí závod či provozovna zrušit nelze.
Další, možná stejně tak jako Hana Šiplerová ve svém článku, řekne,
proč jste nechali vedle stávající budovy továrny Intebo ještě pruh na její
případné rozšíření? Odpověď je pragmatická. Majitel závodu potřebuje
pro svoji výrobu větší prostor. Již dnes využívá halu na druhé straně ulice. Pokud bychom mu možnost rozšíření nedali, může se stát, že svoji
výrobu přestěhuje jinam. Možná někdo řekne „hurá“ a je po problému. Není. Tím se komerční zóna v prostoru stávajícího závodu nezruší.

Halu a ostatní prostory může koupit nějaký jiný podnikatel a přenést
sem svoji výrobu. A co když tato výroba bude horší než ta dosavadní,
co pak?
Toto jsou jen některé důvody, proč je v návrhu územního plánu komerční zóna taková, jaká je. A to nehovořím o ﬁnančním příspěvku do rozpočtu obce, který není vůbec zanedbatelný.
Tyto informace měla pisatelka článku všechny k dispozici, protože jsme
je podrobně uvedli na jednání zastupitelstva. Proč je v rámci transparentnosti a objektivity neuvedla? Zadání ÚP bylo veřejně projednáváno
dne 14. 6. 2012. Tehdy bez připomínek občanů k této tématice. Proč
tedy až teď?

„Proč jsem odstoupila z pozice člena finančního výboru“
V tomto článku autorka Jana Straková píše, že obec hospodaří v rámci
schváleného rozpočtu a případné jeho změny (tzv. rozpočtové opatření) schvaluje zastupitelstvo obce. Toto schválení musí předcházet čerpání peněz. To je naprosto správné. Dále píše, že praxí rady obce je
dělat to obráceně, tedy nejprve čerpat peníze a pak je nechat schválit. Když někdo napíše: je to praxí, tak to podle mne znamená, že to
dělá stále. To ale není pravda. Skutečně jsme tuto rozpočtovou kázeň
jednou porušili, spíše z neuvědomění si nesprávného postupu a snahy jednat rychle při zajišťování výstavby polyfunkčního domu. To nás
samozřejmě neomlouvá. Ale chyba se stala. Co však Jana v rámci objektivity a transparentnosti neuvedla, je skutečnost, že jsme se celému
zastupitelstvu omluvili, vysvětili, proč jsme se chyby dopustili a zároveň
slíbili, že pokud by mělo k takové situaci opět dojít, svoláme mimořádné jednání zastupitelstva a rozpočtové opatření mu nejprve předložíme
ke schválení.

„Čím se starosta a rada obce chlubit nebudou“
Tento článek Tomáše Hájka považuji za vrchol skutečně objektivního
a transparentního přístupu k práci s informacemi. Vynechám část týkající se obecního lesa. O tom by se daly popsat celé noviny a téměř vše
již také napsáno bylo. Zastavím se jen u části týkající se polyfunkčního
domu.
Tomáš píše, že 13 pracovních dní na vypracování nikoliv dokumentace, jak píše, ale nabídky je zřejmě nekorektní. Jaká lhůta jemu připadá
korektní, však neuvádí. Lhůty k odevzdání nabídek samozřejmě nebyly
„vycucány z prstu“. Odpovídaly běžné praxi ve stavebnictví. Jejich srovnávání s „některými mediálními kauzami“ mi připadá, promiňte, poněkud ubohé. Když máte k dispozici „slepý“ položkový výkaz výměr a výkresovou dokumentaci, tak jeho ocenění není zase tak náročné na čas.
To ale pisatel nevěděl nebo spíše nechtěl vědět. Podrobnosti jsou znovu
(již po několikáté) uvedeny v samostatném článku tohoto listu. V článku dále autor píše, že se oháníme tím, že výběrová řízení jsou dělána
podle zákona, ale podle něj že „okolní souvislosti s etikou už tolik společného neměly“. Abych pravdu řekl, nevím, jaké je „etické“ výběrové
řízení a co si pod tímto pojmem mám představit a co tedy etické je a co
již není. Nevím také, kolik subjektů máme oslovit při výběru nějakého
dodavatele na cokoliv, aby to bylo etické – 4, 8,10? Podotýkám, že u výběrového řízení na polyfunkční dům bylo osloveno šest ﬁrem a další tři
se přihlásily na základě vyvěšení a u tzv. „Ozelenění hřbitova“ to bylo
šest ﬁrem. A musí to být vždy ty subjekty, které nám někdo doporučí
nebo také můžeme použít nějaké své? Ani toto v článku nenajdeme
osvětleno. Není tam ani uvedeno, že výběrové řízení na polyfunkční
dům vyhrála ﬁrma, která vůbec oslovena nebyla a do výběrového řízení
se přihlásila na základě jeho vyvěšení na internetu.
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„Dotace a Zvole“
Zde musím autorovi článku dát za pravdu. Na webových stránkách
obce skutečně není nějaká samostatná kapitola, která by se věnovala
žádostem o dotace a jejich úspěšnosti. Je to asi chyba. Nám však šlo
spíše o realizaci plánů na výstavbu než jejich propagaci. Pro informaci
uvádím, že žádosti o dotace jsme podali – na výstavbu PD, ozelenění
přístavby hřbitova, výsadbu stromků a keřů u cesty do Libně a cesty ze
„Šmoulova“ do lesa.
Jedna věc je žádost podat, druhá pak získat dotaci a třetí je obdržet
peníze na účet. Naše žádost o dotaci na výstavbu PD skončila na šestém místě, přesto jsme na peníze nedosáhli. Podařilo se získat dotaci
na ozelenění hřbitova a výsadbu stromků u zmíněných cest. Peníze však
dosud nemáme, i když je akce již od podzimu loňského roku ukončena.
Je to málo? Možná ano. Chtěl jsem tím jen říci, že získání peněz z dotací je záležitost poměrně složitá a v každém případě je to běh na dlouhou trať, a to i ﬁnančně, neboť je nutné pokrýt z vlastních zdrojů dobu
od zaplacení dodavateli po připsání dotačních peněz na účet.

Kalendář akcí
Přijďte se pobavit
a zasportovat na následující
akce pořádané SK Zvole

Závěrem ještě jedna poznámka. Tento článek jsem možná nemusel vůbec napsat, kdyby informace uvedené v některých článcích Zvolského
občasníku č. 5 byly skutečně objektivní, úplné a transparentní, zbavené
zcela nepodložených narážek na jakési tajemné pikle rady – viz také
článek pana Michala Zuzy. Mnoho informací zde uvedených již bylo
publikováno ve zvolských novinách, takže o nějakém jejich zamlčování
nemůže být řeč. Mnoho dalších informací nebo vysvětlení mohli pisatelé získat prostým dotazem. Když třeba ne u starosty, tak proč ne u dalších členů rady. Možnou odpověď, že by je stejně nedostali, odmítám,
když to nikdo nezkusil – u mě opravdu za celou dobu nikdo (kromě
p. Neffa kvůli pozemku pod prasečákem) se žádným dotazem nebo
žádostí o vysvětlení nebyl, přestože jsem veřejně na jednání zastupitelstva svou ochotu o informace se podělit prezentoval. Věřím, že tento
článek přispěje čtenáři k lepší orientaci v tématu kritiky a objektivního
informování občanů.
Lubomír Duda
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