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V sobotu 15. června 2019 proběhla oslava
sto desátého výročí založení sboru dobrovolných hasičů (SDH) ve Zvoli.
V „Pamětní knize sboru“ je zapsáno, že
dne 28. února roku 1909 se sešli na popud
tehdejšího starosty obce zvolští občané
v hostinci „U Hozů“, aby utvořili zatimní výbor a tím dali základ „Sboru dobrovolných hasičů“ ve Zvoli. V letošním roce
2019 je tomu 110 let, kdy 16 občanů, kteří
se na setkání přihlásili jako činní a 5 občanů přispívajících, zvolilo prozatímního starostu a jednatele, kteří připravili
www.zvole.info

a odeslali sestavené stanovy sboru ke
schválení c. k. místodržitelství v Praze.
Tím se datuje a dokládá vznik hasičů
v naší obci.
Program oslav začal v jednu hodinu
odpoledne. Zahájení se ujal starosta
SDH Zvole David Synek, poté se slova
ujal zástupce velitele jednotky Tomáš
Hrachovec, zdravice pronesli první náměstek starosty OSH (okresní sdružení
hasičů) Praha-západ Jiří Hrdlička a za
HZS Středočeského kraje plk. Ing. Martin
Legner.
Pokračování na straně 10
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O NEJSTARŠÍM A NEJVÁŽENĚJŠÍM
SPOLKU V OBCI
LISTUJEME HISTORIÍ I SOUČASNOSTÍ
S JAROSLAVEM BOHÁČKEM

Jaroslav
Boháček

2009 – sestava při oslavách 100 let: Zadní řada odleva – David Synek, Radek Plechatý, Lukáš Zeman, Michal Sýkora, Jaroslav Boháček, Tomáš
Hrachovec, Michal Nikorák, Petr Tománek, David Krob a Jan Sýkora, přední řada zleva – Robert Danko, Luboš Hrachovec, Monika Jedličková,
Markéta Škaloudová, Denisa Hrachovcová, Kateřina Koutná, Adéla Plechatá, Barbora Šebková, Irena Krupičková, Martina Žáčková a Jaroslav
Kopecký. Snímek byl pořízen na návsi poblíže nové zbrojnice. – Autor: Ladislav Ryšánek.

Červen tohoto roku je ve znamení oslav
110 let trvání Sboru dobrovolných
hasičů v naší obci. Spolek je to dodnes nejstarší z těch, co fungují a pracují nepřetržitě a protože stojí na vlastních nohách tady žijících členů, je už
tak říkajíc od nepaměti i spolkem nejváženějším. U kancelářského stolu
nové zbrojnice jsme hlavně proto zasedli s velitelem jednotky Jaroslavem
Boháčkem (jeho zástupcem je Tomáš
Hrachovec).
Možná se to moc neví, ale už asi čtvrtstoletí představují zdejší hasiči dva právní
subjekty. Podle zákona. Je tu sbor jako
příspěvková organizace a druhá věc,
tou je jednotka jako subjekt zřízený obcí.
Začněme sborem. Jak dnes vypadá?
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Máme sto dvacet členů, pohyb je minimální. Čtyři naši členové jsou zároveň
svým zaměstnáním v pracovním úvazku
profesionálních sborů. Z našich řad je
Jaroslav Kopecký členem výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Prahyzápad. Ve sboru je evidováno osm žen
s tím, že jedna z nich, Kristýna Jakešová,
je i v zásahové jednotce.
Čeho je sbor pořadatelem, řekněme teď,
okolo oslav?
Bylo to 25. května první kolo v požárním
sportu s desítkou účastníků a letos současně s premiérou memoriálu Luboše
Hrachovce.
A teď ta druhá věc. Zásahová jednotka.
Její činnost je patrně více vidět. Jak vypadá poslední bilance?
Jednotku tvoří v současné době

sedmnáct lidí. Jde tak o tři desítky akcí
ročně. Tady v obci například námětová
cvičení ve škole. Zkoušíme nějaký krizový stav obvykle spojený s ukázněnou
a řízenou evakuací. Veškerá ta činnost je
rozmanitá a má v sobě i účasti na skutečných požárech či havarijních situacích v okolí.
Jak jsme na tom s vybavením?
Je na úrovni doby. Čtvrtým rokem žijeme
v nové zbrojnici a ve vybavení dominují
dvě auta s potřebným vystrojením.
U Zvoláků jste populární také rybářskými závody na „velkém rybníku“. To je
setrvalý stav?
Samozřejmě, jakýmsi „otcem zakladatelem“ soutěže je Mirek Veselý alias
Brďo a náš sbor tu akci pořádá společně
s obcí. Nevypadá to, že by měla skončit
www.zvole.info
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1959 – sestava při oslavách 50 let: zadní řada odleva, jde o kompletní
družstvo mužů – Karel Vocetka, Josef Hladík, Václav Volánek, Jaroslav
Kopelent, velitel Václav Nejedlý, Jindřich Tamchyna, Stanislav Šticha
a Jaroslav Malý, prostřední řada stojících odleva – správce inventáře
Jiří Trefný, Ladislav Hodač, František Maršál, Otakar Sýkora, okrskový velitel a předseda sboru v Okrouhle Stanislav Hájek, zástupce sboru
v Ohrobci Otakar Křehlík, Josef Knotek, Josef Blábol, Jaroslav Kadlec,
Antonín Boháček, Josef Zeman, Josef Hejk a člen vůbec prvního ustaveného sboru 1909 František Růžička, nad dolní řadou je čtveřice František
Malířský, zástupci sborů v Jílovém a Osnici a ing. Eduard Zajíček, v dolní řadě sedících je zcela vlevo zástupce sboru z Dolních Břežan a dále pak
jsou čestní členové sboru. Stavitel Jaroslav Šafránek, Antonín Zeman,
Josef Tikovský, Ladislav Strnad a Bohuslav Hřebík. Snímek byl pořízen
v sále Restaurantu Smetana. – Autor: Stanislav Maršál.

a nepokračovat. Naopak, všem se to líbí.
Taky asi proto, že od nápadu k akci to vůbec netrvalo dlouho.
Vraťme se zpátky k oslavám. Určitě nebudou tak rozsáhlé, jako když sbor oslavoval rovných sto let svého založení, ale
vodítkem to určitě bylo, že?
Samozřejmě. Kynologie, dopravní nehoda, požár vozidel, zásah na chemickou látku, hašení pěnou, to všechno je
pro návštěvníky atraktivní a přitažlivé.
Nakonec i živá hudba je žádaná, novinkou byla pozvánka na posezení s paní
Ljubou Krbovou. Zde žijící populární
herečkou sledovanou především v televizních seriálech. Ostatně, bydlí jen pár
kroků od místa letošních oslav. Jejich
místo je tentokrát jiné. Nikoli náves,
ale nový dům (NP klub) s pěkným prostranstvím hned u lesa.

1912 – nejstarší dochovaná fotograﬁe o zvolském hasičském sboru.
Je uložena v archivu oblastního pracoviště Státního archivu
v Dobřichovicích s odkazem, že patří do seriálu pořízeného při shromáždění okolních sborů ve Starých Skochovicích. Pozorný čtenář
na něm najde i přesné datum konání 18. 8. 1912.

a František Hrachovec nahradili starší
družstvo. A tak se
také stalo. Prvním Václava Hrachovce a Miroslava Justiána)
v krajské soutěži žáků v Pikovicích skonjménem na novém
žákovském sezna- čilo při rovnosti bodů na 1.–7. místě
v konkurenci 42 sborů, když z celkem
mu sboru ve Zvoli
šesti vypsaných disciplín (hlavní byl
u Prahy je jméno
Jaroslav Boháček! „útok na hořící cíl“) v běžeckém sprinOtec dnes zpo- tu na čas a požární teorii dokázalo nasbírat nejvíc bodů ze všech účastníků!
vídaného velitele. Jen na doplnění, ten
archivní seznam má tuto podobu (řa- Družstvo vedli Josef Hladík a Jaroslav
zení v abecedním pořádku – podepsá- Kopelent. A tak jen připomeňme: jméno
ni Josef Tikovský a Jiří Trefný): Jaroslav Jaroslav Boháček je tak podle tehdejší
Boháček – strojník, Václav Červený – evidence dnes ve sboru nepřetržitě právelitel, Václav Hrachovec, Petr Jasanský, vě 60 let!
Miroslav Justián, Jan Malířský, František
S pomocí archivů připravil
Škobis, Stanislav Šticha – zástupce veVladimír Zápotocký
litele, Vladimír Zápotocký. V roce
1961 toto družstvo (mladší Josef Brchel

