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Prázdniny,

doba čerpání energie
Jsou za dveřmi a těší se na ně nejen děti.
Doba odložení pracovních povinností – snad
aspoň na chvíli, doba odpočinku. Někdo
dá přednost ležení u moře, někdo vyrazí
pěšky či na kole po krajích blízkých nebo
vzdálených. Vydechnout, rozhlédnout se,
zpomalit. Doufám, že letní čas nebude

znepříjemňován špatnými zprávami, počasí
si na nás nevymyslí žádnou záludnost a my
všichni načerpáme do žil novou energii jít
dál a posunovat věci správným směrem.
To vám všem přeji.
Mirek Stoklasa
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Práce na novém obecním
úřadě finišují

Nový obecní úřad na návsi stavíme již třičtvrtě roku a práce postupují k jeho rychlému dokončení. Předpokládáme, že požádáme
o vydání kolaudačního souhlasu stavby v první polovině měsíce
září, předání do užívání pak bude ke konci září 2022. Vzhledem
k tomu, že se nám podařilo uzavřít smlouvu se zhotovitelem ještě
před rychlým zvyšováním cen, dodatky na případné úpravy ceny
budou jen v minimální výši, a to ještě díky některým drobným požadavkům z naší strany pro zvýšení kvality stavby. Jak je tedy stavba
daleko. Dokončeny jsou střechy objektu, a to dvě sedlové, středová
plochá část, dále klempířské výrobky, okna a dveře v obvodovém
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plášti. Je provedena fasádní omítka, provádí se obklad umělým
kamenem na části uliční fasády a následně bude prováděn obklad
dřevem na další části této fasády do návsi. Na ostatních částech
fasády chybí pouze finální vrstva stěrkové omítky.
Uvnitř objektu jsou již provedeny veškeré rozvody instalací, to
je podlahového topení, zdravotní instalace, elektro silnoproud
a slaboproud. Provedeny jsou i vnitřní omítky, betony na podlahách, budou se provádět obklady a dlažby. Dále se budou provádět
sádrokartonové podhledy v podkroví, následně pak kompletace
zařizovacími předměty a svítidly. Bude také nutno provést úpravy

www.zvole.info
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kolem objektu, v přední části žulovou dlažbou, v zadní části pak
dlažbou betonovou. Využijeme i částečně původní žulovou dlažbu,
kterou byl dvůr před zbouráním původního objektu vydlážděn.
Nakonec bude třeba ještě dokončit boční oplocení a sadové úpravy.
Na závěr pak bude nový úřad vybaven nábytkem.
V objektu v části pro obecní úřad budou čtyři kanceláře a podatelna, konferenční místnost a sociální zařízení. Dále zde budou
prostory pro sklady a podkroví bude sloužit jako archiv-technická
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místnost. Ve vstupní části bude umístěna čekárna a sociální zařízení včetně invalidního. Ve vedlejším objektu, kde je původně uvažováno s úřadem pošty, bude dočasně sídlo naší MAS
Dolnobřežansko. Zde jsou dvě kanceláře se skladem a sociálním
zařízením včetně denní místnosti.
Všichni už se těšíme, že nový obecní úřad bude důstojným místem
naší vesnice a bude sloužit již brzy všem našim spoluobčanům.
Pavel Koudelka

Činnost rady obce v roce 2022
Rada obce se v letošním roce sešla celkem sedmkrát. Na svých
jednáních řešila zejména:
• žádosti ZŠ a MŠ o převod financí z jejich vedlejší hospodářské činnosti,
• nabídku na administraci žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci,
• nabídku firem Galileo a Digiday na dodávku a instalaci elektronické úřední desky, která se bude instalovat u nového obecního úřadu,
• nabídka na modernizaci webových stránek obce,
• financování a testování dětí v naší MŠ na covidové onemocnění,
• smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci
veřejného osvětlení v obci,
• nabídky na opravu komunikace v Černické ulici,
• žádost ČZS Zvole o poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000 Kč
na nákup nerezového drtiče a lisu na ovoce,
• žádost MAS Dolnobřežansko o pronájem kanceláří v dostavovaném novém obecním úřadu,
• žádost Českého svazu včelařů, z.s., Základní organizace Zvole
o finanční příspěvek na nákup včelařského vybavení pro včelařský kroužek dětí ve výši 25.000 Kč.
Řešených a informačních bodů bylo samozřejmě podstatně více,
celkem 51.

Velmi důležitá činnost rady spočívala v urychleném řešení možnosti ubytovat občany Ukrajiny, kteří ze své země uprchli kvůli
válce s Ruskem. To se podařilo velmi rychle díky tomu, že obec
mohla pro tyto účely poskytnout a příslušně upravit prostory
v „Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež“ v Březovské
ulici. I v současné době tuto možnost ubytování využívají celkem 3 rodiny a celkem 9 lidí. V nedávné době ubytovaných
bylo až 15. Není to však jen zásluha obce, ale i hodných občanů naší obce, kteří poskytli ukrajinským uprchlíkům ze svého
například lůžkoviny i další věci. Těmto našim občanům patří
opravdu velký dík.
Rada samozřejmě pravidelně dohlížela na výstavbu nového obecního úřadu. Dva až tři radní se pravidelně zúčastňují kontrolních
dnů, které probíhají jedenkrát týdně. Starosta se také zúčastňuje
jednání mikroregionu a Posázavského skupinového vodovodu
a o jednání informuje radu.
Je pravidlem, nikoliv však samozřejmostí, že žádosti o finanční
dotace od našich zájmových organizací rada pravidelně schvaluje
a zatím se to i při napnutějším rozpočtu stále daří. Z uvedeného
výčtu je patrné, že rada si na nedostatek činnosti nemůže stěžovat a je to tak správně.
Lubomír Duda

Nová škola a územní plán
Aby mohla být nová škola, musí být pozemky a ty navíc musí být
v zastavitelné ploše, kterou určuje územní plán. Škola, kterou
chceme postavit, má mít 23 kmenových tříd (kapacita 690 dětí),
www.facebook.com/obeczvole

k tomu všechny potřebné odborné učebny, dvě tělocvičny, dvě
jídelny, odpovídající gastro provoz, veškeré požadované zázemí
a taky venkovní hřiště. Žádná malá stavba. Obci se za posledních
červen 2022  3
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deset let podařilo získat do svého majetku veškeré pozemky, na
které by se vešla. Jen s některými z nich náš současný územní
plán nepočítal jako se zastavitelnými. Ale to snadno mohla napravit změna územního plánu, kterou zastupitelstvo odsouhlasilo a zadalo. Vše šlo velmi rychle, dotčené orgány vypisovaly
kladná stanoviska až na Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu. Tam jedna z úřednic zastává názor, že ochrana půdy je ve větším veřejném zájmu než stavba školy. Marné
bylo osobní setkání, marné přesvědčování. Peníze prý nejsou
nad ochranu půdy, že si prý má obec pořídit pozemky tam, kde
se stavět může. Na mou otázku, kde že máme vzít tak přibližně
200 miliónů korun na koupi takových pozemků, paní úřednice
jen pokrčila rameny. Pravdou je, že už druhý den projednávala
tento problém rada kraje. Tento problém se totiž netýká pouze
obce Zvole, ale vlastně všech, kteří chtějí školy stavět. A o týden
později navštívil Zvoli náměstek hejtmanky pro regionální rozvoj a územní plánování Ing. Bc. Jiří Snížek. Po konzultacích s vedoucími Odborů územního plánování a stavebního řádu, a právě
životního prostředí a zemědělství máme přislíbeno, že odpověď
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na naši žádost o změnu stanoviska bude kladná. A co je na tom
nejhorší? Toto jediné záporné stanovisko posunulo začátek výstavby školy o jeden rok.
Sepsal Mirek Stoklasa

