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KDYŽ PRŮŠVIH
VYSTŘÍDÁ PRŮŠVIH
Po coronaviru se slehla zem. Nezmizel, ale
stal se součástí našeho života, která běží na
pozadí. Pozornost médií, a tedy i nás, přešla
na vojenské přepadení svobodné Ukrajiny,
a to z rozhodnutí šíleného, mocichtivého
Putina a jeho nohsledů. Ničivý nápor na
civilní obyvatelstvo, staré lidi, ženy, děti.
Těžko snáším pohled na rozbíjení věcí, protože si hned dávám dohromady úsilí, které
se bude muset vynaložit na jejich spravení.
A k tomu obrovská vlna uprchlíků, zoufalých
lidí utíkajících před násilím. Někteří odešli
včas, zabalili si to nejnutnější, jiným už létaly
rakety nad hlavou a nakonec ti, kteří útěkem
zachraňovali vlastní životy. Stalo se něco, co
většina současné generace nezažila. Válka
téměř na našich hranicích. Je to zásah do
našich základních jistot, něco, co se nikdy
nemělo stát.
www.zvole.info

Na druhé straně obrovská vlna solidarity,
která po napadení Ukrajiny ovládla naši
společnost. Finanční prostředky shromážděné na účtech humanitárních organizací,
sbírky potřebného materiálu, zajišťování
ubytování, dobrovolnická činnost. Za to
vše obrovské poděkování všem. Snad každý pomohl.
Nakonec jen malé upozornění. Svět se změnil.
Nenávratně. Všech se nás dotkne jeho změna
a nikomu z nás se nebude líbit. Nehledejme
pachatele, tím to nevyřešíme. Určitě za to nebudou moci přicházející Ukrajinci. Oni jsou
největší obětí. Snažme se jim i s ubíhajícím
časem pomáhat. Zaslouží si to. Nesklonili
hlavu před agresí a šli se servat o svoje místo
na zemi. Mají můj obdiv.
Mirek Stoklasa

Kostel sv. Markéty
se rozsvítil
 strana 8
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JAK SE STAVÍ NOVÝ OBECNÍ ÚŘAD
jako plochá střecha s povrchem z foliové
izolace, oba krajní objekty pak mají dřevěné sedlové střechy s keramickou krytinou.
Z venkovních objektů jsou provedeny vsakovací galerie na dešťovou vodu a přípojka
vody, rozvody splaškové kanalizace.
Každý týden se konají na stavbě kontrolní dny, kde se řeší jak postup výstavby, tak
i výběry materiálů, které budou dále použity. Byly vybrány zařizovací předměty, obklady a dlažby, podlahové krytiny, svítidla.
V současnosti je problém jak s nedostatkem
materiálů, s jejich cenami, tak i se zajištěním pracovníků a subdodavatelů. Protože
ale máme smlouvu uzavřenou v loňském
roce s pevnými cenami, jednotkové ceny
za práce a materiál není možné navyšovat.
Pohled na objekt OÚ
Budou zde pouze drobné změny v případě
Stavba nového obecního úřadu na návsi J. Štulíka zdárně postupuje. upřesnění a výběru jednotlivých materiálů, které ale nebudou mít
Stavba byla zahájena v loňském roce v létě a v současné době je
zásadní vliv na celkovou výši ceny stavby.
Dokončení předpokládáme dle platného harmonogramu v září
provedena hrubá stavba objektu včetně střechy na její části. Dále
letošního roku, i když jednotlivé činnosti mají mírné zpoždění.
jsou již osazena plastová okna a dveře. Ve stavbě se pokračuje
uvnitř objektu rozvody zdravotních instalací, to je rozvody vody Provádějící ﬁrmou bylo přislíbeno, že zpoždění bude v jarních
měsících vyrovnáno a stavba bude dokončena včas.
a kanalizace, dále se provádí podlahové vytápění. Pracuje se také
na osazení kabeláže silnoproudu a slaboproudu. V měsíci dubnu
Pavel Koudelka
by měla být dokončena střecha objektu, střední část je navržena

Práce na střeše

Rozvody ÚT
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UBYTOVÁNÍ UPRCHLÍKŮ

Když přijde průšvih, zpravidla zavedené administrativní postupy nestačí a je třeba improvizovat. A vzít si na triko důsledky
takových rozhodnutí. Jedním z nich bylo rozhodnutí rady obce
o možnosti ubytovat uprchlíky v nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež (NP klub). Objekt s pevně a závazně daným obsahem
využití, postavený s ﬁnanční pomocí evropských peněz a pětiletou
udržitelností programu sociálních služeb. Přesto rada nezaváhala.
Rozhodnutí o zakoupení postelí, kapacita ubytování až do 15 lidí.
Nahlášení této možnosti na koordinační centrum Středočeského
kraje. Zároveň jsme dali informaci o možných ubytovacích kapacitách i nám známým ukrajinským komunitám. A hned se ozvaly
první zájemkyně, paní s dvěma dcerami, bezprostředně pak další

tři maminky a sedm dětí. Příchozí upozorňujeme na dočasnost
tohoto řešení s vyhlídkou tak měsíce, dvou. Do té doby by si měli
sehnat opravdové bydlení.
No a jak na úřady? Mimo protokol jsem seznámil manažera
projektu z Ministerstva pro místní rozvoj s naším rozhodnutím. Domluvili jsme se na vzájemném informování. Proto mne
potěšilo, když Řídící orgán IROP vydal po týdnu stanovisko,
že tyto objekty lze v souvislosti s utečeneckou krizí využít a poskytování služby přerušit. Asi jsme nebyli jediní, kdo pomáhal
v rozporu s pravidly.
Sepsal Mirek Stoklasa

ADAPTAČNÍ
SKUPINA
Kolik lidí prchajících z válkou postižené
Ukrajiny na katastru obce máme, víme
ze statistik. Vesměs jsou to ženy a děti.
Snažíme se jim pomoci nejen ubytováním a materiálně, ale i dalšími způsoby.
Proto ve čtvrtek 10. března, po různém
vyptávání a telefonování, padlo rozhodnutí spustit NĚCO.
Potřebovali jsme trochu učit děti, zaměstnat je, uvolnit ruce jejich rodičům, většinou maminkám, aby si mohli zařizovat
administrativu, bydlení, práci a zároveň
zjistit, s čím konkrétně můžeme pomoci my.
A tak ve škole vymysleli název „adaptační
skupina“ a hrubou náplň činnosti. Hlavně
zaměstnat děti, a to bez povinné docházky,
trochu češtiny, trochu ukrajinštiny, trochu
angličtiny a taky matematiky.
Ale kdo bude učit? Paní učitelku na češtinu zajistí škola a ostatní musí někdo
www.facebook.com/obeczvole
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z příchozích Ukrajinců, samozřejmě nejlépe opravdová paní
učitelka. A další, koho potřebujeme, je tlumočník – koordinátor.
Zabralo to pár hodin a našli jsme paní učitelku Zheniu. Její rodina získá bonusem ubytování v Ohrobci (moc za jeho vybudování,
zařízení a pronajmutí děkujeme), vzniká plakát a už za pomoci
koordinátorky je překládán do ukrajinštiny. Datum a čas spuštění – pondělí 14. března v 8:00 hodin v Polydomě.
Bohužel nemohu přihlížet prvnímu dni výuky, protože se účastním soudního jednání v Praze, ale věřím v tým lidí, který se vytvořil, že rozjezd zvládne. Vyplatilo se. Už první den přišlo více
než 25 dětí a v úterý ráno mám vše v přímém přenosu. Naprosto
skvělá paní učitelka Zuzka Radová v kroužku s dětmi učí první
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česká slovíčka, po hodině pak ukrajinská paní učitelka organizuje
děti při výuce dalších předmětů. A k tomu vše potřebné koordinuje či překládá Ksenia. Paráda. Děti jsou zaujaté výukou, sedí,
dávají pozor, spolupracují.
A tak vznikl projekt „adaptační skupina“, který má ambice vydržet
do konce školního roku, udržet děti v každodenním řádu a trochu je připravit na možnou výuku v českém jazyce. S drobností,
jako je ﬁnancování pedagogů, nám pomáhá Římskokatolická
farnost ze Zbraslavi. Moc děkuji všem, kteří pomohli. Bylo to
hektické, ale stojí to za to.
Sepsal Mirek Stoklasa

