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K rozhovoru se staronovým starostou Mirkem Stoklasou jsme se sešli ještě
na starém obecním úřadě.
Jak se po úspěšné obhajobě starostenského
postu těšíš do úřadu nového?
Předně dovol, abych poděkoval voličům.
Všem, kteří přišli vyjádřit svůj názor, a obzvlášť pak těm, kteří podpořili naše sdružení.
Ta úspěšnost je ale celkem diskutabilní. Já
odjakživa zastávám názor, že za nás nejlépe
promlouvají výsledky naší práce. A v tomhle
názoru mě utvrdily komunální volby v roce
2010, kdy nás podpořili dva ze tří voličů.

V dalších volbách se proti nám stavěly dvě
kandidátky, které se v těch letošních spojily.
Uspěli jsme, ale naše očekávání bylo větší. Musíme se zamyslet, jak lépe říkat, co
všechno děláme, jak obec spravujeme a kam
ji směřujeme. Voliči nám sice dali důvěru,
která je pro nás současně ctí i nemalým
závazkem, ale taky nás upozornili, že je
zde i poptávka po změně. Ale zpátky k Tvé
otázce.
Pokračování na straně 4
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PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM OD OBOU
LETOŠNÍCH VOLEBNÍCH SDRUŽENÍ
Vážení spoluobčané Zvole,
Sdružení nezávislých kandidátů Zvole2022 vám s upřímným srdcem touto cestou jménem zvolených zastupitelů děkuje
za zodpovědný přístup v komunálních volbách a za Vaši velmi
výraznou podporu. Vaše hlasy jsou pro nás zavazující pro prosazování našeho programu a všichni se budeme snažit, ať Vás
v naší práci nezklameme.
Pro možnost realizovat náš program chybělo několik desítek hlasů, ale věříme, že společně s vítěznou stranou najdeme společné
průsečíky a nebude to jenom o politice, ale o nalezení kompromisů, které budou sloužit k spokojenému životu občanů a rozvoji obce Zvole.
Uvědomujeme si, že žijeme na jedné vesnici a chceme pro blaho
této vesnice i pracovat a pokud se máme stát opozicí (což se na
ustavujícím zastupitelstvu i stalo), tak opozicí konstruktivní, ale i kritickou.
Určitě nás sledujte a diskutujte s námi na
www.zvole2022.com.
Vážení voliči,
děkujeme za Vaše hlasy pro kandidáty
sdružení Jdeme dál. Je nám velkou ctí
Vaše důvěra v náš program a naše kandidáty.
Vaše podpora nám opět dává mandát k naplnění našeho volebního programu. Vašich
6 950 hlasů je pro nás obrovským závazkem
a uděláme všechno pro to, abychom naplnili
Vaše očekávání a nezklamali Vaši důvěru.

NOVÝ OBECNÍ ÚŘAD DOKONČEN
V září letošního roku se nám podařilo dokončit stavbu nového
obecního úřadu, a to v předstihu oproti smlouvě se zhotovitelem. Stavbu jsme zahájili v červenci loňského roku s plánovanou
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délkou samotné výstavby čtrnáct měsíců. Podařilo se stavbu dokončit zhruba o tři týdny dříve, takže kolaudace objektu mohla
proběhnout již počátkem září. Den otevřených dveří proběhl
ještě v týdnu, kdy byl objekt zkolaudován. Obecní úřad navštívilo
značné množství obyvatel Zvole, kterým jsme se po celé odpoledne věnovali, provázeli je prostorami úřadu a odpovídali na
dotazy ohledně technických a dalších záležitostí týkajících se
stavby. První zatěžkávací zkouškou pro nový úřad bylo konání
obecních voleb a voleb do Senátu České republiky, které proběhly v následujícím týdnu po dni otevřených dveří. V novém
úřadu bylo již vše funkční, byly dokončeny i kuchyňky a vybavení sociálních zařízení.
Co nám ještě chybí, abychom mohli stávající prostory úřadu
v ul. Hlavní opustit a přestěhovat úřad do nových prostor? Jde
především o vybavení kancelářským nábytkem, které by mělo být
dokončeno během měsíce října a počátkem listopadu. Do konce
listopadu letošního roku pak předpokládáme, že bude úřad již
plně funkční. Dále pak je ještě nutné dokončit výsadbu dřevin,
www.zvole.info
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plánovaných stromů a keřů a dokončit
zelené plochy před úřadem.
Poděkování za včasné dokončení stavby
ve vysoké kvalitě patří zhotoviteli stavby,
ﬁrmě Vistoria CZ a.s. a všem dalším, kteří
na stavbě spolupracovali. Zároveň se nám
podařilo udržet cenu stavby dle smlouvy
o dílo – malé navýšení ve výši do 5 % ceny
bylo vyvoláno požadavky na lepší kvalitu
některých materiálů.
Nový obecní úřad bude koncem roku
zprovozněn a bude konečně reprezentovat důstojně naši obec a sloužit všem
spoluobčanům.
Pavel Koudelka

ŠETŘÍME ELEKTŘINU
Všichni pociťujeme prudké
zdražení cen energií tak říkajíc
na vlastní kůži. V naší obci se
jedná „jen“ o zdražení elektrické energie, plyn zde nemáme. Zdražení elektřiny je však
velmi citelné a určitě se za rok
nebo dva nevrátí do původních relací. Jedním ze způsobů jak omezit alespoň částečně
prudký nárůst plateb je začít
elektřinou více šetřit. Obec má
celkem patnáct odběrních míst
elektrické energie. Většina z nich
jsou odběrní místa pro napájení
veřejného osvětlení, ale platíme
za elektřinu také ve starém a teď

již i v novém obecním úřadu,
v Polyfunkčním domě, hasičské zbrojnici a Nízkoprahovém
zařízení pro děti a mládež – NP
Klubu. V novém obecním úřadu,
Polyfunkčním domě i NP klubu
vytápíme objekty pomocí tepelných čerpadel, což výrazně šetří
spotřebu elektřiny. Pracujeme
na projektu rekonstrukce části
veřejného osvětlení, které přinese rovněž nemalou úsporu
elektrické energie. Každá ušetřená kilowatthodina elektrické
energie se počítá. Proto jsme přistoupili na snížení doby osvětlení
kostela sv. Markéty, kdy kostel

osvětlujeme, i v souladu s přáním okolních obyvatel, jen do
22. hodin. Stejně tak u nového
obecního úřadu se jeho osvětlení vypne v 22. hodin a osvětlení přístupové cesty v 24 hod.
Nemusím zdůrazňovat, že zmíněná osvětlení jsou realizována
úspornými LED světly. Pokud
to bude potřeba, vedení obce
přijme i další úsporná opatření,
i přes to, že až do konce příštího roku má obec zaﬁxovány,
s výjimkou nového obecního
úřadu, velmi nízké ceny za odběr elektřiny.
Lubomír Duda

