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ZDARMA

100 let republiky
Když jedu za rodiči do Příbrami jen s Luckou, svojí dcerou, zpět domů
jezdíme většinou po okreskách. Je to delší, méně pohodlné, ale stojí
to za to. Příbram, Lhota, Sádek, Bratkovice, přes Pičín dál na Dobříš.
Nový Knín, Štěchovice, Davle a nahoru na Jílové a už do Zvole.
Nejprve projíždíme údolím Litavky, později údolím Vltavy. Nakonec
přes Zahořanský potok. Jen maličký kousek této země, ale vždy si uvědomuji, jak je malebná a rozmanitá. Krajina zemědělsky využívaná,
spousty lesů, vesnice udržované. Silnice v pořádku, veřejná prostranství upravená. Kopečky, údolí. Znám tu cestu dávno, jezdil jsem tudy
kdysi na kole. A tak můžu i porovnat změnu, která se za necelých třicet
let udála od nejvýznamnější společenské proměny v roce 1989, kterou
jsem zažil. Ušli jsme obrovský kus cesty od všeobecné šedi po barevný

svět. Vím, že žijeme v prosperující zemi, která je bezpečná. Nejsme na
mušce teroristů, neproudí k nám zástupy uprchlíků. Ten úspěch není tak
úplně zásluha politiků, kteří si ho často přivlastňují, spíš dělných lidí,
kteří věří ve svobodu a svoje okolí přizpůsobují svým snům. A základ
tomu všemu dali naši předci právě před sto lety. Jim je třeba poděkovat
za vznik původně Československého státu, dnes České republiky. Jsem
hrdý na to, že patřím k těm 10 milionům Čechů, Moravanů a Slezanů,
snad Slovanů, potomků praotce Čecha. A co popřát do dalších let?
Mezinárodní klid a mír, vládu, kterou si zasloužíme, méně předpisů
a úředníků. Máme našlápnuto mít se nejlépe na světě na nejkrásnějším
místě. Tak s chutí do toho.
Mirek Stoklasa
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ZPRÁVY Z OBCE
Účtování
Bývá zvykem na konci každého období složit účty či bilancovat, jak
se co povedlo, co byl průšvih či co se mělo řešit jinak. Ne jinak je
to i pro volební období 2014–2018. Přináším zprávu o dvaceti nejvýznamnějších investicích, které Zvoli nezměnily, takové ambice nemáme, ale zlepšily. Jsou za 120 mil. Kč. Na 11 z nich jsme získali
dotace, které v součtu přinesly obci téměř 75 mil. Kč, což je více
než trojnásobek daňových příjmů obce za jeden rok. Finanční zdraví
obce je v analýze financí hodnoceno známkou AA++, tedy výbornou
a nejlepší možnou.

Nový hřbitov – celková cena 2,8 mil. Kč, dotace 0,75 mil. Kč. Modlitba
za zemřelé a vysvěcení hřbitova proběhlo 2. listopadu 2014. První smlouvy na hrobová místa byly podepsány v prosinci 2014.

Chodník a parkoviště na návsi obce byly budovány v roce 2015. Bezpečný
průchod okolo dětského hřiště až k obchodu přivítali jistě všichni.
Zvýšení parkovacích míst pak řidiči. Cena za chodník 1,7 mil. Kč nebyla
tak vysoká, jak jsme původně počítali.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice za 1,65 mil. Kč s dotací 0,5 mil. Kč se
slavnostním předáním 25. 6. 2015.

Chodník spojující ulice Černickou a Krajní v Černíkách a její osvětlení nahradil vyšlapanou pěšinu. Investice přišla obecní rozpočet na 0,35 mil. Kč.

Vodojemem nad Vraném nad Vltavou jsme řešili problém výpadků dodávek vody. Letošní suché léto by bez této stavby bylo pro domácnosti
napojené na vodovod naprostou katastrofou. Zvole přispěla na celkovou
investici 11 mil. Kč svými 3 mil. Kč. Dotace Středočeského kraje byla
4 mil. Kč. Zbylé 4 mil. Kč zaplatila obec Vrané nad Vltavou.
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Oprava hřbitovní zdi starého hřbitova jistě přispěla k důstojnosti tohoto
pietního místa. Z ceny 1,06 mil. Kč zaplatila dotace 0,61 mil. Kč.

Opravou sociálních zařízení pro děti a paní učitelky i sanací vlhkých zdí
školy jsme napravovali jednu z mnohých věcí, které měla řešit rekonstrukce v roce 2006. Tentokrát vyšla investice do školy na 0,82 mil. Kč.

Prostor pro nový úřad na návsi obce se každý den nenabízí. Proto, po
vyhlášení konkurzu na nemovitost s vyvolávací cenou 5.05 mil. Kč obec
využila a za cenu 5,1 mil. Kč bývalou budovu firmy Beampra koupila.

Z iniciativy našich hasičů, kteří od začátku věřili v možný nákup nové
hasičské cisterny, vznikl projekt, který splnil sen generací dobrovolných
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hasičů. Mít novou, technicky nejvyspělejší hasičskou cisternu.
Po administrativní bitvě náš sbor dobrovolných hasičů užívá nový
hasičský vůz CAS 30 SCANIA za cenu 7,1 mil. Kč, z které dotace
kryla 6,51 mil. Kč.

Zásahový dopravní automobil Ford Transit doplnil techniku naší zásahové jednotky SDH. Vysoutěžená cena byla 0,95 mil. Kč, dotace kraje
a ministerstva vnitra kryla 0,75 mil. Kč.

Rekonstrukce ulice u pošty a parkovacích míst jak pro zákazníky, tak pro
obsluhu pošty byla nutná. Současně došlo i k obnově páteřního řadu vodovodu. Celá akce stála obecní rozpočet 0,83 mil. Kč.
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Zvolské sportoviště má mezi uskutečněnými projekty výsostné místo.
Za cenu 5,7 mil. Kč, z které hradila dotace 2 mil. Kč, se podařilo vyklidit prostor bývalého vepřína a vrátit ho do užívání občanů.

Oprava ulice Březovská, jako páteřní komunikace, byla plánována ke generální opravě v roce 2018. Nešťastná událost požáru firmy INTEBO
uspíšila tuto rekonstrukci o rok. Investici v celkové výši 2,4 mil. Kč doplnila dotace ve výši 1,4 mil. Kč.