SÍLA LIDSKOSTI
V tuto chvíli nemá příliš smysl popisovat naše pocity a emoce.
Lidé jsou nesmírně šokováni válkou, která se odehrává nedaleko našich hranic. Ano, i toto je v dnešní době možné. Zdá
se, že moderní člověk 21. století se nijak nepoučil z minulosti
a není prostě lepší. Kus zla v něm stále a vytrvale dřímá. Co se
ale projevilo ve vrchovaté míře, je vzedmutí lidskosti a neskutečné ochoty pomáhat, kde je toho třeba.
Lidé jsou velmi solidární vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Pomoc je
doslova hmatatelná, bezprostřední a hlavně účinná. I ve Zvoli je
ubytováno několik desítek zejména ukrajinských maminek s dětmi. Bydlí v soukromých domech místních obyvatel i v obecním
nízkoprahovém centru. Narychlo se shání potřebné vybavení.
Zapojuje se mnoho lidí, kteří přispívají materiálně i ﬁnančně.
I přes nezměrné zlo, které dokáže člověk rozpoutat, se v daleko větší míře projevuje síla lidskosti. Jsem nesmírně rád, že nás

strach, obava a možná i beznaděj z konﬂiktu nepoložila. Člověk
má sílu a odvahu se zlu postavit a nahradit ho dobrem.
Dovolte mi, abych vyjádřil své hluboké poděkování všem, kteří
jakkoli pomáhají zmírňovat následky lidského utrpení. Děkuji
za rychlé vypravení materiální pomoci na Ukrajinu. Děkuji vedení obce Zvole za rychlou pomoc s nabídkou ubytování, zřízení adaptačního centra pro ukrajinské děti a zvolské škole za
pomoc a výukou. Děkuji vám všem, kteří jste otevřeli svá srdce
a domovy k pomoci těm nejubožejším. Děkuji vám, kteří pomáháte přijetím, radou, pochopením, drobnou pomocí, úsměvem…
Mnohokrát jsem se přesvědčil o vaší lidskosti a ochotě pomáhat.
Věřte, že nic z toho nezůstane zapomenuto.
Vladimír Hudousek

NOVÁ ŠKOLA VE ZVOLI
Něco se šušká, něco málo slibuje. Padají termíny, počítá se,
pro které děti by to již mohlo být. Máme za sebou kus práce
a ohromnou hromadu před sebou. Začínáme připravovat jedno vydání Zvolských novin jen s tématem Nová škola ve Zvoli.
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Slíbit je mohu do prázdnin, kdy některé představy získají konkrétní obrysy.
Mirek Stoklasa
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POMOC ZE ZVOLE
AŽ NA UKRAJINU
Když mi nedávno zazvonil telefon od bývalého kolegy Radovana, se kterým jsme
se v průběhu let zúčastnili několika mírových misí, ani ve snu by mě nenapadlo,
co všechno nás v příštích pár dnech čeká.
Kolega a kamarád přišel s nápadem poslat
na Ukrajinu nějaké vybavení, které nám na
půdě zbylo a nějaké ty prošlé autolékárničky.
Oba jsme na Ukrajině pracovali v misích
EU a OBSE a pochopitelně s obavami sledujeme osudy našich kamarádů a kolegů
Ukrajinců, kteří jsou v současnosti jako lidé
v produktivním věku donuceni posilovat
jednotky domobrany a měnit klávesnici za
kalašnikov. Prosili nás o nějakou tu pomoc.
Zaslaný seznam byl dlouhý, ale srozumitelný. Jak se později ukázalo, pomoc naštěstí
proudí ve velkém, ale Ukrajina je pořádný
kus země a stále je to málo.
Jak už to tak bývá, napadlo nás vzít něco
s sebou a tak jsme kontaktovali naše kamaMateriál na místě
rády. Každý chtěl pomoct, jak uměl. Marek
si vzal na starost sbírku za naší Zvoli a pak to začalo. Smršť je
slabé slovo. Uvědomili jsme si, že hodně lidí chce pomoct, ale
čeká na správnou chvíli. Pocit zodpovědnosti a odhodlání začal
narůstat. Udělali jsme skupinu z těch, co měli zájem se na sbírce přímo podílet a začali sestavovat plán akce tak, aby to dávalo
nějaký smysl. Věděli jsme, že musíme jednat rychle, protože ve
válce platí, kdo rychle dává, dvakrát dává. Časový rámec 5 dnů
byl na světě. Shánění, telefonování, svozy a přebírání věcí. Jedna
tuna materiálu v hodnotě zhruba 1 000 000 Kč byla zabalena,

Po Ukrajině se materiál od nás
preváží i sanitkou

www.facebook.com/obeczvole

Rozdělování materiálu

označena a naložena do dvou dodávek. Zde bych rád poděkoval,
a to je vlastně účel toho zamyšlení, všem, kteří se na sbírce podíleli.
Materiál se sešel velmi hodnotný a účelný. Generátory, balistická
ochrana, neprůstřelné vesty, útočné nože, helmy, sledovací optika,
jídlo, popáleninové spreje a ostatní zdravotnický materiál včetně
vybavených záchranářských brašen apod.
Proč jsme zvolili přímou pomoc před anonymním darováním
ﬁnancí? Jednoduše proto, že skupina lidí, která se pro tento účel
nakrátko zformovala, má na Ukrajinu kontakty, těsné vazby a je

Překladiště na Ukrajině
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Náš materiál v dočasném skladě na hranici

schopná reagovat v řádu dnů na nedostatek trápící konkrétní
kohortu kdesi hluboko na Ukrajině. A byť je to jen zlomek, je
očekáván s nadějí a vděčností. Důležitým organizačním celkem
v naší akci byla skupina ukrajinských lékařů paramediků, kteří
mají kanály na distribuci pomoci v rámci Ukrajiny, dle aktuální
situace (Hospitalers, est. 2015).
Vyrážíme směr polsko-ukrajinská hranice, kde mají naši paramedici
přepravní sklad a smluvená místa ve vlacích směr Ukrajina. Na
dálnici se potkáváme s podobnými dodávkami z Itálie, Německa
i vzdáleného Španělska. Ukrajinská vlajka na našich naložených
dodávkách budí pozitivní reakce řidičů v autech s ukrajinskou
značkou. Blížíme se k hranici na polské straně a zažíváme první
dopady tohoto nepochopitelného konﬂiktu. 100 km před hranicí
s Ukrajinou už jsou díky stanoveným limitům problémy s tankováním. Přijíždíme na jedno ze smluvených míst – vlakové nádraží
v příhraniční obci Przemysl.
Vše jde díky organizaci polských dobrovolníků jako na drátkách.
Naši paramedici mají přiděleno místo ve vagonu č. 5 a na místě
na nás čeká jejich styčný důstojník. Že je něco velmi špatně, a to
velmi blízko, nad námi přímo „visí“. Zmatek, spousta dobrovolníků a neprostupný nával lidí před halou. Ihned nám na očích
ulpí ukrajinské ženy s malými dětmi s balíčky plenek v rukou,
opouštějící nádraží rychlým krokem, v očích strach a stále se
ohlížející kamsi za sebe. Lítost, smutek, vztek… Navigováni jsme
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Materiál v rukou domobrany