RYBNÍK JAKO VÝZNAMNÝ
KRAJINNÝ PRVEK
Dominantou každé obce je hezká a upravená náves, kostel a čistý
rybník se zdravou a chutnou rybou.
Rád bych se na chvíli zastavil u rybníka, který je potřeba časem
revitalizovat, tedy posílit přírodní charakter lokality a výrazně
zlepšit kvalitu vody v rybníku, zejména odstraněním organických usazenin. Tím se současně navýší retenční prostor rybníka.
Zvolský rybník nemá žádný významný přítok, voda se v něm příliš neobměňuje. Proto rybniční voda trpí vysokým přirozeným
přísunem živin, zejména dusíku a fosforu. Tyto živiny pocházejí
z velkého množství spadaného listí, krmiva pro ryby, exkrementů
ryb nebo nezanedbatelného množství pylu. Důsledkem přemíry živin bývá nadměrný rozvoj jednobuněčných řas („zelenání“
www.facebook.com/obeczvole
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vody) nebo výskyt toxických sinic, které snižují množství kyslíku
ve vodě a mohou způsobit dokonce i úhyn ryb.
Letos jsme v rámci revitalizace rybníku druhým rokem aplikovali
speciální bakteriální směsi, které rozkládají organické usazeniny na dně rybníka na vodu a nepatrné množství plynů. Velkou
výhodu této metody je fakt, že usazeniny není potřeba bagrovat
ani odsávat sacími bagry. Klasické bagrování usazenin znamená
vypuštění rybníku minimálně na jeden rok, proto jsme se rozhodli vodu nevypouštět a tím mimo jiné podpořit zadržování
vody v krajině.
Průběžným měřením výšky usazenin byl zaznamenán úbytek organického bahna o 40–45 %. Kvalitní rybniční voda je zejména
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během letních měsíců zbarvená lehce dohněda. Toto zbarvení
přirozeně způsobují kaprovité ryby, které v bahně hledají potravu. Věříme, že vyšší kvalitu vody ocení i rybáři při sportovním
rybolovu – ryby jsou i v letních měsících aktivní a zdravé.
Použitá metoda odbahnění našeho rybníku navíc zvyšuje množství rozpuštěného kyslíku ve vodě, takže i bez použití aeračních
přístrojů k okysličování vody nedochází ani v letních měsících
k žádnému úhynu ryb. Není potřeba používat ani vločkovače na
bázi železa, hliníku či mědi, které se používají ke zvýšení průhlednosti vody.
Mirek Stoklasa

ROZHOVOR SE STAROSTOU
Dokončení ze strany 1

Nový obecní úřad na tak prestižním
místě, jakým je zvolská náves – o tom se
ani nezdálo žádným z mých předchůdců.
Na začátku všeho byla úspěšná dražba
pozemku s budovou, která sice na pohled vypadala dobře, ale její technický
stav byl katastrofální. Následoval projekt
od firmy Studio Degree, kdy návrhy byly
od tvaru elipsy, přes stodolu až k nynější
realizaci. Líbí se mi čím dál víc. Ze samotné stavby jsme měli všichni trochu
strach. Hodně nejistá covidová doba,
velké cenové výkyvy, otázky na spolehlivost stavební firmy. Při ohlédnutí však
nakonec musím říct: „Dobrý.“ A přínos?
Nové prostory nejvíce přeji svým kolegyním, které v budově pod kostelem
strávily více než 30 let. Zaslouží si to.
A samozřejmě všem občanům, kteří na
úřad zavítají. Je to náš úřad, naše vesnice. Místo, se kterým se ztotožňujeme,
náš domov. A ten má být hezký. Dalším
bonusem pro nás bude sousedství s MAS
Dolnobřežansko, která bude v jedné části
budovy. Taková naše regionální dotační
kancelář pro mikroregion.
Zmínil jsi, že volební očekávání bylo větší.
Tvoji oponenti veřejně zhodnotili řadu
konkrétních akcí, které jste zajišťovali.
Neměl jsi potřebu reagovat a přidat svoje stanovisko?
Samozřejmě že měl. Ale nebyl by to boj
s větrnými mlýny? Uvedu tři příklady:
Zaprvé retardéry v Březovské ulici. To je
stará historie, za ni nám vyčinili již tehdy
mnozí. Ano, dalo by se zvolit vhodnější
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technické řešení – a pokud se někdy bude
budovat nový retardér, jistě bude jiný.
Ale vynakládat veřejné peníze na úpravu
retardéru, který odpovídá technickým
normám, nám povinnost péče řádného
hospodáře nedovoluje. Nejlepší retardér
je samozřejmě žádný, ale jakou rychlostí
se bude v Březovské ulici, která je celá
v „obytné zóně“, jezdit? Druhým je vyvracení fámy z webu našich oponentů
o zrušení knihovny. Píše se tam doslova: „Zvole 2022 chce naopak knihovnu
oživit a rozšířit o mnohem více titulů,
než má zvolský čtenář k dispozici dnes.“
Ani jeden z patnácti kandidátů tohoto
hnutí není registrovaným čtenářem naší
knihovny a osobně ani nevěřím, že by se
kdy v knihovně byl podívat. A do třetice
zastropování cen za odpady. Cenu tvoří jednak náklady svozové ﬁrmy (mzdy,
pohonné hmoty, odpisy svozových aut,
sběrné nádoby, …) a jednak cenová politika státu v oblasti odpadového hospodářství (poplatky za skládkovné nebo za
likvidaci v zařízení pro energetické využití odpadu). Nic z toho obec neovlivní
a tudíž jakékoli „zastropování“ nutně
znamená, že rozdíl mezi reálnými náklady a „zastropovanou“ cenou musí
někdo doplatit – v tomto případě jedině
obecní rozpočet. Přitom již dnes obec
přispívá samostatně bydlícím seniorům,
ale přispívat plošně všem by bylo na úkor
jiných, možná i užitečnějších výdajů. Ale
určitě se nově zvolených kolegů zastupitelů zeptám, jak to mysleli – možná jsem
je jen nesprávně pochopil.

