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COVID-19
DRUHÉ POKRAČOVÁNÍ
Asi není v současné době větší a mediálně
sledovanější téma, než je druhá (osobně
nevím, jak se to odlišuje) vlna covidové
pandemie. Snad jen krajské volby na chvilku
strhly zájem na sebe, i když největším tématem voleb byla zase covidová pandemie. Na
jaře jsem psal o únavě a o dodržování pravidel. Tehdy se to vyplatilo a česká společnost
patřila k premiantům Evropy. Prázdninové
uvolnění restrikcí a tak trochu pocit bezpečí nám všem dovolilo prožít léto jako jindy
www.zvole.info

bez větších starostí. O to náročnější pak byl
začátek školního roku, narůstající statistiky
nemocných a přitvrzování epidemiologických opatření. Znovu nechci a nebudu komentovat omezení, příkazy a zákazy. Věřím,
že je dělají lidé s odbornými znalostmi a já
se jimi snažím řídit. A o totéž prosím vás.
Jsem přesvědčen, že společně to zvládneme
a žádné příští pokračování nebude.

Chyť a pusť
Tradiční závody v chytání ryb
na zvolském rybníku
 strana 9

Mirek Stoklasa
www.facebook.com/obeczvole

Zprávy z obecního úřadu
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KRAJSKÉ VOLBY
Volby, které se konají v omezujících podmínkách koronavirové pandemie, již dopředu vyvolávají otázky. Obsadíme volební
komisi? Zajistíme všechny hygienické požadavky? Kolik voličů
přijde? Bál jsem se, že průběh v rouškách dá volbám atmosféru
ponurosti a skepse. Odhadoval jsem velmi nízkou účast. Nakonec
se ukázalo, že nic z toho nebyla pravda. O úsměvné chvilky nebyla nouze a voličů přišlo o 150 více než v posledních krajských
volbách v roce 2016. Děkuji všem, kteří se rozhodli odevzdat svůj
hlas za dodržování všech požadovaných nařízení. Dále pak děkuji
paní Köhlerové a ﬁrmě TIGIS spol. s.r.o. za zapůjčení zařízení
na ﬁltraci vzduchu. Jen jednoho je mi trochu líto. Celé páteční
dopoledne jsme vymýšleli a realizovali komunikační cestičky

Volební účast 700 voličů,
což je 52,24% všech voličů ve Zvoli

VOLEBNÍ SUBJEKT

POČET HLASŮ

HLASY V %

Starostové a nezávislí

260

37,46

ODS

134

19,30

Česká pirátská strana

100

14,40

ANO 2011

80

11,52

Spojenci – TOP09, Hlas,
Zelení

57

8,21

po úřadu (nalepené pásky a šipčičky na podlaze). Vypadalo to
nádherně, ale velký obdiv jsme nesklidili.
Krajské volby 2020 ve Zvoli v datech (uvádím jen prvních
5 subjektů, které získaly více než 50 hlasů). Další informace na
www.volby.cz.
Sepsal Mirek Stoklasa

VODOVOD A JEHO ZKVALITŇOVÁNÍ
Doba, kdy se na vodu z vodovodu nedalo vždy zcela spolehnout,
je již naštěstí nenávratně za námi. Přesto práce na zkvalitňování
vodovodního přivaděče dále pokračují. Od jara letošního roku byl
budován obchvat obce Libně. Tak budeme moci opustit stávající
potrubí procházející touto obcí. Všechnu vodu pro obce Ohrobec,
Zvole, Březová – Oleško a Vrané nad Vltavou pustíme novým,
1,9 km dlouhým potrubím. V této době je dále rekonstruován
přivaděč od Posázavského vodovodu k vodojemu Globus, kde se
stará trubka o světlosti 150 mm mění na světlost 300 mm, čímž se

znásobí průtočná kapacita. Další významný krok ke zkvalitnění
dodávek pitné vody do našeho regionu. Obě díla by měla sloužit
svému účelu od října tohoto roku. Ve fázi projektové dokumentace a žádosti o územní rozhodnutí je pak obchvat obce Zvole
pro obce Březová-Oleško a Vrané nad Vltavou. Tím nebude voda
pro tyto dvě obce protékat naším spotřebištěm a přestaneme být
ovlivňováni jejich spotřebou.
Sepsal Mirek Stoklasa

