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Vážení čtenáři,
dostává se vám do ruky zbrusu nové vydání Zvolských novin. Jistě jste zaznamenali změnu, která je patrná na první pohled.
Jedná se nejen o nový, moderní design ale
i o barevné provedení.
Vedení obce rozhodlo, že v letošním roce
inovuje a rozšíří formy komunikace a informování občanů. Do této koncepce patří nová podoba Zvolských novin, nově se
obec Zvole prezentuje na Facebooku, pracuje se na nových, modernějších webových
stránkách obce s možností zasílání e-mailů
a SMS zpráv o aktuálním dění v obci.

Facebook
Facebookové stránky obce se nově rozjely
v lednu. V současné době mají přes sto sledujících přátel a jejich obliba stále stoupá.
Najdete zde aktuální a užitečné informace o veškerém dění v obci a okolí. Z některých akcí se přenáší on-line fotky, videa či
www.zvole.info

zprávy. Prolink na Facebook naleznete na
webových stránkách obce. Adresu také ve
Zvolských novinách.

Nový web
Webové stránky obce plní svojí funkci, avšak
žádají si již své obrození. Uživatelé se v nich
sice naučili orientovat, ale stránky se postupně staly nepřehlednými a zaostávají za
moderními trendy. Během dubna bude připravena ke spuštění zkušební verze nových
webových stránek, které vedení obce připravuje s poskytovatelem této služby. Zprávy
a informace zůstanou zachovány, avšak rubriky by měly být přehlednější, vyhledávání
intuitivnější. Přibydou nové funkcionality.
Současná možnost přihlášení se k zasílání e-mailů z obce bude rozšířena i o zasílání SMS zpráv. Vedení obce reaguje tímto na
stoupající zájem ze strany obyvatel Zvole být
informování o okamžitém, aktuálním dění
v jejich okolí.
Pokračování na straně 4

Stavíme na návsi
Výstavba nových autobusových zastávek a chodník
do lokality V Jezerách
 strana 4

Hospodský kvíz
V hospodě se nejen pije pivo,
ale i soutěží vwe znalostech –
přinášíme kvíz i pro čtenáře
 strana 16
www.facebook.com/zvole
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ – NP KLUB ZVOLE
MÍSTO POTULKY A POČÍTAČE?
POJĎTE SI HRÁT!

Prý, všechno už tu bylo… možná, jen v jiném hávu. To člověka napadne ve chvíli,
kdy přichází k domku a hřišti s označením „nízkoprahové zařízení“. Má to svá
pravidla, za jakých na toto zařízení získala obec podporu a za jakých to musí
provozovat. A vlastně po sto letech se jeden moment v naší obci opakuje. Když
se Zvole z podoby domků na návsi a kolem kostela pomalu rozrůstala, páni radní usoudili, že na jejím okraji věnují plochu dětem a vůbec omladině. Neříkalo se
jí ještě hřiště, ale rejdiště. Dnes takovou
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plochu obec zaopatřila za okrajem znovu. Za lesíkem, na dohled od Šmoulova
a Černík, jen o kousek dál od středu obce
a školy. Tam jsme zasedli v útulné kanceláři strohého a útulného domku s mužem,
co má představy, umí vychovávat a je tu
tak říkajíc „odpovědným vedoucím“.
Rastislav Betinec ochotně odpovídal na
následující otázky:
Pokud bychom začali oﬁciálně. Kdy se
tu rozběhl provoz?
Odpovím také oﬁciálně. K 1. 1. 2019.

Rastislav
Betinec

Kdo sem může z těch dětí školou povinných zajít a co musí udělat, co si může
přinést a kdy Vás tu najde?
Tak předně, žádná administrativa, průkazky nebo něco podobného tu nepřichází v úvahu. Jestli někdo dělá nějaký
sport anebo sem jen přijde za zábavou,
je zcela věcí jeho a jeho rodičů. Záleží
jen na vybavení a oblečení, ve kterém se
chce pohybovat. Míče, tepláky, vše podle
svého. Může tu prožít volné chvíle bez
legitimací a placení vstupného či členských příspěvků. Už v tuto chvíli tu najde

www.zvole.info
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otevřené dveře pondělky, středy a čtvrtky
v rozmezí 16 až 19 hodin. Ale není to deﬁnitiva, myslím tím, že může přijít kdokoli a kdykoli ve věku od 6-ti do 26 let. Je
to na domluvě.
Co je cílem Vaším a tohoto vybavení?
Pohybové a sportovní vyžití i pro ty, co
nejsou nikde registrovaní a chtějí si zaběhat, anebo si něco s kamarády zahrát.
Zvyknout si běhat venku na vzduchu
a tento zvyk proměnit v potřebu. Získat
přesvědčení, že je to lepší, než vysedávat
uvnitř.
Dobře, k tomu je ale zapotřebí mít nějaké prostory a vybavení. Jak to je zatím
a co plánujete?
Dětské hřiště pro nejmenší tu již funguje a maminky si zvykají a nacházejí sem
cestu. Na velkém prostoru se plánuje víceúčelové hřiště pro sedm druhů sportu
a rád bych ten prostor opatřil i umělým
osvětlením. A ten velký prostor s přírodním trávníkem? Ten snese módní trendy
jako baseball či lakros anebo jen vybíjenou či přehazovanou a hlavně fotbálek jen tak na menší branky. Výběr je na
návštěvníkovi.
Všechno se časem rozkřikne. Připravujete
něco víc i pro ty, co Vás třeba osloví ve
větší míře?
Samozřejmě, a nejsme nijak pasivní.
Navštívili jsme místní školu. Může tu být
tělocvik tak, jak býval dříve. Mohou se zde
plnit různé limity – jen ovál okolo travnatého povrchu pro běžce má 350 metrů. Je
tu velký prostor pro jejich vlastní nápady.
Nikomu nebudeme do potřeb zasahovat.
Přijdou nás navštívit, zaběhat si, něco si
zahrát, nebudou svázáni žádnou naší povinnou organizovaností. Prostě mají volnou ruku pro své nápady.
www.facebook.com/zvole

Zatím jsme byli jen venku. Co uvnitř?
Klubovny, herny, sociální služby?
I s tím přicházíme. K dispozici jsou tři
klubovny, máme zde již deskové hry různých druhů pro každou věkovou kategorii. Připravujeme místnost na odpočinek,
kde bude TV Hiﬁ a postupně nejmodernější trendy pro děti a mládež. Chceme
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přistoupit i k zimní variantě – třeba pokud to podmínky dovolí i vytvořením ledové plochy. A pokud bude hodně sněhu,
vytvoříme i lyžařskou stopu. Byť třeba jen
hodně krátkodobě. Přivítáme samozřejmě i nápady návštěvníků, aby se aktivně
podíleli a nalézali tady to, co sami potřebují a chtějí realizovat.
Pomýšlíte i na to, čemu se dnes říká širší
veřejnost?
Už takové aktivity proběhly a další jsou
časově zadány. Akce jako třeba čarodějnice, jiný pořadatel tu má cyklistický start
i cíl akce nazvané Trans brody, domovské podmínky tu našli i pořadatelé lesních běhů, myslím, že tu byly už tři ročníky Vinobraní, a dokonce i Woodstock
se obešel bez kritiky nejbližšího okolí.
Můžou se tu napříště scházet i fotbaloví internacionálové při svých výročních

setkáních. Dveře jsou tu otevřené. Stačí
zaklepat (zazvonit) nebo zatelefonovat,
telefon je uveden u hlavního vstupu do
NP Klubu a můžeme začít s čímkoli.
Co říci závěrem? Před sto lety i dnes je
sportování na čerstvém vzduchu tím nejzdravějším, co může člověk pro vlastní tělo udělat. Místo je tu pěkné, čistý
vzduch v neomezeném množství, personál přívětivý a s vlastní sportovní minulostí. Není třeba zastírat, že jde zatím
o pouhý start. Ale to je ten hlavní důvod,
proč jsme na toto místo zašli a věc svým
spoluobčanům přiblížili. A jestli jsme našli nějaký rozdíl mezi „tehdy a dnes“?
Jeden přeci jen ano. Množství „pejskařů“
v blízkém okolí je několikanásobně větší,
než v dobách „tatíčka Masaryka“. Ale, to
věc určitě nezabrzdí ani neomezí…
Na obhlídku nového obecního zařízení
se vypravil Vladimír Zápotocký
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Dokončení ze strany 1

NOVÉ FORMY
KOMUNIKACE
S OBČANY
Nově připravený zvolský web nabídne
tedy možnost registrace občanů k zasílání informací nejen na e-mailové adresy, ale i na mobilní telefony formou
SMS zpráv.
Cílem přehledného uspořádání rubrik
bude snaha, aby návštěvníci nalezli vždy
vše na jednom určeném místě, informace se lépe dohledávaly a neznásobovalo se
jejich umístění na více místech. Počítáme
i s tím, že po určitou dobu bude mít veřejnost možnost se vyjádřit a svými podněty

Zvolské noviny

přispět k lepšímu uspořádání či rozšíření
nebo upravení funkcionalit webu Zvole.
Zpětná vazba veřejnosti bude velmi vítaná.

Zvolské noviny
V letošním roce se redakční rada rozšířila o Moniku Neužilovou. V nové sestavě
pracovala na návrhu změny vzhledu i obsahu Zvolských novin.
Zvolské noviny, jako oﬁciální obecní
zpravodaj mají za cíl informovat vás občany Zvole o aktuálním dění v obci, mají
se zde uveřejňovat aktivity všech občanů,
které stojí za aktuální zmínku a zaznamenání pro budoucí generace. Vše, co stojí za uveřejnění, čím tu v současné době
žijeme, vše, co nám i po čase připomene,
jak „šel život v obci“. Stávající rubriky
byly přetvořeny a doplněny o další.

