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Příběhy
Jsou příběhy, které byly, nějakou dobu se tradovaly a zbyla jen vzpomínka. V našem případě pomníček na padlé z první světové války. Navštívili
mě děti s paní učitelkou z třetí třídy naší školy. Zajímalo je, zda jsme
či nejsme schopni dohledat potomky některých padlých vojáků, jejichž
jména jsou na památníčku vyryta. Hledali jsme v Hřbitovní matrice našeho hřbitova – bezvýsledně. Nikdo z těchto vojáků na zdejším hřbitově
pochován nebyl.
Děti budou pokračovat ve svém pátrání v matrikách ve Vraném nad
Vltavou. My prostřednictvím pana Zápotockého zapátráme v archivech.
Dodat jménům příběh a ten zveřejnit jistě stojí za to, bojovali za nás,
za naší svobodu.
Dalším zapomenutým příběhem je četnická stanice ve Zvoli. Dle mých
informací byla na návsi v č. p. 83 o síle 12 mužů. Požádal jsem badatele, kteří se právě problematikou četnictva zabývají, o možné podklady
k této stanici.
Poslední, časem zapomenutý příběh, který zmíním je nově vztyčený
kříž na vjezdu do Zvole od Ohrobce. Jeho předchůdce byl dřevěný,
ohraničený plůtkem. Zmizel snad v padesátých či šedesátých letech.
Když se nám podaří doplnit podrobnosti těchto příběhů, rádi se o ně
s vámi podělíme.
Sepsal Mirek Stoklasa

Oprava silnice
Na začátku léta se po dlouhé době kvalitně opravila silnice na Černíky.
Že to přinese tolik potíží pro náš úřad jsem však netušil. Nebyli jsme ani
investor a ani zhotovitel, přesto jsem stavbu navštěvoval každý den.

Ne úplně domyšlené značení zakázalo obyvatelům vjíždět a vyjíždět
z Černík. Jsme lidi, domluvíme se. Požádal jsem policii a zhotovitele
o toleranci pro tyto občany, pokud to technologie prací dovolí. Trochu
to skřípalo, ale šlo to.
O to více jsem byl překvapený e-mailem pána, který zaslal na úřad kopii stvrzenky o zaplacení pokuty s velmi slušným dopisem, ve kterém nás žádá
o uhrazení této pokuty na uvedený účet. A důvod
– objížďka prý nebyla dostatečně označená, a tak
pánovi nezbylo nic jiného, než do zákazu vjet směrem od Březové. Zasahující policista pochopení
pro špatné značení neměl, prý to není věc policie,
ale správce komunikace, kterým je Zvole. V naší
odpovědi se pak pán mohl dočíst, že stavba se skutečně netýká Zvole a jediné co s ní máme společného, že je na našem katastru a že máme radost
z po letech řádné opravy. Omluvil se a přitakal, že
oprava ho také těší.
Na závěr poděkuji zhotoviteli firmě PORR za
kvalitně odvedenou práci a kraji za tuto investici,
i když mohla přijít o pár let dřív.
Sepsal Mirek Stoklasa
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ZPRÁVY Z OBCE
Autobusová doprava na návsi obce
Řadu let projíždí přes hráz velkého rybníka a okolo školy velké množství autobusů. Dnes je jich
ve všední den 110. Důsledkem projíždění těchto
těžkých kolosů je opakující se destrukce vozovky
hráze. I přes velmi důkladnou opravu před šesti
lety se již znovu objevují trhliny v opravované
části silnice. Tato skutečnost přiměla vedení obce
k úvaze, jakým způsobem situaci řešit. Zadáním
tedy je odklon autobusů z hráze velkého rybníka
a zároveň zklidnění celkové dopravy v oblasti návsi. K řešení této situace můžeme přistoupit několika způsoby, které se následně pokusím popsat
a upozornit na jejich silné a slabé stránky:

Nulová varianta – smíříme se se
současným stavem
Rezignujeme na vyřešení či řešení odsuneme na
další odpovědné představitele, smíříme se s tím,
že čas od času znovu a opakovaně budeme investovat do opravy hráze. Nevyřešeným problémem
Obrázek č. 1
ale zůstává průjezd již zmiňovaných 110 autobusů
okolo školy, kde východ ze školy pro děti ústí přímo do silnice. Jako kompenzace se nabízí omezení individuální automobilové dopravy v bezprostřední blízkosti školy.

Varianta otočky u velkého rybníka
(v místě stávající zastávky)
Toto řešení má několik variací. První z nich představil ing. Šafránek
na veřejném slyšení o dopravě. Je znázorněno na obrázku č. 1. Takto

Obrázek č. 2

situovaná otočka výrazně komplikuje otočení autobusů (zejména 18 m
dlouhých kloubových autobusů) a zároveň vytváří dvě problematické
křižovatky a spojnici mezi nimi, kde při ranní a odpolední dopravní špičce hrozí chaos (autobusy jedou proti směru individuální automobilové
dopravy jedoucí na hráz).
Druhou variaci otočky na návsi jsme nechali zpracovat na úroveň studie
dopravního inženýra a je představena na obrázku č. 2. Otočka autobusu
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by nezasahovala do stávající komunikace, bylo
by však nutno přistoupit k redukci zeleně, a to
i ke kácení vzrostlých lip za stávající zastávkou
a stromů v trojúhelníku, kde se odehrává například zpívání u vánočního stromu.
Třetí variací je přivést tuto otočku až k chodníku
u polyfunkčního domu. Je zobrazena na obrázku
č. 3 a znamenala by jednak vedení autobusové dopravy bezprostředně před školní družinou a jednak zásadní zásah do již zbudovaných parkovišť.
Tato varianta (všechny tři její možnosti) pak nesplňuje požadavek zklidnění dopravy v oblasti
návsi. Po komunikaci okolo cukrárny již nepojede 110 autobusů, ale 220 (oboustranně). Takovou
zátěž cesta dlouho nevydrží a bude nutné ji znovu a opakovaně opravovat. Nabízí se také otázka
vhodnosti otočky autobusu v samém centru obce.
Plusem této varianty je zachování současného
místa zastávky.

Varianta zastávky
u vjezdu do návsi

Obrázek č. 3

Je zpracována na obrázku č. 4 a požadované zadání splňuje v obou
bodech. Její nevýhodou je přesunutí zastávky o 320 metrů dál od
stávající, směrem od centra obce, tudíž i prodloužení dochůdné vzdálenosti pro většinu cestujících, kteří využívají stávající zastávku. Daň
za zklidnění dopravy v oblasti návsi, za nepoškozování hráze velkého rybníka. Plusem může být i to, že autobusy neujedou přibližně
100 km denně kroužením okolo rybníků, tudíž na návsi vypustí méně
exhalací. Tato varianta se vrací k situaci z 90 let, kdy autobusy zastavovaly podél hlavní silnice a do návsi nezajížděly, ale s tím rozdílem, že umožňuje jednak bezpečný nástup a výstup všech cestujících
a především dětí, odděleně od automobilové dopravy, a jednak bezpečný přestup mezi jednotlivými spoji.