Pojďme se tedy raději podívat dopředu.
Chystáte kromě změny sídla úřadu nějaké další novinky?
Čeká nás řešení základního školství.
Nová škola je výzvou a zároveň závazkem. Napřed zajistit ﬁnancování, a následně rychle a kvalitně postavit devítiletou školu. Ostatně je to i nutnost – páťáci
odcházejí do škol v okolí, jejichž volná
kapacita pro přespolní děti postupně mizí.
Musíme uklidnit rodiče, že jejich děti
budou mít kam chodit do školy. Základ
máme: Pozemky i schválenou změnu
územního plánu. Také jsme získali dotace
od Středočeského kraje na studii a projektovou dokumentaci. Nebude to úplně
jednoduché, ale překážky jsou od toho,
abychom je překonávali.
Další naše plány se týkají i Zvolských
novin. Uvědomujeme si, že dnes už má
volební právo i generace, kterou jsme
kdysi vítali v první třídě. Tahle generace už žije v jiné technické době, používá
jiné komunikační prostředky, komunikuje daleko stručněji, okamžitě a on-line.
Budeme rádi, když se nám podaří oslovit i ji, aby obec nevnímala jen jako abstraktní instituci. Proto od příštího roku
trochu poupravíme formát Zvolských
novin. Ale detaily teď po mě nechtěj, ty
ještě ladíme.
Tématem voleb byla také zvolská pošta.
Proč ta se nestěhuje do nového úřadu?
Myšlenka umístit poštu na nový obecní
úřad vznikla v době, kdy se vedení České
pošty inspirovalo německým modelem.
www.zvole.info
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Minimální množství poboček bude patřit
poště, ostatní přeberou jako „franšízu“
malé obchody, cukrárny, traﬁky… a také
obecní úřady. To nás zaujalo už proto, že
poštu jsme ztratit v obci nechtěli. „Pošta
Partner“, jak se projekt tehdy jmenoval,
však při bližším seznámení ukázal jednu zásadní vadu. Minimální ﬁnanční
podpora pro provozovatele a převzetí
pracovníků pošty. To by znamenalo dva
zaměstnance obce navíc bez zásadního ﬁnančního přispění. Celá záležitost
byla v červnu 2018 řádně představena zastupitelům, byla diskutována finanční analýza a zastupitelstvo odmítlo
účast obce na tomto projektu. A pak se
v České poště změnilo vedení, a znovu,
a znovu… a o Poště Partner se přestalo
mluvit. Nový úřad je stavebně připravený pro úřadovnu pošty, ale pro nynějšek
se zasadíme o opravu budovy současné
pošty ve Zvoli, která patří obci, a budeme jednat s Českou poštou o zlepšení
zázemí pro její zaměstnance.
Všimla jsem si, a asi nejen já, že došlo ke
změně v autobusové dopravě. Co nám
změna přinesla a proč vlastně vůbec
nastala?
To má dlouhou historii. Na začátku byly
stížnosti na přeplněné spoje, které odpoledne nepobíraly cestující. Naproti tomu
od rána do pozdní noci brázdily obec
prázdné kloubové autobusy. Poslední
kapkou byly covidové uzávěry, kdy kolem
úřadu jezdily prázdné autobusy k zavřené vranské škole.
Naráželi jsme na odmítání, tak jsem si postěžoval na mikroregionu Dolnobřežansko.
Slovo dalo slovo a pustili jsme se do optimalizace společně. Obce daly na stůl
požadavky na zlepšení obslužnosti, ale
i hospodárnosti, abychom získali maximální užitnou hodnotu pro občany.
Souhrnné požadavky jsme předložili
IDSK, která vyhověla maximu z nich
a navrhla řešení v podobě páteřní linky
s jednotnou přímou trasou a na ni navazující místní obsluhy odlehlých oblastí.
A k tomu lepší vazbu na vlak.
Vlak nabízí často i rychlejší alternativu
pro spojení s Prahou, proto došlo k rozšíření spojení k vlaku. Jízdní řád nově
umožňuje až 15minutové vyčkávání na
www.facebook.com/obeczvole
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zpožděný vlak, aby
cesta vlakem byla
spolehlivá. Zajistili
jsme spojení ke
zdiměřické škole
pravidelnou, nově
trasovanou linkou
331, která vznikla z požadavků na
propojení vědeckých center a na
častější spojení na
Károv. S vyhlídkou
omezení spojených
s výstavbou metra
možná i my Zvoláci
budeme rádi za alternativní směr na
Jižní Město…
B ohužel někteří řidiči stále nerespektují povinnost vyčkávat na
přípoj. Stavební
práce v Libuši způsobují obrovská zpoždění a Praha stále ignoruje naše volání
po úpravě režimu křižovatek v Libuši.
Pravidelně předáváme IDSK souhrn
podnětů občanů. K prosincové změně
jízdních řádů budeme nárokovat drobné
úpravy, vzešlé právě od občanů. Zároveň
po překonání administrativních nástrah
konečně zprovozníme zastávky v Hlavní
ulici. Do budoucna se snad dočkáme i víkendového spojení k vlaku, ale v současné zoufalé personální situaci dopravců
to není příliš pravděpodobné.
Skončilo Ti čtvrté volební období ve vedení obce. Šestnáct let. Není to už pro Tebe
jen rutina?
Určitě ne. Stále přichází něco nového,
stále mě i mé kolegy napadají nové nápady. A pak se je snažíme prosazovat.
Každodenní mravenčí práce, přesvědčování, hledání argumentů, podporovatelů,
spojenců. A je to stejné, ať řešíte malou
věc či desetimiliónový projekt. Ale tak
podobně volby dopadly v celém mikroregionu. Všichni starostové obhájili své
posty a budou pokračovat. Ta stabilita je
obrovskou výhodou. Chystáme se spolupráci prohloubit, víc si pomáhat, dělat
společné projekty. A jak jsi řekla šestnáct

let, uvědomil jsem si, že k příštím komunálním volbám přijdou mladí lidé, které
jsem vítal jako občánky. Letí to…
Očekávají se horší časy, doba utahování
opasků. Jste na to připravení?
Peněz méně nebude, jen si za ně méně
koupíme. Jsme zvyklí neplýtvat a hospodařit odpovědně. I proto patříme mezi
nejlépe hospodařící obce s hodnocením
AA++. Na řešení problému s narůstající cenou energií máme chvilku navíc.
Zaﬁxovali jsme na letošní i příští rok
cenu, která se postupně ukázala jako velmi příznivá. Přesto šetřit začneme hned.
Omezili jsme třeba dobu osvětlení kostela,
diskutujeme o tom, zda svítit třeba jen
o svátcích a víkendech. Chystáme modernizaci veřejného osvětlení výměnou
svítidel za úspornější, umožňující řízení
intenzity svícení v průběhu noci. Snížíme
tak energetickou náročnost veřejného
osvětlení až o 60 %. Všechny objekty,
které jsme postavili a stavět se chystáme,
jsou vytápěny tepelnými čerpadly a jsou
maximálně zatepleny. Je to velké téma
snižovat energetickou náročnost.
Děkuji za rozhovor
Lenka Betincová
listopad 2022
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COUNTRY VEČER

Dne 19. 8. 2022 již popáté vystupovala, a opět s velkým úspěchem, skupina
FO3 a spol. na spolkové zahradě ČZS
v Černíkách. Přestože byl pátek, přišlo
cca 40 lidí včetně několika dětí, které kupodivu vydržely až do konce. Postupně
se účastníci zvedli k tanci.
K občerstvení byl opět gulášek, párky
v rohlíku, vynikající koláčky od paní
Oliny Borešové, točené pivo, nealkoholické nápoje a různé pamlsky. Počasí

nám přálo, bylo teplo, prostě příjemný
prázdninový večer. Akorát se navečer
přehnala jedna rychlá bouřka s průtrží, aby ověřila střechy nad přístřeškem
a pódiem. Velká poklona skupině FO3
za úžasný muzikantský elán, krásné písničky a výkony. Je vidět, a hlavně slyšet,
že tuto partu muzikantů hraní moc baví
a že se jim u nás v Černíkách líbí. Už se
těšíme na příští rok!
Jarka Hrubá