Otočka autobusu přinese občanům Nové Zvole a Černíků výrazně kvalitnější dopravní obslužnost než doposud. Na tuto točnu dojedou podle
nového jízdního řádu všechny spoje linky 333 a možné spoje mezi Zvolí
a nádražím Vrané nad Vltavou. Stálo nás to 2,2 mil. Kč.

Ulice Krajní je příkladem našeho přístupu k obecnímu majetku. I když
se ze začátku nedařilo obecní část ulice opravit tak, jak by bylo potřeba,
konečná forma odpovídá potřebám občanů. Investice stála obecní rozpočet 0,44 mil. Kč.

Lesní traktor, který usnadní údržbu lesa, nás stál 1,4 mil. Kč. Dotace ze
Státního zemědělského intervenčního fondu je 0,5 mil. Kč.

Chodník na hřbitov nedovede chodce až před hřbitov, ale dovede je ke křižovatce silnic na Černíky a Okrouhlo. Přesto zvýší bezpečnost na této cestě.
Co nás to stálo? I s veřejným osvětlením a dešťovou kanalizací 3,1 mil. Kč.

Dětské hřiště u Nové Zvole je logickým projektem, který pokrývá poptávku po tomto místě. Ze zkušeností z návsi jsme přenesli prvky a změnili
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povrch hřiště. Navíc byla pořízena 5,5 metrů vysoká lanová pyramida.
Cena celku je 1,7 mil. Kč.
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že jsme investovali do správného objektu. Stálo nás to 7 mil. Kč z obecního rozpočtu, dotace pokrývá 5,7 mil. Kč.

Mateřská školka pro 100 dětí je akce, o kterou usilujeme deset let.
Vykoupení pozemků, projekt se stavebním povolením a zajištění
financování se povedlo v roce 2018. Přejme si, aby vše probíhalo
podle našich představ. Celková investice ve výši 70 mil. Kč, dotace
ve výši 54 mil. Kč.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na zvolském sportovišti teprve
předvede svoji potřebnost. Tři klubovny a zázemí s personálem ukáží,

Nejsou to zdaleka všechny projekty, které obec v končícím volebním období
uskutečnila. Při získávání a administraci dotací nám byla nápomocna MAS
Dolnobřežansko, za což velmi děkujeme. Téměř každý projekt podpořený dotačním titulem byl ze strany dotátora velmi pečlivě kontrolován a dál se sleduje jeho udržitelnost. Pouze v jednom případě došlo ke krácení dotace, a to
u projektu vyklizení vepřína, kdy ve snaze dosáhnout co nejnižší ceny nebylo
zcela správně vedeno výběrové řízení (nebyl dodržen pouze termín uveřejnění
ve Věstníku veřejných zakázek). Milionová dotace byla krácena o 50 tisíc Kč
s konstatováním, že jinak proběhlo vše regulérně.
Mirek Stoklasa

Co se nám letos ve výstavbě v obci povedlo
Letos brzy na jaře jsme začali s výstavbou chodníku v ulici Jílovské, a to
od stavebnin směrem ke hřbitovu. Součástí chodníku byly i nově zhotovené dvě autobusové zastávky, malé parkoviště u firmy Intebo, dále nová
dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Druhá etapa obnovy chodníku
v Jílovské od návsi ke stavebninám, opět včetně nové kanalizace, uličních
vpustí a veřejného osvětlení byla zahájena koncem srpna a hotova bude
do konce září letošního roku. Tím bude nový chodník z návsi ke hřbitovu
téměř dokončen. Zbývá pouze krátký úsek, kde je nutno nejdříve vypořádat směny pozemků, protože část potřebných pozemků pro chodník je
soukromých vlastníků. Chodník by měl občanům v této lokalitě přispět
k bezpečnější chůzi především na hřbitov a do továrny Intebo.
Další letošní akcí byla výstavba točny autobusů v Nové Zvoli. Projektová příprava a vyřízení stavebního povolení trvalo dva roky a nebylo vůbec jednoduché. Nejdříve jsme museli získat potřebný pozemek, který pro točnu celý
obec nevlastnila. Proto jsme jednali s církví o směně pozemků, což se nakonec podařilo. Stavba točny byla realizována firmou Strabag a.s., která ji dokončila v dobré kvalitě, i když vzhledem k neúnosnému terénu muselo dojít
ke zpevnění zemní pláně dodatečným vápněním. Tuto účelovou komunikaci
jsme zkolaudovali v srpnu a v současné době sem již zajíždí převážná většina
autobusů č. 333. Dále se podařilo po několika složitějších jednáních dohodnout i novou autobusovou linku, která zajišťuje spojení s vlakem ve Vraném
nad Vltavou. Tím se výrazně zlepší dopravní obslužnost Zvole a Černík.

V dubnu a květnu jsme upravovali plochu před budoucím sportovištěm
Nová Zvole, kde jsme vybudovali nové dětské hřiště. Hřiště je vybaveno
herními prvky z akátového dřeva a je určeno jak pro malé, tak i větší děti
do 12 let. Pro větší jsou hrazdy a hlavně 5,5 m vysoká lanová pyramida.
Povrch hřiště – dopadových ploch pod herními prvky, je zhotoven z hmoty Softnyx, což je pružná gumová obarvená hmota spojená pryskyřicí.
Hřiště jsme slavnostně otevřeli poslední den školy k radosti místních dětí.
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Že je hřiště v této části Zvole dobrá věc, nám dokazuje jeho velká návštěvnost dětmi a jejich rodiči.
V lokalitě budoucího sportoviště dále pokračuje rekonstrukce objektu
bývalých kanceláří vepřína na objekt „Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež ve Zvoli“. Jedná se o objekt s třemi klubovnami, kancelářemi,
sociálním zařízením, šatnami a skladem. Objekt bude sloužit také našim
dětem a jako první část zázemí budoucího sportoviště. Objekt včetně
úprav okolí bude dokončen v měsíci září a po kolaudaci ještě letos slavnostně otevřen. Na rekonstrukci objektu se obci podařilo získat dotaci
ve výši 5,7mil. Kč z projektu MMR programu IROP. Předpokládáme
další postupnou výstavbu v areálu a to hřišť pro větší děti tak, aby byla
celá plocha postupně využívána pro sportovní účely.
Opravy proběhly o prázdninách také v naší škole, kde se přebudovalo
zázemí pro učitele a zvětšila se stávající sborovna. Doplnila se nábytkem, vyměnily se podlahové krytiny, upravily se rozvody elektroinstalace slaboproudu i silnoproudu, aby odpovídaly novým požadavkům učitelů. Museli jsme také opravit vstupní schodiště do školy, které bylo již
v havarijním stavu. Nyní se projevuje nekoncepčnost a špatné provedení
rekonstrukce školy, kdy nás další a další opravy stojí nemalé finanční
prostředky.
Největší současnou stavbou v obci je stavba nové mateřské školy pro
100 dětí. Až letos se podařilo získat dotaci ve výši necelých 54 mil. Kč.
Po poměrně složitém výběrovém řízení se podařilo za pomoci právní
kanceláře Mgr. Zábrodské vybrat zhotovitele stavby, kterým je „I. kamenická stavební a obchodní firma“ s.r.o. Po uzavření smlouvy byly zahájeny práce na výstavbě školky a to v červnu. Dále jsme vypisovali výběrové
řízení na dodavatele gastrotechnického vybavení školky, kdy byla vybrána firma JIVA Jirák z Vestce. V současné době máme zhotoveny základy

