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Časopis obce ZVOLE, ČERNÍKY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
PŘÁTELÉ A KAMARÁDI,
schází se rok s rokem a je čas na malé
ohlédnutí. Jaký byl ten devatenáctý v novém tisíciletí? Z pohledu obce velmi tvořivý. Vždyť dokončení mateřské školky
a její otevření 2. září pro předškoláky, její
celkové venkovní úpravy a nové vybavení
jsou záležitostmi, o které jsme léta usilovali
a které se povedly.
Z pohledu České republiky jistě stojí za připomenutí oslava třiceti let svobody, jež se

začala psát 17. listopadu 1989 na Národní
třídě v Praze.
A z mého pohledu složitý. Uvědomil jsem si
prostřednictvím vlastní zkušenosti, že zdraví je jen jedno a že když si přejeme hodně
zdraví, není to jen fráze. Proto Vám všem
přeji především to zdraví, klidné svátky
a trochu toho vysněného klidu.
Mirek Stoklasa, starosta

ZDARMA
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SÁZENÍ STROMŮ

1

Někdo si možná řekne: „Co o tom chce
autor psát? Já už jsem několik stromků
zasadil a nic na tom není.“ Mně ale nejde
o sázení stromků, ale o sázení Stromů. To
velké „S“ píši záměrně. Co když má daný
strom výšku okolo čtyř metrů a jeho bal
váží několik desítek kilogramů? To už asi
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nebude tak jednoduché. A v naší obci jsme
hned dva takové „Stromy“ v listopadu sázeli. Tak se na to pojďme podívat.
Prvním byl 4. listopadu vánoční strom, který
jsme v parčíku u základní školy sázeli jako
náhradu za bohužel uschlý smrk, který nepřežil letošní suché léto. Jako jeho náhradu
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vybral radní Marek Novák Douglasovu jedli.
No nejprve ji musíte přivézt odpovídajícím
nákladním autem. (foto 3)
Potom ji z toho auta musíte za pomoci
odpovídající techniky dostat ven. (foto 4)
A následně přepravit k jámě v zemi, hezky
prolité vodou, a cvičně v ní usadit. (foto 5)
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Ale ouha, jáma je příliš hluboká. Je třeba strom vyzvednout a na dno přisypat
zem tak šikovně, aby měla již tu správnou
hloubku. (foto 2)
Následuje druhý pokus o usazení stromu.
Teď je již vše v pořádku a může se provést
ﬁnální zasypání. (foto 6)
Zbývají ještě poslední práce se správným
porovnáním stromu do svislice, umístěním
zalévací trubice, navršením zeminy okolo,
protože postupem času se něco slehne, a nakonec uvolněním svázaných větví. (foto 1)
A je hotovo. Před začátkem adventu, se
ještě odveze přebytečná zemina, kluci
z rychlé roty nainstalují osvětlení stromu
a můžeme strom rozsvítit. Ale na to se již
podívejte v reálu. (foto 7)
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Druhý strom jsme se opět na návrh
Marka Nováka rozhodli zasadit jako
památný „Strom Svobody“ v novém parčíku u taktéž nové autobusové zastávky
na návsi. Tentokrát se jednalo o lípu,
a jak již pojmenování stromu napovídá,
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slavnostní zasazení bylo naplánováno na
sobotu 16. listopadu, tedy v předvečer
státního svátku „Dne boje za svobodu
a demokracii“.
I tento strom nebyl žádný drobeček, takže
opět přišla na řadu osvědčená technika,

aby ho dostala ven z auta a převezla na
místo výsadby. (foto 8 a 9)
Jámu pro tento strom kluci z „Rychlé roty“
díky znalosti velikosti balu vykopali přesně
na míru, takže zbývalo jen strom přesně
usadit, instalovat zalévací rouru a zaházet.
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Se zaházením pomáhali i ti nejmenší. Ti
velcí jen přihlíželi. (foto 11 a 12)
Nebezpečnou operaci osvobození přivázaných větví si opět vzal na starost Marek
Novák a zhostil se jí ve zdraví a s noblesou
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jemu vlastní. (foto 10)
Lidí se na tuto malou slavnost sešlo docela
dost, vyslechli jsme si i pár slov od starosty
a nakonec strom ozdobili trikolorovými
stužkami. (foto 13 a 14)