ČERNICKÁ KOLOBĚŽKA
Příznivci černické koloběžky si jistě všimli, že se letos nekonal avizovaný závod Černická koloběžka 2022. Po uveřejnění
pozvánky bohužel, došlo ke změně technických parametrů
tratě na Černické ulici, kde mezitím byl sice opraven povrch
vozovky, ale byly zde vybudovány dva pevné asfaltové retardéry,
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které zasahují do trati. Z důvodu zajištění bezpečnosti soutěžích i zamezení poškození zapůjčených závodních koloběžek
musel být tento závod zrušen.
Rastislav Betinec

www.zvole.info
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BUŘTOBRANÍ
Blížil se konec prázdnin, když naše kulturní komise přišla s nápadem, jak ten konec
trochu oživit a vytrhnout nás občany Zvole
z prázdninové letargie. I zrodil se nápad
buřtobraní. Co to vlastně bylo? Kdo tam
byl, ten ví. Kdo jste nebyli, tak vězte, že na
stromě u rybníka před hospodou vyrostly
vuřty. A před stromem byl zapálen oheň.
Kdo přišel, musel nejprve vyluštit hádanku.
Uspěl-li, mohl si příslušné ovoce, „ále co
– pravý buřt“, utrhnout, napíchnout na prut
a opéci nad ohněm. U stánku každý ještě
našel hořčici a chleba, takže konzumace
nepostrádala nic důležitého. Výhodou
„buřtostromu“ byla i jeho strategická pozice v blízkosti restaurace, která povolila
donést si pivo přes ulici, a zaplavit buřtíček v žaludku lahodným mokem. Prostě
pohoda. A později, div se světe, kousek
od ohně se zjevila malá kapela a začala
hrát a zpívat. A abych nezapomněl, i počasí bylo celkem v pohodě. Lidé postupně přicházeli, poseděli,
„buřta“ pojedli, známí si popovídali, někteří si zazpívali, prostě
bylo všem, co přišli, dobře. Myslím, že na konec prázdnin to byl

www.facebook.com/obeczvole

dobrý nápad – obzvláště, když máme tak úrodné stromy. Třeba
za rok zase nějaký ten „buřt“ na stromě dozraje.
Lubomír Duda

listopad 2022
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ZVOLSKÝ ROKÁČ
Sešel se rok s rokem a opět se na place zvaném „Prasečák“ rozezvučela rocková muzika při dalším ročníku Zvolského Rokáče.
Rozhodnutí uspořádat festival v pátek se ukázalo dobrým tahem.
Přišlo dost diváků, a to už na první kapelu, kterou byla partička
Madam Royal. Jejich muzika parádně navodila atmosféru rockových festivalů a jistě si získala další příznivce. Po nich nastoupili
Bikini. I ti přesvědčili, že jsme letos zvolili správně, když jsme dali
vyniknout méně známým kapelám. Obě tyto formace jsou totiž vítězi soutěže rockových kapel „Skutečná liga“. Je to soutěž, kde musí
kapely předvést své umění v živém vystoupení. A právě spojení méně
známých uskupení se známými a ostřílenými kapelami se ukázalo
správným řešením. Na ﬁnále Rokáče totiž přijali pozvání plzeňští
Znouzecnost. Tato punkrocková parta hraje spolu víc jak třicet let

8

listopad 2022

a jsou vyhledávanou formací pro velké rockové festivaly. Proto je jejich
kalendář zaplněný koncerty a jsem rád, že jsme se treﬁli do jediného
pátku, který měli volný. Připomněli nejen svoje starší skladby, které
byly odměněny velkým potleskem, ale zahráli samozřejmě i pár nových věcí. Je vidět, že do starého železa zdaleka nepatří.
Klidný a pohodový večer byl podpořen výborným zvukem Lukáše
Novotného a hodně dobrým cateringem, dnes už pravidelného účastníka našich akcí, pana Steinera ze Slaného. Trochu se nepovedla pódiová světla. Předem domluvená ﬁrma totiž na poslední chvíli odřekla
zajištění akce, a tak jsme museli shánět náhradu den před začátkem.
Alespoň, jako pořadatelé, neusneme na vavřínech a víme, jak pro vás
udělat Zvolský Rokáč příští ročník ještě kvalitnější a zábavnější.
Jarda Strejc

www.zvole.info
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JIŘÍ KRAMPOL V POLYDOMĚ
Po panu Přeučilovi, nás navštívil další z hereckých bardů. Tentokrát
byl v Polydomě pan Jiří Krampol. Herec, který je kromě divadelních
a ﬁlmových rolí znám jako dabér J. P. Belmonda. Zavzpomínal
na své fungování v divadle Semafor a hlavně na své moderování

zábavného pořadu „Nikdo není dokonalý“. Pořad doprovázela
slovem a zpěvem naše první Popelka paní Eva Hrušková.
Jarda Strejc

HOUSLE, HARMONIKA A KYTARA VE ZVOLI
Asi se ptáte, co ten nadpis má znamenat. Jaké housle, harmonika
a kytara? A kde? Hned to osvětlím. Nejedná se samozřejmě jen
o tyto hudební nástroje a nejde ani o jejich výstavu nebo třeba
prodej. Jde o to, že do Zvole zavítali po delší době muzikanti, kteří hru na uvedené nástroje brilantně ovládají a přišli nám na ně
zahrát. Ano, 5. října večer v Polyfunkčním domě vystoupili pánové Pavel Fischer – housle, Jakub Jedlinský – akordeon a Norbi
Kovács – kytara, aby nám předvedli něco ze svého umění. Protože
v tomto složení již ve Zvoli vystupovali, těšili se hudbymilovní
návštěvníci na opět nevšední zážitek. A že jich přišlo docela dost,
svědčí o tom, že bylo na co se těšit.

