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Ohlédnutí
Končí volební období 2010–2014, je právě čas, ohlédnout se zpátky. Začnu s tím, co jsme chtěli, ale nevyšlo to. Chodník na hřbitov. Okolo rušné komunikace III. třídy, kde každý den projde více lidí, především těch
starších. Důvody jsou dva. Peníze a čas. Trochu jsme doufali, že na stavbu
polyfunkčního domu získáme aspoň nějaký příspěvek, ale z důvodu více
funkčnosti objektu bylo velmi problematické vybrat odpovídající dotační
titul. Zkusili jsme to čtyřikrát, pokaždé bez úspěchu. A čas? Roční urputné spory o les, kdy ostatní práce šla víceméně stranou. Bez možnosti řešit
složité pozemkové poměry.
A teď, čím se můžeme chlubit. Především je to stavba polyfunkčního
domu. A to i s problémy, které přinesl průběh stavby a které jsme vyřešili.
Výměna dodavatelské firmy, dvě velká výběrová řízení a řada doprovodných, vše za účelem stanovení nejvhodnějšího dodavatele s co nejnižší
cenou, při zachování požadované kvality. Objekt stojí, citlivě zasazený
do vesnické návsi, využívaný ku prospěchu občanů. Družina se zahradou, ordinace dětského a praktického lékaře (připravujeme možné další
lékařské profese, např. logopedii či rehabilitaci), vybavená a rozbíhající se
knihovna v laskavé péči paní Humlové a sál. Ten zažil mnohé od zasedání
zastupitelstva, přes školní akademii, divadýlko, kino pro školu a školku až
k vítání občánků či setkání se seniory. Také výstava dětí ze školky a školy
stojí za připomenutí. Druhý a neméně významný stavební počin je rozšíření hřbitova. Starý hřbitov, který je využíván Zvolí, Ohrobcem, Březovou
a Oleškem již svou kapacitou nestačil. Na pozemek, který byl zakoupen
v roce 2003 a se kterým se počítalo již v územním plánu z roku 1996 byla
zpracována projektová dokumentace na nový hřbitov a získáno stavební
povolení. K ozelenění finančně přispěla dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši téměř tři čtvrtě milionu korun. Všechny ostatní
náklady se rozdělí mezi jmenované obce stejným dílem. Dnes již hotový
hřbitov připomíná spíše park, do budoucna to bude důstojné pietní místo.
S přístavbou hasičské zbrojnice, na níž čerpáme půl milionovou dotaci
s podmínkou budování svépomocí, se hasiči potýkají nyní. Práce běží.
Poděkovat musím především (ale nejen jemu) Jardovi Boháčkovi, který
je tak trochu polír na stavbě a spojka s úřadem. Nejmladší a zároveň poslední stavbou, kterou zmíním je chodník, odvodnění a veřejné osvětlení
v ulicích Březovské a U Ovčína. Chodci z nejfrekventovanějších komunikací v obci se dočkali zvýšení bezpečnosti.
Pro obec je velmi významným počinem nový územní plán. Dokument,
který bude ovlivňovat především její rozšiřování do budoucna, je připraven k závěrečnému schválení. V průběhu jeho vytváření zasáhla novela
stavebního zákona a jeho administraci protáhla o jeden rok. Při návrhu
plánu jsme především dbali na zachování Zvole jako vesnice bez možnosti výstavby bytových domů, se zřetelem na stávající infrastrukturu, která
musí nejprve pokrýt požadavky již bydlících obyvatel a teprve po té posloužit případné nové zástavbě. Regulační plány, které musí obec na rozvojové lokality vytvořit, podmíní možnosti zástavby.
Na půdě sportu a kultury obec tradičně podpořila či sama zorganizovala
mnoho akcí. Cestopisné besedy, zpívání pod stromem, koncerty v kostele,
čarodějnice na hřišti Sokolu Zvole, dětský den přesunutý z návsi do Černík, loučení s létem, zájezdy do divadel, setkání s jubilanty a vítání občánků, Zvolský běh i rybářské závody nejsou jistě všechny, které bych měl

připomenout. Vždy dobře zorganizované, se zájmem ze strany občanů.
Také každoroční finanční podpora neziskových organizací ze strany obce
byla samozřejmostí. Rozdělení přibližně 150.000,- Kč z rozpočtu obce
připravoval finanční výbor.
Dovolte mi zmínit akci, která možná nebyla pro rozvoj obce zásadní, ale
v každém případě mě nejvíc oslovila a byla srdeční záležitostí. Oprava
kostelních hodin. Na začátku byly dohady, zda jsou vůbec obecní a zda je
tedy budeme opravovat my. Pak rozhodování, zda opravit tak, jak je předkové před 120 lety sestrojili, nebo nahradit ruční natahování motorem.
Vyhrála tradice. Při každé fázi rekonstrukce hodin jsem byl. Opravené
jsem je pomáhal vynést nahoru na věž, montoval jsem ciferníky. Těšilo
mě to. Vidět, jak se z opotřebovaného a unaveného stroje znovu líhne
skvost. Rád je chodím každý den natahovat. S trochou nadsázky říkám,
že je to ta nejsmysluplnější činnost, kterou ve Zvoli dělám. Udržuji čas
v běhu.

120 let od vysvěcení kostela sv. Markéty
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Na závěr poděkuji lidem, kteří mi při mé práci pomáhali. V prvním případě členové rady obce pánové Duda, Koudelka a Novák a zvaní přísedící pánové Petříček a Šebek. Pravidelně po čtrnácti dnech proběhlo
setkání s rozhodnutím jak dál. Ne vždy jednoduchá rozhodnutí, ne vždy
jednotný názor. Jednání, argumentace a přesvědčování vedly k výsledkům, které dnes zkráceně popisuji. Odpovědnost k obecnímu majetku
přinesla výsledek, kdy patříme k 15% nejlépe hospodařících obcí a měst
v České republice. V Černíkách děkuji za velkou podporu paní Hrubé
a paní Hánělové pak za pomoc při pořádání sportovních a kulturních
akcí. I mým kolegyním z úřadu, paní Justiánové a Trnkové patří dík
za trpělivost ne jenom se mnou, ale někdy i s občany, kteří v některých

případech požadovali věci neuvěřitelné. Rychlá rota odvedla při úklidu
a údržbě obce kus práce. Pro tři zaměstnance z důvodu zvyšujících se
požadavků možná již příliš práce. Oboustranná spolupráce s vedením
školy a školky byly příkladná. Také bych rád poděkoval všem sportovním a neziskovým organizacím, sdružením občanů a spolkům za práci,
kterou pro občany obce vykonávaly a zajisté budou vykonávat i nadále.
Přeji občanům šťastnou ruku v nadcházejících volbách. Reprezentace
obce, která z nich vzejde bude řešit nelehké úkoly jako výstavbu školky
a zásobování vodou. Investice v řádech desítek milionů korun, při kterých nadšení nebude stačit.
Sepsal Mirek Stoklasa

Hospodaření obce
Již třetí rok za sebou hájíme hospodaření obce na výsluní v žebříčku obcí
a měst České republiky. ERating let 2011, 2012 a 2013 byl stanovený společností CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. na stupni B+, který znamená,
že obec prokazuje vynikající finanční stabilitu ekonomických ukazatelů
a převyšuje rámec obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Toto hodnocení
získalo v celé České republice v roce 2013 pouze 9% obcí. V přiloženém
grafu je znázorněn vývoj eRatingového hodnocení naší obce od roku 2002,
kdy se tento ukazatel hospodaření začal stanovovat, s proloženou křivkou
průměru Středočeského kraje. Více informací a podklady pro hodnocení
na webových stránkách obce.

Ohlédnutí za 4 lety práce ve Školské,
sportovní a kulturní komisi…
Školská, kulturní a sportovní komise navázala na práci komise z předchozího volebního období. Organizuje nebo se podílí na organizaci mnoha
akcí v obci v průběhu celého roku.
A co se tady děje během roku?
Leden: Zvolský ples – uspořádali jsme ho celkem 3× v kulturním domě
v Jesenici. Součástí programu bylo předtančení taneční přípravky ze
Zvolské školy a atraktivní vystoupení tanečních mistrů.
Únor: Masopust – tradiční akce s divadelním vystoupením a průvodem masek
Duben: Čarodějnice – na místním fotbalovém hřišti, již několikrát jsme
měli všichni možnost pobavit se prohlídkou čarodějnických kostýmů, opéci si buřty, a nakonec shlédnout ohňovou show. Pro děti je vždy připravena celá řada atrakcí a pro všechny je připraven koncert živé hudby.
Květen: Zvolský běh – letos proběhl již 12. ročník, malí i velcí si měří síly
v přespolním běhu. Zvolský běh je především určen rekreačním sportovcům ze Zvole a okolí a kromě klasických kategorií vyhlašujeme též nejrychlejší partnerskou dvojici a nejpočetněji zastoupenou rodinu.
Červen: Dětský den – poslední dva roky pořádáme ve spolupráci se SZZ
Černíky. Tradiční je dětské divadelní představení a také spousta her
a soutěží.