Popřejme tedy Stromu Svobody hodně
dlouhý život a krásnou košatou korunu.
Věřím, že bude ozdobou parčíku po mnoho a mnoho let. (foto 15)
Lubomír Duda
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ROK 2019 V POLYFUNKČNÍM DOMĚ
KRÁTKÝM PŘEHLEDEM A OBRAZEM
Knihovnu a sál v polyfunkčním domě navštěvuje, k naší velké
radosti, stále stoupající počet návštěvníků. V průběhu roku jsme
uspořádali 88 akcí. Co se vlastně v Polydomě pořád děje a z čeho
jsme čerpali?
• Velmi oblíbenými se staly cestovatelské besedy.
• Své příznivce si našlo promítání nekomerčních ﬁlmů, které
nám se zajímavým úvodním slovem připravuje pan Jiří Knébl.
• Při vernisážích si při výborném pohoštění a sklence vína popovídáme s autory výstavy.
• Uskutečnili jsme několik výletů po krásách naší země.
• Náš sál využívají i naše spolky Hasičů, Včelařů, Šachistů,
Zahrádkářů.
• Aktivně využívá našich prostor i naše základní škola a školky
z okolí.
• Na čtenářské dílničky přišly děti z MŠ Dolní Břežany, Zbraslav,
Březová Oleško, Ohrobec, Okrouhlo.
• Jarmarky: Velikonoční a Předvánoční se staly bohatě navštěvovanou akcí.
• Milovníci tanečních rytmů si mohli zatančit na našem mini plese.
• Navštívili nás populární herci, zpěváci a muzikanti.
• V srpnu jsme statečně a doufám i úspěšně absolvovali 1. Zvolský
ROKÁČ.

www.facebook.com/obeczvole

• Na Dožínkovém vinobraní jsme měli počasí pod psa, ale zato
super kapela, burčák, lahodné víno a pohoštění zajistilo bezvadnou náladu.
• Na jaře a na podzim jsme pohostili naše jubilanty.
• Uvítali jsme naše narozené občánky.
• Na konci roku se již po šesté bude konat Předsilvestrovské setkání přátel kultury (pohoštění jako vždy bude z donesených
lahůdek).
• Knihovně opět přibylo na 78 nových titulů, převážně na žádost
a doporučení čtenářů, počet čtenářů neustále narůstá, již jsme
se přehoupli přes třístovku.
Věřím, že nám zachováte přízeň i v roce 2020 a těším se na vás.
Sepsala Věra Humlová

prosinec 2019
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SETKÁNÍ JUBILANTŮ

1

V sobotu 9. 11. se konalo ve velkém sále polyfunkčního domu
tradiční podzimní setkání jubilantů. Jak je již tradicí, po zahájení starostou obce všem přítomným zazpíval sbor našich školáků
pod vedením ředitelky základní školy paní Lucie Strejcové. Sbor
pokaždé přichází s nově nastudovanými písněmi a ani tentokrát
tomu nebylo jinak. Zpívání se všem moc líbilo a odměnili účinkující velkým potleskem.
Pak následovala gratulace a předání drobných dárků přítomným
jubilantům. Tentokrát jich přišlo 17 a nejstaršímu bylo, považte,
90 let. (foto 1 a 2) Po skončení této neformálně-oﬁciální části se
již na pódiu našeho sálu připravila hudba a setkání pokračovalo.
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Po chvíli otálení se pomalu zaplnil i parket a naši jubilanti, jejich
blízcí i přátelé se svorně bavili tancem. Nejen tanec dominoval.
Samozřejmě si všichni o přestávkách velmi rádi popovídali a také
se zajímali, co je nového. (foto 3 a 4)
Z přiložených fotograﬁí je, doufám, vidět, že se všichni dobře
bavili a setkání si užívali. Je báječné, že máme ve Zvoli hodně
aktivních seniorů, kteří nelení a účastní se našich setkání, těší
se z nich a v tom podzimním čase předznamenávají tak trochu
nadcházející dobu adventní a vánoční. Děkujeme za to.

