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NOVÝ OBECNÍ ÚŘAD
Myslím, že nadešel čas, aby obecní úřad naší
obce doznal zásadní změny. Vždyť budova
starší sta let, která byla postavena jako „obecní
pastouška“, dávno nevyhovuje svému účelu. Je nedůstojná nejen pro personál úřadu



podobnými objekty se sedlovou střechou
a štíty do návsi, propojenými krčkem. Ten
menší počítáme ve výhledu na poštu, větší pak
na samotný úřad. Budova bude mít velkou
místnost podatelny, kde se nejvíce odehrává

Jarní prohlídka
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a návštěvy, ale i pro příchozí občany. Když
se v roce 2017 objevila nabídka pozemku
a dvou budov na návsi obce, a to v té pro
budoucí úřad nejvhodnější části, nezaváhali
jsme. Naše nabídka v úpadkovém řízení ve
výši 5,1 miliónu korun byla nakonec nejvyšší. Oslovili jsme dva projektanty, se kterými
má obec zkušenost (Ing. Radek Procházka
– projekt polyfunkčního domu a Ing. Ladislav
Ježdík – projekt mateřské školy a budovy
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež),
požádali je o jednoduchý návrh na úrovni
skici. Více se nám líbila ta od Ing. Ježdíka.
A i když se konečné řešení, na které žádáme
o stavební povolení, liší od prvotních záměrů, jsem přesvědčen, že se bude líbit. Jsme
si vědomi, že do té nejcennější části obce
umísťujeme stavbu, která musí zapadnout,
nesmí rušit a zároveň má na sebe upozornit
a být moderní. Úřad bude tvořen dvěma sobě
www.zvole.info

úřadování, samostatnou místnost pro paní
účetní, dostatečné zázemí pro přicházející
občany i personál úřadu. K tomu ještě velké
prostory pro archiv, jejž máme již teď rozsáhlý.
Na konci plánujeme kanceláře pro starostu
a místostarosty. Poslední místnost, o které se
zmíním, je konferenční místnost, tedy spíš
zasedačka. Ta bude při volbách využívána
jako volební místnost.
Naším záměrem je získání stavebního povolení do poloviny letošního roku, uspořádání výběrového řízení na zhotovitele
a zahájení prací letos na podzim. Samotná
stavba pak může trvat přibližně jeden rok.
Jsem přesvědčen, že po stavbě školky, kde
jsme znovu získali řadu zkušeností, bude
stavba úřadu radostí. Těším se, že vás brzy
budeme moci přivítat v nových prostorách,
držme si palce.
Mirek Stoklasa, starosta

Masopust
Opět ve znamení dobré
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NOVÁ KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
Na podzim loňského roku nám naše multicara řekla dost. Již od jara jsme však vybírali
a zvažovali, čím ji nahradit. Zelená komise hledala možnosti a alternativy, prodejci
nabízeli a předváděli. Měli jsme možnost
vyzkoušet tři vozy, zvážit cenové nabídky
a technické vybavení. Z toho všeho jsme
pak sestavili poptávku a speciﬁkaci pro výběrové řízení. Nakonec se sešly dvě nabídky,
ze kterých byla tou úspěšnější, a tudíž přijatou, nabídka ﬁrmy Unikont Group s.r.o.
na vozidlo Multicar M31 s příslušenstvím.

Protože tato technika musí obstát v každé
roční době, jak při zimní údržbě, tak i při
převážení všelijakých nákladů a být třeba
použitelná i v lese, věděli jsme, že to nebude levná záležitost. Konečná cena byla
3.222.230 Kč, jejíž splátky jsme rozložili
do tří let.
Co se příslušenství týká, součástí dodávky
byly tři kontejnery (jeden je trvale umístěn
na hřbitově tak, aby nevznikala nevzhledná
skládka), sněhová radlice a sypač. Všechny
kontejnery lze velmi snadno nandávat

a sundávat, neboť vůz je vybaven hákovým
nosičem kontejnerů.
Jedním z našich požadavků bylo plnění
nejpřísnějších ekologických limitů. Dodaný
automobil splňuje normu EURO VI.
Od letošního roku můžete náš nový vůz
potkávat na ulicích obce. Doufejme, že
nám bude sloužit řadu let bez poruch a investice do něj vložená splní naše očekávání.
Sepsal Mirek Stoklasa

ŽIJÍ MEZI NÁMI
Koho to mám na mysli? Bohužel musím
konstatovat, že zloděje. Myslím si, že obyvatelé naší vesnice, nebo možná i obcí okolo
nás, nepatří zrovna mezi chudinu. Přesto
se nám občas něco ve vsi ztratí. Nejnovější
událost, nad níž už trochu rozum zůstává

stát, je krádež vysazených keřů před NP
Klubem v Březovské ulici.
Posuďte sami. Od devátého do jedenáctého
března někdo vykopal a ukradl postupně 2
pak další 4 keříky bobkovišně, tedy celkem
šest kusů. Kromě toho další (nebo snad tentýž) zloděj poničil oplocení areálu a ukradl
z něj celkem 80m kabelu používaného pro
připojení stánků na elektřinu při různých
akcích. Za plotem pak zanechal ochrannou
trubici, ze které kabel vytáhl.
Je to smutné, že máme mezi sebou takové chudáky, a to nemyslím jen chudáky
ﬁnanční, kteří se neštítí takové zlodějiny.
Protože nejde jen o ﬁnanční stránku věci.
Jde i o práci, kterou někdo musel vynaložit,

abychom to u nás měli hezčí, aby to lépe
fungovalo a i ta práce přišla vniveč.
Lubomír Duda

KORONAVIRUS

POUŤ 2020

Píši tento článek ve čtvrtek 12. března 2020
pár minut od vyhlášení nouzového stavu
Vládou České republiky. Jeho aktuálnost
bude pár hodin a ve chvíli, kdy ho budete
číst, bude vše jinak. Přeji si, aby přicházející zprávy byly v té době pozitivní, ale vím,

Letošní pouť bude v termínu 10.–12. července 2020 opět na sportovišti u ulice
Březovská.
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že nebudou. Mohu jen slíbit, že uděláme
vše, abychom ochránili obec a její obyvatele, že budeme dbát nařízení a doporučení a naše rozhodnutí budou ve prospěch
našich občanů.
Mirek Stoklasa – starosta obce

www.zvole.info

Černíky
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ADVENT V ČERNÍKÁCH

slaní šneci, grog, výborný svařák a v neposlední řadě vynikající černický guláš.
No nezbylo téměř nic.
Po slavnostním rozsvícení naší vánočně ozdobené Viktorky nepřišli zkrátka
ani malí návštěvníci, kteří za písničku
či básničku dostali malý dáreček v podobě adventního kalendáře a balíčku
plného dobrot.
K úplné romantické vánoční atmosféře
chybělo jen jedno, SNÍH.... Ale i tak jsme
si všichni tuto závěrečnou černickou akci
roku 2019 náramně užili.
Z celého srdce DĚKUJEME všem, kteří
se na této akci podíleli a pomáhali.