Obrázek č. 4

Při svých úvahách jsme hodnotili i variantu zastávky autobusu na hrázi
malého rybníka – objíždění okolo tak, jako v současné době okolo velkého. Vzhledem k tomu, že jeho hráz je také sypaná, dopadla by stejně
jako hráz velkého. Protože by tato varianta znamenala enormní finanční
náklady na její komplexní rekonstrukci, upustili jsme od ní.
Nadcházející krajské volby chceme mimo volební místnost využít k anketě, která může zastupitelům napovědět, k jaké variantě se přiklonit.
Na chodbě před volební místností budou umístěny tři schránky s označením jednotlivých variant a každý bude mít možnost vhodit připravený hlasovací kupon tak, jako jsme již podobně hlasovali o znaku obce
v roce 2008.
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ZPRÁVY Z OBCE
Ani v létě jsme nezaháleli
Tak jak jsme si na jaře stavební činnost naplánovali, tak se snažíme
ji během roku uskutečnit. Vypsali jsme dvě výběrová řízení, a to na
rekonstrukci sociálního zařízení v naší základní škole a na opravu hřbitovní zdi starší části hřbitova. Byly obeslány vždy tři stavební společnosti a zadání byla dále umístěna na obecních webových stránkách.
Zejména o opravu hřbitovní zdi byl mezi firmami zájem, kdy se přihlásilo devět stavebních firem. Na obě stavby byly vybrány nejvýhodnější
cenové nabídky, otevírání obálek proběhlo za účasti členů kontrolního
výboru, aby bylo výběrové řízení zcela transparentní.
Sociální zařízení školy jsme začali rekonstruovat hned začátkem
školních prázdnin. Tato zařízení byla ve značně nevyhovujícím stavu,
kdy jejich stáří bylo již asi 35 let, i když byla škola rekonstruovaná
před dvanácti lety. Původní část budovy žádnou rekonstrukcí neprošla. Sociální zařízení dětí bylo kompletně vybouráno včetně značně
křivých příček a vše bylo provedeno nově. Překvapení skrýval otvor
ve stropu zakrytý pouze nalepenou jednoduchou deskou ze sádrokartonu na chlapeckých záchodech. Při jejím odstranění bylo zjištěno,
že původní nosný trám střechy přístavby těchto sociálek firma provádějící rekonstrukci školy uřízla z osazení na nosné zdi a nechala pouze viset na podbíjení stropu. Bylo proto nutno trámy staticky zajistit,
aby nedošlo k jejich destrukci a pádu. Provedeny byly nové zdvojené
sádrokartonové příčky, navíc byly provedeny i veškeré nové podhledy
včetně tepelných izolací. Nové obklady obdobně veselé barvy jako ve
školní družině v Polydomě byly nalepeny na stěnách. Rozvody vody
a odpadů byly nově napojeny na stoupací potrubí. Osazeny byly také
nové zařizovací předměty, závěsné záchody, nová umyvadla, baterie
a elektricky ovládané pisoáry. Nové dveře a příčky mezi toaletami
jsou z DTD s odolným laminátovým povrchem. Byla provedena nová

elektroinstalace včetně svítidel. Osadili jsme nové elektrické vysoušeče rukou. Jak už to u rekonstrukcí bývá, když se na jedné straně
začne, tak se objeví spousta věcí, které již nevyhovují a je nutno je
opravit.
Po dohodě s paní ředitelkou jsme provedli dále rekonstrukci toalet pro
učitele a výměnu umyvadla včetně rozvodů do přilehlé třídy, kde dosud nebyla zavedena ani teplá voda. Ve škole bylo nutno opravit i opadané omítky v tělocvičně a třídě v přízemí. Svody dešťové vody ze
střechy bylo nutno upravit tak, aby voda byla odvedena mimo objekt
do vsaku v zahradě. Protože dešťová voda zatékala pod objekt a fasáda
byla opadaná, oprava se nevyhnula ani fasádě objektu.
Celá rekonstrukce sociálních zařízení školy se povedla a naši malí školáci i jejich paní učitelky teď mohou užívat konečně sociálky, za které
se nemusíme stydět.
Opravu hřbitovní zdi staré části hřbitova jsme začali také během července a v současné době je dokončena. Na tuto opravu jsme obdrželi
dotaci ve výši 612.000 Kč. Zeď hřbitova byla již v havarijním stavu
a hrozilo, že její některé části se rozpadnou. Zároveň s opravou a nátěrem hřbitovní zdi původního hřbitova jsme natřeli a upravili i zeď
hřbitova nového. Díky opravě hřbitovní zdi se stalo konečně toto místo
důstojným prostorem posledního odpočinku.
Další stavební práce jsme prováděli v prostoru bývalého vepřína a to
instalací nového oplocení včetně vstupních bran a branek. Dále bylo
upraveno okolí a zajištěn bývalý objekt kanceláří, alespoň prozatím,
proti vnikání osob do těchto prostor. Na rekonstrukci objektu budeme
žádat o dotaci ještě v letošním roce. Pokud dotaci neobdržíme, budeme na jaře příštího roku objekt rekonstruovat na komunitní centrum,
šatny a byt správce z prostředků obce.
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Stavební práce probíhají i na opravách
místních komunikací,
opravena byla a nový
povrch získala komunikace V Zátiší. Do
zimy předpokládáme
opravy ulic u bytovek
ve staré části Zvole a
to spojky mezi ulicemi
Březovská a U Pošty.
V příštím roce budeme s opravami pokračovat, předpokládáme
opravy v ulici U Pošty
a některých komunikací v Černíkách.
Opravy ulic můžeme
provádět pouze u komunikací ve vlastnictví obce.

Vodovodní přivaděč
Všichni víme o dlouhodobých potížích s dodávkami vody. Vodovod
ve Zvoli, ale i v okolních napojených obcích vznikal, dá se říci, živelně, postupným napojováním spotřebišť jedné obce na další obec.
Výsledek známe všichni. Vyčerpání kapacity přívodu do našeho regionu a s tím související výpadky dodávky vody zejména v jarním
a letním období. Částečné zlepšení přineslo vybudování vodojemu
pro obec Vrané, na kterém se naše obec finančně podílela. Vodojem
eliminoval špičkové odběry v obci Vrané, které způsobovaly výpadky
v dodávkách v naší obci. Nyní se dá se říci, že letos byl první rok, kdy
k výpadkům nedošlo. To ovšem dlouhodobě neřeší problém se zajištěním dodávek pitné vody v mikroregionu s ohledem na možný rozvoj obcí na tento vodovod napojených. Absence zásobních vodojemů
může způsobit i při poměrné krátkodobé poruše na přívodu do naší
obce okamžitý výpadek v dodávce vody.
Již dříve jsme informovali o snaze zajistit vybudování nového vodovodního přivaděče do celého dolnobřežanského mikroregionu. Před
několika lety byla zpracována studie možného zásobování novým přivaděčem z vodojemu Hodkovice se současným zkapacitněním přívodu do čerpací stanice v Safině, která čerpá vodu do tohoto vodojemu.
Studii ještě následovaly projektantem zakreslené trasy přivaděče do

Projekční a přípravné práce také probíhají na akcích, které plánujeme v příštím roce, a to zejména nový chodník ke hřbitovu a otočku
autobusů v Nové Zvoli.
Pavel Koudelka
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katastrálních map jako podklad pro projednání věcných břemen s majiteli pozemků. Pak následovalo zhruba roční období, kdy se v pracích
nepokračovalo.

