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Sen o oáze klidu
Jak zadržet vodu v krajině
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Jak vypadá
sedlačina

COVID-19
Jsme již asi všichni unaveni denními zprávami o počtu nakažených, vyléčených a mrtvých, progresí v jiných státech a posouvajícím se epicentrem nemoci. Nekonečné tři
měsíce, na začátku s obrovským strachem,
na konci s otázkou, co bude dál? Vnímal
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jsem především naši obec. Smutnou vylidněnou náves. Když už někdo šel, nedalo se
pro roušku poznat, kdo to je. Nechci a ani
nebudu zpochybňovat rozhodnutí hygieniků a centrálních orgánů, jejich činnost jim
nezávidím a ani se nepřipojím ke generálům po bitvě, sdělujícím ostatním, jak to
mělo být. Naše obec zůstala bez jediného
pozitivního nálezu (nám připsaný případ
si nemocný odbyl v Jesenici). Ale i přes to
děkuji všem za dodržování všech nařízení.
Bez toho by jak obec, tak i celý stát nemusel
dopadnout v uvozovkách tak dobře. Přejme
si, aby některými předpovídaná druhá a další
vlna nepřišla a vše se vrátilo tak trochu do
starých kolejí.
Mirek Stoklasa

Rozhovor s Miloslavem
Petříčkem
 strana 4

Lovesong Orchestra
ve Zvoli
Hudba z „Babosedu“ pro Zvoli
a Černíky
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ZMĚNY V ÚZEMNÍM PLÁNU ZVOLE
V říjnu roku 2014 vstoupil v naší obci v platnost nový „Územní plán
Zvole“ (ÚP Zvole). Všichni asi víme, že územní plán je základní
nástroj pro organizaci a řízení výstavby v každé obci a každá obec
ho musí mít zpracovaný a platný. Legislativa však také nařizuje po
uplynutí čtyř let platnosti každého ÚP zpracovat „Zprávu o uplatňování územního plánu“. Tedy i v naší obci v březnu 2018 zastupitelstvo schválilo pořízení této zprávy a v červnu 2019 schválilo
„Zprávu o uplatňování ÚP Zvole s pokyny pro zpracování návrhu
změny č. 1“.
Územní plán není dogma a je samozřejmě možné zpracovávat jeho
změny. Nutnost některých změn během čtyřleté platnosti ÚP se
projevila i v naší obci. Navrhli jsme celkem sedm změn. Většina
se týkala menších územních celků a řešila změnu jejich využití tak,
aby se například některé pozemky, dříve vedené jako pole, daly
využít jako zahrady, nebo abychom na návsi mohli zakoupený
pozemek s nemovitostí využít k výstavbě nového obecního úřadu
a pošty. U jedné lokality jsme navrhli rozšíření možností vjezdu.
U jedné lokality se změnilo využití pozemku ze zemědělské plochy
na plochu výroby a skladování – zemědělská výroba. Dvě změny
však byly stěžejní.
První zahrnovala trasu vedení nového vodovodního přivaděče
z budoucího vodojemu Zvole do Okrouhla, Březové a Vraného po
katastru naší obce, a to jako veřejně prospěšnou stavbu. Daná trasa

nebyla v platném ÚP vůbec vyznačena (v roce 2014 jsme nevěděli
přesně, kudy potrubí povede), v něm byl zakreslen pouze budoucí
vodojem. Tato změna umožní podstatně jednodušší projednávání
územního řízení a stavebního povolení na stavbu nového vodovodu, a tím i zkrácení času na to potřebného.
Druhá důležitá změna se týkala prostoru po bývalém vepřínu, kde je
část plochy dosud stále v majetku státu a letitá jednání o jeho převedení na obec nevedla k jeho bezúplatnému převodu. Naopak tento
převod za stávajícího stavu by vyžadoval směnu za podstatně větší
obecní pozemek v jiné lokalitě. Změna využití dané celé lokality na
prostor pro umístění veřejně prospěšné stavby pro školské zařízení,
sportoviště, tělocvičnu by umožňovala požádat o bezúplatné vydání
dané části pozemku v majetku státu do majetku obce.
Popsaný návrh změn ÚP byl samozřejmě kromě orgánů státní správy
také veřejně vyhlášen a veřejně projednáván. Veškerá projednávání jak se státními orgány, tak i s veřejností obce dopadla uspokojivě,
všechny navrhované změny byly přijaty. Takže po schválení změn
zbývalo pouze jejich zapracování do nového vydání ÚP Zvole a jeho
schválení zastupitelstvem naší obce. To se odehrálo na jednání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2020. Jelikož se již jednalo v podstatě
o formální schválení zpracovaného úplného znění ÚP Zvole po zapracování změn, očekával jsem bezproblémové schválení.
Jaké však bylo moje překvapení, když se celá přítomná opozice
v počtu pěti zastupitelů s výjimkou jednoho zdržela hlasování a navržené usnesení
bylo přijato pouze většinou dvou hlasů.
Tak nevím. Opozice nechce nový přivaděč
vody do regionu? Nechce bezúplatný převod pozemků do majetku obce? Nechce…?
Ne, nebudu to již komentovat. Důležitý je
nakonec výsledek a ten se podařil.
Nový ÚP vstoupil v platnost 2. 5. 2020
a obec již zažádala o bezúplatný převod
pozemků ze státu na obec. Dokončuje se
také dokumentace potřebná na zahájení
spojeného územního a stavebního řízení
na nový vodovodní přivaděč, kde podstatnou roli hraje právě schválení jeho výstavby
jako veřejně prospěšné stavby jednotlivými
obcemi. Prostě vše probíhá tak, jak nám
to právě schválený územní plán dovoluje. Územní plán se změnami je možné si
prostudovat na webových stránkách obce
v kolonce „ÚŘAD“.
Lubomír Duda