3

Lubomír Duda

4

VEČER S ONDŘEJEM HEJMOU
Ve čtvrtek 14. listopadu jsme se již podruhé setkali s panem Ondřejem Hejmou.
Tentokrát bylo setkání v polyfunkčním
domě trochu netradiční. Letošní listopad
se nese ve znamení třiceti let od událostí roku 1989. Někdo to možná neví. Pan
Hejma není jen zpěvák, hudební skladatel a vedoucí skupiny Žlutý pes. Od roku
1987 až do roku 2009 působil také jako
dopisovatel agentury Associated Press
v Československu a později přispíval i do
českých médií, tedy byl novinář. A právě
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jeho vyprávění o lidech a událostech onoho roku bylo ústředním tématem tohoto
setkání. Musím konstatovat, že jeho pohled novináře, který z titulu své profese
působil jako pozorovatel, byl velice zajímavý. Některé postřehy, troufám si říci,
asi nebyly ani nikde publikovány. Kdo na
setkání byl, mi dá jistě za pravdu. Kytaru
s sebou pan Hejma samozřejmě vzal také,
takže jsme se potěšili i jeho písněmi. Byl
to skutečně vydařený večer.
Lubomír Duda
www.zvole.info
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Krásné Vánoce a úspěšný rok 2020
Vám přejí zastupitelé
za SPOLU PRO ZVOLI A ČERNÍKY
Jana Straková, Hana Šiplerová, Zdeňka Gabrielová

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Zahájení provozu kulturního sálu a knihovny v polyfunkčním domě
proběhlo v září v roce 2014. Od té doby jsme ušli velký vstřícný
krok k obyvatelům naší obce. Poslední akce, „PŘEDVÁNOČNÍ
JARMARK“, který pořádala kulturní a školská komise, byl již
šestým vánočním Jarmarkem.
Kdo jste tam byli, a že vás přišlo opravdu hodně, měli jste možnost obdivovat a nakoupit si: vánoční dekorace, dárečky, obrázky, keramiku, patchwork i nádherné adventní věnce od paní

květinářky z našeho nově otevřeného květinářství na návsi. Děti
si vyrobily krásné dárečky a ozdobily si perníčky, dospělí si pochutnávali na svařáku.
Účast na všech společenských akcích nám, k naší radosti, stále stoupá. V dubnu 2020 budeme pořádat „VELIKONOČNÍ
JARMARK“ a opět pro vás nachystáme širokou nabídku velikonoční dekorace. Už se na vás moc těšíme.
Věra Humlová
www.facebook.com/obeczvole
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KONCERT KAPELY GRYBLA