přímo na nástupiště a instrukce, že vlak směr Ukrajina odjíždí za
hodinu, zvyšuje stres. Přicházejí Poláci. Nejdříve 5, když vidí, co
vezeme, začínají projevovat radost a po chvíli nám pomáhá asi
20 dobrovolníků. Vojáci, hasiči, studenti. Jako by to bylo přímo
pro ně. Za pár minut je hotovo. Potlesk, vřelé podávání rukou,
volání „sláva Ukrajině“ a pár fotek. Loučíme se a jejich pohledy
v nás ještě dlouho doznívají. Než jsme opustili Przemysl, přichází
nám na telefon fotka z vlaku, kde je vše naloženo. Naši paramedici si na ukrajinské straně materiál převzali, rozdělili a ihned
distribuovali. Později nám přišlo i pár konkrétních fotek jako
poděkování. Akce se zdařila. Máme z ní mít dobrý pocit? Kéž by
to vůbec nebylo třeba. Pamatuji si na slova mé babičky, která říkala: „Za Hitlera nikdo nevěřil, že tak hrůzostrašný konﬂikt, jako
byla 2. světová válka, vypukne.“ Stejně neuvěřitelný je i tento akt
agrese. V televizi vidím zbořená místa, kde jsem se ještě před rokem svobodně pohyboval a pracoval. Tenkrát jsem pochopil, že
je to země s naším evropským společenstvím svázaná a kulturně
propojená s velmi pracovitými a inteligentními lidmi a nepochyboval jsem o jejím nakročení ke skvělé budoucnosti. Ze dne na
den ovšem musí čelit choromyslné agresi, protože zde lidé chtějí
žít svobodně. A za tuto svobodu plným právem bojují a bojují i za
nás. Padne Ukrajina, padne i pocit bezpečí v EU.
Sláva Ukrajině!
Napsal Petr Tůma

Tým paramediků
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Užitečné informace pro všechny, kdo jsou v kontaktu s uprchlíky, a pro ty, kteří jim pomáhají
Utečenci z válkou zasažené Ukrajiny procházejí
extrémní životní situací, která se vymyká běžné
lidské zkušenosti.
x Byli svědkem bombardování, viděli bezprostřední
následky války.
x Museli opustit své muže, táty, syny. Jejich příbuzní
a přátelé jsou často v nebezpečí života.
x Byli nuceni opustit svůj domov ve velmi krátkém
čase. Opustili svůj dosavadní život, své jistoty,
opory a životní plány.
x Překonali útrapy a nebezpečí dlouhé cesty
a přicházejí do cizí země. Neznají jazyk, zvyklosti,
prostředí.
Po příchodu do bezpečí lidé cítí úlevu. Ale zároveň
nová situace přináší nový stres:
x Musí se zorientovat a adaptovat na zcela nové
a neznámé podmínky.
x Doléhá na ně frustrace a pocity ztráty.
x Prožívají velkou nejistotu a strach z budoucnosti.
Teprve s příchodem do bezpečí se postupně
uvolňují pocity, na které během útěku nebyl čas:
lítost, úzkosti, smutek, vztek, pocity zmaru, beznaděj,
bezmoc.

Reakce uprchlých lidí mohou být pro nás překvapivé
a nepochopitelné, protože neodpovídají našemu
očekávání (radost ze záchrany, vděčnost za pomoc).

Je úplně NORMÁLNÍ, pokud lidé na útěku:
x Chovají se podrážděně, jsou popudliví a odsekávají.
x Hádají se kvůli maličkostem, vztekají se.
x Nespravedlivě obviňují nebo nečekaně vybuchnou.
x Někteří mohou vypadat chladně a netečně, mohou
působit dojmem, že jsou nad věcí.
x Často mohou být velmi nesoustředění a působit
zmateně, např. nejsou schopni pochopit
jednoduché instrukce. Nejedná se o naschvál, ani
o hloupost.
x Velmi často nemají kapacitu na to projevovat
vděčnost, i když si ji uvědomují.
CO MŮŽEME DĚLAT:
x Neberte si nečekané reakce osobně – jejich vztek
nepatří vám, i když momentálně na vás míří.
x Nehádejte se. Neodsekávejte. Nezvyšujte hlas.
x Neodpovídejte konfrontačně.
x Nemusíte každou reakci komentovat, můžete ji
jenom nechat zaznít.
x Ptejte se na potřeby a přání.
x Nabízejte, ale nevnucujte.
x Respektujte rozhodnutí, které se vám může jevit
nelogické a nepochopitelné.
x Dopřejte klid, soukromí a čas.
x Někdy stačí být jenom přítomen.
x Nečekejte projevy vděčnosti. Uvědomte si, že když
se octnete s taškou přes rameno a dítětem za ruku
na útěku v cizí zemi, budete se zcela jistě chovat
úplně stejně.

Je důležité vědět, že i chování a prožívání nás pomáhajících se v průběhu času přirozeně mění
Zpočátku lidé pomáhají s velkým nasazením,
prožívají sounáležitost a hrdost. Angažují se finančně
i osobně. Jsou ochotni přinášet i osobní oběti
a snášet nepohodlí. Mají vysokou frustrační toleranci.
Po určité době dochází ke změně a nastává fáze
deziluze: objevuje se podráždění, únava, klesá
frustrační tolerance, naopak vzrůstá citlivost
k nepohodě a nepohodlí.
V této fázi hrozí, že lidé začnou více věřit pomluvám,
fake news a konspiračním teoriím.
Změna našeho prožívání je NORMÁLNÍ.
Být podrážděný, mít pochybnosti, mít pocit, že to
nikdy neskončí, mít všeho plné zuby a cítit se
unavený je v pořádku.
To ale neznamená, že naše pomoc má menší
smysl, nebo že je méně potřebná.

www.facebook.com/obeczvole

CO POMÁHÁ:
x Respektujte svoje potřeby.
x Dostatečně spěte.
x Dbejte na odpočinek.
x Věnujte se svým koníčkům.
x Udržujte vztahy, scházejte se s přáteli.
x Choďte do přírody.
x Dávkujte si informace, není zdravé být neustále
on-line.
x Sportujte.
x Jděte do kina, divadla, na koncerty.
x Žijte svůj běžný život.
x Neberte se tak vážně, humor udržuje zdravou
mysl.
MUDr. Halka Korcová, psychiatr
MUDr. Katarína Hánělová, psychiatr
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KOSTEL SVATÉ MARKÉTY
SE ROZSVÍTIL
Kostel sv. Markéty je nejvýznamnější dominantou Zvole. Myšlenka
osvětlit tento architektonický skvost z dílny architekta Josefa
Mockera rezonovala mezi obyvateli Zvole poměrně dlouhou dobu.
Už když jsem se do Zvole v roce 2007 přistěhoval, o nasvětlení
kostela uvažovalo vedení obce spolu s místními podnikateli. Ten
správný čas nastal v roce 2018, kdy místní farnost vyhlásila veřejnou sbírku určenou právě k tomuto účelu. Spolu se sbírkou byl
vypracován i projekt osvětlení ﬁrmou EXX s.r.o., a pak se dlouhé
tři roky sbíraly peníze. V dubnu loňského roku se poprvé „koplo“
do země. Protože jsme si vzhledem k napjatému rozpočtu nemohli
dovolit najmout stavební ﬁrmu, téměř všechny práce probíhaly
brigádnicky. Byl to neskutečný záběr, ale vyplatil se.
Na realizaci se podílelo poměrně dost lidí (zejména místních
farníků) a také místních ﬁrem, které zajišťovaly výkopové práce, dodávku materiálu a jiné stavební práce. Práce na osvětlení
a terénních úpravách trvaly téměř sedm měsíců. Za tu dobu se
odpracovaly stovky hodin bez nároku na odměnu. Celkové náklady na realizaci projektu se vyšplhaly k částce 500 tisíc korun.
Dobrou zprávou je, že celá tato částka se skutečně vybrala mezi
místními obyvateli. Poslední Mockerův kostel, který doposud
nebyl osvětlen, se dočkal.
Slavnostní rozsvícení kostela se uskutečnilo v neděli 19. prosince 2021 v odpoledních hodinách za účasti mnoha místních, ale i přespolních. Vzhledem k epidemickým opatřením