Prosinec: Zpívání u stromečku - soudě podle počtu návštěvníků jedna
z nejoblíbenějších akcí, kde se schází víc než stovka zvoláků při zpívání
koled, ochutnávce svařáků a cukroví od místních hospodyněk. Ke zvolským Vánocům patří také Rybova Česká mše vánoční v provedení skupiny
Hlahol v našem kostele.
2× ročně vítáme nové občánky a také pořádáme oslavu pro jubilanty.
Velmi oblíbené jsou také zájezdy na divadelní představení, které pořádáme
4× ročně. Od roku 2007 jich bylo zorganizováno dohromady 28, v plánu
jsou letos ještě dvě představení. Naší snahou je střídat různé žánry – komedie, dramata, muzikály a stejně tak střídáme různé pražské divadelní scény.
Vedle pravidelných akcí jsme za čtyři roky uspořádali i řadu jednotlivých akcí.
Velký ohlas mívají tradiční besedy se zajímavými lidmi se vztahem ke Zvoli.
Tento článek není příliš rozsáhlý, protože věřím tomu, že víc než podrobný popis je osobní zážitek a vy všichni, kteří jste se některé akce zúčastnili,
můžete sami posoudit, jak se nám naše práce daří.
A protože za každou z akcí se skrývá spousta práce, ráda bych touto cestou poděkovala všem dobrovolníkům, bez kterých by nebylo možné zajistit hladký průběh mnoha z nich.
ZA ŠSKK Katarína Hánělová
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Pokračující výstavba chodníků ve Zvoli
Součástí našeho volebního programu v uplynulém období byl slib, že zvýšíme bezpečnost našich občanů v oblasti dopravní infrastruktury v naší
obci.
Ve Zvoli je několik problémovým míst střetů chodců s dopravním
provozem.
Jedná se hlavně o chodníky na státní komunikaci směrem ke hřbitovu
a směrem k objektu p.Petříčka, oblast k Jezerům. Výstavba těchto chodníků je však podmíněna projektovou dokumentací a stavebním řízením.
Vzhledem k časové náročnosti na přípravu tohoto projektu, který předpokládáme provést v příštím volebním období a vzhledem k tomu, že na tuto
výstavbu je možno žádat o dotace, bylo rozhodnuto výstavbu odložit a provést slibované prodloužení již vybudovaného chodníku v ulici Březovská
v centru obce. Před časem byla provedena výstavba propojovacího chodníku mezi starou a novou částí obce vč. veřejného osvětlení. Nový chodník byl naplánován jako prodloužení chodníku od ulice Kolmá, dále přes
křižovatku s ulicí Družstevní po křižovatku s ulicí U Ovčína a poslední
etapa až k ulici Na Výsluní. Celkem se jednalo o výstavbu 580 m2 plochy
chodníků a zpevněných vjezdů do objektů, s celkovou délkou chodníku
kolem 390 bm. Součástí výstavby chodníků bylo v plánu provést odvodnění komunikace a srážkovou vodu odvést do Zvolského potoka a dále
provést nové veřejné osvětlení, které v části Březovské chybělo.
Po přípravě podkladů pro výběrové řízení na výstavbu chodníků, provedení výkazu výměr a zadávací dokumentace, jsme provedli výzvu k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ Rekonstrukce
chodníku v ulici Březovská“. Byli osloveni zhotovitelé, se kterými byly
již dobré zkušenosti v předchozích letech, jak při výstavbě ve Zvoli, tak
i ve Vraném nad Vltavou. Celkem byly osloveny tři společnosti a to:
Stava s.r.o ze Štěchovic, firma Šťastný asfalt s.r.o. z Prahy 5 a firma
J.L.T. spol. s r.o. z Jesenice. Do výběrového řízení se dále přihlásila firma

čtvrtá a to SERVIS MAHA s.r.o. z Prahy 6. Všechny nabídky byly dodány na obecní úřad v zapečetěných obálkách v požadovaném termínu.
Otevírání obálek proběhlo dne 14.7.2014 za účasti pánů Stoklasy, Dudy,
Koudelky, Petříčka a pana Šebka. Požadovaná kriteria splnili všichni uchazeči, tedy rozhodla výše nabízené ceny. Byla vybrána firma s nejlevnější cenovou nabídkou na poptávané práce a to J.L.T. spol. s r.o. s cenou
1.269.378,- Kč vč. DPH. Díky výběrovému řízení se podařilo snížit předpokládané náklady na výstavbu oproti rozpočtu, který byl zpracován jako
kontrolní před zahájením výběrového řízení o cca 200.000,- Kč.
Podrobné údaje o výběrovém řízení, zadání řízení, smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem, jsou k dispozici na webových stránkách obce Zvole tak,
jako i ostatní výběrová řízení prováděná před výstavbou jakékoli stavby
v obci. Tím je zaručena transparentnost a informovanost všech občanů obce.
V současné době je již výstavba ukončena. Jsou provedeny chodníky včetně vjezdů a odvodnění komunikace. Jsou také ukončeny rozvody pro veřejné osvětlení a osazeny stožáry včetně svítidel. Tyto práce byly prováděny
pomocí pracovníků obce. Rozsvítila se tak jistě donedávna potemnělá část
obce.
Protože došlo při výstavbě k úsporám finančních prostředků, bylo radou
obce rozhodnuto o pokračování ve výstavbě chybějícího chodníku v ulici
U Ovčína směrem k objektu prodejny. Chodník navazuje na stávající před
prodejnou. Tato stavba je rovněž ukončena.
Další výstavbu chodníků v obci předpokládáme převážně při úpravách
návsi obce a také chceme realizovat již zmíněné důležité chodníky na hřbitov a okolo problematické zatáčky u objektu p. Petříčka.
Věříme, že nejen v této práci pro obec budeme moci pokračovat i v příštím volebním období. To ale záleží na tom, jak občané obce ohodnotí naši
práci při nadcházejících volbách do místního zastupitelstva.
ing. Pavel Koudelka, předseda stavební komise
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Trochu statistiky

Rok

Za dveřmi je zase jeden konec volebního období. Před každým
koncem něčeho se asi každý, kdo se toho aktivně účastní, ohlédne
zpět. Někdy je i dobré některé věci prostě sečíst a dát je dohromady
pod sebe. Doufám, že ta trocha statistiky laskavého čtenáře neunaví,
naopak poskytne zase trochu jiný úhel pohledu na činnost vedení
obce.

2010

2×

13

2011

6×

52

2012

6×

39

2013

6×

45

2014

4×

27

Celkem

24×

176

Rok

Zasedání

Zasedání

Projednáno bodů

Zastupitelstvo obce

Projednáno bodů
Rada obce

Stavební komise
2010

4×

23

2010

4×

23

2011

21×

136

2011

21×

136

2012

21×

177

2012

21×

177

2013

24×

179

2013

24×

179

2014

14×

142

2014

15×

128

Celkem

84×

657

Celkem

85×

643

Stavební komise také vypracovala celkem 167 písemných stanovisek
a rozhodnutí.

Moštování 2014
Termín

Hodina *)

sobota 27. září

9:00–12:00

sobota 4. října

9:00–12:00

sobota 18. října

9:00–12:00

sobota 25. října

9:00–12:00

Další termíny uvedeme podle zájmu.
*)

Rezervace není možná, zájemcům doporučujeme přijít včas. Pokud se
po 11.00 nedostaví další zákazník, vyhrazujeme si právo vyčkávat nejdéle
do 11:30 hodin, poté zahajujeme úklid moštárny a další zákazníky nepřijmeme, nebude-li osobně nebo prostřednictvím e-mailu domluveno jinak.
Termíny budou zveřejněny rovněž na stránkách http://www.zahradkari.cz/
mostarny/index.php.

Poplatky za moštování dle objemu vylisovaného moštu v roce 2014:
5,- Kč za 1 litr moštu od členů ZO ČZS Zvole,
10,- Kč za 1 litr moštu od ostatních.
Moštujeme vždy vlastní jablka zákazníka, mošt neprodáváme.
Na místě je možno ovoce v přepravkách umýt.
Sterilaci a lahvování nezajišťujeme.
Výlisky odebereme na přání zákazníka.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH, splatné v hotovosti.
Kontakt: ing. Sajdl, e-mail b@sajdl.info
Poznámka: na telefonním čísle pana Vodičky, který půjčuje drtič větví,
NEJSOU podávány telefonické informace k moštování.

Z uvedeného přehledu je patrné, že se orgány vedení obce nenudily a práce
pro všechny bylo dost a dost.
Lubomír Duda
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PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY
2014–2018 – SDRUŽENÍ JDEME DÁL

zleva: Ing. Pavel Koudelka, Ing. Lubomír Duda, David Synek, Ing. Václav Jež, Bc. Petr Tůma, RNDr. Lenka Betincová, Miloslav Petříček,
Jaroslava Hrubá, Josef Šebek, Michaela Mařáková, Ondřej Krupička, Ing. Miroslav Stoklasa, Marek Novák, Václav Vacík, MUDr. Katarína
Hánělová (z pracovních důvodů se focení nezúčastnila)

Volby do zastupitelstva
Po osmi letech naší práce pro obec si Vás dovolujeme oslovit jako volební uskupení JDEME DÁL pro období 2014–2018. V našem sdružení
nezávislých kandidátů najdete deset současných zastupitelů doplněných
pěticí odpovědných občanů, kteří se chtějí podílet na vedení obce v novém volebním období. Díky profesní rozmanitosti, zkušenostem s vedením obce a tím, že kandidáti zastupují všechny části Zvole, jsme schopni
vnímat a řešit problémy občanů rychle a odpovědně.
Náš volební program cílí konkrétně na řešení problémů Zvole a Černík,
neslibujeme nemožné, víme, co se udělat dá a co ne. V oblasti rozvoje
obce plánujeme především výstavbu nové mateřské školy pro 100 dětí
a zároveň rychlé vyřešení situace v dodávkách pitné vody. Výstavba
chodníků má v našem programu pevné a konkrétní místo. Pro školu,
kde chceme pokračovat v nastavené spolupráci budeme usilovat o půdní

vestavbu s využitím dle potřeb školy. Rekonstrukcí obecního úřadu přispějeme ke zlepšení podmínek pracovníků i návštěvníků OU.
V hospodaření s obecním majetkem budeme postupovat odpovědně.
Nezadlužování obce, vyhledávání vhodných dotačních titulů a žádání
o ně, nezvyšování nákladů na administrativu. Nebudeme zvyšovat koeficient daně z nemovitosti.
I nadále budeme informovat občany prostřednictvím obecních webových stránek a zlepšíme vydávání Zvolských novin.
Organizačně a finančně zajistíme významné výročí 750 let od vzniku
obce. Pokračovat budeme ve všech aktivitách v oblasti sportu a kultury,
na které jsou občané zvyklí. Podpora neziskových organizací zůstane
na současné úrovni. V případě uskutečnění výstavby nové školky začneme pracovat na přestavbě stávající MŠ na objekt sloužící seniorům.