Jako šéfredaktorka Zvolských novin oslovuji před každým vydáním všechny pravidelné přispěvatele. V letošním roce
jsme se s redakční radou rozhodli, že
oslovím aktivní spoluobčany či sdružení, které nám zatím nepřispívali. Dozvíte
se doufám více o zahrádkářích, včelařích,
hasičích, farnosti či hospodském kvízu
apod. Redakce Zvolských novin je otevřena ke spolupráci s cílem udržet i nadále otevřenost, aktuálnost, seriózní ráz
i obsah. Chceme dát tomuto periodiku
modernější podobu a inovovat formu
i rubriky.
Věřím, že se vám nové Zvolské noviny líbí
a oceníte i nové formy komunikace vedení obce s občany Zvole.
Lenka Betincová
šéfredaktorka

JAK POKRAČUJEME SE STAVBOU ŠKOLKY
Naše nová mateřská škola má již hotovou hrubou stavbu, v současné době se provádí konstrukce ploché střechy. Je již hotová pojistná hydroizolace střechy – parozábrana – objekt je tedy
již chráněn proti srážkám. Stavba má osazena okna a dveře ve
fasádě. Jedná se o hliníkové dveře a okna v kombinaci dřevo–
hliník se zasklením trojskly. Budou probíhat práce na fasádě,
která bude zateplena zateplovacím systém z polystyrenu EPS.
Konečná povrchová úprava fasády bude provedena částečně
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omítkou, obklady kamenem nebo dřevem tak, aby byly plochy
zajímavě rozčleněny. Tyto práce na fasádě a střeše je možno provádět vzhledem k vhodným klimatickým podmínkám.
V interiéru jsou již téměř dokončeny rozvody elektroinstalace,
vody, kanalizace a topení, montuje se vzduchotechnika. V objektu školky je v patrech, kde jsou třídy, vytápění podlahové,
v suterénu jsou deskové radiátory. Vzduchotechnika bude odsávat prostory kuchyně a sociální prostory v patrech, naopak

www.zvole.info
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přívodní vzduch bude předehříván. Dále se provádějí zednické práce, jsou dokončeny omítky ve dvou patrech a betony na
podlahách. Byly vybrány konečné prvky instalací tj. vypínače,
zásuvky, svítidla, zařizovací předměty, obklady a dlažby, podlahové krytiny. Jednotlivé třídy budou laděny vždy do jiné barvy
tak, aby byly pro děti zajímavé a barevné.
V okolí objektu byly osazeny vsakovací galerie na přebytečnou
srážkovou vodu a podzemní plastové nádrže na zalévání zahrady dešťovou vodou. V měsíci březnu budou probíhat také
práce na vrtech a na následném osazení technologie pro tepelné čerpadlo topného systému voda–voda. Obdobné vrty máme
i pro tepelné čerpadlo v Polydomě, kde se osvědčilo, a dochází
k úsporám za vytápění a ohřev vody. Dále bude probíhat výstavba domku v zahradě školky, který bude sloužit jako sklad
hraček, potřeb na úpravu zahrady a zázemí pro technologii. Na
zahradu jsme také vybrali houpačky, lavičky a herní prvky pro
děti a to opět z akátového dřeva s pryžovými dopadovými plochami. Na konci měsíce května se bude do kuchyně v suterénu
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montovat gastrotechnologie. V suterénu jsou kromě gastra
umístěny i prostory pro sklady, prádelnu a žehlírnu. Součástí
školky bude i parkoviště pro deset osobních aut, aby rodiče
mohli své děti vozit i auty.
Práce ve školce probíhají v dobré kvalitě, kterou kontrolujeme
denně jak stavebním dozorem, tak i na kontrolních dnech, jež se
konají každý týden. Bezpečnost na stavbě kontroluje koordinátor bezpečnosti práce. Financování je průběžné z dotace MMR,
kdy je nutno veškeré uhrazené faktury předkládat ke kontrole a následnému proplacení. Tyto práce na žádostech o úhradu
faktur jsou zajišťovány prostřednictvím MAS Dolnobřežansko.
Stavba probíhá dle harmonogramu, předpokladem je dokončení v měsíci červnu – červenci letošního roku. V měsíci srpnu
bude objekt vybaven nábytkem. V září předpokládáme otevření
pro naše nejmenší. Tím bude na mnoho let vyřešen nedostatek
míst ve školce a dále zajištění obědů pro školku, školu a v případě zájmu i pro obyvatele Zvole.
Pavel Koudelka

STAVÍME NA NÁVSI
V letošním roce jsme se rozhodli konečně dokončit výstavbu na návsi a dále propojit náves novým chodníkem z lokality
V Jezerách. Dva roky jsme vyřizovali projektovou dokumentaci a následně stavební povolení na stavbu nových zastávek autobusů a dokončení úprav návsi. Jedná se o projekt, který byl
obyvateli Zvole vybrán ze tří možností řešení úprav dopravy na
návsi a to při volbách do parlamentu v říjnu 2017.
Na výstavbu nových zastávek na návsi bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na stavební práce. Zahájení prací předpokládáme v dubnu a dokončení do června letošního roku. Bude tím
zklidněna doprava v centru obce, autobusové linky již nebudou
zajíždět na náves, kde jsou hráze rybníků a ostatní komunikace
touto dopravou poškozovány. Dojde také ke zklidnění dopravy
před vstupem do školy. Autobusy budou z obou směrů zajíždět
na nové zastávky vedle ulice Jílovská. Autobus do Vraného nad
Vltavou pak bude obsluhovat část obce za kostelem a směrem
po ulici Hlavní, kde bude umístěna navíc další zastávka pro
cestující do Vraného z oblasti ulice Skochovická.
www.facebook.com/zvole

Součástí nových zastávek na návsi bude i dokončení chodníků
a vybudování malého parčíku s lavičkami. Při výstavbě zastávek
bude dokončena i kanalizace na návsi a nové veřejné osvětlení.
Chodníky budou částečně betonové, v parčíku pak s kamennou
žulovou dlažbou. Nový chodník budeme budovat také do oblasti V Jezerách. Ten bude veden mezi zahradami v oploceném
koridoru šíře dva metry. Tím bude zajištěn bezpečný průchod
občanů z této lokality na náves a k zastávkám autobusů novým
přechodem pro chodce. Pod chodníkem bude vybudována dostatečně kapacitní kanalizace na dešťovou vodu, která ji bude
odvádět do rybníku. Chodník bude opět proveden zámkovou
betonovou dlažbou a oplocen. Součástí budou chodníkové odvodňovací žlaby a veřejné osvětlení. Výstavbou nových zastávek by měla být náves klidnějším místem pro odpočinek u rybníků nebo na dětském hřišti.
Pavel Koudelka
Situační výkres stavby na návsi najdete na další straně.
duben 2019
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Situace stavby na návsi
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DOTACE A DÁ SE S NIMI ŽÍT?
Pokud napíši, co si o dotacích ve skutečnosti myslím, budu pravděpodobně zatčen a zavřen pro poškozování zájmů Evropské
unie. Budu je skutečně poškozovat? Pochybuji. Tady v Čechách
máme takový „pěkný“ zvyk. Když po nás někdo něco chce, pro
jistotu přitvrdíme, abychom předvedli, jak jsme dobří. Říká
se papežštější než papež. Máme zákony, například o zadávání
veřejných zakázek, ale v případě dotace poskytovatel pravidla
zpřísní. Výběrové řízení div ne na propisovačky, inkoust a razítka, která při podpisu smluv používáme. A když už se vším
prokousáme, absolvujeme stavební řízení, seženeme peníze,
postavíme (pravděpodobně to nejlehčí v celém procesu) a vyúčtujeme, přijede kontrola, zpravidla dříve, než přijdou peníze.
A ta kontrola není jen tak ledajaká. Nejméně tři vysokoškolsky
vzdělaní mladí lidé se skoro nekončícím seznamem, co vše musíme doložit, a to v originálech či ověřených kopiích. Za každé
pochybení sazba krácení dotace. Desítky, ale spíš stovky, dokumentů ke každé akci. Dvě poslední veřejnoprávní kontroly hovoří za vše.
Ta první na lesní traktor. Rozhodnutím fondu nám bylo mimo
zadávací podmínky nařízeno, že traktor musí mít ochranný rám.
I přes možné dodatečné náklady jsme se snažili vyhovět. Ale nic
takového se s potřebnou homologací na náš traktor nedováží
a ani nevyrábí. Ze strany fondu jednoduchý ortel: „Nebyly splněny podmínky pravidel, dotace se odebírá.“ Stejné vyjádření
i po odvolání ke kontrolnímu orgánu. Další odvolání pak šlo
k Přezkumné komisi ministerstva zemědělství. Nevím, zda zabralo vysvětlování, vyhrožování medializací či to posoudil někdo se „selským rozumem“, světe div se, máme pravdu. Dotace
bude vyplacena.
Ta druhá je na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Čtyři
hodiny tříčlenného kontrolního orgánu nad originály dokumentů a jejich porovnávání se zaslanými kopiemi. Pouhých
dvacet minut v samotném rekonstruovaném objektu. Zájem

nebyl ani o kolaudační rozhodnutí. Na konci jsem se nesměle
zeptal, zda je vše v pořádku. A odpověď? No, skoro všechno, ale
prý nějak nestandartně účtujeme. Že prý je účtování projektu
málo oddělené od ostatního účtování obce a je třeba se poradit s metodickým oddělením. Poté, co desítky dotací účtujeme
stále stejně, a zatím žádné problémy nebyly, trochu překvapivý
závěr. Uvidíme.

V současné době má obec pohledávku za MMR ve výši 17 milionů Kč za dva projekty. Školka a nízkoprahové zařízení. Peníze,
které jsme vydali a o jejich proplacení požádali na podzim 2018.
Škoda že se k proplácení nepřistupuje stejně rychle jako ke
kontrolám.
A závěr? Nemáme rádi dotace a některé obce již ve svých zastupitelstvech schválili, že o ně žádat nebudou. Bohužel je to však
jediná cesta, jak přilepšit obecnímu rozpočtu, tak jdeme dál
a podáváme další žádosti.
Sepsal Mirek Stoklasa
Poznámka: V době vydání tohoto článku již byly pohledávky
MMR uhrazeny, a to v prvním týdnu v březnu.

DAŇ Z NEMOVITOSTI
Když jsem vyslechl prohlášení ministryně pro místní rozvoj paní Dostálové, že
po ukončení dotací z EU by ráda plnila jakýsi fond, který by na základě výzev dále přerozdělovala, upřímně jsem
se zděsil.
Jednou z možností příjmů tohoto fondu
by mohla být prý třeba daň z nemovitosti, kterou by pravděpodobně sebrala
obcím a městům. Ty jsou dnes odpovědné za její výši. Zastupitelstva mají v rukou schválení koeﬁcientu (2 až 5), kterým mohou daň zvýšit. Ve Zvoli držíme
koeﬁcient 1, základní sazbu a odmítáme
jeho navýšení.
www.facebook.com/zvole

Již tak nenasytný systém „sežere“ téměř
polovinu všech našich příjmů. V letošním roce vyjde den daňové svobody na
23. června, což znamená, že 174 dní každý z nás pracuje na zaplacení daní. Pro
mne není uspokojivým argumentem ani
to, že tím zapadáme do statistiky okolních států.
Při své práci narážím na davy úředníků, kteří vydávají povolení či stanoviska, která ve skutečnosti k ničemu nepotřebujeme. O území, které spravujeme
a velmi podrobně známe, tím pádem
rozhodují jiní, často lidé, kteří tu nikdy nebyli a jedinou jejich zkušeností

s naším katastrem je náhled prostřednictvím portálu mapy.cz.
Kdyby se našla politická reprezentace, která by ve svém programu slibovala návrat rozhodovacích kompetencí do
měst a obcí a na základě nových, jednoznačných a výrazně jednodušších zákonů, snížení počtu úředníků, velmi rád ji
budu podporovat. Bohužel dnes jsme
svědky právě opačného trendu.
Sepsal Mirek Stoklasa
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ŠKOLA HROU
Není nad názorný výklad – sdružení ORNITA opět ve škole.
Každý rok přijdou představit jiné druhy opeřenců.