ROZDÁVEJTE, ALE ZE SVÉHO
Nerozumím tomu, proč Česká republika
měla po celou řadu ekonomicky úspěšných
let deﬁcitní rozpočty. Vždyť když se daří, tak
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se má šetřit na roky horší, které bezpochyby
přijdou. Tak jako v rodinách si nemůžeme
dovolit brát úvěr za úvěrem, neměl by si to

dovolit ani stát. Spotřebovávejme to, na co
si vyděláme, ve volbách neslibujme vzdušné zámky a nenechávejme dluhy budoucím
www.zvole.info
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generacím. Nebudou je chtít platit. Když jsme
v loňském roce dostavěli mateřskou školu,
poslední peníze za ni byly vyplaceny v březnu
roku letošního. Poslední část překlenovacího
úvěru ve výši necelých šesti miliónů. A s čistým stolem můžeme pokračovat dál. Až na

to, že stát rozhodl, že obce, města a kraje tak
trochu „oškube“ a své sliby zaplatí penězi
těchto subjektů. Mazaně vymyšlená vratka
daně a jiná opatření budou stát až 25 miliard z rozpočtů právě obcí, měst a krajů. A že
je to realita, potvrzují daňové příjmy naší

obce za letošní květen, oproti květnu 2019.
Mínus 33 procent. Blíží se krajské volby. Tak
prosím, zamyslete se nad sliby jednotlivých
politických stran. Aby nás ty koblihy nevyšly
zase sakra draho.
Mirek Stoklasa

POJEDEME DO ŠTRASBURKU?
Nenapadlo by mne, že spor se sousedkou
obecního úřadu, majitelkou pozemku parc.
č. st. 54 v k.ú. Zvole u Prahy a obcí Zvole
bude řešit Ústavní soud. Jedná se o část
obecního pozemku, kterou si paní sousedka
nárokuje, a kde mají vzniknout parkovací
místa pro budoucí dům sociálního bydlení.
Od roku 2012 padla postupně u okresního,
krajského a nejvyššího soudu rozhodnutí,

která potvrzují naše přesvědčení, a to že
pozemek není paní sousedky a je napsán
na listu vlastnictví obce. Soudy také zamítly žádost o obnovu řízení na toto téma.
Poslední z těchto rozhodnutí je z května
tohoto roku – Usnesení Ústavního soudu
s výrokem: „Ústavní stížnost se zamítá.“
I přes to paní sousedka dál okupuje obecní pozemek, vybudovala gabionovou zeď

a parkoviště pro své auto, pověsila ceduli
soukromý pozemek. Podala další smyšlenou žalobu na obec a původního majitele.
Tak jen očekávám, kdy budeme vyzváni
Evropským soudem pro lidská práva k cestě
do Štrasburku. Domoci se svých práv trvá
na můj vkus poněkud dlouho.
Mirek Stoklasa

KOHOUTI KOKRHAJÍ, PSI ŠTĚKAJÍ
Když se na facebookových stránkách obce
objevil vzkaz rodině Krátkých o kokrhajícím kohoutovi podepsaný „Vaši sousedé“,
trochu mne to zarazilo. Ale když začaly
přibývat vtipné odpovědi, řekl jsem si, že
se ještě všichni nezbláznili. Opravdu žijeme na vesnici, kde je i územním plánem
stvrzena možnost chování drobného užitkového zvířectva. A to sem patří. Sám mám
slepice, kterým říkám orli (tajně doufám,
že budou se zvýšeným sebevědomím snášet
větší vejce), a tak univerzálně užitečné zvíře

neseženete. Trávu z posekané zahrady nevozím do bio odpadu, za pár dnů ji slepice
zlikvidují. Zbytky z kuchyně jim závidí naši
pejskové a ten skvostný produkt – domácí
vajíčka s krásně žlutým žloutkem. Radost
podívat. Škoda jen, že mi čas od času od
nějaké té slepičky pomůže kuna či liška.
A s pejsky je to podobné. Někdy štěkají,
obzvlášť, když mají proč. Dávají najevo,
že tady hlídají a nikomu nedoporučují
zkoušet, zda to myslí vážně. To je venkov
a ti, kteří mají raději cinkání tramvají a hluk

velkoměsta, měli při stěhování více zvažovat, zda je to tady pro ně.
Mirek Stoklasa

OPĚT ČERNÉ SKLÁDKY
Opět se nám na katastru naší obce objevily
prakticky v jeden den v červnu dvě černé
skládky. Jedna asi 100 m u cesty od kontejneru na bioodpad a byly to dřevěné palety.
Druhá ještě horší byla v lese u silnice na

Vrané v oblasti tzv. „U oběšence“. Tam
někdo vyhodil starou podlahu a dokonce
i postele. Naše rychlá rota těmito skládkami
naplnila vrchovatě naši novou „Multikáru“.
Vše je vidět z přiložených fotograﬁí.

Člověku zůstává rozum stát, jaké slabomyslné mozky řídí činnost těch, kdo tyto věci
vyhodili. Vždyť by se daly bez problémů
odvézt do jakéhokoliv sběrného dvora.
A bylo by to možná jednodušší a méně
pracné než někde v noci potajmu tyto věci
vyhazovat.
A naši kluci by
mohli dělat užitečnější věci.
Lubomír Duda
a „rychlá rota“