www.facebook.com/obeczvole

Pánové opět nezklamali. Začátek se nesl ve znamení několika skladeb v podání houslí a harmoniky. Následně se před pódium postavil
pan Norbi Kovács a zahrál několik skladeb jen pro kytaru. No a potom jsme si mohli vychutnat hru všech tří protagonistů dohromady. Dokonce nejen hru, ale i několik písní, a to písní z Maďarska,
Skotska i z domova, které nám pánové zahráli a zazpívali. Program
byl velmi pestrý, atmosféra vynikající a my, publikum, jsme nešetřili potleskem, takže i na přídavek došlo. Díky za opravdu vydařený
večer s možností vyslechnout si muzikanty, které hraní opravdu
baví a dávají do něj kus své duše.
Lubomír Duda
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JE TŘEBA SE RADOVAT, I KDYŽ JE DOBA TĚŽKÁ
Každý z nás se potýká s nějakým problémem či starostmi. Ať jsou
z ekonomické sféry, pracovní i složité mezilidské vztahy nás dovedou pěkně rozhodit. Máme po volbách, voliči vítězů jsou spokojeni, poražení musí prohru vstřebat. Účinný lék na rozptýlení
splínu je v mnoha případech dobrá kniha, přátelé, práce, která
nás baví, a určitě návštěva koncertu či divadla. Koncert Pavla
Fischera a jeho přátel, který byl v Polydomě, roli pro oblažení
duše splnil na více než 100 %. Atmosféra byla úžasná, hudební
výkony brilantní. V naplněném sále to opět vypadalo jako v době
„předkovidové“.
Jak jsem se již zmínila o léku proti chmurám, já jeden užívám
v plných dávkách, a to je radost z náplně práce. Díky pochopení
vedení obce Zvole si naše knihovna žije téměř rozmařilým životem. Mám možnost nakupovat bestsellery a nejprodávanější knihy,
což by nebylo možné bez velkorysé ﬁnanční podpory obce. Pro
své čtenáře s radostí vybírám tituly, o které požádají.

Ke konci měsíce prosince vyberu z databáze výpůjček VIP čtenáře neboli TOP čtenářskou desítku. Kritériem bude množství
přečtených knih za období leden až prosinec 2022. Pro ně bude
uspořádán v knihovně čtenářský „dýchánek“ s krátkým hudebním programem a pohoštěním. Od roku 2014, kdy naše knihovna
zahájila provoz, se mezi čtenáři a mnou co by knihovnicí vybudovaly, dá se říci, přátelské vazby. Nejde jenom o půjčování knih,
ale mnohdy si s návštěvníky posteskneme či se společně zaradujeme nad životním údělem.
Zprostředkovávám také poděkování od čtenářů, kteří si pochvalují, jaké literární poklady díky ﬁnanční podpoře od vedení obce
v naší knihovně máme.
Těším se na vás, přátelé knihovny a kultury,
Věra Humlová

JAKÉ TO JE V LESNÍ ŠKOLCE, KDYŽ PRŠÍ A PRŠÍ
Když prší, kvetou paraplíčka.
Když prší voda do ticha,
poslouchej déšť a zavři víčka.
Když prší, kvetou paraplíčka
a každé někam pospíchá.
Jiří Žáček

A že letošní září si pro nás paraplíček připravilo mnoho.
Často bylo „počasí, že by psa nevyhnal”,
déšť a vlhko. A přesto děti v lesní školce
tráví celá dopoledne venku. “Co dělají?
Musí být mokré! Je jim zima?!” Napadne
leckoho.
Příroda v dešti však nabízí mnoho činností, zkoumání, bádání a her, zkrátka aktivit,
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které jindy není možné realizovat. A navíc,
díky kterým si děti uvědomí spousty důležitých poznatků o světě.
Ze všeho nejvíce milují skákání do kaluží,
sběr vody a stavění vodních staveb. Vodou
již nasycená půda dobře zadržuje vodu
a tak děti mohou vytvořit potůčky, jezírka, vodopády. Vody je všude dost, stačí
několik kyblíků donést z přilehlé kaluže.
Děti objevují, kde se voda drží nejdéle,
a že aby tekla potůčkem, musí mít spád.
Sledují, jak dlouho se voda udrží, než se
nakonec vsákne.
Co vše se děti s vodou naučí? Učí se odhady a míry, porovnávají, když zvažují, jestli
jsou holínky dost vysoké na to, aby jim do
nich nenateklo. Hloubku kaluže měří klacíkem, a pak ho porovnávají s výškou holin.

Odhadují a zjišťují, kam až docákne voda
z kaluže. Ani netuší, ale učí se statiku, když
budují vodní cesty a stavby. Vnímají sílu
vody, která vše lehce dokáže smést a zbořit. Pozorují, že při vhození čehokoliv do
vody se na hladině vytváří kruhy. Učí se
spolupráci, když šest dětí pracuje na stavbě
vodní cesty. Učí se respektu k pravidlům
a zodpovědnosti, když mají za úkol, aby
jim do holínek nenateklo.
Vlahé počasí v našem kraji nabízí také práci
s hlínou. Jílovitou hlínou. Vytvořit hladkou
kouli dá dost práce a příjemného hlazení.
A rostou houby. Každodenní houbaření
děti naplňuje, některé houby poznají, jiné
se poznávat učí.
Moc dobře je v tomto počasí u ohně.
Děti oheň milují a respektují. „Není to

www.zvole.info
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nebezpečné, banda dětí u ohně?” Bylo
by, ale není, máte-li k dispozici bezpečné
ohniště se dvěma ochrannými kruhy. Do
vnějšího se vstupuje pouze se svolením
a pod dohledem dospělé osoby, do vnitřního kruhu vůbec. A pokud děti znají
pravidla pobytu u ohně a dokáží je, stejně
jako další smysluplná pravidla, dodržovat
a žít. Je to takový základní rámec volného
pohybu a svobody dětí a pedagogů založený na vzájemné důvěře a dodržování
pravidel. A na vědomí, že pravidla nám
zajišťují bezpečí.

Co je však úplně nejdůležitější?
Skutečnost, že děti si každou minutou
pobytu v přírodě, ať už v dešti, větru či
na slunci vytvářejí k přírodě VZTAH.
A právě vztah je tím nejdůležitějším pro
řádnou a trpělivou péči o své okolí, myslím to okolí venkovní. Stane-li se příroda
pro děti druhým „domovem“, ať slunná
a vstřícná, nebo vlhká, chladná a možná
drsná, vždy jim pak přijde dobré jí pomáhat. Pečovat o stromy, květiny, trávu,
živočichy, chránit a podporovat jejich
přirozené prostředí.

Takže déšť, to není jen voda, to je také Svět
takový, jaký je a my v něm. A je nám v něm
dobře. Podle informací od rodičů se děti
ze školky během zářijových vlhkých dní
plných vody a bláta vracely domů sice
špinavější, ale o to šťastnější . Vše podle
pořekadla: Není špatného počasí, pouze
špatného oblečení.
Dobré vlahé podzimní dny plné radosti
a úsměvů,
Martina Švejdová a skřítek Pohádka

ŽÁCI SE UČÍ
DEMOKRACII
Prázdniny skončily a zvolské děti opět usedly do školních lavic.
Z mých žáků se letos stali čtvrťáci!
Od toho ročníku se prvouka rozděluje na přírodovědu a vlastivědu,
ve které nejprve poznáváme zeměpis České republiky. Zpočátku
probíráme obecná témata a mezi nimi i učivo o demokracii, řízení státu a volbách. Napadlo mě, že by pro děti bylo poučnější
vyzkoušet si takové volby v praxi než o tomto, pro děti abstraktním tématu, povídat. Ale koho budeme volit??? V našich třídních
podmínkách postačí premiér a prezident. A z tohoto malého,

www.facebook.com/obeczvole
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náhlého nápadu vznikl docela zajímavý projekt. O jeho průběhu
napsal i jeden ze žáků 4. A.
Sluší se podotknout, že by bylo nemožné takový projekt realizovat
bez pomoci rodičů, kteří chystali dětem předvolební občerstvení,
bez spolupráce kolegyň, bez ochoty pana starosty a především bez
zapálenosti i zájmu dětí. Všem jim touto cestou děkuji!
Volby pro 4. A možná skončily, ale pro zvoleného prezidenta
a premiéra teprve vše začíná! Své předvolební sliby se budou
snažit i splnit. Držme jim palce!
Jitka Krupičková
Dnes, 7. 10., jsme si vyzkoušeli volby. A jak to celé začalo?
Paní učitelka nám řekla, že budeme volit prezidenta a premiéra
4. A. Abychom mohli volit, museli jsme si vyrobit občanský průkaz.