objektu včetně základové desky, ležatou kanalizaci, opěrné stěny, vyzdívají se obvodové stěny suterénu, kde bude umístěna kuchyň. Kuchyň
bude zajišťovat obědy pro školku a školu, ale část výdeje bude sloužit
i pro občany, kteří projeví zájem o stravování. V dalších dvou patrech
pak budou samotné třídy pro děti, sociální zázemí a zázemí pro učitelky.
Dokončení prací včetně úpravy okolí s novými venkovními hracími prvky bude do srpna roku 2019 tak, aby mohla nová školka přivítat děti ve
školním roce 2019/2020.
Dalších rozpracovaných projektů máme několik, ať už se jedná o nový
obecní úřad, rekonstrukci současného obecního úřadu na bytový dům
pro sociální bydlení, opravy komunikací a nové chodníky, dokončení
úpravy návsi a další.
Pavel Koudelka

Zásobování pitnou vodou
Letošní jaro i léto je mimořádně suché. Tak suché, že to pamětníci nepamatují. Dokonce začínají vysychat studny, které v minulosti vždy měly
vodu. Však i naše rybníky, zejména ten horní, mají vody velmi málo, viz
přiložená fotografie. Tento, doufám jen přechodný, stav nám opět připomněl důležitost zásobování našich občanů pitnou vodou z veřejného
vodovodu, na který je připojena většina občanů Zvole.

v nedávné minulosti. Mohlo by se zdát, že se v této oblasti nic zásadního v minulém volebním období nestalo. To však není tak úplně pravda
a v současnosti máme stabilizovaný stav bez častých výpadků v zásobování, byť do ideálního stavu to má ještě velmi daleko. Pojďme se tedy
podívat, co se v této oblasti stalo za poslední čtyři roky.

Rok 2014
V červnu byl zpracován, na základě předchozí studie a na objednávku
Mikroregionu Dolnobřežansko, návrh na změnu schváleného plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území středočeského kraje do roku 2015
(PRVKUK), který navrhoval zásadní změnu zásobování mikroregionu
páteřním přivaděčem z čerpací stanice u Safiny ve Vestci, obchvatem
Dolních Břežan do nového vodojemu ve Zvoli a dále obchvatem Zvole
a napojením na stávající přivaděč vody do Březové.

Rok 2015

Že provedení a stav vodovodní soustavy v našem regionu má daleko
k dokonalosti víme asi všichni. Je to dáno její živelnou a bezkoncepční
výstavbou ze spotřebiště do spotřebiště na konci minulého století, bez
vybudování dostatečných zásobních vodojemů včetně páteřní zásobovací trasy. Výsledkem byly hlavně ve Zvoli výpadky v zásobování zejména v době špičkových odběrů v jarním a letním období. Nepomohlo
ani vybudování zvyšovací čerpací stanice v Březovské ulici. To byl stav

Na základě předchozí změny PRVKUK byla zpracována v březnu dokumentace pro majetkoprávní projednání. A dále se už bohužel nepokračovalo. To však neznamená, že se nic nedělo. V září byla odevzdána
projektová dokumentace na vodojem Vrané. Jeho výstavba by řešila snížení špičkových odběrů z přívodního řadu a omezila tak výše popsané
výpadky dodávek vody zejména v jižní části Zvole. Navíc výstavba tohoto vodojemu zapadala do nové koncepce zásobování mikroregionu
vodou. Vzhledem k velkému zájmu naší obce na výstavbě tohoto vodojemu jsme se dohodli na finančním i technickém podílu na jeho výstavbě.
Výstavba vranského vodojemu, na níž jsme se podíleli formou účasti na
kontrolních dnech, sledováním kvality výstavby a věcnými připomínkami probíhala zdárně. Vodojem byl úspěšně dokončen a předán do užívání na konci roku.
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projektové dokumentace. Za vydatné pomoci administrátorky byla zpracována zadávací dokumentace pro výběrové řízení, bylo provedeno jeho
vyhlášení a po uplynutí příslušné lhůty výběrová komise zpracovala podané nabídky. Ze čtyř doručených nabídek komise doporučila nakonec
firmu s nejnižší nabídkovou cenou, tedy firmu D-PLUS PROJEKTOVÁ
A INŽENÝRSKÁ, a.s. S touto firmou byla také na konci roku podepsána příslušná smlouva na dodávku kompletní projektové dokumentace
včetně inženýrské činnosti.

Rok 2018

Rok 2016
Na začátku roku došlo i zásluhou naší obce k zásadnějšímu obratu
v dané problematice. Nejprve byl z naší obce vznesen návrh na aktualizaci stávající studie zásobování mikroregionu 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 zásobováno 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 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. Nová
studie byla hotova a odevzdána v srpnu a předána jednotlivým obcím k prostudování.