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi touto cestou poděkovat majiteli ﬁrmy Intebo panu
Josefu Šebkovi za jeho ﬁnanční dar ve výši 200.000 Kč pro naši
mateřskou školku. V letošním roce byla ve školce zprovozněna
i poslední čtvrtá třída, která dosud nebyla provozována a ani zařízena. Tento dar půjde krásně využít na doplnění zařízení a hraček pro děti. Tentokrát, na rozdíl od loňského říjnového zasedání

zastupitelstva, kdy nabízený dar školce díky hlasování opozice
obec nepřijala, bylo přijetí daru nabízeného přímo školce schváleno naším zastupitelstvem na jeho zářiové schůzi jednomyslně.
Za to patří všem zastupitelům dík. Dětem a paní učitelkám přeji,
aby si všichni daru náležitě a dlouho užívali.
Lubomír Duda

ABY KOLEM ČISTO BYLO
V sobotu 19. září 2020 se konala celostátní akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko. Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci, jejímž cílem je uklidit „běžný“ nepořádek a nelegálně vzniklé
černé skládky.
Obec Zvole se zapojila také prostřednictvím Lesní mateřské školy skřítka Pohádky, která se stala organizátorem úklidu. Lesní
školka si vzala na starosti komunikaci s organizačním výborem
celé akce. Pro dobrovolníky byly připraveny rukavice a pytle na
odpadky. Zajištěn byl také odvoz odpadu. Nemálo důležitou
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rolí organizátora je též dbát na bezpečnost celé akce. Výjimkou
bohužel nebývá ani nebezpečný odpad, jako jsou chemikálie či
použité injekční stříkačky.
Jak celá akce probíhala? Předmětem úklidu se letos staly lesy přiléhající k západní části obce Zvole od Zvolského potoka po úroveň Hůrkova Pole. V zázemí lesní školky na konci ulice U Lesa
se v sobotním slunečném odpoledni postupně sešlo 15 dobrovolníků: dospělí s dětmi či bez dětí, mladí lidé. Poklidit les přišli
jak obyvatelé Zvole, tak rodiče dětí docházejících do lesní školky
www.zvole.info

Zvolské noviny

bez ohledu na jejich bydliště. Pomoc přišli i sousedé z okolních
obcí, jejichž obce se do úklidové akce nezapojily.
Po poučení o bezpečnosti úklidu se dobrovolníci vydali s pytli posbírat v lese vše, co do něj nepatří. Nejvíce odpadků bylo
nalezeno na větší skládce uprostřed lesa. Množství odpadků na
ní se nacházející nebylo bohužel možno odklidit během několik hodin trvající úklidové akce. Odklizeno bylo to, co více či
méně vyčnívalo nad okolní povrch. Zbytek byl ponechán k zakrytí přírodninami.
V nejbližším okolí obce byly nalezeny mini skládky. Jednalo se
především o staré skládky, kde se z rozpadlých igelitových pytlů
postupně vše vyvalilo ven a rozprostřelo se po okolí. Na jiném místě
byl nalezen také celkem nový pytel naplněný odpadky. Hlouběji
do lesa pak byly nacházeny spíše malé odpadky (obaly od jídla,
lahve od alkoholu apod.), zato v hojném množství. Nalezeny
byly i dvě asi 10 litrové staré plechovky naplněné jakousi chemikálií. Celkem bylo posbíráno 11 pytlů odpadků + plechovky
s chemikáliemi.