Osvětlení kostela se podařilo realizovat díky
obětavosti mnoha lidí (foto H. Babůrek)

Zahajovací slova organizátorů akce (foto H. Babůrek)
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Osvětlený kostel sv. Markéty (foto O. Neﬀ)
a nouzovému stavu jsme museli přistoupit ke skromnějšímu
průběhu, ale věřím, že se líbilo.
Osvětlení kostela je napojeno na veřejné osvětlení a v těchto dnech
svítí od soumraku do půlnoci. Spotřeba elektrické energie je poměrně malá, a to díky LED technologii s příkonem 650 W. V brzké
době provede projektová ﬁrma revizi nasvětlení a případné korekce. Poté máme v plánu osvětlení věnovat do majetku obce Zvole.
Dovolte mi, abych upřímně poděkoval všem, kteří jakkoli přispěli k realizaci tohoto díla. Děkuji těm, kteří odpracovali kolem
kostela mnoho hodin a také těm, kteří nasadili k realizaci svou
techniku a materiál. A velké poděkování vám všem, drobným
i významným dárcům. Bez vás by to skutečně nešlo. Děkuji také
vedení obce Zvole, které tento projekt podpořilo, a to zejména
připojením k veřejnému osvětlení.
Za Farnost Praha Zbraslav
Vladimír Hudousek

Slavnostní událost přilákala mnoho
lidí ze Zvole i okolí (foto O. Neﬀ)

www.zvole.info
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CO SE DĚLO V POLYDOMĚ
Těšil jsem se, jak navážeme na povedené Vánoční laser show.
Doufal jsem, že se obyvatelé Zvole trošku otřepou z covidu a začnou opět navštěvovat kulturní akce ve svém Polydomě. Bohužel
se hned v lednu zvedla další vlna nákazy a tím i zákazů. Několik
akcí jsme museli bohužel zrušit. Ale ledacos se povedlo.
Opět začalo fungovat klubové promítání Jirky Knébla. Ten si vždy
na některý z pondělků nachystá zajímavý ﬁlmový titul a s grácií
sobě vlastní řekne pár slov o tvůrcích ﬁlmu, případně o okolnostech jeho vzniku. Produkce začala 10. 1., kdy se promítal Ples upírů
z roku 1967 v režii Romana Polanského. Další ﬁlm Jiří přinesl na
konci února, a to Údolí včel od režiséra Františka Vláčila s Petrem
Čepkem a Janem Kačerem v hlavních rolích. Na tato promítání
chodí stálá partička a vždycky si to užijí. Byl bych proto rád, kdyby se naše řady rozšířily o další návštěvníky. Ne ve všech kinech
v Praze si dáte k ﬁlmu skleničku vína či dobrou brazilskou kávu.
Dalšími úžasnými hosty byli investigativní reportér Josefa Klíma
a cestovatel Jakub Šolc. Pan Klíma opět nezklamal svým zajímavým vyprávěním o kauzách z dob minulých. Protože jsme všichni
měli v živé paměti dobře natočený a nedávno odvysílaný seriál
české televize Devadesátky, byly otázky na něho směřovány právě k této době.
To Jakub Šolc zaujal tím, že za čtyřicet pět dní přešel Balkánské
pohoří po trailu Via Dinarica. Celkem ušel přes 1600 kilometrů,

tedy víc jak tisíc mil. Poutavé vyprávění možná kde koho z nás
naladilo na pěší túry. Ne třeba na Balkán, ale blízkost brdských
hřebenů není také k zahození. Co říkáte?
Hudební produkce se tentokrát v Polydomě z důvodu covidu nekonaly. Plně je ale zastoupilo Divadlo Kampa paní Duškové. Tato
scéna je v našem regionu častým hostem, neboť se již několikrát
představila v rámci Ohrobeckého divadelního festivalu konaného
na konci srpna. Tentokrát přijely paní Dušková a Bílková s hrou
Děvčátko Momo. Je to představení pro děti, a tak se sál konečně
trošku zaplnil. I když si myslím, že ve Zvoli je víc dětí, které by
se rády na toto divadlo podívaly.
Nakonec jsem si nechal masopust. I ten jsme kvůli pandemii nemohli rok pořádat. Proto vládla obava, zda přijde někdo v maskách, zda se již sousedi osmělí a dorazí. Řekli jsme si ale, že ho
nachystáme tak, jako každý rok. S divadlem před průvodem,
s medvědem a nakonec s vesnickou veselicí ve stanu na zahradě
Polydomu. V rámci možností dopadlo všechno náramně. Na všech
bylo znát, že pobavit se je ten nejlepší lék na covid a jeho následky.
Polydům dál žije a bude mít pro vás nachystány další zajímavé
koncerty, divadla, ﬁlmy a debatní kroužky. Sledujte proto pravidelně naše stránky, ať vám nic neunikne.
Budeme se na vás těšit
Jarda Strejc

VÁNOČNÍ LASER SHOW
A ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
Zřejmě se stává tradicí, že se před Vánocemi sejdeme u rybníka
a dospěláci s nadhledem, ale děti s otevřenými ústy hledí na budovu školy, která se promění v obrovské promítací plátno. Toto
promítání jsme pro Zvoláky vymysleli už loni v době lockdownu, kdy nám covid pořádně zavařil a venku se mohlo sejít maximálně sto lidí.
Letošní omezení se týkalo pouze pití alkoholu na veřejnosti,
a tak jsme se rozhodli tento projekt zopakovat. Ve školní kuchyni navařili svařák, který se rozdával v patřičných kelímcích s víčkem, aby si ho každý mohl odnést domů. Všichni

www.facebook.com/obeczvole

si alespoň mohli zahřát ruce a pohodlně tak sledovat letošní
Vánoční laser show.
Promítání probíhalo ve třech vlnách, aby se k rybníku, tedy pomyslnému hledišti, všichni vešli. S panem Zbyškem Uhlíkem
z Lasershow Říčany jsme vymysleli téma laserových efektů
a k tomu dosadili krásnou muziku. Odpoledne 23. 12. bylo vše
nachystáno, aby se v šest večer škola rozzářila oslňujícími barvami laserových scén. Tentokrát byl do produkce zakomponován
i rybník, nad kterým se efektně vznášely jemné obláčky, které
nádherně zvýrazňovaly laserové paprsky. Potlesk po každém ze
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tří promítání byl pro nás, kdo jsme se na přípravě podíleli, velikým vánočním dárkem.
Po poslední produkci jsme se všichni odebrali ke zvolskému vánočnímu stromku, abychom si po roce zazpívali koledy. Zvolský
strom ale nezůstal ozdoben sám. Stálo tam dalších sedm menších

Zvolské noviny

okrášlených borovic. Byla to práce školáků a dětí z mateřské školky, k nimž se přidaly i dvě zvolské rodiny. Koncem listopadu jsme
totiž vyhlásili přehlídku vánočních stromků na návsi. Všechny
borovičky byly nazdobeny vkusně a vtipně. Nešlo o vítěze, šlo
o to, navodit vánoční atmosféru.
Na koledy přišla opět spousta lidí. Však jsme si také loni kvůli covidu zazpívat nemohli. Rozdával se „Svařák TO – GO“,
ale nutno říci, že ne všichni stačili svůj pohárek domů donést.
Zazpívali jsme si staré známé vánoční písně, a když s nimi muzikanti skončili, začali pro přihlížející zpívat zábavné písničky
známé i neznámé. Na všech bylo znát, že nám to společné setkávání scházelo a že tradice se prostě musí dodržovat, ať se
děje, co se děje.
Tak zase před Vánocemi u laser show a stromku na shledanou.
Jarda Strejc