Rok 2017
V první polovině roku probíhalo na základě
zpracované nové studie postupné jednání zúčastněných obcí na smlouvě o spolupráci řešící
jejich zájem na vybudování vodohospodářského díla, které umožní zásobovat celý region
Dolnobřežansko pitnou vodou. Tato poměrně
složitá smlouva byla postupně upravována doplňována a nakonec úspěšně podepsána všemi devíti zúčastněnými obcemi. Na základě
této smlouvy bylo možné přistoupit v červenci
k zahájení výběrového řízení na zpracovatele

Začátkem roku začala vybraná firma práce na dokumentaci pro územní řízení. V únoru došlo k první schůzce projektanta a zástupců obcí. Počáteční
práce se rozdělily na dvě základní části. Jedna se zabývala a i nadále zabývá seznamem všech budoucí stavbou dotčených území a jednáním s jejich
vlastníky o budoucím souhlasu s umístěním stavby. Druhá část spočívá
v prověření, přepočtu a vyčíslení nákladů na technické řešení a provedení
budoucí stavby. Postupně projektant přišel s několika návrhy na dimenzování přivaděče (větší či menší dimenze přívodního páteřního řadu) a s tím
spojených nákladů na stavbu a počet do budoucna připojitelných obyvatel.
Toto vše souvisí s výší celkových nákladů na realizaci stavby, které nejsou
malé. U dimenze přívodního potrubí až do oblasti Zvole DN 300 se tyto
náklady odhadují na 205 mil. Kč, u dimenze DN 400 jsou tyto náklady
vyšší a činí 250 mil. Kč na celou stavbu. V obou případech se jedná o potrubí z litiny, které má, byť je dražší, nejdelší životnost. Jednotlivé obce
dané varianty nyní zvažují a zářiové zasedání mikroregionu by mělo o jedné z variant rozhodnout. Dá se z reakcí jednotlivých obcí odhadnout, že
zvítězí varianta s potrubím větší světlosti, která do budoucna zajistí zásobování více než 30.000 obyvatel mikroregionu.
Na přiložených schématech je vidět trasa zamýšleného přivaděče
a umístění nových vodojemů.
Do konce roku by měl být zpracován definitivní technický návrh řešení
vodovodního systému a zpracovány souhlasy či nesouhlasy majitelů pozemků se zamýšleným umístěním stavby. Naše obec se velmi intenzivně v celé problematice angažuje. Protože definitivní řešení a případná
realizace nového zásobování pitnou vodou celého mikroregionu je, dá
se říci, běh na dlouhou trať, zvažujeme ještě možnosti vylepšení stávajícího stavu zvětšením dimenzí některých potrubních částí stávajícího
systému. O nich a možnostech jejich rychlejší realizace vás případně
budou informovat po komunálních volbách členové nově zvoleného zastupitelstva obce.
Lubomír Duda
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POLYDŮM
Polyfunkční dům

Vzpomínám si, že při vzniku tohoto objektu
měla část obyvatelstva k jeho realizaci výhrady.
Prezentovali názory o nepotřebnosti, nefunkčnosti a tak dále. Jsem přesvědčena, že po čtyřech
letech úspěšného provozu našeho Polyfunkčního
domu tyto výhrady neopustili pouze skalní nepříznivci současného vedení obce.
V přízemí bez problému fungují lékaři a družina. Díky laskavému svolení vedení spolku zvolských zahrádkářů se po odstranění plotu zahrada pro děti o polovinu zvětšila.
Prvnímu patru kraluje kultura. Společenský sál si uhájil status kulturního stánku a nikoliv herny nebo tělocvičny. Za čtyři roky jsme měli možnost prožít mnoho krásných večerů s předními herci, zpěváky, hudebníky,

POZVÁNKA

Dovolujeme si Vás pozvat na koncert
hudební skupiny

Kabrňáci
který se uskuteční
v pátek 19. října 2018 od 19 hodin
ve velkém sále polyfunkčního domu ve Zvoli
Hudební skupina Kabrňáci je dlouhodobou chloubou Centra
sociálních služeb TLOSKOV. Kapela se skládá z 15 chlapců a dívek.
Za vznik kapely vděčí Tloskov bývalému řediteli Antonínovi
Duškovi, který se věnuje kolektivu muzikantů dodnes.
Kapela má široký repertoár od lidových písní přes country, folk,
pop, rock, dokonce i vážnou hudbu.

Přijďte si je poslechnout, stojí to opravdu za to.

malíři, fotografy, cestovateli, poseděli a zatančili jsme si s přáteli při
výročí narozenin anebo
jsme si přišli jen po sousedsku popovídat.
Dopolední hodiny
zase využívá škola.
Počet 65 školních akcí
během roků 2014 až
2018 svědčí o výborné
spolupráci a aktivním
využívání sálu. Svoji
tradici si vybudovaly
krásné projekty jako
například: literární soutěže, hudební koncerty,
divadelní představení,
besedy, vždy velmi zdařilé školní akademie
a mnoho alternativních forem výuky, které jsou u žáků velmi oblíbené a zároveň nepostrádají
vysokou profesionalitu a zábavu.
Moji srdeční záležitost jsem si nechala až nakonec. Je to naše „knihovnička“. Co do objemu je skutečně nevelká, ale s obsahem se můžeme
chlubit. Díky chvályhodné finanční podpoře vedení obce, ať již se to
týká kulturních programů, výletů autobusem a mnoha dalších akcí, které obec podporuje, si mohu také dovolit dokupovat moderní, kvalitní
a hlavně žádané knihy pro naše čtenáře. Atraktivní nabídka naší knihovny přináší také ovoce, a to v narůstajícím počtu našich čtenářů. V roce
2014 jsme začínali s 9 aktivními čtenáři, kteří přešli ze staré knihovny,
nyní máme čtenářů 270. Není k tomu třeba nic dodávat.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří navštěvujete náš Polyfunkční
dům, protože vaše účast nám potvrzuje, že záměr pobavit, potěšit
a sbližovat lidi v obci se osvědčil.
Věra Humlová
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ČERNÍKY
Country večer s FO3

V sobotu 25. srpna 2018 zahrádkáři z Černík po dvouleté přestávce zorganizovali již tradiční večer se skupinou FO3. Třetí zahrádkářská akce
tohoto roku se nesla v duchu country, folku i lidových písniček. Hrát
se začalo něco po páté odpoledne pro návštěvníky z Černík, Zvole,
Březové, dalších okolních obcí i z Prahy. Zpočátku si hosté užívali krásný teplý večer a poslouchali písničku za písničkou. Ve stánku se nabízelo
tradičně výborné občerstvení od grilovaných klobás, chlebíčků, domácích koláčů po velký výběr nápojů, včetně točeného piva. Na „taneční
parket“ se zpočátku odvážilo pár párů, hlavně rodinky s dětmi, které si
to užívaly. S postupujícím večerem se stále více lidí od stolu zvedalo na
„parket“, až se plně zaplnil. Zpívalo se s muzikanty a ti stále více hráli

na přání krásné písničky. Ocenili jsme nejen brilantní hru Honzy, Vaška,
Lenky, kapelníka Vlasty i zvukaře Petra na kytary, ale i housle a mandolínu Kateřiny. Jsou bezva parta, která prostě umí, a hlavně si užívají,
jak dokáží bavit publikum. To je v pozdních nočních hodinách nechtělo
pustit domů a vyžadovalo další přídavky.
Byl to krásný a povedený večer, kterého se zúčastnilo okolo osmdesáti
spokojených návštěvníků. Slíbili jsme si, že se příští rok opět setkáme,
a to 24. 8. 2019.
Sepsala Lenka Betincová