Zvolské noviny

Ti, kteří chtěli být zvoleni, si na hodině informatiky vytvořili
svůj plakát. Na plakátu jsme popsali, co bychom ve škole nebo
v naší třídě chtěli změnit. Kandidáti pak přednášeli své názory
a plány ve třídě.
A v pátek 7. října jsme šli volit. Dokonce jsme volili na novém Obecním
úřadě Zvole. Uvítal nás sám pan starosta. Pak nám vysvětlil, jak
se volí, a my všichni jsme volili. Pan starosta nás také provedl po
novém obecním úřadě.
Moc se mi tam líbilo. Chtěl jsem se stát premiérem, ale nakonec jsem
byl na druhém místě. To ale nevadí, volby jsem si i tak užil, byla to
velká zábava.
Jaroslav Krameš
žák 4. A

PODZIMNÍ PŘÍPRAVA NA SEZONU
SPOLEČNÝCH SKLADEB V MODERNÍ
GYMNASTICE
Letošní podzim v moderní gymnastice je v rytmu společných skladeb, dvojic a trojic. Podařilo se nám vytvořit 6 skupin, které se budou
účastnit cupů a národních soutěží včetně mistrovství České republiky.
Naši nápadití choreografové postavili úžasné skladby na populární
hudební melodie. Nyní vrcholí příprava na podzimní sezonu, kterou
zahajujeme v Hradci Králové bojem „O hradeckou stuhu“.
Jsme také nadšeni z velkého zájmu o moderní gymnastiku, přihlásilo se velké množství nadějných malých gymnastek dokonce i gymnastů. Vypadá to, že jsme již překonali covidovou pauzu. Rádi se
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věnujeme i gymnastkám, které s námi trénují pro radost, a doufáme,
že je gymnastika nezklame. Je to úžasný sport s komplexní přípravou.
A v dnešní době je dvojnásobně potřeba, aby děti měly dost pohybu
a netrávily čas s technologiemi.
Co je však nepříjemná zpráva, je extrémní zvýšení nájmů za tělocvičny,
díky vysokým cenám za energie a k tomu i zvýšení služeb. Naším velkým přáním je nová tělocvična ve Zvoli, tak třeba se nám sen splní
Krásné podzimní dny všem přeje trenérský tým moderní gymnastiky.
Jana Veselá

www.zvole.info
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ROZLOUČENÍ S LÉTEM 2022

Můžeme připít vodě na krásu? Usoudil jsem, že úvodní slovo ponechám Prozřetelnosti. Již tradiční zahrádkářské setkání v sobotu
17. září jsme nazvali Rozloučení s létem. Možná by bylo na místě
uctít příchod podzimu, ale neměli jsme důvod spěchat a netěšit se
ještě chvíli z léta ve znamení Panny.
Den, trochu zamračený a deštivý, určitě nebyl smutný. Pršelo přece jen něžně a krásně, Prozřetelnost zasáhla, mohli jsme se radovat
z vody. To byla ta správná chvíle přivítat jí mezi námi verši Jana Skácela
vtělenými do Modlitby za vodu, jejichž poselství jsem chtěl předat.
Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, kde laně tišily žízeň, kde žila
rosnička, a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z dlaní.
Voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má rozpuštěné vlasy...
Chraňte tu vodu, nedejte, aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd!

Voda je smutná...
Vodo, nebuď smutná, vodo, na Tvou krásu!
Před časem jsem kdesi napsal úvahu o vztahu člověka a krajiny, mizení cest, o bezcestí. V osídlené krajině, která kdysi bývala
otevřená a prostupná, mizí nejen cesty, ale i studánky, průzračné
potoky, lesní jezírka. Příliš si zvykáme na konzumní způsob života. Prší krásně, ale voda odteče neznámo kam, vrátí se k nám bez
duše, uzavřená v lahvi nebo potrubí. Můžeme to změnit? To bylo
smyslem poselství.
Díky všem za přípravu našeho setkání, setkání bez formalit, okořeněné sklenkou dobrého moku, lahůdkami z grilu od Marka Nováka
a báječnou náladou!
Bohumil Sajdl

Zvolský kvíz

KVÍZOVÉ OTÁZKY…
1. Funkci, kterého lidského ústrojí pomáhá zlepšit takzvaný kochleární implantát?
2. Cépézeta je v policejním slangu místo, kde by se asi
nikdo z nás nechtěl octnout. Jak se oficiálně nazývá
3. Které zkratkové slovo známé spíše z kuchyní a jídelen
používá hnutí LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA?
4. Která automobilka vyrábí užitkové vozy Movano?
5. Jak se dnes jmenuje pražské náměstí, které léta „zdobil“ tank číslo 23?
6. Pod kterým názvem nazpívala Hana Zagorová českou verzi písničky skupiny Abba Honey, Honey?
7. Doplňte rýmovaný aforismus Karla Plíhala: „Všichni
pohádkoví princi jednou skončí v...“
8. Jak se jmenuje první skokan o tyči, který překonal hranici 6 metrů?

9. U kterého moře se nachází lázeňské město Picunda?
10. Bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda je známý
i jako lékař. Kterému oboru se věnuje?
11. Ve kterém městě vstřelil Diego Maradona branku svou
„boží rukou“?
12. Ve kterém okrese bychom nalezli obec Husinec, která
je rodištěm Mistra Jana Husa?
13. Jak spolu byli příbuzní naši králové Přemysl Otakar I.
a Přemysl Otakar II.?
14. 17. ledna 1929 poprvé spatřil světlo světa jeden z nejznámějších milovníků špenátu. Kdo to je?
15. Které německé město hostilo výstavu EXPO 2000?
Správné odpovědi najdete na straně 16.