Exkurze v České televizi
Projekt Pravěk v Dolních Břežanech

Děti vděčně přijímají, když je výuka různorodá. Proto jsme
si pozvali odborníky na tělesnou výchovu malých dětí, aby
nám všem ukázali nové trendy.
Sto let České republiky

Tvorba ručního papíru v ekologickém centru Toulcův dvůr

Stará řemesla v Toulcově dvoře
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Sláva, další písmenko za námi

Environmentální výchova má na naší
škole pevné místo. A kde také jinde? Vždyť
žijeme v jedné z nejkrásnějších lokalit
v okolí Prahy. Je nutné si toto výsostné
místo udržet. Tentokrát jsme do ekocentra
Toulcův dvůr jeli za vodními zajímavostmi.

Jestlipak to vyjde?

...nebo na kopec.

Konečně pořádná zima. Tašky do šatny a hurá na led...

Hudba trochu jinak – Theremin je hudební nástroj
vynalezený v r. 1920, na který se hraje, aniž by se ho
hudebník jakkoli dotýkal. Je ovládán pouze pohybem paží,
dlaní a prstů. Vzdálenost ruky od antény, jež je součástí
nástroje, ovlivňuje vlastnost zvuku.

Papoušci – V odpoledních hodinách 20.března 2018 nás ve
školní družině navštívil pan Jindřich se svými papoušky,
které chová u sebe doma. Nejvíce nás zaujali papoušci
Ara, nejen svou pestrou barevností, ale i svou velikostí. Pan
Jindřich nám pověděl mnoho zajímavostí např. jak se stará
o jejich peří, čím je krmí a jak s nimi doma žije. Také ukázal,
jak si je dokáže k sobě přivolat a nakrmit je. Dále jsme měli
možnost vidět i malé opičky, které pan Jindřich s sebou
také přivezl. Na závěr povídání jsme se s papoušky všichni
jednotlivě vyfotili. Akce se všem moc líbila.

www.facebook.com/zvole
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SETKÁNÍ S JUBILANTY
V sobotu 10. listopadu 2018 se konalo ve velkém sálu
Polyfunkčního domu tradiční setkání s jubilanty. Tentokrát
jsme zaslali pozvánky 36 jubilantům, kteří dovršili věk končící
nulou nebo pětkou a začínající číslem 60. Někteří se omluvili,
někteří ne, takže nakonec účast přislíbilo třináct jubilantů, kteří
se také spolu se svými blízkými dostavili na setkání.
Již tradičně na začátku všem přítomným, a jubilantům zvláště,
zazpívaly děti ze školního sboru pod vedením paní ředitelky
Lucie Strejcové. Tentokráte to byli ti nejmladší a bylo úžasné
sledovat, jak pěkně děti zpívají, i když některé byly ve sboru
velmi krátce, teprve od nástupu do školy v září. Novinkou byl,
kromě tradičního piana, také doprovod některých písní na

kytary, kterého se zhostili manželé Strejcovi. Pak již, tradičně,
proběhla gratulace přítomným jubilantům, předání drobného
dárku a poté již volná zábava. K tanci i poslechu hrála výborná
hudba, občerstvení bylo také jako obvykle chutné a všichni se
dobře bavili. Však hudba hrála až do deseti večer a i po jejím
odchodu se někteří bavili dále.
Je škoda, že tentokrát účast jubilantů byla menší než jindy.
Doufám, že jarní setkání bude v tomto směru lepší a pozvaní se dostaví v hojném počtu. Není se čeho bát, naopak je to,
mimo jiné, také možnost seznámit se při dobré zábavě s novými lidmi.
Lubomír Duda

MASOPUST
Masopust. Veselá a hojná to doba, kdy je možno podle tradice
jíst a pít co hrdlo ráčí, než po popeleční středě začne období
půstu. Letos toto období trvalo od 6. ledna do 6. března. A tak
16. února opět nastala ta velká chvíle oslavit masopust, již tradičně, i ve Zvoli.
A jak velí tradice, vše začalo dopoledne v deset hodin.
Nejprve se sešli průvodu chtivé osoby, normální i trochu
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divné – mušketýr i s Mylady, vodník, malá nevěsta, dráček.
Dokonce i nějaká zvířata se objevila. Medvěd, lev – a co to –
i koza na vozíku. Člověk se až diví, kdo všechno nám tu žije.
Po vzájemném okouknutí došlo i na umění. Jenže přednes
ušlechtilých veršů přerušila Polednice, kterou recitátor nechtě
přivolal. A bylo po uměleckém přednesu, za to jsme se všichni
zasmáli a pobavili.

www.zvole.info

Zvolské noviny

Ze života obce

Po představení, starosta předal obec až do půlnoci maškarám, muzika začala hrát a všichni shromáždění vyrazili po vsi.
Málem bych zapomněl na tradiční pochutinu, tu si každý mohl
zakoupit a darovat někomu blízkému z přítomných.
Jak to vypadalo dále, posuďte sami.

www.facebook.com/zvole
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Tím to však neskončilo. Odpoledne za Polyfunkčním domem ve
stanu zábava pokračovala za doprovodu hudby, s dobrým zabijačkovým jídlem a pitím až do pozdních nočních hodin.
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Prostě, masopust se opět vydařil.
Lubomír Duda

www.zvole.info

Černíky

Zvolské noviny

NÁVŠTĚVA ARCIBISKUPSKÉHO
PALÁCE V PRAZE
Ve středu 13. března 2019 uspořádali černičtí zájezd na Pražský
hrad, kde jsme tentokrát navštívili Arcibiskupský palác. Pan
Richard Jozíf byl naším úžasným průvodcem, který nás provedl
nejen prostorami paláce, ale také historií včetně všech souvislostí, které ovlivňovaly dějiny nejen českých zemí, životy významných osobností i prostých lidí. Obdivovali jsme jeho hluboké
znalosti historie i výklad, který byl proložen mnoha příběhy ze
života nejen pražských arcibiskupů.
Úvodní informace jsme si poslechli ve vstupních, nejstarších
gotických prostorách, následně jsme prošli nádvořím a poté se
hlavním schodištěm odebrali do reprezentativních prostor.
V kapli i v audienčním sále jsme měli možnost se posadit do
lavic a na historické židle a uvědomit si jedinečnou slavnostní atmosféru těchto krásných a vznešených prostor. Zde jsme

www.facebook.com/zvole

si vyslechli opět velmi zajímavý, dechberoucí, podrobný výklad
našeho průvodce.

Základní fakta o Arcibiskupském paláci
Bíle zářící třípatrový Arcibiskupský palác patří k nejvýznamnějším pozdně barokním stavbám v Praze. Nachází se na
Hradčanském náměstí, hned vedle hlavní brány Pražského
hradu. Mnohdy se zde rozhodovalo o osudech země, protože
pražskými arcibiskupy se stávala knížata a učenci z nejbližšího
okolí panovníka.
Toto honosné sídlo, kdysi patřící Floriánu Griespeku
z Griespachu, daroval 5. října 1561 na základě věnovací listiny
císař Ferdinand I., prvnímu pohusitskému pražskému arcibiskupu Antonínu Brusovi z Mohelnice a jeho nástupcům. V letech
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První nádvoří: Postmoderní výtah spojuje první
a čtvrté patro – novodobá přístavba.

Nádherný je také soubor devíti francouzských gobelínů s ná1599–1600 byl palác rozšířen a 1676 zbarokizován podle návrhu
J. B. Matheye. Přestavbu paláce v rokokovém slohu dal provést ar- mětem Nové Indie z let 1753 až 56, kterými jsou vyzdobeny
cibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský z Příchovic (1764–1793). některé reprezentativní sály. Tyto drahocenné gobelíny představují tropické krajiny s exotickým rostSochařská výzdoba je dílem I. F. Platzera
linstvem, lidmi a četnými zvířaty. Obrazy
(dnes kopie T. Seidana a Č. Vosmíka).
jsou vroubeny širokými tkanými borduArcibiskup Příchovský dal také postavit nové
rami, napodobujícími zlatý řezaný rám.
hlavní schodiště v rokokovém slohu s bohaVzácnou sbírku gobelínů zakoupil arcitě tepaným lustrem, svítilnami a zábradlím.
biskup Příchovský.
Štuková výzdoba a sousoší na schodišti jsou
Reprezentativní audienční sál je vyrovněž z dílny Ignáce Platzera.
zdoben portréty bývalých arcibiskupů.
Provedl zároveň změny v interiéru, kde
Autory obrazů jsou mimo jiné M. V. Halvyzdobil reprezentační místnosti v rokobax a P. J. Brandl.
kovém stylu. V přistavěných bočních riSrdcem paláce je renesanční kaple svatésalitech se nacházejí pokoje oválného
ho Jana Křtitele a Jana Nepomuckého.
půdorysu, ve druhém patře jsou součástí
Malířská výzdoba kaple ilustruje udáreprezentačních místností.
losti ze života sv. Jana Křtitele, střední
Neobyčejná je vnitřní výzdoba paláce.
První nádvoří: Dva symbolické výjevy
obraz pak legendu rodu Berků z Dubé
Interiér si jako celek zachoval v podsta- na fasádě - „Jákobův sen“ a „Medvědice
požírající vlka“ (zřejmě alegorie církve
o záchraně knížete Jaromíra sv. Janem
tě pozdně barokní charakter. Vyniká
potírající kacíře).
Křtitelem z rukou Vršovců. Malby jsou
množstvím dřevořezeb a rokokového
štuku, překrásnými pozdně barokními lustry, kachlovými kam- autorizovaným dílem Daniela Alexia z Květné. Vstupní portál
do kaple je ze sliveneckého mramoru a je ozdoben znakem arny a dalšími prvky, cenný je původní nábytek a sbírka dobového
cibiskupa Zbyňka Berky z Dubé, který byl zároveň velmistrem
skla a porcelánu.
Rondely jsou vyzdobeny krásnými látkovými tapetami, ve východním rondelu jsou hedvábné s rostlinnými a ptačími motivy a v západním
jsou tapety sametové.
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Černíky

Kaple svatého Jana Křtitele a Jana Nepomuckého
– soukromá kaple arcibiskupů

řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Překvapí sochy Cyrila
a Metoděje. Ale je tu i svatý Václav s dalšími českými patrony.
Nelze přehlédnout pozlacené busty svatých Pavla a Petra. Jde
o jednu z největších palácových cenností. Kapli navštívil papež
Jan Pavel II., Benedikt XVI. i matka Tereza.
Možná řada lidí prostory uvnitř zná, aniž si to uvědomuje. Když
se v Praze natáčel ﬁlm Amadeus, některé scény, zvláště ty palácové, Miloš Forman točil právě tady.
Všech 33 účastníků bylo velmi spokojeno a oceňovali, že mohli navštívit unikátní historické prostory paláce, který je jedním

z klenotů našeho stověžatého hlavního města. Dozvěděli se
mnoho o historii nejen budovy, ale i osob zde žijících, včetně
jejich vlivu na historické události dějin státu.
Jediné nepříjemné byly policejní prohlídky u bezpečnostních
rámů, které jsme museli absolvovat při průchodu do areálu
Pražského hradu a ostrý předjarní vítr, který nám znepříjemňoval cestu od autobusu.
Velké poděkování patří Vladimíru Hudouskovi, který nám návštěvu paláce zprostředkoval a Martinu Uhrovi, který zajistil
dopravu účastníků autobusem přímo z Černík a Zvole.
Sepsala Lenka Betincová

www.facebook.com/zvole
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REPORTÁŽ
Z RESTAURACE U RYBNÍKA
Je to již několik let, co mě Zbyněk Otáhal, tento duchovní otec
zvolského Hospodského kvízu, zval k účasti. Kdykoli jsem ho
potkala, tak své pozvání opakoval. Konečně se mi podařilo zkoordinovat své pracovní a jiné povinnosti a našla si čas navštívit
tuto pravidelnou čtvrteční akci.
Poprvé jsem přišla ve tři čtvrtě na sedm a byla první. Bála jsem
se, že se akce nekoná, ale těsně před sedmou se začali trousit
první účastníci a během chvíle byl salonek plný hlaholících lidí.
Překvapilo mě, kolik lidí zvolí tuto zajímavou aktivitu místo pasivního sezení u televize.