10

březen 2022

www.zvole.info

Ze života obce

Zvolské noviny

JOSEF KLÍMA OPĚT VE ZVOLI
„Jak ten čas zbaběle prchá“, říkal náš pan učitel matematiky na základní škole. Je to již více než šest let, co byl u nás v Polyfunkčním
domě na besedě známý investigativní novinář Josef Klíma. Přesto,
že ještě ani zdaleka nevymizela pandemie koronaviru, pan Klíma
se nebál a přišel opět. Bylo to přesně dvacátého dne v lednu. Jaké
to bylo povídání? Samozřejmě velice zajímavé. Od mládí pana
Klímy a jeho líčení, kde všude byl a jak se tam dostal, až k současné době a některým jeho kauzám, jejich průběhu nebo i doběhu.
Jistě například byla velmi zajímavá informace, jak se dalo cestovat
po Kanadě a Spojených státech prakticky bez peněz, a to v době
minulého režimu v naší republice. Nebo jak to bylo s ponořením
do řeky Gangy. Ale asi nejlepší byla historka s bezdomovcem na
jednu noc, který zůstal šest let, a navíc se na konci jeho pobytu
u Klímů ukázalo, že je i závažným svědkem v jedné kauze pana
Klímy. No kdo nebyl, prohloupil. Povídání bylo proloženo několika písněmi, které pan Klíma složil, a dověděli jsme se i okolnosti
jejich vzniku. Díky pandemii nebyla návštěvnost nijak oslňující,

ale zase se dá říci, že na dané poměry byla slušná. Jak je vidět
z přiložené fotograﬁe, pan Klíma s sebou vzal i některé ze svých
knih a několik návštěvníků si nějakou z knih zakoupilo. Byl to
prostě vydařený večer.
Lubomír Duda

MASOPUST VE ZVOLI

V sobotu 26. února 2022 se konala první větší veřejná akce letošního roku, zvolský MASOPUST.
V deset hodin dopoledne se sešli na prostranství u školy všelijaké masopustní bytůstky, jejich doprovod a plno zvědavců bez
masek. Akci zahájilo lidově poučné drama „Husopaska chudá“
v podání příležitostného ochotnického sdružení. Drama i jeho
provedení bylo úžasné a vtipné. Nasmáli jsme se u toho všichni,
www.facebook.com/obeczvole

až některým tekly slzy smíchu. Následovalo tradiční předání
vedení obce na zbytek dne masopustním maškarám panem
starostou. Dítka se těšila, že jim bylo povoleno zlobiti až do
večera. Následoval „koblížkový“ tanec s medvědem, kdy pro
letošní rok byly místo koblížků rozdávány perníkoví medvídci,
které vyrobily místní děti.

březen 2022
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Masopustní průvod se následně vydal na obchůzku vsí za vyhrávání živé kapely. Tentokrát maškary s doprovodem navštívily
i mnohá nová stavení. Na každé zastávce se hrálo, zpívalo a samozřejmě tancovalo. Rozdovádění účastníci průvodu byli všude
vřele přijati a pohoštěni koblihami a koláčky přes jednohubky,
klobásky až po topinky. Dospěláky samozřejmě čekaly štamprličky
a děcka čaj na zahřátí i nějaká ta limča. Na návsi kolem rybníků
se projíždějící auta stala terčem legrácek a hlavně řidičky musely vystoupit a zatancovat si s medvědem. Zábavy jsme si u toho
užili všichni dost. Cestou byla zvolena nekrásnější maska, která
měla privilegium svézt se na vozíku taženém „koníky“. Staly se jí
dvě růžová prasátka. Masek bylo letos opravdu hodně, odhadem
určitě přes padesát. Nakonec byl masopustní medvěd odloven
a davem trojím zvoláním „bum“ zastřelen. Medvěd byl oživen
polibkem sličné panny a tím skončila první část masopustního
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veselí. Během průvodu nám sněžilo, pršelo, padaly krupky, foukal vítr, ale i svítilo sluníčko. Prostě bláznivé počasí, stejně jako
všechny ty bláznivé, ale velmi nápadité masky.
Od dvou hodin byl na zahradě Polydomu připraven stan, kde se
dalo posedět u živé muziky, pojíst zakoupené občerstvení, jako
jitrnice nebo klobásy, tlačenka apod., zahřát se svařeným vínem,
ale i točeným pivem a jiným alkoholem. Postupně se zde scházeli
účastníci průvodu, ale i další Zvoláci i lidé z okolí. Bylo to zase po
dlouhé době, kdy se lidé mohli sejít a pobavit se v tomto nelehkém
období. Veliké díky patří všem neúnavným organizátorům, kteří
stále udržují tuto krásnou tradici a bez nichž by se tato povedená
akce neuskutečnila. Fotky i video z akce si můžete prohlédnout
na webových stránkách a na Facebooku obce.
Sepsala Lenka Betincová
www.zvole.info
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KNIHOVNA ZVOLE
Kniha a pes je přítel člověka. Zvláště v covidové době jsme
knihu i psíka hojně využívali jako velkou útěchu a rozptýlení. V leckterých rodinách se i počet psích mazlíčků rozrostl
na dva i tři kousky. Nemusím chodit daleko i u nás v rodině
přibyl pidi psíček Bedříšek, v pořadí třetí. S intenzitou vztahu
k pejskům ale konstatuji, že nám také velmi stoupla čtenářská
aktivita. Množství výpůjček vzrostlo o více než polovinu oproti
předcovidovým obdobím. Tak alespoň k něčemu dobrému ten
bacil zákeřný přispěl.
Začátkem března naši knihovnu navštívily děti ze zvolské a také
břežanské školky. Bylo to opět potěšení sledovat jejich radost
a bezstarostnost během programu, který jsem pro ně připravila.
Ze zvolské školky přišli předškoláci a pod laskavým a důsledným

vedením paní učitelky Synkové předvedli své znalosti, které uplatní, až budou navštěvovat naši školu.
Ze školky Březová-Oleško přišly děti všech věkových kategorií.
Organizačně to bylo složitější, ale odborný přístup doprovázejících pedagogů byl obdivuhodný.
Myslím, že si to děti užily a my dospělí jsme v této těžké době
tím intenzivněji vnímali, že si naše děti mohou tak šťastně a radostně hrát.
Závěrem bych vás chtěla pozvat na VELIKONOČNÍ JARMARK.
Kulturní a školská komise jej připravuje na sobotu 9. 4. 2022 od
14 hod. Opět bude na zahradě Polydomu.
Těšíme se na vás.
Zapsala Věra Humlová

KONEC LESNÍ ŠKOLKY VE ZVOLI?
Přesně před rokem jste na stránkách Zvolských novin mohli číst
o nesnázích s umístěním zázemí lesní školky ve Zvoli. Zázemí se
nachází na lesním pozemku v blízkosti křižovatky ulic K lesu a Na
Výsluní. Je tvořeno jurtou o průměru 7 m a několika dalšími malými
přístřešky, přičemž žádný není nevratně spojen se zemí.
Bohužel i přes více než 10 letou existenci lesních školek v ČR české
zákony pojem „zázemí lesní školky“ stále neznají a úředníci radu,
jak stávající situaci se zachováním provozu lesní školky vyřešit,
nedávají. Ba nedávají ani rady, kde jinde je zázemí možné vybudovat. Každý úřad má své názory, které nakonec jiný úřad vyvrací.
Vyřešit stávající situaci nepomohla ani mnohá jednání s dotčenými
úředníky ani žádost o dočasné odnětí pozemků plnění funkce lesa.
Jediná možnost, na které se úřady shodnou je vytvořit zázemí na

www.facebook.com/obeczvole

stavebním pozemku v intravilánu obce. A to mi věřte, že není ideálním umístěním s ohledem na sousedy nebo dostupnost přírody
a určitě také není ve ﬁnančních možnostech lesní školky.
Co je tedy po roce nového? Během roku se vyjasnilo, že jediným
řešením, které umožní existenci zázemí lesní školky na stávajícím
pozemku je změna územního plánu. Tedy konkrétně na území v roz2
sahu 720 m vyznačit, že zde může být zázemí lesní školky, sestávající
se z prvků, které jsou lehce odstranitelné a nejsou trvale spojeny se
zemí. Bez vodovodní přípojky, bez elektřiny, kanalizace a se zákazem
vybudování jakýchkoliv staveb pevně spojených se zemí a trvale či
rekreačně obývaných staveb. Území, které se po ukončení provozu
lesní školky opět stane lesem. Označení podobné tomu, které umožňuje v lese vytvářet cyklostezky, naučné stezky a altány.