www.facebook.com/obeczvole
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Při likvidaci odpadků spolupracujeme s obcí Zvole. Za součinnost mnohokrát děkujeme.
Největší poděkování však patří všem dobrovolníkům, kteří se
úklidové akce zúčastnili.
Poděkovat je třeba také dětem z lesní školky. Nejbližší okolí lesní
školky poklízí děti s průvodci průběžně dle potřeby. Děti se ale
zapojily i do úklidové akce, jen o několik dní dříve. Zato však
s velikým nadšením. Hrabaly a sbíraly spadané listí v zázemí
lesní školky.
Na jaře je hlavní úklidový den plánován na sobotu 27. března
2021. Pod organizátorstvím lesní školky je v plánu poklidit část
lesa přiléhajícího k jižní části obce Zvole, od Hůrkova Pole po
lesní cestu do Březové. Podrobnější informace naleznete na
www.skritek-pohadka.cz, facebooku lesní školky skřítka Pohádky,
nebo na webových stránkách obce Zvole. Budeme velice rádi,
pokud akci podpoříte!
Na setkání na jaře se těší
Martina Švejdová a skřítek Pohádka

říjen 2020
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OCENĚNÍ ZVOLSKÉ KNIHOVNY
V pravidelné každoroční soutěži o nejlepšího neprofesionálního knihovníka Středočeského kraje „Středočeský
Kramerius“ rozhodla Rada Středočeského kraje o jejím vítězi. Pro rok 2020 je to za region Příbramsko paní Věra
Humlová. Vybíralo se ze 140 kandidátů. O nominacích rozhodovalo sedmnáct kritérií jako například dlouhodobé
výborné výsledky v oblasti knihovnické i komunitní, dobrý přístup k seniorům, počet registrovaných uživatelů,
prostředí knihovny a další. Tolik tisková zpráva. Požádal jsem úspěšnou knihovnici, kterou děti oslovují paní
knihovničko, o rozhovor o tom, jak to začalo a co to přineslo.

Věro, vzpomínáš si, kdy jsme se poprvé
potkali?
Ano, velmi dobře. Potřebovali jsme vyřešit stav ulice Krajní v Černíkách. Zjistili
jsme, že je v soukromých rukách a s jedenácti sousedy jsme se domluvili na řešení,
které zajistilo převod pozemku na obec.
S kamarádkou Lídou Holou se nám to
podařilo zdárně vyřešit.
Nebylo to jednoduché, vzpomínám si na
to. Odvedli jste spoustu práce. Prokázala
jsi organizační talent a schopnost se domluvit. Na to jsem si vzpomněl, když
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jsme začali hledat tu správnou osobu
pro Polydům. Tak jsme se takhle jednou
potkali a já tě požádal, zda by ses u mne
nezastavila. To byl úplný začátek tvé
společensko-kulturní práce. Byl květen
2014 a kolaudovali jsme Polyfunkční
dům. Dostala jsi první úkoly. Navrhnout
náplň kulturních činností a zajistit provoz
knihovny a její zařízení. Na konci černa
jsi pak radu obce seznámila se svojí vizí
a dostala jsi volnou ruku.
Celý červenec a srpen byl ve znamení stěhování, třídění a zařazování knih. Velký

dík patří i ﬁrmě Intebo – Šebek, která zařízení knihovny dokázala tak rychle vyrobit.
Digitalizaci knižního fondu a seznámení
se s programem Clavius Reks jsem musela
zvládnout ve velmi krátkém čase.
Podařilo se a máme 14. září 2014. Na co
si v souvislosti s tímto datem vzpomínáš?
Čirá radost. Bylo hotovo. Ale hned za
tím obavy. Kolik z těch devíti převzatých čtenářů ze staré knihovny přijde?
A přijdou jiní?

www.zvole.info
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Přišli?
To K mé velké radosti se počet čtenářů velmi rychle navyšoval až na dnešních 304 registrovaných. Z toho je 138 dětí a mládeže,
což je v odborných kruzích považováno
za velký úspěch.
Jak se ti to povedlo?
Jak se říká: „Nabídka zajišťuje poptávku“
a naše knihovna má co nabídnout. Knižní
fond obsahuje 3 012 titulů. Jen v letošním
roce jsme nakoupili 158 nových kvalitních
knih, z toho je 65 dětských. Když mluvím o dětských knížkách, mým cílem je
vychovat si nové čtenáře. Už předškoláci
ze školek v našem okolí navštíví se svou
paní učitelkou nejméně dvakrát ročně naši
knihovnu. Připravuji si pro ně program
tak, aby si vytvářeli vřelý vztah ke knihám
a knihovně. Znovu se setkáváme v jejich
prvních třídách při čtenářských dílničkách.
Završením školního roku je pak pasování
dětí na čtenáře. Tento radostný a emociální zážitek by se neobešel bez celoroční
výborné spolupráce učitelek.