„Černíky žijí“
Dovolte mi, podívat se na život v Černíkách tak trochu bilančně,
v číslech, časech a shrnutích.
Od roku 2012, kdy byla zahájena rekonstrukce prostor na zahradě základní
organizace Českého svazu zahrádkářů, se mnohé změnilo. Členové základní organizace a jejich příbuzní, příznivci a sousedé zde svépomocí zrekonstruovali krásné zázemí pro pořádání nejrůznějších akcí. A že jich bylo!
Jen za poslední čtyři roky se uskutečnilo 27 akcí, kterých se zúčastnilo úctyhodných 3050
účastníků. Roku 2017
proběhly veliké úpravy,
spočívající ve zprovoznění studny a rozvedení vody, rekonstrukce
př ívodu elektrické
energie, včetně rozvodů, zrekonstruována byla i kuchyňka
v kiosku.

Aktivní parta okolo zahrádkářů se snaží pořádat akce, které jsou
určeny pro všechny věkové kategorie od dětí
až po seniory. Žánrově
to jsou akce kulturní,
společenské i sportovní.
Tradičními se staly:
• Jarní Černický slet –
rej masek nejen čarodějnických, který je určen pro všechny věkové kategorie, kde se baví
různými soutěžemi a hrami. Vyvrcholením je vyhlášení nejkrásnějších masek, které zapálí čarodějnici na připravené hranici. Je obdivuhodné, jakou kreativitou a odvahou jsou některé masky obdařeny. Je
to milá a zábavná akce.
• Dětský den – pokaždé trochu jiný. Návštěvníci, zejména dětští se
mohou setkat s policisty, hasiči, vojenskými historickými vozidly,
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shlédnout ukázky různých zákroků, zastřílet si ze vzduchovky, zasoutěžit si v nesčetně různorodých disciplínách a soutěžích, ale i shlédnout divadelní představení. Je to největší a nejnavštěvovanější akce.
• Během letních prázdnin se stal tradicí country večer se skupinou
FO3, která hraje účastníkům nejen k poslechu, ale i tanci. Je to vlastně taneční zábava pod širým nebem s úžasnou atmosférou.
• Každoroční, tradiční časový závod Černická koloběžka si již našel plno příznivců. Koloběžky, které půjčují organizátoři, zaručují
stejné podmínky všem, a tak se s vervou závodí ve všech věkových
kategoriích. Je třeba pochválit seniory, kteří se nikdy nenechají zahanbit a závodu se každý rok se ctí zúčastní. Od roku 2014 závodilo
258 sportovců všech věkových kategorií. Vítězové na stupních vítězů
jsou oceňováni medailemi, poháry i věcnými cenami.
• Závěrem roku pořádají zahrádkáři slavnostní rozsvícení vánočního černického stromu – jedličky Viktorka – většinou spojené s Mikulášskou
nadílkou. Zažili jsme i představení čertů Krampus, na které přijelo až
na 300 zvědavců. Díky rádiu Blaník jich mnoho přijelo i z Prahy.

No a co se v Černíkách za poslední dobu změnilo? Máme nový chodník
s osvětlením, přechod na „Šmoulov“ se zpevněnou cestou, která na něj
navazuje. Několikrát se opravoval i povrch vozovek. Byla instalována zrcadla na problematické křižovatky. Vybudováním otočky na „Šmoulově“
se Černickým zlepší dopravní dostupnost. Bolístkou Černík je kvalita povrchu vozovek. Bohužel většina je v soukromých rukou, a tak má obec jen

Černičtí nejsou aktivní jen v rámci akcí, které pořádají na spolkové zahradě. Zorganizovali pro své sousedy z obce a okolních obcí řadu akcí,
jako výlet do Osvětimi, na Pražský hrad, do Barrandovských ateliérů.
Vyvrcholením byl letošní pětidenní zájezd do Holandska. Každoročně
se také zúčastňují s Martinem Uhrem setkání historických autobusů
RTO u příležitosti otevření sezóny ve vojenském muzeu v Lešanech.
Aktivně se starají o pozemek ČZS a věnovali nesčetně brigádnických
hodin při zvelebování a správě tohoto prostoru. Nezapomínají ani na
blízké „Zlaťáky“, trampy ze Zlatého údolí, se kterými se přátelí a kteří
jsou pravidelnými účastníky našich akcí a našimi kamarády.
Pro ostatní zapůjčují nejen křovinořez, ale i stoly, lavice i celý pozemek
k pořádání soukromých akcí. Černičtí velmi oceňují umístění kontejneru
na bioodpad, který je velmi oblíbený a využívaný. Další aktivitou je možnost odkládání železného odpadu, což je také velmi využívaná služba.
Těší nás, že si na naše akce našli cestu stovky a stovky lidí, kteří oceňují,
že se tu něco pro lidi dělá a že Černíky „žijí“.
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omezené možnosti. Ty, které jsou ve vlastnictví obce se snaží pravidelně
udržovat. V zimě však udržuje i soukromé cesty, aby se černičtí bez problému dostali do zaměstnání, školy, prostě aby ulice byly průjezdné. Kvalitní
osvětlení ulic v Černíkách naráží opět na problémy související se soukromým vlastnictvím dotčených pozemků.
Co by černičtí ještě potřebovali a co je trápí? Nejvíce asi voda a kanalizace. Černíky nejsou bohužel napojeny na tyto sítě ve Zvoli. Letošní léto
bylo opravdu zlomové. Voda ve studních rapidně ubývala, a tak se mnozí
přizpůsobovali, jak se dalo. Sbírali dešťovou vodu daleko více a vynalézavěji než dříve, ale stejně jim kolikrát nezbylo než na základní hygienu,
na pití a vaření. Vyvážení odpadních vod je pro černické také nemilé
a nekomfortní. Řešením je právě připojení na společné sítě. To je však
velmi finančně i technicky náročné. Naštěstí se touto problematikou začaly zabývat státní instituce a ministerstva a zahájily přípravu dotačních
programů pro obce. Věříme, že zastupitelstvo bude i nadále aktivní jako
doposud a díky dobrým projektům a získaným dotacím bude moci zdárně tento problém řešit.
Těší nás, že do Černík našli cestu i naši sousedé ze Zvole i blízkého
„Šmoulova“. Máme zde řadu příznivců a kamarádů, kteří nám fandí
a podporují naše aktivity. Černičtí se zase stali nedílnou součástí zvolských akcí, a tak díky těmto aktivitám se Černíky stávají přirozenou
součástí Zvole.
Věřte, že to celou tu aktivní partu v Černíkách baví, ale také uvítá každou
novou „duši“, která přiloží ruku k dílu a podpoří naše snažení. Přeci jen
kolektiv stárne, a tak pokud máte chuť přijít mezi nás, jste srdečně vítáni.
Jsme veselá a otevřená parta a uvítáme každého slušného člověka, který
má dobrý pocit, když udělá něco pro jiné.
Sepsala Lenka Betincová