Letos na jaře i zásluhou naší obce došlo k obnovení prací. Nejprve
byl z naší obce vznesen návrh na aktualizaci studie na nové podmínky. Těmi byl především důraz na koncepci vodovodního přivaděče
jako páteřního potrubí ze zdroje až po vodojem Vrané, s odbočkami
do jednotlivých zásobních vodojemů pro obce. Tímto řešením se dosáhlo, že každá obec bude zásobována vodou z vodojemu, který bude
doplňován z přívodního řadu a bude mít zajištěné dodávky vody i při
krátkodobější poruše tohoto řadu. Také bylo vhodné na základě znalostí a zkušenosti obce Vestec zpracovat jiné napojení na zdroj vody,
a to nové napojení čerpací stanice Safina na čerpací stanici Vestec
v těsném sousedství zásobních vodojemů pro Prahu. Toto řešení zajistí do budoucna nákup pitné vody pro mikroregion přímo od jejího
výrobce (vodárna Želivka), tedy bez dalších prostředníků a hlavně bez
dalších poplatků navíc.
Náš návrh byl přijat, aktualizace studie byla zadána jejímu předchozímu zpracovateli firmě Ing. Josef Vítek – PIK a její zpracování bylo
ukončeno na konci srpna letošního roku. Projednávání navrženého
technického řešení s představiteli dotčených obcí jsme se spolu s projektantem aktivně účastnili. Přehlednou situaci nové trasy přivaděče
vidíte na obrázcích, silně označené části představují novou výstavbu.
Zpracovaná studie bude sloužit jako podklad pro zpracování a zadání
výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace a bude rovněž sloužit pro rozhodnutí o podílu jednotlivých obcí na financování
celé akce. Na závěr mi dovolte několik údajů.
Předpokládá se zásobení pitnou vodou pro celkem až 26 tisíc obyvatel
obcí Zlatníky–Hodkovice, Dolní Břežany Lhota a Zálepy, Ohrobec,
Zvole, Libeň–Libeř, Březová–Oleško a Vrané nad Vltavou (odhadovaný nárůst do roku 2035 a dále). Navržená okamžitá kapacita
průtoku vody je 90 l/s. Úhrnná kapacita nově budovaných vodojemů činí 600 m3 pro Zvoli a Ohrobec a 350 m3 pro Březovou–Oleško.
Odhadované náklady na výstavbu činí 116 mil. Kč. Je samozřejmé, že
na vybudování takovéhoto díla budeme žádat o poskytnutí finanční
dotace, která podle dosavadních zkušeností může činit ca 2/3 ceny.
O postupu prací vás budeme opět informovat.
Lubomír Duda

Převzaté pozemky – komunikace
Snaha získat pozemky, které jsou zároveň veřejně přístupné komunikace je ze strany obce dlouhodobá (v každém případě od roku 2006,
od kdy obec řídíme). V každém volebním období se podařilo část
těchto pozemků převzít o soukromých majitelů a případně je opravit. Na posledním zasedání zastupitelstva bylo schváleno přijetí daru
dvou významných komunikací – ulice Rovná a Kolmá v oblasti Za

Ovčínem (4.773 m2) a ulice Borová (2.566 m2). Tím se usnadní život
lidí, kteří mají okolo své nemovitosti, protože každé jednání ve věcech
stavebních či majetkových je spojeno s vyjádřením majitelů sousední
nemovitosti. Děkujeme všem, kteří se rozhodli či do budoucna rozhodnou tyto komunikace předat.
Sepsal Mirek Stoklasa
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ČERNÍKY
Taneční zábava ve stylu country
s kapelou FO3 & spol.
V sobotu 20. srpna 2016 se v Černíkách na spolkové zahradě zahrádkářů
konala taneční zábava s živou muzikou. Již potřetí jsme měli možnost
poslechnout si písničky, které nám zahrála skupina FO3 a spol. Večer
zahájila písničkou, kterou tito úžasní muzikanti nastudovali zvláště pro
černické publikum s názvem „Zlaté údolí“. Publikum se sice, asi z důvo-

Akci navštívilo během večera něco ke stovce účastníků. Někteří odcházeli z akce až nad ránem…
Jako obvykle byl vstup zdarma a pořadatelé připravili výborné občerstvení od širokého výběru nápojů včetně gulášku, grilovaných klobás,
domácích koláčů s borůvkami a malinami. Za to vše velký dík zejmé-

du krásného počasí a práce na zahrádkách, scházelo pomaleji, ale nakonec byly stoly plně obsazeny spokojenými návštěvníky. Zatancovali jsme
si a zejména zazpívali mnoho krásných písniček všech různých žánrů.
Byl to krásný letní večer strávený se spoustou príma lidí za zvuků krásné
muziky. Během večera se spustil několikrát déšť, a tak jak kapela, tak
návštěvníci ocenili, že díky novému zastřešení, byli na čerstvém vzduchu
a přitom zůstali všichni v suchu.

na Jarce Hrubé. Celou akci opět zajišťovali a připravili členové ČZS
Černíky v čele s předsedou Rastislavem Betincem.
Všem děkujeme!
Zapsala: Lenka Betincová

Čtení na pokračování:

Historie Černík a okolních trampských osad
V tomto příspěvku bych se chtěla věnovat jedné ze dvou z nejvýznamnějších aktivit trampů a to sportovní.

Sportovní aktivity trampů
V trampských osadách se hodně sportovalo, což skalní trampové samotáři kritizovali. Hlavním cílem účasti trampů v různých sportovních
kláních bylo bojovat za čest osadní vlajky, pro zábavu a očistu trampingu, ctít i prohloubit kamarádství, než vyhrát za každou cenu. Aktivity
a úspěch ve sportovním zápolení v mnoha odvětvích byly prostředky, kterými si trampové získávali veřejné mínění tehdejších občanů na
svou stranu.
O trampském sportu referovala rubrika Trampský sport v tehdejším
největším sportovním žurnálu „Star“ Trampského klubu v Praze, dále
v oficiálních trampských časopisech „Naše stezka“, „Camping“ nebo
„Naše Osady“.
Osadníci trampských osad byli natolik aktivní, že pořadatelé některých sportovních soutěží v Československu vypisovali i trampské

kategorie, například chodecké závody pořádané pod záštitou pražských Královských Vinohrad. Československá amatérská atletická unie zase umožnila trampům soutěžit v turnaji v lehké atletice.
Celostátního lehkoatletického mistrovství v roce 1932 se například
zúčastnilo 137 trampů. Někteří z nich byli i výkonní sportovci československé reprezentace. Na jejich začlenění do trampských osadních
závodů bylo však nahlíženo jako na neférové a nemorální.
Osada Albatros je právem nazývána kolébkou trampského sportu
a zapsala se zlatým písmem do trampských dějin. Cílem osady bylo
také sdružit hochy ke sportu, který odrážel veškeré útoky na tramping.
Mnoho výkonných sportovců československého sportu vyšlo právě
z utkání trampských osad. Albatros pořádal sportovní akce, na které
se sjížděl výkvět trampských osad.
Tato osada uspořádala dvě významné sportovní události, v roce 1927
organizovala první trampskou olympiádu na Libřici. O dva roky později se pod jejím vedením konal třídenní sportovní turnaj k příležitosti
oslav desetiletého působení této osady.
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Ukázka časopisu STAR
v K r ko n o š í c h . N a
Výstřižek z Trampských osad
Vltavě se v zimě konáo trampském víkendu v Edenu
valy rychlobruslařské
závody pod Letnou
u Občanské plovárny a Čechova mostu.
Redakce a vydavatelství časopisu České Slovo uspořádala na státní svátek 28. října 1929 závod, zvaný Hvězdicový. Byl to tehdy největší závod
na našem území a propagoval tak československý sport, především lehkou atletiku. Celkem se zúčastnilo přes tisíc běžců z nejrůznějších tělovýchovných organizací, sportovních klubů, tělovýchovných, sokolských
a dělnických jednot, skautů, středoškolských a vysokoškolských klubů,
vojínů, střelců a stráže bezpečnosti. Závodní štafety vyběhly z 10 různých míst Prahy do středu města na Staroměstské náměstí, kde byl cíl.
Vítězná štafeta SK Slavie donesla věnec do Staroměstské radnice na
hrob Neznámého vojína.
Ve třicátých letech pořádal Trampský klub lehkoatletické závody v Praze,
kterých se zúčastnily také trampské osady. Osadníci dosahovali dokonce
stejných výsledků jako průměrní výkonnostní atleti. Disciplínami byly
běh, vrh koulí a disku, skok do výšky a dálky a olympijská štafeta.
Roku 1931 pořádala redakce časopisu Naše Osady Trampský týden
v Edenu, jehož součástí byly turnaje ve sportovních disciplínách. Celé
toto setkání bylo zahájeno závodem v běhu a vztyčením osadní vlajky.
Programem byly sportovní a společenské aktivity. V rámci sportovních
aktivit byly vypsány lehkoatletické a plavecké závody, meziosadní volejbalová a fotbalová utkání, box, přetahování
lanem a štafetový běh.
Zúčastnily se osady
jako Zlaté údolí, osada
Kadjak, osada Stříbrný
Racek, osada Havran,
Bouřlivák, Údolí děsu,
Hurikán, Merida a jiné.
Trampský klub také
v roce 1932 organizoval volejbalová mistrovství trampských
osad v rámci sportovního dne Zlatého údoReprezentanti Zlatého údolí na štafetovém závodě 28. října 1929
lí v Březové u Vraného