snaží, seč mohou být nějak prospěšní týmu. I když končíme jako
předposlední, tak odcházíme se skvělou náladou, bohatší o některé vědomosti. Jsem zvědavá, kdy některé z nich použiji, abych
zaperlila ve společnosti. Například jak dlouho se stavěl indický
Tádž Mahal, nebo, že bělozubka nejmenší je nejmenší savec na
světě podle hmotnosti. No, teď už to vím a určitě to nezapomenu.
Celý večer se nese v přátelském duchu, panuje dobrá nálada, družstva se vzájemně hecují, ale i podporují.
Chtěla jsem Vás tímto informovat o tom, že také ve Zvoli probíhá pravidelně tato celorepubliková akce, která je oblíbená

Je na první pohled patrné, že se během těch pár let parta stabilizovala, a že si společně strávené chvíle užívají. Nezapomenou
popřát spolusoutěžící k významným narozeninám, ta zase na
oplátku připravila malé pohoštění a přípitek pro všechny, nebo
v předvečer Dne žen byly ženy příjemně překvapeny obdarováním krásnou gerberou.
Byla jsem přidělena k družstvu „Z Paloučku“. Spolubojovníci
mě upozorňovali, ať nečekám, že jejich družstvo bude vítězné.
Chodí se sem hlavně pobavit a také prohýbat mozkové závity,
rozšířit si své obzory. I když jsem k soutěži přistupovala obdobně,
postupně všechny strhával soutěživý duch a je vidět, že se všichni

v mnoha obcích. Domluvila jsem se se Zbyňkem Otáhalem, že
do každého čísla Zvolských novin poskytne pro čtenáře malou
ochutnávku kvízových otázek.
Požádala jsem účastníky kvízu, zda by nenapsali příspěvek
do Zvolských novin z pohledu soutěžících. I když tvrdili, že
nejsou žádní spisovatelé, tak se tohoto úkolu laskavě zhostilo
družstvo Šmoulové. Moc si jejich aktivity vážím a dále uvádím
jejich příspěvek.
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HOSPODSKÝ KVÍZ

KVÍZOVÉ OTÁZKY…

Mnozí z nás si čas od času položí otázku, vídající se i mimo kvízové večery. Každý
co s načatým čtvrtečním večerem. Ve vel- večer je prodchnut vzájemným hecovákém městě je na výběr nepřeberné množ- ním týmů, bujarým smíchem nad vtipnými odpověďmi i nejrůznějšími historkami
ství událostí, kterých se lze zúčastnit, ale
na venkově většinou zbývá jenom hospo- a vtipy, které soutěžící přidají k tématům.
da. V zásadě nic moc, ale ve Zvoli je to To vše pod vedením zapáleného moderátora Zbyňka Otáhala, který má nemalé
o něčem jiném.
Každý týden je tento den v restaura- množství znalostí, ale zároveň nezaostáci U Rybníka už čtvrtým rokem veselo. vá ani humorem.
Schází se zde totiž na hospodském kví- Vítězství není to nejpodstatnější, i když je
zu kolem třiceti hráčů ve stálých šesti tý- příjemné. Tak neváhejte, a přijďte mezi
skvělou partu lidí, kteří se rádi baví. Stále
mech a řeší v deseti tematických okruzích
padesát šest otázek ze všech oblastí života, máme volné místo pro celý jeden tým až
aktuálními událostmi počínaje, přes pří- o osmi hráčích, ale i v některém z aktuálních družstev se jistě najde místo pro
rodu, hudbu, vědu, ﬁlm, zeměpis nebo
dvojice nebo jednotlivce, kteří by nevysport a slovními přesmyčkami konče.
tvořili vlastní tým.
Za zábavou, uvolněním z pracovního
Tým Šmoulové
procesu i pro uplatnění stávajících, ale
Bližší info najdete na facebookové skui získání nových znalostí, se scházejí
lidé, kteří se sice zpočátku příliš neznali, pině s názvem Hospodský kvíz - Zvole
ale časem se z nich stali nezřídka přátelé - U Rybníka

1. Které zvíře má největší oko?
2. Jak se jmenovali brankáři, kteří byli na
soupisce národního družstva na olympiádě v Naganu?
3. Na kterém ostrově se narodil Freddie
Mercury?
4. Kolik hvězd se nachází na vlajce
Spojených států amerických?
5. Které slovo označuje jak nerozhodný výsledek ve sportu, tak vozovnu
tramvají?
6. „Tato kašna a vlasy paní sládkové jsou
ozdobou tohoto města.“ Ve kterém filmu zazněla tato hláška?
7. Který druh automobilové karoserie se
lidově označuje slovem kombajn?
8. Které jméno obsahující 2 písmena B
se někdy užívá jako ekvivalent vládce
pekla Lucifera?
9. Kterému druhu pizzy se říká v hospodské hantýrce kapr?
10. Ve které zemi vznikla i u nás velmi aktivní banka UniCredit?
11. Které slovenské krajské město leží na
řece Hron?
12. Čemu se v potravinářství říká striptýzky?
Správné odpovědi najdete na straně 31.

FOTBAL - DĚTI
Po téměř tři čtvrtě roce přicházím prostřednictvím Zvolských novin s informacemi, co se za tuto dlouhou dobu událo na zvolském
fotbalovém hřišti. Po dvouměsíční prázdninové pauze jsme novou sezónu zahájili poslední srpnový víkend tréninky všech kategorií a třídenním kempem ročníku 2008, který proběhl ve spolupráci s partnerským klubem FC Háje Jižní Město.
Protože v našem oddíle sportuje 120 dětí a dorostenců, jsou
rozděleni podle věku do sedmi skupin. Nejmenšími jsou ročníky 2012, 2013 a 2014 doplněni o několik dětí starších, ale právě
s fotbalem začínajících. Tato skupinka začala společně trénovat na jaře 2018, zatím se vzhledem k věku nezúčastňují mistrovských utkání, ale chystáme se jim letos na jaře domluvit nějaká přátelská utkání. V září a v říjnu děti trénovaly venku na
hřišti, od listopadu se přesunuly do zvolské tělocvičny a jednou
měsíčně vyzkoušely trénovat ve velké hale v areálu branického
Hamru. Tréninky našich nejmenších jsou vedeny zábavnou formou a vedle práce s míčem převládají různé hry a cvičení na
všeobecnou obratnost. Trenéry u této skupiny jsou Lukáš Vnuk,
Martin Svatoň, Nikola Součková a Lukáš Smutný.
Druhou nejmladší skupinou je mladší přípravka, ve které hrají
a trénují děti narozené v roce 2011 a doplňuje je část dětí narozených v roce 2010 pod vedením Jana Řehoře, Tomáše Boříka
a Josefa Ondráčka. Tato skupinka se již pravidelně zúčastňuje
mistrovských utkání pořádaných FAČR (Fotbalová asociace
České republiky), které se hrají formou turnajů ve skupině po
šesti oddílech. Našimi soupeři jsou např. kluci z Dolních Břežan,
www.facebook.com/zvole

Kamenného Přívozu, Černošic, Psár atd. V zimě, podobně jako
naši nejmladší, trénuje tato skupinka v tělocvičně ZŠ Zvole a na
Hamru, navíc se zúčastňuje zimních halových turnajů.
V kategorii starší přípravky máme dokonce tři soutěžní družstva.
První družstvo je složeno z kluků narozených v letech 2009 a 2010,
kteří už hrají fotbal za náš klub také delší dobu a reprezentují pod
vedením Davida Marečka, Jirky Pípala a Vládi Folbera Sokol
Zvole v okresním přeboru starších přípravek. Na to, že hrají často i s protihráči o dva roky staršími (oﬁciálně jsou v této sezóně
starší přípravka ročníky 2008 a 2009), si kluci vedou velmi dobře
a po podzimní části soutěže jsou umístěni ve středu tabulky. Jsou
poslední skupinou, která využívá k zimním tréninkům, vzhledem

Turnaj mladší přípravky v Dolních Břežanech
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Starší přípravka v JumpAréně

Minipřípravka

k její velikosti, zvolskou tělocvičnu a během zimní části sezóny se
zúčastňuje halových turnajů (Říčany, Radotín, Háje).
Druhá skupina trénuje a hraje pod taktovkou Jardy Sofrona,
Lukáše Boháčka a Petra Kohouta (trenér z SK Vrané). Už složení trenérů prozrazuje, že zvolské děti doplňuje několik kluků
z SK Vrané. Abychom dali příležitost zahrát si zápasy i dětem,
které se připojily k našemu fotbalovému oddílu později, zapojili jsme tento tým do soutěže s názvem Jihovýchodní liga, což je
projekt mimo soutěže FAČR, který organizuje již několikátým
rokem náš partner FC Háje. Během podzimu odehrály děti několik vyrovnaných utkání včetně závěrečného turnaje, kterým
úspěšně zakončily podzimní část sezóny.
Nejostřílenější ze skupin starší přípravky je sestava složená jen
z dětí narozených v roce 2008, která již druhým rokem hraje
ve spolupráci s naším partnerským klubem FC Háje JM nejvyšší pražskou soutěž pro neligové týmy a kde si vede velice
dobře. Od nové sezóny budou hrát kluci s Niki opět ve Zvoli
za mladší žáky. Zkušenou partičku trénují Michael Andronikov
s Petrem Lesákem a i v zimě jsme připravili téhle skupince bohatý sportovní program, kde musím kromě tréninků ve vranské
Sokolovně, na Hamru, tréninkům venku a halovým turnajům
(1. místo v Kostelci nad Černými Lesy) zmínit i např. přátelské
utkání proti Dukle Praha na Julisce. Ve spolupráci s rodiči jsme
pro děti zorganizovali na podzim „teambuilding“ v JumpAréně
na Zličíně a v lednu v Lasergamu v Braníku.