OSTATNÍ
Moderní a estetická gymnastika ve Zvoli
Celý rok závodnice v moderní a estetické gymnastice pilně sbíraly větší
a menší úspěchy na různých soutěžích po cele ČR a mnohokrát byly na
stupních vítězů. Náš oddíl, který se velmi rychle rozrůstá se tak stal centrem
pro rozvoj talentovaných gymnastek v oblasti Dolnobřežansko.
Trenéři se intenzivně zaměřují na rozvíjení schopností a dovedností
v obou gymnastických odvětvích. Práce s dětmi je velmi náročná, ale nic
nevyváží radost ze zvládnutí těžkého prvku v sestavě. Na novou sezónu
jsme se připravovaly na letním soustředění. Do další gymnastické sezony,
tak vstoupíme s elánem a s nadšením do dalšího trénování. Rády bychom
Vás pozvaly na naše veřejné vystoupení, které proběhne dne 22. 9. 2018
v Dolních Břežanech v rámci Svatováclavských slavností. A také na exhibici ve Zvoli, která se uskuteční 28. 9. 2018 na prostranství nového sportoviště. Jde o „Druhé zvolské dožínkové vinobraní“. Tímto bychom ještě velice
poděkovaly zastupitelům obce Zvole za sponzorský dar pro gymnastky,
který nám přispěl na pořízení
oddílových teplákových souprav. Více takových lidi, kteří
podporuji dnes
tak opomíjený
pohyb a sport
u naší mládeže.
Ing. Jana
Veselá
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Vzpomínka
Některé řádky se píší opravdu těžce. Jsou o lidech, kteří nás v nedávné době
navždy opustili. Paní Malá, se kterou jsem na jaře tancoval na setkání seniorů a která hýřila dobrou náladou. Paní Zápotocká, patřící ke zlaté studnici
informací o obci. Obě se řadily mezi nejstarší obyvatele Zvole. Velmi smutné bylo i úmrtí Milana Hodače, kterému jsem říkal Milánku. Byla s ním
sranda. Měl své králíky a husy a vidět ho šlapat na jeho „cyklistickém speciálu“ byl zážitek. Smutek nás zasáhl i v případě Vaška Volánka, kterého jsem
pravidelně potkával před úřadem, kam chodil do svého rodného domu, za
svojí maminkou. Vzorně udržované zahrádky, kterým věnovali se svojí manželkou spoustu času, jsou ozdobou vesnice. Poslední, o kom napíšu je Luboš
Hrachovec. Tak to určitě být nemělo, ale život někdy přinese smutná překvapení. Obětavý kluk, který celý život zasvětil hasičům. Jak těm dobrovolným,
tak později profíkům na jílovské stanici HZS. Zvole přišla o lidi, kteří sem
patřili a zůstane po nich prázdné místo. Vzpomeňte si prosím občas na ně,
zaslouží si to. Čest jejich památce.
Sepsal Mirek Stoklasa

Kvalitní podzim života (KPŽ) je tu pro Vás
Život člověka se odvíjí v různých etapách. V těchto obdobích člověk
disponuje silou a možností postarat se sám o sebe, případně i druhé lidi.
S přibývajícím věkem však sil ubývá a člověk je více či méně závislý na
pomoci druhého. V tomto momentě nabízí pomocnou ruku rodina, ale
v mnoha případech tomu tak není a potom je nutné nabídnout potřebnou pomoc z jiného zdroje a tím jsou i organizace.

Kvalitní podzim života, z.ú.
– nestátní nezisková organizace
Organizace je registrovanou sociální službou. Zabývá se péčí o seniory
v domácím prostředí v lokalitách Prahy západ, Praha-Libuš a Písnice.
Rozsah poskytovaných činností vychází dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách: Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním
postižením, osoby s chronickým onemocněním a osoby s chronickým
duševním onemocněním. V současné době, byla pro velký zájem navýšena kapacita a počet osob v přímé péči činí 80 klientů.

CENÍK INZERCE
Ceník inzerce ve Zvolských novinách
Velikost
Rozměr
1/1 – celostrana
poslední strana
184 × 248 mm