Trampské olympiády na Libřici se zúčastnilo přes 100 trampských
závodníků z osad Utah, Gold River, Skalní údolí, Rodwai, Araqwai
a pořadatelského Albatrosu. V roce 1929 se třídenní turnaj k oslavám
Albatrosu odehrál na hřišti v Březové, na Libřici v Záhořanském údolí
a na řece Vltavě. Celé akce se zúčastnilo téměř 200 závodníků, z nichž
většina zastupovala devět trampských osad, Albatros, Havran, Key
West, Poslední míle, Toronto, Údolí děsu, Utah, Nevada a Zlaté údolí.
Soutěžilo se v plavání, běhu na 100 metrů, vrhu koulí, volejbale, přetahování lana, fotbalu a čtyřkilometrovém závodu cross-country. Součástí
programu jubilejního turnaje byl i večerní potlach.
Organizátory sportovních klání trampů byly také samy osady, například Albatros, Zlaté údolí, Údolí děsu (Srbsko), Unhošť, Liberty, Utah,
Klondike, Vatra, Oleško, Amerika, Markovičky (Březová), Ťápoty či
Vršky. Mezi oblíbené sporty patřil fotbal, volejbal, chodecký sport, stolní tenis, ragby, lední hokej, lyžařské závody a lehká atletika. V osadách
v okolí Černík jako byly, Oleško, Markovičky, Amerika, Ťápoty a Vršky
se pořádaly turnaje
především ve volejbale
nebo nohejbale.
Trampské lyžařské
běžecké závody pořádal Trampský klub
v Senohrabech a Údolí
děsu na Beneck u

Mašinka z osady Zlaté údolí s pohárem – vítěz
běhu na 5 km s časem 17:57 min.
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Dobová reportáž
z pedestriánského
závodu

a fotbalové mistrovství. Mistrovský tzv.
Haškův pohár ve fotbale získala dvakrát
osada Unkas v letech
1932–1933.
Ve stejném roce se
pořádal také plavecký distanční závod na
pět kilometrů trasy
Štěchovice – Libřice.
Účastnilo se 14 osad.
Mistrovský titul získala dvakrát osada
Údolí Slunce. V kan o i s t i c k é m z á vo dě na trase Záhoří
– Zbraslav dobylo
Zlaté údolí první a
druhé místo, zásluhou osadníků Houšky,
M á ch a l a a b r a t r ů
Krobových.
Pořádaly se i chodecké závody, závodilo
se například na 5 kilometrů ve Strašnicích,
na 35 kilometrů
z Prahy do Mělníka,
organizoval se běh na
trase Praha–Kladno
nebo na 20 kilometrů
z Prahy do Zlatého Údolí. Největší počet 200 startujících, z toho 20 žen

Závodníci v pedestriánském závodu
zaznamenal chodecký závod na trase Praha–Zlaté údolí. V Praze na
hřišti SK Slavie se pořádaly trampské závody Zlatého údolí.
V době okupace v letech 1940–44 organizoval Jaroslav Houška závody
mládeže a dospělých pod hlavičkou Československé amatérské atletické
unie v běhu v Krči.
Sportovní aktivity po druhé světové válce na tak široké bázi sice trochu
opadly, ale tato historická zkušenost dala základ jedné z nejčastějších
forem trávení volného času na osadách a to sportovní činnosti. Kde to
bylo možné, tak byly hřiště zachovány a pořádání a účast na různorodých turnajích se staly nedílnou součástí společných aktivit.
Příště Vás podrobněji seznámím se sportovním životem ve Zlatém údolí.
Závěrem bych chtěla poděkovat za kladné ohlasy na moje články.
Dozvěděla jsem se, že je čtou nejen čtenáři ze Zvole, ale i z okolních
obcí. Od nich vím, že se mezi nimi nachází také mnoho pamětníků.
Někteří mají upřesňující informace z té doby. Pokud by měl kdokoli
zájem doplnit či upřesnit některé zde připomínané události, nechť kontaktuje ČZS Černíky, kde se shromažďují veškeré podklady ke zdejší
historii se snahou zachovat tuto historii pro další generace. Pokud bude
dostatek podkladů, financí i vůle, ČZS by v budoucnu mohlo vybudovat
pamětní síň či regionální muzeum s touto tématikou. Kontaktujte je buď
osobně v potravinách Hrubý, kde se skoro každý den můžete setkat se
členy ČZS, nebo na e-mailu: betincova@seznam.cz
Klára Betincová

Jára Bělor
Jaromír Bělor, všestranný člověk, obětavý pracovník, archivář a velmi agilní propagátor trampingu i trampského sportu byl předsedou
Klubu osadníků Zlatého údolí. Pracoval ve výboru Československé
chodecké federace, Československé atletické amatérské Unie
a Československého svazu rohování. Publikoval články ve sportovním tisku a podílel se na všech akcích trampské tělovýchovy. V souvislosti s očistou trampingu kronikář Zlatého údolí a novinář Jára
Bělor ve třicátých letech dvacátého století nabádal k vysílání trampských týmů na sportovní závody. Hoši z osad se vyznačovali vynikající zdravotní kondicí a spjatostí s přírodou. Při závodech, dokázali
vydat ve sportovním klání hodně úsilí a přispěli tak k dobrému jménu
trampingu.
Jára Bělor zemřel roku 1949 a je pochován na Vinohradském hřbitově.
Sportovní klání těchto dob mapuje kronika Zlatého údolí z roku 1929,
kterou uchovává paní Goliášová. Pan Jaroslav Houška uchoval kroniku Járy Bělora.
Sepsala Klára Betincová
Zápis Jaroslava Houšky, zdroj: kronika Zlatého údolí Járy Bělora
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POLYFUNKČNÍ DŮM
Pozvánka do polyfunkčního domu
Sezonu našich kulturních pořadů jsme uzavřeli s Malou českou muzikou
J. Pospíšila na zahrádce u Polyfunkčního domu. Od 17 hod. nám hudebníci hráli až do pozdních večerních hodin. Sešla se bezvadná muzika
s dobře naladěnými lidmi a muzikantům ani hostům se tak příjemný
večer ani nechtěl ukončit.
Poslední tečkou v červnu byla školní akademie žáků zvolské školy. Naše
děti se skutečně předvedly jako velmi talentované, tvůrčí se svěží dávkou
humoru. Velké poděkování patří jejich pedagogům, kteří s nimi program
pilně připravovali.
V září nám opět kulturní sezona začala. Zářijový program máme již za
sebou. Zahájili jsme jej vernisáží paličkovaných obrazů paní Martiny
Hradecké, při které nám na našem novém pianu krásně zahrál pan Petr
Prokop. Příjemná atmosféra se prolínala celým večerem.
O výpravě našich Wu-shu borců do Číny jsme vyslechli poutavé a zajímavé vyprávění. Velké poděkování všem, kteří se na organizaci pobytu
v Číně a přípravě besedy podíleli.
Se zářím jsme se rozloučili hudebním pořadem, ve kterém zazněly nejznámější české i světové muzikálové melodie v podání paní Jany Koutové
a Petra Kubce. Krásný zpěv i vzhled zpěvačky Jany Koutové za brilantního doprovodu pana Petra Kubce potěšil nejedno očko i ouško.
Do konce kalendářního roku nás v Polyfunkčním domě ještě čeká několik příjemných večerů. V říjnu bude zlatým hřebem vystoupení paní Jitky
Vrbové, jedné z nejlepších country zpěvaček. Pro mnohé bude jistě lákavá beseda s panem Jiřím Grygarem, astronomem, astrofyzikem a také
vášnivým sportsmanem v cyklistice. Pro naše malé ratolesti uvedeme
loutkové představení pana Jana Hrubce „O princi z knížky“.
V listopadu vás zveme na divadelní představení plné humoru i dojetí. „Tonka Šibenice“ je pravdivý příběh známé prostitutky z doby pana

