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Rozhovor se starostou Zvole
V komunálních volbách konaných v říjnu loňského roku ve Zvoli zvítězilo sdružení „Jdeme dál“. Starostou obce se na další volební období stal
Ing. Miroslav Stoklasa, který podruhé za sebou obhájil tento post.
Starosta bývával člověk s obrovskou autoritou, který obec zastupoval,
ale hlavně chránil, na kterého se všichni obraceli ve chvílích dobrých,
ale především zlých. Čekalo se, že rozřeší sousedské spory, rodinná dramata, živelné pohromy, zabezpečí, aby byl v obci klid, pohoda, zábava, prostě že ji bude chránit a bránit, zvelebovat, seč budou jeho síly
a schopnosti stačit.
V současné době má starosta k ruce členy zastupitelstva, ale jeho hlavní
schopností musí být řídit obec a hlavně se umět vyznat v džungli paragrafů a předpisů, kterými je výkon státní moci v komunální politice
svázán. Čelí neustálému přílivu kritiky, některá je věcná a lze z ní čerpat
nápady na dílčí zlepšení, jiná jsou úplně od věci a jen zatěžují a zdržují. To je však úděl všech, kteří něco
pro lidi dělají. Holt se člověk nikdy
nezavděčí všem. Najít nejlepší možné řešení ve prospěch obce, to je ten
hlavní úkol. Aby z výsledků práce starosty bylo jasné, že vždy bude pracovat a bojovat za práva a ve prospěch
zdejších obyvatel.
Pane starosto, to byl můj úvod k dnešnímu rozhovoru. Z něj vyplývá, že
funkce „starosta“ zní sice hezky, ale
je za ní plno odpovědné každodenní práce. To jste ve své osmileté praxi v komunální politice jistě poznal.
Díky této zkušenosti, už jste věděl,
do čeho jdete, když jste sestavoval kandidátku a hlavně volební program sdružení „Jdeme dál“.
Jak byste hodnotil předvolební kampaň ve Zvoli?
Ta začala již v dubnu či květnu a to ne příliš vybíravým způsobem. Použiju
jeden odpovídající příměr. Sestavil se klub nepřátel Mirka Stoklasy ve
dvou spolu velmi blízko spolupracujících sdruženích. Vyvrcholením kampaně pak bylo přímé rozhlasové vysílání radiožurnálu z polyfunkčního
domu ve Zvoli.
Jaké jsou tedy konkrétní výsledky voleb?
Řečí čísel 9 : 3 : 3. V praxi 9 : 6. Jak jsem již řekl, konkurenční sdružení velmi blízko spolupracovala před volbami a stejně spolupracují i po
nich. Na to, že oba konkurenční lídři jsou z jednoho sportovního klubu,
moc fair-play hrát neumí. Postavit dvě kandidátky proti jedné – to je
výsledek touhy po moci. Výsledek voleb však dává možnost pokračovat
v rozvoji obce stejně jako v minulých osmi letech. Jednoduchý scénář
– před dalším rozšiřováním obce dostává přednost budování infrastruktury, která byla v době téměř nekontrolovatelného rozšiřování zcela
opomenuta.
Ještě jedna maličká poznámka. Kupodivu jsou všichni s výsledkem voleb
spokojeni, dokonce to byl skvělý výsledek pro konkurenci. Málokdy dopadne něco tak dobře.

Volby jsou za námi, zastupitelstvo zvolené a usazené a začal „normální život“,
tedy práce. Na čem v současné chvíli pracujete?
Popsat změť administrativy, kterou je třeba zvládnout, nemá cenu. Není nikde
vidět, ale zkuste ji opomenout. Hned se příslušný úřad ozve a řádně nahlas.
Pár věcí, které stojí za zmínku. Na zasedání budeme schvalovat darování pozemků pod obecními cestami, s Vraným nad Vltavou řešíme výstavbu vodojemu, vymýšlíme, jak zabezpečit a do budoucna využít vydražený administrativní objekt v bývalém vepříně. Výstavba nové školky je také jedním z horkých
témat. Připravujeme výběrové řízení tak, aby bylo v souladu se zákonem a naším cílem je zajištění všech finančních prostředků na stavbu. Mám radost, že
silnice mezi křižovatkou u hřbitova do Černík byla zařazena do balíku komunikací (jediná z mikroregionu), které budou v letošním roce rekonstruovány.
Pravidelně jsem chodil na krajský úřad i za panem hejtmanem s tímto problémem. Probíhá těžba v lese spojená s uplatněním dřeva na trhu.
A co plány do budoucnosti? Na co se
můžeme ve Zvoli a v Černíkách těšit?
Začneme parkovacími místy před polyfunkčním domem. Rozježděná plocha, kde nikdo neví, co je zeleň a co
parkoviště, dostane svůj pevný tvar.
Pokračovat by se mělo chodníkem od
krámu, okolo dětského hřiště až po
poslední vjezd k rodinnému domu
(Zemanovi). Dojde k rozšíření vozovky asi o půl metru a znovu k jasnému
ohraničení zeleně a chodníku. Letos
dojde k natření dětského hřiště. Když
jsme u natírání, pomůžeme i s natřením střechy kostela sv. Markéty ve
Zvoli. Představa je obrátit se na operátory mobilních telefonů, kteří zde mají své vysílače, aby se finančně podíleli.
Pro Černíky chceme protáhnout výstupní zastávku chodníkem a po rekonstrukci silnice vyjednat a vybudovat přechod pro chodce. Věnujeme se také
možnosti snížení rychlosti aut, projíždějících tímto úsekem.
Nezapomenu zmínit polyfunkční dům. Má co nabídnout a paní Humlová
jeho využívání dál rozvíjí. Když jsme před lety seděli nad jeho plány, ani
nás nenapadlo, jaké možnosti skýtá. Kolegové starostové z okolí po něm
pošilhávají a jistě by obdobnou stavbu ve svých obcích také uvítali.
Závěrem bych se ráda zeptala, co byste si přál? Dejme tomu, že si můžete
přát splnění třech přání. Jaká přání by to byla?
Tři? To není moc. Začnu tím finančně nejnáročnějším. Školkou. Mít zajištěny peníze do konce roku a podle harmonogramu začít napřesrok stavět.
Druhé je stabilizovat dodávky vody. Třetí – klid na práci a to nejen pro
mě. Stále narůstající byrokracie dusí nápady i jejich realizace.
Děkuji za rozhovor a přeji starostovi Miroslavu Stoklasovi pevné nervy
a hodně sil v nelehkém boji na kolbišti komunální politiky a také hodně
zdraví a pohody v osobním životě. Věříme, že u našeho starosty vždy najdeme v rozumných věcech zastání a podporu.
Sepsala Lenka Betincová
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ZPRÁVY Z OBCE
Zprávy z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo Obce Zvole se od své ustanovující schůze sešlo celkem 3×,
a to 4. 12. 2014, 18. 12. 2014 a 19. 2. 2015. Na svých jednáních mimo jiné
schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 4
 Členy kontrolního výboru – L. Šimonek, H. Šiplerová, A. Zeman
 Členy finančního výboru – J. Šebek, Z. Santler, Bc. P. Tůma
 Počet a členy osadního výboru Černíky – J. Hrubá, Ing. K. Bőhm,
K. Lešetický, E. Toman, T. Hrachovec
 Rozpočet obce na rok 2015
 Nový jednací řád zastupitelstva obce
 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace MAS Dolnobřežansko
 Přijetí daru – pozemků parc. č. PK 486/1 a KN 486/12 (cesty)

 Výpověď Veřejnoprávní smlouvy schválené mezi obcemi Zvole
a Březová–Oleško o přestupcích
 Systém zveřejňování schválených smluv na webových stránkách obce.
Zastupitelstvo bylo podrobně informováno starostou, členy rady a některými zastupiteli o stavu řešení situace okolo dodávek vody, o stavu
a dalším postupu okolo nemovitostí na pozemku bývalého prasečáku,
stavu výběrového řízení na výstavbu nové MŠ a stavu a situaci týkající se
plotu v zatáčce u vjezdu od Ohrobce.
O všech schvalovaných a informačních bodech proběhla opravdu vyčerpávajícím způsobem velmi podrobná diskuze.
Lubomír Duda

Proč stavět mateřskou školku
jako trvalou stavbu a ne provizorium
V naší obci přibývá nových malých občánků, to je skutečnost, na kterou musíme co nejdříve zareagovat. Již nyní se nám nedostává míst ve
stávající školce. Tuto situaci jsme začali řešit před několika lety zpracováním projektové dokumentace na novou školku, která by odpovídala
nárůstu našich dětí na několik desítek let. Zajistili jsme potřebné pozemky (nákup pozemků nad zahradou mateřské školy, které nebyly obecní).
Na školku je vydané platné stavební povolení a začínáme s přípravami
na výběrové řízení na zhotovitele stavby. Chybí jediné, zajištění finančních prostředků. Žádost o dotaci ve výši 30 mil. Kč jsme podali v srpnu
2014 na ministerstvo školství. K vyhodnocení žádostí mělo dojít v září
2014, naší jedinou zprávou však je zatím e-mail z ministerstva z ledna
letošního roku, kde jsme informováni, že finanční prostředky byly uvolněny na několik projektů, které byly dokončeny v roce 2014 a ostatní
projekty (včetně toho našeho) byly bez hodnocení přeřazeny do druhého kola, které bude vyhodnoceno neznámo kdy.
V tuto chvíli, kdy jsou veškeré přípravy stavby hotovy, přicházejí návrhy
od některých zastupitelů a občanů, abychom stavěli něco rychlejšího,
levnějšího a pro obec výhodnějšího – modulární objekt složený z plechových kontejnerů.
Proč tuto stavbu považujeme za nevhodnou a proč si myslíme, že do
naší obce nepatří? Je tu několik důvodů. První jsem uvedl hned na

začátku, a to, že veškerá příprava na novou školku včetně stavebního
povolení, projektu a přípravy výběrového řízení je již hotova. Pokud
bychom chtěli stavět objekt jiný, je tu časová prodleva, nehledě na
další finanční prostředky, které by bylo nutno na tuto přípravu stavby
vynaložit. Vyřízení všech náležitostí by trvalo minimálně 6–8 měsíců.
Pokud bychom toto pominuli, pak je tu další důležitý důvod, a to ten,
že objekt tohoto typu by sloužil jako provizorium a doplněk již stávající a nevyhovující školky.
Kontejnerovou školkou by se pouze rozšířila kapacita tříd, ale nijak
by se nevyřešil problém se stávající kuchyní. Ta zatím sice vyhoví hygienickým předpisům, ale zvýšení kapacity již není možné. Abychom
zajistili obědy pro základní a pro mateřskou školu a dále pro starší spoluobčany, potřebujeme kuchyni novou. Tento provoz by do kontejnerů
byl značně nevhodný.
Dalším, a to dosti podstatným důvodem, proč toto provizorium nestavět, jsou důvody architektonické a kvalitativní. Tento typ stavby se do
daného prostoru nehodí. Jednalo by se o provizorní stavbu, která by
byla složena z plechových kontejnerů. V těch je v zimě zima a v létě
se přehřívají, dochází v nich k poruchám, vzniku plísní, praskání spár,
rezavění vnějšího pláště a to během poměrně krátké doby. Kontejnery
nelze jen tak jednoduše naskládat na sebe, jak si může laik představovat. Je třeba k nim provést spodní stavbu, přivést media, napojit na
komunikaci jako kteroukoli jinou stavbu. Aby bylo možné třídy vystavět, je nutno vždy propojit několik kontejnerů, které tvoří pouze kostru, a tyto dokončit jako klasickou stavbu. Případné jiné využití nebo
přestěhování kontejnerů jinam je opět problematické. Protože by třídy
musely být složeny z několika kontejnerů, při rozebírání a opětovné
montáži by došlo k poškozením a konstrukci není možno jednoduše
přestěhovat.
Výše uvedené důvody zcela jednoznačně hovoří pro výstavbu nového
trvalého a kvalitního objektu, který bude vizitkou naší obce a nikoli
pouze provizoriem, kterým bychom potřeby našich dětí stejně do budoucna nevyřešili.
Ing. Pavel Koudelka