V úterý 26. listopadu se uskutečnil ve velkém sálu polyfunkčního domu koncert kapely GRYBLA. Na pozvánce bylo uvedeno,
že vystoupí nám známí výteční muzikanti Pavel Fischer, Norbi
Kovács, František Raba a nám naprosto neznámá zpěvačka,
Angličanka, Rosy Williams. Zaznít měly písně „v duchu swingu,
jazzu a britské lidovky“. Tedy zajímavé složení kapely, housle, kytara, kontrabas a zpěvačka. Vlastně od pana Fischera něco úplně
nového. Moje očekávání bylo tedy značné a byl jsem zvědav, čím
nás kapela překvapí.
O překvapení nebyla nouze. Hned v úvodu pan Fischer oznámil,
že několik úvodních písní bude z jejich nového alba a motivem
bude voda. Lépe řečeno, že půjde o zhudebněné básničky maminky Rosy Williams na toto téma. Jak mi později po koncertu
pan Fischer prozradil, o složení hudby k těmto básním se postaral
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on a právě Rosy Williams. Dalším překvapením bylo to, že zpěvačka, kromě výtečného zpěvu hrála na housle a v jedné skladbě
k tomu přibrala i ﬂétnu. Kromě výše uvedených skladeb jsme se
dočkali i několika swingových, kde jednotliví hráči mohli ukázat
v sólech své umění, několika tradicionálů a jedné maďarské písně, kde pan Norbi Kovács ukázal, co vše se dá na kytaru zahrát.
Ostatně během koncertu jich několik vystřídal. Naplněný sál
ocenil výtečné výkony všech velkým potleskem. Mohu, i z reakcí
posluchačů říci, že se jednalo o nevšední zážitek, který budou mít
všichni ještě dlouho v paměti. Prostě, byla to paráda.
Ještě bych přidal, že název „GRYBLA“ této nevšední kapely vznikl
při procházce pana Fischera a paní Williams okolo hory v Anglii,
která se jmenovala, považte, GRYBLA.
Lubomír Duda

www.zvole.info
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KOLOBĚH ROKU
V LESNÍ ŠKOLCE
SKŘÍTKA POHÁDKY
Výchova a vzdělávání v lesní školce skřítka Pohádky vychází
z přirozeného rytmu dění a koloběhu v přírodě a z lidových tradic s ním souvisejících. Každý měsíc tedy děti prožijí tematicky
sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, tvoření a aktivit zaměřených na poznávání a jejich správný rozvoj.

A jaký byl rok 2019?
Do ledna jsme vkročili po boku Tří králů. Jejich příběh jsme si
prožili v pastýřské hře. Leden nám přinesl také sněhovou pokrývku, a tak se sáňkovalo, bobovalo, koulovalo a sněhulákovalo.
V únoru bylo sněhu ještě více, stavěli jsme nejrůznější stavby.
Zkoumali jsme, je-li každá vločka opravdu jiná. Starali jsme se
o naše zvířecí kamarády, krmili jsme ptáčky v lese. Připravovali
jsme se na masopust, vytvořili jsme si masopustní řehtadla.
Březnem nás provedlo masopustní veselí a těšení se na jaro. Radostně
a plni očekávání jsme zaseli osení – probudí se každé semínko?
V dubnu jsme připravovali cestičku pro jaro – vynesli jsme
Moranu, uf. Pak už jsme jen hlídali první krůčky jara ….. a než
jsme se nadáli, bylo tady! A osení se na Velikonoce opravdu
zazelenalo.

www.facebook.com/obeczvole

V květnu jsme zdobili májku a s maminkami oslavili jejich svátek.
Jako dáreček od dětí dostaly vlastnoručně zdobený květináček
s netřesky. A když zapršelo, voda nám byla inspirací.
V červnu se již leckdo těšil na prázdniny, leckdo byl zase posmutnělý, že o prázdninách školka odpočívá. Rozloučili jsme
se s předškolačkou a užívali jsme teplých dní. Nejen na svatého
Jána jsme sbírali a sušili bylinky.
V září jme se přivítali na novém místě, na kraji lesa. Zdobili jsme
les, sbírali houby a louskali vlašské ořechy. Při Svatováclavské
slavnosti jsme poděkovali za úrodu.
V říjnu jsme se vydali na odvážnou stezku přemoci draka.
Vlastnoručně vytvořené meče nám byly oporou. A pro malé
děti byly oporou ty starší. Sbírali jsme listy, stavěli domečky pro

prosinec 2019
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skřítky a pro naše plyšové kamarády. A taky jsme pouštěli draky,
nejen ty papírové.
V listopadu listí padá, dlabou se dýně a svatý Martin přijíždí na bílém koni. A on opravdu přijel. S rozsvícenými lampionky a s martinskými písničkami na rtech jsme se za ním
vydali do lesa. A našli jsme pozdravení – podkovy a zlaté
mince. S kamarády a rodiči jsme se rozdělili o voňavé svatomartinské rohlíčky.
A další sláva – pasovali jsme nejstarší
děti na předškoláky. Pomáhat mladším i dospělým, být