rady Vacátka v režii
Jaroslava Duška. Hrají
temperamentní Jitka
Sedláčková a Iveta
Dušková.
Zajímavá bude jistě
unikátní výstava originálních fotografií práce Policie ČR, jejímž
autorem je akademický fotograf Tomáš
Havelka. Vernisáž bude doplněna vyprávěním z výkonu služby bezpečnostních sborů.
Pro listopad ještě připravujeme besedu „Pražské domy vyprávějí“ s panem Josefem Hrubešem, který patří mezi naše nejznámější publicisty
zabývající se pražskou historií, především její architekturou a osobnostmi, které s ní byly spojeny. Je autorem mnoha knih a stovek novinových
článků, v nichž jsou nejen technické zajímavosti, ale také (mnohdy bizarní) události ze života osobností i obyčejných lidí.
A máme tady prosinec, začneme vernisáží obrazů malíře a grafika
pana Karla Dvořáka. Do Polyfunkčního domu přijde samozřejmě také
Mikuláš, vánoční „Jarmark“ zorganizuje paní Michaela Mařáková a těsně před Štědrým dnem se potěšíme vánočním koncertem s hudebním
tělesem, které vede pan Pavel Fischer.
Bližší informace o pořadech se dozvíte na web stránkách www.zvole.info
v sekci Polyfunkční dům nebo ve zvolské knihovně.
Těším se na vás,Věra Humlová

Dne 4. listopadu 2016 od 19:00 hod.
bude pƎedstavena v polyfunkēním domĢ ve Zvoli
unikátní výstava – vernisáž, originálních fotografií
práce Policie R, jejímž autorem je akademický
fotograf Tomáš Havelka, který za úēasti pƎímých
aktérƽ pƎedstaví svƽj netradiēní projekt.

JASMÍN 700
Tomáš Havelka – dokumentární fotograf
ppor. Rastislav Betinec - policista

Výjimeēný dokumentární fotografický projekt, z hlediska souēasné mezinárodní fotografie.
Vznikl nejen fotografický dokument, vznikl tak i pƎíbĢh o práci policistƽ OddĢlení hlídkové služby O\P Praha IV. PƎíbĢh, který nás zavede do
prostƎedí odvrácené strany moderního velkomĢsta, na jeho periferii. Jde o pƎíbĢh policistƽ, kteƎí se každodennĢ starají o bezpeēnost obyvatel
a setkávají se s vĢcmi, u kterých si ēasto odmítáme pƎipustit, že existují.
Je to hluboce lidský pƎíbĢh o profesionálech, kteƎí dĢlají velice odpovĢdnou, nebezpeēnou, specifickou práci. Je to pƎíbĢh o lidech, o jejich
odvaze, nasazení, chybách, o vyrovnání se se svĢtem okolo nich. Dokument ukazuje práci Policie R tak, jaká opravdu je.
Atmosféra fotografií pƎináší zážitek z prostƎedí policejních stanic, aut, squatƽ, ruin. Zážitky s lidmi na dnĢ, se zloēinci, zoufalci, nemocnými…
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VE ZVOLI SE TAKÉ STALO
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka
uvítán ve Zvoli
Po šedesáti devíti letech zavítal 18. září 2016 do naší obce pražský arcibiskup na výročí posvěcení kostela sv. Markéty. Kardinál Dominik Duka
tak navázal na svého předchůdce arcibiskupa Josefa Berana, který byl ve
Zvoli 9. května 1947. Tehdejší návštěva se uskutečnila v rámci arcibiskupské vizitace zbraslavské farnosti, kam naše obec (stejně jako dnes) patřila.
Arcibiskup Josef Beran při vizitaci mimo jiné navštívil kostel sv. Jiří ve
Vraném nad Vltavou, kde na něho, dle dobového tisku, čekalo 118 biřmovanců, připravených přijmout svátost křesťanské dospělosti. Velmi pravděpodobně v tak velkém počtu biřmovanců bylo i mnoho mladých lidí
ze Zvole. V naší obci se arcibiskup jen zastavil na malou návštěvu. Asi
si prohlédl nový kostel sv. Markéty, setkal se s místními radními, krátce
pohovořil s lidmi a odjel. Podle Farního věstníku Vikariátu zbraslavského
z 15. října 1947 byl „nejdůstojnější pan arcibiskup všude nadšeně vítán zástupci úřadů, škol, všech politických stran, nejrůznějších korporací a davy
lidí bez rozdílu přesvědčení.“ Trochu při tom čtení můžeme mít hořko
v ústech, když si uvědomíme, jak brzy se situace změnila a arcibiskup
Beran byl nejprve komunisty vypískán ve své katedrále, internován a bez
soudu vezněn po celý život, až do své smrti v roce 1969.
Kardinál Dominik Duka po přivítání starostou obce, zástupci občanů
a farnosti požehnal nový křížek na rozcestí u statku Miloslava Petříčka.
Nově požehnaný křížek nahradil ten starobylý a nese nápis: „Blaze těm,
kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě“. Tento
biblický verš je věnován tiché vzpomínce na ty, které postihla násilná
kolektivizace zemědělství ve Zvoli a okolí. Za značného zájmu, zejména
zvolských občanů, ve svých slovech kardinál Duka připomněl, že člověk
má být požehnáním pro všechny, kdo jsou mu na blízku.
Další zastávkou arcibiskupa je zvolský kostel sv. Markéty, který byl postaven dle projektu významného stavitele Josefa Mockera. Proč právě Josef
Mocker navrhl náš kostel, není zcela známo. Snad zde sehrály roli dobré vztahy s tehdejším arcibiskupem Schönbornem, který kostel ve Zvoli
20. září 1894 slavnostně požehnal. Při slavnostní mši arcibiskup Duka
kostel sv. Markéty po generální opravě znovu požehnal. Ve své promluvě
vyzdvihl jedinečnost svobody každého člověka a poukázal na nebezpečí