Vizualizace budoucí mateřské školky
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Připravujeme výstavbu nové mateřské školy
V první polovině letošního roku budeme připravovat výstavbu nové mateřské školky ve Zvoli.
Předpoklad zahájení výstavby je v druhé polovině roku, její dokončení
je plánováno v roce 2016. Projektová dokumentace a stavební povolení
je již připraveno, nyní budeme zahajovat výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Samotnou stavbu předpokládáme financovat částečně z dotací
a částečně z vlastních prostředků.
Nový objekt mateřské školy bude umístěn v horní části pozemku, nad
stávající, nyní již nevyhovující mateřskou školkou s vjezdem z ulice
Příčná. Školka bude o čtyřech odděleních, vždy pro 25 dětí. Kapacita
nové školky bude tedy dvojnásobná než stávající, to je s dostatečnou
rezervou i do budoucna.
Celá školka bude tvořena jedním objektem, který bude plnit všechny
požadované funkce. Objekt bude umístěn v jihozápadní části pozemku s orientací dětských denních místností na jižní stranu. Navrhovaný
objekt je částečně podsklepený o dvou nadzemních podlažích s plochou střechou. Architektonicky je objekt rozčleněn na několik kvádrů,
které jsou odlišeny povrchem fasád. Toto řešení vytvoří členitou budovu, která bude působit menším dojmem. Celkové rozměry budovy budou 35 × 27 m, výška nepřesáhne 7,5 m. Hlavní vstup do objektu bude
ze západní strany z úrovně 1. nadzemního podlaží do centrální haly
s hlavním schodištěm a výtahem. Přístup do jednotlivých dětských
oddělení je z haly přes šatny, pro každé oddělení jsou zde prostory

umýváren s toaletami, dále denní místnost a vždy ke dvěma oddělením
je umístěn prostor pro výdej jídel. V 2. NP objektu jsou opět umístěna
dvě oddělení obdobná jako v 1. NP se zázemím. Dále je zde kancelář
ředitele a zázemí pro zaměstnance. Technické podzemní podlaží je
rozděleno na pět základních částí a to na kuchyni se skladovými prostory, technické sklady, prostory prádelny, sušárny a kotelny. Kuchyně
mateřské školy je kapacitně navržena tak, aby zde bylo možno vařit
obědy jak pro samotnou školku, tak pro základní školu a pro zájemce
o obědy z řad občanů.
V prostoru zahrady bude dále vybudováno 10 vrtů pro tepelné čerpadlo
o předpokládané hloubce 150 m. Tento způsob vytápění si nyní ověřujeme u polyfunkčního domu, který je vytápěn obdobně, tepelnými čerpadly s dotápěním elektrokotlem.
Okolí budoucí školky bude vybaveno novými předměty, které budou
sloužit ke hře dětí, budou zde pískoviště, prolézačky a jiné herní prvky.
Součástí objektu bude parkoviště pro krátkodobé stání vozidel pro rodiče, budou zde nové přístupové komunikace.
A co bude po výstavbě nové školky s tou stávající? Předpokladem je její
částečná demolice. Plánujeme objekt přestavět na stacionář a domov
pro naše seniory. Toto je ale plánováno v horizontu 4–5 let.
Za stavební komisi
Pavel Koudelka

Voda zase neteče?
V lednovém čísle Zvolského občasníku byl uveřejněn článek paní Jany
Probstové pod názvem „Voda zase neteče“. Autorka v něm uvádí, že jí
o vánočních svátcích netekla voda a v závěru článku nastoluje otázku,
zda by nebylo „lepší vybudovat (na místo vranského) vodojem z vlastních finančních zdrojů a pouze pro naše občany“.
Že by o vánočních svátcích netekla voda, jsme nezaznamenali. Pokusme
se tedy odpovědět na výše uvedenou otázku.
Vzhledem k provedení vodovodu jak v naší, tak i v okolních obcích, je
nápad vybudovat vodojem pouze pro občany Zvole technicky nerealizovatelný bez vynaložení enormních nákladů – bylo by nutné vybudovat
nový vodovodní obchvat obce ve směru na Vrané a obec Zvoli zásobovat
pomocí odbočky z tohoto obchvatu a na odbočce pak vybudovat zásobní vodojem. Již z tohoto popisu je zřejmé, že celá akce by si vyžádala
podstatně vyšší náklady než navrhovaný vodojem ve Vraném, jehož vybudováním se vykryje zejména špičkový odběr vody ve Vraném a tím
se podstatně omezí maximální průtoky na přívodu vody do celé oblasti,
které kapacita přívodního potrubí není schopna pokrýt.

Také časová příprava takovéto akce by trvala několik let – obchvat by
vedl po soukromých pozemcích (nutný je souhlas vlastníka) a bylo by
nutné zpracovat nové projekty a získat také stavební povolení.
V současné době se začíná rozbíhat příprava komplexního řešení přívodu a distribuce vody v našem regionu vybudováním nového kapacitnějšího přivaděče vody ve směru od Safiny a Dolních Břežan, který zajistí
nejen zlepšení současného stavu, ale zejména dovolí i další rozvoj obcí
mikroregionu.
Tato koncepce byla již podrobně prezentována na jednom z loňských zasedání zastupitelstva obce. Její součástí je kromě páteřního přívodního potrubí od Břežan také nový vodojem situovaný v blízkosti naší obce.
Tedy na otázku, zda by nebylo lepší si v současné době vybudovat vlastní
vodojem pro obci Zvole, musím odpovědět, že nebylo, protože by se jednalo o akci nekoncepční, zbytečně drahou a časově náročnou.
O výstavbě vodojemu ve Vraném píši v samostatném článku.
Lubomír Duda

Vodojem Vrané nad Vltavou
Mnozí z čtenářů zvolských novin si všimli ve volebním programu hnutí „Jdeme dál“, že se zasadí o postavení vodojemu ve Vraném nad
Vltavou.
Proč zrovna obec Zvole se má zasazovat o výstavbu vodojemu ve Vraném?
Jak všichni víte, obec má zejména v jarních měsících a na začátku
léta problém s nedostatkem pitné vody, kdy dochází k výpadkům její
dodávky. Je to způsobeno nedostatečnou kapacitou přívodu vody do
obce. Původní přivaděč byl navržen a postaven pro přívod vody pouze
do naší obce. V pozdějším období se však ke spotřebě připojily obce
Březová-Oleško a právě obec Vrané nad Vltavou. Prudkým rozvojem výstavby v naší i ve výše zmíněných obcích došlo k uvedené skutečnosti,

že kapacita přivaděče nestačí v období zvýšených odběrů a dochází tedy
k výpadkům v dodávkách pitné vody.
Jaké je řešení zmíněného stavu?
Systémovým řešením by byla výstavba nového přivaděče pitné vody formou páteřního potrubí s odbočkami do jednotlivých obcí. To je však tak
říkajíc běh na dlouhou trať, i když první kroky v této věci jsou již podnikány. Existuje však možnost rychlého zlepšení dané situace, a tou je
právě možnost výstavby vodojemu ve Vraném nad Vltavou.
Co nám tato stavba přinese?
V současné době jsou obě obce, Březová i Vrané, přímo napojeny na naši
obec. Výstavbou vodojemu ve Vraném dojde k přerušení připojení do něj
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Situace stavby vodojemu ve Vraném nad Vltavou
a vytvoření zásobního prostoru pitné vody pro vykrývání zejména ranních
a večerních odběrových špiček. Jinými slovy v nočních hodinách, kdy je
velmi malý odběr se vodojem bude automaticky plnit a v denních hodinách
bude krýt většinu spotřeby vody ve Vraném. Zároveň poslouží jako přerušovač tlaku vody. Tím se zlepší a stabilizuje tlak vody také ve Zvoli i Březové.
Tedy zmíněný vodojem by měl prakticky úplně eliminovat výpadky v dodávce pitné vody způsobené její nadměrnou špičkovou spotřebou.
Kdy bude vodojem postaven?
Výše uvedenou možnost řešení problémů s výpadky dodávek pitné
vody si uvědomovala i minulá zastupitelstva všech zainteresovaných

obcí. Byla proto zadána projektová příprava a v roce 2011 byl zpracován projekt pro stavební povolení. Dále bylo zažádáno a posléze i uděleno stavební povolení. Na stavbu vodojemu bylo několikrát požádáno
o dotaci. Bohužel žádná žádost neskončila úspěchem. Navzdory tomuto
neúspěchu bylo i naším přičiněním rozhodnuto o výstavbě tohoto vodojemu jako sdružené investice obcí Zvole, Březová–Oleško a Vrané nad
Vltavou. Zahájení výstavby bychom chtěli provést ještě letos a stavbu
dokončit buď, ještě v tomto roce, nebo v roce 2016. Pokud bude vypsán
dotační titul, bude požádáno o dotaci.
Jaký to bude vodojem a kde bude postaven?
Objekt vodojemu je z technických důvodů situován v katastru
obce Vrané nad Vltavou na parcele č. 345/2 v těsné blízkosti ulice Březovská. Jedná se o částečně zapuštěný objekt do terénu a je
řešen jako sestava sedmi železobetonových podzemních segmentů
a jednoho nadzemního technologického objektu. Všechny podzemní
objekty jsou bezesparé, nepropustné, vodotěsné a nevyžadují žádnou
dodatečnou hydroizolaci a ochranu. Celková kapacita vodojemu (zásobní objem) činí 340 m3. Situace stavby je uvedena na připojeném
obrázku.
Co to bude stát?
Projektové ocenění výstavby činí ca 12 mil. Kč, tedy asi 4 mil. Kč na
jednu obec. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele výstavby, jehož zahájení závisí na obdržení, či neobdržení dotace.
Nezbývá tedy, než si držet palce, aby plánované lhůty výstavby a její
financování nic nenarušilo a mohli jsme tedy již v roce 2016 o vánocích
jen vzpomínat na ty zlé časy, kdy občas netekla voda. Rada i zastupitelstvo obce budou intenzivně na úspěchu celého díla spolupracovat.
Lubomír Duda

Co s pozemky a objektem bývalého vepřína
V loňském roce se podařilo rozšířit obecní pozemky o nákup části pozemku bývalého vepřína v Nové Zvoli, v prosinci pak v dražbě koupit bývalý
kancelářský objekt v tomto bývalém areálu (dražil se soubor nemovitostí
včetně pozemků pod silnicemi v Nové Zvoli). Část pozemků zůstává ještě
soukromým vlastníkům, část je pozemkového fondu. O tyto pozemky budeme postupně usilovat, abychom celou plochu získali do vlastnictví obce.
Protože už nyní je ve vlastnictví obce poměrně velká část těchto pozemků,
přistoupíme v tomto roce k jejich úpravě. Pozemky jsou nyní územním plánem určeny pro využití pro školství, kulturu, tělovýchovu a služby.
V první fázi bude nutno zabezpečit stávající objekt bývalých kanceláří
tak, aby ho bylo možno nadále využít. Nyní probíhá zaměření stávajícího stavu jak tohoto objektu, tak i ostatních objektů bývalého vepřína.
Letos předpokládáme celý prostor vyčistit od náletových dřevin, betonové plochy a základy bývalých hal vybourat a zlikvidovat. Dále předpokládáme provést zatrubnění stávajícího potoka před areálem tak, aby
zde vznikla travnatá plocha pro dětské hřiště. Objekt bývalých kanceláří
je ve značně zdevastovaném stavu a další rok, pokud bychom neprovedli jeho rekonstrukci, by ho bylo nutno pravděpodobně demolovat.
Z těchto důvodů bude nutno zpracovat projektovou dokumentaci na
rekonstrukci a tu letos provést do fáze, kdy nebude
docházet k zatékání do objektu střechou a bude nutno
zamezit vstupu do objektu.
Předpokladem je, že v tomto objektu bude malý byt
správce objektu, šatny se
sociálním zázemím, klubovObjekt kanceláří bývalého vepřína
na, garáž a sklad.