www.facebook.com/obeczvole
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JAK VYPADÁ „SEDLAČINA“
VE ZVOLI DNESKA?
ANEB NA KUS ŘEČI SE SLÁVOU PETŘÍČKEM
Ještě za našich babiček si holky zpívaly „až já budu velká, bude ze mě selka“. To je dávno. Dnešní dívenky už ani
nevědí, co selka byla, natož co ten výraz selka může vůbec být. Jak asi vypadá „sedlačina“ dnešních dnů u nás ve
Zvoli? Co všechno obnáší? Ony dívenky znají už jen původně americký výraz farmář, nikoli sedlák. Dost důvodů
k tomu, sednout si na kafe s nepřehlédnutelným reprezentantem selských hospodářů v naší obci Miloslavem
Petříčkem, jehož nikdo neosloví jinak než Slávo. Bylo to tak i v následujícím rozhovoru.
Slávo, co Ti nejvíc uvízlo v hlavě z doby,
kdy tu ještě „sedlačila“ Vaše rodina, než
ji místní komunisti vystěhovali a zabrali
to tady pro jiné?
Vlastně nic. Mně bylo deset měsíců, když
nás vystěhovali. Rodiče o tom nikdy doma
nemluvili. Až když se tu slavilo v roce
1967 výročí sedm set let založení obce,
sousedé nás pozvali. Šli jsme se podívat
na naše stavení, tehdejší nájemníci nás
vyhazovali. Bylo to smutné. Naši statek
koupili v roce 1948 od majitelů NovákováPokorný a v roce 1952 nás vystěhovali.
Bylo to přesně 9. září. Náš táta ještě od
jara vedl pořízení dnešního fotbalového
hřiště s několika řemeslníky, aby se o pouti
mohlo slavnostně otevřít, a tak se mu odměnili vystěhováním. Ale to mi řekli jiní,
on sám si to nepřipomínal.
Na hospodaření v přírodě se dnes hodně
hartusí. Nemluvme jen lacině. Co tedy kvalita půdy? Co nedostatek vody? Pociťuješ
to nějak na svém hospodářství i Ty sám?
Pociťuje to každý v zemědělství. Při kolektivizaci se rozoraly meze, zmizely remízky

4

červen 2020

i mokřady, změnilo se hnojení. Ve prospěch
chemie. Ráz krajiny se změnil podstatně,
dnes se to pomalu vrací. Jak se na to dívám? Věřím, že příroda si s námi poradí.
Umí to sama.
Změnila se tolik struktura toho, co se pěstuje dnes a co se pěstovalo na zvolských
polích tehdy za Tvých rodičů?
Tehdy odváděli naši tak zvané kontingenty.
Tedy museli pěstovat od každého něco.
Byla to pestrá bilance od obilí, přes jetel
až k řepě. Střídání plodin krajině i půdě
vyhovovalo. To dneska chybí. Nejsou
zvířata, není přírodní hnojivo. Jediný
blízký kravín je v Hodkovicích. Tam mají
organické hnojivo, jinak musí nastoupit
náhrada hnojivem průmyslovým. Tedy
chemie. Z toho je vidět, že dřívější pojetí
práce v zemědělství a veškerá zemědělská
činnost byly jinde.
Téměř kacířská otázka. Strojní vybavení je hodně nákladné na pořízení i na
provoz. Je drahé. Kolik lidí ve Zvoli má

oprávnění takovou techniku ovládat? Víš
to? Znáš takové?
To zase přinesl vývoj. Tehdy byly Strojní
a traktorové stanice zvané STS a byly vybavené technikou. Pracovaly pro nová JZD
i malé soukromníky, dokázaly obdělat vlastně všechno. Ale specializace šla dál a JZD
se vybavovaly ve vlastní režii, protože stroje
potřebovaly podle sebe a nikoli podle nějakého graﬁkonu STS, až na ně tak říkajíc
dojde řada. STS byly rozděleny mezi jednotlivá JZD i s vybavením a zanikly. Dnes
se ta myšlenka vrací. Jsou tu znovu STS, ale
fungují jako komerce, a ne v podobě služeb.
Je to obchod a je to složité. Oni rozhodují,
a tak si soukromníci pořizují své. Ty tehdejší výměny strojů a výpomoci, tak to je
pryč. Proč? Rozhoduje totiž rychlost sklizně, tehdy jako teď. A znát je změna klimatu,
každý se snaží své podnikání přizpůsobit
ke svému obrazu, jenže zcela to nikdy nepůjde. A ovládání strojů? Dříve šli kluci do
zemědělského učiliště, uměli řídit vlastně
všechno a na vojně ještě přidali něco do té
doby na venkově nepoznaného. To všechno
je pryč. Jedním slovem, můžeš se spoléhat
jen na sebe a netrávit čas marným hledáním.
Sdělovací prostředky nás děsí, že nejsme
soběstační ve spotřebě masa. U každé
vesnice přitom vybudovali za komunistů
kravín, nebo vepřín. Ani ve Zvoli to nepřežilo. Je cesty zpět, anebo budeme jen
dovážet? Jak to vidíš?
Že budeme soběstační z 85 %? Nebudeme.
Skladba lidí musí být tak 40 let, aby měl
kdo pokračovat. Musíme si přiznat, že do
zemědělství se nikdo nehrne, byť tomu někteří sympaticky fandí, baví je to, vyrostli tu
na těch honech, ale to je menšina. Nebude
schopná zajistit výživu národa v takové výši.
Tahle celoroční a nikdy nekončící činnost
prostě není přitažlivá.
www.zvole.info
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Sláva Petříček při návštěvě kardinála Dominika Duky ve Zvoli
při znovuinstalování křížku (2016)