S naším programem se můžete
podrobně seznámit na stránkách
www.jdeme-dal.cz.

Bude pro nás ctí, pokud nám umožníte
v započatém díle pokračovat
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Den D
A už je to zase tady. 1. září. Škola vypulírovaná, vycíděná, nazdobená.
Vysmýčené šatní skříňky s úplně novými jmény na dveřích jsou připraveny uschovat novotou vonící bačkorky a sáčky se cvičebními úbory.
Prvňáčci se pevně drží za ruku svého dospělého a s bušícím srdcem
vystupují po schodech do patra, na zádech tašku větší než jsou sami.
Těší se a zároveň se obávají neznámého. V načinčané třídě je čeká
mladičká sympatická paní učitelka. I pro ni je to premiéra. Židličky
se zaplňují téměř do posledního místečka. Ze třiceti možných míst je
jich 29 obsazených. Okolo stěn stojí nervózní rodiče i prarodiče s nabitými foťáky a kamerami, aby zachytili ten jedinečný okamžik, který
bude mít v rodinném albu čestné místo. Někdo vybízí svého potomka,
aby si sedl dopředu, jiný aby si sedl dozadu, další by nejraději viděl,
aby si ti dva kluci nesedali spolu. No, ono je to jedno. Stejně nastanou
během prvních dní a zkušeností škatulata. Všichni ale budeme dělat
všechno pro to, aby se u nás naši nejmenší cítili jako doma. Rádi
vyslechneme jejich radosti i chmury a pokud bude potřeba pomoci,
jsme připraveni.
Milé děti, milí rodiče, milé paní učitelky: „Zlomte vaz“.
Lucie Strejcová

Domeček,
co je z něj dům.
Vždycky jsme naší družině říkali domeček. To jí zůstalo i teď, kdy je z ní
velký dům. Dělíme se v něm sice o prostory s dalšími institucemi, ale
oproti dřívější polorozpadlé budově je to opravdu nebe a dudy. Máme
k dispozici dvě místnosti vybavené krásným nábytkem splňujícím všecky
normy pro školáky i velký pozemek na hraní. Milá je také spolupráce
s knihovnicí paní Humlovou. Vyhradila pro naše děti čas na seznamování se s literaturou a přichází stále s dalšími roztomilými nápady, jimiž
mě znovu a znovu překvapí. Akce, které jsme dříve pořádali v tělocvičně
s příšernou akustikou, můžeme nyní přenést do společenské místnosti,
do níž se vejdeme všichni najednou. A že nás není málo. Letos máme
141 dětí, do plné kapacity tedy chybí už jen 9 žáků. Sál jsme ostatně již
vyzkoušeli při několika příležitostech. Krásný koncert pro nás uspořádal
pan Preclík se svou Malou českou muzikou, velikonoční výstava se také
povedla a s loňským školním rokem jsme se rozloučili zdařilou akademií.
Zkrátka, v nové družině se nám líbí a věříme, že to tak zůstane.
Lucie Strejcová

Internetové stránky obce Zvole
Příspěvek shrnuje celou historii oficiálních internetových stránek obce Zvole www.zvole.info.

0. Předgeologické období –
internetová tma

Zahlédl jsem před časem na titulní stránce
čtvrtého čísla Zvolského občasníku zmínku
pana Ondřeje Neffa o oživení zvolského webu.
Píše se v ní doslova toto:
„...Byl oživen web Zvole.info (podotknu, že jsem
ho technicky i graficky navrhl zdarma já poté,
kdy pověřená výtvarnice žádala dvacet tisíc
a nic nepředvedla, a pak jsem ho zdarma vedl
až do změny vedení obce i redakčně) a na webu
byla snadno přístupná a živá diskusní stránka...“.
Protože chybí zmínka o původním webu Zvole
a celé jeho historii, dovolím si v následujícím
příspěvku přihřát polívčičku a přidat i své Já.
Vývoj technického světa, světa internetu, pro
někoho cizího a nesrozumitelného, bych
rád přiblížil na základě vhodného příměru.
Napadá mne srovnání s geologickým vývojem
naší planety Země, v němž hovoříme o érách
či epochách, prvohorách či čtvrtohorách.
Podobně můžeme vymezit epochy „zvolského webu“. Skalní geologové jistě prominou,
vypůjčím-li si od nich poněkud nahodile jen
několik pěkných období a jiná zkrátka vynechám. Možná by bylo vhodnější zvolit srozumitelnější lidský příměr – jenže člověk se
narodí, ale i umírá. Smrt Země i webu je jaksi v nedohlednu, i když zcela určitě jednou
nastane.

Musím na okraj poznamenat, že internet je
systém propojených počítačů. Nemá ředitelství, ředitele ani vlastníka, nelze říci, kdy vznikl, i když pojem internet jako takový se oficiálně objevil v roce 1987. Internet se nedá ukrást,
ani vytunelovat, dá se ale zneužít. Na internetu
lze nalézt všechno, ale věřit všemu může jen
bláhový.
Technologie, umožňující propojení vzdálených počítačů, byly postupně vyvinuty v průběhu 60. až 80. let dvacátého století. Vývoj
technologií byl podporován ministerstvem
obrany USA, v jehož režii byla v roce 1969
spuštěna síť ARPANET (z angl. Advanced
Research Projects Agency Network), která je považována za předchůdce internetu.
V 80. letech byla oddělena část sítě určená
pro vojenské účely, síť v té době propojovala
především univerzity v USA. Počátkem 90. let
byl internet dostupný i v Evropě, ale byl výsadou akademického světa. Tehdejší Centrální
výpočetní středisko ČSAV (nyní Ústav informatiky AV ČR) bylo jedním z mála míst, kde
bylo možno v roce 1990 usednout k počítači
a poslat e-mail. Tehdy na mne hleděli kolegové
s krajní nedůvěrou, když jsem v poledne odeslal dotaz elektronickou poštou na univerzitu
kamsi do zámoří a večer jsem četl odpověď.
Internet jen pomalu pronikal do povědomí

veřejnosti. V tomto – řekněme předgeologickém – období panovala ve Zvoli internetová
tma, i když se tehdy nikdo nepodivoval možnostem rozhlasu nebo televize a obrázky odvrácené strany Měsíce již zevšedněly.

1. Prvohory – ovoce sametové revoluce
Na přelomu roku 1990 a 1991 se objevila,
geolog by řekl „vyvrásnila“, snad nejvýznamnější služba neboli protokol internetu – web
(WWW z angl. World Wide Web). K zásadní
změně ve vztahu k veřejnosti došlo ale v České
republice roce 1994, kdy byly služby poskytování připojení k internetu komercionalizovány, přestaly být výsadou akademického světa
a staly se veřejně dostupné. V tehdejší veřejné
správě měly náskok v zavádění informačních
technologií včetně internetu okresní úřady,
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které byly v jistém rozsahu pověřeny metodickým vedením obcí v oblasti informačních
technologií a zavádění internetu. Zastupitelé
obcí se ale ptali – k čemu nám to může být
užitečné? Ti pokrokovější si uvědomili, že
v blízké budoucnosti bude mít každá obec své
internetové stránky a nebylo by od věci rezervovat doménová jména (například zvole.cz)
shodná s názvem obce. Okresní úřad Praha
– západ spustil své internetové stránky v roce
1998 a nabídl obcím v okrese pomoc při rezervaci domén i prostor na vlastním serveru.
Bohužel někteří podnikaví jedinci, po sametové revoluci nedostatečně omezeni špatnými
zákony, byli rychlejší a pochopili, že z doménového jména může být výhodný obchodní
artikl. Tak se stalo, že doménu zvole.cz obsadil šikovný obchodník a na webu www.zvole.
cz si mohl čtenář přečíst zvrhlý kuchařský recept, používající dětské oční bulvičky. To byl
kyselejší plod revoluce. Není nikde řečeno, že
web www.zvole.cz musí mít souvislost s obcí
Zvole, bohužel byl veřejnosti na očích - nikomu ale obsah webu nevadil. Jak vidno, svobodě obchodu se meze nekladou.

redakčního systému a bez databáze. Grafický
návrh byl amatérský – z jedné fotografie kostela. Nemám ke kreslení žádný vztah a výsledek skutečně nebyl vůbec oslňující. Změny,
spočívající v občasném vložení textu, jsem
prováděl v prostém editoru se zpožděním
několika dnů, pochopitelně rovněž zdarma.
Mohu se tedy s klidným svědomím hlásit
k autorství myšlenky zvolského webu.

3. Třetihory – oživení
Po volbách v roce 2006 mělo nové zastupitelstvo a pan starosta Marcel Pudich zájem
na změně grafického vzhledu i dynamičtějších změnách struktury. Spolupráci v té době

2. Druhohory – zrození
Obec Zvole měla v této situaci několik možností, jako nejjednodušší se jevila alternativa rezervovat doménu s podobným názvem
a obsah i majitele domény zvole.cz ignorovat.

V roce 2001 byla uvedena do provozu generická doména nejvyššího řádu .info (generické
domény, na rozdíl od národních, jako .cz, jsou
vyhrazeny určitému účelu). Doména .info byla
sice původně určená pro informační služby,
neměla však stanovena omezující pravidla pro
registraci a stala se tak výhodnou alternativou.
V prosinci 2001 jsem u společnosti Globe
internet , s. r. o., (nyní ACTIVE24, s. r. o.)
založil virtuální server www.zvole.info a vytvořil zdarma prvé oficiální webové stránky obce Zvole. Obsah odpovídal požadavkům na obecní web, byl ovšem statický, bez

zvolena jako jednoznačně nejvýhodnější nabídka společnost Galileo Corporation, s. r. o.,
pro níž svědčily i dlouhodobé zkušenosti. Společnost provozuje webové stránky
1800 zákazníků, převážně z řad obcí a měst.
V důsledku této skutečnosti jsou poplatky
nízké, redakční aplikace je přizpůsobena po-

nabídl pan Ondřej Neff společně se slečnou
Gabrielou Jurkovičovou. Neměl jsem žádný důvod bránit modernizaci webu a v panu
Neffovi jsem spatřoval garanta kvalitní profesionální grafiky. V březnu 2007 jsem zajistil u provozovatele serveru potřebné změny
(spuštění databáze pro redakční aplikaci)
a správu webu jsem předal. Nepochyboval
jsem o tom, že nový zvolský web bude krásnější, měl jsem jen určité pochybnosti, zda
bude dlouhodobě udržena potřebná dynamika změn bez komerční podpory nebo bez komerčního redakčního systému. Dlouhodobá
podpora totiž nemůže být závislá jen na něčí
dobré vůli.