A co s pozemkem? Letos bude provedeno jeho vyčištění, bude provedeno rozprostření ornice, urovnání plochy a její zatravnění. Zájem o využití plochy je už nyní, žádost máme od kynologů, kteří část plochy
žádají využít jako cvičiště, část může sloužit pro naše hasiče jako cvičiště. Hlavním využitím do budoucna však bude sportoviště pro veřejnost
a naši školu. Protože potřebujeme upravit i naši náves, předpokládáme
sem umístit například i tradiční pouť. Naše investice do pozemku v této
lokalitě je investicí do budoucna. Územním plánem je zabezpečeno, že
toto území bude využito pro občany Zvole, nikoli pro výstavbu obytných
budov. Tyto pozemky jsou jedinou volnou lokalitou ve vlastnictví obce
a podařilo se je zajistit za výhodných podmínek.
Ing. Pavel Koudelka

Plán investic na rok 2015
Protože vypisování dotačních titulů ze strany státních orgánů se neustále prodlužuje, což má vliv zejména na přípravu a zahájení výběrového řízení na výstavbu nové MŠ, rada obce předpokládá provést
v letošním roce výstavbu chodníku na návsi obce v úseku od prodejny až za dětské hřiště, dále pak vybudování nového přechodu pro
chodce v Černíkách v místě autobusové zastávky ve směru od Prahy,
vybudování parkovacích stání v prostoru před polyfunkčním domem
a zabezpečení objektu v místě bývalého prasečáku včetně nutných
terénních úprav obecního pozemku v tomto prostoru. Pokud bude
dosaženo na dotaci pro výstavbu nové MŠ, zahájíme výběrové řízení
na dodavatele stavby.
Lubomír Duda
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ČERNÍKY
Černická koloběžka 2014
V sobotu 27. září 2014 uspořádala ZO ČZS Černíky již třetí ročník tradičního závodu Černická koloběžka. Na start závodu se v deseti kategoriích postavilo celkem 56 závodníků. Závody pro každou věkovou skupinu byly díky maximálním výkonům všech závodníků velmi vzrušující
a napínavé. V kategorii ELITE (18 až 40 let) se každý ročník soutěží
o putovní pohár. V ženské kategorii obhájila prvenství Jana Hrdličková.
V čele mužské elity dojel Patrik Podhorecký, držitel vítězného poháru
z prvního ročníku závodu. Obhájce loňského vítězství Petr Hrdlička
skončil na druhém místě. Výsledkovou listinu závodu najdete na webových stránkách obce Zvole v sekci Černíky/ Události v Černíkách/rok
2014. Ten, kdo přišel, si užil nádherný a zábavný sportovní den a hlavně
udělal něco pro svoje zdraví.
Sepsala Lenka Betincová

Mikulášská nadílka a rozsvícení
vánočního stromu v Černíkách
Den před první adventní nedělí, v sobotu 29. listopadu 2014, bylo od rána
na černické parcele zahrádkářů rušno. Vrcholily zde přípravy na každoroční Mikulášskou nadílku pro děti. Počasí nám přálo, bylo jen pár stupňů nad
nulou, nepršelo, ani nesněžilo. Rodiče s dětmi začali přicházet ve dvě hodiny odpoledne. Ihned po příchodu potvrdili registraci svých dětí a obdrželi
„Mikulášský penízek“, který děti posléze odevzdaly Mikuláši.

Akci zahájil na pódiu předseda ČZS Černíky Rastislav Betinec. Než přišli
i poslední opozdilci, Lenka Betincová si s dětmi zahrála pár her. To aby jim
nebylo zima, mohli si vyhrát pár sladkostí a hlavně zapomenout na trému
ze setkání s Mikulášem, andělem a čertem. Jakmile se děti vyblbly a zahřály, objevil se na telefonickou výzvu Rosti Betince Mikuláš, spolu s andílkem.
Čert si dal na čas a objevil se o chvíli později. Měl ohromný pytel, v naději,
že by si mohl odnést nějaké zlobivé ratolesti do pekla.
Děti byly na pódium zvány po skupinkách. Slibovaly zde, že se polepší
a budou se snažit omezit v následujícím roce své hříchy. Nakonec v dobré
víře, že již následující rok děti nebudou zlobit, obdaroval všechny Mikuláš
a anděl dárkovými balíčky. Čert moc práce neměl. No, našel se jeden hříšníček – Matyáš Malý, který měl namále. Kdyby nezasáhl Mikuláš s andělem, skončil by za své špatné a pohrdavé chování v pekle.
Součástí akce bylo tradiční rozsvícení černické jedličky, zvané Viktorka, za
zpěvu písně Půlnoční od Václava Neckáře. Na pódiu se potom děti měly šanci
vydovádět při hrách a také zazpívat Mikulášovi, andělovi i čertovi. O všechny
návštěvníky bylo tradičně dobře postaráno díky výborné péči pořadatelů.
Bylo to příjemné odpoledne strávené mezi natěšenými a dychtivými
dětmi a také přáteli u příležitosti zahájení nejkrásnějšího období roku –
adventního času.
Sepsala Klára Betincová
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Názor Dobré duše
Reaguji na článek ze zvolského občasníku pí. Lešetické „Černíky aneb
koule u nohy“. Pokud vím, tak v celé osadě Černíky je obecní ulice jen
Černická, Lomená a horní část Krajní. Tu odkoupili obyvatelé, kteří tam
bydlí, a darovali ji obci. Rozbité a blátivé cesty jsou soukromníků a ti se
musí o ně starat. Tedy není to povinnost obce.
Můžeme být rádi, že v zimních měsících obec odhrnuje sníh na všech dostupných cestách v osadě nehledě na jejich příslušnost k vlastníkovi.
Proč jsou cesty rozbité a zablácené? Je to mimo jiné vybudovanými svody vody ze zahrad na cestu (viz foto), mytím aut a provozem na cestě,
která má jílovitý podklad. Není divu, že díky všem těmto vlivům jsou
v takto dezolátním stavu.
Nedostatečné osvětlení v osadě? Nevím, kde přesně myslíte, ale osvětlení je tady už asi 45 let a postupně se řeší. Naposledy vloni, kdy v Lomené
ulici, byla nově nainstalována světla veřejného osvětlení. Pokud kdokoli
nahlásí poruchu veřejného osvětlení na obecním úřadě, tak je většinou
druhý den opraveno.
Využívám rovnou toho, napsat co trápí mě! Je to bezohlednost řidičů,
kteří v osadě jezdí velkou rychlostí bez ohledu na stav vozovky a chodce
ve vozovce. Já sama jsem byla po dešti postříkaná projíždějícím vozidlem až do pasu. Samozřejmě řidič pospíchal dál bez jakékoliv omluvy.
Ten „ bordel“ okolo kontejnerů, to je hrůza!!! Přes plot, na spolkovou
zahradu, je vyhazováno vše, co se „nehodí“. Na silnici najdete od exkrementů venčených psích miláčků, až po krabice od mléka. Copak takto
se chovají slušní lidé?

Je pravda, že nechápu lidi, co dokáží vyhazovat odpadky jak na cestu
nebo do sousedních zahrad, takto jsem prostě nebyla vychována. Také
by mě zajímalo, kdo z Vás, obyvatel Černík, se jde projít osadou a cestou
sebere nějaký ten odhozený obal od sušenky, nebo jiný odpad po našich
nepořádných spoluobčanech, jen pro to, že chce, aby to tu bylo hezké
místo k životu.
Najde se plno lidí, co jen „prosviští“ ve svém autě rovnou do své garáže
a cestou ještě stačí ohrozit nebo „ohodit“ chodce, kteří jim tam překáží.
Někteří spoluobčané, kteří tu žijí zakutaní ve svých „ulitách“ bez zájmu
o jakoukoliv formu společenského soužití, nechápou, že obec je tvořena
v zásadě těmi, kteří zde žijí.
V případě Černík, je tady malá skupina lidí, kterým není lhostejné prostředí a atmosféra, ve které žijí a snaží se na úkor svého volného času
udělat něco smysluplného pro druhé.
Nebýt dobrých duší Černík a pár dalších lidí soustředěných kolem místní zahrádkářské organizace, tak je zde nuda, městská atmosféra, kdy se
každý stará jen o sebe a všem je úplně ukradené, co se kolem nich děje,
z veřejných komunikací v osadě by bylo ostudné smetiště a zahrádkářská
společná parcela nevyužitá a zpustlá.
Moje generace patří mezi ty, co místo toho, aby stále jen kritizovali
a něco vypisovali, tak se sami chytí práce a něco udělají. Snad jsme příkladem, ale asi jak pro koho…
Věra Krejčová – Dobrá duše z Černík
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VE ZVOLI SE TAKÉ STALO

Jak člověk na stará kolena k velké lásce přijde
V roce 2014 byl v naší obci Zvole dostavěn polyfunkční dům (krásný).
V přízemí máme zdravotní středisko a družinu pro 60 dětí. V prvním
patře je společenský sál a moje velké potěšení – knihovna. V případě
naší knihovny se nelze vyhnout zdrobnělině – knihovnička. Tulí se
na rozloze 77,5 m2 a pojme maximálně 2 500 titulů. Zatím jsme na
cca 1 500 kouscích. Ale stop, musím se vrátit na samý začátek.
Začalo to zcela nevinně. Od 1. 7. 2014 jsem se ujala nového pracovního
úvazku a stala jsem se „adoptivní matkou“ části našeho polyfunkčního
domu. „Otce“ domek již měl, pana starostu, který se celým srdcem zasadil
o jeho zrození. Stálo ho to skutečně hodně úsilí, ale vyplatilo se! Byla mi
tedy svěřena kulturní část budovy. Společenský sál byl již vybaven stoly
a židlemi, avšak prostor pro knihovnu zel prázdnotou. Tam nebylo zcela
nic. Pan starosta vložil do rukou „adoptivní matce“ své dítě zcela čisté,
zdravé, ale úplně nahé. Začala jsem, jak se říká, na zelené louce.
Propadla jsem zařizovací vášni. Ráno, dopoledne, odpoledne, večer
i v noci se mi hlavou nerojilo nic jiného, než co, kam, kde, jak a také
za kolik obstarat. Bylo to krásné, hektické období zrodu, vybírání a vymýšlení. To vše bylo pro větší rozmanitost ještě prokládáno stěhováním
knih a zápisem veškerých bibliografických dat do elektronické podoby
v programu Clavius REKS. Při zdolávání obsluhy tohoto programu mi
byly velkými pomocníky kolegyně z knihovny Příbram. Mají lví podíl
nejen na úspěšném zprovoznění databáze zvolské knihovničky, ale jejich
ochota poradit a jejich vstřícnost byla tak ohromná, že jsme skutečně
v září měli hotovo. Moc, moc děkuji.
Vyhradila jsem si ještě 14 dní na skamarádění se s „Claviem“ a 15. 9.
2014 skutečně nastal den „D“, oficiální zahájení provozu knihovny. Za
úspěšné zdolání všech organizačních i investičních záležitostí nesmím
zapomenout také poděkovat vedení obce, které svým pozitivním přístupem a aktivní podporou přispělo ke zdaru věci. Za takto vstřícných podmínek se proto vše potřebné podařilo zakoupit, zařídit a vyzdobit.