Mladší žáci (ročník 2006 a 2007) jsou druhou nejstarší mládežnickou kategorií, kterou ve Zvoli u fotbalu máme. A zároveň
kategorií, která nám dělá ke konci sezóny dlouhodobě největší
vrásky na čele. Od kategorie starších žáků totiž přecházejí hráči
na velké hřiště a klasický fotbalový formát 10+1. Přestože máme
na hřišti téměř 120 dětí, nejsme většinou kategorii starších žáků
schopni naplnit. V této sezóně hrajeme s dvanácti mladšími
žáky okresní přebor. Dva z nich (ročník 2007) budou v další sezóně ještě hrát za mladší žáky a pro zbylých deset kluků hledáme v okolních klubech družstvo, jehož hráči bychom mohli tým
doplnit. V této sezóně trénují hráče Libor Khek, Vlasta Blažek
a Honza Kubát, kluci jsou po polovině sezóny na pěkném pátém
místě v tabulce. V zimě trénují spolu s ročníkem 2008 v tělocvičně ve Vraném, na Hamru v Braníku a odehráli několik přátelských utkání v rámci zimní ligy proti FC Háje JM.
Nejstarší mládežnickou kategorií je dorost, který nám dělá letos obzvlášť radost. Kluky vedou při trénincích a zápasech dva
hráči zvolského B týmu dospělých – Radek Hamouz a Robert
Tomanec. Po několika letech se v této sezóně dorost, který máme
společný s SK Vrané, přesunul z Vraného opět k nám na kopec.
Dorost se v okresním přeboru nedělí na mladší a starší tak, jak je
to ve vyšších soutěžích, a díky tomu spolu hrají často kluci, mezi
kterými je věkový odstup i čtyři roky a tím pádem jsou mezi nimi
velké rozdíly jak ve fotbalových zkušenostech, tak ve fyzických
předpokladech. U nás v týmu tomu není jinak, zkušené hráče

Starší přípravka

Starší přípravka – výhra v Kostelci
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Dorost

Školení trenérů

ročníků 2000 a 2001 doplnili mladší kluci (ročníky 2003, 2004
a dokonce i dva kluci r. 2005). Protože z celého okresu Praha západ měly pouze 4 fotbalové kluby zájem přihlásit do okresního
přeboru družstvo dorostu, byli jsme přeřazeni na okres Benešov,
kde je situace podobná. Náš tým si vede výborně, po podzimu je
na 4. místě se ztrátou pouhých 2 bodů na vedoucí pozici a kluci
se těší, jak na jaře zabojují o celkové vítězství v soutěži. Během
zimní přestávky trénují dvakrát týdně na tréninkovém hřišti
a zároveň jsme družstvo přihlásili do zimní ligy v Jílovém, kde
kluci rovněž bojují o vedoucí příčku.
Kromě mládežnických kategorií hrají za Sokol Zvole i dva týmy
dospělých. A tým reprezentuje klub v I. B třídě a po váhavých

výsledcích z podzimu věříme, že během jara získá potřebné body a udrží se v této krajské soutěži. B tým hraje IV. třídu okresního přeboru a vedle stabilních výsledků se prezentuje hlavně dobrou partou a i mimofotbalovými aktivitami, kdy
například na zápasy k soupeřům z okolních vesnic pravidelně
chlapi vyjíždějí na kolech.
Z dalších aktivit si na závěr dovolím zmínit pravidelná školení
trenérů, čtvrtý ročník Fotbalového hospodského kvízu či focení
starší přípravky a mladších žáků na fotbalové kartičky profesionálním fotografem.
Zapsala: Helena Andronikova

14. ROČNÍK VÁNOČNÍHO
ŠACHOVÉHO TURNAJE
V sobotu 15. prosince 2018 uspořádali Medvědi Zvole ve škole
Da Vinci v Dolních Břežanech již 14. ročník vánočního šachového turnaje. Sešlo se celkem třicet osm hráčů. Hrály se tři samostatné turnaje – dětský, juniorský a elite. Všechny turnaje se
hrály na 7 kol 2 × 15 minut.
V dětském turnaji vyhrál Max Sladovník, který uhrál 6 bodů
ze 7 partií. Za ním skončili druhý Matyáš Zvířecí a třetí Julie
Sladovníková.

Nejlepší v kategorii elite

Nejlepší v kategorii děti

Nejlepší v kategorii junioři

www.facebook.com/zvole
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Výsledky turnaje juniorů

Výsledky turnaje dětí
1.

Výsledky turnaje juniorů

1.

Vojta Straka

2.

Jirka Sladovník

3.

Martin Jungmann ml.

4.

Martin Lukeš

5.

Ondra Máslo

6.

Petr Břeský

7.

Jirka Rybáček

8.

Štěpán Lukeš

9.

Martin Jungmann st.

10.

Patrik Čížek

Max Sladovník

1.

Filip Čermák

11.

Matyáš Jouja

2.

Maytáš Zvířecí

2.

Jirka Rybáček

12.

Béda Novák

3.

Julie Sladovníková

3.

Marek Kůrka

13.

Robert Máslo

4.

Adam Zvířecí

4.

Šimon Novák

14.

Roman Lindauer
Gavriil Vasiliev

5.

Petr Láska

5.

Honza Rybáček

15.

6.

Adam Krauz

6.

Dan Klamo

16.

Ondra Marhold

7.

Samuel Klamo

7.

Tomáš Jungmann

17.

Tomáš Červinka

8.

Vojtěch Břeský

8.

Tomáš Jelínek

18.

Andrea Šuláková

9.

Jakub Šulák

10.

Tomáš Lindauer

11.

Darja Radchuk

12.

Jáchym Farrow

Turnaj juniorů vyhrál Filip Čermák, který
uhrál 5,5 bodu ze 7 partií. Za ním skončili druhý Jirka Rybáček a třetí Marek

Kůrka. Turnaj elite vyhrál Vojta Straka,
za ním skončili druhý Jirka Sladovník
a třetí Martin Jungmann ml.
Turnaj se povedl. Provázela ho příjemná
předvánoční atmosféra. Při závěrečném
vyhlášení výsledků dostali ti nejlepší medaile a diplomy. Drobné ceny dostal ale

každý. Chtěli bychom poděkovat vedení školy Da Vinci za poskytnutí prostor
k uspořádání turnaje a ČPP za poskytnuté drobné ceny. Dík patří i Ondrovi
Strakovi, který měl na starosti „výpočetní
centrum“.
Jana Straková

6. TURNAJ REGIONÁLNÍ ŽÁKOVSKÉ ŠACHOVÉ
LIGY 2018/19 V JÍLOVÉM
V sobotu 5. ledna uspořádali ŠK Medvědi Zvole šestý turnaj regionální žákovské ligy ročníku 2018/19. Hrálo se v sokolovně
v Jílovém. Na turnaj pravidelně přijíždějí výpravy dětí z oddílů
z celého středočeského kraje se svými trenéry a rodiči. Hlavní
organizátoři turnaje Jana Straková s Petrem Havelkou zvládli
registraci všech účastníků bez problémů a všech 92 dětí mohlo
po čtvrt na deset začít hrát.
Šestnáct nejlepších hrálo v turnaji A. Ten se hrál na ochoze
sokolovny, aby hráči, kteří hrají delší partie – celkem 4 kola

tempem 30 minut na partii s přídavkem 10 sekund za tah – měli
více klidu. Turnaj ovládl Kryštof Křížek z Vlašimi, který ztratil
jen půl bodu. Za ním skončili David Hampl z Říčan a Jakub
Vojta z Vlašimi se 3 body. Jedinou dívkou v turnaji byla Josefína
Dudková z Bodců. Uhrála 1,5 bodu a skončila na 12. místě.
Z našich hráčů hrál v A turnaji Matyáš Jouja. Jednou vyhrál, třikrát prohrál a skončil na 14. místě.
Turnaje B se zúčastnilo 36 dětí. Vyhrál Tomáš Bláha z Brodců
(6 bodů), druhý skončil Filip Štěpán z Vlašimi (6 bodů) a třetí

Pohled do hrací místnosti - turnaje B a C

Turnaj A se hrál na ochozu
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Budou se vyhlašovat výsledky

Nejlepší hráči z turnaje B

Laura Sehnoutková z Říčan (5,5 bodu).
Ta byla zároveň nejlepší dívkou v turnaji
B. Z našich Filip Čermák vyhrál prvních
pět kol. Poslední dvě partie bohužel prohrál a to ho odsunulo na 4. místo. Hned
za ním skončil další zvolský „medvěd“
Marek Kůrka (5 bodů). Honza Rybáček
uhrál 4 body a skončil na 12. místě.
V turnaji C hrálo 36 začínajících šachistů. Vyhrál ho Lukáš Machyán z Vlašimi
(6,5 bodu) před Janem Bohuňovským
z Dolních Kralovic (6 bodů) a naším
Nejlepší hráči z turnaje A
Nejlepší hráči z turnaje C
Jirkou Rybáčkem (6 bodů). Hned za nimi
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, bez kterých bychom
na 4. místě skončila nejlepší dívka Adéla Janoušová z Vlašimi
tak velký turnaj nemohli uspořádat:
(5 bodů). Další zvolští „medvědi“ skočili až v závěru výsledkové
• České podnikatelské pojišťovně za poskytnutí ﬁnančního přílistiny - Adam Zvířecí na 27. místě (2,5 bodu), Adam Kranz na
spěvku a propagačních předmětů do cenového fondu
30. místě (2 body) a Matyáš Zvířecí na 34. místě (2 body).
• Sokolu Jílové za poskytnutí prostor pro pořádání turnaje
Připravili jsme diplomy pro tři nejlepší kluky a dívky z každé
a zajištění občerstveni pro všechny účastníky
kategorie. Získali i zajímavé ceny. S prázdnou ale neodešel nikdo. Díky podpoře našeho tradičního sponzora – České podni- • Janě Tulachové, Martině Zvířecí, Lucii Čermákové, Ondrovi
Strakovi, Martinovi Jungmannovi, Jardovi Joujovi, Jirkovi
katelské pojišťovny – si odnesl každý, kdo si k nám přišel zahrát,
Rybáčkovi a Ondrovi Máslovi, kteří pomáhali s přípravou
drobnou cenu.
a organizaci celého turnaje, připravili hrací místnost a dohlíCeny jsou předány a jednotlivé výpravy odjíždějí… Jako vždy
želi na své svěřence během hry.
jsme našli pár zapomenutých přezůvek a dalších věcí. Jejich maJana a Luděk Strakovi
jitelé se snad přihlásí. My už se těšíme, až si k nám děti z našeho
regionu přijedou za rok zase zahrát.