Ceny energií
Asi každý s velkou nelibostí sleduje růst cen energií. Pohled na
faktury a vyúčtování za elektriku vyvolávají otázku, kam že to
až může vylézt? Příčin je celá řada. Ty hlavní snad obchodování
s emisními povolenkami, rušení uhelných případně jaderných
(Německo) elektráren, podpora obnovitelných zdrojů, ceny plynu, válka. Když před rokem přišel pan místostarosta Duda s návrhem na fixaci ceny elektřiny pro obec, a to na dva roky, ceny se
nám moc nezdály. Z dnešního pohledu to však byl „majstrštyk“.
Fixovaná cena obce je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 v rozmezí 1500
až 1780 Kč za 1 MWh (bez daní a souvisejících poplatků), což je
necelá třetina současných ceníkových cen. Bohužel vedení školy

ve fixování cen tak úspěšné nebylo. Ve spojení s nepovedenou
rekonstrukcí topení z roku 2005 (přímotopné elektrické kotle)
tak stojíme před problémem navyšování rozpočtu na elektrickou
energii. A že škola „spolkne“ v topné sezoně za měsíc víc než
rodinný dům za rok, si asi dokážete představit. Řešení připravujeme. Instalace tepelných čerpadel do začátku topné sezóny
a snížení spotřeby. Je to jediná cesta, jak ušetřit. Investici odhadujeme tak na jeden milion korun, při dnešních cenách energií
je ale její návratnost rychlá. Oslovili jsme již dva výrobce a čekáme jejich nabídky.
Sepsal Mirek Stoklasa

Stavba povolena
Štítek, který je umístěn na každé povolené stavbě a k jehož opatření
čeká stavebníka často trnitá a dlouhá cesta. Vždyť v paragrafech
stavebního zákona se dá bloudit donekonečna. Píši dnes o povolení na připravovanou stavbu – Novostavba bytového domu
pro sociální bydlení. Domu, který má stát na místě současného
obecního úřadu a ve kterém mají být čtyři malé byty. Smlouvu
na zhotovení dokumentace a vyřízení povolení jsem
za obec podepsal
v říjnu roku 2018.
Kupodivu však za ty
čtyři roky povolování nemohou úřady – ty byly vstřícné,
do jednoho roku by
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bylo hotovo, ale naše „úžasná“ sousedka, která se s obcí od roku
2012 soudí o pozemky, které jí nepatří, ale které vesele užívá.
I přes to, že nová stavba velikostí i stylem kopíruje současný úřad,
žádost o stavební povolení paní sousedka opakovaně napadala
u stavebního úřadu, zpochybňovala vyjádření dotčených úřadů
i profesní znalosti našeho projektanta. Mnohastránková odvolání, ve kterých se nedalo orientovat, její osobní návštěvy a komunikace s referenty stavebního úřadu na hranici vyhrožování.
Dvakrát o povolení rozhodoval odvolací orgán – Středočeský kraj.
A po čtyřech letech – štítek s označením „STAVBA POVOLENA“.
Možná by měl náš právní řád pamatovat na ty, kteří maří úsilí
ostatních smyšlenými námitkami a „umožnit jim“, aby se podíleli na úhradě nákladů na vyvrácení jejich neoprávněných bludů. Třeba ve formě veřejně prospěšných prací. Možná by se ve
zdejším kraji stavělo lehčeji.
Sepsal Mirek Stoklasa
www.zvole.info
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18. ročník Zvolského běhu

V sobotu 28. května se po dvouleté vynucené přestávce uskutečnil 18. ročník zvolského běhu, letos poprvé jako Memoriál
Karla Matznera.
Pro děti byly již tradičně připraveny tratě na 50 m, 200 m, 600 m,
800 m a 1500 m . Na start se jich postavilo letos celkem 59. V kategorii dorostenců poměřili síly 3 účastníci na trati dlouhé 3100 m.
Novinkou byly letos rodinné štafety na 3 × 1000 m. Celkem
se představilo 7 rodinných štafet.
Vyzdvihnout bych chtěla hlavně
štafetu, která se sice umístila na
posledním 7. místě, ale byla mimořádná složením svých členů
– jejich věk se rovnal součtu úctyhodných 221 let!!
V kategoriích dospělých soutěžilo
celkem 14 žen a 30 mužů. Ženy
a muži nad 75 let soutěžili na trati
dlouhé 5300 m, muži do 75 let na
trati 7500 m. V absolutním pořadí žen vyhrála Zuzana Mikulová,
v absolutním pořadí mužů Ondřej Palouš. Kompletní výsledky
si můžete prohlédnout na stránkách www.hsh.cz/zvolskybeh.
Závodníci na prvních 3 místech si odnesli diplom, pohár a drobné věcné ceny.
Ocenili jsme i nejstaršího závodníka, kterým byl ve svých 88 letech Jiří Pejpal.

www.facebook.com/obeczvole

Karla Matznera jsme si všichni připomněli na výstavce, která byla
připravena v zázemí závodu. Všichni si mohli prohlédnout bohatou sbírku medailí z běžeckých závodů z celého světa, kterých se
Karel aktivně účastnil až do svých 92 let. Nahlédnout jsme mohli
do knížek, které Karel napsal nebo se na nich podílel.
Letos jsme rozhodli, že startovné bude dobrovolné a bude se vybírat na konto Ukrajina Člověka v tísni. Díky štědrosti běžců jsme
vybrali a odevzdali celkem 9655 Kč.
Děkuji Obci Zvole a Kulturní školské a sportovní komisi za pomoc
a podporu organizace závodu
a sponzorovi – firmě HSHsport
za věcné ceny a technické zajištění časomíry.
Na závěr bych chtěla poděkovat
všem dobrovolníkům, kteří se na
organizaci podíleli. Byť je to jenom malý lokální závod, je nutné
připravit tratě, postavit start a cíl,
připravit přihláškový systém, prezentaci, výdej startovních čísel, zajistit časomíru, administraci
výsledků, připravit občerstvení, zázemí pro závodníky, připravit
diplomy, vyhlášení výsledků. Díky ochotě a nasazení všech se závody povedly a i díky počasí, které bylo letos mimořádně vstřícné,
si všichni užili pěkné běžecké dopoledne.
Katarína Hánělová
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Divadelní víkend pro děti