4. Čtvrtohory – současnost
Další vývoj zvolského webu jsem měl možnost ovlivnit až v roce 2011. Potřeba dynamických změn, zejména práce s úřední
deskou, vzrostla natolik, že jednodenní zpoždění při vložení informace na web by mohlo mít pro obec dosti nepříjemné následky.
Dynamiku může zajistit pouze jednoduchá
redakční aplikace, udržovaná na základě smlouvy, která přesně stanoví podmínky provozu a je přístupná zaměstnancům
úřadu. Po srovnání nemnoha variant byla

třebám obcí i platné legislativě. Společnost
zajišťuje služby komplexně, včetně webhostingu, registrace domén a mailových služeb.
Redakční aplikace umožňuje nastavit přístupová práva do různých sekcí webu pro jednotlivé zaměstnance. V říjnu 2011 byla ukončena smlouva se společností Globe internet,
s. r. o., (nyní ACTIVE24, s. r. o.) a celý
web byl převeden ke společnosti Galileo
Corporation, s. r. o. Údržbu stránek v současnosti zajišťuje starosta obce Miroslav
Stoklasa a zaměstnanci obce, je tak dosaženo potřebné nezávislosti a rychlosti při vkládání informací na web. Dovolím si tvrdit, že
současný stav je optimální, i když se určitě
najde mnoho škarohlídů, kteří chtějí vše dělat lépe a radostněji.

Poznámky na závěr
Osud domény zvole.cz byl pohnutý. Očekávaný
obchod se neuskutečnil, doména na nějakou
dobu zanikla, patrně z důvodu zametení stop,
později byla registrována znovu a v současností je v držení společnosti Bohemia Artwork,
s. r. o. Obec Zvole je držitelem další domény
zvole.eu, kde je nastaveno přesměrování, takže
po kliknutí na odkaz www.zvole.eu se zobrazí
stránky Zvole. Držitelem domény zvole.net je
společnost Unicomp Services s.r.o.
Je vhodné zmínit se o dalších dvou obcích stejného názvu – stránky obce Zvole
v okrese Šumperk nalezneme na adrese http://www.obec-zvole.cz/, stránky obce
Zvole v okrese Žďár nad Sázavou na adrese
http://www.zvolenadpernstejnem.cz/.
Ing. Bohumil Sajdl, CSc.
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Co nového u zahrádkářů?
Činnost zahrádkářů pod vedením nového předsedy Rastislava Betince
nespí. Řečeno slovy klasika „pořád se něco děje“. Zahrádkáři
v Černíkách mají svůj kalendář pravidelných akcí a setkání. Začíná se
vždy na jaře – srazem čarodějnic, pak Dětský den, letní kulturní akce
s živou nebo reprodukovanou muzikou, Černická koloběžka a nakonec
Mikulášská nadílka s vánočním rozsvícením stromku. Ano pravidelnost,
ale i kvalita, která by se nemohla odehrát bez zázemí a nadšených pořadatelů. Předseda a výbor – to jsou lidi, kteří svůj osobní volný čas společně s dalšími dobrovolníky obětuji pro spokojenost místních i obyvatel
Zvole a blízkého okolí. Když jsem funkci přebíral, pořádaly se na zahradě nanejvýš dvě akce do roka, které byly prodělečné. Začali jsme od té
doby pořádat více akcí a provozovat občerstvení v kiosku během nich.
Světe div se, ale lidé ocenili naši snahu, na akce začali chodit. Každou
vydělanou korunu věnujeme zpět do pořádání akcí, do cen či pomůcek
a navíc jsme si mohli dovolit naplánovat a postupně realizovat rekonstrukci celého zázemí.
Za poslední dva roky jsme zázemí spolkové zahrady zrekonstruovali
ke spokojenosti návštěvníků společenských a sportovních událostí. K původnímu přístřešku byl postaven další, kde se nyní dá pohodlně posedět
pod střechou. Toto nově vzniklé prostranství poskytuje příjemné zázemí
pro návštěvníky naší zahrady. Dokonalost rekonstrukce tohoto prostoru

podtrhuje i nová zámková dlažba. Není nám lhostejná celková atmosféra
v obci, a tak se snažíme, aby se zde mohli setkávat sousedé i návštěvníci
a trávit společně příjemné chvíle. Máme radost ze spokojených tváří lidí,
kteří se zúčastňují našich akcí. Spolková zahrada černických zahrádkářů se pořád zdokonaluje i za přispění Vás všech, kteří pomáháte nejen
pomocnou rukou ale i finanční podporou. Bez aktivního přístupu členů výboru a dobrovolníků z řad zahrádkářů by to určitě nešlo. Při rekonstrukcích bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin. Chceme
vytrvat, dokud nám budou síly stačit a naší zahradu zvelebovat a zdokonalovat k lepšímu. Vždyť společenských a sportovních akcí se v průměru zúčastňuje přibližně sto lidí. Děkujeme obecnímu úřadu Zvole,
v čele s panem starostou, za to, že velkou měrou podporuje všechny aktivity v Černíkách, které směřují k vyšší kvalitě života zdejších obyvatel.
Chceme zůstat otevření pro širokou veřejnost celé obce, aby se všichni
rádi vraceli na naši spolkovou zahradu v Černíkách, kde pořádané akce,
jak bylo uvedeno, mají svůj platný a stálý kalendář. Naše akce můžete
sledovat na webových stránkách obce Zvole, kde jsou vždy aktuální informace o dění u nás v Černíkách. Do budoucna nechceme usnout na vavřínech, ale zdokonalovat naši činnost, abyste vy občané Černík, Zvole
a blízkého okolím byli spokojeni a pravidelně si k nám našli cestu.
Rastislav Betinec – předseda ZO ČZS Černíky

Dětský den plný soutěží a her
a divadelní představení pro děti

V sobotu 31. 5. 2014 se v Černíkách konal již tradiční Dětský den plný
her a soutěží pro děti z Černík, Zvole, Vraného i okolí. Odpoledne začalo v půl druhé po obědě divadelním představením „Tajná pohádka“.
Kuba – autor i herec v jedné osobě, opět všechny malé i velké návštěvníky nadchnul. Při soutěžním odpoledni bylo pro děti připraveno postupně dvanáct stanovišť, kde sbíraly body. Ty si vyměňovaly za hračky
a další ceny z obchůdku. Každé dítě si vyhrávalo ceny úměrné své snaze i schopnostem, ale hlavně dle svých přání. Soutěžících bylo osmdesát dva, takže konkurence byla značná a o ceny se opravdu bojovalo.
O přestávce mezi soutěžemi přijelo velké policejní auto. Z něj vyskákalo

po zuby ozbrojené zásahové družstvo pořádkové jednotky oddělení hlídkové služby obvodního ředitelství Policie Prahy IV v plné zbroji a předvedlo profesionální zákrok proti zvlášť nebezpečnému pachateli v automobilu. Děti včetně rodičů nadchla příležitost si zblízka prohlédnout
výstroj i výzbroj uniformovaných mužů. Odpoledne bylo zakončeno společenským večerem s tancem pro všechny generace. Návštěvníků byly
celkově skoro tři stovky. Na organizaci této velmi náročné akce se podílely dvě desítky pořadatelů. Všem děkujeme za pomoc při přípravách
i v průběhu akce.
Zapsala Lenka Betincová
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Co nového Černíky?
V říjnu to budou čtyři roky, co jsem se s rodinou přestěhovala z Prahy
do Černík. Tak mi dovolte, abych trochu bilancovala. Stěhovali jsme se
sem s nadějí na lepší bydlení a tak přemýšlím, zda to bylo splněno.
Vlastně musím zkonstatovat, že ano. Na přestěhování jsme shledali pouze
samá pozitiva. Lepší bydlení než v panelákovém bytě jsme tu rozhodně našli,
dále krásnou přírodu v okolí a v neposlední řadě príma lidi v obci, kteří se
postupně stali našimi přáteli. Hlavně se však změnily formy trávení našeho
volného času. Dovolím si říci, že s lidmi z Černík se pravidelně setkáváme skoro každý den a není víkend, kdy bychom společně netrávili alespoň
pár hodin. Stali jsme se členy základní organizace zahrádkářů v Černíkách.
Manžel, Rastislav, se na jaře 2011 stal předsedou této jediné činné organizace v Černíkách. Se členy a nyní už kamarády, pořádáme akce zahrádkářů,
chodíme na brigády, organizujeme různé výlety a společná setkání. Já se
stala redaktorkou Zvolských novin a starám se o sekci Černíky na zvolském
webu. V Praze jsme žili sami v přeplněném městě, zde, na malé vesnici, žijeme velmi společenským životem plným stále nových zážitků.