Ale ty nejsi jen knihovnice. Celý kulturní
program Polydomu je tvoje práce.
Lichotí mi to, ale takhle to úplně není. Bez
pomoci mé úžasné, nápadité, ale i kritické
kulturní komise by to nešlo. Podporují moje
vzletné myšlenky, ale zároveň mě drží nohama na zemi (děkuji, Libuško a Alenko).
Dobře, dobře, vím, že jsi skromná, ale je
třeba se trochu pochlubit. Který program,
který jsi za ta léta organizovala, ti dal
nejvíce zabrat?
Jednoznačně oslava 750 let výročí obce
Zvole. O úspěchu takovéto akce rozhoduje mnoho faktorů. A ten nejdůležitější
neovlivníte. Počasí! Nahoře nám asi někdo držel palce, bylo krásně. Až na konci
celého dlouhého víkendu mi spadl kámen
ze srdce. Kladné ohlasy se k mým uším
dostávaly ještě dlouho.
A který z mnoha hostů Polydomu tě nejvíce zaujal?
Ty! Ale teď vážně. Vždyť z hvězd velikosti
Evy Pilarové, Borise Hybnera, Ondřeje
Hejmy, Jany Šulcové, Václava Větvičky, Pavla
Fišera, Norbiho Kovácse, Ivy Hüttnerové,

Ivo Šmoldase, Jitky Molavcové a mnoha
dalších je těžké vybrat jednoho. Vždy mě
velmi překvapilo a hlavně potěšilo, že čím
větší hvězda, tím příjemnější, skromnější
a lidštější osobnost. Velkou inspirací pro
mě byla dvojice Jitka Sedláčková a Dáša
Zázvůrková, které u nás nebyly jen v roli
hereček a zpěvaček, ale i moderátorek.
Profesionální vztah s některými z nich
přerostl k mé radosti v přátelství. Musím
dodat, že bez ﬁnanční podpory a vstřícnosti obce by to nešlo.
A zpátky ke knihovně. Co pro tebe znamená ocenění „Středočeský Kramerius“?
Moje radost neznala mezí. Vždyť ocenění
mé práce, která mě nesmírně baví a naplňuje, je nejvíc, co si mohu přát.
Tak ti, Věro, blahopřeji k takovému úspěchu. Moc ti děkuji za vše, co pro nás a Zvoli
děláš. Jsem opravdu rád, že sázka na tebe
byla šťastná.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor s Věrou Humlovou
vedl Mirek Stoklasa

2020

Paní

Věře Humlové

z Obecní knihovny obce Zvole
V Kladně dne 7. října 2020

www.facebook.com/obeczvole
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KULTURA TO TEĎ OPRAVDU NEMÁ LEHKÉ

Současná situace kultuře moc nepřeje, ale nesmíme zoufat a musíme doufat. Naštěstí jsme stihli Rockový festival, a i když nám
počasí moc nepřálo, atmosféra byla výborná. Součástí programu

bylo vystoupení děvčat z oddílu ELI. Předvedly moderní a estetickou gymnastiku. Oddíl vede k výborným výkonům paní trenérka Ing. Jana Veselá. Také se předvedl oddíl WUSHU pod ve-

dením skvělého trenéra Mgr. Tomáše Veselého. Kluci i děvčata
předvedla super výkony, byla to pastva pro oči. Luky Boček jim
k tomu zarapoval a mělo to pořádný drive. O perfektní zvuk se
opět postaral Lukáš Novotný a celým festivalem nás provázel
moderátor Martin Hlaváček.
Kapela střídala kapelu. Mohli jsme slyšet Rock, Beat, Punk, Metal,
Glam metal i Melodický metal. Určitě si každý návštěvník přišel na
své. Mladší generace si to užívala a starší škarohlídi lamentovali. To
ale patří k životu, nikdy se nelze zavděčit všem.
Jak jsem si posteskla již v úvodu, museli jsme zase naplánované akce
zrušit. Ale nezoufejte, zase se do toho pustíme.
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Nyní vám mohu nabídnout lákavé tituly v naší knihovně. Mám tady
pro vás skutečné lahůdky, tak neváhejte a kdo nás ještě nenavštívil,
tak má šanci to napravit.