jakéhokoli totalitárního režimu. Po mši následovala beseda s občany,
kdy arcibiskup Duka odpovídal na mnohé dotazy. Svou návštěvu pak
završil neformálním setkáním ve stanu se všemi, kteří přijali nabídku
k občerstvení.
Před odjezdem si pan arcibiskup prohlédl polyfunkční dům včetně kostelního zvonu, který je v polyfunkčním domě vystaven na základě dohody mezi farností a obcí.
Návštěva arcibiskupa Dominika Duky v naší obci byla připravována více
než rok. Jeho program je přece jen nabitý. Možná měla své chyby a nedostatky. Přesto se odvážím říct, že se vydařila. Díky vám, kteří jste přišli, třeba jen z pouhé zvědavosti, díky vám, kteří jste jakkoli pomohli, díky vám,
kteří jste celou návštěvu svěřovali nebeskému Otci v svých modlitbách.
Vladimír Hudousek
Žehnání (benedikce) je starobylý náboženský obřad, kterým se určité
věci nebo osobě slavnostně vyprošuje Boží požehnání k prospěšnosti lidem.
Žehnání nám má pomáhat v různých situacích a okolnostech společenského i osobního života, navazovat a udržovat kontakt s Bohem a zprostředkovávat jeho pomoc a ochranu těm, kdo jsou připraveni ji přijmout.
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Kouzelný les 2016
Pouze jedenkrát do roka se otvírá ve Zvoli začarovaný les, ve kterém
mohou stateční rytíři, po překonání mnohých nebezpečenství a splnění rozličných zkoušek a úkolů, vysvobodit krásnou princeznu Jasněnku.
Kolik pohádkových postav a strašidel již prošlo touto veselou, barevnou
a půvabnou akcí? Některé již vodí svá dítka…
Toto jsou letošní „lesní bytosti“, kterým, patří velký dík za krásné červnové dopoledne pro rodiny s malými caparty.
Lenka Netopilová

Zahájení nové sezóny v MG a ESG
Po loňské velmi úspěšné sezóně tu jako mávnutím proutku máme sezónu novou, do které vstupujeme s nadšením a touhou dosáhnout ještě
lepších výsledků a umístění než tomu bylo doposud. Stávající základna gymnastek se nám rozrostla o další nové členy, které tímto vítáme
a kteří, jak doufáme, budou cenným přínosem pro náš klub. V letošním školním roce nás čeká celá řada náročných vystoupení a závodů.
Přes velkou podporu TJ Sokol Vrané nad Vltavou a vedení ZŠ Zvole,

olympijský sport do povědomí veřejnosti, ale zároveň chceme, aby se
děti přes všeobecnou průpravu naučily mít rády pohyb. Pochopitelně,
ale míříme i na mety nejvyšší, tedy na stupně vítězů, abychom mohli
reprezentovat naši obec a kraj. Bez vaší podpory je pak snaha trenérů
a našich gymnastek jenom marným bojem s větrnými mlýny…
Nový školní rok zahajujeme s úsměvem a po téměř dvouměsíční pauze
(většina z nás se zúčastnila prázdninového soustředění). Na nové i stá-

neustále bojujeme o místo pro kvalitní tréninkové jednotky, které se
nedají odbýt jednou, nebo dvěma hodinami týdně (jak se někteří domnívají…) Apeluji tímto na rodiče gymnastek, kteří by mohli v celé
věci pomoct a spolu se mnou zajistit pro vaše děti zázemí, které zaručí
kvalitu tréninků!!
Stojíme na pomyslném milníku naší práce, kdy chceme nadále ukazovat, že dosavadní úspěchy byly jenom prvními vlaštovkami v řadě dalších a zasloužených úspěchů. Smyslem všeho je nejenom vrátit tento

vající členky se těšíme a přivítáme je v rámci tréninků. A to buď každé
úterý v tělocvičně TJ Sokol Vrané od 15–17:00, ve středu v tělocvičně
ZŠ Zvole od 15–18:00 a víkendy rovněž v TJ Sokol Vrané od 8–12:00.
Za celý tým a naše gymnastky
vaše trenérka II. třídy
Ing. Jana Veselá.

Ploty a zahrádkáři
Plůtky, ploty, oplocení, zdi, hradby, cimbuří. Ohraničují území, majetek.
Brání nenechavcům majetek uzmout, jindy nahlížet závistivým okem
na majetek již uzmutý, aby nebyl nedejbože opět uzmut. Výmluvy na
ochranu před prachem a hlukem ve stěsnané zástavbě obstojí jen někdy.
Jak kdesi pravil pan Václav Cílek, autor hlubokých myšlenek o vztahu
člověka a krajiny, zanikly cesty. Není tomu tak všude a ve všech zemích,
najdete i krajinu otevřenou a prostupnou, majetek neoplocený, asi to
závisí na kulturní vyspělosti člověka v té či oné krajině.
V sousedství Polyfunkčního domu Zvole, oddělený plotem a náletovým porostem, je ukrytý pozemek zahrádkářů. Klubovna po odchodu

turistického oddílu mladých „Zvolská Dráčata“ osiřela a moštárna ožije jen na podzim. Jako kdyby uvnitř bydlela Šípková Růženka, která se
píchla do prstu.
Shodli jsme se s vedením obce, že plot mezi Polyfunkčním domem
a pozemkem zahrádkářů tvoří zbytečnou bariéru. Po jeho odstranění
se dětem z družiny rozšíří pole působnosti pro jejich hry a dovádění,
zahrada zahrádkářů ožije. Počin možná trochu neobvyklý, nemusel
přijít ani princ, jen společný nápad.
Bohumil Sajdl
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Závod na horských
kolech ve Zvoli opět
bavil po celou neděli
Máme za sebou už 8. ročník závodu Northwave Transbrody. Letos byl
start opět návsi ve Zvoli a závodníci na Fitnes trati i hlavním 50 km závodu za početné účasti místních diváků a obkroužili rybníky a v prachu
zmizeli směr Libeň.
Počasí závodu přálo a hlavní 50 km trať s limitem 300 závodníků byla
vyprodaná. Ve startovním poli se sešla velmi silná konkurence zkušených závodníků a tak byl závod velmi dramatický a pořadí se několikrát
měnilo hlavně kvůli množství defektů. Vítězem v nejnabitější kategorii
muži 19–29 let se nakonec stal Milan Vopat (SK Loko Rakovník). V kategorii žen obhájila loňské první místo mistryně ČR Karla Štěpánová
(Kona Cycling Point).
Ve Fitnes závodu na 23 km vyhrál místní závodník ze Zvole David
Žižka (Eleven Mercedes Mitas), který zvládnul celý okruh za
48:47 min. Opět jsme vyhlašovali také nejrychlejšího závodníka mikroregionu Donobřežansko, kde si letos odnesl pohár pro vítěze Jan
Hájek (Pocta).
Kompletní výsledky všech měřených tratí Northwave Transbrody 2016
najdete na stránkách závodu: www.transbrody.cz
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Z HISTORIE ZVOLE
Josef Strnad: o pouti jsme na něho vzpomínali
Ve své době to byl nejpopulárnější Josef v obci. Sportovec, ochotník, maškarní postava, zručný řemeslník a Zvolák každým coulem. Josef Strnad se 14. 7.
před 95 roky v naší obci narodil a celý život žil. Byl to velmi známý a zasloužilý, filmovou řečí „dobrý rodák“.

1941: Hokejoví borci
S hokejem se ve Zvoli začalo dříve jak s fotbalem. Fotbal neměl plochu ke své hře, hokejistům stačil zamrzlý rybník. A ty byly na návsi dva. Na našem
snímku je vůbec první garnitura zvolských hokejistů. Josef Strnad je stojící druhý zprava. Nejpopulárnějšími hráči tu byly dvě dvojice : Strnadové
(bratranci Josef a František) a Škobisové (bratři František a Jaroslav). Na našich rybnících jsme uvítali i význačné soupeře z Prahy a okolí: rezerva
Sparty a I.ČLTK, Chodov, Radotín, Zbraslav, Davle, Dobříš a nejčastěji ze všech sousední Vrané.