Nadáváme na žluté lány řepky olejné. Prý
znehodnocuje kvalitu půdy na samém
povrchu. Můžeš to potvrdit?
Řepka, to je někdy přerušovač osevních
postupů. Dneska musíš pěstovat alespoň
tři plodiny a řepka prostě vychází ﬁnančně dobře. Je nákladná při pěstování, ale je
zisková ve ﬁnále. To je pro každého rozhodující, protože počasí je pro zemědělství
od jaktěživa loterií. Takže rychlost a zisk
tě drží nad vodou. Dlouhodobé účinky
sledují jiní, můžeš je jen číst. Můžeš na
ně dát, ale poradit si musíš sám. Ke každé
změně kvality vede vždycky víc důvodů.
Ještě k Tvojí vášni – myslivosti. Je to v lese
veselejší, jak na poli? Myslivecké plesy byly
vyhlášené svou přebohatou tombolou.
Co by do ní myslivci „z vlastních zdrojů“
dávali dnes?
V zákoně je výkon práva myslivosti se
dvěma způsoby. Honební společenstva
jsou sdružení s vlastní půdou s výkonem,
anebo Myslivecká sdružení, co si honitbu
pronajímají. Zvole je ten první příklad.
Honitba má 1 200 hektarů na katastrálním území Okrouhlo, Březová, Oleško,
Vrané a část Zvole. Můžeme střelit srnčí,
muﬂona, černou zvěř, tedy takřka výhradně divočáky a v současnosti je tu skupina
bez odstřelu. A to jsou bažanti, koroptve
a zajíci. Sarkasticky řečeno, aby děti ze
školky taky viděli skutečného, živého zajíce a nemuseli na výlet za ním do zoo. A ta
tombola? Vybrat by se dalo, ale i s „plesáním“ už je to jinak.
Závěrem. Chceš přidat Ty sám něco, na
co ještě nepřišla řeč?
Jsme starobylá obec s historií a krásnými
dominantami. Kostelem a rybníky. Líbí
se mi tu. Jen když vidím na kostelní střeše plechy místo tradičních prejzů, to se mi
www.facebook.com/obeczvole

Sláva Petříček se sestřenicí jeho matky, nejstarší z rodu (93 let)

nelíbí. A vidím to každý den. Je to bez citu
a porozumění k té hodnotě a podobě. S tím
názorem taky nejsem úplně sám.

Náš autorský dovětek:.
Stav na polích a lesích, tedy „za humny“
obce: Posledních 5 let je zaznamenáno
katastrofální sucho, kdy 80 až 90% podzemní vody je pod normálem…, od roku
2014 v našem regionu 700 milimetrů srážek chybí…, v údobí do dubna neprší,
sněhu je málo, letní přívalové deště spíše
škodí..., velké širé rodné lány monokultur
tolik propagované socialismem zůstávají…,
systém hospodaření na polích, zbytečně
časné a opakované sekání trávy v celém
katastru ještě před příletem opylovačů...,
málo vody v lesích s nedostatkem smůly ve
dřevě a jako následek samozřejmě kůrovec.
A přitom už nezapomenutelný „otec vlasti“
Karel IV. založil „cechy“ (např. mlynáře)
zodpovědné za hospodaření s vodou v krajině. Zbývá se ptát: „Zotaví se naše pole
a zotaví se naše lesy?“

Stav uvnitř obce: Přibyl nám za čtvrt století snad trojnásobek obyvatel, šestinásobek automobilů…, v éře starostování
Karla Treﬁla jsme ve prospěch stavebních
parcel odňali ze zemědělského půdního
fondu pětinásobek výměry. Co sousední
Vrané… je tu nově dost asfaltových cest,
taky betonových chodníků…, máme autobusové nádraží, vodovod i kanalizaci…,
trávu sekáme sotva u země jak v městských
parcích…, chovatelů domácího zvířectva
ale viditelně ubývá…, stavíme a modernizujeme… třeba hřbitov také s městskými
parametry…, sociální, školní, lékařské,
pohostinské i kulturní zázemí, leč… v naší
obci dostal domácí chovatel pan Krátký písemný anonym s pohrůžkou (odvysíláno
TV NOVA 16. 5.) za ranní kokrhání svého
kohouta! Vtírá se proto otázka: „Vedeme tu
ještě vesnický život, anebo jsme už lidem
po většině městským?“
Uznávaného hospodáře „Slávu“ Petříčka
zpovídal Vladimír Zápotocký

červen 2020
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LOVESONG ORCHESTRA VE ZVOLI

Lovesong Orchestra, pětičlenná dechová kapela s vedoucím saxofonistou Tomášem Průšou. Rádi hrají bez podia, přímo mezi lidmi.
To již předvedli i ve Zvoli. Však o tom pan Průša říká: „Hraní mezi
lidmi je úplně nejvíc, co můžeme zažít. Na pódiu jsou muzikanti od
publika odděleni hradbou různých beden a drátů, a tak po sobě všichni jen tak na dálku pokukují. Když dáte tu bariéru pryč, tak z toho
najednou mají všichni daleko silnější zážitky. Je to tak dobré, že už
všude tam, kde je to jen trochu možné, hrajeme i koncerty bez pódia.“
Jak na to však v době „koronaviru“, největšího omezení pohybu lidí
a zákazu jejich shromažďování? Inu tak. Vezmete pojízdný „Babosed“,
zapřáhnete ho za traktor, do něj naložíte kapelu a vyrazíte objet obec.
Samozřejmě kapela na „Babosedu“ nesedí, ale stojí a hraje. A přesně
to se stalo dne 27. dubna od dvou hodin u nás ve Zvoli a Černíkách.
Chtěli jsme jednak podpořit nějakou formou nuceně zahálející umělce a také se pokusit zpestřit nucené „domácí vězení“ našich občanů.
Objednali jsme tedy kapelu Lovesong Orchestra, naložili ji v pondělí
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27. 4. u polyfunkčního domu do „Babosedu“ a vyrazili po obci. Díky
dopřednému avízu této akce na nás již někteří nedočkaví občané
čekali venku. Objeli jsme celou Zvoli i Černíky a kapela hrála. No,
myslím, že akce se docela povedla, skutečně jsme některé občany vylákali z jejich obydlí na dvorky, někteří nám mávali z oken a pár jich
vyšlo až na ulici. Kapela zahrála i speciálně dvěma Jaroslavám k jejich
svátku. Celou spanilou jízdu jsme zakončili u obecního úřadu, kde
kapela na rozloučenou zahrála našim děvčatům z úřadu.
Děkujeme Tomáši Průšovi – saxofon, zpěv, Jaroslavu Kohoutkovi
– trubka, Jakubovi Maškovi – baskřídlovka, Jiřímu Genrtovi – tuba
a Ondřeji Průšovi buben – zpěv za předvedený „pojízdný“ výkon. Dík
patří i traktoristovi panu Františku Hruškovi, který nás s „Babosedem“
vozil po obci. Doufejme, že někdy příště již kapela bude hrát tak, jak
je zvyklá, tedy mezi vámi na nějaké „normální“ kulturní akci.
Lubomír Duda