Ze života obce

Ráda vás v knihovně uvidím, hlavně buďte v klidu a v pohodě.
Věra Humlová

ZVOLSKÁ POUŤ
V letošním roce připadala Markéta na pondělí 13. července a jak
všichni víme, na Markétu se vždy koná ve Zvoli pouť. Protože
pondělí není pro pouťové veselí vhodná doba, konala se letošní

www.facebook.com/obeczvole

pouť i přes známé problémy s koronavirovou nákazou v sobotu a neděli 11. a 12. července. A jaká pouť byla? Myslím, že zase
o fous lepší než v loňském roce. Prostor na sportovišti v Nové

říjen 2020
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Zvoli umožnil přivézt další atrakce, které zde v loni nebyly. A co
bylo hlavní, návštěvníci si je mohli pořádně užít, neboť počasí
nám přálo. Připomeňme si tedy několika fotograﬁemi milou atmosféru letošní poutě. Rád bych, aby nám tato atmosféra vydržela
i v nadcházejícím nelehkém období.
Lubomír Duda
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CHYŤ A PUSŤ
Je doba vlády koronaviru. A jak tak poslouchám a vidím, ještě nějakou dobu nám vládnout bude. Konat nějaké akce moc
nešlo a nejde. Nám se však přece jen něco podařilo. Po celkem
úspěšném druhém ročníku rockového festivalu na konci srpna se povedl ještě jeden „zářez do pažby“. Ke konci září, tedy
konkrétně dvacátého, kdy jsme se venku ještě mohli bezproblémově houfovat, se podařilo našim hasičům ve spolupráci s obcí

www.facebook.com/obeczvole

uspořádat tradiční závody v chytání ryb na našem rybníku „Chyť
a pusť“. Na jaře to nešlo, tak alespoň na podzim.
Účast byla, myslím, výborná. Jen registrovaných závodníků bylo
téměř čtyřicet. K tomu rodinní příslušníci, organizátoři, fanoušci.
Rybník byl kolem dokola obsazený, byť i zde byly mezery více
než dvoumetrové, ale to bylo tím, aby si závodníci nelezli do zelí,
pardon do rybníka. Chytali, jako vždy, malí, větší, největší, mladí

říjen 2020
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i staří. Atmosféra byla i díky počasí báječná a ryby, zřejmě vlivem
jarního půstu, pořádně braly. Také jak malé, tak i velké. Nikomu
to neříkejte, ale máme v rybníku i kapříky delší než půl metru.
Nebudu uvádět, kdo nachytal nejvíce – soutěží se v součtu změřené délky nachytaných ryb. Někteří však překročili i čtyři délkové metry. A to je na soutěž trvající asi dvě a půl hodiny výtečný výkon. Na závěr, jako obyčejně, proběhlo před „hasičárnou“
vyhlášení těch nejúspěšnějších ve všech věkových kategoriích.
Vítězové dostali malé dárky, prostě všichni byli, věřím, spokojeni,
že se zase jednou sešli a pořádně si zazávodili.
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Tak zase příště, doufám, že již na jaře.
Abych nezapomněl. Opravdu všechny chycené ryby spokojení
rybáři zase pustili zpět.
Lubomír Duda

www.zvole.info

Ze života obce

Zvolské noviny

VÝZVA K NAVRÁCENÍ KRONIKY
Před 15 lety jsem založila kroniku osady Černíky. Zmapovala
jsem zde nejen historii vzniku osady, ale i hlavní události posledních 50 let sesbírané ze vzpomínek pamětníků
a doplněné o fotograﬁe. Samozřejmě jsem zde mapovala
i aktuální akce.
Před rokem jsem zapůjčila tuto kroniku nadšené obdivovatelce
tohoto dokumentu. Bohužel to bylo „na dobré slovo“ a znáte
to: spolehnete se na to, že půjčené dotyčný vrátí. Jelikož těch
obdivovatelů kroniky byla spousta, nezapamatovala jsem si
jméno dané osoby. Je možné, že už i tato osoba, která si ji zapůjčila, časem zapomněla, že ji u sebe má.