MEDVĚDI ZVOLE V SEZÓNĚ 2018/2019
Šachový oddíl Medvědi Zvole pro tuto sezónu rozšířil svoje aktivity, do regionálních a krajských soutěží postavil dokonce dva
týmy.
Tým A již před několika lety postoupil přes regionální přebor
až do krajské soutěže, ve které od té doby úspěšně reprezentuje Zvoli. Pod vedením zkušeného kapitána Bédi Chaloupky
dosahuje i na této poměrně vysoké krajské úrovni výborných
výsledků. Pravidelně se pohybuje na medailových místech těsně pod postupovými pozicemi. I v této sezóně se drží v popředí
tabulky v roli černého koně soutěže. Toto pravidlo Medvědi potvrdili svým vítězstvím v 7. kole nad průběžně vedoucím týmem
ze Slaného.
www.facebook.com/zvole

Tým B, který vznikl před začátkem této sezóny, je veden kapitánem Jirkou Rybáčkem. Tým je otevřen všem hráčům a důležitá je také možnost zapojit do této soutěže i děti a mládež. Tým zatím nemá žádné postupové ambice, ale umožňuje
dětem vyzkoušet si podmínky v týmových soutěžích a sbírat
zkušenosti.
Máte rádi šachy a chtěli byste si občas zahrát, nebo byste si
trouﬂi hrát i týmové soutěže či turnaje? Můžete se přidat, rádi
vás přivítáme. Tréninky dospělých se konají v neděli večer, tréninky dětí jsou v úterý a v pátek. Kontakty naleznete na webu
SK Zvole www.skzvole.cz.
Jaromír Háněl
duben 2019
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SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU V ČERNÍKÁCH

Sérii adventních akcí ve Zvoli a Černíkách zahájilo slavnostní
rozsvícení vánočního stromu VIKTORKA v Černíkách. Aktivní
parta členů Českého zahrádkářského svazu Černíky připravila v pátek 30. listopadu 2018 tuto tradiční akci pro své sousedy
a příznivce černických akcí.
Pro více než 80 návštěvníků byl připraven výborný svařák, čaj,
další alkoholické a nealkoholické nápoje a samozřejmě avizované buřty, které si účastníci opékali na dvou připravených ohništích. I když celý den mrzlo a bylo pod nulou, lidé nelenili a přišli
se pobavit se sousedy. Pro děti bylo pod stromečkem přichystané malé překvapení – adventní kalendáře, které za předvedenou
písničku, či básničku obdržely od moderátora celého večera

Radka Hrdiny, kterému tímto děkujeme za tuto formu podpory
naší akce.
A když jsem u toho děkování, zaslouží si jí i obsluha improvizovaného stánku, které se ujaly Věrky, jmenovitě Podhorecká
a Krejčová, Alena Betincová a také dlouholetá příznivkyně
a kamarádka Černík Pavlína Holcmanová. Ocenění si zaslouží i ti, kteří připravili a slavnostně ozdobili nejen jedličku, ale
i její okolí. Stromek byl opět ozdoben vlastnoručně vyrobenými ozdobami, ke kterým letos přibyly přírodní ozdoby vyrobené
ze stříbrně nabarvených a ozdobených svazků šišek. Akce byla
zahájena kolem šesté hodiny večer, a kolem desáté hodiny byla
kolem ohňů ještě veliká skupina spokojených hostů. Poslední
účastníci se rozešli o půlnoci.
Tímto příjemným večerem jsme ukončili oﬁciální akce, které
jsme v Černíkách uspořádali v roce 2018. Neoﬁciálně se samozřejmě scházíme i o vánočních svátcích, kdy společně trávíme
i část Štědrého večera a Silvestr. Parta prostě drží pohromadě
a příznivci vždy vědí, kdy a kde se spolu můžeme setkávat a trávit příjemně společný čas, a že jsou vždy vítáni.
Lenka Betincová

Moderátorem večera byl Radek Hrdina
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VEČER S HARFOU
Páteční večer 23. listopadu byl v Polyfunkčním domě večerem koncertním.
Dokonce řeknu, že neobvyklým koncertním večerem. Měli jsme možnost vyslechnout koncertní skladby na poměrně neběžný nástroj, sólovou harfu. Zahrát nám
přišla paní Zbyňka Šolcová. Na vozíku za
autem (do něj se nevejde) přivezla krásnou
koncertní harfu, dopravila ji do velkého
sálu a zahrála všem přítomným.
Protože se již blížil čas vánoční, odpovídal tomu i výběr autorů skladeb. G. F.
Händel, J. S. Bach, C. Debussy, C. SaintSaëns, ale i J. L. Dusík a Antonín Dvořák,
to abych jmenoval ty známější autory.
Paní Šolcová však zahrála i dvě vlastní

skladby a na závěr pak Parafrázi na symfonickou báseň B. Smetany „Vltava“ od
H. Trávníčka, který byl Smetanovým současníkem a profesorem hry na harfu. Ve
všech skladbách se ukázalo, díky výborné
interpretaci paní Šolcové, jak báječný nástroj sólová harfa může být.
Á propos. Víte, kolik má harfa strun? Je
jich 47. A víte, že harfa má nějaké pedály, na které se šlape? Ano, má. Je jich přesně sedm. Proč právě sedm? Je to proto, že
ladění všech strun je po celých tónech.
A půltóny se vytvářejí právě sešlápnutím
příslušného pedálu, který přes pákový
mechanismus danou strunu v každé oktávě natáhne tak, aby zněla přesně o půl
tónu výš. A protože je ve stupnici
právě sedm různých tónů, je potřeba i sedm půltónů, tedy i sedm
pedálů – hudebníci a znalci, nechť
mi prominou. Je
patrné, že hrát na
harfu není nic jednoduchého, hraje se, podobně
jako u varhan, jak

rukama, tak i nohama. Na rozdíl od klavíru nebo varhan, harﬁstka nebo harﬁsta
však při hraní nepoužívá malíčky, protože
by to lidově řečeno malíčkem pořádně neubrnkl. Zajímavé, že?
Co dodat? Koncerty pro sólovou harfu
nejsou běžné ani ve velkých koncertních
sálech. A u nás ve Zvoli jeden takový proběhl a já věřím, že není poslední.
Za všechny velice spokojené
posluchače Lubomír Duda

PŘEDVÁNOČNÍ PRIME TIME VOICE
Dá se říci, těsně před Štědrým dnem,
konkrétně 21. 12. 2018, se konal v Polyfunkčním domě tak trochu netradiční
koncert skupiny Prime Time Voice. Co
je to za skupinu? Nahlédněme do jejich webových stránek. „Formaci tvoří
dámské vokální trio s širokým pěveckým záběrem a bohatým uměleckým
curriculem ve spojení s instrumentálním sdružením o (zpravidla) tříčlenném
počtu hráčů – vynikajících jazzmanů.
Společným cílem této šestice je „ jít po
vnitřní síle hudby prostřednictvím starých, zapomenutých, nezapomenutelných, znovuobjevených či zbrusu nových nejen ﬁlmových melodií“.
Dana Šimíčková – soprán, Taťána
Roskovcová – mezzosoprán, Marta
www.facebook.com/zvole

Marinová – alt, Jiří Kovář – kytara, Jan
Dvořák – bicí a Jaroslav Šimíček – kontrabas, v tomto složení u nás koncertovali – přesvědčili vděčné posluchače, že
i těsně před
Vánocemi je
možné jazz o v ý m zpě vem potěšit a
umocnit předvánoční atmosféru. I koledu
jsme vyslechli.
Prostě bylo to
moc pěkné.
Myslím, že
pestrost a
r ů z n o ro d o s t

kulturních programů v Polyfunkčním
domě by nám mohlo závidět nejedno
i větší město. Díky za to.
Lubomír Duda
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ZVOLSKÉ VÁNOCE
Dnes, kdy se pouštím do psaní těchto řádků, je Popeleční
středa. To je den, kdy začíná postní doba, čas přípravy na
Velikonoce. Já však usedám k počítači, abych zavzpomínala, jak jsme na konci roku ve Zvoli společně prožívali vánoční
svátky. Získat fotodokumentaci z vánočních setkání od přátel
a známých bylo takřka nemožné, já také prakticky žádnou nemám. Je to asi proto, že atmosféru těchto dní ukládáme spíše do svých srdcí než do fotoalb. A na mobily a selfíčka při
všech těch vzájemných setkáních v družném hovoru a veselí
ani ve chvílích rozjímání moc nemyslíme.
Ve Zvoli, dá se snad říci, se již vžila určitá tradice společných
oslav Vánoc i příprav na ně. Nejinak tomu bylo i na sklonku
loňského roku.
Vše začalo první adventní nedělí na začátku prosince, kdy byla
v našem kostele sv. Markéty sloužena slavnostní mše. Jako
vždy spoluvytvářeli příjemnou atmosféru zpěváci a muzikanti
ze Zvole a okolí. Návštěvníkům na další cestu zářila zapálená první svíce na velkém adventním věnci a doma pak svíce
na věncích požehnaných během bohoslužby.
V době adventní přišel do Zvole sv. Mikuláš s čerty a anděly. Velkou práci s nadílkou měl v našem Polyfunkčním domě.

Zde Mikuláše netrpělivě vyhlížel plný sál dětí, které se pro něj
během čekání naučily písničku, aby ho mohly také něčím obdarovat. Některé se sice trošku bály, aby si je čert neodnesl do
pekla, ale Mikuláš měl naštěstí všechny čertoviny přítomných
pekelníků pod kontrolou. Nakonec vše dobře dopadlo a děti si
šťastně odnesly domů své dárečky.
K přípravám na Vánoce již tradičně patří adventní jarmark.
I letos se v Polydomě sešlo množství dětí, aby si vyrobily nějakou vánoční ozdobičku. Zároveň zde mnoho šikovných lidí
nabízelo krásné výrobky s vánoční tematikou a také praktické
i roztomilé dárky.
Hned večer po jarmarku se zcela zaplnil kostel. Částečně
umělci, neboť když do našeho malého kostelíka přijede tak
početný sbor jako je Hlahol, je od presbytáře až po první lavice plno. Všechna ostatní místa zaplnili návštěvníci, kteří si
přišli poslechnout tradiční Českou mši vánoční Jakuba Jana
Ryby. A opravdu nebylo málo těch, kteří neváhali a v čase
již vrcholících vánočních příprav přišli dát odpočinout tělu
a potěšit duši.
Do Vánoc zbývalo už jenom pár dní, když se náš kostel znovu naplnil k prasknutí. Tentokrát byly účinkujícími děti ze

Muzikanti a zpěváci – z nácviku na zpívání v kostele

Pastýřská hra
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zvolské školy. Pastýřská hra, vánoční příběh o Ježíškovi, Marii
a Josefovi. Pokaždé jiný a pokaždé stejný. Nevím kolik let už se
střídají generace účinkujících školáků a jejich rodičů, ale radost, napětí i zářící očka hledající v publiku ty „své“, jsou stále
stejná. A to je dobře.
Teď už byla do Vánoc opravdu chvilka, takže bylo potřeba nazdobit v kostele stromky, postavit veliký keramický betlém,
který děti ze školy po léta vyrábějí, uklidit, aby vše bylo připraveno. I tato práce měla svou každoroční atmosféru. Přišli
pomoct děti i dospělí.
Takřka v předvečer Štědrého dne jsme se v hojném počtu setkali u vánočního stromu na návsi. Zpívaly se koledy za doprovodu našich milých muzikantů, povídalo se, popíjel svařáček,
ochutnávalo cukroví. Dlouho do pozdního večera se spolu
sousedé dobře bavili.
Štědrý den si už nelze představit bez odpolední cesty do kostela pro betlémské světlo. Když jsem šla se svou lucernou letos Březovskou do Zvole a viděla to množství poutníků, kteří
přicházeli ze všech směrů po všech možných cestách v nekonečném zástupu se svými lucerničkami, tajil se mi dech. Jak
je to možné? Na Štědrý den odpoledne a na čtyři sta lidí ze

www.facebook.com/zvole
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Zvole a okolí se vypraví na takovou pouť. Ale ano. Prohodit
pár slov s lidmi, na které není přes rok čas, podívat se na rozzářený betlém a hlavně přinést si domů trochu toho světla
z Betléma nejen v lucernách, ale i v srdcích, vždyť o tom vlastně ty Vánoce jsou.
Uplynulo jen pár hodin, tak akorát, abychom si stihli v klidu
vychutnat štědrovečerní večeři a rozbalit dárky, a už jsme se
opět mohli společně sejít, tentokrát na „půlnoční“, která se
tradičně konala v příjemných 22.00. Zpěváci a muzikanti museli být na místě samozřejmě mnohem dřív, aby naposledy vše
vyzkoušeli a rozezpívali se. To aby výsledný zážitek pro nás
všechny byl tak krásný jako každý rok. Při půlnoční se zdá být
zvolský kostelík vždy strašně malý, a tak zde k sobě mají všichni blízko nejen obrazně. Krásná hudba a zpěv, povzbuzující
promluva, rozsvícené svíčky v rukách návštěvníků zářící v potemnělém kostele, množství vzájemných přání krásných a požehnaných Vánoc, Ježíšek v peřince v Mariině náručí a veliký
Betlém poutníků, těch keramických i těch v kabátech a bundách, kteří za Ježíškem přišli, to vše spoluvytváří neopakovatelnou atmosféru této bohoslužby, kterou lze těžko popsat, tu
je třeba zažít.