Jako již několik let, sérii adventních akcí
ve Zvoli a Černíkách zahájilo Slavnostní
rozsvícení vánočního stromku Viktorka
v Černíkách na spolkové parcele Základní
organizace Českého zahrádkářského
svazu Černíky. Akce se konala v sobotu 30. listopadu 2019. S velkou radostí
mohu říci, že se akce opět zúčastnilo velké
množství nejen sousedů z Černík, Zvole
a okolních obcí, ale také lidé z Dolních
Břežan a dokonce i z Prahy.
K sousedskému popovídání a zábavě nám
hrály Vánoční koledy. Komu byla zima,
mohl se zahřát u romanticky plápolajícího ohně, kde si mohl i opéct buřty. Když
jsme u těch dobrot, těch bylo také mnoho. Alkoholické i nealkoholické nápoje,

Sepsala Věra Podhorecká

STARÉ PŘÍSLOVÍ: ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ
Toto přísloví neplatilo pro letošní rok 2020.
Únor byl nadprůměrně teplý a meteorologové předpověděli blížící se uragán Sabina
na naši republiku. Měl moc hezké jméno,
ale co tady způsobil, moc hezké nebylo.
Sabina vyvrátila v Černíkách spoustu stromů, ale na štěstí nikoho nezranila. Dva dny
se Černíky potýkaly s výpadky elektrického

www.facebook.com/obeczvole

proudu. Návštěva Sabiny nebyla příjemná a už ji tu nechceme ani vidět. Týden
od 10. 2. 2020 byl pro Černíky zakletý.
Nejdřív Sabina a potom dvě auta bourající
do sloupu během dvou dnů v mírné zatáčce na hlavní u ulice Krajní. Taky řídím
auto, a nechápu, jak se jim podařilo treﬁt
do sloupu mimo silnici.

Pochvala: OÚ Zvole nám postavil krásné zázemí pro kontejnery na tříděný odpad. Zatím
si ho lidé váží a udržují v čistotě. Odpad dávají
do kontejnerů a ne na zem. Na fotograﬁi je
vidět stav po posledním zahoření, kdy lidé
házeli vše na jednu hromadu. Nyní to vypadá moc dobře že? Snad to nějaký čas vydrží.
J. Hrubá

březen 2020
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TAKOVÝM SE ŘÍKÁ:
DVORNÍ FOTOGRAF
Vidíme ho vlastně na všech podstatných akcích naší obce a pro její vedení také dokumentuje to důležité a význačné.
Takovým se říká už dlouhá léta dvorní fotograf. V dávnověku kolem výročí 700 let Zvole (tedy v létech šedesátých)
už jednoho takového naše obec měla. Jmenoval se Stanislav Maršál, byl fotografem z povolání a zaměstnancem
Družstva fotograﬁa v Praze. Mnoho jeho záběrů také tvoří náš obecní archivní fond. Dnes se s vedením obce dal
do takřka stejné spolupráce Hilar Babůrek. Řekněme dvorní fotograf ve Zvoli č. 2. Zasedli jsme s ním k rozhovoru.
Taky si pan starosta Stoklasa postěžoval
jako před léty pan Šticha, že by takového
muže potřeboval?
Ano, taky to tak bylo. Oslovil mě patrně
podobně. Bylo to na Vánoce 2014 při zpívání pod stromem a diskutoval se mnou
potřebu pravidelnosti. Známe se. Já jsem
Zvolák od roku 1997. Bylo to asi opravdu
stejné jako tehdy před léty za pana Štichy.
Zase jsou tu akce plánované jako masopust, čarodějnice, plesy, mateřská školka,
Polydům a k tomu, co aktuálně „vyplave“
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jako momentálně zajímavé, anebo přitažlivé. Třeba u toho Polydomu rád zaznamenávám všechny ty „lidičky“, co se tam
scházejí a potřebují se vidět. Účinkující
i hlediště. Jinak? Celkově? To je asi všude hodně podobné. Vyplývá to z debaty
úředníka a fotografa.
A teď, pokud nejde o akce, co obec Zvole?
Oblíbená místa?
Nejradši mám tu starou Zvoli. Samozřejmě
náves a dolů podle potoka. Třeba náves.
Fotka s vrbou. Je vidět ten průhled na

kostel. Vždycky! A odevšad. Je to dominanta osídlení a ten urbanismus už založený
ve třináctém století, to musíte obdivovat.
Dalším dokladem jsou i záběry ze suchého léta 2018. Sucho ve Zvoli dokumentuje
právě rybník na návsi. A tam dolů podle
potoka? Zastavíte se na průhonu a vidíte
nové střechy na starých i nových domech
a zase nad nimi dominantní kostel. Je to
vjem jako by opsaný ze střech malostranských. Pro každého to musí být pěkné. Jen
se zastavit a dívat se.
www.zvole.info

Rozhovor
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Kostel je jasnou dominantou. Co vnitřek?
Musí vás zaujmout navázání oblouků.
Toho jsem si povšiml při „noci kostelů“,
byť jsem sledoval především mládež
a snažil se zachytit její zájem. Prostě
originální gotika s rukopisem autora,
architekta Mockera.
Z Vašeho focení vzniká nový útvar.
Je to tak?
Ano, nová obrazová galerie o obci. Teď už
kronika. Těší mě ta práce.

www.facebook.com/obeczvole

Místo tečky.
Sluší se zpovídaného představit.
Tak tedy: Hilar Babůrek fotí od svých deseti let, jako školák fotil všude, kudy chodil.
O krajinu se pokoušel při pobytu na škole
v přírodě. V patnácti už fotil „na zrcadlovku“. Ve věku 22 stanul „v Mánesu“ před
komisí ČFVU (Československý fond výtvarných umění), která posuzovala uměleckou cenu fotograﬁí a jejich cenu u všech,
co působili mimo Družstvo fotograﬁa. Jeho
fotky se tak mohly prodávat ve veřejných
sítích a on se mohl potěšit stanoveným

honorářem. Celoživotní vášeň provozoval i jako zaměstnanec, ale nikoli souvisle.
Pracoval i pro Krátký ﬁlm Praha, kde jeho
fotky vkládali do děje. Ostatně, byl už členem Syndikátu novinářů s mezinárodní
licencí a naposledy souvisle fotografoval
pro Yachting revui. Je to uznávaný borec.
A jestli „spadlo jablko pod strom“? Spadlo.
Právě jeho při práci dokázal „zvěčnit“ syn,
jak jinak, student oboru „fotograﬁe“.
Za příjemné posezení u kávy
poděkoval Vladimír Zápotocký

březen 2020

5

Ze života obce

Zvolské noviny

OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝMI VÁNOCEMI
Jaro je sice již v plném proudu, přesto mi dovolte krátké zastavení
a ohlédnutí za loňskými Vánocemi. Jaké vlastně byly? Z hlediska
obce byly obdobně bohaté na nejrůznější akce jako předchozí
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Vánoce. Ne nebojte se, nebudu všechny akce vyjmenovávat a popisovat, bylo by to dlouhé a nudné. Dovolím si připomenout několika fotograﬁemi jen dvě tradiční a jednu netradiční. Jaká pak
to byla ta netradiční? A byla vůbec?
Ano jednu netradiční akci, jsme ve Zvoli určitě měli. Bylo to
zpívání dua Two Voices v našem kostele 14. prosince. Paní Dája
Šimíčková a Jana Rychterová zazpívaly, samy se doprovázely na
kytaru a ﬂétnu a byl to jejich první koncert s vánoční tématikou
v našem kostele. A byl to koncert opravdu pěkný, příjemně naladil, doufám, všechny účastníky na vánoční čas. Kdo tam byl, jistě mi dá za pravdu. Myslím, že letošní Vánoce bychom takovýto
koncert mohli klidně zopakovat.
Další, již tradiční, akcí bylo zpívání koled u vánočního stromku
na návsi před školou. Této, bohulibé činnosti se opět zúčastnilo
velké množství našich občanů od těch nejmenších až po nejstarší, byť to bylo jen dva dny před Štědrým dnem. Opět, jako jindy,