V předvečer Mezinárodního dne dětí jsme pro ty naše nachystali
divadelní víkend. Jak v sobotu 28., tak i v neděli 29. 5. se mohly
děti i se svými rodiči pobavit na představení Hudebně divadelního cirkusu Mi-Ja. Na programu byla v sobotu hudební pohádka
Čert a kouzelník. Představení se odehrálo na zahradě Polydomu.
A přesto, že nebylo moc hezké počasí, návštěva byla veliká. Diváky
před deštěm chránila střecha stanu, takže byli blízko cirkusové
manéže, kde je společně s čertem a kouzelníkem rozveselil klaun
Zmatlík. V neděli se mraky rozhodly poslat do Zvole trochu deště,

a tak se hra z prostředí divokého západu „Her-nice-fix“ odehrála
v teple a suchu velkého sálu Polydomu. Tentokrát celým pořadem,
jako klaun Zmatlík, provázel herec Míra Nosek. V závěru pořadu
si zájemci zasoutěžili o sladké ceny. Věříme, že takováto krásná
víkendová, sváteční odpoledne přivedou děti k zájmu o živé herce a muzikanty a že jim budou dávat přednost před pohádkami
v televizi a reprodukovanou hudbou.
Jarda Strejc

Čarodějnice 2022
Dvakrát po sobě nebyly. Dvakrát nám nařízení spojená s pandemií zabránila se setkat. A ty letošní – stály za to. Hranice, snad
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o půlku vyšší než ty předchozí, skvěle připravená od zaměstnanců obce, nad ní rozhlížející se čarodějnice od Lenky Netopilové.

www.zvole.info
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Skákací hrady a spousty dětí s maskami i bez masek. Živá hudba.
Opravdový filipojakubský rej. S přicházejícím šerem zapálily dvě

nadějné čarodějnice oheň a pak už jen klidný večer u ohně. Letos
se čarodějnice opravdu vydařily.
Mirek Stoklasa

Dobré ráno blues band
No, dobré ráno to nebylo, ale dobrý večer to opravdu byl. Večer
24. března vystoupilo v polyfunkčním domě trio muzikantů, trio
Česko – americké, se jménem uvedeným v názvu článku, tedy
„Dobré ráno blues band“. Jak již bylo uvedeno v pozvánce na koncert, jedná se o jednu z nejúspěšnějších bluesových kapel v Česku
s více než tisíci koncerty napříč Evropou. Tvoří ji profesionální
hudebníci, kytarista Vít Kopecký, bubeník Vladislav Sosna a hráč
na foukací harmoniku a zpěvák Brynn Stephens. V roce 2018
jako jediní z Česka reprezentovali naši zemi na mezinárodním

www.facebook.com/obeczvole

festivalu European Blues Challenge v Norsku. Kapela zahrála
převážně vlastní skladby Bryna Stephense, které obvykle on nebo
spíše jeho kolegové uvedli. Jednalo se o povedený koncert, který
dal nahlédnout nám posluchačům do žánru, který ve Zvoli, pokud mě paměť neklame, ještě nezazněl. Díky za to, bylo to velmi
pěkné. Škoda, že velký sál nebyl úplně plný, byť návštěva byla
slušná a atmosféra výborná.
Lubomír Duda
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Harfa a housle
v polyfunkčním domě
Před pár roky, ještě v předcovidové době, zazněla
v Polydomě harfa jako sólový nástroj. Zahrála na ní
paní Zbyňka Šolcová. Musím konstatovat, že se jednalo o velmi povedený a pěkný koncert návštěvníky
pochvalně hodnocený. Když se objevila v nabídce
kulturních akcí na duben upoutávka na koncert pro
harfu a housle v podání paní Zbyňky Šolcové a pana
Viktora Mazáčka, hned jsem se začal těšit, protože
koncerty pro harfu a housle nebývají na koncertních
pódiích běžné.
Mé očekávání se naplnilo. Oba protagonisté předvedli pestrý výběr skladeb jak klasiků – Bach, Händel,
Vivaldi – tak i autorů nedávných – Sarasate, Grieg – až
po skladbu současné americké harfenistky a skladatelky Deborah Henson Conant „Barokní flamenco pro
sólovou harfu“.

Za zmínku stojí také dvě skladby slavného houslisty a skladatele Nicoly Paganiniho napsané přímo pro housle a harfu. Oba
umělci předvedli jak některé sólové skladby, tak i společné kusy
a to opravdu mistrovsky, takže my posluchači jsme byli nadšeni.

Každý musel něco přidat a stálo to za to. Věřím, že oba umělce
nevidíme ve Zvoli naposledy.
Lubomír Duda

Bláznovy
zápisky
Po delší době se na „prknech“ polyfunkčního domu odehrálo divadelní
představení. Šestnáctého května večer
zazněla na zmíněných „prknech“ slova
klasika. Gogolova hra Bláznovy zápisky,
hra pro jednoho herce v podání pana
Jana Přeučila.
Samotná hra je založená na zápiscích
z Gogolova života a jak se píše v jedné anonci „dává Janu Přeučilovi možnost fantasticky ztvárnit příběhy lidiček
směšných až k pláči a politováníhodných k popukání, zobrazit ostré kontury
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charakterů“. To se, myslím, panu Přeučilovi povedlo dokonale
a naši návštěvníci si mohli tak říkajíc z první ruky vychutnat
jeho herecké mistrovství. Však byl za svůj výkon odměněn
uznalým potleskem.