Snad spolu s přáním vydařených celých
oslav a hodně dalších let v tradiční pospolitosti ještě historické ohlédnutí zpět
v hasičských dějinách ke jménu Jaroslav
Boháček. Když tento sbor oslavoval
v roce 1959 právě půl století činnosti, přijal usnesení, že založí i žákovské
www.facebook.com/obeczvole
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JAK SE STAVÍ SEN

Tento název jsem si vypůjčil ze známého pořadu uváděného v televizi. Stavba naší školky je také takový sen, který se
postupně daří splnit. Začalo to před lety nákupem pozemku, vypracováním projektu a zajištěním stavebního povolení.
Protože ﬁnancování takové stavby nebylo v silách naší obce,
čekali jsme na vypsání dotačního titulu. O dotaci jsme žádali několikrát a teprve v loňském roce se to podařilo. Pak nastalo složité výběrové řízení zhotovitele. Po výběru vhodné
stavební společnosti bylo teprve možné stavbu začít. Stavbu
jsme začali loni v červnu a za rok se pomalu blížíme do ﬁnále.
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Co je na stavbě nového? Provádějí se už dokončovací práce uvnitř školky, jsou dokončeny obklady a dlažby, osazeny
zařizovací předměty v koupelnách a záchodech, provádí se
osazení svítidel, je vymalováno, provádí se ﬁnální vrstvy podlah. Je dokončena kotelna včetně vystrojení vrtů pro tepelná čerpadla, kompletuje se elektro zařízení. Funkční je i výtah, který bude sloužit k rozvozu jídla do výdejen v patrech.
Práce také pokračují v suterénu v prostorách gastroprovozu, kde probíhá jeho vybavení varnou technikou, myčkami
a dalšími přístroji. Práce probíhají i vně stavby, je dokončena

www.zvole.info
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fasáda, kde je použit kromě barevných ploch omítek i obklad
kamenem a dřevem tak, aby školka byla opticky rozčleněna.
Upravuje se i okolí stavby, budují se nové chodníky a parkoviště, dále dětské hřiště a dokončen je i „domeček“ v zahradě
na umístění hraček a potřeb pro údržbu zahrady. Vybaveno
bude i dětské hřiště, a to prvky z akátového dřeva. Přes léto
bude školka zařízena nábytkem, bude probíhat zkušební provoz kuchyně a samozřejmě musí také proběhnout kolaudace. V září pak nastane ten slavnostní den, kdy se nám, předpokládám úspěšně, školku podaří zaplnit našimi nejmenšími
občánky. Práce kolem školky je ještě hodně, ale bude nás pak
těšit, že se to podařilo dotáhnout do konce.
Pavel Koudelka

PEPOVA ULIČKA
Takovým názvem si dovolíme pojmenovat uličku, spojení novým chodníkem ulice V Zátiší s návsí. Vznikla díky tomu, že
pan Josef Rožníček a pan Jaroslav Nerad
umožnili odkupem a darem části svého
pozemku realizaci tohoto průchodu do
lokality V Jezerách. Její výstavby a dokončení se ale bohužel již pan Rožníček nedožil. Tímto průchodem mezi zahradami
vznikla bezpečná cesta z této oblasti na
náves a k budoucím novým autobusovým
zastávkám. Nový chodník byl náležitě odvodněn dešťovou kanalizací, která bude
srážkovou vodu odvádět do rybníka. Bylo
provedeno nové oplocení průchodu a veřejné osvětlení. Povrch chodníku je opět
ze zámkové dlažby, byla rozšířena i zatáčka ulice Jílovské s novým asfaltovým povrchem. V křižovatce bude i nové zábradlí a přechod pro chodce na náves. Ulička
bude sloužit jak pro obyvatele této lokality, tak i pro bezpečnou cestu a procházky,
třeba směrem do vesnice Libeň.
Pavel Koudelka

www.facebook.com/obeczvole
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ZASTÁVKY NA NÁVSI
V červnu jsme začali s konečnou úpravou naší návsi. Úpravy
budou spočívat jak v dobudování chodníků na návsi a odpočinkového prostranství, tak i ve výstavbě nových autobusových zastávek.
Návrh projektu pro umístění a posun zastávek zhruba
o 300 metrů od stávajících směrem k ulici Jílovská byl vybrán
z několika variant občany při volbách do parlamentu v roce
2017. K těmto zastávkám bude možno dojít po osvětleném

i k rozpadu hráze velkého rybníka, která hmotnost velkých
autobusových souprav není schopna vydržet.
Podařilo se zavést novou autobusovou linku do Vraného
nad Vltavou na nádraží k vlakům, které zajišťují přepravu až
k metru Kačerov. Tato nová linka č. 672 jezdí z Nové Zvole,
také ona bude mít nové zastávky v Jílovské a U školy. Nově se
staví i zastávky v ulici Hlavní v její dolní části. Tím bude zajištěna i autobusová doprava v této části obce.

chodníku, který bude bezpečný i pro děti a nebude se muset
přecházet žádná hlavní komunikace. V místě zastávek budou
umístěny na žádost občanů i stojany pro kola.
Z jakého důvodu byla vybrána tato varianta, je zcela zřejmé.
Bude sice pro některé obyvatele obce prodloužena docházková vzdálenost k autobusu, dojde ale ke zklidnění dopravy
v centru obce na návsi a před vchodem do školy, kde denně
projíždí mnoho desítek autobusů. V neposlední řadě dochází

Věříme tomu, že zklidnění dopravy v centru obce uvítají
i obyvatelé, kteří zde bydlí a dále rodiče, kteří se již nebudou
muset obávat velkého provozu před školou a školní družinou.
Zvýší se tím i bezpečnost pro pohyb dětí při například přesunu dětí ze školy do školní družiny. A pár kroků pro někoho
navíc za to snad stojí.
Pavel Koudelka

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ „ZELENÉ KOMISE“
OBCE ZVOLE
Komise se od svého ustanovení sešla dvakrát a to 9. 5. a 7. 6. 2019.
Projednala tyto body:
• Nákup komunální techniky – zvážení výhod a nevýhod všech
nabízených vozů, včetně zkušebních jízd – doporučení radě
obce nákup Multicar M31.
• Zrušení kontejneru na směsný odpad v ulici Na Paloučku
– projednáno prořezání cesty s majitelem lesa, které umožní
průjezd vozidel svozu komunálního odpadu.
• Úprava nebo přesun kontejnerového stanoviště v ulici Kolmá
– probíhá místní šetření.
• Úprava a zabezpečení kontejnerového stanoviště v Černíkách
proti útokům žháře – komise doporučuje vybudovat ochrannou zeď a další řešení postoupila vedení obce.
• Umístění laviček – Komise doporučila umístění odpočinkové lavičky do prostoru autobusové zastávky Jílovská směr
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•

•

•
•

Černíky. Dále umístit lavičku na nový hřbitov a obnovit lavičky na starém hřbitově.
Dětské hřiště u NP klubu – Komise doporučila osazení venkovních laviček na travnatou plochu před plotem a vysazení
keřové zástěny podél komunikace.
Zlepšování kvality vody ve velkém rybníku – Komise projednala nákup provzdušňovacího čerpadla. Obecní zaměstnanci
provedou měření PH a případné vápnění vody.
Osázení otočky autobusu Nová Zvole – Komise doporučila
osázení ovocnými dřevinami a keři.
Nákup univerzální lopaty – Komise doporučila nákup univerzální lopaty (tzv. klapačky) k nakladači na traktor John
Deere.
Jaroslav Boháček

www.zvole.info
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CO JE
NOVÉHO
V NP KLUBU
V minulém čísle Zvolských novin jste se
dozvěděli o otevření Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, tedy NP Klubu.
Co je v něm a okolí, tedy uvnitř i na přilehlém oploceném prostoru, nového?
Byla dobudována odpočinková místnost
s TV, hudebním zařízením, doplněny některé deskové hry – například stolní fotbal
a dokoupeny některé herní prvky pro využití venku. V době bezvětří, já vím, že je
to u nás málokdy, ale někdy přece jen vítr
nefouká, je možno si zahrát badminton,
a to i přes síť. Fotbalu chtivé kluky, holky,
ale i tatínky, potěším zprávou, že jsme nalajnovali fotbalové hřiště, máme i branky, a tak je možno hrát fotbal. Hřiště je
kdykoliv přístupné brankou vedle budovy NP klubu a správce Rastislav Betinec

dodal své vlastní menší branky, které budou na hřišti umístěny trvale.
Také se projevila agitace ve škole.
Začaly k nám chodit děti ze školy na
tělocvik a paní učitelka s nimi provádí
nácvik dovedností, které ve školní tělocvičně dělat nejde. Co bude dál v nejbližší době?