www.zvole.info
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bylo k dispozici svařené víno pro velké, čaj pro malé účastníky
a nějaká ukázka vánočního cukroví na ochutnání. Byť nebyla
bůhvíjaká zima, svařáček zase nezbyl. A to ho uvařili v naší nové
kuchyni v nové mateřské školce více než v předchozích letech. Asi
to bylo tím, že byl opět výborný. Pochválit je třeba kapelu, která v
obvyklém složení koledy hrála a také všechny, kdo se k nim svým
zpěvem přidali. Prostě, bylo tam dobře.
Posledním připomenutím vánočních svátků je, také již tradiční, provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby zpěváckým

Ze života obce

spolkem Hlahol ve zvolském kostele. Konala se 21. prosince, opět
za velkého zájmu vás našich občanů. Co k tomu dodat? Jen to, že
se jednalo opět o mimořádně pěkný zážitek.
Doufám, milí čtenáři, že toto krátké připomenutí vánočního času
vás alespoň na chvilku vytrhlo z běžného shonu a připomnělo
nějakou třeba i jinou hezkou chvilku, kterou jste prožili v těchto
svátečních dnech nebo i mimo ně.
Lubomír Duda

ZVOLSKÝ
PLES
Je již zavedenou tradicí, že v únoru každého roku členky Kulturní a školské komise
zorganizují ples, který se koná ve velkém
sále našeho polyfunkčního domu.
Nejinak tomu bylo i letošní únor. Již čtvrtý
ročník tentokrát připadl na 29. únor. Od
sedmi večer se začali scházet první tance
chtiví hosté. A krátce po půl osmé ples začal. Po přivítání hostů začala k tanci hrát
osvědčená kapela Frontex, která účinkovala na všech dosud proběhlých plesech.
Ten letošní měl trochu slavnostnější ráz
než obvykle, protože přímo na něm dostala jedna účastnice plesu od manžela dort
www.facebook.com/obeczvole

březen 2020
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k narozeninám, které připadly právě na plesový den. Kapela zahrála tuš a oslavenkyně si zatančila s manželem sólo.
Na plese nemohla chybět soutěž o pěkné věcné ceny. Kdopak asi
toho vyhrál nejvíc? To ovšem neprozradím. Prostě nálada výborná,
tančilo se až do půlnoci. Ještě bych chtěl poděkovat organizátorům

Zvolské noviny

a zejména děvčatům, která se s noblesou a ochotou zhostila role
obslužného personálu. Prostě ples se po všech stránkách vydařil a všichni, zejména pak některé, se při tanci pořádně vyřádili.
A tak to má být.
Lubomír Duda

„MASOPUST DRŽÍME,
NIC SE NEVADÍME POSPOLU“.
Přesně v duchu této masopustní písničky jsme se letos 22. února
opět sešli u školy před improvizovaným pódiem. Vyroste tam
každý rok, aby divadelní soubor složený z těch, kteří mají čas
a nestydí se udělat ze sebe komiky, zahájil tradiční masopustní
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rej. Příznačně mu říkáme Hazard, protože začíná nacvičovat
zhruba týden před masopustní sobotou, a není náhodou, že
bývá složen převážně z učitelského sboru a jeho rodinných
příslušníků.

www.zvole.info
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Letos jsme se vrátili k osvědčenému kusu Bludička z produkce
semaforských her. Tato parodie na jednu z básní ze sbírky Karla
Jaromíra Erbena Kytice navodila hned zpočátku náladu hodnou
masopustního veselí, a tak jsme mohli plynule přejít k dalším
tradičním postupům: starostenskému otevření vesnice maskám,
starostenskému tanečku a prodeji sladkých pletýnek.
A pak už hurá do otevřených domácností, v nichž si mnohé hospodyňky musely stoupnout k plotnám v časných ranních hodinách, abychom se my, rozjařené masky, mohly vrhnout na jejich
koblihy, šišky, koláče, buchty, sladké i slané štrůdly, jednohubky
i bramboráky. Hospodáři zase zodpovědně nalévali, co hrdlo ráčilo, a věřte, že ráčilo. Ale aby nedošlo k nedorozumění , ráčilo
čaj, limonádu a jen sem tam pro zdatné muže nějakého malého
panáčka. Muzikanti vyhrávali, medvěd vířil v kole s paní domu,

Ze života obce
masky to vytáčely s kýmkoli. Masopust jak má být. Když se všichni
dost vytancovali, průvod zamířil do Krupičkovic statku. Tam to
má medvěd spočítáno každý rok. Ondra Krupička ho sice zase
zastřelil, ale jako vždy ho vzbudily čisté panny sladkým polibkem.
Bývaly časy, kdy jsme museli panny přemlouvat, teď se do tohoto
úkonu jen hrnuly. Zdálo se, že medvěd byl se svým vzkříšením
spokojen, jelikož nic nenamítal proti účasti v příštím roce.
A když už se bavíme, ať to stojí za to. Okolo druhé hodiny se začali
sousedé scházet v obřím stanu postaveném na zahradě Polydomu,
aby dokončili, co dopoledne začal průvod. Muzikanti zase hráli, stánek s dobrůtkami a pitím byl v obležení, lidé si povídali.
Zkrátka, měli jsme se dobře. Tak zase za rok, ano?
Lucie Strejcová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SE VYDAŘILA!
Dvacátý ročník Tříkrálové sbírky je minulostí. Celkový výnos činí
více než 131 miliónů korun. Je to nový rekord sbírky, do které
se zapojují desítky tisíc dobrovolníků. Tyto peníze jsou určeny
lidem v nouzi v České republice i v zahraničí.
Zvyklost tříkrálového koledování má v naší obci poměrně dlouhou tradici. Vzpomínám na návštěvy dětských tříkrálových
skupinek v našich domovech, které (díky paní učitelce Lence
Netopilové) obcházely Zvoli, aby vykoledovaly nějaké dobroty.
Říkal jsem si, že je tu veliký potenciál k zapojení do Tříkrálové
sbírky. Ale chtělo to čas.
První pokus Tříkrálové sbírky ve Zvoli a Černíkách se uskutečnil v lednu roku 2017. Tehdy jsme sbírali na vozík pro Davida ze
Zvole. Sbírka se (přes počáteční obavy) setkala s velkým ohlasem
a nákup vozíku měl zelenou. Další rok jsme vybrali peníze na
kolečkové křeslo pro Petra ze Zvole, který je po náročné operaci
mozku. Také v tomto případě jsme získali víc, než bylo potřeba.
V roce 2019 jsme se skládali na masážní lůžko pro Mezigenerační
centrum Julie v pražské Zbraslavi. Také tehdy jsme dali do kupy
potřebný příspěvek.
Rok 2020 byl zvláštní v tom, že se nepodařilo vytipovat potřebného příjemce z místního regionu, který by potřeboval ﬁnanční
pomoc z Tříkrálové sbírky. Na první pohled dobrá zpráva - není
mezi námi člověk, který by potřeboval akutní pomoc na nějakou
www.facebook.com/obeczvole