No a copak se v obci za ty čtyři roky změnilo? Copak je tu nového?
Od té doby se zintenzivnila aktivita základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Postupně začala pravidelně organizovat společenské, kulturní i sportovní akce v počtu až šest do roka. Od roku 2011 uspořádala ZO
již osmnáct akcí. Zavedla nové tradice, jako Černický slet, což je maškarní
odpoledne plné her pro děti i dospělé, které otvírá sezónu. Další novou tradicí je závod Černická koloběžka, jejíž třetí ročník se uskuteční dvacátého
sedmého září. No a sezónu uzavírá Mikulášská nadílka pro děti spojená se
slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Byly to hodiny a hodiny, které
jsme společně se skupinou nadšenců věnovali přípravám, organizaci a realizaci akcí, ale nikdo jich nelituje. Spokojenost návštěvníků a jejich pochvalná
slova jsou podnětem, abychom pokračovali v těchto aktivitách dál.

A ostatní záležitosti, které zajímají většinu obyvatel?
Obec Zvole na Černíky nezapomíná. V obecním zastupitelstvu je reprezentuje Jarka Hrubá, která patří mezi nejangažovanější obyvatele. Není
jí lhostejné, kde žije a snaží se pro rozvoj obce stále něco dělat.
Místní komunikace. Bohužel je většina pozemních komunikací v obci
soukromá, ale i přesto se podařilo situaci v ulicích Krajní, Příčná a Nad
Zlatým údolím vyřešit a opravit povrch vozovek v nekritičtějších místech.

Pouliční osvětlení. Postupně se rozšiřovala síť pouličních lamp.
Úprava klubovny, kiosku, rozšíření pódia a zastřešení tohoto prostoru
pro návštěvníky na pozemku ZO ČZS Černíky. Obec podporuje tyto
aktivity i finančně.
Společenský, kulturní a společenský život v obci. Na většinu akcí pořádaných ZO ČZS Černíky obec také přispívá.
Od roku 2011 mají Černíky vyčleněnou dvojstranu ve Zvolských novinách, kde si můžete přečíst reportáže z pořádaných akcí. Více informací
a hlavně fotografií si můžete prohlédnout i v nové sekci Černíky na zvolském webu. Když se tam podíváte, uvidíte, že v Černíkách to žije.
Čekají nás komunální volby a tak přeji všem obyvatelům Černík šťastnou ruku při výběru kandidátů do zastupitelstva. Ať se jeho zástupci
věnují čestně a poctivě své práci pro kvalitní život v naší části obce. Ať
mají pevné postoje k dodržování všech zákonných norem, rozumný přístup k územnímu plánu, reálnou strategii rozvoje a ne plané sliby.
Co mě k tomuto přání přivedlo? Byla to vlastně jedna negativní zkušenost ze zdejšího okolí, ne však ze Zvole, se kterou jsem se setkala.
Udivilo mě, jak je občan bezzubý vůči aroganci úřední moci. Pokud
se někdo rozhodne porušovat například regulativy územního plánu
na úkor jiného občana a ten se snaží dovolat svých práv, může narazit
na úředníky i zastupitele obce, kteří toto porušování schválí a zoficiální.
Dovolání se svých práv je potom věc takřka nadlidská.
Doufám, že nastává období, kdy občan nebude rukojmí libovůle a komplotu porušovatele zákonných norem s úředníky či představiteli státní
moci. Je to na nás, na občanech, koho si zvolíme, aby hájil naše zájmy
v obci. Zvolený zastupitel má brát své zvolení jako poslání, jako službu
občanům a hlavní vlastností by měla být odpovědnost a ne vlastní profit.
Tak si držme palce, ať máme šťastnou ruku.
Lenka Betincová

Country večer s kapelou FO3
V sobotu 30. 8. 2014 uspořádala ZO ČZS Černíky společenské setkání při
tanci a poslechu živé muziky „Country večer s kapelou FO3“. Sedm muzikantů předvedlo krásný koncert z repertoáru country, folku, trampských
písniček i lidovek. Vloni, na oslavě devadesátého výročí založení trampské
osady Zlaté údolí, členové kapely slíbili, že do svého repertoáru přidají i písničku s názvem Zlaté údolí. Slib splnili a ke spokojenosti všech hostí ji několikrát za večer zahráli, abychom se jí mohli také naučit. Během večera se
zpívalo a posléze i tancovalo do pozdních hodin. Pro účastníky bylo připraveno občerstvení – kromě nápojů, excelentní guláš, grilované kuřecí čtvrtky
a klobásky, domácí štrůdl i švestkový koláč. Poprvé mohli návštěvníci ocenit
novou zámkovou dlažbu pod stoly v zastřešeném prostoru. Přišlo jich téměř
sto, a tak všem organizátorům patří dík za jejich obětavou práci.
Zapsala Lenka Betincová
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ZPRÁVY Z OBCE
JUBILEA

Připomínáme menší jubilea: 130 + 100 + 90 + 10
působil jako školský inspektor na novém území (Podkarpatská Rus) našeho nového státu
(Československá republika).
Právě devět desítek let tu obci slouží tento transformátor. Československé energetické podniky
ho zapojily do veřejné sítě 22. září roku 1924.
Stavební povolení ke stavbě jeho a sloupů veřejného osvětlení v obci nabylo právní moci
23. dubna 1922. Za obec byl státnímu sektoru
partnerem pan Antonín Zeman, pověřený zastupitelstvem k zastupování ve věcech odborných i majetkových. O elektrifikaci obce (hlasovalo všech sedm zastupitelů) bylo rozhodnuto
jednohlasně. Pan Zeman byl na výsost angažovaný člověk jak ve svém řemesle, tak i v záležitostech obce. On jediný měl v naší obci v té době
oprávnění k takové činnosti.

Poslední prázdninový den roku 1884 byla neděle.
Pršelo. Do Zvole dorazily dva žebřinové vozy vrchovatě naložené. Doprovázel je muž, po němž
jsme dnes z vděčnosti nazvali svou náves plnou
lip, které tu vysázel se svými žáky. Nový řídící
učitel Josef Štulík. Jeho rodina (v té době žena
a tři synové) dorazila parníkem do Vraného
a v doprovodu našich vesničanů-starousedlíků
přibyla do svého nového bydliště. Tady se ještě narodil syn a dcera. Tento významný muž
byl u vzniku řady spolků a společenství (především včelařství tu povýšil na velmi odbornou úroveň) naší obce. Na sklonku života ještě

Našim včelařům už bude sto!
Ze všech zvolských spolků dá největší pátrání vyhledat, kdy začala činnost,
anebo kdy tu byl založen Spolek včelařů. Historie vypovídá, že v lednu
tomu bude už sto let! Co nás opravňuje k takovému tvrzení? Nálezy ve starých listinách, a to zprostředkovaně. Jak to všechno bylo ? Nadaní žáci řídícího učitele Štulíka dospívali a jejich činnost byla ve zdejších zahradách
„cítit“. Nejen v sadařství samotném, ale i ve včelařství. Chystali založení
spolku, už měli téměř hotové stanovy a chtěli žádat „příslušné úřady“...
jenže, během podzimu 1914 museli narukovat. Začala I.světová válka. Pan
řídící Štulík a pan hrabě z Casati to ale vyřešili znamenitě. Podali návrh.
Ten byl jednomyslně schválen. Spolek včelařů bude napříště v obci působit pod Maticí školskou. Tak se stalo na zasedání zastupitelů obce v úterý
dne 19. 1. 1915. Kdy se včelaři osamostatnili? Prý až po skončení války,
ale takové listiny ještě pro obecní archiv objeveny nebyly.
- zý -

Deset let uběhlo od chvíle, kdy první sportovec trvale bydlící v naší obci získal olympijskou medaili. Byl to veslař David Kopřiva.
Medaile byla stříbrná a člen Dukly Praha
ji získal na párové čtyřce spolu s Jakubem
Hanákem, Davidem Jirkou a Tomášem
Karasem. Protože se naprosto samozřejmě
domluvil anglicky, německy a francouzsky,
říkalo se mu mezi veslaři inteligent. V roce
1964 v Tokiu získal stejnou poctu i Bohumil
Janoušek – také veslař, ale seděl v posádce
osmiveslice. Ten ovšem nebyl ve Zvoli trvale hlášen. Pobýval tu jen pár dní v roce
u rodičů, co zde měli tak zvaný letní byt.
Dneska by na něj koukal z okna Mirek
Znamenáček.
archivní drobnosti připravil Vladimír Zápotocký
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O našem fotbalu
Tentokrát trochu vzpomínek na léta
dávno i nedávno minulá.

1

Ústřední postavou posledních ročníků je určitě internacionál Petr Gabriel.
Především přípravnou etapu
našich barev povýšil skutečně nebývale. Původem obránce hraje u nás v záložní řadě
a jeho postava je v zápasech
skutečně nepřehlédnutelná.
V dějinách Sokola Zvole je
to první reprezentant a ligový mistr naší země oblékající
v mistrovských soutěžích náš
klubový dres. (foto 1)

Čtyři desítky let má tento snímek zvolských žáků. Kdo na něm je? V horní řadě zleva to jsou Vláďa Beger, Hynek Novák, vedoucí a trenér v jedné
osobě pan František Malířský, dále Slaba, Luděk Plechatý, Vláďa Hladík
a Jan Hradil, v dolní řadě zleva pak Honza Hruška, Zdeněk Beger,
Jirka Hruška, Milan Malířský, Zdeněk Marha a maličký klučina Tonda
Zemanů. Brankářem je Honza Žáček. (foto 2)
Patrně nejstarší snímek dokládající vítězství našich fotbalistů v pohárovém turnaji. Kamenný Přívoz, rok 1951. Naši měli dresy jak národní
mužstvo. Červená tílka, bílé trenýrky a modré stulpny. V horní řadě stojí odleva Smíšek, Dolejš, Mikolášek, Žáček, Prchlík, Štěpánek a Conk,
dole zleva pak bratři Lindové, Kauer a Strnad. (foto 3)
Vladimír Zápotocký

Úspěchy mladého motokrosaře
Druhý červencový víkend se ve francouzském Commercy uskutečnil již
dvanáctý ročník MX MasterKids, kde nechyběli ani čeští jezdci Adam
Máj a Antonín Kabát. Přestože oba vybojovali ve svých kategoriích vítězství, zásahem jury o ně následně přišly.
Ve startovní listině víkendového závodu MX MasterKids, kde mohou
startovat děti od 6 let až po mládež do 20 let, bylo přes 650 účastníků.
Francouzský víkend tak předznamenával další velký závod. Devítiletý
Adam Máj startoval v kategorii C, tedy s motocyklem s obsahem motoru
do 65 ccm. O dva roky mladší Antonín Kabát pak v kategorii A s motorem 50 ccm. Oba závodníci si v početném startovním poli, které se
skládalo z účastníků z celého světa, dojeli pro skvělé vítězství. Ovšem
jejich radost netrvala dlouho.
„S výsledkem jsme samozřejmě spokojeni. Je škoda, že nemůžeme slavit vydřené vítězství, protože zasáhla žiry a penalizovala oba naše jezdce. Ale bohužel
dodnes nevíme za co. Ovšem co je důležitější je fakt, jaký výkon tady Adam
s Antonínem předvedli,“ uvedl otec Adama Oldřich Máj. Po obdržených
penalizacích se oba jezdci ve svých kategoriích propadli na druhé místo.

