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Moštování
Co naplat, je podzim. A jak se říká zima na krku. Než však nastane, mají
mnozí z nás plno práce. Je třeba zazimovat kytičky, které jsme měli celé
jaro a léto venku, vyčistit, zrýt a pohnojit nějaký ten záhonek, začít shrabovat listí spadané ze stromů. Že jsem na něco zapomněl? Nebojte se,
nezapomněl. Je samozřejmě potřeba sklidit ze stromů ovoce, které již
dozrálo. V naší oblasti jsou to zejména jablka nebo hrušky. Takže vyndat
žebříky nebo štafle, připravit klece a hurá na strom. Ta pěkná jablíčka
nebo hrušky uložíme na jídlo. Co však s těmi horšími? Někdo je odveze
do výkupu. Je však ještě jiná možnost. Moštování. Jablečný mošt je výtečný. Dá se využít několika způsoby. Především je to velice dobrý nápoj.
Dá se pít hned po vylisování. Po lehké tepelné úpravě vydrží i pár měsíců.
Někdo ho zamrazí a pije pak i třeba v lednu nebo únoru. A když zkvasí,
žádné neštěstí. Kdo z nás někdy neochutnal jablečné víno. Ti starší určitě
ochutnali i destilát – jablkovici. Prostě moštování se vyplatí.
Naši zvolští zahrádkáři jsou vybaveni docela slušným lisem a každoročně
koncem září začínají sezonu moštování jak pro své členy, tak i pro ostatní
pěstitele. Letos začalo moštování již v sobotu 26. 9. a bude probíhat ještě
celý říjen. Zájem byl od samého začátku veliký, takže naši zahrádkáři přidali oproti plánovaným čtyřem ještě jeden termín moštování navíc.

Mám na chalupě také pár jabloní a mošt máme doma všichni rádi.
Chodím tedy moštovat. To naložíte jablka a „hurá“ k zahrádkářům.
Přijedete a postavíte se do fronty čekajících. Je zajímavé je sledovat.
Vládne zde určitá atmosféra očekávání. Kolik asi toho moštu bude? Za
jak dlouho přijdu na řadu? Pokukujeme, jaká kdo přinesl jablka, kolik
jich má, pohovoříme s ostatními. Prostě příjemná atmosféra přes to, že
obvykle není příliš teplo a postávání člověka nezahřeje. Ale nejen to.
Téměř všichni jsou ochotni přiložit ruku k dílu. Někdo pomůže vyvézt
kolečko s odpadem, jiný zase pomůže druhému přendávat jablka do
kýblů, ze kterých se sypou do drtiče, další pomůže s naléváním moštu
do přinesených nádob. Člověk pak odjíždí nejen s moštem, ale i, věřím,
s dobrým pocitem. Tak mě napadá, kdyby to tak fungovalo co nejvíce
i v každodenním životě nás všech. Ochota nezištně pomoci při nějaké
společné činnosti za ten příjemný pocit určitě stojí. Byl by to také dobrý
příklad i pro naše děti.
Tedy, moštu a moštování, které prospívají nejen tělu, ale i duši, zdar. A dík
všem těm, kteří stáli u drtiče, obsluhovali lis a starali se o administraci.
Lubomír Duda
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ZPRÁVY Z OBCE
Zprávy z jednání zastupitelstva obce
Od posledního vydání Zvolských novin se zastupitelstvo sešlo 2×, a to
25. 6. 2015 a 24. 10. 2015. Na svých jednáních mimo jiné schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 3/2015
 Závěrečný účet obce Zvole za rok 2014 bez výhrad a Účetní závěrku
obce Zvole k 31. 12. 2014 bez výhrad
 Rozpočtové opatření č. 4/2015
 Darovací smlouvu na osobní automobil Škoda Felicia obci Ohrobec.