Plánujeme ještě, ve spolupráci s učitelkami tělocviku, označit výseč pro hod
kriketovým míčkem a o prázdninách
vybudovat jednoduché zařízení pro
skok daleký.
Lubomír Duda

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
V druhé polovině května se uskutečnily
volby do Evropského parlamentu. Do instituce, která je sice pro občany nejvzdálenější, přesto však velmi důležitá. Již

Název
Občanská demokratická strana

proto, že národní státy předaly část svých
kompetencí do rukou tohoto parlamentu a Evropské komisi, která z těchto voleb
vzejde. Proto si myslím, že bylo důležité

Platné hlasy

Platné hlasy v %

128

23,48

Koalice STAN, TOP 09

118

21,65

Česká pirátská strana

109

20,00

ANO 2011

78

14,31

Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)

32

5,87

HLAS

17

3,11

Křesť. demokr. unie – Š. str. lid.

12

2,20

www.facebook.com/obeczvole

přijít a volit. Průměrná účast v Evropě
překonala 50% hranici (50,5 %), účast
v Čechách pak pouhých 28 %. Jsem rád,
že voliči naší obce se průměru Evropy
velmi přiblížili (účast 41,4 %) a ukázali,
že jim na budoucnosti záleží.
Nenáleží mi výsledky komentovat, tak
jen shrnu volební výsledky, jak to ve Zvoli
dopadlo. V tabulce uvádím strany, které
získaly více než 10 hlasů.
Děkuji všem,
kteří přišli a volili.
Mirek Stoklasa
červen 2019
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ÚSPĚCHY VAŠICH DĚTÍ
Pomalu se blíží konec školního roku a je čas bilancovat. Naše
děti se účastní mnoha soutěží a přehlídek a v mnohých jsou také
velmi úspěšné. Zde jen pár z nich, ve kterých jsme dosáhli nejlepších výsledků.
• Výtvarný podzim 2018 – do ﬁnále postoupilo 12 dětí, 3. místo ve ﬁnále
• Požární ochrana očima dětí – postup dvou prací do krajského

kola, 1. místo v krajském kole, ocenění v celorepublikovém kole
• Můj svět slov – literární soutěž, 1. místo
• BESIP – 2. místo v okresním kole
• Ukaž, co umíš – projektová a prezentační soutěž na úrovni
okresu – 3. místo
Jsou to šikulky, že?
Lucie Strejcová

REPORTÁŽ ZE SOUTĚŽE PROJEKTŮ
UKAŽ, CO UMÍŠ V JÍLOVÉM U PRAHY
27. 5. 2019, 23:00
Ležím v posteli a přemýšlím:„Zítra je ta projektová olympiáda.
Co když to nedokážu, co když to nezvládnu, co když to pokazím.
Ale hlavně, co budu říkat do té televize?!“ Jsem nervózní. Tréma
útočí ze všech stran. Bolí mě břicho. Nakonec usínám.
28. 5. 2019, ráno
Nechce se mi vstávat. Vůbec. Přesto se odhodlávám. Odjíždíme
do Jílového a já doufám, že se něco pokazí, abychom to nestihli.
Nic se nestalo.
28. 5. 2019, 8:15
Jsme na místě. Věci si odkládáme v šatně a jdeme se seznámit
s velkou tělocvičnou, ve které se shromažďují všichni. Největší
tréma ale nastává poté, když vcházíme do krásné auly. Je to prostorná místnost s pohodlnými pohovkami. Na spaní úplně ideální. (Ne nebojte, nespali jsme tam, ale po první hodině už jsme
chtěli.)
A už jsme na řadě. Slyšíme název naší skupiny a roztřeseme se.
Opatrně se zvedám a ne moc jistě kráčím dopředu auly, kde
máme projekt odprezentovat. Slyším sebe i spoluautory něco

říkat. Ani pořádně nevím, jak jsme to zvládly. Sedáme si a jsme
rády, že to máme za sebou.
Posloucháme ostatní prezentace a moc se nám líbí. Znovu odcházíme do tělocvičny a čekáme na verdikt rozhodčích.
Je to tady. Asi po třičtvrtě hodině se ozývá volání: „Vyhlášení výsledků!“ Srdce mi buší v hrudi i ve spáncích. Ale najednou se stalo
něco divného. „Na třetím místě se umístila skupina Voda!“
Jsem jako omámená, nevím, co mám dělat. Mám tam jít? Mám
se začít smát? Mám brečet? Po všech zmatcích v mysli se ale
samozřejmě zvedáme a jdeme si užít chvíle slávy. Dostali jsme
spoustu cen a měli jsme obrovskou radost. Byla jsem z toho úplně mimo. Tohle jsem fakt nečekala. Ten den se mi také splnil jeden sen. Byla jsem v televizi ve Zprávičkách na Déčku.
Na závěr bych chtěla jen říct, že práci na tomto projektu jsem
si vážně užila. Měli jsme skvělý tým. Děkuji moc paní učitelce,
že nás přihlásila a že, když jsme to chtěli vzdát, nás postrčila.
Děkujeme všem. Bylo to super a tento zážitek se mi zapíše do
paměti červenou barvou.
Tereza Mikulová, 4. A

BESIP A PROJEKTOVÁ
OLYMPIÁDA
BESIP
Akce Besip byla dopravní soutěž mladých cyklistů okresu
Praha - západ , děti vyplňovaly testy silničního provozu, jezdily na kole na dopravním hřišti, absolvovaly jízdy zručnosti
a také předvedly zdravotníkovi základy první pomoci. V této
soutěži se třída 4.A z naší ZŠ Zvole umístila na druhém místě,
těsně za vítězi.
Inzerce

Základní škola Zvole hledá zaměstnance
do výdejny obědů ve Zvoli na 0,5 úvazku.
Více informací na tel. 731 475 040, nebo mailem zszvole@seznam.cz.
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Ukaž, co umíš
Projektová olympiáda "Ukaž, co umíš" byla dlouhodobější akcí
z hlediska přípravy. Žáci 4. A si ve skupinách vybrali téma, které je
zajímalo a které se pak snažili rozpracovat do projektů. Témata byla
opravdu různorodá – mýty a legendy, Skotsko, psi a kočky nebo
drogy. Žáci se snažili jednotlivé náměty ostatním nejen přiblížit,
ale také alespoň trochu propojit své poznatky se životem a s jinými vzdělávacími oblastmi, než bylo samotné téma. Některé skupiny
i ve svém volném čase dělaly dotazníky v obci, jiné vyráběly z keramiky modely, natáčely na videa pokusy se svými domácími zvířátky
apod. Naši žáci také navíc vytvořili prezentaci v Powerpointu.
Této soutěže se zúčastnilo celkem 6 různých škol a sešlo se 14 projektů v II. kategorii 3.– 5. tříd. Finále se konalo v ZŠ Jílové u Prahy,
kde odborná porota volila 3 nejpodařenější projekty. Skupinka
dívek ze 4. A (Amálka Herrová, Terezka Mikulová a Klárka
Tománková) vybojovala nakonec krásné 3. místo se svým

www.facebook.com/obeczvole

projektem Voda. Děvčata nejen velmi podařeně prezentovala své
téma a seznámila tak posluchače s tím, co se o vodě a o plýtvání
s touto vzácnou kapalinou dozvěděla, ale také předvedla dva zajímavé pokusy. Malou třešničkou na dortu bylo pro všechny děti
také to, že se dostaly do krátkých zpráviček na ČT D :).
Myslím si, že si celé ﬁnále nakonec užili všichni zúčastnění,
i přestože nervy trochu pracovaly. Děti celkově práce na projektu
velmi bavila, přispívaly mnoha hezkými nápady a vše zajímavě
zpracovaly. Žáci si také vyzkoušeli i jednu velice důležitou věc pro
běžný život – umět komunikovat a spolupracovat se všemi členy
ve své skupině, tedy i s těmi, se kterými se neshodli. Ne vždy to
pro ně bylo jednoduché, museli mnohdy řešit i konﬂiktní situace, ale nakonec to všichni zvládli. A tato zkušenost byla dle mého
názoru na celém projektu tou nejcennější. Z mého pohledu jsou
proto pro mne vítězové všichni.
Helena Špinarová, třídní učitelka 4. A