vzorem, dodržovat dohodnutá pravidla, pečovat o své věci a okolí,
svědomitě plnit své předškolácké úkoly a práce – tak letos 9 předškoláků shrnulo, co pro ně znamená BÝT předškolákem.
V prosinci nás čeká adventní a vánoční tvoření, vůně cukroví
a jehličí. Napjatě budeme čekat, jestli nám Mikuláš, Čert a Anděl
zanechají ve školce pytlíček ořechů a sušeného ovoce. Den po
dni budeme rozbalovat překvapení na adventním kalendáři. Do
té největší vánoční atmosféry lásky a očekávání nás uvede anděl
při společném setkání a zpívání u adventní spirály.
Krásné vzpomínání s vašimi blízkými nad vašimi zážitky právě
končícího roku 2019 a do nového roku 2020 mnoho lásky, tvořivosti, radosti a vláhy přeje za všechny z Pohádky
Martina Švejdová

Hospodský kvíz

KVÍZOVÉ OTÁZKY…
1. Kdo propůjčil hlas kouzelnému kapru Albertkovi ve filmu Pan Tau naděluje?
2. Co dostal k Vánocům hlavní hrdina románu Karla
Poláčka Bylo nás pět?
3. Ze které země pochází známá vánoční píseň Tichá noc?
4. Kterým šestičíslím začíná rodné číslo české ženy, která se narodila na Štěpána roku 1962?
5. Pod kterým názvem je u nás běžně známá květina
pryšec nádherný?
6. Co by se na Štědrý den mělo obtočit provazem, aby
se domu se celý rok vyhnuli zloději?

10

prosinec 2019

7.

Doplňte jedním slovem pranostiku, aby se to rýmovalo: „Jasné Vánoce, mnoho vína i ***.“
8. Ženy, s kterým křestním jménem slaví svátek den před
Štědrým dnem?
9. Ve kterém městě se natáčela většina exteriérů filmové pohádky Anděl Páně 2?
10. Doplňte dvěma slovy text písně: "Já sním o Vánocích
bílých, Vánocích jaké z ***.“
11. Ve které evropské zemi naděluje dětem vánoční dárky postava jménem Joulupukki?
12. Kdo je autorem baletu s vánoční tématikou Louskáček?
Správné odpovědi najdete na straně 15.

www.zvole.info
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SOKOL ZVOLE PŘEJE VŠEM VESELÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ. ZÁROVEŇ DĚKUJE
SVÝM PŘÍZNIVCŮM, RODIČŮM, PRARODIČŮM, SPONZORŮM, OBCÍM OHROBEC, BŘEZOVÁ-OLEŠKO A HLAVNĚ OBCI ZVOLE ZA PODPORU.

MEZINÁRODNÍ ZÁVOD MODERNÍ GYMNASTIKA
Po delší době bychom se s Vámi rádi podělili o naše úspěchy. Moderní gymnastika je
jedním z nejtěžších sportů, je nutné skloubit
ﬂexibilitu, obratnost, baletní dovednosti, akrobacii a současně také techniku těla a náčiní.
Závodní úroveň je pouze pro ty gymnastky,
které zvládnou celou komplexní přípravu
a disciplínu k tomu. Jde o velkou přesnost
a pečlivost provedení pohybu a také ladnost,
harmonii. Je nutné absolvovat velké množství závodů a nabrat zkušenosti. V sobotu
24. 10. 2019 jsme se vypravili na mezinárodní závod „O Hradeckou stuhu“. Naše