Zastupitelstvo rovněž schvalovalo směny několika pozemků, bylo seznámeno s výsledky kontrol prováděných kontrolním výborem a zodpovídalo dotazy občanů přítomných na jeho jednáních. Všechny zápisy z jednání zastupitelstva obce najdete na webových stránkách obce
www.zvole.info v sekci úřad obce.
Lubomír Duda

Zprávy ze zasedání rady obce
Rada obce se sešla od konce června celkem 9×. Na svých jednáních
mimo jiné schválila:
 smlouvu o zřízení a provozu rozklikávacího rozpočtu
 návrh na nové pojištění obecního majetku
 opravu komunikací v obci
 smlouvu o výstavbě vodojemu Vrané
 rekonstrukci vstupního schodiště do budovy ZŠ
 přijetí dotace 14.000,– Kč na zakoupení knihovnického programu

 výběrové řízení na dodavatele akce „Revitalizaci území Zvole“, na niž
obec obdržela dotaci 1 mil. Kč.
Pravidelně rada schvalovala také programy kulturních akcí v PD a samozřejmě žádosti o konání akcí našich neziskových organizací a spolků
včetně finančních příspěvků na ně. Podrobné zápisy z jednání rady obce
naleznete na webových stránkách obce www.zvole.info v sekci úřad obce.
Lubomír Duda

Jednou větou
Od konce června přes prázdninový klid proběhlo v naší obci docela dost
kulturních a sportovních akcí. Probíhaly také práce spojené s úpravami,
opravami a výstavbou v obci. Dovolte mi jednou větou některé tyto akce
připomenout:
 od pátku 10. 7. do neděle 12. 7. se na zvolské návsi konala tradiční zvolská Svatomarkétská pouť
 za účasti zástupců senátu (pan senátor Jiří Oberfalzer), Středočeského
kraje (MVDr. Josef Řihák) a integrovaného záchranného systému
byla začátkem července slavnostně otevřena zrekonstruovaná hasičská
zbrojnice
 koncem července a začátkem srpna byla provedena kontrola a kompletní údržba dětského hřiště na návsi
 18. 8. proběhla kolaudace druhé třídy školky v Ohrobci. Třída pro
22 dětí je provozována naší školou a školkou a budou do ní chodit
i děti ze Zvole
 19. 8. naši hasiči obdrželi děkovný dopis starostky obce Chrášťany Jany
Tlapákové za spoluúčast při perfektním zásahu hasičů na zdolání velkého lesního požáru v blízkosti této obce
 22. 8. proběhla na hřišti Sokola Zvole Letní zábava pořádaná SDH
Zvole a obcí
 v pondělí 31. 8. se konal mimořádný zápis k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2015–2016 v budově MŠ ve Zvoli
 v průběhu července a srpna bylo na návsi obce před polyfunkčním domem vybudováno parkoviště pro osobní vozidla a také velmi potřebný
chodník od prodejny až za dětské hřiště
 11. září proběhla v polyfunkčním domě beseda na téma zimní zahrady
a pěstování exotických rostlin s panem ing. Josefem Matějkou, členem
spolku „Citrusáři Praha
 v neděli 13. září se zúčastnilo více než 400 závodníků všech věkových
kategorií tradičního závodu Transbrody, tentokrát se startem a cílem