A začalo další krásné období – provoz knihovny a realizace kulturních
programů. V současné době máme 76 registrovaných čtenářů, z toho je
45 čtenářů do 15 let, z čehož mám obzvlášť radost. Někomu se může
zdát toto číslo poněkud nízké, ale Zvole je obec s 1700 obyvateli a na
tento počet obyvatelstva a krátkou dobu působení nové knihovny jsem
s tímto počtem čtenářů spokojena.
Věřím, že se nám počty čtenářů budou postupně zvyšovat. Spolupráce
se školou i školkou je výborná. Třídy navštěvují knihovnu i v rámci vyučovacích hodin. S paní učitelkou prvňáků se nám podařilo založit čtenářskou dílnu a každý měsíc zde oslavujeme ty žáky, kteří se v daném
měsíci narodili. Z reakcí dětí a jejich docházky je vidět, že knihovnu
rády navštěvují. I když popravdě řečeno, trošičku jim k tomu dopomáhám motivačními dárky. Když děti vrací knížku a přečtou mi z ní krátký
text, dostane čtenáříček pochvalu a malý dárek. Třeba hopíka, tužku
s plyšovým zvířátkem, přívěšek na baťoh apod. Děti jsou úžasné a bezprostřední a když vidím při jejich další návštěvě, jak již s otevřenou knížkou chtějí předčítat, jsem z toho na hniličku.
Takže za období čtyř měsíců bylo zapůjčeno 280 knih a to, že se děti
začínají pěkně rozečítat, mě velmi, velmi blaží.
Mnoho pěkných zážitků nám přinesly i chvíle při uskutečněných kulturních programech – výstavách, promítání filmů a besedách. Návštěvnost
je opravdu dobrá, obyvatelé Zvole jsou kulturní a společenští lidé, pro
které je radost akce připravovat. Přehled všech našich akcí lze najít na
našich oficiálních obecních stránkách www.zvole.info v sekci polyfunkční dům.
Ráda bych závěrem popřála všem organizacím i jedincům, kteří se věnují přípravám programů pro naši omladinu nebo dospělé v naší obci,
hodně dobrých nápadů a elánu do další práce.
Hodně zdaru vám přeje
Věra Humlová – knihovna Zvole
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Ohlédnutí v číslech za činností obce Zvole

v kulturní oblasti v polyfunkčním domě
od září 2014 do prosince 2014
Knihovna
Děti z MŠ a ZŠ

Registrovaní čtenáři

Děti

Dospělí

Přečtené knihy

Náhodní návštěvníci

76

45

31

280

350

MŠ 2×, Celá školka

ZŠ 1. tř. 3×, ZŠ 2. tř. 2× ZŠ 3. tř. 1×, ZŠ 4. tř. 1× Družina 3×

Výstavy

Paličkované obrazy

Patchwork

Šperky Swarovski el.

51 Medvědů

Počet návštěvníků

170

160

50

100

Filmy

Kmotr

O myšce a medvědovi

Paša

Tři bratři

Počet návštěvníků

40

78

35

120

Besedy

Dakar

Karpaty

Brazílie

Počet návštěvníků

30

27

40

Koncerty

Hanka Křížková

Malá česká muzika

Počet návštěvníků

70

65

Jubilanti

Oslavenci

Hosté

Počet návštěvníků

17

43

Výpravy do divadla

Edith Piaf

Drž mě pevně, miluj
mě zlehka

Vánoční koleda

Počet návštěvníků

48

48

48

Celkem

Výstavy

Filmy

Besedy

Koncerty

Divadla

480

273

97

135

144

nic není a že je to naopak zábava. To zřejmě holčičku nakonec přimělo
ke vstupu a započetí zábavných her a plnění úkolů s pohádkovými postavami. Maminka to zvládne, tak bych to mohla zkusit i já, říkala si jistě
holčička, ovšem s odporem.
Když jsem je pak viděl odcházet, zdálo se, že holčička opět odporuje.
Tentokrát odejít. Nebyl to nijak hlasitý či divoký odpor. Byla to prostá
a zarputilá rezistence vůči okolí, kterému dávala mračíc se najevo, že
tohle tedy ne.
Nakonec ale ze školy s maminkou trefily ven a není vyloučeno, že v září
přijde holčička odporovat pravidelně.
A mně už asi navždy zůstane záhadou, proč se jí tak strašně do tak báječné školy nechce. Do téhle naší školy se přeci všechny děti těší.
Těším se na vás při dalších programech v roce 2015.
Věra Humlová

Odpor
Touhle dobou si opakovaně do svého internetového deníku zapisuji zápis
o zápisu do první třídy. Ani dnešek nebude vyjímkou, protože budoucí prvňáčci přišli do školy právě včera. Ta naše škola je pořád báječná a tak ze
svých vítacích ceremoniálů nikterak neslevila a kandidáti byli podle zvyku
uváděni pohádkovými postavami, aby pak plnili úkoly na ně kladené.
Ovšem to si můžete přečíst třeba v loňském archivu. (www.woleschko.cz
– archiv deníku, 5.února 2014)
Tentokrát mě u zápisu zaujala holčička, která do školy nechtěla. Mám
takový pocit, že už jsem ji viděl při zápisu odporovat i vloni. Letos tedy
pravděpodobně přišla podruhé a její odpor ke škole trval.
Odpor byl tak silný, že odmítla vejít do třídy a zůstala za dveřmi.
Maminka jí šla příkladem a začala plnit úkoly sama, aby dokázala, že to

Jiří Knébl, 4. 2. 2015
www.woleschko.cz
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VVH SDH ZVOLE
V sobotu 14. února 2015 se konala v sále TJ
Sokol Zvole Valná Výroční Hromada (VVH)
Sboru dobrovolných hasičů ze Zvole, která dle
stanov Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska
(SH ČMS) se musí konat pravidelně každý rok
za uplynulé roční období. Naši VVH hromadu
navštívilo spousty okolních sborů, okresních
funkcionářů, mnoho členů našeho SDH a nechybělo ani vedení naší obce.
Ve zprávě za uplynulé období roku 2014 jsme se
zmínili o aktivitách našeho SDH jako jsou návštěvy okolních SDH na jejich VVH, spolupráce
mezi sousedními SDH v rámci 13. okrsku, spolupráce mezi 13. a 14. okrskem v rámci soutěže
1.kola požárního sportu, která se mimochodem
letos bude konat 16.května od 10:00 na hřišti
Ve Vraném nad Vltavou. Dále jsme se zmínili o dobré spolupráci se Sokolem Zvole, který
nám vychází vstříc se svým prostorným areálem
a my jim na oplátku občas pokropíme hřiště,
když nastane suché období.
V uplynulém období nás potkaly i technické problémy na naší CAS 32 T-815, museli jsme přetěsnit motor a opravit plechařinu, která už po
25letém užívání vozidla nevypadala zrovna příznivě, ale vše se podařilo ve zhruba pětistech hodinách některých členů zásahové jednotky dát zdárně dohromady. I co se týče zásahovosti se naše
zásahová jednotka v uplynulém období činila

celkem 17 výjezdy, kdy je nejčastěji využívána pro
zásahy s požárem a technickou pomocí.
V jarním období loňského roku se však zahájila
přístavba a rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice, která se podařila uskutečnit za podpory
krajského úřadu středočeského kraje a samozřejmě obecního úřadu ve Zvoli. Úkol to byl a stále je nelehký, ale naše zásahová jednotka se ho
zdárně ujala a za podpory obce a několika místních dobrovolníků se daří tento projekt pomalu
dokončit. V hasičské zbrojnici, která se stavěla
v akci „Z“ v roce 1966–1967 kdy byla otevřena,
se konečně podařilo vybudovat sociální zařízení, šatny, kuchyňka a klubovna pro zásahovou
jednotku, kde se hasiči budou nejen školit, ale
i scházet pro dobrou věc. O dokončení celé rekonstrukce budete jistě informováni a rádi pro
vás uskutečníme den otevřených dveří.
Hlavním bodem naší VVH však byly změny
ve výboru SDH a volby na následující pětileté
období. Výbor SDH Zvole byl zvolen takto:
 starosta SDH: Luboš Hrachovec
 místostarosta SDH: David Synek
 velitel sboru: Jaroslav Boháček ml.
 zástupce velitele sboru: Tomáš Hrachovec st.
 hospodář sboru: Radek Plechatý
 hlavní strojník: Jan Sýkora
 jednatel sboru: Jaroslav Kopecký
 preventista sboru: Oskar Bartoš

Posázavská po čtyřicáté prvé!
Tak jako každý rok, i letos se první sobotu v únoru konala tzv. „Posázavská“, pochod pro mnohé
dospělé i děti. Letošní účast Zvoláků nebyla tak
hojná jako v předešlých letech, ale i tak jsme
měli dost zástupců v asi padesátihlavé skupině,
která se sešla v Kamenném Přívozu.
Počasí bylo nadmíru vyvedené, polévka na uvítanou bodla a mohlo se vyrazit. Procházka je
to nenáročná, po cestě je mnoho krásných vyhlídek na řeku i okolí, je možné vidět spoustu
zajímavých míst i chat a srubů, které jsou díky
stromům bez listí vidět.
Účastníci zleva: Pavel Hruška s chotí, Jarda
„Máslo“ Hrachovec, Milan Hodač, Ivan Hodač,
Václav Vacík st., Václav Jež, Luděk Živica.