červen 2019
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Dokončení ze strany 1

110 LET SBORU
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ VE ZVOLI
Závěrečné slavnostní slovo patřilo
starostovi obce panu Ing. Miroslavu
Stoklasovi. Následovalo předání ocenění za práci pro SDH našim členům.
Z rukou pana náměstka Hrdličky byli
oceněni Luboš Hrachovec (in memoriam), Tomáš Hrachovec, Jaroslav
Boháček ml. a Jaroslav Kopecký.
Během celého dne bylo k vidění spousta zajímavé techniky a zajímavé ukázky.
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K vidění byly například: speciál CZS 40
Titan ze Záchranného útvaru Zbiroh,
naše, již bývalá, CAS 32 Tatra 815, nyní
patřící kolegům ze Skochovic nebo historická koněspřežná hasičská stříkačka, automobilová plošina hasičů z Řep,
tři čluny (HZS Jílové, SDH Pikovice
a SDH Štěchovice) a mnoho dalších. Návštěvníci si kromě hasičských
vozů a speciální techniky mohli prohlédnout vozidla soukromé záchranné služby a také expozici Policie ČR,
kterou připravili policisté z oddělení
hlídkové služby obvodního ředitelství
Praha IV. Pro děti byla vyčleněna část

areálu s nafukovacím hasičským autem
a možností malování na obličej.
Dalším bodem programu byly ukázky.
SDH Kamenný Újezdec nám předvedl,
jak se hasilo dříve za pomoci tzv. „koňky“. Od 14 hodin se pochlubili svým
uměním zvolští psovodi. Následovala
ukázka
lezecké
skupiny
HZS
Středočeského kraje stanice Řevnice.
Z důvodu požáru v Těptíně muselo
několik spřátelených jednotek opustit oslavu, aby splnilo své povinnosti.
Předvedení jejich činnosti tedy v programu chybělo. S tím jsme se ale vypořádali, a tak je v některých ukázkách

www.zvole.info
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zastoupili naši zvolští hasiči. Ve spolupráci s HZS Středočeského kraje imitovali zásah na nebezpečnou chemickou látku. Během ukázky vyproštění
z havarovaných vozidel, kdy v jednom
z nabouraných vozidel se nacházela
skupina „rowdies“, byla demonstrována spolupráce všech základních složek
integrovaného záchranného systému,
jak Zdravotnické záchranné služby, tak
i Policie ČR samozřejmě s hasiči. A na
závěr se dvakrát realizoval zásah na
hořící vozidla, kdy podruhé se hasilo
pomocí pěny. Po dohašení hasiči udělali největší radost nejmenším hostům

www.facebook.com/obeczvole

nastříkáním pěny na travnatou plochu,
kde se všichni vyřádili. Bylo to příjemné osvěžení v parném dni. Zpestřením
byla tramvaj tažená traktorem Zetor 25
z SDH Libeň, která po celé odpoledne
vozila děti s rodiči po areálu a vyjížděla
i na projížďku po Zvoli k rybníku a zpět.
Po skončení ukázek práce jednotek integrovaného záchranného systému vystřídala moderátora Adama
Novotného na pódiu živá hudba skupiny ŠARM, která po celý večer provázela
návštěvníky svojí produkcí. Pod pódiem se vydovádělo plno tanečníků, kteří oceňovali výkony zpěvačky Vendy a
muzikantů vděčným potleskem.
Na závěr večera nám skupina BLACK OUT
FIRE THEATRE
předvedla ohňovou show. Počasí
si s námi celý den
hrálo. Zpočátku
bylo vedro k padnutí, poté přišly
bouřky a několikrát pršelo.
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Akci podpořila obec Zvole i senátor
Jiří Oberfalzer místopředseda Senátu
PČR. Rádi bychom poděkovali všem
zúčastněným kolegům, divákům a kamarádům, kteří nás dorazili podpořit a pomohli nám uspořádat důstojné oslavy výročí 110 let založení sboru
dobrovolných hasičů ve Zvoli.
Oskar Bartoš
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A SETKÁNÍ S JUBILANTY
Květen je tak trochu slavnostní měsíc. Jaro bývá v plném
proudu, příroda se probouzí, všechno kvete a rodí se po zimě
do nového života. Také letošní sobota 18. května byla slavnostní. Proč?
Protože jsme přivítali dopoledne ve velkém sále
Polyfunkčního domu nové občánky, kteří se od posledního
vítání v minulém roce ve Zvoli narodili. Hádejte, kolik jich
bylo. Celkem dvacet, to je skoro celá školní třída, a sedmnáct
z nich rodiče přivezli ukázat. Velcí školáci pod vedením paní
ředitelky Lucky Strejcové jim zazpívali, šťastní rodiče dostali
kytičku, malý dárek a zapsali se do pamětní knihy, dědečkové nebo babičky fotografovali. Všem jim to moc slušelo
a všichni, i ti mrňousové – nebudete mi to věřit, ale žádný
neplakal – si to užívali.

Pak již začala hrát hudba a vypukla neformální část. Setkání
jubilantů, jejich rodinných příslušníků a přátel se neslo, jako
obvykle, ve výborné atmosféře, mnozí si i přes sem tam nějaký bolavý kloub pořádně zařádili na tanečním parketu
a dobře se bavili. Však sál byl plný a parket také. Všichni si
pochvalovali, že se zase jednou sešli. Letos, musím konstatovat, byla zábava opravdu výborná. Někteří vydrželi hodně, ale opravdu hodně dlouho. Tak na podzim bychom si to
mohli opět zopakovat.
Lubomír Duda

Odpoledne tentýž den slavnostní nálada pokračovala. Do
velkého sálu Polydomu přišli jubilanti. Jsou to naši milí senioři, kteří dovršili v letošním roce půlkulaté nebo kulaté narozeniny. Na začátku opět všem moc pěkně zazpívaly děti ze
školního sboru a pak, po slavnostním přípitku, již proběhlo
samotné blahopřání jubilantům spojené s předáním kytičky a malého dárku. Bylo jich, ze čtyřiceti tří pozvaných, celkem osmnáct. Všem, i těm, kteří se nedostavili, ještě jednou
blahopřejeme.
www.facebook.com/obeczvole
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JANA RYCHTEROVÁ VE ZVOLI
Na konci dubna, přesně v neděli dvacátého osmého, mohli
Zvolští posluchači vyslechnout ve velkém sálu Polyfunkčního
domu velice pěkný koncert písničkářky Jany Rychterové.
Pravidelní návštěvníci vědí, že tato písničkářka zde již jednou
vystupovala v duu „Two woices“ a byla to paráda. Tentokrát
vystupovala sama za doprovodu klavíristy Radima Linharta
a – nejen houslisty – Michala Žáry. Některé skladby ještě „tvrdil“ bubeník, přesněji mladá bubenice, jak je vidět z fotograﬁí.
Na proﬁlu paní Rychterové se píše, že „poznávacím znamením
jejích koncertů jsou skvělé texty a humor, který je u většiny písničkářek neobvyklý“. Že je to pravda, se všichni diváci mohli
přesvědčit na vlastní oči a uši.
Paní Rychterová hrála a zpívala s malou výjimkou výhradně pís-

ně, které si sama skládá a píše k nim i texty, to vše často inspirované situacemi z běžného života. Připomenu jen „Strašlivou
píseň o heteropaternální superfekundaci“. Příjemné a v případě „Strašlivé ..“ i poučné bylo její průvodní slovo k jednotlivým

písním, které opět nepostrádalo humor. Spolu s výtečným doprovodem zmiňovaných pánů a dámy jsme byli svědky opravdu
pěkného a doufám, že ne posledního představení.
Lubomír Duda