www.facebook.com/obeczvole

nejmladší gymnastky ročníky 2014, 2013
a 2011 se utkaly s ruskými, bulharskými
a německými závodnicemi. Závod probíhal jako dvojboj sestava bez náčiní a sestava
se švihadlem. Pro malé gymnastky to byla
první příležitost vyzkoušet si závodní prostředí na mezinárodní úrovni. Vystupovat
před početným publikem a za účasti televize
a přímého vysílání. Díky obrovskému úsilí
při přípravě na trénincích a velké podpoře
rodičů se nám podařilo obsadit všechny
medailové pozice. První místo v kategorii naděje nejmladší 2013 a 2014 obsadila
Alžbětka Papájová, druhé místo Verunka
Vostřáková a třetí místo Klárka Žižková.
V kategorii naděje nejmladší 2011 druhé
místo obsadila Amálka Folberová a třetí
místo Nela Žižková. Máme velkou radost
a budeme pokračovat v našem úsilí i nadále.

Gymnastkám se věnuje početný tým trenérek,
do kterého patří i ruské trenérky, a významnou posilou je i baletní pedagožka. Děvčátka
dostala velkou pochvalu od reprezentační
trenérky svazu a zároveň prestižní nabídku
tréninku pod jejím vedením.
Dovolujeme si Vás pozvat na náš velký
závod pořádaný 28. 3. 2020 ve sportovní
hale v Dolních Břežanech.
Přejeme Vám všem krásné vánoční svátky,
pohodu a hodně dárků pod stromečkem
a úspěšný rok 2020.
Ing. Jana Veselá

prosinec 2019
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MILÍ SOUSEDÉ
I když nejsem přímo z vaší obce, přesto se tu cítím doma. Na konci
srpna tomu bylo právě dvacet let, kdy jsem začala učit na své milované školičce. Ne, nejsem ještě tak infantilní ani postižená pracovní
deformací, abych používala zdrobněliny v každé větě (i když manžel
by měl možná jiný názor), ale tenkrát to byla opravdu školička. Za
tu dobu se velmi rozšířila, počet žáků se zečtyřnásobil.
Rukama mi prošla spousta dětí, ze kterých jsou teď dospěláci.
Někteří opět začali do školy chodit, tentokrát už jako rodiče,
a historie se opakuje.
Věřte mi, že je velké potěšení potkat usměvavé mladé lidi, kteří
se k vám hlásí a povídají, jak jde život. Mnozí dál pomáhají se
školními akcemi a pak s námi a s hudebními nástroji zasedají ke
společnému stolu, kde do pozdních hodin pějeme. Je to radost.
Máte fajn děti. Jsem přesvědčená, že z těch současných prcků
také vyrostou prima lidi.
Prostřednictvím muziky jsem se mohla vetřít i do jiné společnosti
než té „školní“. Jsem častou návštěvnicí akcí v polyfunkčním domě.
Jsem z nich nadšená. Nejen, že na besedách nabudu hromadu zajímavých vědomostí, poslechnu si milá vyprávění známých osobností,
zahřejí mě u srdce profesionální koncerty a seznámím se s obyčejnými lidmi, jejichž šikovné ruce dokáží vytvořit neuvěřitelné dekorace,