Čtvrteční kvíz v hospodě Rybníka ve Zvoli se koná každý týden od 19:00. Noví účastníci, jak družstva, tak i jednotlivci jsou
určitě vítáni. Parta je tu príma a hravá. Neseďte doma, přijďte se mezi nás pobavit.
www.facebook.com/obeczvole
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O FOTBALE VE ZVOLI
V minulém čísle Zvolských novin jsme čtenářům přinesli informaci, že v květnu 2022 proběhla volební valná
hromada spolku Sokol Zvole. Dlouholetý předseda Jaroslav Malý ukončil svoji úspěšnou funkcionářskou kariéru
a na jeho místo nastoupil nový předseda – David Mareček. A právě s ním jsme se rozhodli udělat v tomto čísle
Zvolských novin rozhovor, který vedl starosta Mirek Stoklasa.
Davide, gratulujeme ke zvolení do funkce. Řekněte nám, jaký
je váš vztah k fotbalu a ke zvolskému klubu.
To je velmi jednoduché, fotbal je můj celoživotní koníček. Od
první třídy až do dorostu jsem hrál za Slavii Praha, ale pak jsem
ze zdravotních důvodů musel vrcholového sportu nechat. Fotbal
jsem ale chtěl hrát dál, a protože mám několik kamarádů, kteří tou
dobou za Sokol Zvole hráli, rozhodl jsem se to tady chvilku zkusit.
A vlastně tady všichni působíme dodnes ať už v rolích hráčů, trenérů mládeže nebo funkcionářů. Většina z nás si vybudovala ke
zvolskému fotbalu blízký vztah, a tak jsme mohli převzít vedení
klubu od našich zkušených o generaci starších předchůdců.
Vaše zvolení je i symbolické, povedete klub v druhé stovce jeho
existence. Výročí oslavíte v příštím roce. Chystáte nějaké oslavy?
Samozřejmě, že chystáme. Takové výročí se musí oslavit. Máme v plánu drobnými akcemi slavit už od začátku roku, na jaře bychom rádi
zopakovali úspěšnou charitativní akci, do které bychom chtěli zapojit
co nejvíce účastníků. Za symbolický poplatek bude možné si zakoupit
startovní číslo a pak ujít, uběhnout nebo třeba ujet na kole libovolnou vzdálenost. Veškerý výtěžek bude věnován na charitativní účely.
Vyvrcholení charitativní akce a zároveň i oslav proběhne v sobotu
20. května 2023 celodenní akcí u nás v areálu, čímž bych chtěl nejen
všechny čtenáře, ale i obyvatele Zvole a okolí, pozvat. Těšit se můžete
na fotbalová utkání naší mládeže, dospělí si zahrají exhibiční zápas
proti týmu REAL TOP Praha, který je složený z osobností z oblasti
sportu a kultury a oslavy zakončíme večer koncertem kapely FLÁM.
Vrátíme se k fotbalu. Nešlo si nevšimnout, že v posledních letech
v areálu došlo k mnoha zásadním úpravám. Zrekonstruovali
jste hřiště s umělou trávou, ke kterému jste vybudovali novou
tribunu. Částečně jste opravili hlavní budovu, pokáceli jste poškozené topoly, které areál lemovaly. Hlavní hrací plocha má
zavlažovací systém. Co máte v plánu v nadcházejícím období,
kde byste rád viděl spolek v horizontu několika let?
Naším největším plánem a přáním je kompletně zrekonstruovat hlavní
budovu včetně restaurace. Vše máme projektově připravené, jen čekáme
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na vypsání vhodného dotačního titulu, pomocí kterého bychom akci
realizovali. Ale stejně jako u rekonstrukce UMT se ani v tomto případě
neobejdeme bez ﬁnančního přispění Obce Zvole, která je dlouhodobě
naším největším podporovatelem. V projektu je také počítáno s rozšířením zázemí o další dvě kabiny a sociální zařízení včetně sprch.
V letošním roce se nám podařilo získat dotaci ve výši 380 tis. Kč od
Středočeského kraje na oplocení areálu, které by mělo být dokončeno v nejbližších dnech. Dále se budeme zabývat výsadbou nových
stromů, které nahradí odstraněné vyhnilé topoly. I zde se snažíme
sehnat spoluﬁnancování pomocí nějaké dotace, bohužel nejsme
schopni tyto náklady hradit pouze z vlastních zdrojů. Tady bych
rád zdůraznil, že areál umožňujeme zdarma využívat nejen škole
a školní družině, ale i ostatním spolkům z obce.
Co se týká sportovní stránky, tak bych v horizontu několika následujících let byl velmi rád, aby se nám podařilo naplnit opět dvě fotbalová mužstva dospělých, ideálně z vlastních odchovanců. V A týmu
bych rád viděl naše současné dorostence doplněné o naše další hráče,
kteří momentálně působí v jiných klubech ve vyšších mládežnických
soutěžích. A v B týmu pak pány, na které už je fotbal v A týmu příliš
rychlý . V mládežnických kategoriích bychom chtěli mít obsazené
všechny kategorie v soutěžích FAČR (mladší a starší přípravka, mladší a starší žáci a dorost), což se nám zatím ne každou sezonu daří.
Školy a školky v okolí jsou přeplněné a vy mluvíte o nedostatku
dětí. Jak si děti vybíráte? Má Váš klub nějakou koncepci?
Začnu odpovědí na Vaši poslední otázku. Součástí naší koncepce je
umožnit v rámci spolku sportovat každému dítěti, které přijde, a zároveň pro něj zajistit nejen tréninky, ale i herní vytížení odpovídající
úrovně. To je i důvodem, proč například v letošní sezóně nemáme
v soutěžích FAČR přihlášenou kategorii mladších žáků. V těchto ročnících se nám sešly děti, které fotbal baví, ale okresní přebor mladších
žáků je pro ně příliš náročný. Pro tuto kategorii jsme tedy přihlásili
Jihovýchodní ligu, což je soutěž, kterou organizuje náš partnersky
klub FC Háje Jižní Město. Tuto „ligu“ hrají děti, které mají fotbal
rády, ale nejsou řekněme tak „fotbalově dravé“.