pomůcku formou sbírky. Pro organizátory to ale byla výzva. Jak
budou reagovat potencionální dárci, když nebude známý konkrétní příjemce pomoci?
Výsledek nás ale velmi mile překvapil. Podařilo se naplnit všechny
ulice koledníky a obejít celou Zvoli i Černíky. Díky Vaší štědrosti
se podařilo vybrat krásných 56.056 korun. V celé farnosti Praha
Zbraslav (kam Zvole územně patří) jsme vybrali 114.486 korun
a řadíme se tak mezi tři nejúspěšnější pražské farnosti. Peníze,
které jsme společně vybrali, poslouží těm nejpotřebnějším. V našem regionu přispějí zejména na azylové centrum pro osamocené
matky s dětmi a zajistí podporu domovů pro seniory.
Milí přátelé, sousedé, moc vám děkuji za vaši podporu a pomoc.
Děkuji všem, kteří jste se aktivně podíleli na Tříkrálové sbírce.
Děkuji zejména Vám, malí i velcí koledníci, kteří jste obětovali to
nejcennější - svůj čas. Děkuji za to, že jste našli odvahu a vyšli do
ulic. Velmi si vaší ochoty vážím. Děkuji i Vám, kteří jste ochotně
otevřeli své domovy a přispěli do tříkrálových pokladniček. Také
bez vás by sbírka neměla smysl. Jsem moc rád, že lidská solidarita je stále mezi námi, a to i přes mnohé nepříznivé prognózy.
Velmi vám za to děkuji.
Za organizátory Tříkrálové
sbírky Vladimír Hudousek

březen 2020
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ZVOLŠTÍ HASIČI
V ROCE 2019

Březnové číslo zvolských novin je vždy tak trochu bilanční. I naši
hasiči bilancovali 25. ledna na valné hromadě v polyfunkčním
domě svoji činnost v roce uplynulém. Plný sál členů a hostů si
mimo jiné vyslechl zprávu o činnosti, která, jako každý rok, byla
velmi pestrá.
Mimo požární dozor na všech větších akcích ve Zvoli a vlastních
společenských činností, fungovala samozřejmě také zásahová
jednotka.
Naši kluci zasahovali v roce 2019 celkem u 30 událostí.
Vyjížděli k:
• 13 požárům, z čehož bylo 7 požárů budov, 2 z toho bohužel tragické, 3 požáry kontejnerů, 1 požár vozidla a 2 požáry porostu.
• 12 technickým zásahům z čehož bylo 6 spadlých stromů, 3 úniky
ropných látek na komunikaci a 3 dopravní nehody se zraněním
• jednou na taktické cvičení a 4x na planý poplach.
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Co vyplývá ze zkušenosti naší zásahové jednotky? Rozmary počasí přibývají a u nás se projevuje zejména větrná složka těchto
rozmarů. Letos jsme si ji užili celkem vydatně. Velký vítr ničí
zejména stromy, a to ty přerostlé nebo nemocné. Takové vítr
dost často porazí a ony zase často spadnou na naše domy nebo
chaty. Věnujte, prosím, stavu vašich stromů pozornost. Ty přerostlé je možno třeba zkrátit, nemocné porazit. Není třeba se
bát administrativy okolo toho. Stačí zajít nebo zavolat na obec
a tam dostanete všechny informace. Věřte našim hasičům, že
není nic nepříjemnějšího než odstraňovat strom spadlý na nějakou nemovitost.
Lubomír Duda
a Jaroslav Boháček

www.zvole.info
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ZÁCHRANÁŘI SE PSY
ANEB „JSME TI NA STOPĚ“
Družstvo psovodů SDH Zvole bylo založeno v roce 2009 pod záštitou SHČMS a za
plné podpory SDH a JSDH Zvole. V týmu
jsou všechna možná psí plemena převážně pak australští ovčáci, boxeři, němečtí
ovčáci, border kolie a kříženci.
Záchranářský výcvik psů má několik
hlavních disciplín. Vzhledem k tomu, že
se naši psovodi zabývají převážně vyhledáváním osob v sutině a ploše, zaměříme
se především na tato dvě odvětví. Takto
vycvičený pes a jeho psovod mohou pomoci
například při nalezení ztracené seniorky
z domova důchodců, nebo pomoci hasičům při dohledání osob v sutině domu
spadlého po výbuchu plynu.
Vycvičit psa, který vždy spolehlivě najde
osobu, znamená spoustu tvrdé práce a roky
tréninků. Za zajímavým lesním terénem
i sutinou jezdíme po celé ČR a neváháme
vyjet i za hranice. V roce 2019 jsme se například zúčastnili tréninků v rakouském
Tritolwerku, což je obrovský trenažer pro
sutinové vyhledávání imitující různé druhy
neštěstí a přírodních katastrof. V letošním
roce se chystáme také na trénink vyhledávání osob pod lavinou na Slovinsku.
A jak nám vlastně pes dá najevo, že našel osobu? Jednoduše. Při
nálezu osoby se pes rozštěká a vytrvá až do příchodu svého psovoda
na místě nálezu. V tréninku vždy psa za nález osoby odměňujeme.
Každý pes má rád něco jiného, a tak jednoho potěší syrová játra,
jiného vařená kuřecí prsa, míček, pešek, nebo plyšová hračka.
„Záchranařina“ ale není jen práce se psem. V sutinovém i plošném vyhledávání se musíte umět dobře rozhodovat, musíte si