NORBI KOVÁCS A JEHO PŘÁTELÉ
Páteční (22. 3. 2019) vyprodaný koncert špičkových hudebníků
Norbiho Kovácse, Pavla Fischera a Jaroslava Olina Nejezchleby
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byl skvělým hudebním zážitkem. Kytara, housle i violoncello
si ve skladbách krásně rozuměly a výborné ozvučení v podání
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Lukáše Novotného podtrhlo krásný večer. A co vše jsme slyšeli?
Nazvěme to exkursí po světě.
Hudebníci, lépe řečeno pan Norbi Kovás, začali v Maďarsku,
pak jsme se díky panu Fischerovi přesunuli přes Českou republiku až do Anglie a severských zemí a pan Nejezchleba nám ukázal, jaké to je na sopce Teide i v Americe, abychom skončili doma
„Na Portě“. Všichni tři byli výborní jak v instrumentálních

Ze života obce

skladbách, tak i ve zpěvu písní jak lidových, tak i umělých, jak
ve skladbách a písních vlastních, tak i přejatých, třeba od Petra
Skoumala. Vyprodaný velký sál Polyfunkčního domu a velmi
spokojené publikum mi dá určitě za pravdu. Byl to velmi pěkný
večer a již se můžeme těšit na někdy příště, kdy k nám tito pánové opět zavítají.
Lubomír Duda

GABRIELA VERMELHO SE SKUPINOU GARE
Ve čtvrtek 30. května jsme již podruhé v krátké době mohli vyslechnout koncert písničkářky. Tentokráte to byla paní Gabriela
Vermelho (čti Vermeljo) s doprovodnou kapelou GaRe. Tu tvoří Jakub Jedlínský – akordeon, Jakub Štěpánek – violoncello
a Michael Nosek – bicí.
Opět jsme byli svědky výborného představení. Paní Vermelho
doprovázela svůj zpěv na kvinton, což je viola s 5 hracími
strunami a 7 rezonančními strunami, a tím dotvářela zvuk
celé kapely. Její písně jsou napsány převážně na texty básníka Jana Velíška. Jaká je to osobnost? Jak se uvádí na proﬁlu
její kapely GaRe, je současně zpěvačkou, houslistkou, violistkou, hráčkou na kvinton, skladatelkou a herečkou, působí v oblasti klasické hudby, muzikálu, jazzu a rockové alternativy. Co dodat? Její písně si všichni v sále náležitě užili,
bylo to něco úplně jiného, ale zrovna tak báječného jako
předchozí koncert paní Jany Rychterové. Však po zásluze

www.facebook.com/obeczvole

posluchači v sále ocenili výkon její i doprovodné kapely vřelým potleskem.
Lubomír Duda
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JARNÍ BRIGÁDA U ZAHRÁDKÁŘŮ V ČERNÍKÁCH
na Velký pátek 19. dubna 2019 svolali zahrádkáři v Černíkách
brigádu na spolkové zahradě. Sešlo se úctyhodných třicet dobrovolníků, kteří připravili spolkovou zahradu na letošní sezónu.
Vyklidili, zametli a vyčistili celou zastřešenou plochu, umyli stoly, lavice a zařízení. Vybudovali klidné zázemí se sezením za kioskem. Pánská část opravila nábytek, ale hlavně upravila plochu
před novými toaletami včetně položení dlažby a z původní pánské
toalety zbudovala sklad. Tato místnost byla zateplena a obložena
sádrokartonovými deskami. Martin Uher upravil rozvody vody

v kiosku. Ženská část dále shromáždila, přebrala a připravila ceny
a některé pomůcky do soutěží plánovaných akcí. Na Černický slet
připravila krásnou čarodějnici na hranici. Manželé Malířovi darovali dětský domeček, který byl na pozemku usazen. V rámci brigády proběhla i koordinační schůzka k přípravě Černického sletu.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili brigády, a tím prokázali svoji
sounáležitost a náklonnost k černickým zahrádkářům a jejich aktivitám. Vážíme si toho.
Za ČZS Černíky Lenka Betincová

ČERNICKÝ SLET
V sobotu 27. dubna 2019 proběhl na spolkové zahradě
Černický slet a maškarní rej. Celá akce byla uspořádána v duchu odpočinkového a zábavného odpoledne. Ti, co mají hravého ducha, přišli převlečeni v maskách. Tentokrát to bylo
13 dospělých a 8 dětí.
Pro všechny účastníky byly připraveny soutěže a hry. Soutěžilo
se v tanci s míčky na čele, v chytání ocásků, v tanci mezi květinami na improvizované louce. Dospělí soutěžili v pivní štafetě.
Novou disciplínou byl hod polystyrénovým kvádrem rozdělený do kategorií, kterého se zúčastnili téměř všichni příchozí od
malých až po dospěláky. Rekordní hod měřil 8,60 m.
Pro všechny soutěžící v maskách, byl připraven malý dárek a pro všechny děti při hrách i sladkosti. Občerstvení bylo
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zajištěno v našem kiosku Jaruškou Hrubou za pomoci Jany
Hrachovcové.
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Samozřejmě děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě této akce. Počasí nám přálo, a tak na akci

u černických zahrádkářů přišlo kolem osmdesáti spokojených
návštěvníků.

DĚTSKÝ DEN PRO ZVOLI A ČERNÍKY

Na sobotu 1. června 2019 připravila ZO Českého svazu zahrádkářů v Černíkách, ve spolupráci s obecním úřadem Zvole
Dětský den plný soutěží a her pro děti ze Zvole, Černík a okolních obcí.
Slavnostní odpoledne odstartovalo zábavným programem v podání divadýlka Jarka Lokose. Děti se aktivně zúčastnily divadelního představení, kde si hrály, soutěžily, za což obdržely sladké
odměny, CD s pohádkami a další ceny.
Následovaly soutěže v hodu granátem a polystyrenem. Velkou
výzvou pro malé návštěvníky bylo zdolání opičí dráhy na čas.
Závodníci museli podlézat, přelézat, ukázat přesnost při strefování kriketového míčku do branek, dále sílu při koulení pneumatiky, skákání žabáků v půlce závodu dalo plno dětem zabrat.
Závěrečné přeběhnutí „kladiny“ z pneumatik také nebylo lehké.
Někdo dráhu přímo proletěl, jiní byli opatrnější, mnoho z dětí některou disciplínu zkusilo vůbec poprvé, ale všechny měly úžasný
pocit z jejich zdolání. Po celou dobu si ti, kteří dokončili soutěžení, mohli zkusit své dovednosti a znalosti v IQ koutku, kde byly
připraveny zajímavé hry a hračky přední designové francouzské
značky DJECO. Děti zde namáhaly své hlavičky například řešením

www.facebook.com/obeczvole

hlavolamů, skládáním puzzle a dalšími zábavnými a dovednostními hrami. Lákadlem pro nejmenší byl domeček plný hraček.
Vítězové všech kategorií v různých soutěžních disciplínách byli
odměněni nejen čokoládovými medailemi, ale i věcnými dárky
od sponzorů akce. Hračky a hry věnovala ﬁrma Patagonie, která je výhradním dovozcem značky DJECO pro ČR. Společnost
ABREX věnovala modely autíček i rodinný voucher do muzea
autíček, další ceny věnovala Kooperativa a Centrum Břežánek
a samozřejmě zahrádkáři z Černík.
Veselé odpoledne bylo zakončeno návštěvou hasičského vozu,
kdy nám pro zábavu místní hasiči připravili pěnu. Tou zaplnili obrovskou plochu uprostřed zahrady a děti měly možnost se
v ní řádně vyskotačit. A že nezůstalo jen u dětí!
Počasí bylo jako vymalované, Přišlo asi padesát dětí s doprovodem, Takže na zahradnickou parcelu dorazilo cca 150 návštěvníků. Dětský den v Černíkách se vydařil na jedničku. Děti si
svůj svátek krásně užily. Děkujeme všem dobrovolníkům a také
sponzorům, kteří se podíleli na přípravě tohoto vydařeného
odpoledne.
Lenka Betincová

červen 2019
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ZVOLSKÁ FOTBALOVÁ SOBOTA

V sobotu 1. 6. 2019 jsme za ﬁnanční podpory MAS
Dolnobřežansko uspořádali v areálu Sokola Zvole akci s názvem „Zvolská fotbalová sobota“, kterou jsme rozdělili na
dvě části.