Plážový volejbal

www.zvole.info
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Mladší žáci

Co se týká nedostatku malých hráčů, tak nejvíce dětí máme v nejmladších kategoriích. Nabíráme je na základě letáků ve školkách a školách,
na sociálních sítích, klubovém webu nebo zde ve Zvolských novinách. Hlásí se nám ale i děti na doporučení svých kamarádů, to nás
vždy potěší nejvíce. Jak už jsem zmínil, tak u těch nejmenších si na
nedostatek dětí nemůžeme stěžovat, navíc ti hrají na malá hřiště ve
formátu 3+0. S vyššími kategoriemi ale narůstají nároky jak na počet
hráčů na hřišti, tak na čas, který kluci a holky fotbalu mají věnovat
(je potřeba více trénovat, zápasy jsou na jaře a na podzim každý víkend). A tady paradoxně nejvíce dětí hrát přestává. Navíc nabídka
jiných sportů zejména tady v okolí Prahy je veliká a děti nám často „utíkají“ k ﬂorbalu, tenisu a dalším sportům. Zejména ﬂorbal je
v současné době náš největší konkurent, je to poměrně mladý sport
s pověstí neposkvrněnou různými skandály atd.
Jak vnímáte Vy současnou atmosféru okolo fotbalu?
Bohužel fotbalová kultura v České republice je mnohdy na nízké
úrovni. My se ale u nás na hřišti snažíme o to, aby to tak nebylo. Na
konci roku 2020 vzniklo fotbalové Hnutí F-evoluce, které si dalo za
úkol pokusit se fotbalové prostředí očistit, nastavit správně pravidla
tak, aby fotbalové výsledky ovlivňovali jen sami hráči na hřišti, aby
bylo více investováno do vzdělání trenérů mládeže, aby do fotbalu vstoupili další partneři atd., program hnutí je obsáhlý. Náš klub
se aktivně podílí na šíření F-evolučních myšlenek u nás na okrese
Praha – západ a v jejich duchu se snažíme stále pracovat. Bohužel ne
všechny kluby na okrese jsou takto nastavené. My se u nás v oddíle
snažíme děti vést k fair play chování. Ve fotbale nejde jen o sportovní
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výkon, ale děti se naučí i zodpovědnosti, spolehlivosti atd. Změny,
které prosazujeme, se zatím povedly jen částečně. Ukázalo se, že systém není možné změnit ze dne na den. Předseda FAČR Petr Fousek,
který byl do své funkce zvolen díky podpoře zmiňovaného hnutí,
se zřejmě změn zalekl a upřednostňuje loajalitu a politikaření před
posouváním fotbalu vpřed. Sedí na něj příměr, který použil jeden
kolega z F-evoluce, že je jako vodník Kebule, který vaří mlhu – objeví
se nějaké téma, které pak zmizí v mlze a nic se nestane.
Hlavní aktivitou Sokola Zvole je fotbal, ale v areálu jsou i další
sportoviště, např. beachvolejbalový kurt, workoutové hřiště.
Neplánujete svoji sportovní činnost rozšířit?
Letos na jaře jsme založili oddíl plážového volejbalu pro děti a mile
nás překvapil zájem o tuto aktivitu. S přicházejícím podzimem se děti
za chvilku přesunou do tělocvičny v Ohrobci, ale hned jak to bude
na jaře možné, tak se děti zase vrátí do písku. Workoutové hřiště je
volně k dispozici široké veřejnosti a musím říci, že je také hojně využívané. V budoucnosti bychom rádi přidali k našim aktivitám i další
sporty, nabízí se třeba cyklistický oddíl.
Plány máte velké, ale jak to všechno zvládnete zrealizovat?
Vím, že se asi nepovede zrealizovat všechno podle plánů. Sokol Zvole
ale není jen předseda, ale celý tým lidí, kteří se na chodu klubu ve
svém volném čase podílejí. Velký dík patří celému výkonnému výboru, revizní komisi a všem trenérům a vedoucím mládeže. A v neposlední řadě také partnerům, kteří náš klub ﬁnančně podporují. Mezi
ně patří již zmiňovaná Obec Zvole, Obec Březová – Oleško, Obec
Ohrobec, dále ﬁrmy Intebo Šebek, Mypa Design, Adria Campers4U
a další menší partneři.
A naši činnost podporují vlastně všichni, kteří do areálu přijdou. Ať už
si dorazí zasportovat, fandit nebo jen na pivo a klobásu. Vzhledem
k tomu, že bychom se rádi stali komunitním centrem obce, tak bych
rád čtenáře Zvolských novin k nám do areálu pozval. Informace
o plánovaných zápasech a akcích uveřejňujeme na našich sociálních
sítích i na webu obce, na obecních vývěskách. Dříve lidi na vesnicích spojovaly aktivity jako je fotbal, hasiči, myslivci nebo ochotníci.
A já bych byl moc rád, kdyby se tohle díky různorodým aktivitám
povedlo i našemu spolku.
Děkuji za rozhovor
Mirek Stoklasa

ROZMOHL SE NÁM TADY TAKOVÝ NEŠVAR
Lidé z nové Zvole a okolí si z ulice Na Rozhraní udělali veřejné psí záchody. Udržuji trávník v celé délce ulice pravidelným
sekáním a úklidem. Toto se snažím provádět každých deset dní.
Před sekáním mě vždy čeká úklid psích exkrementů. Obnáší to
až deset plných lopat.
Sousedé, prosím vás o pomoc a pochopení. Také by se vám asi
nelíbilo, kdyby si všichni pejskové z okolí chodili ulevit před
váš dům. Všechna kola aut máme neustále počůraná. Velice vás
prosím, sbírejte po svých pejscích výkaly. Stačí třeba jen hodit do
pole. Nosíme si to na botách do domů a aut.
Děkuji mnohokrát,
Jakub Semerád
www.facebook.com/obeczvole
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Bydlím tu s Vámi.
Výstava obrazů Antonína Krcha
V polyfunkčním domě je od 14. 10. do 18. 11. výstava
obrazů Antonína Krcha. Zájemci si mohou obrazy
prohlédnout vždy cca hodinu před akcí, která se
v Polydomě bude konat. Případně po dohodě
se mnou ve všední dny na telefonu 603 235 833.
Jarda Strejc

CENÍK INZERCE
VE ZVOLSKÝCH NOVINÁCH
VELIKOST
ROZMĚR (š × v)
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

Dagmar Zachová
9iãPtVWQtUHDOLWQtPDNOpĜ

dagmar.zachova@re-max.cz
Vážení přátelé Zvole,
dovoluji si touto cestou velice moc poděkovat
zejména Vám, kteří jste nám pomohli v době požáru
i po požáru našeho domu ve Zvoli ul. Skochovická,
za všestrannou pomoc a podporu, nesmírně si toho
vážíme. Velice mile jste nás tímto Vaším skutkem
a ochotou pomoci překvapili.
Už za necelé dva dny po požáru jsme měli plnou garáž
čisticích prostředků, hadrů, kýblů, rukavic, košťat, lopat
a dalších nezbytných potřeb na úklid.
Chtěli bychom Vám všem proto moc poděkovat,
nejen za věcné dary, které nám byly velmi užitečné při
vyklízení vyhořelého patra domu, ale i za finanční dary
a psychickou podporu. Je příjemné vědět, že občani
z vesnice Zvole stojí při sobě, podporují se a pomáhají
si při takovýchto těžkých situacích.
S vděčným pozdravem za celou rodinu
Roman Matějíček

Správné odpovědi kvízu ze strany 13: 1. Sluchového. 2. Cela předběžného zadržení. 3. LEČO. 4. Opel. 5. Náměstí Kinských. 6. Asi, asi.
7. Starobinci. 8. Sergej Bubka. 9. U Černého. 10. Gynekologii/porodnictví. 11. Ciudad de México (Mexico City). 12. Prachatice. 13. Byli děd
a vnuk. 14. Pepek námořník. 15. Hannover.
Zvolské noviny – periodický tisk obce Zvole.
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