www.facebook.com/obeczvole

umět zvolit dobrou taktiku a o práci přemýšlet. Je potřeba umět
zacházet s vysílačkou, GPS a mít týmového ducha. Musíte dokázat udržet tzv. nervy na uzdě, být klidný i v extrémních situacích,
protože právě psychika hraje v této práci obrovskou roli. Ke skvělé
psychické kondici nesmíme zapomenout i na kondici fyzickou,
bez které by se správný záchranář ani pes neobešel. A co je nesmírně důležité, mít skvělý vztah se svým parťákem – psem. Na
všem musíme pracovat, zlepšovat se, rozšiřovat si své znalosti,
vědomosti a zkušenosti.
Mezi nejúspěšnější akce roku 2019 patří jistě splněné atesty
Ministerstva vnitra ve specializaci pro sutinové vyhledávání, které
se podařilo pokořit velitelce družstva Lucii Čeňkové s její fenkou
křížence BOC x BOM Annie. Atesty MV jsou vždy takovou tou
nejvyšší možnou metou ve výcviku psa využitelného pro praxi.
Ale dost už teorie. Nejlepší je si vše vyzkoušet a zažít tu pravou
realitu. Přijďte se někdy podívat na náš trénink a zkusit si zahrát
roli ﬁguranta a vše tak vidět z jiného úhlu pohledu. Odnesete
si zajímavé zkušenosti a neopakovatelné zážitky. Zažijte spolu
s námi trošku toho adrenalinu.
O našich plánovaných akcích se můžete dovědět více na našich
stránkách: https://sdhzvole-psovodi6.webnode.cz
Psovodi
SDH Zvole
březen 2020
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PÁR SLOV K NAŠIM VČELAŘŮM VE ZVOLI
V roce 2020 jsme v období, kdy oslavíme 105. výročí založení
našeho včelařského spolku ve Zvoli. Je to již pět let od stoletých
oslav, na kterých jsme se sešli v polyfunkčním domě ve Zvoli za
účasti našich členů, kde byla prezentována jejich současná činnost, ale i historické pomůcky a úly, ve kterých se včelařilo dříve. Této výstavy a prezentace naší činnosti a výsledků práce se
účastnila značná část našich občanů, ale hlavně dětí předškolního
a školního věku z naší ZŠ a MŠ. Všichni si prohlédli skleněný
úl se včelami, ochutnali různé druhy medů a medové perníčky
a seznámili se se životem včely.
Letošní rok je také rokem volebním, kdy se na výročních členských
schůzích, okresních konferencích a na XI. Sjezdu ČSV z.s. zvolí
noví představitelé, kteří povedou organizaci dalších pět let. Je to
také ale období, kdy se náš spolek za toto pětileté období rozšířil
o patnáct řádných členů. K dnešnímu dni má naše organizace
45 řádných členů, tři registrované včelaře a čtyři neorganizované
včelaře, kteří mají své úly se včelami v našem katastru. Včelaříme

Jedná se vždy o medy velmi kvalitní, kdy část medu, převážně řepkového, včelaři pastují, aby nedocházelo k jeho rychlé krystalizaci.
Lépe se s ním v kuchyni pracuje a na jeho kvalitě se nic nemění.
Na celém území republiky byl v tomto roce zaznamenán velký
úhyn včelstev. V některých organizacích a oblastech Moravy
a Čech včelaři hlásí až 50% ztráty. Tyto ztráty včel se budou v těchto oblastech jen velmi těžko nahrazovat a ceny oddělků a celých
včelstev se značně zvýší. Jsme rádi, že se nám již několik let daří
těmto nemocem včel společným postupem při jejich ošetřování
a léčení předcházet, což se projevuje i na zimních ztrátách, které
jsou u nás v tomto roce jen okolo 3%.
Tyto škody na včelách a celých včelnicích a cenách, za které si
musí včelař nové včely pořídit, nahrávají nenechavcům, kteří
kradou celé úly i se včelami. Jejich terčem se v měsíci srpnu 2019
stal i přítel včelař z naší organizace, kterému zloději ukradli u rodinného domu včely ze čtyř úlů. Nikdo z okolí však nezaregistroval pohyb cizích osob ani vozidlo použité při krádeži těchto

tady na území katastrů Zvole, Černíky, Ohrobec, Károv, Jarov,
Vrané nad Vltavou, Oleško a Okrouhlo. Na tomto území máme
62 stanovišť, na nichž chováme 431 včelstev. Naše včely nám daly
v roce 2019 4 261 kg medu převážně květového a řepkového. Toto
množství medu bylo prodáno našim občanům a do výkupu bylo
dle statistiky prodáno jen 151 kg medu. Množství lesního medu
je zde ovlivněno suchým počasím a máme zde jen malé množství.

včelstev. Vzniklá škoda na včelách byla odhadnuta PČR cca na
12 tisíc korun. Proto bych rád požádal, abychom si všichni lépe
všímali v našem okolí bydliště pohybu neznámých osob a jejich
nestandartního chování, protože se nemusí jednat jen o zloděje
včelstev, ale i o ochranu našich zahrad a rodinných domů.
Vladimír Kopal

PODZIM A ZIMA NA FOTBALOVÉM
HŘIŠTI VE ZVOLI
Do fotbalové sezóny 2019/2020 jsme vstoupili s osmi mládežnickými družstvy a dvěma družstvy dospělých. Osm týmů hraje oﬁciální
soutěže pod FAČR (Fotbalová asociace České republiky) a dvě družstva dětí (minipřípravku a jednu starší přípravku) jsme přihlásili do
neoﬁciálních soutěží. O tom, jaké týmy poskládáme do další sezóny, se vždy musíme rozhodnout již na jaře v předcházející sezóně.
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Minipřípravka, která sdružuje děti narozené v letech 2013 a mladší,
se na podzim zapojila do projektu „Neberte nám naši hru“ organizovanou Pražským fotbalovým svazem. Každý z přihlášených
týmů uspořádá na podzim a na jaře jeden turnaj na svém domácím hřišti. Hraje se na čtyři branky systémem 3+0, tedy na hřišti se
pohybují z každého týmu tři děti a v malých brankách není oproti
www.zvole.info
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Tiki Taka

Starší žáci

zvyku žádný brankář. Nepočítáme vítězství ani prohry, ale sčítáme
dětem množství vstřelených branek. Klade se zde důraz především
na útočnou fázi hry, padá hodně gólů a to děti baví.
Druhou nejmladší skupinou je mladší přípravka (ročníky 2011
a 2012), do které přešlo na podzim hodně dětí z minipřípravky.
Jako většina dalších kategorií hrají už i tyto děti soutěže pod FAČR.
Nově jsme k této skupince dětí také přiřadili dva začínající mladé
trenéry (oba již získali na začátku roku 2020 trenérskou C licenci). Hlavním cílem podzimu bylo tedy především upevnit nově
vytvořenou partu holek a kluků a také najít prostor pro rozvíjení
hráčů, které fotbal dlouhodobě baví, a zároveň motivovat ty, kteří
s ním teprve začínají.
Starší přípravku jsme rozdělili do dvou týmů, a aby byli všichni
naši fotbalisté narození v letech 2009 a 2010 dostatečně zápasově vytíženi, zapojili jsme je do dvou soutěží. Ti zkušenější hrají
okresní přebor starších přípravek, který po podzimní části s velkou převahou vedou, a jejich kamarádi, kteří hrají fotbal kratší
dobu nebo se mu tolik nevěnují, se utkávají s podobně hrajícími
dětmi v soutěži, jež je organizována naším partnerským klubem
FC Háje Jižní Město a jmenuje se Jihovýchodní liga. U každé ze
starších přípravek fungují tři trenéři.
I u mladších žáků (ročníky 2007 a 2008) máme přihlášeny v soutěžích dva týmy, z toho jeden dohromady s SK Vrané nad Vltavou.
V letošní sezóně hrají oba týmy okresní přebor, ve kterém mají
týmy různou úroveň. U mladších žáků se především snažíme obě