1/1 – celostrana
vnitřní strany
184 × 248 mm

1/2 – půlstrana
poslední strana
184 × 120 mm
89 × 248 mm

1/2 – půlstrana
vnitřní strany
184 × 120 mm
89 × 248 mm

1/4 – čtvrtina
vnitřní strany
89 × 120 mm

1/6 – šestina
vnitřní strany
89 × 80 mm

1/8 – osmina
vnitřní strany
89 × 60 mm

Cena za otištění (Kč)
jednorázové

celoroční

3 000

10 000

1 800

6 000

1 800

6 000

1 000

3 500

600

2 000

500

1 700

400

1 400

Služby KPŽ s.r.o. – sociální podnik
Společnost Služby KPŽ s.r.o. byla založena v roce 2016 dvěma subjekty, a to Lenkou
Klestilovou 60 % a ústavem Kvalitní podzim
života, z.ú., 40 %. Záměrem zakladatelů bylo
oddělit komerční činnosti ústavu od sociálních
služeb. Služby KPŽ s.r.o. tak v roce 2016 převzaly od NNO služby týkající se rozvozů obědů pro
seniory v lokalitách Prahy Západ a Prahy a dále realizace úklidových
služeb v administrativních budovách.
Tyto organizace však svou činností zajišťují i pomoc rodinám, které vlivem svých pracovních povinností nemohou svému staršímu členovi rodiny poskytnout celodenní péči.
Organizace „Kvalitní podzim života“ je neziskovou organizací, která většinu svého zisku vrací do sféry své činnosti, a to na základě ekonomických zákonů, které se promítají do všech sfér konání člověka.
Kvalitní podzim života, z.ú., je zrovna tak jako většina takto orientovaných společností z velké části odkázána na pomoc a to jak finanční tak
materiální, která je získávána od sponzorů – Nadace Olgy Havlové, dále
Agrofert a letos ČEZ, jakož i formou dotací či grantů.
Tyto finanční prostředky jsou pak vkládány do zajišťování prostředků
a služeb potřebných pro zajištění široké škály činností – zejména provozu autoparku – ve prospěch svých klientů a tím tak umožňuje šťastnější
a spokojenější prožívání jejich stáří.
Jednou z řady činností je i poskytování služby zahrnující půjčovnu
zdravotních a kompenzačních pomůcek, jejímž účelem je zapůjčení
pomůcek s vysokou pořizovací cenou jednotlivým klientům za cenově
přijatelný poplatek na dohodnutou dobu. Služby této půjčovny nejsou
určeny pouze pro klientelu KPŽ, ale slouží i širší veřejnosti, např. lidem po úrazech.
Pořízení těchto pomůcek by nebylo možné, bez finančního přispění
sponzorů, zejména „Nadace Olgy Havlové‘‘. Veškeré informace je možné získat na webové stránce: http://www.kvalitnipodzimzivota.cz
Tímto článkem bych chtěl upozornit na společensky záslužnou činnost organizace Kvalitní podzim života, z.ú., a Služby KPŽ s.r.o. – sociální podnik, neboť i když se jedná o neustálý životní koloběh je
zajímavé, že mnoho lidí v produktivním věku si neuvědomují, že
v budoucnu se mohou ocitnout v situaci, kdy i oni budou potřebovat
pomoc druhých.
Ing. L. Pavlíček – KPŽ
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Z HISTORIE ZVOLE
Ve Zvoli 28. října 1918
Jak a co vyslovit o naší obci ve chvílích,
kdy právě před 100 lety vznikla Československá republika?
Když si položíme jednoduchou otázku, co se dělo ve Zvoli 28. října
právě před 100 lety, nalezneme ještě daleko jednodušší odpověď: nic.
O tom, že právě zaniklo císařství Rakousko-Uhersko a vznikla nová
Československá republika, se z dostupných, oficiálních dokumentů nedozvíme zhola nic. Jen zdejší lidé pracující v modřanském cukrovaru
doslechli se o tom druhého dne.
Máme v rukou první dva zápisy obecního zastupitelstva po tomto datu.
Tedy zápisy uzavírající kalendářní rok 1918. Dne 10. listopadu (neděle,
deset dopoledne byli přítomni: Josef Pařízek (náš starosta z Březové),
Bedřich Havelka (druhý radní z Ohrobce), Karel z Casati (třetí radní ze Zvole) a členové Ludvík z Casati, Václav Pospíšil, Josef Zeman,
Antonín Pařízek a Oldřich Petrák. Všimněme si, že pod zvolské zastupitelstvo patřila i Březová a s ní i Ohrobec. Byly jen dva body k projednání: 1. Projednání podmínek požadovaných okresním úřadem k realizaci
silnice ze Zvole do Okrouhla – povoluje se užití kamene z obecních lomů
zvolských, pouze však a zásadně vždy jen na katastru a v polesí naší obce;
2. vše rázu finančního – příplatek na obuv ponocnému Josefu Smolíkovi,
podpora Národnímu divadlu v Brně k zaplacení jeho výstavby a souhlas
mimo to i se sbírkou dobrovolnou v obci, poskytnou příspěvek Deylovu

ústavu slepců a závěrem též z obecní pokladny doplatit daň ze dvě válečné
půjčky z obecního chudinského fondu. Volné návrhy nebyly.
Zápis druhý je ze dne 17. prosince téhož roku. Radní, beze změny.
Program, nevýznamný. Opět silnice s potvrzením stanoviska původního… a dále zavedení Knihovního pořádku vzhledem z pozemkům zabraným ve prospěch silnice Zvole–Okrouhlo. Znovu bez volných návrhů.
Radní se na svém schůzování tak zásadními věcmi ani nezabývali! Kdo
byl tedy hnací silou pokroku? Očekávaně škola.
Pan učitel Krpata, jemuž ruku vedli pan řídící Štulík a radní Ludvík šlechtic z Casati, zaznamenal dne 14. listopadu události patrně tak, jak za sebou šly. Už 29. října zaměstnanci cukrovaru v Modřanech Františkové
Zeman a Žalud přinesli do obce zvěst, že „Rakousko-Uhersko kapitulovalo a uznalo nárok Čechů na Slovensko a že bleskem se ta zpráva přeradostná roznesla Prahou a vzápětí právě v Praze prohlášena neodvislost
Československého státu. Ten má Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko.
Národní výbor pražský, že se ujal vlády. Čeští lidé v Praze vedli si z radosti jako šílení. Výskali, plakali, zpívali, na potkání a bez ohledu na

Pro naši obec ústřední budova prezentující vznik nové republiky. Navenek
symbolizující vznik Československé republiky vyvěšením praporu, uvnitř
vznikaly zásadní listiny nových pořádků.
náboženské vyznání se objímali, blahopřáli si i se celovali!“ Přidány jsou
i řádky o tom, že pana řídícího Štulíka zastihla ta zpráva na lůžku, neb on
stonal přemožen chřipkou španělskou. Plakal prý z radosti. Dohodl bez
meškání s radním panem šlechticem z Casati, že syn řídícího Vladimír
a další příbuzný Václav Částka, takto oba učitelé, zajistí odstranění ze tříd
obrazu nenáviděného císaře Františka Josefa i obraz nového tyrana českého národa, čerstvého císaře Karla, ten ať už vyvěšen není.
Další řádky učitelovy jsou už vyjádřením pocitů těch jmenovaných zvolských mužů. „Těšili
jsme se stále, že nastane ten dějinný obrat..
a nastal! Na škole naší
byl okamžitě vyvěšen
červeno-bílý prapor.
Hladoví, mnozí polonazí a vyžebračení uvítali jsme u školy sešlostí svou svobodu naši
novou, kterou nám vybojovali naši legionáři
na Rusi, ve Francii
i Itálii za pomoci amerických Čechů a států
Dohody. Budou-li si
to naši potomci vědomi? Nezapomenou-li,
že společným nepřítelem všeho Slovanstva
jest nadutý, pano- Vůbec prvním prezidentem naší země se stal
vačný a bezohledný Tomáš Garrigue Masaryk. Ve svém postavení setrval až do prosince 1935.
Němec?“
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trvalo až do roku 1945, kdy tehdejší revoluční Národní výbor prohlásil
chudobu „za skončenou“ a nastěhoval do místností své nové úředníky.
Od té chvíle zde pobývá vedení a úřednický aparát obce.
Ale zpět do naší obce. Písemných zpráv o tom není, ale z jiných pramenů lze usoudit, že i ve Zvoli byla na veřejnou desku vyvěšena vyhláška s vůbec prvním zákonem nové republiky. Že státní úředníci odepjali
ze svých čepic rakouské orlice a připevnili si na jejich místo trikolóry