Fotbalový turnaj pro nejmenší
(ročníky 2013 a 2014)
V deset hodin hvizd píšťalky zahájil fotbalový turnaj nejmenších fotbalistů. Letos byl určený pro ročníky 2013 a 2014, tedy
pro ty úplně nejmenší, kteří se na fotbalových trávnících pohybují. Při organizování turnaje jsme oslovili týmy z nejbližšího okolí, ze kterých ale přijela jen TJ Viktoria Vestec. Vedle
dvou týmů složených z domácího Sokola Zvole se dále turnaje
zúčastnil Spartak Hrdlořezy, SK Zeleneč a náš partnerský tým
FC Háje JM.
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Atmosféra na hřišti byla velice přátelská, počasí se vydařilo. Rodiče a trenéři malé fotbalisty pozitivně povzbuzovali. Po
třech hřištích pobíhalo přes šedesát dětí, které nastřílely úctyhodných 99 gólů!
Krátce po poledni si vítězný pohár vybojovalo družstvo ze
Spartaku Hrdlořezy. Pro všechny týmy jsme měli připravené
poháry, každý hráč dostal medaili, diplom a spoustu dalších
maličkostí.
Výsledná tabulka byla následující:
1. Spartak Hrdlořezy
2. TJ Viktoria Vestec
3. FC Háje JM
4. Sokol Zvole „A“
5. SK Zeleneč
6. Sokol Zvole „B“

www.zvole.info
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Turnaj v kleci a soutěže
na fotbalových modulech
Před druhou hodinou odpolední se na hřišti začaly znovu scházet děti všech věkových kategorií, aby se zúčastnily druhé části akce - „Zvolského fotbalového odpoledne“. Ta byla určena
široké veřejnosti z okolí a zúčastnilo se jí okolo čtyřiceti dětí
nejen ze Zvole, ale i z blízkého okolí (Vrané, Okrouhlo, Březová
– Oleško, Ohrobec, Dolní Břežany).
Třicet dětí si zahrálo „fotbalový turnaj v kleci“, který byl rozdělen letos dokonce do čtyř kategorií. Aby si všichni dostatečně zahráli, děti se utkaly v kleci tzv. jeden na jednoho a zvolili jsme systém hry každý s každým v rámci kategorie. Při hře
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v kleci nezáleží jen na fotbalových dovednostech, ale i na postřehu a mrštnosti, hra je velmi rychlá.
Souběžně s turnajem probíhala soutěž fotbalových dovedností na třech různých modulech a stejně jako v případě turnaje
v kleci ve čtyřech věkových kategoriích. Podobně jako při vyhlašování turnaje i v tomto případě jsme měli nejen pro výherce,
ale i pro ostatní účastníky, připravené medaile, poháry a mnoho
dalších cen.
Děkuji tímto jak MAS Dolnobřežansko za ﬁnanční podporu,
tak všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě a průběhu obou
akcí podíleli.
Zapsala: Helena Andronikova

JARNÍ SEZONA 2019 MODERNÍ A ESTETICKÉ
SKUPINOVÉ GYMNASTIKY ZVOLE
Ráda bych se s Vámi po čase podělila o aktuální dění v oddíle moderní a estetické gymnastiky, kde máme spoustu talentovaných
a úspěšných gymnastek. Letošní gymnastická sezona se nesla
v rytmu seriálu soutěží (cupů) v estetické skupinové gymnastice
a skladeb jednotlivkyň v moderní gymnastice. Gymnastky se již
zúčastnily několika pilotních závodů v ČR a poměřovaly své síly
ve skladbách s náčiním i bez náčiní se skvělými výsledky. V současné době jsou v oddíle zastoupeny všechny věkové kategorie.
A to od dětí předškolního věku po juniorky. Zájem o gymnastiku a chuť závodit je veliký. Stále je na čem pracovat. Snažíme se

www.facebook.com/obeczvole

rozšiřovat základnu. Nejvíce práce pak s trenérským týmem odvádíme v nově otevřené přípravce, kde jsou holčičky ve věku od
4 – 6 let. Formou hry, nácvikem základních prvků, ale i důrazem na
disciplínu, nám rostou budoucí závodnice. Díky zájmu z řad takto malých holčiček, se nám daří hledat a nacházet talenty. Důraz
klademe především na individuální přístup a příjemnou atmosféru. Gymnastky mají komplexní přípravu: balet, tance, manipulace s náčiním a akrobacie, tyto disciplíny jsou nezbytnou součástí přípravy gymnastek. Během letošních prázdnin se budeme
v rámci závodního soustředění zaměřovat na nové choreograﬁe

červen 2019
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společných skladeb a skladeb jednotlivkyň, jelikož i zahraniční konkurence je veliká. Naše gymnastky se zúčastnily soutěží
v maďarském Peczi a získaly 3. místo jednotlivkyně a v Salzburku 2. místo jednotlivkyně. V sobotu dne 25. 5. 2019 proběhl
ve sportovní hale v Dolních Břežanech
IV. pohárový celorepublikový závod
v estetické skupinové gymnastice. Celkem
se na půdě sportovní haly sešlo 300 závodnic z celé České republiky. Za klub SK ELI
startovala 3 družstva ve 3 kategoriích: 6 let
a mladší, kategorie 10- 12 let, kategorie
8 let a mladší. Družstvo SK ELI, kategorie
10 – 12 let, tým Indian se umístilo na úžasném 1. místě, rovněž tak družstvo SK ELI,
8 let a mladší se umístilo na 1. místě. Tým
Pink Panther, družstvo SK ELI, kategorie
6 let a mladší, se umístilo na krásném 3. místě. Vzhledem k věkové kategorii a velké konkurenci to je obrovský úspěch. Atmosféra
v hale byla úžasná, díky divákům, rodičům a činovníkům se závod povedl. Naše závodnice předvedly skvělé výkony, zúročily tak
úsilí z náročných tréninků. Pro závodnice byly připraveny krásné
ceny a pro diváky úžasná podívaná. Soutěže se zúčastnily i 3 týmy,
které Českou republiku reprezentovaly na letošním mistrovství
světa ve španělské Cartageně a vybojovaly pro Českou republiku 8. místo. Kvůli velkému zájmu letos organizujeme první letní

soustředění pro začínající gymnastky, které proběhne o prázdninách v termínu od 22. 7. – 26. 7.2019, do něhož se mohou přihlásit i děvčátka, která gymnastiku doposud nenavštěvovala. Našim
cílem je přiblížit gymnastiku dětem a předvést jim, že to není
pouze dřina, ale i zábava a radost z pohybu.
Přeji Vám krásné léto.
Za celý trenérský tým
Ing. Jana VESELÁ
Moderní a estetická gymnastika
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15. ROČNÍK VELIKONOČNÍHO TURNAJE
O ZVOLSKÉHO MEDVĚDA

V sobotu 13. dubna 2019 se uskutečnil ve škole Da Vinci
v Dolních Břežanech již 15. ročník našeho velikonočního turnaje. Turnaj, který probíhal v krásném prostředí, byl určen
pro dospělé i pro děti. Jednotlivé kategorie měly samostatné
hrací místnosti. Děti měly možnost se mezi jednotlivými koly
odreagovat na houpacích sítích či jiných prolézačkách.
V turnaji mladších dětí bojovalo o medvěda 10 mladých
šachistů a šachistek. Turnaj nakonec ovládl Adam Kranz

www.facebook.com/obeczvole

se 6 body před Tomášem Polákem (5,5 bodu) a Julií
Sladovníkovou (5 bodů).
Starších dětí hrálo osm. Turnaj vyhrál Jirka Rybáček (6 bodů).
Stejně bodů uhrál i druhý Šimon Novák, ale ve vzájemném duelu byl Jirka úspěšnější. Třetí skončil Filip Čermák se 4,5 body.
Turnaj dospělých hrálo 12 hráčů. Turnaj vyhrál Vojta Straka
se 7 body. Na 2. místě skončil Jirka Sladovník (6 bodů) a třetí
Petra Jedličková (5 bodů).

červen 2019
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V kategorii rodin vyhráli Jirka a Julie Sladovníkovi (11 bodů),
druzí byli Jirkové Rybáčkovi a třetí Jirka a Tomáš Polákovi.
Děkuji vedení školy Da Vinci za podporu a příjemné prostředí,

které hráčům vytvořilo, za provoz kavárny a kuchyně. Dále
děkuji Ondrovi Strakovi za zpracování výsledků.
Jana Straková, předseda ŠK Medvědi Zvole

Nejlepší rodiny

Nejlepší dospělí

Nejlepší junioři

Nejlepší děti

Výsledky turnaje mladších dětí

Výsledky turnaje starších žáků

Výsledky turnaje dospělých

1.

Max Sladovník

6 bodů

1.

Jirka Rybáček

6 bodů

2.