1947: Sokolové cvičící
Od roku 1923 se tu veřejně cvičilo. Zástupci zdejšího Sokola cvičili i na nejvyšší úrovni (Strahov: na Všesokolských sletech i Celostátních spartakiádách). Samotní pořádali veřejná cvičení hojně až do roku 1963. Tato silná garnitura (vlevo zasloužilý cvičitel František Maršál) se přes okrsková
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kola propracovala až do krajského kola a obstála se ctí. Nezapomínejme, že tehdy právě Sokol zajišťoval gymnastickou reprezentaci své země na
Olympijských hrách i kontinentálních šampionátech. Josef Strnad je tu třetí zprava.

1951: Fotbalová sláva
Ta byla největší v éře, co se do Zvole přiženil švagr Josefa Strnada Jan Prchlík. Tato jedenáctka vyhrála turnaj v Kamenném Přívozu (snímek byl pořízen pořadateli před zahájením turnaje na tablo všech účastníků) a zajímavostí je jistě fakt, že její góly dávali právě jen oba švagři Prchlík se Strnadem.

Samotný Strnad je v dolní řadě zcela vpravo. Josef Strnad a Stanislav Smíšek hrávali už jako hostující dorostenci zdejšího Sokola za Slavoj Zbraslav
a je jim oběma připsána účast na finálovém turnaji (šest účastníků) o mistra země.
-Zý-

Jubileum na obzoru: Starozvolský kalendář
Už v měsíci říjnu by se měl na prodejních pultech objevit stolní kalendář pro rok 2017. To bude naše obec oslavovat 750 let svého založení.
Kalendář bude neobvyklý a svým způsobem výjimečný.
Tohoto stolního, týdenního kalendáře se vydavatelsky ujalo nakladatelství regionálního sdružení MAS Dolnobřežansko (ředitelka Monika
Neužilová je zvolskou občankou) a se sponzorským přispěním několika zvolských podnikatelů a obchodníků nechalo vzniknout dílku ve

stylu „národ sobě“. Každý týden tu bude provázen jednou starozvolskou
fotografií.
Svým dílem ze svých archivů přispěli: František a Miroslav Škobisové,
Libuše Hendrychová, Jaroslava Malinová, Zdeněk Zajíček, Václav
Hrachovec, Věra Doležalová, Otakar Braidl, Marie Kopelentová
a Vladimír Zápotocký.
Vladimír Zápotocký
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Odkrývaná tajemství – pro zvídavé čtenáře
Co ve skutečnosti znamená nasadit si „růžové brýle“, přes které nahlížíme na sebe, na svět, na dění kolem nás, a co nás k tomu vede. Tyto pomyslné brýle nám umožní pouze přehlížet a „růžově“ přes ně vidět i to,
co „růžové“ zdaleka není, ale naopak je to černé. Je tedy velký rozdíl
mezi tím, když člověk myslí pozitivně a tím, když pomocí „růžových
brýlí“ přehlíží to, co by měl ve svém životě řešit. Co by měl uvidět včas
a v pravém světle dříve, než ho realita, ve které se nachází, překvapí
nepříjemnou událostí.
Také je známo, že pokud se někdo neustále odvrací od toho, co potřebuje zpracovat a čeho se potřebuje zhostit, říká se o něm, že „strká
hlavu do písku“. Kombinace těchto dvou zvrácených životních postojů
je pro člověka velmi nebezpečná. Přehlížené, neřešené problémy se
navršují a člověk již není po čase schopen vyřešit zcela nic a začne se
pod tíhou nesplněných životních úkolů hroutit. Konečnou fází celého
procesu je zhroucení psychiky a dále i fyzického těla. Organizmus postižný těmito životními postoji je tak oslaben, že se už nedokáže sám
regenerovat. Jednotlivé orgány trpí nedostatkem energie, která je v důsledku prohlubujícího se stresu zablokována.
Je mnoho lidí, kteří ztrácejí velké množství energie právě tím, že se
přetvařují, jako by u nich bylo vše v naprostém pořádku. Netuší, jak
jim vnitřní rozpor škodí. V důsledku této přetvářky a falešných postojů
vzniká i další komplikace. Na člověka tohoto typu se obracejí různí
lidé s žádostí o pomoc. Pod vlivem jeho hry se domnívají, že se obracejí na vyrovnaného a bezproblémového člověka, plného síly. Hra,
kterou před svým okolím hraje, mu nedovolí pomoc odmítnout, a tak
u něj dochází ke zvýšení psychického vypětí, které má za následek
další újmu na zdraví z vyčerpání. Postupně přichází na řadu užívání
různých druhů léků, včetně antidepresiv, která jen umožňují dohrát
jeho hru do tragického konce.
Pokud se nechce takto sám sebou postižený člověk dostat do uvedeného stavu a dočkat se v další fázi kolapsu, pak se potřebuje co

nejrychleji vzpamatovat a začít své jednání přehodnocovat, dokud je
ještě čas. Je potřeba, aby se zastavil, „položil si ruku na srdce“ a zeptal se sám sebe, co je vlastně příčinou prapodivné hry, kterou před
druhými i před sebou hraje. Příčiny mohou být různé, ale nejčastější
příčinou je slabost, která pochází z dětství. Pokud dítě nemá možnost
vyvíjet se v silného, samostatného jedince, ale naopak ustrne v určité
fázi svého vývoje, dochází k postižení, kdy se vývoj zapouzdří a člověku zůstává i v dospělosti neschopnost čelit výzvám a uskutečňovat
potřebné životní změny.
Proto, aby se dostal ze zajetí, ve kterém se nachází, potřebuje použít
trik, který zavede do svého každodenního života. Každý den si potřebuje nejprve uvědomovat, co si asi myslí lidé, kteří již jeho hru prohlédli a zpovzdálí pozorují jeho směšné chování. Dále si uvědomí, jak
každým dnem klesá v očích těchto lidí jeho důstojnost. Toto každodenní uvědomování si toho, že je marné skutečný stav do nekonečna
skrývat, mu nakonec umožní rozhodnout se pro změnu svého jednání,
kterou nebyl schopen do této doby učinit. Pochopí, že jeho hra je postupně odhalována dalšími lidmi a pokračovat v ní je tedy zbytečné.
Uvědomí si, že je nutné hru ukončit, pokud nechce zcela ztratit svou
čest a důstojnost. Toto osvobození se z pout, která mu byla v mládí
nasazena, se pro něj stane znovuzrozením do pravdivého prožívání
života. Uvedená hra plná sebeklamu je jenom jednou z mnoha dalších,
které lidé mezi sebou hrají.
Poučením je poznání, že nežít v pravdě se nevyplácí, protože mnoho
zdravotních problémů a nemocí mají na svědomí právě tyto skryté falešné lidské hry. Mnoho lidí spoléhá na chemické léky a pokládá je za svou
spásu i přesto, že neodstraňují příčiny jejich problémů. Jsou to jen pozlátka, která doprovází člověka na jeho cestě do záhuby, pokud nezačne
žít svůj život pravdivě ve všech oblastech.
Přeji vám všem jen dobré
Jožka Wenkeová – Černíky