březen 2022
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Žádost o provedení změny územního plánu byla s obcí projednávána v květnu roku 2020. Bohužel, tuto naši žádost nebylo možné
zahrnout do již probíhajícího jednání o změně územního plánu
č. 2, která je bezvýhradně věnována nové škole. Příslibem starosty
Zvole je, že po našem předjednání a vyřízení potřebných souhlasů
a stanovisek (a že jich není málo) obec Zvole podá na Městský
úřad Černošice žádost o změnu územního plánu č. 3. Termín
vyřízení takové žádosti je odhadován na 2 roky, tedy rok 2024.
A co tedy se zázemím lesní školky v letech 2022–2024? Těžká odpověď. Jednou možností je ukončení provozu lesní školky. Škoda
úsilí všech, kteří se na provozu lesní školky podíleli a podílejí.
Škoda pohledů, úsměvů a srdcí dětí, které jsou zvyklé na ranní
ptačí zpěv, vědí, jak se chovat k přírodě, jak sázet stromečky, jak
šetřit vodou, jak recyklovat a tvořit z přírodnin nebo z nepotřebných odřezků „nábytek“, jak postavit v lese skrýš či „příbytek“,
jak nařezat polínka, jak vyčistit studánku, jak uklízet les, jak a čím
nakrmit zvířátka v zimě, jak se radovat z východu slunce, z kapek deště, z poryvů větru, z hromad sněhu, z ledu. Škoda prožitků dětí, které jsou zvyklé a šťastné venku v lese celé dopoledne,
Hádej, kde to ve Zvoli je?

Zvolské noviny

za každého počasí, škoda jejich červených
tváří a zdravých a otužilých tělíček.
Druhou možností je urychlené přestěhování zázemí. Tedy velmi rychle dojednat
pozemek pro přestěhování zázemí, věřit,
že úředníci najdou v regulativech možnost
a dokáží deﬁnovat podmínky, za nichž je možné zázemí lesní
školky provozovat. Finanční náročnost přestěhování zázemí lesní školky je 200–300 tisíc. Peníze, které by mohly být věnovány
dětem či jejich pedagogům.
Mrzí mne, že lesní školky v našem regionu Prahy západ nejsou
podporovány. Zbývá jen věřit, že se při bedlivém hledání vhodných
pozemků ve Zvoli a okolí a při pokračující diskuzi s úředníky, podaří
provoz lesní školky udržet. Vždyť příroda si zaslouží dát prostor
dětem i rodičům, kteří souzní s přírodou, nebo například s indiánským náčelníkem Lutherem stojícím medvědem: „Starý Lakota
byl moudrý. Věděl, že vzdálí-li se lidské srdce přírodě, zatvrzuje
se. Věděl, že nedostatek úcty k tomu, co roste, co je živé, vzápětí
povede i k nedostatku úcty vůči lidským bytostem. A tak se snažil
držet mládež svého kmene co nejblíž laskavému vlivu přírody.“
Anebo s mottem, které je uvedeno na informační tabuli naučné
stezky u obecního úřadu/kostela: „Planetu nedědíme po svých předcích, ale půjčujeme si ji od našich potomků.“ (indiánské přísloví).
Martina Švejdová
Pozvánka

(Odpověď najdete na straně 19)

LITOMĚŘICE 7.4. 2022

Zveme vás na jarní
prodejní výstavu
Odjezd 8,00 hod. od Polydomu
návrat cca 16 hod.
Cena dopravy 200,Platba v autobuse při odjezdu.
Zájemci nahlašte se pí Humlové
mobil:727 970 800 stačí SMS
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MŮJ PRVNÍ GÓL
Můj první gól je projekt FAČR (Fotbalová asociace České republiky) zaměřený na začínající mladé fotbalisty a fotbalistky, jehož
hlavním cílem je rozšíření členské základny a podpora náborů
ve fotbalových klubech. Součástí tohoto projektu je vedle Měsíce
náborů, který se chystáme u nás na hřišti již podruhé zorganizovat
v měsíci květnu (více informací o průběhu přineseme v dalším
čísle ZN), akce Fotbalový balíček. V letošním roce je určený pro
holky a kluky narozené v roce 2014 (podmínkou je členství ve
FAČRu).Všichni přihlášení dostanou zdarma batoh, míč, láhev
na pití, dres Puma, fotbalový deníček a další dárky.
Patronaci nad projektem převzal po Tomáši Rosickém kompletní A-tým české fotbalové reprezentace. A v duchu „repre“
se také nesla událost, kdy ze všech přihlášených kluků a holek
bylo vybráno třináct malých fotbalistů, jejichž jména oznámil
trenér Jaroslav Šilhavý na tiskové konferenci ;). Mezi šťastlivci,
kteří si užili reprezentační den na Strahově v dresu se lvíčkem

na prsou, byl i Matouš od nás z klubu a tady nám odpověděl
na několik otázek.
Když ses dozvěděl, že si balíček vyzvedneš na Strahově, jak si
se těšil?
Těšil jsem se hodně, hlavně na trenéra reprezentace, kterého
znám z televize.
Znal jsi tam někoho ze svých „spoluhráčů“?
Bohužel ne, ale aspoň jsem se mohl poznat s jinými hráči, nejvíc
jsem si povídal s klukem z Teplic.
Jak to na Strahově probíhalo?
Normálně jako na repre . Když jsme tam dorazili (musela mě
tam odvézt mamka), posadili nás ve velkém sále, kde nám řekli,
jaký bude program. Pak jsme se šli převléknout do šatny, kde měl
každý své místo se jmenovkou. Za chvíli přišel pan trenér, s každým si plácnul a řekl nám sestavu. A na závěr jsme se přepravili
k nástupu na hřiště.
Překvapilo tě něco?
Překvapilo mě, že budeme natáčet video,
jako kdybychom hráli za repre. Moc se mi
líbilo nejen natáčení, ale pak i samotné video.
Jaký byl pan trenér?
Byl moc milý, ani si nedokážu představit,
že by na nás při zápase křičel.
Takže za reprezentaci bys chtěl hrát?
To rozhodně!

I „MALÁ“ POMOC MŮŽE POMOCT
Vážení občané, přátelé, členové, hráči a fanoušci klubu, samozřejmě i náš spolek Sokol
Zvole se znepokojením sleduje dění na
Ukrajině a vyjadřuje maximální podporu
všem lidem zasaženým válkou.
I my bychom rádi přiložili v rámci svých
možností ruku k dílu a tak zveme holky
a kluky z Ukrajiny, aby si k nám přišli

zasportovat. Dětem, které hledají ve Zvoli
a v okolí útočiště před válkou, zajistíme
zdarma tréninky a sportovní oblečení
a pomůcky. Pokud o někom takovém
víte, předejte kontakt na nás. Více informací vám poskytne Helena Andronikova,
✆ 606 512 338, ✉ fotbalzvole@seznam.cz

VÝSLEDEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022
Milí přátelé,
rád se s vámi podělím o radost z výsledku Tříkrálové sbírky, která se
na začátku roku 2022 uskutečnila i ve Zvoli. Sbírka v celé farnosti
Praha-Zbraslav (kam patří i Zvole) vynesla krásných 113 094 korun, z toho ve Zvoli se vybralo 53 497 korun. V celorepublikovém
měřítku vynesla Tříkrálová sbírka rekordní výsledek v podobě
139 milionů korun. Tyto peníze, jako každý rok, poslouží sociálním projektům podporující lidi v nouzi.
V naší obci se Tříkrálová sbírka konala již poněkolikáté a vždy
s velmi dobrými ohlasy a také výsledky. Neobejde se ale bez vás,
www.facebook.com/obeczvole

dobrovolníků. Ze srdce rád děkuji všem, kteří se jakkoli zapojili do
organizace sbírky. Děkuji všem dospělým, kteří často překonávají
svůj ostych, aby se nakonec setkali s přijetím a pochopením. Moc
děkuji dětem, které s nadšením obešly přidělené ulice a obdržely od
štědrých dárců příspěvek do pokladničky a také nějakou sladkost.
Děkuji také všem, kteří ﬁnančně přispěli do sbírky a těm, kteří sbírku zabezpečili organizačně. Velmi si vaší pomoci a ochoty vážím.
Přeji vám (navzdory všem těžkostem) mnoho krásných dní letošního roku.
Vladimír Hudousek – koordinátor Tříkrálové sbírky
březen 2022

15

Historie Zvole

Zvolské noviny

TROCHA HISTORIE

KDYŽ ZVOLSKÝ HOKEJ VEDLI ZVOLŠTÍ HASIČI

Do roka a do dne už se určitě budou rýsovat kontury oslav 100 let založení Sokola Zvole. Za tu dobu každý klub
nachází určitá bílá místa své historie. Častokrát to bývá období II. světové války. U nás v rozmezí od tzv. Heydrichiády
po osvobození (tedy 1941–1945). Mnohé osvětluje (i u nás ve Zvoli) tehdejší útlá knížečka bilancí Českého svazu
ledního hockeye té doby. V našem Sokole (tehdy byla jeho činnost právě zakázána) to jen potvrzuje fakt, že v čele
hokejistů i hasičů stál populární cvičitel „Bohouš“ Hřebík (jinak prapraděda Dominika Plechatého). Hasičský
sbor v obci tehdy řídil a zastupoval Hockey club Zvole. Vyberme tedy alespoň základní údaje z tehdejší tiskoviny ˝.

PHC Zvole ve třetí nejvyšší soutěži
HC Zvole patřil do XIII. župy územně Středočeské, založen jako
č. 475 v bývalém Československu (pod jménem Sokol, zdejší fotbal
ještě soutěže nehrál). Potvrzoval názor pamětníků, že hokej tu byl
daleko lepší než fotbal. Patřil v žebříčku soutěží této župy do třetí
nejvyšší. Nejvýše byla liga (z této územní župy např. LTC Praha,
I. ČLTK Praha, SK Podolí, Slavoj Popovice), pak divize (tady zase
HC Hostivař, SK Jawa, SK Kostelec nad Černými Lesy, SK Mnichovice,
SK Týnec nad Sázavou), pak Krajské přebory (vedle Zvole třeba
sousední Vranský SK, dále SK Čerčany, LTC Nespeky, Čechoslovan
Kolovraty, DTJ Růženín–Chocerady, SK Posázavan Poříčí, SK Pyšely,
Slavia Jesenice, Slovan Kunratice) a nejníže Okresní přebory
(od nás z okolí Olympia Dolní Břežany, SK Stará Huť u Dobříše,
SK Svojetice, AFK
Šeberov, Viktoria
Dubeč, Sdružené
trampské osad y b e n e š o v s ké ,
HC spojené osady Bělokozly, SK
Čechie Hostavice,
Sportovní osada
Nová Dubeč).

Rozpočty na sezónu nejsou pasivní, obec dohlíží na vyrovnanost rozpočtu tak, jako u ostatních obecních korporací a spolků.
Hokej neustavil vlastní mládež, nechtěl vnuceným Kuratoriem
dopustit, aby sem pronikla cizácká výchova (árijská) nadiktovaná
vrchnostensky okupantem. Pokud jde o majetkové poměry, tak
rubrika kluziště sděluje, že majetek najatý od obce (plocha rybníků) zajišťuje led přírodní, stříkaný, s vlastními mantinely a bez
elektrického osvětlení. Pokud jde o výstroj, má dvě sady dresů
pro jediné mužstvo dospělých a vybavení pro časomíru a trestoměřiče. Osobami s podpisovým právem jsou B. Hřebík (předseda), Fr. Škobis (sportovní náčelník) a J. Tikovský (zástupce pro
situace se dvěma nařízenými podpisy originálních dokumentů).
Z historických dokumentů připravil Vladimír Zápotocký

Členství
a majetek
Zvolský hokej je
vymezen počtem
37 členů aktivních
a přispívajících.
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KAREL JUSTIÁN

1939 – †2022

*

Tak říkajíc „na půlící čáře“ měsíce ledna zemřel Karel Justián. Náš
někdejší hráč a trenér. Měl talent, a tak ještě v době, kdy u nás ve
Zvoli nebyla založena fotbalová mládež, poslal Josef Strnad právě jeho s vrstevníkem Jardou Šafránkem hostovat k sousedům do
Vraného. Ale už jako dorostenec, v době kdy končili matadoři
Štěpánek, Eisenreich či Dolejš, oblékl dres první garnitury. Byl představitelem technické hry, kterou tehdy spolu s Jardou Malířským
a bratry Malými z Ohrobce naše jedenáctka předváděla a na domácím trávníku prohrávala jen zřídka.˝Zul kopačky a spolu s Jardou
Zajíčkem zaujal místo trenéra našeho dorostu. Možná dodnes

Srpen 1962. Karel v roli hráče. Mužstvo mužů před zápasem
Zvole–Psáry 2:0. Stojící odleva Šafránek, Syrovátka senior, Rezek,
Jan Malý z Ohrobce, Prchlík, Knotek, dolní řada zleva Jaroslav
Malířský, právě Justián, Zajíček, Řezníček a Blábol.

nejlepšího, co tu byl. V ročníku 1967/68 ten dorost vyhrál svou
skupinu Okresního přeboru a uspěl i ve kvaliﬁkaci Krajského přeboru. Postup unikl jen pro administrativní funkcionářskou chybu.
Karel také poslední roky docházel do společnosti našich bývalých
fotbalistů (jímž byl) a hokejistů (hokej nehrál), vždy vítaný a pozorný společník, jakým po všechna léta byl. Čest jeho památce!
- zý -

Červen 1968. Karel v roli trenéra. Dorost po posledním vítězství
v Okresním přeboru. Stojící zleva předseda oddílu Miroslav
Hrubý senior, Kopelent senior, Jaroslav Hrubý, Pirkl, Josef
Hrachovec, Kopelent junior, Jan Brchel, Zdeněk Malý, Kohoutek,
dolní řada zleva právě Justián, Syrovátka junior, Přeučil, Zahálka,
Miroslav Hrubý junior, Zajíček a ležící Václav Adámek s Jiřím
Volánkem.

SOKOL ZVOLE NABÍZÍ PARTNERSTVÍ
Sokol Zvole působí v obci již od roku 1923 a v rámci své činnosti nabízí sportování více než 100 dětem ze Zvole a blízkého
okolí. Jako nezisková organizace hledáme kromě členských
příspěvků a možných dotací i další zdroje k realizování našich
aktivit. Hledáme partnery, kteří nám pomohou naše aktivity
ﬁnancovat v rámci partnerského programu a pomohou tak
zabezpečit dostupnost sportování všem dětem, což je právě

v současné době velmi důležité. Naše dveře jsou otevřené komukoliv, kdo k nám přijde.
Staňte se partnery našeho klubu a pojďme společně vykročit
do druhého století existence Sokola Zvole. Více informaci
najdete v přiloženém letáku, případně na našich stránkách
www.sokolzvole.cz.