Maytáš Zvířecí

5,5

2.

Šimon Novák.

6
4,5

3.

Julie Sladovníková

4.

Adam Zvířecí

5.

Petr Láska

6.

Adam Krauz

7.

Samuel Klamo

8.

Vojtěch Břeský

2,5

9.

Jakub Šulák

2

Tomáš Lindauer

2

10.

5

3.

Filip Čermák

3,5

4.

Marek Kůrka

3

5.

Honza Rybáček

3

6.

Dan Klamo

2,5

7.

Honza Jedlička

1

8.

Jáchym Farrow

0

4
3,5
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.
12.

Vojta Straka
Jirka Sladovník
Petra Jedličková
Jirka Polák
Jirka Rybáček
Ondra Máslo
Robert Máslo
Martin Jungmann
Michal Illich
Patrik Čížek
Gustav Fillo
Béda Novák

7 bodů
6
5
4
4
3,5
3,5
3
2

2
1
1

Správné odpovědi kvízu ze strany 25: 1. O kamaších. 2. Žákyňka (Pavel Kříž ji ve filmu přejmenoval na Jeskyňku.) 3. Obě varianty jsou
přípustné. 4. Lou Fanánek Hagen (rodným jménem František Moravec). 5. Zapisují se pouze pomocí teček. 6. V Mnichovicích (jde o
příběh z knihy Josefa Lady Mikeš). 7. Salchow a Axel. 8. Ptakořitní. 9. Július Satinský. 10. John Lennon. 11. Druhou podkolenku do páru.
12. Gutalax. 13. Rýn. 14. Houby, žampióny. 15. Ivana Trump.
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JAK JSME JELI DRAČÍ LODĚ

Již několik let jsem odolával nabídkám, které mě zvaly k závo- poprvé v životě), ale se spoustou elánu, chutí vyhrávat a užít si
legraci. Postavili jsme dva statečné týmy s příznačnými názvy
dům na dračích lodích ve Vraném. V letošním roce se podařilo
(zejména z obyvatel Zvole a okolí) postavit dvě posádky a závo- „Kostel Zvole“ a „Potraviny Zvole“. Pojmenovat takto týmy nás
napadlo těsně před závodem a pořadatel nad naší fantazií podit. Pro mnohé z nás evidentně poprvé na dračích lodích.
V Klubu Lávka ve Skochovicích se od pátku 24. května sjíž- řádně kroutil hlavou. Ale trvali jsme na svém, měli jsme k tomu
své důvody.
děly k závodům posádky dračích lodí ze všech oblastí Čech
Závodu se zúčastnilo 18 smíšených a 6 ženských posádek. Po
a Moravy. V sobotu jsme dorazili i my, odhodlaní zástupci
první rozplavbě jsme pochopili, že soupeřit s nimi bude velmi
Zvole a okolí. S minimem zkušeností (mnozí z nás seděli na lodi

www.facebook.com/obeczvole
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těžké, ale ne nemožné. Závodní dráhu v délce 200 metrů s 12 závodníky na lodi jsme absolvovali několikrát. Plnou parou, s obrovským nasazením a spoustou legrace. Závod vrcholil velkým
ﬁnále, kdy se po skupinách v závěrečném ﬁniši utkaly všechny
dračí lodě. Posádka „Kostel Zvole“ se umístila ve ﬁnále D na
krásném třetím místě a posádka lodi „Potraviny Zvole“ ve ﬁnále E skončila dokonce druhá. Co na tom, že v konečném pořadí
jsme obsadili 15. a 18. místo – tedy to poslední.
Rád bych poděkoval všem, kteří se rozhodli reprezentovat Zvoli
a okolí na dračích lodích. Děkuji také organizátoru závodu dračích lodí, Produkční agentuře Tsunami Tomáše Ivanoviče ze
Zvole, za organizaci i jeho pozvání k závodu. Jeho agentura se
rozhodla startovné zvolských posádek věnovat na podporu veřejné sbírky venkovního osvětlení kostela sv. Markéty ve Zvoli.
Díky startujícím posádkám a fanoušků závodu se podařilo vybrat krásných sedm tisíc korun. Mnohokrát děkujeme!
Závod dračích lodí se náramně povedl. K pohodové atmosféře
přispělo nejen dobré počasí a bezchybná organizace, ale také
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elán a odhodlání všech posádek. Věřím, že se v příštím roce opět
setkáme „na Lávce“, a třeba i s novou ženskou posádkou.
Za lodní týmy
Vladimír Hudousek

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY „CHYŤ A PUSŤ“
Jaro je již se závodem rybářů na Velkém rybníku spjaté. I letos, za
příjemného počasí přišlo 31 rybářek a rybářů, aby svůj lovecký
um předvedli.
Největší rybu vylovil Ondřej Horník – kapra 57 cm. V kategorii
dospělých byl nejúspěšnější Jan Svoboda s celkovým výsledkem
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832 cm ryb, v dětské pak Martin vnouček s celkovým výsledkem
167 cm ryb.
Petrův zdar
Mirek Stoklasa
Pozvánka

www.zvole.info
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KULTURNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE
PRO VÁS PŘIPRAVUJE
SRPEN
24. 8. 2019

Country večer s FO3

ZÁŘÍ
Ochotníci z Vraného u nás zahrají autorský divadelní kus METRO
Výlet do Neratova v Orlických horách
Vinobraní na Sportovišti Nová Zvole
21. 9. 2019

Černická koloběžka – 8. ročník

ŘÍJEN
Cestovatel Jan Šťovíček: Na raftech Grand kaňonem
Koncert: Jitka Vrbová, Honza Früwirth

LISTOPAD
Ondřej Hejma: 30 let demokracie – Pohled spíše lidský než politický

PROSINEC
1. 12. 2019, 9:30
5. nebo 6. 12. 2019, 18:00

Mše s adventními zpěvy, kostel
Mikulášská nadílka (Polyfunkční dům)
Vánoční koncert: Malá česká Muzika Jiřího Pospíšila
J. J. Ryba – Česká mše vánoční v podání Zpěváckého spolku Hlahol v kostele sv. Markéty

24. 12. 2019, 13:00–15:00

Rozdávání Betlémského světla v kostele

24. 12. 2019, 22:00

Půlnoční bohoslužba

25. 12. 2019, 16:00

Zpívání u jesliček, kostel

Každý měsíc promítáme film z úžasné filmotéky pana Jiřího Knébla s jeho vždy zajímavým průvodním slovem.
Další programy a bližší informace budou průběžně uváděny na našich webových stránkách.
Kultura – Polyfunkční dům. Změna programu vyhrazena.

KVÍZOVÉ OTÁZKY…
1. O kterém druhu spodního prádla zpívá Karel Gott v písni Lady
Carneval?
2. Studentka střední zdravotnické školy na praxi má v nemocnici
specifikcé označení. Napište ho. Mohli jsme ho třeba slyšet ve
filmu Jak básníci přicházejí o iluze.
3. Píše se správně potenciální, potencionální, nebo pravidla připouštějí obě varianty?
4. Napište umělecký pseudonym frontmana hudební skupiny Tři
sestry, který přišel v roce 1986 o dolní končetinu při střetu s vlakem?
5. Co mají z hlediska zápisu své značky v Morseově abecedě společného prvky, jód, síra a vodík?
6. Kocour Mikeš z Hrusic jel s čuníkem Pašíkem na trakaři na pouť
a vrátili se na motocyklu. Kde se pouť konala?
7. Které dva z šesti základních krasobruslařských skoků v naší nabídce chybí? Toeloop, Rittberger, Flip, Lutz.
8. Jak se jmenuje živočišný řád, do nějž společně patří ježura i prakopysk?
www.facebook.com/obeczvole