družstva pod vedením pěti trenérů postupně připravit na přechod do kategorie starších žáků, kde se hraje již na velkém hřišti.
Po několika sezónách se nám opět podařilo přihlásit do soutěže
i starší žáky (ročníky 2005 a 2006). Je to problematická kategorie, dochází zde k největším změnám v mládeži. Kluci v tomto
věku už hrají v počtu 10+1 a zároveň je to paradoxně věk, kdy
jich nejvíce od fotbalu odchází. Na jaře 2019 jsme věděli, že s fotbalem bude pokračovat v této kategorii jen 13 kluků. Vzhledem
k možnosti hokejového střídání během zápasů je to málo, proto
jsme se rozhodli spojit se pro tuto sezónu se stejně starými kluky
z Jílového, jejichž způsob fungování nám byl blízký. Po podzimní části můžeme zhodnotit rozhodnutí jako správné, kluci po
počátečních rozpacích utvořili dohromady pod vedením velmi
mladého trenéra z Jílového a našeho trenéra stabilní tým, který
sice vše nevyhrává, ale kde si opravdu zahrají všichni kluci. A to
bylo naším cílem.
V kategorii dorostu jsou v okresním přeboru spojeny dokonce čtyři
ročníky (2000 až 2003). Po výhře v minulém ročníku byli kluci
i jejich dva trenéři na novou sezónu patřičně natěšeni. Sedm hráčů
z týmu opustilo dorosteneckou kategorii a přešlo do mužů, což
bylo samozřejmě na podzim znát. Kluci ale i přes to bojují a jdou
si pro výhru. Začínají být sehraní a na některé zápasy je radost
se dívat, o čemž svědčí i vzrůstající divácký zájem o jejich zápasy.
V seniorské kategorii došlo v létě 2019 k větší změně. Svoji dlouholetou bohatou fotbalovou kariéru ukončil Petr Gabriel, kterého

Minipřípravka turnaj v Hostivicích

Mladší žáci zimní liga

www.facebook.com/obeczvole
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Dorost – výhra v Okresním přeboru

v trenérské roli nahradil Peter Budoš
z Prahy. Hlavním cíMladší přípravka turnaj v Hostivicích
lem bylo omladit mužstvo a více začlenit do seniorského fotbalu dorostence. Bohužel
v přípravě A mužstvo provázela častá zranění, čemuž odpovídá
předposlední místo v tabulce, kdy jsme pouze dvakrát zvítězili,
jednou vyhráli v prodloužení a jedenáctkrát prohráli. Nicméně
věříme, že toto je správná cesta, jak ve Zvoli v dlouhodobém
horizontu udržet seniorský fotbal na vyšší úrovni. B mužstvo
začalo přípravu na další ročník v nezměněné sestavě a po loňském vítězství ve IV. třídě je po podzimní části soutěže letos na
pěkném pátém místě.
Tréninky jednotlivých kategorií probíhají na jaře a na podzim
ve všední dny na hlavním hřišti, přes zimu využíváme vzhledem k absenci tréninkové plochy s umělou trávou tělocvičny ve
Zvoli, ve Vraném, v Lipencích, v Ohrobci a také haly s umělou
trávou v areálu branického Hamru a nově také nafukovací halu
v Dolních Břežanech. Zároveň se mladší kategorie zúčastňují v zimě halových turnajů a žáci a dorostenci hrají zimní ligu
v Jílovém a na Šeberově.
V rámci fotbalového růstu umožňujeme talentovaným hráčům ze
všech kategorií zúčastňovat se zápasů a tréninků s hráči o kategorie

výše. Přes to, že máme většinu trenérů z řad tatínků - dobrovolníků, se všichni zúčastňují různých školení, polovina z nás má
již hotovou C licenci a někteří se chystají vzdělávat dále. Kolektiv
dětí se snažíme formovat i akcemi mimo hřiště, např. jsme se se
staršími hráči zúčastnili v listopadu natáčení fotbalového pořadu
Tiki Taka. Hráči i rodiče se účastní pravidelných brigád, kde nám
pomáhají udržovat a opravovat sportovní areál Sokola.
A co náš čeká na jaře?
Všechny kategorie dohrají jarní část sezóny v rozehraných soutěžích. V polovině května bychom rádi uspořádali po dvou letech
opět nábor nových dětských členů v rámci projektu FAČR „Měsíc
náborů“, na který pozveme okolní mateřské a základní školy.
Největší akcí, kterou na jaře v našem areálu chystáme, je charitativní akce s názvem „Hrajeme pro Terezku a Petra“, do které se
kromě našich členů zapojí bez nároku na honorář členové SDH
Zvole, SK Zvole, Sokol Vrané nad Vltavou I., Stará škola Vrané,
hráči Real Top Praha, muzikanti ze skupin Flám a The Closing
Date a mnoho dalších dobrovolníků. Charitativní událost podporuje také Obec Zvole. Všem moc děkujeme!
Tímto bychom Vás na tuto akci rádi pozvali. Každý, kdo přijde,
pomůže dobré věci.
Více informací naleznete na letáčku v tomto čísle Zvolských novin.
Helena Andronikova

ŠACHY – ZPRÁVY OD MEDVĚDŮ
NAŠI TRENÉŘI
Šachový oddíl Medvědi Zvole existuje více než 15 let a je jedním z největších oddílů Středočeského kraje. Za tu dobu jím
prošla pěkná řádka členů, hlavně dětí. Abychom mohli kvalitně
trénovat a kroužek šachů nebyl jen odkladiště dětí, museli jsme
z našich odchovanců vychovat své vlastní trenéry. Jsem ráda,
že se nám podařilo vychovat velmi kvalitní trenéry:
Martina Jungmanna, který se věnuje především starším žákům
a kromě pátečních tréninků pro všechny zajišťuje i úterní tréninky vybraných hráčů.
Ondru Máslo, který trénuje naše nejmenší nejen ve Zvoli, ale
i v základní škole v Dolních Břežanech a v Da Vinci.
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Vojtu Straku, který se věnuje tréninkům a rozborům partií našich
dospělých a juniorů, jež hrají za naše družstva.
Novým trenérem je od letošního roku Ondra Marhold, který
začal trénovat nováčky.
Chtěla bych našim trenérům poděkovat za práci, kterou odvádí, protože naši jednotlivci i družstva dosahují výborných
výsledků.
Jana Straková
předseda ŠK Medvědi Zvole

www.zvole.info
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15. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE
V sobotu 14. prosince 2019 jsme ve škole Da
Vinci v Dolních Břežanech hráli 15. ročník
našeho vánočního turnaje. Sešlo se nás
celkem třicet tři. Hrály se tři samostatné

turnaje - dětský, juniorský a elite. Všechny
turnaje se hrály na 7 kol 2 x 10 minut.
V dětském turnaji vyhrál Matyáš Zvířecí,
který uhrál 5,5 bodu ze 7 partií. Za ním
skončili druhý Jakub
Mrázek a třetí Max
Sladovník. Julie
Sladovníková jako
nejlepší dívka skončila na 5. místě.
Turnaj juniorů vyhrál Matyáš Jouja,
který uhrál 6 bodů
ze 7 partií. Za ním

Vítězové nejmladší

kategorie

skončili druhý Šimon Novák a třetí Filip
Čermák.
Turnaj elite vyhrál Vojta Straka. Za ním
skončili: druhý Jirka Sladovník a třetí Jirka
Rybáček starší.
Turnaj se povedl. Provázela ho příjemná
předvánoční atmosféra. Při závěrečném vyhlášení výsledků dostali ti nejlepší medaile
a diplomy. Drobné ceny dostal ale každý.
Chtěl bych poděkovat vedení školy Da Vinci
za poskytnutí prostor k upořádání turnaje
a ČPP za poskytnuté drobné ceny. Dík patří
i Janě Strakové, která turnaj připravila a starala
se o jeho hladký průběh, a Ondrovi Strakovi,
který měl na starosti "výpočetní centrum".
Luděk Straka