NOVÉ PRVKY PRO ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY
REALIZACE NAŠICH TERÉNNÍCH SLUŽEB
Naše organizace Kvalitní podzim života, je terénní pečovatelskou
službou, která pomáhá seniorům a lidem s omezenou soběstačností.
Usilovně pracujeme na systémových změnách, které by měly vést
ke zvýšení kvality a hlavně ﬂexibility, nabízených služeb.
Tým našich pečovatelek poskytuje pomoc těm, kteří chtějí žít doma
a o které jejich blízcí, z různých důvodů, nemohou pečovat celý
den. Pomáháme tak nejen seniorům, ale i ostatním, zůstat samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti.
www.facebook.com/obeczvole

S rostoucím zájmem o naše služby na jedné straně, zvyšují se také
požadavky na materiálně technickou základnu naší organizace,
což přináší značné navýšení nákladů.
Platby za tyto sociální služby, jsou silně podhodnoceny a neodpovídají, více jak trojnásobku skutečné ceny.
Vlivem těchto skutečností jsou naše služby hrazeny převážně z darů
od jednotlivců a ﬁremních dárců a z grantů od státních i nestátních subjektů.
březen 2022
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V roce 2021 jsme zajistili 11 625 hodin péče u 150 klientů a najeli
70 888 km. Vlivem nepříznivé dotační politiky jsme však skončili
ve značné ztrátě.
Přestože je o naše služby zájem, který má vzrůstající tendenci,
bez příspěvků a dotací, nejsme schopni tyto požadavky uspokojit v dostatečné míře.
Protože naše služby poskytujeme v místě bydliště našich klientů,
jsme závislí na efektivním fungování našeho dopravního systému. Vzhledem k těmto skutečnostem se snažíme zavést systém,
spočívající v navigaci dopravních prostředků za účelem jejich
maximálního využití.

K zavedení této technologie je nutné vynaložit ﬁnanční prostředky
v hodnotě 40 000 Kč, které v současnosti nemáme. Další položka,
která má značný význam v poskytování služeb, jsou náklady na
pohonné hmoty.
V naší práci chceme nadále pokračovat a věříme, že jednotlivé
věkové uskupení naší společnosti,
prostřednictvím naší osvěty, pochopí, že etapa života, kterou
nazýváme ,,stářím“ se jednoho dne bude týkat každého z nás.
Věříme i nadále v podporu naší činnosti ze strany společnosti,
chápající námi řešený problém.
Zpracoval Ing. Pavlíček Libor

O NOVINÁCH
V lednu letošního roku vyšly po delší době noviny opozičního
sdružení nezávislých kandidátů „Zvole 22“. Některé články byly
skutečně „zajímavé“.
V článku opoziční zastupitelky paní Gabrielové „Informovanost
občanů a možnosti diskuze na webu“ jsem se mimo jiné také dočetl že, cituji: „Zvolské noviny, které jsou plně využívány pouze
vládnoucí stranou, jsou bohužel jen falešnou reklamou na to, jak
vše skvěle pod tímto vedením obce vzkvétá“ – konec citátu.
Nedočetl jsem se však již, co to ta „falešná reklama“ má vlastně
být. Je to snad informace o tom, že v polyfunkčním domě proběhla beseda s panem Klímou nebo koncert skupiny „Dobré
ráno blues band“? Či snad je to informace o tom, jak probíhá
výstavba nového obecního úřadu? Je „falešnou reklamou“ článek o tom, jak si vedou kluci a holky z našich fotbalových oddílů
Sokolu Zvole nebo jak probíhá činnost v Lesní mateřské školce
skřítka Pohádky?
Nevím jak prostá informace o tom, co kdy a kde v obci proběhlo nebo
probíhá, může být „falešnou reklamou“, ale to se již asi nedozvím.
Také mi není jasné, co tím paní Gabrielová myslela, když uvedla,
že Zvolské noviny jsou plně využívány pouze vládnoucí stranou.
Víte, on se těžko uveřejňuje článek od opozičního zastupitele, když
žádný do doby uzávěrky příslušného čísla (ale i po ní) nedostanete.
Od paní Gabrielové jsme za poslední čtyři roky nedostali ani jeden článek. Ostatně s výjimkou paní Strakové (informace zejména o dění v šachovém oddílu SK Zvole) a pana Hájka (informace
o oddílu OB SK Zvole) jsme od ostatních opozičních zastupitelů
k uveřejnění také nic nedostali. A to málo, co jsme dostali, jsme
uveřejnili. Ostatně neodmítli jsme žádný zaslaný příspěvek. To vše
pochopitelně paní Gabrielová moc dobře ví, takže se jedná pouze
o ničím nepodloženou a tedy neopodstatněnou kritiku.
Ještě jedna věc mě v souvislosti se Zvolskými novinami v „opozičních novinách“ zaujala. Pan zastupitel Jiří Pípal v článku
nazvaném „Jak poznat kvalitu služeb“ si klade otázku, jakým
způsobem a dle čeho se určuje v obci kvalita služeb dodávaných
obcí a mimo jiné také uvádí (doslovně cituji): „Je vždy otázka pro
voliče, jestli preferují stav “ono to nějak funguje“, nebo vyžadují,

aby se i věci, které „nějak fungují“ dále zlepšovaly. Ale k tomu
potřebuje vedení obce nástroj, jak vědět, co je třeba zlepšovat
a co funguje dobře. Mezi příklady mohu uvést „Zvolské noviny“. Dostanu informace, jaké očekávám, nebo je to dlouhodobě
bezobsažné medium, vydané v duchu hlavně ať vyjde a něco se
v něm napíše?“ – konec citátu.
Nevím, jaké informace v našich novinách by pan Pípal uvítal, aby
je mohl považovat za obsažné. To se v jeho článku neuvádí. Zdá se
však, že naše noviny asi nečte, protože články o tom, co nefungovalo
dobře (například dodávka pitné vody, stav lesa, systém chodníků
apod.) a co se podařilo někdy i dlouhodobým a koncepčním úsilím
zlepšit se v našich novinách psalo. A o tom, co se občanům nelíbí
či naopak líbí, jsme poměrně slušně informováni. Tím nechci říci,
že je vše, a to i ve Zvolských novinách, ideální. To rozhodně ne.
Vždy je co zlepšovat.
Myslím si však, že když už něco kritizuji, měl bych napsat, co
konkrétně se mi nelíbí a pokud možno jak bych si to představoval
lepší. Pak by kritika měla nějaký přínos. Jinak se jedná o kritiku
pro kritiku. Nebo že by již začal volební boj?
Lubomír Duda
autor je členem redakční rady Zvolských novin
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IČ: 00241890. E-mail: redakce@zvole.info Redakční rada: Lenka Betincová, Lubomír Duda, Monika Neužilová, Vladimír Zápotocký. Uzávěrka příštího čísla: 3. 6. 2022.
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Nabízím zkušenost
s místním realitním trhem.
Dagmar Zsáková
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Kontaktujte nás:
tel.: +420 773 168 111

ploty-dlazba.cz
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Nabídka pohodové manuální práce
v Komořanech
Firma Chirana T. Injecta, s.r.o., stabilní zaměstnavatel, výrobce
chirurgických šicích materiálů, hledá výrobní operátorky/operátory
do čistých prostor – navíjení nití, balení, potisk, sterilizace a další
různorodá pracoviště, která se během dne střídají. Směny jsou
bude 8hodinové, ranní a odpolední nebo 12hodinové. Pracujeme
v příjemném kolektivu, běžně od pondělí do pátku, možnost
přivýdělku i o víkendu.
Nástupní plat je 22 000 Kč, po zaučení je okamžitý platový nárůst.
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, příspěvek na obědy, masáže, finanční
odměny a další benetity. Pojďte s námi zachraňovat životy do
Chirany! Praha 4-Komořany, zastávka Komořany (linka 139, 165, 117).

(Odpověď na „Hádej, kde to ve Zvoli je?“ – Ulice J. Štulíka na návsi.)
www.facebook.com/obeczvole

Tel: 241 097 911
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