2

3
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Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Zvole
Dne 10. května 2014 se konala výroční schůze ZO ČZS Zvole. Nejprve
předseda ing. Sajdl zhodnotil činnost v uplynulém roce. Poté slavnostně
předal bronzovou medaili, kterou udělila Republiková rada ČZS za zásluhy o zahrádkářství paní Stanislavě Markové, která se rovněž vzorně
stará o finanční hospodaření. V minulém roce byla oceněna paní Marie
Sodomková za obětavou práci v naší organizaci. Také jsme popřáli jubilantům, kteří dlouhá léta pracují v naší organizaci. V závěru schůze jsme
informovali o zájezdech, které každý rok pořádáme.
Pravidelně jezdíme na zahrádkářské výstavy do Lysé nad Labem
a do Litoměřic. Zájemci si tam mohou nakoupit sazenice, stromky a vše
potřebné pro zahradu. Třetí zájezd míří vždy za krásami a historickými
památkami naší vlasti. Na letošní září jsme naplánovali zájezd do Kutné
Hory, města stříbra a památky UNESCO (14. 9). Tyto zájezdy můžeme pořádat díky finančnímu příspěvku obce Zvole. Jsou velice oblíbené
a vždy plně obsazené. Na všech cestách nás bezpečně vozí pan Jakubek,
také jemu děkujeme.
Náplň práce svazu zahrádkářů je pestrá. Základní je zprostředkování
informací o pěstování vhodných stromů a keřů i zeleniny či jak a čím
chránit plody před škůdci a nemocemi, před nebezpečím houbových
chorob, které např. přezimují na okrasných jalovcích a potom decimují
hrušně. Důležitá je i výměna praktických zkušeností. Kromě toho zajišťujeme každoročně moštování ovoce, zapůjčujeme drtič větví a staráme
se o údržbu naší klubovny.
Důležitou součástí naší práce je sledování kvality zeleně nejen ve veřejném prostoru – lípy na návsi apod., ale i v zahradách. Ovocné zahrady
se poslední dobou mění v parkové úpravy s množstvím konifer, živých

plotů a okrasných keřů a úplně mizí vysazování ovocných stromů, což je
i pěstebně náročnější. Tady můžeme přispět osvětou.
Možná mnozí naši sousedé ani nevědí, že ve Zvoli má odborně vedená péče
o ovocné stromy dlouhodobou, dnes již historickou tradici. Je třeba připomenout čestného občana Zvole, řídícího učitele Josefa Štulíka, který byl
zakladatelem zdejšího ovocnářství. Rolníky a školní děti učil, které druhy
stromů jsou u nás vhodné, přinášel rouby a učil je roubovat. Pořádal stromové slavnosti nejen u nás a objasňoval účel ovocnářství. Díky jeho úsilí vzrostl
počet ovocných stromů ve Zvoli a okolí v letech 1930–35 o 4000 ks (údaj
v kronice J. Štulíka, podle statistického sčítání). V roce 1896 osadil náves
106 lipami a v roce 1903 přibylo dalších 50, které sám zakoupil. Musíme být
vděčni tomuto učiteli, že se ještě dnes, po více jak stu letech, stále můžeme
těšit z aleje nádherných stromů, čistého vzduchu a vůně květů. Měli bychom pokračovat v záslužné práci řídícího učitele Štulíka a uvědomit si, že
péče o krajinu a zeleň přináší užitek i po mnoha letech. Uspořádání obce se
středovou návsí, dvěma rybníky a impozantní alejí lip je prací našich předků.
Celek je nádherný a ojedinělý. Jsme hrdi na toto dílo a zároveň pociťujeme
závazek pokračovat v udržování a zkrášlování obce.
Zahrádkáři jako spolek mají ve Zvoli velmi dlouhou tradici, která sahá
do období po 1. světové válce. Navázali na působení řídícího učitele
J. Štulíka. Mezi zakladateli byli zvolští občané p. Vojáček, p. Křepinský,
ing. Zajíček, p. Polydor. Dlouhodobými obětavými členy, kteří stavěli
i naši klubovnu, byli p. Sodomka, p. Beutler, p. Hybeš, paní Marková
a Sodomková a řada dalších. Škoda jen, že už neexistuje obecní kronika,
kde bychom se dozvěděli více podrobností.
Za ZO ČZS Zvole Věra Vyskočilová

Co připravuje občanské sdružení KARABINA
Školní rok už začal a tak je potřeba postarat se
o děti a jejich volný čas. Plány byly veliké, jelikož nám byly slíbeny prostory polyfunkčního
domu na schůzce v červenci. Ovšem v srpnu
bylo vše jinak a protože dům není prý vhodný
pro děti, tak veškeré aktivity budeme všemožně
rychle měnit a hledat jiné varianty.
Nenecháme se odradit a budeme žádat a žádat a ptát se, jak bude využita tato velká stavba
ve prospěch Zvolských daňových poplatníků.
Určitě bude pro velký úspěch pokračovat každé pondělí Cvičeníčko pro děti, plakátky budou včas rozdány a předpokládám, že začneme v říjnu.
Dále připravuji stolní hry, skládačky, pexesové
miniturnaje atd. pro všechny děti jak ze školky,
tak i školáky.
Do fotbalové klece se můžete „zavřít“ na akci
Zvolské Babí léto 20.9. na návsi a užít si odpoledne plné her. V září také proběhne akce

s Besipem, kdy si děti vyzkouší jízdu zručnosti
na kole, pojedou na čas a udělají dopravní test.
Novoroční turnaj ve stolním fotbálku je už
tradicí a těšíme se na něj, budeme uvažovat
o větším prostoru, minulý rok jsme se skoro
nevešli!
Opět včas vyvěsíme pozvánku.
Pro maminky s dětmi na mateřské, ale i ostatní
se mohou přidat, zase plánuji navštívit muzeum hraček v Libni, děti byly nadšené, protože tam vláček vozí bonbony!!! A pan majitel je
nechal sedět na všech historických traktorech.
Také maškarní ples a další aktivity pro celou
rodinu na hřišti budeme rádi pořádat s cílem,
aby děti naplnily volný čas ve Zvoli. Snažíme
se co nejvíce ulehčit rodičům od dojíždění jinam. Dětičky ze školky ráda vyzvednu a strávíme pěkné odpoledne plné her a zábavy. Těšíme
se na vás kamarádi!
Za o.s. Karabina Zdenka Gabrielová
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VČELAŘI ZVOLE – něco málo informací
Jako obor lidské činnosti můžeme včelaření směle zařadit mezi nejstarší obory na Zemi. V naší obci má tato činnost dlouholetou a bohatou tradici. V příštím roce naše organizace ve Zvoli oslaví sté výročí, kdy naši předci založili včelařský spolek, který byl CK Rakousko-Uherskými úřady povolen v lednu ruku
1915. Řadíme se tedy mezi nejstarší Včelařské spolky, které působily na území
Čech. Základní organizace ve Zvoli patří do občanského sdružení Českého
svazu včelařů, jehož členy jsou chovatelé včel, kterými jsou jak fyzické tak
i právnické osoby včetně příznivců včelařství, který sdružuje více jak 46 tisíc
členů. Toto množství představuje 98 procent všech včelařů v naší republice.
Česko tak patří mezi státy s nejvyšší organizovaností chovatelů včel na světě.
Tito organizovaní včelaři chovají zhruba půl milionu včelstev, což je 97 procent včelstev evidovaných na celém území České republiky.
Český svaz včelařů je ve světě uznáván, protože dosahuje vynikající výsledky
v oblasti zajišťování zdraví včelstev a za propracovanou metodiku jednotného
preventivního postupu proti šíření nemocí včel. Je rovněž členem dvou mezinárodních sdružení Apimondia – Světová federace včelařských organizací
a Apislavia – Federace evropských včelařských organizací z východoevropských a podunajských zemí.
Počty aktivních chovatelů – včelařů se proti minulosti neustále snižují a naopak se zvyšuje jejich věková hranice. Naší organizaci v tomto roce rozšířilo
několik nových členů. Máme dvacet pět členů, kteří chovají celkem 208 včelstev a to na katastrálním území Zvole, Černíky, Březová, Oleško, Ohrobec,
Károv, Vrané nad Vltavou a Skochovice. V rojovém období, což je konec