duben 2019
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Zpívání pod vánočním stromem

Půlnoční mše

Druhý den, na Boží hod vánoční, se odpoledne v kostele sv. Markéty sešli další poutníci, malí i velcí, aby zazpívali
Ježíškovi něco z českých i světových, tradičních i moderních
koled.
Po celou dobu adventní i během Vánoc také přispělo mnoho
dárců na sbírku na osvětlení kostela, nejčastěji nákupem kalendáře nebo pohlednic, ale také ﬁnančním příspěvkem. Všem
dárcům upřímně děkujeme.

26
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A děkujeme všem, kteří se podíleli na společných oslavách
Vánoc. Díky vám všem, kteří jste organizovali, zařizovali, hráli, zpívali, vařili, uklízeli, zdobili a jinak účinkovali a také vám
všem, kteří jste k příjemnému prožití Vánoc přispěli svou milou
přítomností.
Lucie Prokopová

www.zvole.info
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VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019
(NEJEN) VE ZVOLI A ČERNÍKÁCH
Milí přátelé,
výsledek Tříkrálové sbírky 2019 ve Zvoli a Černíkách činí
krásných 45 036 korun. Částka vybraná v celé zbraslavské
farnosti (kam územně patří i Zvole) je 91 638 korun. Celková
částka vybraná v ČR pak představuje nový rekord ve výši
120 miliónů korun. Tyto peníze jsou určeny na podporu lidí
v nouzi u nás i v zahraničí.
Jak jistě víte, část peněz vybraných ve zbraslavské farnosti
(cca 25 tisíc korun), je určena jako příspěvek na nákup speciálního masážního lůžka pro Mezigenerační centrum Julie
v pražské Zbraslavi. Lůžko je nezbytně nutné pro úspěšnou rehabilitaci pacientů po mozkové příhodě. Jeho cena je
téměř sto tisíc korun a náš příspěvek výrazně urychlí jeho
zakoupení.
Milí přátelé, rádi bychom vám ze srdce poděkovali za váš
velmi vstřícný přístup k Tříkrálové sbírce. Děkujeme všem
malým i velkým koledníkům, kteří překonali zimu, pohodlí a ostych. Také děkujeme vám, kteří jste jakoukoli částkou

www.facebook.com/zvole

přispěli do sbírky. Snad nikdo z koledníků se nesetkal s nezájmem nebo odmítnutím. Právě naopak. Z Tříkrálové sbírky
se v naší obci stala společenská událost podporovaná farností,
školou, obcí… Škoda jen vysoké nemocnosti malých i velkých
koledníků, kvůli které se nám nepodařilo navštívit všechny
domácnosti. I přes tuto nepřízeň jste prokázali svá otevřená
srdce a přispěli nejen do pokladniček, ale také jste obdarovali malé koledníky sladkostmi a ty velké něčím ostřejším pro
zahřátí. Výsledek je to velmi povzbudivý. Velké poděkování
vám všem.
V průběhu měsíce března 2019 dojde k převodu plánované
částky 25 tisíc korun na účet Mezigeneračního centra Julie
k nákupu masážního lůžka. Následně bude zakoupeno i masážní lůžko a bude připraveno posloužit prvním pacientům.
O jeho nákupu vás budeme informovat.
Za organizační tým
Vladimír Hudousek

duben 2019
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CO SI BUDEME PŘIPOMÍNAT LETOS?
Loňský rok je za námi. „Osudové osmičky“ jsme připomínali
i oslavovali. Vlastně všichni. Nabízí se otázka : a co si budeme
připomínat letos? Mohli bychom zajít hodně daleko zpět a připomenout si, že 1.září to bude už 245 let (1774), co byla Marií
Terezií zavedena povinná školní docházka a ve Zvoli se začalo

povinně „triviálně“ vyučovat (tedy žáci se učili číst, psát a počítat). Tam však naše paměť nesahá. Tak jen dvacáté století.
Trochu z těch významnějších událostí z nedávných letopočtů
končících devítkou si můžeme o naší obci připomenout.

1909 – Založení Sboru dobrovolných hasičů. Už je to sto
a deset let, co naši obecní zastupitelé považovali za nutnost,
ustavit ve Zvoli Sbor dobrovolných hasičů. Do vínku se postarali i o výstavbu vlastní zbrojnice. Tuto podobu měla od začátku. S jednou výjimkou. Ten husitský kalich na samé špici
přidělali až o desetiletí později. To bylo tak. Rokem 1919 se
už rozeběhl „nový čas“ ve svobodné Československé republice.
Přišly i změny náboženské. Proti dominujícím katolíkům byla
založena církev hodně vlastenecká. Církev československá.
Dnes přidala do názvu ještě slovo husitská. A mezi tehdejšími
hasiči ji ohromně propagovalo všech pět jejích členů = bratrů
Strnadů (Josef, František, Emanuel, Ladislav a Karel). Také do
ní všichni vstoupili a pokřtili tu i své potomky. Někteří další
hasiči se přidali. Od roku 1920 tak hasičská zvonička ohlašovala nejen nebezpečí požáru (tehdejší mluvou alarm), ale i pohřby a bohoslužby členů nové církve.

1929 – Končí první etapa elektriﬁkace naší obce. Začala ro- 1939 – Ochotnická představení místo tancovaček. Začaly
smutné časy Protektorátu Čechy a Morava. Německá okukem 1924, Antonín zeman byl ﬁrmou Křižík určen provozním
technikem (měl potřebná oprávnění), stál už nový transformá- pační moc zakázala „tancovačky“. Nesměli jsme se radovat.
Potěšením bývala nedělní odpolední představení našich ochottor (slouží dodnes v sousedství bydliště nynějšího starosty) a už
tehdy se vydávaly výjimky. Tu první mělo toto stavení Kataržuků. nických divadelníků. Režíroval pan Josef Tikovský. Když nic jiného, od kostela až do lesního „dívadla“ se šlo s muzikou. Zpěv
Nástřešák na doškové střeše musel mít zvláštní (prý tuplované)
„zakázán“ nebyl…
oplechování.
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1949 – Hokejisté sehrají od 25.prosince do Nového roku sedm
zápasů! Patrně vrcholící éra našich hokejistů. Hokej míval lepší výsledky jak fotbal a těšil se pravidelně pěkným návštěvám.
Zájem neopadal ani „o svátcích“. Ta naše bilance v titulku to
také ohlašuje. Tahle sestava odehrála ta vzpomínaná utkání: stojící odleva jsou František a Jaroslav Škobisové, Václav a František
Hůrkové, Jaroslav Štěpánek a Miroslav Doležal, dole jsou odleva Josefové Strnad a Svoboda, Jiří Kauer, Emil Urban a Stanislav
Smíšek.

1969 – Pro fotbalisty to byl zlomový rok. Střídání generací tehdy
v našem fotbalu „ani nebolelo“. Pořád tu bylo dost dobrých hráčů. Po neuvěřitelných 22 letech začal svlékat dres prvního mužstva
nezapomenutelný „Honza“ Prchlík, po 16 letech se Míla Řezníček
posouval už deﬁnitivně do úlohy trenéra a kauče, po 13 letech připravoval konec svého účinkování v našich barvách Jenda Malý
z Ohrobce, Jarda Zajíček s Karlem Justiánem už vedli úspěšně dorost. Na posílení „áčka“ už se čekalo krátce. Bylo odkud. Z vojny
se vraceli Josefové Brchel s Boháčkem a po nich Jarda s Mirkem
Hrubých, Vladimír Přeučil a Jarda Kopelent. A tak jen pro připomenutí ti muži na snímku. Horní řada zleva : Pavel Jasanský, Jenda
Malířský, Josef Knotek, František Hrachovec, Jarda Malířský,
Josef Blábol, Láďa Tománek a Jenda Malý z Ohrobce, dolní řada
zleva: Jarda Malý, Petr Jasanský, Míla Řezníček a fanda Škobis.

1959 – Oslavy půlstoletí založení hasičů propršely a začal se stavět
televizní vysílač Cukrák. Hasiči měli připravené důstojné oslavy půlstoletí svého založení včetně okrskové soutěže a výstavy své techniky.
Zasáhla vyšší moc. Pršelo, jen se lilo a tak vznikl „na sále“ pod promítacím plátnem biografu tento už legendární snímek všech účastníků
slavnostního zasedání. Druhá momentka je z okamžiku, kdy Antonín
Zeman nechal minutou ticha vzpomenout na již nežijící kamarády
a pak zapřednášel „zprávu o činnosti“. Odleva stojící pánové Hřebík,
Nejedlý, Tikovský, Strnad, Růžička a Blábol ho poslouchají. A ještě jedna zásadní novinka. Poslední léto si takového vranského pohledu mohli
užít návštěvníci korzující „na homoli“, na vrcholu Cukráku už napříště
až po dnešní časy dominoval televizní vysílač stejného jména.

www.facebook.com/zvole

1979 – Skončila úplná náhrada střešní krytiny na našem kostele. Hodně let
přinášely pohledy na náš kostel stejnou
taškovou krytinu. Toho roku, spoušť fotografova potvrdila novotu. Zastřešení zvolského svatostánku svítilo do dálky. Novou
plechovou střechou. Pohled na kostel byl
a je pěkný ze všech stran. Tehdy, jako dnes.
Z archivních materiálů sestavil
Vladimír Zápotocký
duben 2019

29

Kalendárium

Zvolské noviny

KALENDÁRIUM
Datum

Čas

Akce

DUBEN
7. 4. 2019

od 10 hod.

Vynášení Moreny v 10:00 sraz před ZŠ Zvole

7. 4. 2019

od 14 hod.

Velikonoční Jarmark
+ Dílna pro děti - tvorba velikonočních věnečků apod. (Polydům)

9. 4. 2019

od 19 hod.

Adolf Forman - cestovatelská beseda - Jihovýchodní Asie (Polydům)

10. 4. 2019

od 14 do 18 hod.