Vůdčí osobností obce zůstal i v době nových změn řídící učitel Josef Štulík.
Zůstal jí do roku 1933. Velké pomocníky měl ve všech čtyřech synech – Josef,
Svatopluk, Vladimír, Miroslav - zapojených na různých úsecích „služby vlasti“.
Škola stala se ústředním bodem obce, protože obecní zastupitelé neměli vlastně svou schůzovní a sněmovací místnost, natož pak i úřad!

Slovanské lípy. Symbol slovanské pospolitosti. Žáci a učitelé naší školy jimi
dosázeli náves do krásné podoby, jež vydržela až do našich časů.
Úřadovalo se „po hospodách“! Jen si připomeňme hranice obydlí tehdejší obce. Na severu to bylo číslo popisné 35, kde dnes žije rodina Josefa
Knotka. Na jihu „ovčín“ dodnes v rozměrech stavení užívaném paní Líbou
Hendrychovou a jejích potomků rodiny Chrudimských.
Nejvýchodnější
stavení Františka
Strnada dnes obývá rodina Jaroslava
Nerada a jižní konec tvoří číslo popisné 33. Dnes Obecní
úřad, tehdy Obecní
dům, řečený „obecň ák “ t u p os k y t l
obydlí čtyřem nemajetným rodinám. To
Hasičská zbrojnice postavená v roce 1909. Na ní naši nadšení obyvatelé zvoněním oznamovali vznik nové republiky. Dobrovolný sbor hasičů se choval velmi aktivně, ve velkém
kontrastu oproti církvi katolické. Na našem kostele se totiž na oslavu „nezvonilo“.

Symbolem nové republiky se záhy stala i nová měna. Nejvyšším platidlem
byla tato stokoruna. Jejím autorem byl slavný Alfons Mucha a jako symbol
slovanství na ni vyobrazil Bohyni Slavii. Prvním zvolským občanem, který ji
měl v držení byl „druhý radní“ Karel z Casati. Starší a méně známý (zemřel už
1924) bratr Ludvíka z Casati obývajícího grunt dnešního území rodiny Zajíčků.
„Druhý radní“ Karel řídil tehdejší Arcibiskupský statek s číslem popisným 15.
V nové republice však došlo k omezení práv a činností nejsilnější církve na
našem území (katolíci), což přivodilo řadu změn a na jejich konci se na tak
zvaném zbytkovém statku usadila rodina Krupičkova.
…že naše obecní zastupitelstvo vyčkalo „pokynů shora“…že si všichni
vzpomněli na raněné a padlé v té ukrutné válce a začali uvažovat o pomoci a bohužel i o pomníku pro ty, co se už nevrátili …že v obou hospodách rychle dohodli tancovačky na oslavu nových časů …a že na startu
právě nových časů se začalo mezi chlapy politikařit.
Leč, mnoho převratného v příštích měsících nenastalo. Novým prezidentem takřka s císařskými pravomocemi byl zvolen T. G. Masaryk. Na vlastní
oči to měl z našinců
vidět jen Svatopluk
Štulík, t. č. voják – legionář. Peníze dosud
platící byly okolkovány na dobu, než nové
vedení nové země
ve Švýcarsku obstará také měnu novou.
Novinkou byly hasičské hlídky chránící majetek i úrodu. S nimi
také přišla váha a úcta
k tomuto sboru a příliv
tak zvaných přispívajících členů. Volby 1920
nepřinesly převratná
zjištění, co se změn
týká. Obecní zastupitelstvo mělo dobrou
pověst a nebyl důvod „ Ludvík šlechtic z Casati“
k zásadním změnám.
Objevil se jen nový prvek, který historici budou zaznamenávat po celé dvacáté století. To jest požadavek odluky Březové a Ohrobce. A pár dobových
relikvií? To najdete na obrazovém doprovodu.
Vladimír Zápotocký
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OSTATNÍ
Veřejná sbírka na venkovní
osvětlení kostela
Kostel sv. Markéty ve Zvoli prošel za posledních deset let významnou
proměnou. Z uzavřené, chátrající stavby se stalo živé místo setkávání
a modliteb připravené přijmout každého návštěvníka. Postupně se podařilo opravit elektroinstalaci, omítky, výmalbu, natřít střechu… Vnitřní
osvětlení má kostel díky vám, obyvatelům Zvole. V roce 2012 se uskutečnila ojedinělá sbírka na tento účel, kdy se za poměrně krátký čas
podařilo shromáždit více než 80 tisíc korun.
Dlouho v nás zrála myšlenka pořídit pro kostel ve Zvoli i venkovní slavnostní osvětlení, aby tato jedinečná kulturní památka byla skutečnou dominantou obce. Ostatně, hlasů volajících po venkovním osvětlení, jsem
v průběhu let zaznamenal docela dost. Proto se u společnosti EXX Praha,
s.r.o., zadal projekt na venkovní osvětlení kostela. V současné době je hotový a připravený k realizaci. Celkové náklady na osvětlení (ale i odvodnění a terénní úpravy okolí kostela) představují částku cca 500 tisíc Kč. To
ovšem zcela převyšuje možnosti místního farního společenství.
Proto jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou sbírku na tento účel. Sbírka je
schválená Magistrátem hl. města Prahy na dobu neurčitou. Je možné
ji podpořit vložením finančního příspěvku do pokladniček, které jsou
umístěny v knihovně polyfunkčního domu, na obecním úřadě ve Zvoli
a v kostele sv. Markéty. Příspěvek je také možné vložit na transparentní
účet zřízený u Moneta Money Bank, a.s., č. 225586866/0600.
Sbírka je na svém počátku. Věřím, že také díky vám se podaří venkovní nasvětlení kostela sv. Markéty úspěšně realizovat. Všem dárcům upřímně děkujeme.
Za realizační tým veřejné sbírky
Vladimír Hudousek
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