Ze života obce

Je hezké, že můžeme téměř z klidu svého „domova“ zhlédnout
a vyposlechnout něco klasiky v podání opravdové herecké osobnosti. Jednalo se o výborné navázání předchozí divadelní tradice
na půdě Polydomu.
Lubomír Duda

Květnové autorské
čtení v knihovně
Návštěvníci knihovny měli příjemnou a zajímavou možnost nahlédnout do duše mladého autora, básníka „Buráka“ (Tomáše
Pocnara). Připravil si pro nás výběr ze své knížky veršů s příhodným názvem „I ty se v tom najdeš“. V jeho básních se odráží bohatost jeho emocí, úsměvných i mrazících.
Zároveň nám zahrál na kytaru a zazpíval Honza Bláha z kapely
Resumé. Jeho hudební vstupy vhodně dokreslovaly celou atmosféru rokovými baladami. Literární posezení nás inspirovalo k zamyšlení nad hodnotami lásky, radosti, nudy i zklamání.
„Buráku, děkujeme a někdy zase
na viděnou a na slyšenou“.
Věra Humlová

www.facebook.com/obeczvole
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Knihovna Zvole
Vážení a milí čtenáři, zvolská knihovna má během měsíců července a srpna
prázdninový provoz. To znamená, že výpůjčky probíhají individuálně na
základě vašeho zájmu. Stačí poslat SMS na mobil 727 970 800 s dotazem,
kdy bude možnost si knížky půjčit nebo vrátit již přečtené. Obratem se vám

ozvu a domluvíme se na vaší návštěvě. Přeji vám všem příjemné prožití letních měsíců a v září se na vás těším v knihovně v normální výpůjční době.
Úterý 10–12 hod. A čtvrtek 16–18 hod.
Věra Humlová

Nabitá sezona Moderní gymnastika

Letošní sezona moderní gymnastiky byla opravdu nabitá. Podařilo se
nám absolvovat 20 závodů cupů, přeborů a mistrovství České republiky ve třech kategoriích moderní gymnastiky. Na mistrovství České
republiky ve Vyškově nás reprezentovala Veronika Anna Vostřáková
a v Olomouci Petra Trnovcová. Můžeme se radovat z medailí a úspěchů od těch nejmladších gymnastek ročníky 2016 až po nejstarší 2004.
Úžasný byl Přebor Prahy, kde zvítězila a zlatou medaili si přivezla
naše gymnastka Adina Dlouhá, naděje nejmladší roč. 2016, dále v kategorii naděje mladší A získala bronzovou medaili Veronika Anna
Vostřáková roč. 2013, a to již v trojboji sestava se švihadlem, obručí
a bez náčiní. Lily Angelina Radivojevic, naděje
mladší B, nám dovezla z Přeboru stříbrnou
medaili. A dále naše naděje nejmladší 2014
Alžbetka Papajová zvítězila a zlatou medaili
si přivezla z pohárového závodu z Hradce
Králové. A velmi úspěšný byl také závod RG
cup Hodkovičky, odtud hned 4 zlaté medaile
Aneta Beranová, Alžbětka Klímová, Dorota
Novotná a Zara Solarová. Rádi bychom vyslovili velký obdiv našim juniorkám Klárce
Malířové a Sabině Jelínkové. Prvním rokem
závodily s nejtěžším náčiním – se stuhou – na
Přeboru hl. m. Prahy a jejich výkony byly na
vysoké úrovni.
Velký dík patří především rodičům, trenérům,
baletním pedagogům, kteří se nemalou měrou

podíleli na přípravě závodnic. Nyní se již těšíme na náš závěrečný pohár,
který se uskuteční 11. 6. 2022 v Dolních Břežanech a po něm následuje
akce „Pojďme se rozhýbat“ – spousta pohybu parkour, gymnastika, atletika věkově neomezeno, příznivci sportu jsou srdečně zváni.
Moc rádi uvítáme do našeho týmu šikovné malé gymnastky.
V létě plánujeme soustředění pro závodní i nezávodní skupiny,
těšíme se na Vás, můžete nás sledovat na našem FB, webových
stránkách a instagramu.
Krásné sportovní léto všem Vám přejí
trenéři a gymnastky SK ELI !

Zvolský kvíz

Kvízové otázky…
1. Kterým druhem ovoce bývá obvykle ozdobem
scharzwaldský dort?
2. O kterém svém modelu před časem automobilka Renault tvrdila, že je anděl ve městě a ďábel na
dálnici?
3. Kdo u nás vládl po Přemyslu Otakarovi I. a před
Přemyslem Otakarem II.?
4. Lev, který drží písmeno Gé, je ve znaku kterého našeho krajského města?
5. Který stát s levostranným automobilovým provozem
je rozlohou největší?
6. Zpěvačka Alice Taťounová vystupuje pod kterým
pseudonymem?
7. Ebonit je syntetický kaučuk s vysokou příměsí kterého
prvku?
8. Které město na Sokolovsku má svého jmenovce mezi
pražskými čtvrtěmi?
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9. Čím se vyznačuje ten, kdo má podle lidového rčení
čtyři oči?
10. Jak se jmenuje titulní hrdinka opery, kterou Bedřich
Smetana nedokončil?
11. Danzig je německý název kterého významného polského města?
12. Ve které zemi byla roku 1940 zaregistrována značka
stavebních výrobků z bílého pórobetonu Ytong?
13. Jak se jmenuje píseň skupiny Yo Yo Band, ve které se
zpívá o obci Pičín?
14. Jak se nazývá největší tuniský ostrov, jenž je v současnosti díky svým plážím velmi častým cílem turistů?
15. Jak se v českém a slovenském folklóru nazývá démon
či skřítek obývající a střežící doly?
Správné odpovědi najdete na straně 22.

www.zvole.info
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Ukončení dlouholeté kariéry
– Jarda a Honza Malých
V neděli 22. května 2022 na valné hromadě Sokola Zvole skončil
na svoji žádost pan Jaroslav Malý ve funkci předsedy spolku. Jarda
byl spolu se svým bratrem Honzou několik desetiletí neodmyslitelnou součástí vedení Sokola a za jejich působení došlo k rozvoji celého areálu, mimo jiné k vybudování zavlažování, hřiště na
nohejbal, na plážový volejbal a hlavně bylo postaveno osvětlené
tréninkové hřiště s UMT. Věříme, že oba bratři se nadále budou
na činnosti Sokola podílet i jako čestní členové klubu.
V rámci poděkování byl na jejich počest sehrán exhibiční zápas
hráčů, kteří s nimi hrávali v jednom týmu, nebo nastupovali v mužstvech, které oba bratři v průběhu uplynulých let trénovali. Na
zápas se sjelo hodně zájemců, kteří chtěli nastoupit k utkání, ale
bohužel počet hráčů byl limitovaný počtem dresů. Nakonec tedy
v „týmu Jardy“, který se utkal s „mužstvem Honzy“ nastoupilo
celkem dohromady 36 hráčů. Zápas si všichni užili, atmosféra
byla vynikající, tempo hry vysoké a průběh dramatický. O tom
svědčí i výsledek 2:2, který ovšem není důležitý, ale je třeba říci,
že nezarmoutil ani jednu stranu.
Nelze tady jmenovitě psát o všech zúčastněných, ale pro pravidelné dlouholeté diváky můžeme uvést (jména si zkuste doplnit
sami, společná pozápasová fotografie vám snad pomůže), že:
• nejstaršímu hráči bylo 72 let nejmladšímu 13 let.
• zápasu se zúčastnilo celkem šest bratrských dvojic
• jeden děda si zahrál se svými vnuky a čtyři tátové se svými syny.
• utkání sehrál hráč, který již od roku 1979 až do současnosti
hraje nepřetržitě mistrovské zápasy v dresu Sokola Zvole
• zápasu se zúčastnili tři brankáři