13. 4. 2019

od 8 hod.

13. 4. 2019

od 9 do 14 hod.

16. 4. 2019

od 18 hod.

21. 4. 2019

od 9.30 hodin

23. 4. 2019

Zápis do ZŠ, budova ZŠ Zvole
Výlet Litoměřice (ČZS Zvole) - odjezd v 8 hod. od školy
XV. ročník turnaje o ZVOLSKÉHO MEDVĚDA - RODINNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ
(základní škola Da Vinci, Dolní Břežany)
Kytarový koncert nadějných hudebníků pod vedením Edity Škodové (Polydům)
Velikonoční mše se zpěvy v kostele sv. Markéty v neděli.
Zpívají a hrají sousedé ze Zvole a Ohrobce.
Kino v Polydomě - název filmu bude uveden později
na stránkách www.zvole.info KULTURA

27. 4. 2019

od 15 hod.

Černický slet a maškarní rej (spolková zahrada ČZS Černíky)

28. 4. 2019

od 19 hod.

Vystoupení Jany Rychterové, skvělé, vtipné textařky a písničkářky
za doprovodu její kapely (Polydům)

30. 4. 2019

Zvolské čarodějnice (Sportovní areál Březovská)

KVĚTEN
9. 5. 2019

od 10 do 16 hod.

11. 5. 2019

od 8.30 hod.

18. 5. 2019

Zápis do MŠ, budova MŠ Zvole
Závody "Chyť a pusť" (Zvolská náves u hasičárny)
Setkání jubilantů + vítání občánků (Polydům)

21. 5. 2019

od 18 hod.

24. 5. 2019

od 18 do 21 hod.

30. 5. 2019

od 19 hod.

Vystoupení žáků z flétničkové školy Česti Preclíka (Polydům)
Noc kostelů ve Zvoli (pouze otevřený kostel pro osobní návštěvu)
Koncert Gabriely Vermelho, charizmatické zpěvačky s jejím neméně úžasným
hudebním doprovodem (Polydům)

ČERVEN
1. 6. 2019

od 14 hod.

12. 6. 2019
15. 6. 2019

Dětský den pro zvolské a černické děti. Odpoledne plné her a zábavný program „Hrajeme si s klaunem“ (spolková zahrada ČZS Černíky)
Pohodový večer s Ivo Šmoldasem (Polydům)

od 13:00

Oslava 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Zvole.
Vystavení zásahové techniky včetně vyprošťovacího tanku.
Dynamické ukázky zásahu Integrovaného záchranného systému.
Hudba, tanec, stánky s občerstvením (Sportovní areál Březovská).

Vyhrazujeme si možnou změnu u uvedených akcí.
Bližší informace budeme průběžně uvádět na webových stránkách Zvole a Facebooku.
Všechny pozvánky budou uveřejněny na webových stránkách a Facebooku obce a vyvěšeny ve vývěskách.
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Zprávy obecního úřadu
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OBYTNÁ ZÓNA
Vážení spoluobčané, vážení řidiči.
Píši tento článek jako reakci na stížnosti občanů ohledně úklidu a posypu ulic
v zimních měsících. Je jedno, jaký den
jsem projížděl ulice Nové Zvole, ono je
to každý den podobné. Napočítal jsem
56 vozidel stojících v ulicích této části obce.
Chtěl bych opět zopakovat všem, doufám,
známou skutečnost že ve Zvoli je značná část ulic označena jako Obytná zóna.
Protože opakování je matka moudrosti,
krátce shrnu základní informace:
Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou
„Obytná zóna“ a konec značkou „Konec
obytné zóny“. Touto dopravní značkou se
označují části obce, kde je nutné zmírnění
intenzity dopravního provozu. Nejčastěji
je obytné zóně porušován zákaz stání.
Řidiči značku „obytná zóna“ často přehlédnou nebo ani neznají její význam. Za

ní platí v celé oblasti ulic či částí města
režim povoleného parkování, tedy stání,
pouze na označených parkovištích. Mimo
tato parkoviště může řidič pouze zastavit,
a to na nezbytnou dobu potřebnou k naložení nebo vyložení nákladu, či k neprodlenému vystoupení nebo nastoupení osoby. Pak musí řidič s vozidlem odjet,
žádná křižovatka platnost této dopravní
značky neruší. Důležité je, že nejvyšší povolená rychlost pro motorová vozidla činí
20 km/h. Řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. V případě nutnosti musí zastavit vozidlo. V obytné zóně musí chodci, včetně
hrajících si dětí, umožnit vozidlům jízdu.
V neposlední řadě bych kladl velký důraz
na skutečnost, že při vyjíždění z obytné
zóny na jinou pozemní komunikaci musí
dát řidič přednost v jízdě vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci.
Navrátím se na začátek tohoto článku.
Praktický dopad nedodržování pravidel pro Obytnou zónu má vliv na snížení

komfortu života obyvatel zde žijících.
Vozidla parkující v ulicích znemožňují
průjezd úklidové technice. Z ulic se stávají jednosměrné ulice, což je vlastně jiná
kapitola vyhlášky 361/2000 Sb. o pozemních komunikacích. Správa obce nemůže
díky parkujícím vozidlům řádně vykonávat uklízení a udržovací práce a začíná kolotoč stížností a zdůvodňování.
Pokud obyvatelé budou respektovat daná
pravidla, budou mít i ulice daleko čistší
a upravenější.
Rastislav Betinec

Inzerce

Nabídka inzerce na fotbalovém hřišti Sokol Zvole
Vážení přátelé fotbalu,
rádi bychom Vám nabídli možnost inzerce v podobě reklamního banneru
Vaší společnosti na fotbalovém hřišti Sokol Zvole pro roky 2019 a 2020.
Chcete být neustále na očích široké veřejnosti? Náš fotbalový klub má
registrovaná 2 seniorská mužstva a 7 mládežnických mužstev.
Každý rok se na hřišti odehraje více jak 100 fotbalových utkání, která
navštíví několik tisíc lidí.
Fotbalové hřiště je též místem dalších společenských a sportovních
událostí, které také navštíví mnoho lidí z řad široké veřejnosti.
Zde náhled reklamní cedule - banneru:

Ɣ PRODEJE
Ɣ PRONÁJMY
Ɣ .283ċ
Ɣ PORADENSTVÍ
Ɣ ODHADY
352'ċ',&.È
ěË=(1Ë
Ɣ (1(5*(7,&.e
ŠTÍTKY

Podmínky inzerce:
Rozměr PVC banneru:
Finanční příspěvek:

2m x 0,8m
5 500,-Kč na jeden rok nebo
8 500,-Kč na dva roky
V ceně je již zahrnuta i výroba PVC banneru

Smluvní vztah:
Grafika:

Smlouva o pronájmu reklamních ploch
grafické podklady pro výrobu dodá
nájemce v požadované kvalitě

Kontakt:

Petr Lesák, tel: 606 776 100, petr.lesak@autovero.cz
H. Andronikova, tel: 606 512 338, h.andronikova@email.cz

Nabízím zkušenost
s místním realitním trhem.
Dagmar Zsáková
9iãPtVWQtUHDOLWQtPDNOpĜ

Za Sokol Zvole
Jaroslav Malý - předseda

Správné odpovědi kvízu ze strany 17: 1. Pštros. 2. Hašek, Čechmánek, Hnilička. 3. Zanzibar. 4. Padesát. 5. Remíza. 6. Postřižiny. 7. Kombi.
8. Belzebub. 9. Pizza capricciosa. 10. V Itálii. 11. Banská Bystrica. 12. Svlékacím párkům.
www.facebook.com/zvole
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Oznámení

ROZLOUČENÍ
S JOSEFEM
ROŽNÍČKEM

V polovině března jsme dali poslední sbohem panu Rožníčkovi. Tykali jsme si a já
mu říkal Pepo. Pro obec pracoval od roku
2002 a byl prvním obecním zaměstnancem, který se staral o údržbu veřejných
prostranství. Vidím ho v multikáře, jak
objíždí a uklízí, co je potřeba. Moc toho
nenamluvil, ale někdy překvapil a dokázali jsme se i od srdce zasmát. Díky jeho
vstřícnosti dnes vznikne ulička z návsi do
ulice V Zátiší. Možná, že by stálo za to
jí říkat „Pepova“. Stejně jako já si na něj
občas vzpomeňte.
Mirek Stoklasa

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat
všem přátelům a známým
za projevení soustrasti
s úmrtím
naší milé maminky,
babičky a prababičky
paní Marie Volánkové.

Zvolské noviny

POKRAČOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY
NA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
KOSTELA SV. MARKÉTY
Veřejná sbírka na venkovní osvětlení
kostela sv. Markéty ve Zvoli nabírá na
obrátkách. V současné době je zřízen
transparentní účet a pomalu se na něm
shromažďují ﬁnanční prostředky k tomuto záměru. Částku, kterou potřebujeme k realizaci osvětlení (ale i odvodnění a další terénní úpravy) představuje asi
500 tisíc korun. K 8. březnu 2019 sbírka
dosáhla částky 161 tisíc korun (z toho
bylo čerpáno 42 471 korun na projekt
osvětlení). Dále je ve sbírkových pokladničkách připraveno k uložení na účet
dalších cca 30 tisíc korun. Dohromady
máme k dispozici téměř 200 tisíc korun.
A to je, díky vám, pěkná a nadějná částka.
Pohyb na transparentním účtu můžete
sledovat prostřednictvím webových stránek obce Zvole, na kterých je umístěn
odkaz s informacemi ke sbírce. Realizace
veřejného osvětlení kostela se plánuje
(dle úspěšnosti sbírky) v roce 2020.
Pokud byste chtěli na osvětlení kostela přispět, můžete tak učinit prostřednictvím pokladniček umístěných
v Polyfunkčním domě, obecním úřadě
nebo kostele sv. Markéty ve Zvoli. Taktéž
je možné poslat příspěvek na transparentní účet č. 225586866/0600.

VELIKOST
ROZMĚR
1/1 –CELOSTRANA
184 × 250 MM

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

1/4 –ČTVRTINA
89,5 × 120 MM

syn Zdeněk Volánek

1/6 –ŠESTINA
89,5 × 78 MM

1/8 – OSMINA
89,5 × 55 MM

Periodicita: 4× ročně.
Místo vydání – Zvole.
Vydáno jako č. 1/2019, dne 5. 4. 2019.
MK ČR: E 13431.
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Za realizační tým sbírky
Vladimír Hudousek

CENÍK INZERCE VE ZVOLSKÝCH NOVINÁCH

Za rodinu

Zvolské noviny – periodický tisk obce Zvole.

Upřímně děkujeme všem dárcům a podporovatelům sbírky. Taktéž děkujeme
všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do
organizace sbírky. Bez vás a vaší pomoci
bychom to jen těžko zvládali. Věřím, že
se toto dílo podaří uskutečnit a Zvole získá o něco víc na své kráse.

CENA ZA OTIŠTĚNÍ (Kč)
JEDNORÁZOVÉ

CELOROČNÍ

2 000

6 000

1 000

3 500

600

2 000

500

1 700

400

1 400
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