ale hlavně si nesmírně ráda přijdu popovídat se zvolskými sousedy.
A nejraději právě s hudebním nástrojem. Je to ozdravné a člověk se
dozví mnoho příběhů ze života obce, jež by mu jinak zůstaly utajeny. Zvláště, když naslouchá těm, kteří spolu navzájem nesouhlasí.
Může si pak snadněji utvořit svůj názor.
Odpusťte sentimentální tón jinak velmi racionální a pragmatické ženě, ale to víte, Vánoce jsou Vánoce. Chtěla jsem jen říct, že
je mi s vámi dobře.
Přeji klidné svátky v kruhu vám nejmilejších.
Lucie Strejcová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Vážení a milí spoluobčané,
dovoluji si Vás oslovit na sklonku letošního roku. Roku, který byl
pro mnohé z nás naplněn úspěchy a pozitivními věcmi. A jsem
za to rád. Vždyť dobré věci si do svého života přeje každý z nás.
Přesto jsou mezi námi lidé, pro které je každý den trápením, bolestí a bojem o přežití. Lidé, kterým se ve velké míře nedostává
zdraví či základních životních potřeb, přijetí a pochopení a kteří
potřebují cizí pomoc, budou vždy mezi námi. Kolem lidského trápení můžeme chodit bez povšimnutí, s lhostejností a nezájmem.
Můžeme ale i účinně pomáhat.
Jednou z forem účinné a efektivní pomoci je Tříkrálová sbírka,
která v roce 2020 oslaví své dvacáté narozeniny. Za dobu své
existence rozdělila mezi chudé a potřebné lidi více než jeden
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a čtvrt miliardy korun. Prostředky byly využity na sociální
a charitativní projekty zejména v regionech, kde sbírka probíhala a z části i na zahraniční pomoc ke zmírnění chudoby
v zemích třetího světa.
Také občané Zvole se na sbírce již několik let podílejí. Jistě si vybavíte projekty určené zejména pro místní občany, kterým jsme
svým zapojením do sbírky pomohli zkvalitnit jejich životy. Pro
příští rok se (přes veškeré úsilí) nepodařilo vytipovat potřebné lidi
v našem okolí, kteří by potřebovali účinnou pomoc z Tříkrálové
sbírky. Je to jistě pozitivní zpráva, ze které můžeme mít radost.
Přesto bych Vás chtěl požádat o aktivní zapojení do nadcházejícího ročníku, byť bez konkrétního záměru.
Tříkrálová sbírka proběhne ve Zvoli a Černíkách v sobotu 11. ledna
2020. Tento pozdní termín byl zvolen zejména z důvodu dlouhých
vánočních prázdnin, kdy je mnoho obyvatel Zvole mimo domov.
K úspěšnému zvládnutí sbírky potřebujeme desítky dobrovolníků
z řad dětí i dospělých, kteří by s kasičkami a ve skupinkách vyrazili do ulic. Vlastní sbírka zabere asi tři hodiny Vašeho času. Tuto
„ztrátu“ ale vyváží hřejivý pocit, že jste opustili své pohodlí a věnovali ho druhým. Pokud tedy budete chtít pomoci při organizaci
Tříkrálové sbírky, neváhejte mě kontaktovat na mailovou adresu:
hudousek@volny.cz nebo na telefonní číslo 606 682 306.
Děkuji ze srdce Vám všem, kteří se aktivně zapojíte do Tříkrálové
sbírky.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020
Vám přeje
Vladimír Hudousek
www.zvole.info

Historie Zvole
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PŘIPOMÍNÁME SI
DVĚ SPORTOVNÍ JUBILEA
Letos o Vánocích je to přesně 85 let (1934), co zahájil svou činnost Hokejový odbor Sokola Zvole. Proto jsou na dresech iniciály
HOSZ. A pro upřesnění, náš Sokol byl skutečně založen jako Sokol
Zvol a nikoli Sokol Zvole. Nejde tedy o přepis, ale o doslovný opis
zakládací listiny. A ti muži na snímku? Odleva to jsou Doležal,
Blecha, Svoboda, František Škobis (první kapitán mužstva), Šticha,
Jaroslav Škobis, Běhounek a Josef s Františkem Strnadové.

Novější jubileum je staré právě 15 let. David Kopřiva jako první
občan naší obce získal olympijskou medaili (2004 Athény). Byla
stříbrná z veslařské disciplíny párová čtyřka. Tento slavný muž
u nás ve Zvoli bydlí dodnes.
Vladimír Zápotocký

Nová výsadba na otočce autobusů na Nové Zvoli

www.facebook.com/obeczvole
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Obec Zvole, 252 45 Zvole, Hlavní 33, tel: 257 760 337, fax: 257 760 327,
e-mail: podatelna@zvole.info, kultura@zvole.info, web: www.zvole.info.cz

Zveme vás na předvánoční koncert

Jak jsi krásné, neviňátko
Malou muziku založil roku 1959 hudební skladatel
Jaroslav Krček. Lidové písně interpretujeme s pokorou k jejich
tradiční přirozenosti, o čemž se posluchači mohou přesvědčit
prostřednictvím desítek rozhlasových i televizních nahrávek a řady
kompaktních disků.
Nezapomeňte si s sebou na vystoupení přinést dobrou náladu, abyste si
s Malou českou muzikou Jiřího Pospíšila mohli společně zazpívat.