Kronika byla ve formě šanonu, v němž byly uloženy jednotlivé stránky v průhledných kapsách upevněných ve čtyřech
bodech svorkovnicemi bez páky. Šanon byl koženkový, tmavě modré barvy.
Prosím, toho, kdo si ode mě kroniku půjčil, nechť ji laskavě vrátí.
Donést ji můžete do obchodu Potraviny Hrubý v Černíkách.
V Černíkách budeme já i místní vděční, když se nám kronika vrátí.
Děkuji moc
Jaroslava Hrubá

Hospodský kvíz

KVÍZOVÉ OTÁZKY…
1. Jak se nazývají prvky periodické soustavy s protonovým číslem 57 až 71?
2. Pokud bychom do italštiny přeložili slova „vytáhni mě“
nebo „zvedni mě“, dostali bychom název jedné pochoutky. Které?
3. Která holičská potřeba má stejný název jako jedno
z mnoha pojmenování lehké ženy?
4. Pomocí kterého pracího prostředku se podle sloganu
zbavíš skvrn a špíny??
5. Kterým prohlášením šokoval veřejnost 7. listopadu
1991 americký basketbalista Magic Johnson?
6. Patrně nejslavnější filmová kočka spatřila světlo světa
v roce 1940, jak se jmenuje?
7. Uveďte třetí pád množného čísla od slova datum?
8. Který nápis tvořila stylizovaná písmena na přezce
u opasku členů tělovýchovné jednoty Sokol?
9. Se kterou sourozeneckou skupinou si Michael Jackson
získal světový věhlas již jako desetiletý?
10. Jak se česky nazývají přeměněné končetiny pavouků
sloužící především jako orgán hmatu?
11. Který ismus označuje přehnanou víru ve vlastní osud?
12. Do kterého století spadá vláda ruského cara Ivana
Hrozného?
Správné odpovědi najdete na straně 14.

Kvízy pořádáme ve zvolské restauraci U Rybníka každý čtvrtek od 19 hodin. V případě dotazů či příhlášky prosím pište
na z.otahal@email.cz nebo volejte na 775 222 884. Přijďte to
zkusit také!!!
Doufejme, že díky covid opatření se alespoň někdy budeme
scházet . Letos to je složité pro všechny.

www.facebook.com/obeczvole

říjen 2020
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Je to právě 95 let:

PRVNÍ ZVOLSKÁ POHLEDNICE
A PRVNÍ DVACETIKORUNA
Je tomu právě 95 let, co vydala Československá státní pošta vůbec první poštovní pohlednici, na níž byla zaznamenána naše obec (přesné datum 1. 11.
1925). Tři snímky, na nich naše náves ve třech pohledech. Její titulní stránka
byla vyvedena v duplexu (nádech: tzv. koženka), tedy v tmavě hnědém odstínu. Ve volném prodeji byla za tehdejších 50 haléřů a byla vytištěna nákladem 500 kusů.
A hned od Nového roku obohatila Státní banka československá portfolio bankovek o hodnotu platidla v částce 20 korun československých. Ta bankovka
se stala hned populární. Hlavně na Žižkově. Ostatně, i ve zvolských hospůdkách se ještě řadu let notovalo „Dvacetikoruna není tak veliká, aby rozházela
žižkovského Pepíka...“

Je to právě 70 let:

V PÁTEK SE DOHODLI A V NEDĚLI VYHRÁLI
Jak se také dříve vyjednávali fotbalové zápasy, svědčí někdejší vyprávění nevoleného, leč uznávaného „šéfa“ našich barev Josefa
Strnada. Šlo o turnaj v Kamenném Přívozu ke
státnímu svátku 28. říjnu. Vlak, co vezl lidi z práce
procházel pan Charvát, takto zástupce pořadatelů turnaje, a hledal někoho „do počtu“. Jeden
účastník odřekl a on hledal náhradu. Narazil na
Strnada s otázkou „Pepíku, hrajete s někým v neděli?“ …a když zvěděl, že ne, tak Zvoláky pozval.
Nebyli jen do počtu. Ten turnaj vyhráli. Tehdejší
pořadatelé mají tuto starou fotku vítězného Sokola
Zvole v archivu.
Tak, kdo to za nás hrál? V horní řadě odleva
Smíšek, Dolejš, Mikulášek, Žáček, Prchlík, Jarda
Štěpánek a Conk, dole odleva jsou bratři Karel
a Mirek Lindové, brankář Jirka Kauer a kapitán
Josef Strnad, co obdržel „cenu pro vítěze“. Co to
tenkrát bylo? Diplom … a k tomu teplé jídlo a dvě
piva na hráče. Inu, psal se rok 1950.
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Je to právě 65 let:

SKONČILO PRVNÍ
LETNÍ PROMÍTÁNÍ
Poslední červnovou sobotu roku 1955 začala v naší obci příští dlouholetá tradice.
Totiž letní promítání ﬁlmů v sále našeho
Restaurantu Smetana. Vůbec prvním
promítaným „kusem“ byly Katakomby
v hlavní roli s „králem komiků“ Vlastou
Burianem. První sezónu se promítalo
až do října (poslední byl Cech panen
kutnohorských).
Neodmyslitelnou postavou spojenou s touto oblíbenou kratochvílí byl pan Václav

www.facebook.com/obeczvole

Hrachovec. Udělal si zkoušky promítače
a řídil ta představení pro všechny příští sezóny (konec nastal v roce 1969). Obětavost
ve věcech potřeb obce dokládá u tohoto
pracovitého a svědomitého člověka i to,
že byl celých dvacet let (1941–1961) časoměřičem a trestoměřičem našich hokejistů
a ve společnosti Mysliveckého sdružení
obhospodařoval místní honitbu v několika
postupně vykonávaných funkcích (nejčastěji byl hospodářem).

říjen 2020
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CENÍK INZERCE
VE ZVOLSKÝCH NOVINÁCH
Ɣ PRODEJE
Ɣ PRONÁJMY
Ɣ .283ċ

VELIKOST
ROZMĚR (š × v)

Ɣ PORADENSTVÍ
Ɣ ODHADY
352'ċ',&.È
ěË=(1Ë
Ɣ (1(5*(7,&.e
ŠTÍTKY
Nabízím zkušenost
s místním realitním trhem.
Dagmar Zsáková
9iãPtVWQtUHDOLWQtPDNOpĜ

1/1 –CELOSTRANA
184 × 250 MM

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

1/4 –ČTVRTINA
89,5 × 120 MM

1/6 –ŠESTINA
89,5 × 78 MM

1/8 – OSMINA
89,5 × 55 MM

CENA ZA OTIŠTĚNÍ (Kč)
JEDNORÁZOVÉ

CELOROČNÍ

2 000

6 000

1 000

3 500

600

2 000

500

1 700

400

1 400

Správné odpovědi kvízu ze strany 11: 1. Lanthanoidy. 2. Tiramisu. 3. Štětka. 4. Vanish. 5. Oznámil, že je HIV pozitivní. 6. Tom. 7. Datům.
8. „Sokol“. 9. Jackson Five (později Jacksons). 10. Makadla. 11. Fatalismus. 12. Do 16. století.
Zvolské noviny – periodický tisk obce Zvole.
Periodicita: 4× ročně. Místo vydání – Zvole. Náklad: 700 výtisků. Vydáno jako č. 3/2020, dne 30. 10. 2020. MK ČR: E 13431. Vydavatel: obec Zvole, Hlavní 33, 252 45 Zvole,
IČ: 00241890. E-mail: redakce@zvole.info Redakční rada: Lenka Betincová, Lubomír Duda, Monika Neužilová, Vladimír Zápotocký. Uzávěrka příštího čísla: 27. 11. 2020.
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