VOJTĚCH STRAKA ZÍSKÁVÁ
2. NORMU POTŘE BNOU PRO TITUL
IM MEZINÁRODNÍHO MISTRA!!!
Začátkem února se v Praze konal mezinárodní šachový turnaj
Open Prague chess festival, kterého se zúčastnil Vojta Straka.
Dařilo se mu skvěle, uhrál 6,5 bodu z 9 partií a obsadil 15. místo mezi 248 hráči z celého světa, zároveň obsadil 2. místo mezi
českými hráči.
Důležitější však je, že si uhrál již 2. normu ze tří potřebných pro
získání titulu IM mezinárodního mistra. K uhrání normy je podmínkou vedle performance také dostatečný počet soupeřů cizinců
a hráčů s tituly IM a GM, což se Vojtovi podařilo.
Moc gratulujeme a přejeme hodně zdaru do dalších turnajů.
Luděk Straka

Vojtěch Straka (druhý zprava) 
získává 2. normu na titul IM)

POHLED DO HISTORIE LESNÍCH ŠKOLEK
A ZA HRANICE – INSPIRACE Z NĚMECKA
Lesní školky mají již více než několik desetiletí dlouhou tradici. Kolébkou lesních školek jsou Dánsko, Švédsko a Německo.
Počátek historie lesních školek sahá do 50. let minulého století.
První byla založena v Dánsku. V Německu je nyní asi dva tisíce
lesních školek. První z nich byla založena v roce 1993. Předností
lesních školek dle Ute Schulte Ostermann, předsedkyně Německé
asociace lesních a přírodních mateřských škol je zejména to, že
www.facebook.com/obeczvole

děti mají veliké pole k učení a možnost budovat vlastní kreativitu.
Probíhá mezi nimi bohatá sociální výměna a co je velkou předností,
díky pobytu venku jsou absolutně zdravé. V Čechách je přibližně
110 lesních mateřských škol a lesních klubů. Dle údajů Asociace
lesních mateřských škol, kvaliﬁkovaný odhad celkového počtu
dětí předškolního věku, které se v lesních klubech a mateřských
školách vzdělávají, je kolem 4 500.
březen 2020
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Pro inspiraci do Německa jsem se letos v lednu vydala i já. Zúčastnila
jsem se exkurze v berlínských lesních mateřských školách pořádané Asociací lesních mateřských škol. V Berlíně se nachází
přibližně dvacet lesních školek. V rámci exkurze jsem navštívila
tři. A jakou inspiraci jsem v berlínských lesních školkách načerpala? Nejvíce mne oslovily a zaujaly následující oblasti:
• Méně bývá více. V dnešním světě médií, nekonečna informací,
podnětů ze všech stran, kroužků apod. si je potřeba uvědomit,
že pro děti je potřebné trávit čas v prostředí klidném a harmonickém s přirozenými a přírodními podněty. Takové prostředí
vytváří vhodný prostor ke koncentraci. Děti jsou děti, ne malí
dospělí, kteří dokáží ﬁltrovat nepotřebné. Děti jsou jako houba, která nasává vše ze svého okolí, a to zejména ty předškolní. Dobrá koncentrace je tou nejlepší přípravou do života, na
školu, na výkon zaměstnání. Pobyt v přírodním harmonickém
prostředí nabízí mnoho nejen z estetiky: barvy v jemných odstínech, ladná hudba – ptačí zpěv a šum větru, čerstvý vzduch.
Navíc individuální přístup ke každému dítěti v rámci dobře
fungující (respektující zejména) komunity je přínosem pro další
vzdělávání dětí. Je také dobrou psychohygienou. Je darem být
v přírodě a nechat se jí inspirovat, vnímat její podněty a učit
se z ní a spolu s ní. Je darem mít možnost volné hry, výběru
činností dle svých potřeb a zájmů, mít možnost odpočinku.

• Upřímně si odpovědět na otázku: „Co chci dětem předat svým
chováním, uspořádáním jejich okolí, každou činností, každým
předmětem, kterým je obklopujeme“. Ať dělám cokoliv, děti
mne pozorují a získávají vzorce chování. Učím je tak, jak se
chovat, jak něco dělat. Například. chci-li je naučit pořádku,
musím sama jít příkladem a mít pořádek ve svém prostředí,
chci-li je naučit pozdravit cizí lidi na ulici, musím je sama
vždy pozdravit.
• Podpora samostatnosti. Děti ohromně povyrostou, když zvládnou
další věc samy. Můžeme je podporovat v samostatnosti i drobnostmi (krabičkou na svačinu nebo lahvičkou, kterou zvládnou sami
otevřít; botami, které si umí sami nazout/zout, zavázat apod.).
• Organizace prostoru. Je-li prostor pro děti přehledně a jednoduše organizován, jejich úroveň sebeobsluhy nesmírně vzroste.
Je důležité mít uspořádané nejen prostředí, kde jsou věci na
svém místě, ale i uspořádat každodenní program s ukotvujícími prvky, jako např. ranní kroužek, svačinka, oběd, procházka či tvořivé činnosti. Děti se pak ve všem dobře orientují.
Pravidelným opakováním se prohlubuje jejich cvik a sebevědomí při zvládání dané činnosti.
Co na toto vše v Pohádce? Volná hra vždy měla a má v lesní
školce skřítka Pohádky své pevné místo. Dětem poskytujme pro
volnou hru dostatek prostoru. Je nádherné, pozorovat děti, jaká
rozmanitá témata pro hru volí, co vše se
učí – od komunikace, přes spolupráci, po
matematiku či grafomotoriku například.
Volná hra je v Pohádce vnímána jako veliké
dobrodružství, zážitek a škola. Průvodci
Pohádky si uvědomují, že jsou pro děti vzory
a jdou jim příkladem celou svou osobou.
Jsou si vědomi odpovědnosti, která je na
ně kladena, cítí zodpovědnost vůči dětem,
jejich rodičům i sobě samým. Nápady pro
uspořádání prostoru jsou v Pohádce vždy
vítány. Některé jsme již realizovali, mnohé
pak na svoji realizaci teprve čekají.
Krásné jaro a spoustu dobrých nápadů,
Martina Švejdová
Lesní mateřská škola
skřítka Pohádky
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JARNÍ PROHLÍDKA
Bylo 10. března a blížila se doba, na kterou
máme jako obec objednáno strojní čištění
ulic. Rozhodl jsem se, že si udělám procházku po Nové Zvoli, Šmoulově, chcete-li,
a zastrkám na ulici parkujícím automobilům za stěrač lístek s upozorněním pro
řidiče na čištění a s žádostí odstranit na
tuto dobu auta z ulic. Bylo to dopoledne,
takže se jednalo opravdu jen o ta auta, se
kterými jejich majitelé nejezdí pravidelně
do práce. A protože se prakticky v každé ulici nějaké to auto najde, prošel jsem ty ulice všechny. Cestou jsem se díval okolo sebe
a taky hodně pod nohy.
Můžete hádat, co jsem asi uviděl. Dost často to byl výsledek trávicích pochodů našich psích miláčků. Tak často, že jsem tyto výsledky začal fotografovat. I zde v článku najdete jednu fotku. Ty
ostatní uveřejňujeme ve fotogalerii na obecním webu. A to jsem
nevyfotil úplně všechno, jen to, nač jsem náhodou narazil. Navíc
byla mírná zima, bez sněhu, což má za následek přece jen menší
četnost těchto psích pozdravů. Co však nechápu je fakt, že celý
Šmoulov je obklopen poli, takže vyběhnout se psem do pole není
určitě problém. Přes to na našich chodnících musíme dávat pozor a někteří, zejména v zimě, kdy byla brzo tma, chodili raději
po ulici, aby na chodníku do něčeho nešlápli.
Co jsem ještě viděl? Opět to, jak nám některým je docela jedno, jak
to vypadá před naším domem za našim plotem. Přerostlá zeleň do