Čas a rytmus
Dovolené doznívají a kolik z nás již teď říká: „Nemám čas, nestíhám,
jsem v časové tísni.“ Čas je jakýsi limit, od kterého často odvíjíme
svůj pocit spokojenosti, zda jsme stihli, co jsme chtěli, měli či museli.
Pokud jsme nestihli, zůstáváme tzv. pozadu, ve vleku událostí, požadavků, které sami na sebe klademe, či na nás kladou druzí. Asi to
všichni známe…
Zkusme se zamyslet, jak to má vlastně příroda, jíž jsme i my součástí.
Když se rozhlédneme, vše v přírodě se děje v jakémsi rytmu, jakoby
rytmus byl důležitější než čas. Zdá se, že pokud šelma zrovna neloví,
nikdo není ve stresu z nedostatku času. Všechno v přírodě tak nějak
instinktivně ví, co je vlastně důležité. Ani rostliny ani živočichové se
neobklopují věcmi navíc, o které by měli starosti, které by pak nestíhali. A zajímavé také je, že ani strom ani třeba srna se příliš nestarají, zda
se daří divočákovi dobře a dokonce si asi ani nedělají starosti s jeho
přemnožením. Jak je to možné? Jakoby se vše v přírodě stará samo
o své přežití, zároveň je v souladu a ve spojení s celým svým druhem.
A dokonce ani druhová rozmanitost nevyvolává ohrožení a boj, ale spíše rovnováhu. Kdybychom my lidé do přírody nezasahovali, ustavila
by se přirozená dynamická rovnováha, příroda by se hojně obnovovala,
vzduch by se pročistil, vodní zdroje obnovily. Vše v přírodě má svůj
přirozený rytmus – čas vzniku, růstu, vrcholu, rozmnožování, zanikání,

fyzické smrti, rozpadu, rozkladu, přetvoření a opět vzniku… Vše má
čas aktivity i čas klidu, odpočinku a obnovy.
Proč si stále myslíme, že předčíme přírodní moudrost? Proč se nemůžeme inspirovat a žít více v souladu s přirozenými rytmy? Jaký je
vlastně náš osobní denní i roční rytmus? Co nového začínáme? Čemu
věnujeme svoji aktivitu a co z ní přirozeně vzniká a roste? Jak moc
a pro koho je to prospěšné? Neplýtváme náhodou svojí drahocennou
energií? Co vrcholí a je hodno úcty a oslav a co již přirozeně zaniká či se přetváří? Odpočíváme v klidu, zaslouženě, s dobrým pocitem
i svědomím? Jsem přesvědčená, že starat se o sebe, ne však na úkor
druhých, ale v přirozeném a instinktivním souladu s druhými, je schopnost, která je nám lidem stejně jako přírodě prostě dána. Každý z nás,
kdo směřuje k souladu s přírodním i vesmírným řádem se stává silným
a vysílá jasnou zprávu o svém zdraví – fyzickém, duševním, sociálním,
etickém i duchovním. A takový zdravý lidský druh nejen příroda, ale
i naše společnost potřebuje.
Přeji do nového školního roku zdravý soulad nám všem i moudrou
schopnost rozlišovat podstatné od nepodstatného, přeji nám všem cit
pro rytmus přírody v nás.
Soňa Hájková
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První sezóna s vranským vodojemem
Léto vyhlížím vždy již od Vánoc. Přece jenom teploučko je teploučko. Do
loňského roku však bylo toto očekávání spojeno s obavou, jak vodovod
zvládne čas největší spotřeby. Oprávněný požadavek občanů na plynulou
dodávku vody neuměl náš provozovatel a ani my splnit beze zbytku. Nejvíce
se problém ukazoval v prvních teplých dnech v květnu a pak během června.
Zbytek léta již nebyl tak problematický, vzhledem k čerpání dovolených.
Vesnice se vyprazdňovala. Pravidelně jsme byli dotazováni jak telefonem
a na webových stránkách obce, tak i osobně, kdy se situace zlepší. I opozice
si velmi ráda přisadila. Proto po kolaudaci vranského vodojemu začátkem
letošního roku bylo očekávání veliké. Technické specifikace a ukazatele
jsou jedna věc, realita druhá. Věřil jsem ve funkčnost zařízení, do kterého
obec investovala 3 miliony korun. Zdá se, že vše se povedlo. Z oblasti Nové
Zvole se celé léto neozval jediný občan s problémem netekoucí vody (nepočítám, myslím že dvě, odstávky). K dořešení zbývá propojení ulice Kolmé
přímo z ulice Březovské tak, aby byla i pro oblast ulic Kolmá, Rovná, Jižní
a Družstevní k dispozici posilovací čerpací stanice. To má již na starost náš
provozovatel. Není to konečné řešení v oblasti vodního hospodářství. To

přijde až s novým přivaděčem a obchvatem Zvole pro Vrané a Březovou
s Oleškem. Na závěr bohužel jedna zpráva, která nikoho nepotěší. Cena
vodného bude s největší pravděpodobností od příštího roku vyšší. Zdraží
ji investice do obnovy úpravny vody Želivka, která zásobuje všechny zdejší
vodárenské systémy.
Sepsal Mirek Stoklasa

Krajské volební období
Jsme před krajskými volbami, a tak možná přichází chvilka na ohlédnutí.
Jaká byla spolupráce v uplynulých čtyřech letech? Nejviditelnější, a pro
nás nejrozhodnější, byly finanční prostředky - tedy peníze proudící z krajského rozpočtu do rozpočtu našeho prostřednictvím dotací. První podpořenou akcí byla v roce 2014 přístavba hasičské zbrojnice (dotace 0,5 mil.
korun). Další, i když ne prostřednictvím obecního rozpočtu, byla mimořádná dotace na výstavbu vranského vodojemu. Protože jsme byli spoluinvestory této tak potřebné stavby, ušetřili jsme dva miliony (celková dotace
4 mil. korun). Revitalizaci bývalého prasečáku jsme rozdělili do dvou etap.
První etapu podpořil kraj jedním milionem korun z fondu životního prostředí. Obdobně jsme žádali i na druhou etapu pro letošní rok. Nepodařilo
se. Bylo by však škoda nevyužít každé možnosti, a tak po vysvětlování
přiznala rada kraje v mimořádném termínu na konci srpna letošního roku
stejnou částku jako na první etapu (1 mil. korun) z fondu na rozvoj obcí
a měst. Také naše knihovna získala dotaci na elektronické vedení evidence knih. To do výčtu finančních prostředků z rozpočtu kraje. Po letech

přesvědčování
bylo
také ze strany kraje přistoupeno k rekonstrukci komunikace mezi
hřbitovem a Černíky.
Začátkem
letošních
letních prázdnin za
čtrnáct dní byla tato
využívaná komunikace
opravena. Jako odpovědný zástupce této obce na konci volebního období krajské samosprávy
konstatuji, že za dobu, kterou jsem v úřadě strávil, byla spolupráce obce
a kraje velmi dobrá a kdyby se takto dařilo i v příštím krajském volebním
období, nebylo by nač si stěžovat.
Sepsal Mirek Stoklasa
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ZDRAVÉ SRDCE
ČECH

Přijďte 7. a 8. října k volbám

TOP politici
pro odpovědný
rozvoj kraje
MUDr. Petr Tiso, MBA
kandidát na hejtmana
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INZERCE A POZVÁNKY
Podzim/Jaro
P
odzim/Jaro A
AKCE!!!
KCE!!!
PO DOBU VEGETAČNÍHO KLIDU
1.10.2016 - 31.3.2017

-Rizikové kácení stromů
-Prořezání stromů
-Výškové práce

737 630 208
Dufek Václav
Dále nabízíme:
- Odklízení sněhu a ledu ze střech
- Údržby zahrad, sekání velkých ploch DOPRAVA
- Malířské práce interiér/exteriér
+ VEŠKERÁ
(nátěry podbití, střech)
KONZULTACE
- Odstraňování mechu ze střech
ZDARMA
a fasád
e-mail: dufek-vaclav@seznam.cz
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Ceník inzerce ve Zvolských novinách
Velikost
Rozměr

jednorázové

celoroční

2 000

6 000

184 × 120 mm
89 × 248 mm

1 000

3 500

1/4 – čtvrtina

600

2 000

1/6 – šestina
89 × 80 mm

500

1 700

1/8 – osmina

400

1 400

1/1 – celostrana
184 × 248 mm
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Cena za otištění (Kč)

1/2 – půlstrana

89 × 120 mm

89 × 60 mm
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