• nejtěžšího a nejlehčího hráče dělilo 62,4 kg (pouze odborný
odhad znalce)
• jeden reprezentant internacionál a jeden současný hráč nejvyšší české soutěže si zahráli s několika hráči nastupujícími
v současnosti v nejnižší české soutěži
• zápas hráli dva současní předsedové (a jeden bývalý) fotbalových klubů v našem okrese
• více než 7 hráčů nastupilo letos v soutěži FAČR a zároveň hraje
i za starou gardu Zvole
Tak ten, kdo byl schopen doplnit všechna jména má můj obdiv (!),
ten kdo ne se mě může zeptat – stačí už jen rozluštit autora zápisu.
Zapsal „hráč - pozorovatel“ z levého křídla
týmu Jardy (červený dres, 56 let)

První fotbalová radost – turnaj
malých kluků a holek
S finanční podporou MAS Dolnobřežansko a v rámci projektu
Okresního fotbalového svazu Praha-západ s názvem První fotbalová radost se v neděli 5. 6. 2022 dopoledne uskutečnil turnaj
hráčů ročníku 2015 a mladší a hráček ročníku 2014 a mladší.
www.facebook.com/obeczvole

Turnaj měl neuvěřitelnou atmosféru, zúčastnilo se ho osmnáct
týmů z celého okresu, po hřišti běhalo najednou téměř devadesát
dětí, hrálo se na devíti hřištích současně systémem tři proti třem
na čtyři malé branky bez brankáře.
červen 2022  11
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V tomto věku si týmy počítají jen vstřelené góly a těch nakonec
padlo více než 400!
Vítěznému týmu předával putovní pohár předseda OFS Prahazápad a bývalý reprezentant Jan Rajnoch, všechny děti dostaly
medaile a nějakou tu dobrotu.
Paralelně s fotbalovým turnajem probíhal v našem areálu
Sokola Zvole i beach volejbalový turnaj, kde hráli rodiče
v jednom týmu se svými dětmi i dospělí proti sobě navzájem. Počasí nám přálo a tak celé dopoledne mělo tu správnou
„plážovou“ atmosféru.
Díky moc všem za účast a pomoc s organizací!
Zapsal:
Michael Andronikov

Circus Ponorka v Polydomě

Za tímto „cirkusem“ se skrývá jediný muzikant, Honza Ponocný.
Když vystupuje v Praze, těžko se na něho shánějí vstupenky. Byl
jsem tedy rád, že přijal moje pozvání zahrát u nás v Polydomě.
Ponorka není jen brilantní hráč, který vystupoval po boku Ivana
Krále a Mekyho Žbirky, ale je zároveň uznávaným skladatelem
filmové a divadelní hudby. Dlouhodobě spolupracuje s režisérkou Alicí Nellis (za hudbu k filmům Mamas & Papas a Revival
získal nominace na Českého lva) a také s Petrem Zelenkou (např.
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hudba ke kultovnímu seriálu Dabing Street a aktuálnímu filmu
Modelář). Jeho hudbu uslyšíte např. i v Národním divadle, ve
Studiu DVA a v Divadle Kalich. Při koncertech Circusu Ponorka
tak máte často pocit, že tuhle pecku odněkud znáte – ano, bývá
to třeba právě z Dabing Street, Revivalu nebo populárního filmu Perfect Days.
Jeho one-man-show pobavilo všechny přítomné. Vplul na jeviště ve
svém kloboučku a nepřestal dvě hodiny udivovat svými tanečními
kroky, vkusnými vtípky a hlavně muzikou.
Za pomocí jedné kytary a přidáváním zvuků
z mnoha mixážních krabiček, dokáže plně
nahradit celý orchestr, rockovou skupinu
či folkového hráče. Někdo ho poslouchal
se zatajeným dechem, někdo se přidával
tleskáním. Byl z toho krásný a pohodový
večer. Ne nadarmo se o Circusu Ponorka
mluví jako o návykové záležitosti.
Jarda Strejc

www.zvole.info

Zvolské noviny

Černíky

Černický slet 2022
Vzhledem k tomu, že se v Černíkách dlouho nic nedělo, na výzvu sousedů se tým ve složení Láďa Salaj, Petr Liška a Roman
Vrchovský rozhodl, že v sobotu 30. dubna uspořádají oslavu
čarodějnic „Černický slet“. Akce byla skromnější, než bývalo
zvykem, jen táborák, točené pivo, občerstvení a volná zábava.
Na připravené hranici si bylo možné opéct buřty, Petr Hanzl
griloval klobásy a Rosťa Betinec točil pivo. Díky Aleně Betincové,

www.facebook.com/obeczvole

která neúnavně obsluhovala ve stánku, byli návštěvníci akce
spokojeni a s radostí si užívali krásného, vlahého večera za
zvuku hudby, kterou pro ně mixoval Petr Hanzl. Postupně na
spolkové zahradě ČZS v Černíkách pobylo asi 100 spokojených návštěvníků.
Lenka Betincová
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Přesně za rok oslaví zdejší Sokol
100 let svého založení
Zní to možná neuvěřitelně, ale druhý nejstarší spolek v obci (první byli hasiči v roce 1909) oslaví za rok v květnu
už 100 let od svého založení. Sluší se připomenout něco z té historie alespoň obrazem.
Toto je Zakládací listina
zdejšího Sokola. Byl založen
a úředně zaregistrován jako
Sokol Zvol a obsahuje jednu
úřední nepřesnost. Místo
letopočtu 1923 nacházíme
na originálu chybu. Totiž
rok 1293.

S pomocí archivů připravil
Vladimír Zápotocký

První funkcionáři. Úplně
vpravo první předseda
Bedřich Havelka, vedle
něho jeho zástupce a později
druhý předseda Josef Blecha.
Oba statkáři z Ohrobce.
Teprve ta třetí osoba měla
„domovské právo“ u nás ve
Zvoli. Tajemník a pokladník Antonín Zeman. Dodnes
ten rod obývá první stavení u silnice vedoucí právě
z Ohrobce.

Nejstarší archivní trofej. Tu získal Václav Boháček
(určitou dobu tajemník MNV) z velmi kvalitní sestavy
gymnastů. Tu vedl zasloužilý cvičitel František Maršál
(v řadě stojících zcela vlevo). V evidenci sokolů se
objevila v roce 1928.
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Ojedinělým úspěchem byl start dvanácti mládežnických
cvičenek na Všesokolském sletu 1938 na Strahově. Vedla
je cvičitelka Anastázie Zemanová, jinak matka učitelky
a ředitelky zdejší školy Věry Vyskočilové.