Stezka vede přes Pikovice do Davle, kde se
účastníci posilnili obědem U Bendů, a pak
přes Oleško a Březovou do Zvole. Příjemných
cca 28 km v pohodě zvládl i nejstarší pamětník Václav Vacík st., který pamatuje i první
ročník. Prý chyběl dohromady jen na dvou
pochodech.
Kdo si nechce nechat ujít veselou společnost
a krásná panoramata, ať se nezapomene příští
rok zúčastnit 42. ročníku. Posázavské zdar!
Sepsal a nafotil Marek Novák

 člen výboru: Tomáš Hrachovec ml.
 člen výboru: Michal Sýkora
 revizní komise: předseda: Václav Volánek,
člen: Michal Nikorák, člen: Daniel Trávníček
Všem výše jmenovaným přeji hodně štestí v jejich nových funkcích a mnoho úspěchů.
Do letošního období roku 2015 jsme si dali jasné
cíle: dokončit a z kolaudovat hasičskou zbrojnici,
udržovat zásahovou techniku a svěřené ochranné prostředky v bojeschopném stavu, účastnit se
pravidelného školení velitelů – strojníků a nositelů dýchací techniky na HZS stř. kraje, účastnit
se 1. kola v požárním sportu a všech akcí pořádaných 13. okrskem, spolupracovat se Sokolem
Zvole a ostatními místními spolky, spolupracovat
s OÚ a podílet se na obecních akcích, organizovat min. jednu hasičskou zábavu či ples a uspořádat každoroční zájezd do Lučkovic.
Co se diskuse týče i tam jsme sklízeli ovace od
okolních SDH slovy: děkujeme za pozvání, je
vám co závidět a rádi se přijedeme podívat na
den otevřených dveří a vaši novou hasičárnu.
Závěrem jsme hosty občerstvili dobrým guláškem a s příjemným posezením, zábavou a doprovodem country muziky kamarádů „Zelí“
a spol. jsme areál našeho hřiště opouštěli ve vší
počestnosti až v ranních hodinách.
Luboš Hrachovec

Masopust
Po desáté začalo dívadlo. Tentokrát pimprlové
a obzvlášť veselé, loutkoví herci a loutkoherci
(pozor, to není totéž!) sklízeli potlesk na otevřené scéně a přesto, že to byl příběh děsuplný,
smály se i ty nejmenší děti.
Poté byl vodícími lany připoután k vodiči i sám
pan starosta, čímž byl ve Zvoli jednak nastolen
loutkový režim a jednak bylo nám, maškarám,
povoleno si zařádit, což jsme poctivě provedli.
Veselo bylo a nakonec střelený medvěd byl na
úplný konec dle tradice vzkřísen čistými pannami. Masopustní veselí skončilo a masopust teď
potrvá až do Velikonoc, kdy se to zase pořádně
oslaví s pomlázkami a třeba už přijde i jaro.
Jiří Knébl
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MAS Dolnobřežansko
V uplynulém roce jsme intenzivně pracovali na přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Strategie bude dokončena a předložena ke schválení v polovině tohoto roku, v závislosti na schválení
operačních programů EU. Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolnobřežansko je zveřejněna na webových
stránkách MAS Dolnobřežansko. Děkujeme všem, kteří se na jejím
vzniku podíleli.
V návaznosti na poznatky analýzy problémů a potřeb rozvoje území
MAS Dolnobřežansko je vize rozvoje území formulována následujícím
způsobem. Na konci programového období 2014–2020 je
MAS Dolnobřežansko:
1. Dynamicky se rozvíjejícím „STAR regionem“ hitech inovačního podnikání v návaznosti na přítomnost velkých vědeckovýzkumných center
excelence a v souladu s konceptem inteligentní specializace.
2. Územím s konkurenceschopnými podniky v tradičních odvětvích zemědělství, lesnictví, výroby a služeb nabízejícími práci
těm, kteří se nemohou uplatnit na pracovním
trhu inovačního podnikání. Tímto způsobem
je posilována sociální a územní soudržnost MAS
Dolnobřežansko. MAS Dolnobřežansko je zároveň zajímavým místem pro pobyt účastníků cestovního ruchu v „Regionu
kontrastů STAR budoucnosti a keltské historie“.
3. Inkluzivně se rozvíjejícím „Sociálně přátelským regionem“, který aktivně předchází sociálnímu vyloučení ohrožených skupin
obyvatel.
4. Udržitelně se rozvíjejícím „Environmentálně citlivým regionem“,
který klade důraz na snižování znečištění životního prostředí, na
hospodárné zacházení s přírodními a kulturními zdroji a na další
zvyšování kvality života v sídlech území MAS Dolnobřežansko.
5. Regionem dobré správy, partnerství a spolupráce, který buduje
svou image v souladu s rozvojovou vizí.

Celá pracovní verze strategie
www.mas-dolnobrezansko.cz.

je

zveřejněna

na

stránkách

Součástí přípravy SCLLD MAS Dolnobřežansko je i vytvoření zásobníku projektů, který bude v dalších letech pomocným nástrojem při vypisování konkrétních výzev. Abychom dokázali dostatečnou absorpční kapacitu regionu, rádi bychom tímto vyzvali organizace v regionu,
které plánují v budoucnu realizovat projekt v území obsluhovaném
MAS Dolnobřežansko, aby jejich zástupci vyplnili krátký projektový
záměr. Pro konzultaci a vyplňování projektových záměrů
nás neváhejte kontaktovat: tel: 724 685 248, e-mail:
info@mas-dolnobrezansko.cz.
V září letošního roku jsme představili novou cyklomapu naší MASky a blízkého okolí. Mapa je
k dispozici na obecním úřadě nebo v kanceláři
MAS Dolnobřežansko. Nabízíme možnost odběru přiměřeného množství výtisků pro Vaši organizaci či provozovnu. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Na Svatováclavských slavnostech v Dolních Břežanech
jsme společně s MAS Říčansko představili regionální značku Zápraží originální produkt® včetně možnosti koupě již certifikovaných výrobků – marmelád, šperků, levandulových panenek a keramiky.
Děti měly možnost vyzkoušet si práci s hrnčířským kruhem.
Od listopadu se regionální značkou Zápraží originální produkt® pyšní i výrobci z Dolnobřežanska. V Místní akční skupině Říčansko se sešla v úterý 11. listopadu certifikační komise, která rozhodovala o udělení certifikátu značky Zápraží originální produkt® sedmi výrobkům malebného
venkova za Prahou – Říčanska a Dolnobřežanska. Úspěšných žadatelů
bylo nakonec pouze šest. Za Dolnobřežansko uspěly jak Škvarková placka Laguna, tak šperky z Ateliéru Kudlička. Gratulujeme!!!
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Nyní můžete pro své výrobky či též služby v cestovním ruchu získat
regionální značku Zápraží originální produkt® i vy. Místní akční skupina Říčansko vyhlašuje výzvu na příjem žádostí o regionální značku
Zápraží originální produkt®. Certifikovat si můžete vaše výrobky a produkty. Historicky podruhé je též možné v regionu za Prahou využít
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možnost certifikovat ubytovací a stravovací služby. Značení je určeno
jak návštěvníkům našeho regionu, kterým ho dovoluje objevovat a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, tak i místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své”
místní výrobce.

Foto Jan Stoklasa
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SK Zvole změny a novinky
V letošním roce prochází SK Zvole zásadními změnami. Po přijetí nového občanského zákoníku jsou občanská sdružení povinna se
transformovat na spolky. Valná hromada SK Zvole, která proběhla
20. ledna 2015, tento přechod schválila a rozhodla o změně názvu na
SK Zvole z. s. (zapsaný spolek). Byly zvoleny na jeden rok i nové orgány, které zajistí úplný přechod. Předsedou zůstává Jana Straková,
členy výkonného výboru jsou Lenka Zimmerová, Tomáš Veselý, Jitka
Holíčková a Tomáš Hájek. Členy revizní komise jsou Jana Veselá,
Martina Marholdová a Robert Máslo. Sportovní klub měl ke konci
roku 2014 registrovaných 214 členů.
Ke stávajícím čtyřem oddílům SK Zvole wushu, šachy, orientační běh
a stolní tenis začátkem letošního roku přibyly nové dva oddíly trampolíny Hopíci pod vedením Jitky Holíčkové a baletní přípravka Myšky
pod vedení Jany Veselé. Plánovaný vznik turistického oddílu jsme zatím pozastavili, protože stávající organizátoři směřují spíše k cestovatelskému klubu a to se neslučuje se záměry a cíli SK Zvole. Věřím, že
se tento rok oddíl s novými lidmi vyprofiluje, bude pořádat pravidelné

výlety do okolí Zvole a zmapuje trasy v nejbližším okolí. Dále zvažujeme založení cyklistického oddílu, který by pořádal pravidelně jednou
za měsíc vyjížďky pro malé a větší děti. Mapoval trasy v okolí Zvole
dle náročnosti. Představení cyklistického oddílu proběhne letos v dubnu,
kdy uspořádáme společně se Zvolskou botičkou také Zvolské kolečko.
Letošní Zvolská botička povede směrem na Březovou a bude ve spolupráci se Skřítkem Pohádkou.
Komplikovanější je situace v oddíle stolního tenisu, kdy vedoucí oddílu
Míša Mařáková nemá dostatek času pro vedení oddílu. Hledáme další
možné trenéry a začíná se rýsovat vhodné řešení. Stoly na stolní tenis
jsou k dispozici škole a všem občanům Zvole bezplatně. Platí se pouze
pronájem tělocvičny.
Pokud si chcete vyzkoušet některý z našich sportů, přijďte se podívat na tréninky, případně na naše tradiční akce. Více informací najdete na stránkách www.skzvole.cz, které v nejbližší době projdou
rekonstrukcí.
Jana Straková

Hrátky pod školkou
(jak se povedl jubilejní Turnaj ve stolním minifotbálku)
Občanské sdružení Karabina přichystalo na neděli 25. ledna jubilejní
5. ročník Turnaje ve stolním minifotbálku. A nejen v něm. Na stolech
v místnosti pod školkou se hrál i „šprtec“ (to je tradiční česká hra

s volně uloženými hracími kameny, které se uvádějí do pohybu malou
hokejkou. A pořádají se v ní republikové i mezinárodní soutěže...), stiga hokej (všichni známe z dětství, ne?) a další...
Sešlo se nás „tak akorát“, ale je škoda, že jsme neměli k dispozici větší
a důstojnější sál v polyfunkčním domě.
Pavoukem ve stolním fotbálku nejlépe prošla dvojice Adam Bukovský
a Šimon Gabriel, druzí byli Jan Řehoř a Daniel Masagutov, bronz si
odnesli Nela Otáhalová a Adam Gabriel.
První místo ve „šprtci“ získal Zbyněk Otáhal, druhý byl Jan Řehoř,
o třetí a čtvrté místo se svorně podělili bratři Šimon a Adam Gabrielové.
Všichni soutěžící dostali diplomy a malé odměny, ze kterých měli nelíčenou radost.
Všechny děti i my, dospělí, jsme si to nedělní odpoledne užili.
Děkujeme organizátorům a pořadatelům akce, Zdeně Gabrielové z občanského sdružení Karabina a mnoha dalším dobrovolníkům, kteří se
mimo jiné postarali o propagaci i občerstvení.
Fotogalerie na http://zvolske-akce.webnode.cz.
Jana Fialová
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Co dělají malí fotbalisté v zimě…
Poslední zápas podzimní části fotbalové sezony je již dlouho za námi,
ale fotbalisté ze zvolské přípravky ani přes zimu nezahálí. Téměř všichni
ze 45 přihlášených dětí se pravidelně schází. A co dělají?
V pondělí trénují v tělocvičně ZŠ Zvole.
Děti máme rozdělené do tří skupin. Ti úplně nejmladší (ročník 2009
a 2008) chodí každé pondělí od 17:00 do 18:00, prostřední skupina (2007
a 2006) se střídá po týdnu s nejstarší skupinou (2005 a 2004) v druhé hodince, kterou máme pro naše zimní trénování vyhrazenou. V tělocvičně se
věnujeme především všeobecnému pohybovému rozvoji, gymnastice a strečinku. Když zbyde čas, kluci si zkoušejí různé míčové hry, nejen fotbal.
Ve čtvrtek se scházejí od 17:00 do 18:00 hodin na tréninkovém hřišti
TJ Sokola Zvole, kde naopak celou hodinu hrají fotbal. Tréninky se konají téměř za každého počasí, někdy kluci odcházejí opravdu zablácení,
ale o to víc usměvaví.
Zúčastňují se víkendových turnajů, s organizací některých i pomáháme. Tady stojí za zmínku turnaje ve Vršovicích či turnaj v Bystřici
u Benešova, kam se chystáme 29. 3. 2015.