www.zvole.info

Zvolské noviny

Ze života obce

ZVOLSKÉ LÉTO S HUDBOU,
ZÁBAVOU A KNIHOVNOU
Rádi bychom vám vynahradili společenské a kulturní strádání
Jedlinský. Koncert bude opět na zahradě Polydomu 14. 7. od 19 hod.
v době karantény. Během léta pro vás připravujeme na zahradě (při nepřízni počasí v sále Polydomu). Vstupné 150 Kč.
Polydomu hudební a zábavné programy.
V srpnu budeme pořádat na sportovišti Nová Zvole druhý ročník
První přátelské posezení pro vás bude připraveno 19. 6. 2020 od „Zvolského Rokáče“. Termín je určen na 22. 8. 2020. Vstupné
19 hodin. O dobrou zábavu se nám postará kapela STAROPRAŽŠTÍ
bude 200 Kč. První stovka návštěvníků dostane k identiﬁkačníPARDÁLOVÉ a konečně si společně poklábosíme. Vstupné 150 Kč. mu náramku zdarma tričko s logem festivalu.
Domluveny jsou kapely:
Pokračovat budeme programem našeho oblíbeného, vtipného
a všestranně nadaného umělce Jardy Strejce. Vystoupí spo- ATTACK THE HERO, NASTY RATZ, EXCELENCE, BŘEŽANSKÝ
lečně se svými přáteli 24. 6. 2020 od 19:30 hod. Součástí jeho
KASTRÁTI, JEŽKOVI VOČI a DRUHÁ DOBA.
Recitálu bude i možnost nahlédnout do světa uměleckých vizí Vstupné na všechny programy si budete hradit při příchodu na
naší paní ředitelky ZŠ Lucky Strejcové. Představí nám své abs- představení, rezervace je možná na emailu: kultura@zvole.info
traktní obrazy, které vás určitě zaujmou a příjemně překvapí
Během prázdnin je knihovna mimo provoz, ale můžete si návštěsvojí nápaditostí a barevným cítěním. Na Recitál bude vstup- vu knihovny domluvit telefonicky na č. 727 970 800.
Programy pro vás připravuje kolektiv kulturní komise a moc se
né dobrovolné.
na vás těšíme.
V měsíci červenci nás přijde okouzlit svojí hrou na housle Pavel
Fischer za doprovodu akordeonu, kterému brilantně vládne Jakub
Věra Humlová

NEZAPOMENUTELNÉ JARO
Svět pomalu, ale jistě vystupuje z pod závoje koronavirových
opatření. Končí jaro, které bylo vskutku nezvyklé. A to hned
několikrát. V polovině března se zastavil běžný život v naší
zemi. Uzavřeny byly školy, většina škol mateřských, obchody
a obchodní centra a také mnohé kanceláře.
Lidé se sešli v kruhu rodinném. Pravda, mnohdy se kruhy rodinné naopak rozdělily, vzhledem k ochránění prarodičů před
koronavirovou nákazou.
Druhá nezvyklost přicházela pomalu a opatrně, jako samo jaro.
Zpočátku bylo počasí chladné a lidé možná trochu otřeseni tím,
co přišlo. Lesy a louky v okolí Zvole navštěvovali stejní lidé jako
před korona opatřeními. Ale spolu s probouzející se přírodou,
probouzela se také v dalších lidech chuť a potřeba chodit ven,
do lesa, na louku. V lese bylo vidět celé rodiny, jako kdyby byla
neděle odpoledne. Rodina, to jsou děti. Děti, to jsou hry. V lese
tak začaly vyrůstat nejrůznější stavbičky. Možná to byly domečky pro skřítky, možná příbytky pro zvířátka, možná návrhy budoucích domů, kdo ví? V lese bylo a je možno spatřit i několik
přístřešků pro děti, opravdových chýší. Je krásné při pohledu na
ně cítit onu radost ze společně stráveného času. Radost, která
nám byla nadělena, snad i nařízena.
Třetí nezvyklostí pak je množství deštivých dní, kterými nás obdarovalo letošní jaro. Vše roste a bují, nezvyklou rychlostí. Lesy
se podobají pralesům, mnohé zahrádky také, a to i přes všechnu péči, pro kterou nám letošní jaro vytvořilo větší prostor než
jiné roky. A já vzpomínám na minulé století, ke kterému takové počasí patřilo. A napadá mne otázka: Je snad toho příčinou
čisté nebe bez letadel?

www.facebook.com/obeczvole
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Lesní školka skřítka Pohádky byla v době nouzového stavu spolu
s dalšími mnoha školkami uzavřena. S rodiči jsme komunikovali e-mailem a mobilními aplikacemi pro pružnější informování se navzájem. Pro leckoho nastal čas k přemýšlení a sdílení.
Respektujíce doporučení a opatření vlády, snažili jsme se, aby děti
a rodiče spolu navzájem a se školkou byli v kontaktu. Přizvali jsme
je k péči o zázemí školky a okolního lesa. Nejen proto, že jsme se
letos jako školka přihlásili k akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“,