Historie Zvole

Dokumenty, kdy se o sportování zdejších sportovců
dověděli čtenáři novin. Snímek z hokejového zápasu Zvole
– Měchenice (hráno o Vánocích 1940 s naší výhrou 3:1)
otisk deník Náš venkov až v lednu 1941. Při zákroku je
zachycen náš brankář Jan Nejedlý. Také v druhém případě
stál fotoreportér u branky. Fotbalové. Právě jsme otevírali
nynější hřiště (o pouti 1952) a vyhráli zase 3:1. Soupeřem
byla vojenská jedenáctka posádky Lešany. A jméno našeho
brankáře? Jiří Kauer.

Doklad o patrně nejcennější výhře z našich hokejových dějin. V soutěži
vypsané pražským primátorem o „jeho“ pohár pro amatérský hokej
jsme v duelu o třetí místo s týmem Modřan vyhráli neuvěřitelně 9:0!
Kdo hrál finále? Říčany a Zbraslav.

www.facebook.com/obeczvole
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Fotbalová cesta vzhůru začala ve druhé polovině
šedesátých let. Dva doklady: srpen 1966 – Zvole vítězí
v soutěži pořádané Vltavanem. Vítězové s trofejemi po
finálovém duelu v Měchenicích, červen 1968 – dorost
vyhrává svou skupinu Okresního přeboru a s úspěchem
projde i baráží Krajského přeboru.

Slavná a oblíbená garnitura s morálkou vítězů.
O pouti 1974 dokonce uvítala klub u nás
z nejoblíbenějších, totiž Spartu. Tehdy měla být
zaznamenána vůbec největší návštěva na našem
zvolském fotbalu… a výsledek víc než čestný.
Favorit vyhrál jen 3:1.

Labutí písní byl pro zvolský hokej ročník 1966/67.
Na jeho konci se naši aktéři a činovníci dověděli,
že vedení tuzemského hokeje už dále nepovoluje hrát
na přírodních plochách. Zvolské rybníky po hokeji
osiřely. Chvíli jsme hrávali v „podnájmech“, a pak
přešel kádr i s výstrojí hrát hokej do Vraného. Zůstaly
jen vzpomínky na slavné muže bratry Škobisovi,
Strnadovi či Řezníčky, Smíška, Blechu, Jaloveckého,
Trefného, Blábola, Knotka i tento oblíbený útok
posledních sezón Škobis – Šticha – Jasanský.
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I fotbalová nostalgie se dostavila. Od půlky osmdesátých let v podobě
memoriálu Jana Prchlíka. V duelu s Libří zmáčkl autor snímku
spoušť ve chvíli, kdy se Pepík Brchel a Jenda Malý snažili přehrát
zadáky našich hostí. Bylo to pěkné (a vítězné) vzpomínání, co nám
připravovali bratři Malířských, Jasanských či Malých nebo Hrubých,
Tománek, Škobis, Hrachovec, Boháček a řada dalších.

A nebylo jen vzpomínání. Deset ročníků bylo odehráno O pohár
starosty obce. Poslední vítězové? Žáci sousedních odvěkých soupeřů –
tedy z Vraného.

Historie v úplném oblouku. To je osud „nezničitelného“ Jardy Malého.
V roce 1961 tu začínal s průkazkou žáka a přes dorost a muže uplatnil
svůj talent a nadání. Vedle legendárního Jana Prchlíka patrně největší.
Na závěr dlouho předsedoval...a k tomu ještě trénoval mládež. I ty
nejmenší žáky. Ničemu se nevyhýbal. Ten by měl „napsat paměti“.

Místo tečky. Tihle mladí muži jsou pro své následovníky dnes
příkladem. Dominik Plechatý a bratři David se Šimonem Gabrielové
to vlastně teď v současnosti dokázali dotáhnout z našeho hřiště až do
ligy a mládežnických reprezentací. To je pořádný kus cesty!
www.facebook.com/obeczvole
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Optimalizace autobusové
dopravy od září
Po více než roce příprav se Dobrovolnému svazku obcí Dolno
břežansko ve spolupráci s organizátory dopravy IDSK a ROPID
podařilo připravit návrh úprav linkového vedení a jízdních řádů
v oblasti Dolnobřežanska.
Cílem optimalizace je jednak odstranění problematických míst,
na která občané i obce dlouhodobě upozorňují, jednak zvýšení
spolehlivosti a atraktivity veřejné dopravy pro cestující a v neposlední řadě také zvýšení hospodárnosti dopravní obsluhy, která
je nezanedbatelnou položkou obecních rozpočtů.
Návrh optimalizace vychází z konceptu páteřní linky s garantovaně
navazujícími spoji do odlehlých oblastí, který se dlouhodobě osvědčil v Praze i řadě evropských metropolí. Rámcový návrh byl všemi
obcemi schválen na dubnovém zasedání DSO Dolnobřežansko.
V současné době ještě probíhají jednání s IDSK o časových polohách konkrétních spojů, aby maximálně vyhověly potřebám
cestujících.

Na co se můžeme od září těšit?
Linka 333 bude v úseku Kačerov – Zvole sloučena s linkou 331
do jedné páteřní linky v trase Kačerov – Oleško. Všechny spoje
budou vedeny v jednotné trase přes Lhotu a bez zajíždění na
Károv/Zálepy. Tím nejen Zvole získá celotýdenně pravidelný
interval a jednotnou jízdní dobu. Všechny spoje (s výjimkou
krátkých vložených Kačerov – Dolní Břežany) budou vedeny až
do/z Nové Zvole (kde bude část spojů ukončena, část bude pokračovat na Oleško).
Ranní interval z Nové Zvole do Prahy bude pravidelných 10 minut, odpoledne z Prahy do Nové Zvole pravidelných 15 minut.
Kloubové vozy budou nasazeny na nejvytíženější spoje (ráno
mezi 6:30 a 7:00, odpoledne na „přestupní“ spoje v Dolních
Břežanech, případně i o víkendech). Proklad linek 113 a 333 odpoledne z Kačerova by měl být mírně upraven tak, aby cestující
do Písnice využívali přednostně linku 113 a uvolnili kapacitu
linky 333 těm, kteří potřebují cestou přistoupit.
V zastávce Dolní Břežany, Obecní úřad bude garantovaný přestup pro směr Zvole – Modřany, resp. naopak. Garantovaná doba
vyčkávání bude úměrná intervalům v průběhu dne: delší interval
= delší čekání.