Hrají přátelská utkání s týmy z okolních klubů.
Přes všechny zimní aktivity se už všichni těšíme na jaro, kdy budou kluci moci vyběhnout na hřiště a v nadcházejících mistrovských utkáních
změřit síly s chlapci z ostatních klubů.
Ohledně jakýchkoliv informací, týkajících se zvolské fotbalové přípravky,
nás neváhejte kontaktovat: Helena Andronikova 606 512 338, Jaroslav
Malý 602 363 895.
Některé informace (např. aktuální umístění v tabulce a rozpis zápasů
zvolských týmů) najdete na www.fotbalzvole.webnode.cz.
Závěrem bych ještě zmínila, že ani ostatní týmy TJ Sokola Zvole v zimě
nezahálí. Žáci mají každou středu pronajatou tělocvičnu ve Vraném, dospěláky z A i B týmu můžete potkávat v úterý a ve čtvrtek při kondičním
výběhu po okolí nebo na tréninkovém hřišti. Pravidelně hrají přátelská
utkání na „umělce“ na Kačerově.
Za přípravku TJ Sokol Zvole
Helena Andronikova
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Z HISTORIE ZVOLE
Prý platí: trocha historie nikoho nezabije
Tuhle průpovídku Jiřího Suchého jsem si vypůjčil na úvod malé procházky kopiemi dokumentů o novodobé historii této obce. Není nijak
uspořádaná, ani jednolitá. Jen tak pro připomenutí blížícího se jubilea

750 let obce nazývané v minulosti Zwolle, Zvol i Zvole. Kolik chybí?
Pouhých 27 měsíců.

Ten novinový snímek je ze 7. ledna roku 1911. Zaznamenává starého pana
řídícího Štulíka u nového školního včelína. Zvolská škola je chválena
za všestrannou přípravu svých žáků. Obsahovala i sadařství či tělovědu,
hygienu a osvětu. Byla to škola vyhledávaná.

Dvě nejstarší zvolské pohlednice prodávané Československou poštou. Za
pozornost stojí rozpornost jejich označení. Ta z roku 1925 nás označuje
jako „Zvole u Vraného nad Vltavou“ a ta druhá z roku 1928 trochu jinak
„Zvol u Prahy“. Byli jsme Zvole, či Zvol? V originálu je má obě mezi svými
archiváliemi František Škobis.

Už před I. světovou válkou si naši hasiči postavili zbrojnici se zvoničkou.
A v létě (přesné datum najdete na snímku) 1912 se zúčastnili pod vedením Ludvíka z Casati veřejných vystoupení pořádaných hasičským sborem
Staré Skochovice. Ostatně, všimli jste si, že ve Vraném hasiči nejsou
a ve Skochovicích ano?

Zvolské noviny

Naše ženy se etablovaly ponejvíce mezi
divadelními ochotníky a sokolským cvičením. Vedle slečny Anežky Adámkové
(provdaná paní Smíšková u kostela, babička dnešního předsedy Jardy Malého)
a paní Anastázie Zemanové (matky učitelky Věry Vyskočilové) to byla ohrobecká
Maruška Pařízková. A ty slečny kolem ní?
Vlevo stojící Strnadová (paní Prchlíková)
s Hřebíkovou (paní Lindová), vpravo pak
Nováková (paní Zetková) s Hoznourkovou
(paní Hájková), v pokleku Zemanová
(paní Doležalová). Psal se rok 1938.
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Tahle v originálu žlutá garnitura představuje naše fotbalisty na
hřišti „v Březinách“ v roce 1944. Fotbalový šéf Josef Strnad byl totálně nasazen ve Velkoněmecké říši u Kruppových závodů v Essenu.
Proto na snímku chybí. V dolní řadě odleva jsou František Hůrka,
Jaroslav Škobis a Karel Pařízek, na krajích řady stojících pak
Stanislav Smíšek a Antonín Žáček, třetí zleva Stanislav Šticha,
co si zahraje ještě zápas při otevření hřiště současného.

Hokej na začátku a na konci II. světové války. V roce 1939 zdobil
dresy nápis HOSZ (hokejový odbor Sokola Zvole), nacisti Sokol
zakázali a další sadu dresů už v roce 1945 zdobily „kanadské“
iniciály HCZ (hockey club Zvole). Populární postavy tam určitě
najdete – Škobisové, Strnadové, Hůrkové, Šticha, Doležal…

16
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Takhle se slavilo první výročí konce války (1946) v naší obci. Nejen uvnitř obce samé, jako v tomto případě, ale i na
fotbalovém hřišti „v Březinách“. Muzika u toho nemohla chybět.

Jen ukázka úřední korespondence při vzniku
autobusové dopravy zavedené do naší obce. Je to
právě 65 let, co se tak stalo. Počet spojů však byl
z dnešního pohledu naprosto nedostatečný. Tehdá
se především mladíci rádi vozili i v zavazadlovém
prostoru na střeše autobusu. Je k neuvěření, že se
nikdo nezabil.

Zvolské noviny
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V roce 1953 lze zaznamenat už třicet let činnosti našich ochotníků. Původně nesl spolek název „Tyl“, teď už vyvíjel činnost pod označením „Osvětová beseda“. Josef Tikovský tu předal režisérské vedení mladému Jaromíru Vitvarovi. Velký aplaus sklidila Paní Marjánka, matka pluku v titulní roli s Jarmilou
Trefnou. Plakát zvoucí na představení Paličova dcera vypovídá o oporách někdejšího sboru. Vesměs šlo o osoby v obci velmi populární.

Ten první snímek je z roku oslav 700 let Zvole, tedy z roku 1967. Dominantou je pochopitelně kostel, avšak v té době budování socializmu naprosto bez života. Svatby už tu neprobíhaly, mše svaté byly jen pro pár babiček, pohřby se stěhovaly do krematorií. Snímek druhý je z doby nedávno minulé. Zaznamenává
příjemnou skutečnost. Život se do těchto míst zase vrátil.
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Dosti zajímavým úkazem jsou hned následující fotbalové sezóny po oslavách 700 let v obci. 1968: toto dorostenecké družstvo se dostalo nejvýš v historii
(po dnešek), do kvalifikace Krajského přeboru. Horní řada odleva: činovníci Hrubý a Kopelent, dále hráči Jaroslav Hrubý, Pirkl, Josef Hrachovec,
Kopelent, Jan Brchel, Zdeněk Malý a Kohoutek, prostřední řada zleva trenér Karel Justián, Syrovátka, Přeučil, Zahálka, Miroslav Hrubý a trenér
Jaromír Zajíček, dole jsou odleva Václav Adámek a Jiří Volánek. 1969: tato garnitura mužů vykročila k sérii postupů v žebříčcích soutěží Okresního přeboru. Odleva stojí Pavel Jasanský, Jan Malířský, Knotek, František Hrachovec, Jaroslav Malířský, Blábol, Tománek a Jan Malý, dole odleva Jaroslav
Malý, Petr Jasanský, Řezníček a Škobis (Josefové Brchel a Boháček byli na vojně). Jistě ke spokojenosti svých „skalních fandů“ jako v tomto případě.
Do objektivu Josefa Brchela seniora se dívají jeho vrstevníci František Hrachovec, Václav Volánek, Josef Blábol a Vladimír Přeučil, jen Vendelín Hájek
se dívá na hřiště, jako by se ho „zvěčnění“ ani netýkalo.
Z historických dokladů sestavil Vladimír Zápotocký

Zvolské noviny

19

KRITICKÉ NÁZORY
Na těchto stránkách jsou uveřejněny názory našich čtenářů na jimi vybraná témata.
Zveřejněné příspěvky nejsou nijak upraveny a plně vyjadřují názory některých občanů a nemusí se shodovat s názory členů redakce Zvolských novin.

Obec je pouze tak bohatá, jak aktivní má občany
Víte, jak taková obec, jako Zvole, přijde k penězům? No, jednoduše
řečeno, může hospodařit jen s tím, co získá ze zákonem určené části
daní jejích obyvatel. Daně podnikajících živnostníků a podniků, kteří
mají sídlo své firmy v obci nevyjímaje. S těmi pak může hospodařit
pro blaho všech zdejších obyvatel. Problém je však v tom, když tu
lidé bydlí, ale nejsou zde trvale hlášeni nebo sídlo firmy není registrováno v obci. Za tyto obec nezíská ani korunu. Prostě zde bydlí,
užívají si, využívají všechny služby obce, ale nic obci nepřináší. Pak
to má taková obec těžké. Ano, lidé by chtěli krásné povrchy silnic,
opravené chodníky, perfektní veřejné osvětlení, vyřešenou vodu, kanalizaci, bezpečnost v obci, prostory pro kulturu, sport, plno akcí,
které se pro jejich zábavu pořádají atd… Ale kde na to brát, když na
všechny tyto výdobytky civilizace do společného přispívá jen část
obyvatel? No prostě musíme žít jen tak, na co reálně máme. K cílům
se dostáváme pomaleji, ale to neznamená, že bychom neměli plán,
jak k nim dospět.
V Černíkách jsme prostě zvyklí být trpěliví. Elektrifikace osady byla
ukončena až ke konci sedmdesátých let minulého století, kanalizace díky laxnosti bývalého vedení obce je vyřešena septiky u každého
domu, stejně tak musí mít každý dům svoji vlastní studnu. Horší je tu
i signál mobilních operátorů nebo přístup k internetu. Ale nám se tu
i přes to líbí.
Najdou se zde kritici, kteří doma jen sedí a jediné co umí, je kritizovat.
Nějak si někteří lidé zvykli nastavovat jen dlaně a čekat, co tam přiletí,
ale otočit tu ruku dlaní dolů a přidat ruku k dílu, to se nějak nenosí.
A tak nám nezbývá, než se zamyslet nad reálnými cíli, které za pomoci
obce nebo nás všech jsme schopni dosáhnout.