Zvolské noviny
která byla plánována na 4. dubna
2020. I přestože
akce byla kvůli nařízením vlády celostátně zrušena,
mnozí z rodičů se
spolu s dětmi vydávali do lesa, aby jej
poklidili a připravili
ho tak pro jarní bujení. Rodiče s dětmi
poklízeli nejen okolí
lesní školky, ale také
okolí svých domovů
a místa, která v přírodě rádi navštěvují.
Bylo sebráno 5 pytlů
odpadků. Nejčastěji
se v lese (z odpadků) nachází sklo, léty zpuchřelé igelitové pytle
naplněné dalším odpadem, obaly od sušenek a plastové lahve.
Na některých místech byly objeveny i černé skládky. Věřím, že
se tyto skládky v brzké době podaří odstranit. Možná i Vy jste
k uklízení lesa přispěli, za což Vám patří veliké poděkování. Nejen
mé, ale především přírody.
Celorepubliková akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ byla organizátory přesunuta na náhradní podzimní termín (19. září 2020),
My se zúčastníme. Přidáte se k nám? Informace budou k nalezení
na webových stránkách pořadatelů celorepublikové akce nebo na
našich webových stránkách. www.skritek-pohadka.cz.
Jménem lesní školky skřítka Pohádky Vám přeji krásné a vlahé
léto, radost v každém dni a pořádek nejen v lese.
Martina Švejdová

SEN O OÁZE KLIDU
Před patnácti lety jsme se přistěhovali do Zvole. Za tu dobu nám
přirostla k srdci obec a její lidé a také krásná příroda kolem. Už
dlouho jsme si říkali, že bychom ty pěkné chvíle, které nám tu

příroda poskytuje, rádi přírodě aspoň trochu vrátili. V posledních
létech nás všechny trápí, jak je málo vody a jak je všechno vysušené.
Před více než rokem se naskytla příležitost koupit luční pozemky

Lavička mezi lípami

Zvonička při vstupu do oázy, cesta vede od Zvole k Hůrkovu poli
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nedaleko Hůrkova pole. Přišlo nám jako dobrý nápad investovat
zděděné peníze po tatínkovi Jiřím Krbovi do těchto pozemků.
Chodíme tudy takřka denně a máme k těm místům silný vztah.
Patří k nim i vodoteč, která byla zarostlá a neudržovaná. Právě
to nám vnuklo nápad, pokusit se alespoň v nějakém měřítku tam
vodu zadržet. Nechtěli jsme nic uspěchat, a proto jsme nejdříve
pozorovali, jak se během roku vodoteč chová a jak reaguje na to,
co se kolem ní děje.
Letos ty práce dostaly konkrétní podobu. Koronavirová krize nás oba
pracovně přibrzdila, ale tak jsme aspoň získali čas na to, abychom
se tomuto koutu mohli více věnovat. Část vodoteče jsme vyčistili
a vytvořili napajedlo pro zvířata, ve kterém se voda úspěšně drží.
Měli jsme to štěstí, že jsme se mohli obrátit o rady a konzultace
na odborníky. Velkou autoritou v tomto oboru je doktor Stanislav
Štýs, mezinárodně uznávaný tvůrce rekultivačních prací v mostecké
uhelné oblasti. Ten nám radí, jakými kroky zkultivovat luční porost, aby byl pestřejší ve skladbě rostlin a účinněji zadržoval vodu.
Dalším odborníkem je architektka Naďa Žaludová. Ta zpracovala
první obrazové náhledy, jak by to místo mohlo vypadat po mnoha
letech, až se nám naše sny, jak věříme, podaří uskutečnit.

až dvanáct centimetrů. Pokusíme se to zvládnout sami, pracnější, ale
k přírodě šetrnějším způsobem. Posekanou trávu chceme sušit na
místě, aby se mohla vysemenit a aby chránila porost před vysušením.
Věnujeme realizaci našeho snu lásku a péči. Ne všechny naše
zkušenosti byly příznivé, projevy určitého vandalismu, s nimiž
jsme se setkali, nás samozřejmě mrzí. O to víc nás těší podpora

V tomhle stavu to místo bylo dřív

Napajedlo dnes, zatím se napájí naše Nora

Ze studie je patrné, že by tu vznikla příjemná místa pro odpočinek pro kolemjdoucí. V návrhu je lavička mezi lípami, druhá je
pak u rozcestníku při vstupu na toto území. Klidovou zónu pod
vrbami bychom chtěli zachovat hlavně pro zvěř a rozšířit o další
tůň – napajedlo.
Bezprostředně je před námi velká výzva, a to je sečení louky. Velké
zemědělské stroje nemohou zaručit ideální výšku posečené trávy deset

lidí, s nimiž se v těch místech setkáváme, a projektu drží palec.
Na podzim bychom rádi zasadili dřeviny, které jsou v projektu,
a doufáme, že už za rok výsledky budou vidět a nepůjde jenom
o sen. A třeba se příští červen na louce setkáme při soutěži v sekání
kosou – ta je zatím pro nás také jenom součástí snu, chystáme se na
kurz a doufáme, že je pravda, že sekání napravuje bolavá záda :-).
Ljuba Krbová, Ondřej Neﬀ

Celková situace v nákresu arch. Žaludové

MODERNÍ A ESTETICKÁ GYMNASTIKA
OBDOBÍ COVID 19
Jako všechny i nás přepadla a zasáhla epidemie koronaviru COVID 19. Naše gymnastky byly připravené porovnat své dovednosti ve velkém seriálu závodů estetické skupinové gymnastiky,
kdy už by startovala 4 družstva v různých věkových kategoriích.
Celkem bylo plánováno 20 závodů po celé ČR i v zahraničí.
Tréninky byly náročné a velmi nás zasáhl náhlý stop stav. Rovněž
moderní gymnastika přišla o sezónu jednotlivkyň, ty nejmenší
gymnastky měly natrénované 3 sestavy (obruč, švihadlo a bez
www.facebook.com/obeczvole

náčiní). Musím říci, že jsme se se situací poprali po svém. Naše
trenérky připravily tréninkový plán formou on-line připojení tzv.
tréninků on-line přes aplikaci ZOOM pro závodní i nezávodní
skupiny. Tak jsme se vídali pravidelně se všemi gymnastkami na
obrazovce. Jsem nadšená z přístupu rodičů i gymnastek, jak se
k celé situaci postavili. Mnohdy jsme s rodiči ladili přes sítě naše
spojení, ne každý má možnost technického vybavení a um připojit se. Bez rodičů bychom to nedali, takže děkujeme Vám moc.
červen 2020
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rok přesune do dalšího pětiletého rámce, budou se hodit materiály
pro všechny. Rovněž jsme se jako tým rozrostli o nové instruktorky,
naše bývalé gymnastky. Je nezbytné pokračovat dál . Vyhlásili
jsme také soutěž o nejlepší gymnastické fotograﬁe. Na vítězky