chodníku, větve stromů přerostlé tak, že téměř nejde po chodníku
projít a v noci se chodec může při menší ostražitosti i zranit. Prosím
udělejme při jarním úklidu našich zahrádek úklid také venku před
nimi. Pokusme se myslet i na ostatní lidi, kteří s námi bydlí a po
obci se pohybují, mnozí dokonce i pěšky. Jinak nejvíce přerostlou
zeleň do chodníků a ulic bude likvidovat naše rychlá rota.
Na závěr ještě jedna věc k zamyšlení. Někdo, nepředpokládám, že
to byl dospělý, a tím myslím mentálně dospělý člověk, tedy někdo
poškodil okapový svod na budově našeho NP Klubu v Březovské
ulici. Z přiložené fotky je vidět, že toto poškození udělali nejspíše
nějací mladiství, protože museli mlátit do okapové roury poměrně
velkou silou. Tak mě napadá – vysvětlujeme alespoň někdy svým
dětem, že něco rozmlátit nebo poškodit dokáže s prominutím
každý blbec, ale něco vytvořit není jen tak a obvykle to stojí podstatně větší námahu? Někdo to nejprve musel vymyslet, nakreslit,
dát do výroby, vyrobit a pak taky třeba odborně namontovat nebo
postavit. A to platí i pro okapovou rouru.
Prostě, že něco rozbít nebo poničit je spíše
než známka odvahy známka slabého ducha.
Vím, že většina z nás své psy hlídá, zeleň
přes plot nenechá přerůst a své děti vede
k tomu, aby neničily veřejný majetek, ale
není od věci to někdy v naší uspěchané
době připomenout i té menšině.
Lubomír Duda

KLID, ROZVAHU A TRPĚLIVOST,
CO VÍCE DOPORUČIT
Měli jsme pro vás, vážení přátelé a sousedé, připraveny kulturní programy, jež, jak jistě chápete, musely být odloženy. Týká
se to všech programů v polyfunkčním domě, které měly být
v měsíci březnu a které ještě zasahují do první poloviny měsíce dubna. O žádnou tuto akci nepřijdete, jenom si domluvíme náhradní termíny, o nichž vás budeme včas informovat
na našich stránkách.
Velmi lákavá akce s panem Pavlem Fischerem a Jakubem
Jedlinským je připravena na 12. května 2020. Tento program
jsem viděla v Praze na jeho premiéře v Jazz Docku a byla jsem
www.facebook.com/obeczvole

nadšena. Považuji si za velkou čest, že tito umělci vystoupí
i u nás v Polydomě. Doufám, že se v květnu budeme již vracet
k normálu a termín bude dodržen.
Další atraktivní věc, která nás ke konci měsíce května čeká,
je „Recitál Jardy Strejce“, který bude součástí vernisáže jeho
paní manželky Lucky Strejcové. Málokdo ví, jaké krásné obrazy naše paní ředitelka ZŠ, dokáže vytvořit. Termín akce
bude včas zveřejněn a doporučuji, abyste si tento program
nenechali uniknout.
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Poslední akce, na kterou bych vás ráda upozornila a nalákala, je
2. ZVOLSKÝ ROKÁČ. Termín je již daný, bude 22. 8. 2020 od
16 hod. Na Sportovišti Nová Zvole. Domluvili jsme několik revivalových kapel (Ozzy Osbourne revival Praha, AC/DC TRIBUTE),

ale také několik zcela originálních (Sbor břežanských kastrátů,
Nasty Ratz, Attack The Hero, aj.). Těším se na vás, až budeme
zase všichni v pohodě a budeme si užívat bezva zábavy.
Věra Humlová

STAV VEŘEJNÉ SBÍRKY NA SLAVNOSTNÍ
OSVĚTLENÍ KOSTELA SV. MARKÉTY VE ZVOLI
V roce 2018 byla vyhlášena veřejná sbírka na slavnostní osvětlení
kostela sv. Markéty ve Zvoli. Především proto, že zvolský kostel
je tak výraznou dominantou obce a jednou z mála kulturních
památek místního regionu, že si toto nasvětlení jistě zaslouží.
Osvětlení kostela bude provedeno LED technologií (teplý odstín)
s celkovou spotřebou cca 600 W. Po dokončení realizace by bylo
provozováno obcí Zvole. Počítá se s tím, že by nesvítilo po celou
noc, ale pouze ve večerních a ranních hodinách s ohledem na
omezení světelného smogu.
Do sbírky se zapojilo mnoho místních obyvatel, kteří dali dohromady úctyhodnou částku, jež v současné době představuje
240 tisíc korun. Jediným dosavadním výdejem byla platba za
projekt osvětlení ve výši 42 tisíc korun. Podrobný přehled příjmů
a výdajů naleznete na webových stránkách obce Zvole.
V současné době je zažádáno o územní souhlas s provedením
osvětlení kostela. Zároveň probíhají intenzivní jednání s ﬁrmami, které oslovujeme s prosbou o příspěvek. Celkem na realizaci bude potřeba částka ve výši cca půl miliónu korun. Probíhá

i komunikace s ﬁrmami, jež za minimální cenu poskytnou tělesa
osvětlení, elektrorozvodný materiál a odvodňovací trubky, které by odvedly vodu z okapů. Také provedení zemních prací je
předmětem jednání.
Rádi bychom slavnostní osvětlení kostela představili již o letošních Vánocích. Jestli se tak stane, záleží na mnoha faktorech.
V první řadě na penězích, které zatím chybí. Jsem ale optimista.
Věřím, že se projekt osvětlení podaří (i s vaší pomocí) dotáhnout
do vítězného konce.
Pokud byste chtěli podpořit realizaci slavnostního osvětlení kostela sv. Markéty ve Zvoli, můžete tak učinit na transparentní účet
č. 225586866/0600 u Moneta Money Bank a.s. nebo do pokladniček pro tento účel, které jsou umístěny na Obecním úřadě ve
Zvoli, v Polyfunkčním domě na návsi (knihovna), nebo v kostele
sv. Markéty.
Mnohokrát děkuji za vaši přízeň.
Za organizátory sbírky
Vladimír Hudousek

Inzerce

! Nový provoz od 1.4.2020 !

Adriana Lösterová tel: 723 123 230
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