Současné zastupitelstvo má reálné plány, jak bude moci obyvatelům
Černík zlepšit jejich život v obci. No a vracím se oklikou na začátek tohoto článku: pokud budou peníze, tak budou i změny. Ale jen čekat, co
kde dostaneme, na to my černičtí nečekáme. Umíme se semknout a společnými silami leccos vybudovat. Aktivita spoluobčanů se nedá měřit penězi. Z toho vyplývá, že obec s aktivními lidmi a omezeným rozpočtem
je o mnoho bohatší, než by se na první pohled zdálo.
Do zastupitelstva jsem šla pro to, abych zde hájila zájmy právě černických.
Zahrnuli jsme je do cílů volebního programu a budu se snažit ze všech
sil, aby byly splněny. Musíme si však určit priority a nechtít vše najednou.
Buďme realisté. Například sen paní Lešetické o chodnících v obci je sice
krásný, ale kdyby znala všechny zákonné normy a okolnosti týkající se zdejších komunikací, tak by jistě mluvila jinak. Prostě úzké ulice nenafouknete.
Jedině, kdybychom přemluvili majitele zahrad, aby ustoupili svým plotem
hlouběji do svých pozemků a tím rozšířili ulice. Černíky byly budovány jako
rekreační osada s cestami mezi pozemky, tak neočekávejme, že tady bude
vše jako ve městě. Ostatní cíle, jako například řešení bezpečnosti na hlavní
ulici u zastávky autobusů je samozřejmě prioritou a to nejen mojí. Stačí se
podívat na volební program našeho uskupení „Jdeme dál“.
Mrzí mě, že se najdou lidé, kteří permanentně kritizují, ale sami nikdy
nic pro obec neudělali. Z gaučů před televizí se to krásně pomlouvá.
Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Jsem hrdá na to, že jsem součástí komunity
lidí, kteří se srdcem na pravém místě dokáží udělat nezištně něco pro
druhé. To mi dodává optimismu, že to vše stojí za to. Křiklouni holt byli
a budou, ale my si o nich myslíme své.
Jaroslava Hrubá – členka zastupitelstva
obce a Dobrá duše Černík

Kritičtější pohled opozičního zastupitele
na zápis ze zasedání
Začnu otázkou: K čemu nám slouží zápisy ze zasedání zastupitelů?
Někdo by řekl: „K tomu, aby bylo zaznamenáno, jak se rozhodovalo
o majetku a chodu obce“. Já si spíše myslím, že zápis by měl sloužit
hlavně občanům, aby věděli, kdo a jak rozhoduje o tom, co se v obci
bude konat, kam se dál obec bude rozvíjet a jak je „jejich“ zastupitelé zastupují – tedy jak hlasují. Podle toho by také zápis měl vypadat.
Poslední zápisy ze zastupitelstva z prosince 2014 tímto směrem ale
vůbec nejdou. Toto není výtka vůči zapisovatelkám, ale poukázání na
systém, jak starosta a jeho „věrní“ se snaží nevytvářet vhodné podmínky pro dobrý, přehledný a plnohodnotný zápis.
Vždy jsem projevoval soucit s těmi, kdo měli zápis tvořit (mám s tím
vlastní zkušenosti) a pokud jej dobře napsali, měli můj velký obdiv.
Proto, jako první krok ve své zastupitelské funkci jsem navrhl upravit
bod v jednacím řádu o pořizování audiozáznamu, jako podkladu pro
pořízení a ověření zápisu. Vše by bylo jasné a ulehčila by se práce
zapisovatelkám.
Jako další jsem navrhl zařadit do jednacího řádu bod, aby se v zápisech
povinně uvádělo, jak hlasovali jednotliví zastupitelé. Dle mne mají voliči právo znát, jak kdo ze zastupitelů o „jejich“ obci hlasoval.

Oba body na úpravu jednacího řádu se mně zdály úplně logické. A co
vám spoluobčané, také? Bylo však s podivem, že žádný zastupitel z kandidátky pana starosty pro tyto body nehlasoval. Navíc starosta nechal
prosincové zápisy vytvořit tak, aby tam nebyla uvedena diskuse, kterou
vedli zastupitelé a občané, přesto, že jednací řád toto ukládá. Proto já,
ani Jana Straková jsme zápisy jako ověřovatelé, s poukázáním na toto,
nepodepsali. Ale starosta má „své“ ověřovatele, kteří mu zápis podepíší,
i když odporuje jednacímu řádu. To, že tito zastupitelé mají v obci i další
funkce (člen rady obce, předseda výboru či komise) je pro nás občany
spíše smutné zjištění.
A tak nám všem nezbývá nic jiného, než si položit otázku: Proč starosta, místostarostové a všichni ostatní „jim věrní“ nechtějí, aby zápis byl
pro občany vypovídající? Budeme muset čekat na změnu až do dalších
voleb?...
Závěrem chci poděkovat tiskové komisi za uveřejnění i kritického hlasu
v obecních novinách.
Ing. Tomáš Hájek
zastupitel za „Zvole 2022“
thajek@centrum.cz
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Zveřejňování informací – proč to jinde jde?
Dle platného zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím mají i územní samosprávné celky, tedy obce, a jejich orgány povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.
Podíváme-li se na webové stránky obce Zvole, stránka http://www.zvole.
info/urad-obce/povinne-informace/, zjistíme, že obec tuto povinnost neplní. Není zveřejněna žádná výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Nejsou zveřejněny dotazy občanů a subjektů, není dokonce ani vyvěšen
sazebník úhrad za poskytování informací, podle kterého obec účtuje občanům poplatky za informace, které jim podává. Podle § 5 „Zveřejňování informací“ tohoto zákona je přímo zákonem povinnému subjektu stanoveno:
Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých

elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.
Proč se tak v současné době ve Zvoli neděje, mi není jasné. Na stránkách
okolních obcí informace najdete, např. Okrouhlo http://www.okrouhlo.cz/
vismo/isvs.asp?id_org=10971&p1=311, Ohrobec http://www.ohrobec.cz/
index.php/vyrocni-zpravy – výroční zprávy od roku 2001.
Proč tedy to v okolních obcích funguje a u nás ne? Ono je zajímavé
i samostatné počtení na webech okolních obcí, kdy zjistíte, že například
pětičlenné výbory normálně fungují.
Jana Straková, zastupitelka
za Spolu pro Zvoli a Černíky

Školská rada aneb o co měli rodiče zájem?
Na druhém zasedání nového zastupitelstva obce jsem navrhla, aby školská rada, která se volí jednou za tři roky, byla pětičlenná a ne pouze
3členná, jako tomu bylo dosud. Ptáte se správně proč? Protože v posledních letech se vyrojilo několik zásadních otázek týkající se školy a školky.
Např.: půdní vestavba ve škole, nová družina a její kapacita, stavba nové
MŠ, stravování atd.
Rodiče, kteří se chtěli zapojit do spoluřízení školy a školky a přispět tak
dobrovolně ve svém volném čase svým nápadem, názorem nebo zkušeností, byli odmítnuti, neboť pan starosta a členové jeho kandidátky
zamítli rozšířit školskou radu.
Šlo mi od začátku o to, aby se více rodičů mohlo podílet na všech věcech
týkajících se jejich dětí. Pokud slýchám stížnosti na stravu, odpovídám
rodičům, ať se obrátí na školskou radu, mnohdy neví, že vůbec existuje,
ani jaké má úkoly a pravomoci. Chtěla jsem to změnit a zřídit stravovací
komisi právě v rámci školské rady. Stravovací komise by měla např. za
úkol kdykoli přijít a ochutnat jídlo ze školní kuchyně. Je to běžná praxe
v každé základní škole a jak jsem se dozvěděla, i ve Zvoli kdysi tato komise fungovala! Samozřejmě by také měla další úkoly, jako je odpovídat
na návrhy rodičů týkající se jídla a zveřejnit normy, finanční limity na
nákup potravin, hygienické požadavky, veškeré vyhlášky atd.

Gól do vlastní branky
Občanské sdružení Karabina, které nás uspořádáním turnaje ve stolním fotbálku v neděli 25. ledna 2015 tak potěšilo, má 31 členů a funguje ve Zvoli pět let. Chce nabízet co možná nejvíc a co možná nejpestřejších příležitostí pro volný čas dětí i jejich rodičů. Podobné spolky
a sdružení se mnohde těší zájmu a podpoře vedení obcí, protože díky
obětavé práci dobrovolníků nabízejí aktivity, na které obce nemají lidi
ani peníze…
V naší obci je to ovšem jinak. Zdá se, že Karabina je ze strany vedení
obce záměrně šikanována. Jinak by totiž podobný turnaj neodkázalo do
nevyhovujícího prostoru pod školkou s plesnivými zdmi. Výborné prostředí, zejména pro malé děti!
Vedení naší obce se tak podařilo vstřelit si parádní „vlastňák“!
Jana Fialová

Vše by bylo zveřejněno na stránkách školy, odpadla by spousta otázek
a „šumů“ okolo stravování v naší školce a škole. Jisté je to, že ochutnávka je vždy věcí subjektivní a proto jsem oslovila rodiče z „oboru“ a tedy
odborníky, aby nebylo místo jen pro kritiku! Já sama bych ráda byla členem stravovací komise už jen proto, že syn je v MŠ s jídlem spokojený,
jí opravdu všechno.
Hovořila jsem s vedoucí kuchyně paní Krupičkovou, která mi sama navrhovala, že je možné kdykoliv přijít ochutnat jídlo a diskutovat o jídelníčku. Vlastně jsme se shodly na tom, že by ustaly řeči okolo kvality stravy, kdyby veškeré informace byly jasné, dostupné a srozumitelné všem
rodičům.
Vedoucí kuchyně nemá čas toto všechno zapisovat a starat se o aktuální
zprávy pro rodiče, proto by vedení školy snad tuto práci od stravovací
komise bralo jako pomoc.
Ptáme se tedy, proč členové hnutí Jdeme dál, byli proti rozšíření školské
rady?
Vaše zastupitelka
za Spolu pro Zvoli a Černíky
Zdenka Gabrielová
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POZVÁNKY NA AKCE
26. 4. 2015
Orienťák ve Zvoli

Pro první tři měsíce roku 2015
jsme v Polyfunkčním domě zatím
připravili následující akce:

Spoluobčané,
na neděli 26. 4. 2015 oddíl orientačního běhu připravuje Zvolský jarní
orientační běh. Jste všichni zváni, od nejmenších až po opravdu zralé
účastníky.
Cílem bude, jako vždy, najít v lese dle mapy co nejvíce kontrol v limitu jedné hodiny. Jaké tempo či strategii zvolíte, bude jen a jen na
vás. Můžete si tedy zasoutěžit mezi sebou v rodině, či si to rozdat se
sousedy. Jde o to, abyste hlavně vy měli z jarního pohybu v lese dobrý
pocit. Pokud by si chtěl někdo poměřit svůj výkon s nějakým už protřelým „orienťákem“, tak tuto možnost bude mít také. Pro děti do deseti
let zas bude trať vyznačena fáborky a mohou se na ni vydat sami, či
v doprovodu rodičů. Tak si do svých diářů u neděle 26. 4. 2015 zapište
červeně „OB“ .
Více informací najdete v dubnu na oddílových stránkách ob.skzvole.cz.
Dnes tam, jako nalákání, najdete fotky z minulých závodů.
Tomáš Hájek
oddíl orientačního běhu
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7. 1.
12. 1.
12. 1.
14. 1.
20. 1.
23. 1.
29. 1.

Čtenářská dílna 1. tř. od 10 hod.
Jednání pléna MAS (Místní akční skupiny) Dolnobřežansko
Výstava v knihovně – Vitráže paní Bartkové, Voborník
Boris Hybner – Trampoty života veselého klauna
Setkání malých čtenářů s literárními velikány od 10 hod.
Film „TADY HLÍDÁM J Á“ Polyfunkční dům od 18 hod.
Divadlo Gong – Dívčí válka

Únor
Mini výstavy v knihovně – ukázka šikovných zvolských rukou:
 vitráže paní Miluška Bartková
 2D přáníčka paní Zita Scattergood
 šperky z jablonecké bižu paní Katka Májová
12. 2. Večer s Ivo Šmoldasem „Tak vám něco povím“
17. 2. Návštěva žáků ZŠ 2. tř. Hraní s českým jazykem
17. 2. ukázka výroby šperků – Katka Májová
17. 2. Paní Zita Scatergood v knihovně – předvádění výroby
2D pohlednic a přáníček.
25. 2. Čtenářská dílna pro ZŠ 1. tř. Pořekadla a hádanky
27. 2. Český film „Století Miroslava Zikmunda“.
Skutečný životní příběh dvojic – Hanzelky a Zikmunda
28. 2. Český film „Martin a Venuše“ o tom, jak to dopadne,
když děti hlídá táta.