KOLEDY A PÍSNĚ ČESKÝCH VÁNOC HRAJE

MALÁ ČESKÁ MUZIKA JIŘÍHO POSPÍŠILA
ŘÍDÍ RŮŽENA SRŠŇOVÁ
ZPÍVÁME VŠICHNI.
A POZOR: ZVONKY A ZVONEČKY S SEBOU!

STŘEDA 18. PROSINCE 2019 V 19:00
S
Polyfunkční dům, J. Štulíka 13, 252 45 Zvole
www.zvole.info/kultura-1/polyfunkcni-dum
www.mcmjp.unas.cz
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Správné odpovědi kvízu ze strany 10: 1. Jiřina Bohdalová. 2. Rukavice s palcem. 3. Z Rakouska. 4. 626226. 5. Vánoční hvězda. 6. Stůl.
7. Ovoce. 8. Vlasta. 9. V Českém Krumlově. 10. Dětství znám. 11. Ve Finsku. 12. Petr Iljič Čajkovskij.
www.facebook.com/obeczvole
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KULTURNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE
PRO VÁS PŘIPRAVUJE
PROSINEC
14. 12. od 17:00

Advetní koncert Two Voices (kostel sv. Markéty)

15. 12. od 10:00

Turnaj Šachy (polyfunkční dům)

18. 12. od 19:00

Vánoční koncert Malá česká Muzika Jiřího Pospíšila (polyfunkční dům)

21. 12. 2019 od 17:00
22. 12. od 18:00
24. 12. od 13:00 do 15:00

J. J. Ryba, Česká mše vánoční v podání Zpěváckého spolku Hlahol (kostel sv. Markéty)
Zpívání u vánočního stromu před ZŠ Zvole
Rozdávání Betlémského světla (kostel sv. Markéty)

24. 12. ve 22:00

„Půlnoční” bohoslužba (kostel sv. Markéty)

25. 12. v 16:00

Zpívání koled u jesliček (kostel sv. Markéty)

28. 12. od 15:00

Silvestr na zkoušku. Setkání přátel kultury v sále polyfunkčního domu.

LEDEN
1. 1. ve 12:00

17. ročník Novoročního orienťáku – start: křižovatka na kraji lesa za bývalým vepřínem
(více na www.ob.skzvole.cz)

10. 1. od 19:00

Koncert kapely NOTA BENE (polyfunkční dům)

20. 1. od 19:30

Promítání filmu „Valmont” od Miloše Formana (polyfunkční dům). Vstup zdarma.

21. 1. od 18:30

Koncert žáků Čestmíra Preclíka

30. 1. od 19:30

Beseda Izrael, Radek Šolc (polyfunkční dům). Vstup zdarma.

Každý měsíc promítáme film z úžasné filmotéky pana Jiřího Knébla s jeho vždy zajímavým průvodním slovem.
Další programy a bližší informace budou průběžně uváděny na našich webových stránkách:
FB + Kultura – Polyfunkční dům. Změna programu vyhrazena.

Zvolské noviny – periodický tisk obce Zvole.
Periodicita: 4× ročně. Místo vydání – Zvole. Náklad: 700 výtisků. Vydáno jako č. 4/2019, dne 11. 12. 2019. MK ČR: E 13431. Vydavatel: obec Zvole, Hlavní 33, 252 45 Zvole, IČ: 00241890.
E-mail: redakce@zvole.info Redakční rada: Lenka Betincová, Lubomír Duda, Monika Neužilová, Vladimír Zápotocký. Uzávěrka příštího čísla: 6. 3. 2020.
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