Linka 672 bude ve Vraném propojena s linkou 445 a ve Zvoli s částí linky 331. Nově pojede pod číslem 445
v trase Oleško – Vrané nad Vltavou
– Zvole – Okrouhlo – Jílové u Prahy. Prodlouženou linku budou
obsluhovat tři vozy, což nově umožní až 15minutové vyčkávání
na zpožděný vlak od Prahy.
V zastávce Zvole bude garantovaný vzájemný přestup mezi linkami 333 a 445, aby bylo zaručeno spojení jak od Břežan směrem
na Okrouhlo, tak od vlaku směrem do Nové Zvole. Krátké spoje,
vedené jen v úseku Vrané – Zvole, budou ukončeny v Nové Zvoli.
Propojení linek ve Vraném jednak nově zajistí občanům Zvole
přímé spojení ke zdravotnickému středisku a lékárně ve Vraném,
a jednak nahradí zrušenou linku 331 těm školákům, kteří nechtějí
od nádraží jít pěšky.
Rozsah provozu linky bude mírně rozšířen ráno i večer, navíc
budou vybrané spoje v úseku Zvole – Vrané v provozu i o víkendech, s návazností na vlak.
Spojení ke školám jsme podrobně diskutovali v každé obci.
Výsledkem je návrh sítě konkrétních školních spojů, které
zajistí dostupnost všech spádových škol všem obcím v regionu. Spojení do Vraného nově zajistí linka 445, spojení do
Jesenice nová školní linka Dolní Břežany – Jesenice, která bude
navazovat na linku 333 v Břežanech na náměstí. Spojení do
Zdiměřic bude zajištěno nově trasovanou linkou 331 s garantovaným přestupem z linky 333 v zastávce Dolní Břežany, Obecní
úřad. Linka nově zajistí dopravní obsluhu vědeckých center
Dolnobřežanska a pojede v pracovních dnech v trase Dolní
Břežany – Hodkovice – Vestec – Opatov. Školu ve Zdiměřicích
nově obslouží ze zastávky Zdiměřice, sportovní areál, přičemž
bude nově zajištěno celodenní spojení s intervalem 30 minut
ráno a odpoledne a 60 minut dopoledne.
Jakmile budou finalizovány jízdní řády, přineseme podrobnou
informaci na webových stránkách obce. Pokud se nám přese
všechnu péči do jízdních řádů vloudí nějaká nepatřičnost, bude
napravena po vyhodnocení optimalizace ke dni prosincové celostátní změny jízdních řádů.

Od 6. června mohou nízkopříjmové
domácnosti požádat o dotaci na výměnu
zastaralého kotle na tuhá paliva za nový
Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku
2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle
ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán
a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.
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Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé
nebo senioři, mohou na výměnu kotle dostat výhodnou dotaci,
která představuje 95 % způsobilých výdajů. O dotace je možné
žádat pouze elektronicky. Příjem žádostí ve středních Čechách
www.zvole.info
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bude evidovat Středočeský kraj. Zahájení příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti v elektronické
podobě bude od 6. 6. 2022 od 10:00 hod. Posledním dnem, kdy
je možné o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.
Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na krajském úřadě, na adrese Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11,
150 21, Praha 5 najdete příslušné pracovníky v kancelářích číslo 0067 a 0066. Můžete přijít bez ohlášení, v konzultační místnosti
s počítačem je možné ukázat všechny podrobnosti elektronické
žádosti o kotlíkovou dotaci. „Protože však budeme žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele žádost vyplnit ani ji nemůžeme
finalizovat na úředním počítači. To by mohlo být bráno jako
netransparentní a ovlivňující proces přidělování dotace. Žádost
je jednoduchá a opravdu ji zvládnou vyplnit a odevzdat všichni,“ vysvětluje Ondřej Nauš z Odboru řízení dotačních projektů
Krajského úřadu.
Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví
nemovitosti ve Středočeském kraji, v které žadatel trvale pobývá, a která je nebo byla vytápěna kotlem na tuhá paliva 1. nebo
2. emisní třídy (plynových kotlů se tedy žádost netýká).

Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce
2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel, který je (a také
všichni další členové domácnosti) ve starobním nebo invalidním
důchodu 3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele je dotační
titul Nová zelená úsporám.
Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 % doložených
uznatelných výdajů, a to maximálně do výše 180 tis. Kč, když jste
si pořídili tepelné čerpadlo, resp. 130 tis. Kč – kotel na biomasu,
100 tis. Kč – plynový kondenzační kotel (pokud jste si ho aspoň
závazně objednali do 30. 4. 2022)
Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto otázky:
• Mám počítač s připojením k internetu a emailovou adresu?
Žádost se bude podávat elektronicky. Email může být i rodinného příslušníka nebo zprostředkující firmy.
• Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po 1. 1. 2021? To je
datum uznatelnosti výdajů.
• Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci starého kotle a revizní zprávu? Jsou to povinné přílohy k žádosti.
Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 257 280 991
nebo svůj dotaz napište na e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.

Jóga
Ráda bych Vám přiblížila jógu a mou cestu jógovou praxí.
Mohlo by se zdát, že je jóga jen „cvičení“ svalů, fyzického těla, ale
podle mé osobní zkušenosti jde i o vnitřní prožitek, návrat k sobě.
Má 12letá cesta jógou mě provedla různými zkušenostmi a dovednostmi a stále mě vede dál do hlubších vrstev a většího propojení
a spojení. Začala jako obyčejná praxe ve fyzickém těle, kde jsem si
sáhla na svá omezení, a také na to, jak správně pracovat s dechem
a zjemňovat přístup k sobě a ke svému tělu. Hlubší poznání Jógy
mě vedlo do studia filozofie jógy, sanskrtu – jednoho z nejstarších
jazyků, praktický asan a jejich projevech a prožitcích v těle. Při studiu jsem zjistila, že náš vnitřní prožitek je to, co určuje naše nastavení v mysli, v těle
i našeho vnímání.
Tyto vnitřní znalosti
získané prožitkem
jsou mnohem cennější než znalosti
získané psaným či
mluveným slovem.
Je i Jóga pro Vás?
Častá otázka, kterou
slýchávám.
Ano, jóga je pro
každého, i když
máte fyzické nebo
zdravotní omezení.
Jednotlivé pozice si
lze přizpůsobit tak,
že je může praktikovat každý. A vnitřní
www.facebook.com/obeczvole

praxi může vést vědomě každý s dobrým průvodcem.
Jóga je i pro děti.
Dětská Jóga je pojata jinak než pro
dospělé. Je vedena
hravější formou, dětem se pomocí říkanek a her předávají
principy jógy. Tvoří
se společný bezpečný prostor, kde se
děti mohou projevit
ve své přirozenosti
a bez posuzování.
Ve Zvoli provázím
hodinami jógy v doprovodu léčebných
zvukových nástrojů. Vlastní cvičení je provádění jednotlivých
pozic dle vašeho momentálnímu nastavení, propojení s dechem
a pozorností. Během hodiny se můžete zahřát, ochladit, posílit,
uvolnit, zrychlit, zpomalit. Na konci Vás čeká závěrečná relaxace,
kde si unavené tělo odpočine a mysl uvolní.
Lidé o mých hodinách říkají, že je to pro ně zastavení během
týdne, kdy si udělají čas na sebe.
Přeji vám, ať máte také čas na sebe a třeba se potkáme na hodině
nebo na jógovém víkendu. Shanti den.
Libuše Žížalová
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ČZS Černíky Vás zvou na

taneční zábavu ve stylu country

S KAPELOU FOTŘI & spol.