Březen
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5. 3. Koncert naší mladé hudební naděje – školní mládež ukáže, co
umí na hudební nástroje
9. 3. Divadlo Radka Brzobohatého „Vyhazovači“
17. 3. Knihovna pro žáky ZŠ 1. tř.
18. 3. Knihovna pro žáky ZŠ 2. tř.
20. 3. Výstava makrofotografií a vitráží – sál
23. 3. Výstava v knihovně – šikovné ruce paní Pohořalé a Parisové,
téma – blížící se jaro
24. 3. Hanka Křížková a Iva Hüttnerová
31. 3. Velikonoční koncert pro ZŠ a MŠ, odpoledne velikonoční dílny
Akce budou průběžně ještě doplňovány na zvolském webu. Na další měsíce
uveřejníme programy v druhé polovině měsíce března 2015.
Máme ještě leccos v rukávě!!!

22

Zvolské noviny

Akce ZŠ 2014 a 2015
Proběhlo:
Září
5. 9. Páťáci učí prvňáky – projekt seznámení se školou
10. 9. Exkurze do knihovny 4. B
16. 9. Cyklovýlet 5. třída, J. Pořádek
22. 9. BESIP, Karbina, Policie ČR, 2., 3. tř.
25. 9. Cyklovýlet 4. tř., J. Pořádek, M. Tišlerová
26. 9. Přednáška Zdravé zuby
Kinderiáda – 2.–5. třída – V. Kučová
30. 9. Gong – Elektrický Emil, 4. B, 5. tř.,
návštěva divadelního představení

Říjen
4. 10. Jubilanti Zvole – vystoupení sboru, L. Strejcová
5. 10. Vítání občánků Ohrobec – vystoupení sboru, L. Strejcová
10. 10. Drakiáda, 16.00 hod., zajišťuje ŠD
13. 10. Planetárium – 4. tř., J. Pořádek, M. Tišlerová
14. 10. Florbal
20. 10. Den stromů – školní projekty
23. 10. Muzeum policie 1. tř.
24. 10. Gong Tom Sawyer, 3., 4. A, divadelní představení
31. 10. Divadlo v Dlouhé, Jak jsem se ztratil, 1.–3. tř.
Logická olympiáda – M. Sasková

Listopad
7. 11. Soutěž ve šplhu
14. 11. Vítání zimy s lampiónovým průvodem – rozloučení s létem –
všichni vyučující, koordinace L. Netopilová, J. Kreisingerová
18. 11. Divadlo Gong, 1., 2. tř.

Prosinec
1. 12.
3. 12.
5. 12.
9. 12.
11. 12.
12. 12.
15. 12.
16. 12.
18. 12.
18. 12.

Zimní koncert – p. Preclík (polyfunkční dům )
Muzeum policie 3., 5. tř. – šikana
Mikulášská besídka 1.–3. tř., Počepice – 5. tř., všichni vyučující
Divadlo fyziky – všechny třídy – V. Kučová
Bruslení 1., 3. třída – L. Kalousová, V. Kučová
Minihokej Černošice – chlapci 4., 5. tř. – 3. místo ve skupině
Planetárium – 4. tř. J. Pořádek, M. Tišlerová
Bruslení 4. B., 5. třída – J. Pořádek, V. Kučová
Vánoční výstava, všichni vyučující
Koncert v kostele, L. Strejcová,
Vánoční hra v kostele – L. Netopilová
19. 12. Vánoční koncert p. Kubec – L. Strejcová

Leden:

20. 1.
21. 1.
23. 1.
28. 1.
29. 1.

Návštěva knihovny 2. tř.
Okresní kolo matematické olympiády 5. tř., M. Sasková
Den otevřených dveří pro budoucí prvňáky, ŠD – L. Netopilová
Helpíkův pohár – zdravověda 5. tř.
Ornitologická přednáška – ve škole

Únor:
9. 2. Bruslení 1. a 2. tř.,
L. Kalousová,
J. Kreisingerová
14. 2. Masopust,
L. Strejcová,
L. Netopilová
25. 2. Návštěva knihovny 1. tř.
Pythagoriáda

Připravujeme:
Březen:
1. 3. Divadlo pro rodiče s dětmi Laterna magika – Vidím, nevidím
5. 3. Vystoupení sboru v polyfunkčním domě
22. 3. Vítání jara – vynášení Moreny, L.Netopilová
26. 3. Kouzelníci ve škole
Soutěž ČČK
31. 3. P. Preclík jarní koncert
31. 3. Velikonoční workshop
Hokej
Přebor školy v plavání

Duben:
22. 4. Den Země – sběr papíru a víček od PET lahví
30. 4. Čarodějnice v ŠD
9. 4. Vybíjená v Davli, smíšení družstva
Matematický klokan – M. Sasková
30. 4. Orientační běh

Květen:
5. 5. McDonald’s Cup
Den matek – 1. a 2. tř.
Besip
26. 5. Divadlo fyziky
30. 5. MDD ve spolupráci s OÚ – soutěže, hry, „Začarovaný les“

Červen:
Návštěva Pražského hradu – 3.–5. tř.
19. 6. Akademie + rozloučení páťáků, Den otců

6. 1. Tři králové – L. Netopilová

Tradiční akce pořádané v Černíkách v roce 2015:
25. 4. 2015 – Černický slet
Maškarní rej plný her pro všechny věkové kategorie.

19. 9. 2015 – Černická koloběžka
Tradiční závod na profi koloběžkách se spoustou cen pro všechny.

23. 5. 2015 – Dětský den
Tentokrát v duchu MILITARY - ukázka policie ČR, historické vojenské
techniky, soutěž ve střelbě ze vzduchovky pro všechny generace a další
soutěže pro holky a kluky.

28. 11. 2015 – Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu
Soutěže a hry pro děti, mikulášská nadílka a společné rozsvícení
Černického vánočního stromu.
Srdečně zve ZO ČZS Černíky

Zvolské noviny
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Společenská kronika
V letošním roce jsme pro čtenáře Zvolských novin připravili novinku
– Společenskou kroniku. Zde se dozvíte nejzákladnější informace o obyvatelstvu Zvole. Myslíme, že obec tvoří zásadně její obyvatelé a tak je
dobré, abychom se o zdejších lidech něco aktuálního dozvěděli.

Základní demografická data Zvole a Černík:
V obci žije k 31. lednu 2015 1643 obyvatel.
V roce 2014 se k trvalému pobytu přihlásilo 59 a odstěhovalo 36 lidí.
Od začátku roku 2015 se přihlásilo k trvalému pobytu 30 obyvatel,
narodilo se jedno děťátko.
Během roku 2014 se narodilo 16 dětí a navždy nás opustilo 7 obyvatel.
Dvakrát do roka, v květnu a říjnu se koná setkání s jubilanty, kde zástupci obecního zastupitelstva a úřadu v čele se starostou připraví příjemné
společenské posezení s poděkováním těmto spoluobčanům za účasti

jejich blízkých. V květnu se každý rok koná i tradiční vítání nových zvolských občánků.
Letos oslaví šedesát let 19, šedesát pět let 15, sedmdesát let 15, sedmdesát pět let 10, osmdesát let 4, osmdesát pět let 4, devadesát let 2, devadesát pět let 2 naši spoluobčané a paní Apollonia Burešová oslavila
rovnou stovku. Setkáme se s nimi nadvakrát, v květnu a v říjnu 2015
v polyfunkčním domě.
Místní noviny mají být nejen o událostech z obce, ale i o lidech.
Redakce Zvolských novin pro Vás připravila novinku v rámci společenské kroniky: pokud budete chtít popřát svému bližnímu k životnímu jubileu nebo se podělit z radosti z narození či zármutkem ze skonu
bližních, máte možnost umístit krátké oznámení bez, anebo s fotkou
do následujícího vydání.
Připravila Lenka Betincová

Významné životní jubileum
Paní Apollonia Burešová oslavila sté narozeniny
Narodila se v Polsku za Rakouska – Uherska 1. Ledna
1915 ve smíšeném česko-polském manželství. Od 6 let žila
v Čechách, v Praze. Ve šťastném manželství vychovali s manželem jedinou dceru. Stala se babičkou dvou vnuků (dnešní
šedesátníci) prababičkou 4 pravnoučat a má zatím dvě prapravnoučata. Od padesátých let minulého století jezdila do

Zvole ke známým. Když se naskytla příležitost, pořídili si
zde pozemek a posléze vybudovali chatu. Natrvalo zde žije
od roku 2011.
Do dalších let přejeme spolu s rodinou hodně štěstí a zdraví.
Na závěr perlička. Paní Burešová je dodnes zcela soběstačná a sžila se i s technikou mobilních telefonů, který aktivně používá.
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INZERCE
Masáž a vy – nenechte se napálit
Masáže se používají ke zharmonizování těla již několik tisíc let a již Masáže jako takové pomáhají od bolesti páteře, kloubů, svalstva a vazů,
dříve lidé věděli, jak je tato péče o tělo blahodárná. Možná i víc, než v které vznikají fyzickým přetěžováním, jednostranným pohybem, celosoučasné moderní době, kdy se většinou člověk rozhoduje podle finanč- denním sezením u počítače, špatným držením těla, ale i po úrazech
ních prostředků než podle svého zdravotního stavu. Neplechu trochu a operacích. Relaxační masáže a procedury pomohou navodit klid
dělají slevové portály, kde si lidé vybírají masáže podle toho, kolik ušetří, a zharmonizovat procesy v těle i psychice.
než podle toho, jaká masáž je pro ně vhodná. Pokud chodíte na masáže „Masáží působíme přes kůži na mnoho nervových zakončení, kterými
pravidelně, měla by se každá masáž jedna od druhé lišit dle vašeho aktu- ovlivňujeme celý organizmus. Pomáháme tělo detoxikovat, prokrvit, poálního stavu. Je mnoho druhů masáží a je potřeba mít masáž ušitou na máháme celému lymfatickému systému,“ objasňuje Aleš Krejčí.
míru. Potom bychom neslyšeli takové komentáře typu: „Masáž mi nesed- Masáže fungují jako prevence proti problémům s klouby, regenerují
la“, „masáže nemám rád, protože bolí a efekt žádný“, „bylo to jen takové všechny tkáně v těle, zlepšují vitalitu a kvalitu života. Snižují krevní tlak,
hlazení“ a podobně. Každý jsme jiný a nelze používat na všechny stejný podporují činnosti imunitního systému, pomáhají při nespavosti. Teď
v zimě je dobré připravit tělo na jaro a začít s masážemi detoxikačními
druh masáže, který se masér zrovna naučil na nějakém kurzu.
Proto je potřeba si maséra dobře vybrat, samozřejmě nejlepší je doporuče- a prohřívacími, kdy se používají například horké kameny, teplý olej, různí od jiných klientů. „Kvalitní služba představuje alespoň pětiminutovou né solné a bylinné váčky, kterými svaly nenásilně uvolníme. Každý se
konzultaci, abychom věděli, v jakém rozpoložení se právě klient nachází,“ většinou zeptá, jak často má na masáže chodit. Opět není univerzální
říká masér Aleš Krejčí z centra Masáže-Zvole. Pokud přijdete, lehnete si odpověď. Někdo třikrát týdně někdo jednou za týden a někdo jednou za
a masér se vás zeptá: „Tak co, uděláme nožičky, krček nebo záda?“ je to měsíc. Je potřeba vědět, čeho chceme masáží dosáhnout.
přežitý styl nabízených služeb.

REALITY Z REALIT
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Rezervace na tel. 602 184 572
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