Zažili jsme také spoustu legrace a nových zkušeností z tréninků na
dálku. Gymnastky se denně pravidelně protahovaly a posilovaly
dle instrukcí trenérů. A také samy vyhledávaly videa světových
master klas pro zdokonalení. Je to samozřejmě velmi náročné
pro trenéra na dálku opravovat nesprávně provedené prvky, hrozí špatný návyk obzvláště pro ty nejmenší. Vzhledem k většímu
času v době koronaviru bylo také možné natočit velké množství
metodických materiálů. A jelikož se moderní gymnastika příští

Klárku Malířovou a Sabinu Jelínkovou se podívejte na fotograﬁi.
Zapojili jsme se také do projektu Charitativní akce „Šlapeme pro
Terezku a Petra“, sportovci musí jít příkladem. Dne 13. 6. 2020
se s gymnastickou sezonou rozloučíme, přijďte se na nás podívat
do Břežanské haly. Přejeme všem krásné léto 2020.
Hospodský kvíz

KVÍZOVÉ OTÁZKY…
1. Kterým slovem na 7 písmen nazývá prostitutka Irenka
ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag prezervativ?
2. Kterou hračku má v původním logu tradiční český výrobce hraček Igra?
3. Kterou přezdívku si pro svou krátkou vládu vysloužil
Friedrich Falcký, který byl korunován českým králem 4. 11.
1619?
4. Na kterém ostrově má původ sýr halloumi?
5. Je správně česky zvířátko, zviřátko nebo pravidla připouští obě varianty?
6. Ze které země vám přišel dopis, je-li ofrankován
známkou s viditelným nápisem Shqipëria?

7. Jak se jmenuje seriál z roku 1982 s Petrem Haničincem
v hlavní roli, který se odehrává v dostihovém prostředí?
8. Doplňte profesi v názvu filmu: Jak *** čekají na zázrak
(česká komedie z roku 2016)?
9. Který křesťanský světec, patron rytířů a vojáků, je
zobrazován jako drakobijce?
10. Které město v okrese Třebíč je občas mistními obyvateli nazýváno Embéčko?
11. Pod kterým názvem se proslavilo britské hudební duo,
jehož členy byli Annie Lennox a Dave Stewart?
12. Kolik má Praha úseků metra, které jsou vedeny pod řekou Vltavou?
Správné odpovědi najdete na straně 14.

Hospodské kvízy probíhají každý čtvrtek od 19:00 v Restauraci U rybníka. Zveme čtenáře Zvolských novin, aby to mezi nás
přišli zkusit.
Připravil: Zbyněk Otáhal
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ZA JARDOU
ZAJÍČKEM…
se vypravujeme vzpomínkou, tímto minipříběhem
ve fotograﬁi, jak jsme ho v minulosti zachytili.
Patřil tady ve Zvoli k obci, především ale k fotbalu. To dokládá jeho vzpomínání v kruhu bývalých
hráčů místního Sokola u „jednoho stolu“ s Mirkem
Jaloveckým, Pepíkem Brchelem a Petrem Jasanským.
Naše vzpomínky fotbalové tak říkajíc z trávníku připojujeme dvě. Ta hráčská je z roku 1962.
Zvoláci právě oblékají nové dresy (ne nepodobné dresům Sparty) a vyhrávají mistrovské utkání
proti Psárům 2:0. V horní řadě odleva stojí Jarda
Šafránek. Syrovátka senior, Rezek, Jan Malý,
Prchlík a Knotek, dole rovněž odleva pak Jarda
Malířský, Karel Justián, právě Jarda Zajíček, Míla
Řezníček a Blábol.
Ta druhá garnitura, to je snad vůbec nejlepší dorost, co tu kdy byl a který dvojice nedávných hráčů Zajíček – Justián provedla sportovně úspěšně
kvaliﬁkací pro krajský přebor 1968. Zleva stojí
funkcionáři Hrubý senior a Kopelent senior a dále
hráči Jaroslav Hrubý, Pirkl, Josef Hrachovec,
Kopelent, Jan Brchel, Zdeněk Malý a Kohoutek,
v dolní řadě odleva klečí trenér Karel Justián,
Syrovátka junior, Přeučil, Zahálka, Mirek Hrubý
a právě trenér Jaromír Zajíček, dva ležící borci
jsou Adámek a populární brankář Jirka Volánek
alias Čochtan. Můžeme připodotknout, že mládežnický dres oblékali i Jardovi bratři František
a Zdeněk. Neměli ale tolik vloh ani zápalu pro
hru, co jejich starší bráška.
A vzpomínka na činnost obecní? Snad z oslav
700 let založení obce z roku 1967. Manželé
Zajíčkovi v průvodu „přehlídky století“, kterou vedl hodně zasloužilý občan a fotbalista
Jan Prchlík spolu se dvěma „pobočníky“ z řad
někdejších divadelních ochotníků, což byli
pánové Adámek (z hospody) se Zemanem
(z potoka).

www.facebook.com/obeczvole
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HOKEJ PRO ENCYKLOPEDII
Vedení Českého svazu ledního hokeje spolu se Síní slávy a vybranými autory připravuje pro tištěné i počítačové vydání obsáhlou
Encyklopedii českého hokeje. Bude obsahovat takřka vše z historie,
včetně činnosti i malých a menších klubů, co byť jen v minulosti hrály mistrovské zápasy. Své místo tady bude mít i Hokejový
odbor Sokola Zvole působící ve vlastním prostředí zvolských

rybníků v údobí let 1934 až 1967 s „dozvuky“ ve vranském azylu.
Autorem souhrnu slíbil autorům být František Škobis ze zdejšího
hokejového „zakladatelského rodu“.
Ve zmíněné Encyklopedii se mohou objevit i tyto dva snímky.
Slavné mužstvo ze čtyřicátých let (1941 - 1949) a vánoční premiérový start dorostenecké „lajny“ Škobis – Šticha – Jasanský (1963).