pátek 19. srpna 2022
od 17:00 do 22:00 hodin
Přijďte se o prázdninách pobavit.
Poslechem country písniček a tancem strávit příjemný a zábavný večer
na parcele Českého zahrádkářského svazu v Černické ulici.
Vstupné 100,- Kč
20
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ZO Českého zahrádkářského svazu v Černíkách ve spolupráci
s obcí Zvole pořádá

8. ročník
závodu

sobota 8. 10. 2022
od 13:00 hod.
na zahradě ČZS v Černíkách
sledujte webové stránky obce Zvole,
facebook Zvole
a vývěsky ve Zvoli a v Černíkách
www.facebook.com/obeczvole
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Odešel kamarád, Zdeněk Jílek
Znal jsem ho celá léta. Nejdříve jako
„bagráka z Ipsu“, později jako hospodského v jeho hospodě „U Jílka“.
Majitel legendární kobylky Sáry a kokršpanělky Diny. Pejska, který provázel Zdeňka snad úplně všude. Odešly
mu během minulých dvou let a já
vím, že se mu po nich moc stýskalo. A snad i to byl důvod, proč byl
Zdeněk smutnější a trochu se nám
ztrácel před očima.
Zpráva o jeho úmrtí byla jednou z těch,
které jsem nechtěl uvěřit. Budeme na
tebe vzpomínat.
S úctou
Mirek Stoklasa

Inzerce

Správné odpovědi kvízu ze strany 10: 1. Višněmi (nebo třešněmi). 2. Clio. 3. Václav I. 4. Hradce Králové. 5. Austrálie. 6. Alice Springs.
7. Síry. 8. Chodov. 9. Nosí brýle. 10. Viola. 11. Gdaňsk. 12. Ve Švédsku. 13. Rybitví. 14. Djerba. 15. Permoník.
Zvolské noviny – periodický tisk obce Zvole.

Periodicita: 4× ročně. Místo vydání – Zvole. Náklad: 700 výtisků. Vydáno jako č. 2/2022, dne 30. 6. 2022. MK ČR: E 13431. Vydavatel: obec Zvole, J. Štulíka 56, 252 45 Zvole,
IČ: 00241890. E-mail: redakce@zvole.info Redakční rada: Lenka Betincová, Lubomír Duda, Monika Neužilová, Vladimír Zápotocký. Uzávěrka příštího čísla: 7. 10. 2022.
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Nabízíme realizaci oplocení na klíč
včetně terénních úprav pozemku

PLOTY NA KLÍČ
Oplocení pozemku
Pletivový plot

2D a 3D průmyslový panel
Betonové panely, KB Blok

Dřevěný plot, Kovový plot

Pokládka venkovní dlažby
Zámková dlažba

Skladebná dlažba

Zakázková výroba branek a bran
Spolehlivý přístup, férové jednání, precizně odvedená práce.
Nezávazná kalkulace a schůzka v místě realizace ZDARMA.

● PRODEJE
● PRONÁJMY
● KOUPĚ
● PORADENSTVÍ
● ODHADY
PRO DĚDICKÁ
ŘÍZENÍ
● ENERGETICKÉ
ŠTÍTKY
Nabízím zkušenost
s místním realitním trhem.
Dagmar Zsáková
Váš místní realitní makléř

Kontaktujte nás:
tel.: +420 773 168 111

ploty-dlazba.cz

email: info@ploty-dlazba.cz

www.ploty-dlazba.cz

Ceník inzerce
ve Zvolských novinách
Velikost
Rozměr (š × v)

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

www.facebook.com/obeczvole
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Zvolští hasiči a zachráněné hodnoty
Napíšu jen o těch posledních ve Zvoli. Dva velké požáry rodinných
domů a jen díky velmi rychlému zásahu našich hasičů, zachráněné hodnoty. V prvním případě dům vedle kostela, kde oheň
zničil podkrovní místnost, ale zásah našich „dobráků“ zachránil
střechu a ostatní části domu. Ve druhém pak požár rodinného

domu v ulici Skochovické. Zničené přízemí, ale opět zachráněná střecha. V obou případech od nahlášení požáru do příjezdu
hasičů a zahájení hašení neuběhlo ani pět minut. Za to veliké
poděkování všem, kteří přijel a pomohli.
Mirek Stoklasa

Finanční podpora na opravu domu po požáru
pro Romana Matějíčka a jeho rodinu
V úterý 10.5. došlo k požáru, doposud z neznámého
důvodu, domu rodiny Matějíčkovi ve Zvoli
ve Skochovické ulici. Během požáru byla zničena
část střechy domu a vyhořelo přízemí, které bylo
a je budováno jako bezbariérové (Roman
má roztroušenou sklerózu a v budoucnu bude
potřebovat přístup pro vozík).
Nově vzniklá situace všem členům rodiny velmi
zkomplikovala plány, protože v létě se, po dokončení
přízemí, měla přistěhovat dcera s rodinou. Předběžný
odhad škody je 1,5 milionu, hromada práce
a spousta času.
Aktuálním Romanovým cílem je do Vánoc opravit
přízemí, střechu a obnovit vše poničené požárem
tak, aby se mohli sestěhovat tak, jak to bylo původně
naplánováno na prázdniny.
Rád bych jim pomohl a podle reakcí lidí, se kterými
jsem to probíral, v tom nejsem sám a proto jsem
hledal způsob, jak to vyřešit co nejlépe. Jako
nejvhodnější formu a cestu pomoci, kterou jsem
dohledal, navrhl a se kterou Matějíčkovi souhlasili,
bylo založení veřejné sbírky přes platformu Donio,
přes kterou jim lze jednoduše poslat Þnanční dar,
ze kterého oni dostanou 100 %, je to transparentní
a můžete si nechat vystavit potvrzení o daru.
Chcete také pomoci a přispět? Jděte
na stránku sbírky na:

www.donio.cz/matejickovi
a po zvolení tlačítka PŘISPĚT vyberte
částku, formu převodu (lze přispět
kartou i bankovním převodem).
Tato veřejná sbírka probíhá
s podporou obce Zvole.
Věřím, že se podaří společnými silami
dát dohromady takovou Þnanční podporu,
za kterou budou Matějíčkovi moci svůj dům opravit
a spokojeně bydlet. V případě dotazů se můžete
obracet přímo na Matějíčkovi (Helena Matějíčková
728 132 763) anebo na mne (608 301 840).
Děkuji za vaši pomoc… Bedřich Chaloupka
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