9. Který slovenský herec hrál krále Pikolu v pohádkové komedii
Oldřicha Lipského Tři veteráni?
10. Který zpěvák a někdejší člen známé skupiny nazpíval sólově singlové hity Imagine, Happy Xmas, Stand by Me nebo Woman?
11. Co si Mr. Bean sám sobě nadělil o Vánocích do podkolenky?
12. Který farmaceutický výrobek Vám podle reklamního sloganu
„Večer chutná, ráno pomáhá"?
13. Která řeka tvoří převážnou část hranice mezi Švýcarskem
a Lichtenštejnskem?
14. Co je typickou přísadou pizzy, která je známá pod přívlastkem
„al funghi"?
15. V krátkém filmu Pan Tau na horách z roku 1970 si jednu z trojice
dívek zahrála Ivana Zelníčková. Pod kterým jménem ji o několik
let později znal prakticky celý civilizovaný svět?
Správné odpovědi najdete na straně 22.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 JIŽ ÚČINNĚ POMÁHÁ
Uplynulo již pár měsíců od Tříkrálové sbírky, která v letošním roce
vynesla úctyhodných 122 miliónů korun, které již v mnoha místech naší země a také v zahraničí úspěšně pomáhá lidem v nouzi.
Do Tříkrálové sbírky se již po několik let zapojuje i naše obec.
V letošním roce se ve Zvoli podařilo vybrat 45 tisíc korun. Část
těchto peněz je určena na projekty Charity ČR, která je pořadatelem sbírky. Částku 25 tisíc korun jsme se rozhodli věnovat na
konkrétní účel, kterým je pořízení zdravotního masážního lehátka Ceragem pro Mezigenerační centrum Julie v pražské Zbraslavi.
Lehátko je v provozu od poloviny dubna letošního roku a jeho
pořízení vyšlo na 82.500 korun. Klienti tohoto centra (po mozkových příhodách a dopravních nehodách) díky lehátku mohou
lépe a účinněji rehabilitovat a podstatně zvýšit naději na návrat do

plnohodnotného života. Centrum je přístupné všem potřebným
ze širokého okolí.
Dovolte mi, abych ještě jednou ze srdce poděkoval všem, kteří se
jakkoli podíleli na organizaci Tříkrálové sbírky ve Zvoli. Děkuji
zejména všem malým i velkým koledníkům, kteří překonali ostych
a pohodlí ve prospěch dobré věci. Děkuji také všem organizátorům, kteří pro koledníky vytvořili perfektní zázemí. Rád bych také
poděkoval vám všem, kteří jste koledníkům ochotně otevřeli dveře svých domovů a podarovali je penězi, sladkostmi a něčím ostřejším pro zahřátí. Díky vašim otevřeným srdcím je svět o něco
radostnější.
Za organizační tým
Vladimír Hudousek

KNIHA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ
NAŠEHO AKTIVNÍHO ŽIVOTA
Kdo propadl kouzlu ze čtenářského prožitku, ten si v naší „Nemám slov, abych vyjádřil, co cítím při čtení knih. Dokážu se
v té knížce úplně ztratit a zapomenout, kde jsem. To, co je skvělé
knihovně přijde na své. Díky ﬁnanční podpoře od vedení naší
na čtení, je, že na jednom řádku můžete narazit na něco, co jste
obce můžeme každoročně do naší knihovny zakoupit 80 až
se snažili vyjádřit celý život, nebo něco, na co jste se snažili přijít
100 nových knih. Při množství nabízených knih na knižním
trhu je těžké vybrat taková díla, která naše čtenáře zaujmou. celý život.“
Zpěvák Michael Jackson (1958 – 2009)
Díky místním milovníkům literatury mám spolehlivá doporučení pro nákupy nových titulů. Také musím poděkovat vám, kteří
„Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království
věnujete naší knihovně již přečtené kvalitní knížky.
Jedna z velmi příjemných činností v knihovně je vzájemné sdíle- ducha.“
Filozof Seneca (4 – 65 př. n. l.)
ní dojmů, které v nás přečtená kniha zanechala, rozebírat, co nás
potěšilo, udivilo, překvapilo, pobavilo a někdy i dojalo či vyděsilo.
Moudra o knihách nám již sdělovalo mnoho učených a boha- „Mám vášeň učit děti, aby se staly čtenáři. Aby byly s knihou rády,
tým životem obdařených osobností. Dovolím si vám pro zamyš- nikoli stresovány. Knihy by neměly odrazovat, měly by být vtiplení i pro pobavení nabídnout několik citátů od literárních veli- né, vzrušující a nádherné.“
Spisovatel, básník, scénárista a stíhací pilot
kánů a známých osobností.
Roald Dahl (1916 – 1990)
„Kdyby knih nebylo, hrubí bychom byli a neučení.“
Myslitel a spisovatel Jan Amos Komenský (1592 – 1670)
„Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení
schopni a pokud o ně stojíme.“
„Potěšení z četby se zdvojnásobuje, když člověk žije s někým, kdo
Herec Miroslav Horníček (1918 – 2003)
sdílí stejné knihy.“
Spisovatelka Katherine Mansﬁeld (1888 – 1923)
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„Ano, jsem přesně takový jako postavy v mých knihách. Jsem
tvrdý chlapík a je o mně známo, že dokážu holýma rukama
přepůlit rohlík.“
Spisovatel a scénárista Raymond Chandler (1888 – 1959)

Jsem potěšena, že se řady našich čtenářů stále rozrůstají. V současnosti máme téměř 300 čtenářů. Přijďte se do naší knihovny podívat,
a třeba se k nám také připojíte. Těším se na nové čtenáře.
Věra Humlová

ZASTÁVKA MHD ZA SEDMERO HORAMI A ŘEKAMI
V minulém čísle Zvolských novin jsme si přečetli o přesunu zastávky MHD na návsi do ulice Jílovské. Je škoda, že v době, kdy
se okolní obce snaží pro své občany zkvalitnit a zlepšit služby,
v naší obci se výrazně zhorší stávající dopravní obslužnost.
Je ke zvážení:
• „Současné umístění zastávky v blízkosti školy a družiny mi vyhovuje, nebojím se 8letou dceru pustit z družiny samotnou autobusem na kroužek do sportovní haly v Dolních Břežanech,
celá cesta je tak mimo hlavní silnice. Po přesunu budu mít
obavy o její bezpečnost.“ Adéla Radilová
• „Pro několik stovek občanů se MHD stává méně dostupné.
V okolních obcích naopak budují a rozvíjejí MHD, u nás se
MHD znepřístupňuje.“ Milan Nygrýn
• „Jako pro osobu tělesně postiženou je pro mne docházková
vzdálenost 1,2 km na zastávku nepřekonatelná.“ Michaela
Mařáková
• „Naše děti chodí od autobusu samy i ve večerních hodinách.
Nová zastávka bude stranou všeho dění, budu mít o ně strach.”
Dana Kreppke
• „Důvodem, proč jsme se přistěhovali do Zvole, byla mimo jiné
dostupná MHD. Ta se nám nyní vzdaluje.“ Jana Probstová
• „Vzhledem k našemu stáří a zdravotnímu stavu velmi omezujícímu naši pohyblivost při častých cestách k lékařům apod.
je pro nás blízkost a poklidnost nynější Zvolské zastávky autobusu velmi cenná.“ Justina Smižanská a Jiří Jersák
• „Děti, které jezdí do zvolské školy autobusem, musí nově čelit nástrahám při přecházení frekventované silnice a chůze
podél ní.“ Petra Dlouhá

CENÍK INZERCE VE ZVOLSKÝCH NOVINÁCH
VELIKOST
ROZMĚR

CENA ZA OTIŠTĚNÍ (Kč)
JEDNORÁZOVÉ

CELOROČNÍ

2 000

6 000

1 000

3 500

600

2 000

500

1 700

400

1 400

1/1 –CELOSTRANA
184 × 250 MM

1/2 – PŮLSTRANA
184 × 120 MM / 89,5 × 250 MM

1/4 –ČTVRTINA
89,5 × 120 MM

1/6 –ŠESTINA
89,5 × 78 MM

1/8 – OSMINA
89,5 × 55 MM
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• „S přesunem zastávky začne více lidí jezdit autem a dojde
ke zvýšení provozu v obci. Praha se uzavírá pro nerezidenty,
modré zóny jsou téměř všude, a proto dostupná MHD bude
pro nás nezbytná.“ Jana Straková
• „Každý týden k nám jezdí má 86letá maminka (babička
a prababička), nepřeje si, abychom ji na zastávce vyzvedávali
autem. Každý metr navíc v letních vedrech a zimním nečasu
jí cestu výrazně znepříjemní.“ Hana Císařová
Nejen my PODPORUJEME zachování stávající dopravní
obslužnosti.
Vesnička, co by kamenem od Prahy dohodil, ale k MHD to má
tak daleko jako do Prahy.
Z mnoha názorů občanů vybraly
Michaela Mařáková a Jana Straková
Docházková vzdálenost se prodlouží o 365 metrů, čas docházky 5–12 minut.
Inzerce
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Nabízím zkušenost
s místním realitním trhem.
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