SE STANDOU
ADÁMKEM
se sportovní přátelé naposledy rozloučili na sklonku roku. Bylo
mu 86 let a oblibu deklarovala účast bývalých hráčů známých
ze zvolského i okrouhelského dresu. Na našem snímku ze setkání bývalých hráčů Sokola Zvole si ho připomínáme gratulací
„doyenovi“ úvodních setkání Josefu Blechovi. Populární Standa
se zapsal do análů zdejšího hokeje tím, že byl úplně prvním ze tří
hráčů, co za zdejší první mužstvo hrál už od 16 let (těmi dalšími
jsou Josef Knotek a Petr Jasanský).

JE TO PRÁVĚ PŮL
STOLETÍ,
co se s naším fotbalovým dresem v roli aktivního hráče rozloučil
populární Míla Řezníček. Ve fotbalové šatně první garnitury ale
zůstal. Povýšil do role trenéra a významně se podílel na sportovním vzestupu tohoto sportu v naší obci. Starosta naší obce v novověku (….) oblékal poslední sezónu dres s těmito spoluhráči:
dolní řada zleva Pavel Jasanský, právě Miloslav Řezníček, Petr
Jasanský a Františkové Škobis s Malířským, horní řada rovněž
zleva v civilu Josef Knotek, Jaroslav a Jan Malířských, František
Hrachovec, Josef Brchel, Ladislav Tománek a dnešní předseda
a tehdejší benjamínek Jaroslav Malý.

12

červen 2020

www.zvole.info

Názory občanů

Zvolské noviny

OBYTNÁ ZÓNA
Před několika měsíci jsem
se s rodinou přestěhoval
do nové Zvole, přezdívané „Šmoulov“.
Jsem každodenním svědkem toho, jak řidiči zde
v pěší zóně jezdí velice
rychle. Odhadem okolo
80 km/h. Na křižovatkách
téměř nikdo nezpomalí, lidé vůbec nevědí o přednostech zprava,
které jsou zde všude. Najíždějí na děti, které si před domy hrají,
nebo jezdí na kolech. Má žena chtěla jednomu pánovi jen říci,
že je v pěší zóně, protože agresivně najížděl na děti a on byl na
ni sprostý, ukázal prostředníček a odjel ještě agresivněji. Toto
je pán, který bydlí jen ob ulici vedle. Jsem zděšen, že jsou mezi
námi takové povahy, kterým nejspíš vůbec nevadí, že by svému
sousedovi přejely děti.
Nejspíš jsou lidé jen uspěchaní a neuvědomují si, co znamená
značka „PĚŠÍ ZÓNA“ Vždyť tato značka poskytuje bezpečí
i jim samým. Jen pro připomenutí: v obytné a pěší zóně smí
řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit a v případě nutnosti
i zastavit vozidlo.
Jakub Semerád
Inzerce, pozvánky

CENÍK INZERCE
VE ZVOLSKÝCH NOVINÁCH
VELIKOST
ROZMĚR (š × v)

1/1 –CELOSTRANA
184 × 250 MM

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

1/4 –ČTVRTINA
89,5 × 120 MM

1/6 –ŠESTINA
89,5 × 78 MM

1/8 – OSMINA
89,5 × 55 MM

CENA ZA OTIŠTĚNÍ (Kč)
JEDNORÁZOVÉ

CELOROČNÍ

2 000

6 000

1 000

3 500

600

2 000

500

1 700

400

1 400

Ɣ PRODEJE
Ɣ PRONÁJMY
Ɣ .283ċ
Ɣ PORADENSTVÍ
Ɣ ODHADY
352'ċ',&.È
ěË=(1Ë
Ɣ (1(5*(7,&.e
ŠTÍTKY
Nabízím zkušenost
s místním realitním trhem.
Dagmar Zsáková
9iãPtVWQtUHDOLWQtPDNOpĜ
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! Nový provoz od 1.4.2020 !

Adriana Lösterová tel: 723 123 230

Odložte zbyteēná kila pƎirozeným pohybem
/\PIRGUHQiå9DFX6KDSH$FWLYH%HOO\9LEURVWDWLRQ6DXQD5LFRFKHW7HQLV
R-centrum - J.Štulíka 12, Zvole
Správné odpovědi kvízu ze strany 10: 1. Čepička. 2. Houpacího koně. 3. Zimní král. 4. Na Kypru. 5. Zvířátko (dlouhé í). 6. Z Albánie.
7. Dobrá voda. 8. Básníci. 9. Svatý Jiří. 10. Moravské Budějovice. 11. Eurythmics. 12. Čtyři.
Zvolské noviny – periodický tisk obce Zvole.
Periodicita: 4× ročně. Místo vydání – Zvole. Náklad: 700 výtisků. Vydáno jako č. 2/2020, dne 25. 6. 2020. MK ČR: E 13431. Vydavatel: obec Zvole, Hlavní 33, 252 45 Zvole,
IČ: 00241890. E-mail: redakce@zvole.info Redakční rada: Lenka Betincová, Lubomír Duda, Monika Neužilová, Vladimír Zápotocký. Uzávěrka příštího čísla: 2. 10. 2020.
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