května až červen, se mohou proto na nemovitostech občanů těchto katastrů
objevit zavěšené roje včel. Jsme připraveni dle možností tyto roje odchytit zavoláte-li na obecní úřad nebo je třeba domluvit se přímo s nejbližším včelařem.
Je prokázáno, že včely jsou důležitými pomocníky při opylování zemědělských plodin, ovocných stromů a některých druhů zeleniny. Touto opylovací
činností se včely prvořadě podílejí na zvyšování výnosů těchto plodin. Veškeré
včelí produkty jsou prospěšné našemu zdraví. Nejznámějším včelím produktem je med a zejména český med je velmi kvalitní. Proto bychom v prvé řadě
měli konzumovat kvalitní medy přímo od českých včelařů, které známe a nikoli nakupovat tekoucí medy v supermarketech. Med obsahuje celou škálu
jednoduchých, lehce stravitelných cukrů- glukózu – fruktózu, které se rychle
vstřebávají a jsou pro náš organismus okamžitým zdrojem energie. Jsou v něm
též obsažené minerální látky jako například selen, ostatní přírodní stopové
prvky, bílkoviny živočišného původu, pylová zrna a další látky jako jsou například rostlinná barviva, enzymy, silice a množství vitamínů podporující obranyschopnost našeho organismu které naše lidské tělo rovněž potřebuje. Podle
zdrojů sladkých šťáv, které včely v přírodě sbírají, rozlišujeme v podstatě dva
druhy medu a to med květový a med medovicový. Oba druhy medů jsou velmi kvalitní a záleží jen na chuti spotřebitele, který si vybere. Květový med je
snadno stravitelný a medovicový med má zase bohatší chuť a obsahuje vyšší
množství minerálních látek. Dalšími včelími produkty je pyl, propolis, včelí
jed a mateří kašička, ale o těchto produktech zase něco příště.
Vladimír Kopal
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Baletní a gymnastický klub „Myšky Zvole“
Řadu volnočasových sportovně zaměřených aktivit nejenom pro naše
děti rozšiřuje nově vzniklý Baletní a gymnastický klub „Myšky Zvole“.
Jeho fungování zahájila jeho trenérka již v průběhu letošních letních
prázdnin, kdy pro zájemce připravila dvě týdenní soustředění, která byla
orientována převážně na balet. Program byl určen pro děti od 5 let a prvního stupně základní školy. Cílem soustředění bylo především upevňovat a rozvíjet základy moderní gymnastiky a systematická příprava dětí
v baletní průpravě.
Moderní gymnastika má velký efekt na zlepšení fyzické a psychické
odolnosti dítěte, zlepšení koncentrace, správného držení těla, dýchání,
tělesné zdatnosti, pozornosti a sebedůvěry. Rovněž rozvíjí koordinace

pohybu, protože se cvičí s různým náčiním jakou je obruč, stuha, míč,
švihadlo a kužely. Moderní gymnastika je všestranná disciplína, a rovněž se v ní používají i sportovně atletické prvky, není tedy uzavřena jen
pro děvčátka.
Všechny holčičky cvičily s obrovským nadšením a i přes nepřízeň počasí
si společně na závěr připravily společnou sestavu bez náčiní a individuální skladby s náčiním, jejichž prezentací potěšily ve velké míře nejenom
své rodiče, ale především pak sebe.
Na další adepty a zapálené nadšence pohybu se budeme těšit při pravidelném cvičení a to každý čtvrtek v tělocvičně ZŠ Zvole. Pro zájemce
pak i na individuální hodiny baletu a gymnastiky.

Letní soustředění oddílu orientačního běhu
V druhé polovině srpna proběhlo, stejně jako
loni i předloni, letní soustředění členů oddílu
orientačního běhu. Pro tréninky i hry s orientačními náměty jsme využili krásné terény
na pokraji Českého ráje. Nechyběly tedy borové lesy plné dozrávajících borůvek, pískovcové skalky, lesní rybníky i překrásné výhledy
do kraje. Běhání v neznámých terénech se skalními útvary bylo pro většinu členů nové. Pro

pestrost byly tréniky připravovány v různých
lokalitách a tak se za týden najezdily desítky
kilometrů na kole. Díky členitému terénu se
musely děti více zaměřovat na detaily v mapě
a přemýšlet který postup terénem bude pro
ně výhodnější. Nechyběla ani noční hra či
celodenní cyklistický výlet na kolech na hrad
Trosky. Soustředění jsme pořádali společně
s oddílem orientačního běhu z Roztok u Prahy.

Tak si každý mohl porovnat své schopnosti
a zkušenosti se svými vrstevníky. Týden „pobíhání“ po lesích pak byl zakončen účastí na vícedenních orientačních závodech v Českém
ráji s mezinárodní účastí.
Při odjezdu už někteří přemýšleli, kde bude
soustředění o příštích prázdninách. Zase
v Českém ráji či jinde? No nechme se překvapit.
Tomáš Hájek
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Oddíly Sportovního klubu Zvole ani o prázdninách nezahálely. oddíly
oreientačního běhu a wushu uspořádaly tradiční letní soustředění. A se
začátkem školního roku zahájily svoji pravidelnou činnost.
V průběhu letošního roku jsme připravili založení nových oddílů:
Cyklo-turistický oddíl bude pořádat jak cyklistické, tak pěší výlety, připravovat mapy pro vycházky do okolí obce. Zakládající členové oddílu připravili letošní Zvolskou botičku, která vedla údolím Zlatého potoka. Pro příští
rok plánují jarní a podzimní vycházku a cyklistický výlet do okolí Zvole.
Oddíl moderní gymnastiky Myšky pod vedením Jany Veselé má za cíl rozvíjet ladnost a obratnost v pohybu a je určen pro děvčata i chlapce. Oddíl
uspořádal poslední týden prázdnin soustředění pro děvčata.
Oddíl trampolín HOPÍK pod vedením Jitky Holíčkové několika násobné
mistrně republiky, bývalé reprezentantky ČR, trenérka III. třídy zahájil
svojí činnost 10. 9. 2014 v tělocvičně ZŠ. Trénink zahrnuje i gymnastickou průpravu – správné držení těla, cvičení rovnováhy, koordinaci, obratnost, skrčky, sedy, obraty, kotouly, stojky, hvězdy, protahování a posilování ochablého svalstva. Cílem Hopíku je úspěšná reprezentace Zvole.
Novinky jsou také ve stávajících oddílech.
Medvědi (oddíl šachu) letos nově zapojili do tréninku dětí i logické hry,
které kromě rozvoje inteligence, představivosti a intuice učí i soustředění, rychlému rozhodování a vyhodnocování různých situací. Připraví
děti vyrovnat se s neúspěchem, který v životě potká každého.

Orientační běh využívá pro své tréninky příhodné přírodní podmínky
v okolí Zvole. Sezónu zahájil 21. Zvolským orientačním během, který
vedl klidnou částí obce.
Wushu Zvole v únoru 2015 oslaví 10 let výročí od založení oddílu.
V současné době v rámci pravidelných tréninků chodí cvičit asi 35 dětí
a 15 dospělých. Všestranné tréninky vedly k tomu, že se podařilo Vojtovi
S. dostat se na FTVS UK obor Tělovýchova a sport. Letošní rok také
některé tréninky povede osobně čínská mistryně Zhai Hua. Již kolem
20ti členů reprezentuje Zvoli na soutěžích Juniorské ligy wushu i celorepublikových soutěžích s obsazením přes 200 osob a všichni bezmezně
znají pojem Wushu Zvole.
Stolní tenis plánuje nákup stolu pro venkovní stolní tenis.
Zájemci se mohou hlásit na skzvole@skzvole.cz či na trénincích jednotlivých oddílů. Bližší informace naleznete na http://www.skzvole.cz/
Nejbližší plánované akce
8. 11. 2014

Dětská šachová liga

15. 11. 2014

5. ročník zvolského blesku – šachy

13. 12. 2014

Vánoční šachový turnaj

1. 1. 2015

Novoroční orientační běh

Loňský školní rok se Skřítkem Pohádkou
Dětský lesní klub skřítka Pohádky je
sdružením, jehož cílem je vytvoření
předpokladů zdravého vývoje dětí,
vytvoření prostředí pro výchovu dětí
v souladu s přírodou, environmentální výchova dětí a propagace ochrany
přírody.
Co pro toto všechno děláme a co
nás baví? Snažíme se zaujmout
a nadchnout pro přírodu děti i dospělé. Například v loňském školním roce přispěl Skřítek Pohádka
zorganizováním několika setkání
nejen pro Zvoláky do již velmi pestré nabídky akcí pro veřejnost.
A jaké to byly?
• Podzimní posezení u ohně v listopadu 2013 – ohřát se, potkat se, popovídat si, opéci brambory, ochutnat dýňovou polévku a další dobroty připravené z darů podzimu přišlo bezmála 20 dětí a stejný počet dospělých
• Výroba vánočních ozdobiček v prosinci 2013 – jak vyrobit ozdobičky
z přírodních materiálů , možná pro někoho trošku netradiční, ale moc
voňavé a poutavé
• Úklid lesa v dubnu 2014 – úklid lesa byl potvrzením, že i menší skupina lidí může uskutečnit velké věci … vysbíráno bylo během 2 hodin
více než 20 pytlů odpadků a několik hromad stavebního odpadu

• Oslava Dne Země v dubnu
2014 – oslavit Den Země
tvořením, hrou a přiučením se něčeho nového
přišla téměř stovka lidí,
děti v doprovodu jejich
rodičů a prarodičů přivítalo šest různě zaměřených
stanovišť
• Bramborové odpoledne v září 2014 – brambory na mnoho způsobů –
k jídlu i ke tvoření
• Pořádání slavností během roku – Stezka odvahy na svátek svatého
Michaela, hledání pokladu na svátek svatého Martina, Vánoční tvoření
A jaké to budou? Zmíním jen ty nejbližší.
• Slavnost svatého Michaela
• Slavnost svatého Martina
• Podzimní posezení u ohně
• Úvod do adventu s adventní spirálou
• Výroba vánočních ozdobiček
Zvažte sami. Přišli jste? Přijdete zas?
Těšíme se na Vás!
Jménem týmu Skřítka Pohádky Martina Švejdová
www.skritek-pohadka.cz
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Není nad to ulevit své duši
V tomto článku se vám svěřím s tím, co mě překvapuje, s tím, co mi velmi vadí,
a určitě se podělím i s trochou té radosti. Jsem přesvědčena, že mé názory
najdou odpůrce, ale také věřím, že se najdou i sympatizanti.
Když se něco nepovede, vnímáme to velmi citlivě, dlouze o tom vyprávíme,
aby se na to náhodou nezapomnělo. Okamžitě vidíme, co všechno není hotovo, co by se všechno mělo ještě udělat a hlavně rychle! Umění ocenit, projevit
uznání a hlavně si všimnout toho, když se něco dokončí a povede – s tím
naopak zacházíme velmi opatrně. Kampak se nám poděla úcta k lidské práci
a úsilí? A že se toho vydařilo celkem dost!
Samozřejmě, že v obci není všechno hotové a asi ještě dlouho nebude, ale
pořád se připravuje, plánuje, dohotovuje, vymýšlí. Co mi ale velmi vadí, je
zbrklost, unáhlenost, neodbornost…..
Dočetla jsem se například o návrhu rychlé stavby kontejnerové školky. Obešla
mě hrůza! Ještěže je již schváleno stavební povolení na řádnou, komfortně
budovanou a vybavenou školku. Stavba bude mít trvalý ráz a jistě bude sloužit
i vnoučatům našich vnoučat. Jestli bude stavba vyhotovena tak rychle a s tak
výborným výsledkem jako Polyfunkční dům, tak se mají naše děti i rodiče
na co těšit. Doufám, že pan ing. Stoklasa bude i nadále neúnavně a nekompromisně sledovat chod stavby a nebude trpět žádné nepravosti.
Ještě se vrátím k našim zvolským maminkám a tatínkům: jistě se zaradovali,
že měsíční platba 900,- Kč za školkovné je nižší o 250,-Kč. Moc se ale už
nemluví o tom, že se rodičům za přispění obce snižuje platba o 9 000,- Kč

na uhrazení skutečných provozních nákladů. Jen málokteré vedení obce je
v tomto ohledu pro občany tak finančně vstřícné. A toto považuji za markantní úsporu v rodinném rozpočtu a za velmi citelnou podporu mladým rodinám.
Všestrannou podporu mladých rodin, seniorů i obyvatel obce v produktivním
věku totiž vidím jako prioritní. Výsledkem kvalitní péče o obyvatelstvo je spokojenost a požitek z klidného žití v obci.
V tomto ohledu se myslím podařila moc pěkná věc – a už je tady to, z čeho
mám opravdu velkou radost. Myslím tím dozařízení Polyfunkčního domu,
otevření nové knihovny, zahájení filmových představení, výstav, besed, předvedení různých dovedností, pořádání malých tanečních zábav. V tomto krásném a elegantním prostředí jistě pookřeje nejedna unavená duše. Možnosti
relaxace jsou pro všechny obyvatele opravdu široké a nadále se podle zájmu
a návrhů návštěvníků mohou rozšiřovat.
A protože, jak už bylo řečeno, s pochvalou šetříme jako s šafránem, chtěla
bych závěrem skutečně upřímně a ze srdce poděkovat jednomu obyvateli naší
obce – panu ing. Stoklasovi za zodpovědné hospodaření s veřejnými prostředky obce, za rozumné investice, za pragmatické myšlení a za nekompromisnost
v jednání, i když za ni mnohdy sklidil kyselé hrozny.
Podstatné je, že se máme čím chlubit. Jsem pyšná na to, že v naší obci vznikla
taková stavba s takovou možností širokého kulturního využití pro veřejnost.
Takže končím radostně s vidinou lepších zítřků!
Věra Humlová

Stavebnice aneb kontejnerová školka
nebo klasická výstavba?

O prázdninách můžeme objevit mnoho nového– nová místa, přátelství
nebo věci.
Já jsem například letos objevila s dětmi na staleté půdě stavebnici z dřevěných kostek, snad ještě po prababičce, schovanou v bedně s oblečením…
S problémem umístění dětí do školek se potýká skoro každá obec. V krizové situaci hledáme rychlé a účelné řešení, které by pomohlo a příliš nezatížilo obecní pokladnu. Takovým řešením se zdá být i realizace
kontejnerové stavby modulové školky ve Zvoli – je ale pro naši obec
tím správným? Na první pohled rychlé řešení problému s nedostatkem

místa, ale proč se raději nepřiklonit k výstavbě zděné budovy s vývařovnou pro školu, školku a seniory v obci?
Modulová stavebnice je postavená za dva až tři měsíce s menšími finančními náklady, ale bude ji nutné důkladně zateplit a upravit její vzhled,
čímž náklady podstatně vzrostou.
O příchuti provizoria nemluvě.
Napadá mě v této souvislosti podívat se na přístavbu MŠ a ZŠ v Dolních
Břežanech, umístěnou v zadní části hlavní budovy školy. Připomíná herní kostky Lega a poměrně citlivě zapadá do prostředí školního dvora
s fotbalovým hřištěm a herní plochou. Břežanským občanům pomohla
alespoň na chvíli vyřešit problém nedostatku kapacity.
Ve Zvoli je ale situace poněkud odlišná. Pozemek určený k výstavbě
nové školky je umístěn přímo v obytné zástavbě, kde by měla podle
mého názoru vyrůst stavba trvalá, harmonicky zapadající do okolní zástavby, doplněná vhodnými terénními úpravami s prostornou zahradou
a nezbytným počtem parkovacích míst. O realizaci vývařovny odpovídající předpisům v modulu bychom také mohli vést dlouhé diskuse.
Pojďme se tedy nad koncepcí nové školky znovu zamyslet a vybrat pro
Zvoli tu nejvhodnější variantu z urbanistického i sociálního hlediska.
Pokusme se odpovědně a bez emocí zvážit všechna pro a proti a najít
nejlepší možné řešení. Já osobně naší obci přeji, aby její školka za pár let
neodjela na korbě náklaďáku.
…je večer a čas uložit zpět hrací kostky na staletou půdu a těšit se na další
nevšední objevy.
Michaela Mařáková
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Zájezd zahrádkářů
Dne 14. 9. 2014 jsme uskutečnili zájezd za kulturně historickými památkami do Kutné Hory, zařazené na seznamu UNESCO. Začali jsme
prohlídkou chrámu sv. Barbory a potom jsme prošli vnitřním centrem až
do Vlašského dvora. Tam byla první centrální mincovna v českém státě.
Viděli jsme, jak se razily pražské groše za Karla IV., což nám vlastnoručně předvedla naše průvodkyně. Provázela nás celým městem a poutavě
vyprávěla o všech památných domech a o historii města. I když mírně
pršelo, byl to krásný výlet. Děkujeme OÚ,že nám dotací pomáhá organizovat pěkné a hodnotné zájezdy.
Vyskočilová
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Našemu kostelu je právě 120 let
Kostel svaté Markéty je dominantou naší obce právě 120 let.
Byl postaven poblíže návsi u dnešní silnice do Vraného vlastně
na stejném místě, co stával starší kostelík zbořený v roce 1882.
Stavba nového kostela trvala pouhé dva roky. Pro jeho realizaci
byl církví vybrán hodně významný architekt Josef Mocker. Ano,
právě ten, co se nepřehlédnutelnou mírou podílel na částečné
přestavbě a dostavbě chrámu svatého Víta na Hradě pražském
a v kapitulním areálu na Vyšehradě. Zvolil sloh neogotický.
Chrám je jednolodní, obdélníkového půdorysu s polygonálně
uzavřeným presbytářem a s věží tvořící západní průčelí. Sakristie
byla umístěna na severovýchodní stranu a dominuje východní
části v ose. Také všechno vnitřní vybavení kostela bylo zhotovováno podle návrhů tohoto architekta. 22. září 1892 bylo započato
s kopáním základů a slavnostně byl kostel konsekrován (po česku vysvěcen) jeho Eminencí kardinálem hrabětem Františkem
de Pauli ze Schönborn (pobýval často na druhém břehu Vltavy
v Trnové) 20.září 1894 a ihned také otevřen pro veřejnou službu.
Pro obec to byla významná událost, dnes bychom řekli regionálního významu, a přítomen byl i sám architekt Mocker. Vranská
farní kronika o tom přinesla docela slavnostní pojednání. Nový
kostel je zde označen za velkolepý chrám a určitě největší ozdobu jinak chudé vesničky se sotva třemi desítkami čísel popisných.
...Pokud bychom se měli zmínit o financování, tak peníze se sbíhaly ze čtyř zdrojů. Největší podíl byl od církve samotné, nejmenší pak pocházel ze sbírky od místních občanů a zdejších
i okolních farníků. Při vkladu hotového díla do majetku je zaznamenáno, že stavba není nijak finančně zatížena.
...Jak je to s kostelem dnes a jak to funguje mezi obcí a církví, to
už je otázka pro starostu naší obce: Do roku 2008 nebyl kostel
využíván v podstatě ani církví. Výjimkou byla zvolská škola, která
před Vánoci předvedla pečlivě nacvičenou besídku. Škoda, řekli
jsme si, nechali naladit varhany (před časem prošly rekonstrukcí)
a udělali první varhaní koncert. Hrála varhanistka slečna Žáková.
Koncert přilákal plný kostel posluchačů. Následovala reorganizace farnosti a náš kostel připadl od jílovské do zbraslavské. Pan
farář Koutecký zavedl pravidelné nedělní mše, Vláďa Hudousek
po letech zas půlnoční na Vánoce. Ozdobou bylo dnes již tradiční vystoupení Hlaholu s Rybovou Českou mší vánoční. Také
na opravách se začalo pracovat. Rekonstrukce elektroinstalace,
zdařilá sbírka Dejme dárek kostelu na nové vnitřní osvětlení,
výmalba a oprava hodin s ciferníky. Po nečekaném úmrtí pana
faráře Kouteckého přišel pan farář Žák, který dal opravám dynamiku a řád. Farníci zapojili kostel do evropského projektu Noc
kostelů, vždy s bohatým programem. Přejme kostelu sv. Markéty
mnoho dalších let jako budově církevní a příležitostně také nějaký ten krásný kulturní zážitek.
Vladimír Zápotocký, Mirek Stoklasa
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