ve Zvoli. Spolupořadateli byla obec a MAS Dolnobřežansko, kteří se
postarali také o ceny pro vítěze jednotlivých kategorií
 15. září se konalo v polyfunkčním domě slavnostní zahájení výstavy
obrazů paní Zdeňky Maškové rozené Kyptové
 19. září se uskutečnil v Černíkách již 4. ročník závodu „Černická
koloběžka“
 24. září zasedalo zastupitelstvo obce
 25. září nám zazpívaly v polyfunkčním krásné řecké písně paní Marta
a Tena Elefteriadu
 v neděli 20. září se uskutečnilo pro velké i malé Zvoláky již tradiční
„Zvolské babí léto“
 30. září proběhla diaprojektorová show s cestovatelem, dobrodruhem,
spisovatelem a záchranářem v jedné osobě, panem Janem Šťovíčkem,
věnovaná africkým zemím Zimbabwe, Botswana a Namibie
 říjen začal prvním koncertem „vážné“ hudby v obrazy vyzdobeném
polyfunkčním domě. Na housle nám krásně zahrál pan Pavel Fischer
za doprovodu klavíristy pana Ivo Jančíka
 10. října od 18:00 hodin jsme si v kostele sv. Markéty poslechli koncert
komorní hudby
 11. 10. se naši malí diváci podívali na loutkové divadlo Kašpárkovo
království
 15. 10. navštívili naši občané divadlo Semafor a jeho představení
„Mizina číhá“
 20. října byla ve Zvoli opět paní Iva Hüttnerová. Kromě vyprávění nám
zapůjčila a do konce listopadu ponechá vystavené své grafiky.
Není toho málo, že? A to jsem ještě všechny aktivity našich organizací
určitě nezapsal. Tedy, díky všem.
Lubomír Duda
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Poteče už konečně v naší obci voda?
V letošním roce se konečně podaří tento letitý problém naší obce prozatím vyřešit. Spolu s obcí Vrané nad Vltavou stavíme akumulační
vodojem pro Vrané, který je umístěn nad touto obcí na konci Březové.
Tímto zásobním vodojemem bude vyrovnána zvýšená spotřeba obce
Vrané ve špičkách odběru vody. Tento vodojem bude napouštěn v období malého odběru vody, tedy převážně v nočních hodinách. Naopak při
zvýšeném odběru bude voda pro Vrané odebírána z vodojemu a nebude tedy snižován tlak v potrubí nad vodojemem, tedy v naší obci. Proč
uvádím, že se jedná o prozatímní řešení? Pro další rozvoj naší obce je
toto řešení dodávky vody nedostatečné, řeší se tím současná situace.
Pro obec a možnost jejího dalšího rozvoje bude nutno přivést vodu jinou cestou než posázavským vodovodem. V současné době probíhá
zpracování studie nového přivaděče z Dolních Břežan, připojeno by
bylo Okrouhlo a Ohrobec. Tento
projekt je ale akcí na několik příštích let.
Vodojem Vrané nad Vltavou se začal stavět v měsíci září letošního
roku a bude předán do provozu
v první polovině měsíce listopadu.
Stavbu pro Vrané nad Vltavou provádí firma Zepris a.s.
Samotná stavba gravitačního vodojemu je provedena jako částečně zapuštěná v zemi a bude obsypána
zeminou. Stavba je provedena ze sedmi prefabrikovaných betonových
podzemních
objektů
a nadzemního prefabrikovaného zatepleného
objektu. V šesti podzemních nádržích je samotný
vodojem, vždy z každé
strany armaturní komory
jsou umístěny tři propojené nádrže. Nadzemní
technologický objekt je

umístěn nad armaturní
komorou. Objekty jsou
nepropustné a vodotěsné, vyrobené jako typové,
firmou Betonbau s.r.o.,
způsobem zvonového lití
a jsou z vodostavebního
betonu. Celkový objem
vodojemu je navržen pro
4000 ekvivalentních obyvatel a je o objemu 340 m3. Průměrný vteřinový
odběr je uvažován 4,63 l/s, max. odběr pak 11,67 l/s. Součástí vodojemu je kanalizace pro odvedení vod
při technologických přestávkách
do místní vodoteče, kde bude vybudován výústní objekt. Samotný
vodojem bude oplocen a bude sem
i přivedena elektřina novou elektro
přípojkou protlakem pod stávající
komunikací. Regulace napouštění a odpouštění vodojemu bude
prováděna regulačními motorickými ventily a bude řízena naším
provozovatelem.
Pravidelných kontrolních dnů na
vodojemu se zúčastňují členové
naší stavební komise, společně s vedením obce Vrané. Stavebním dozorem jsou prováděny každotýdenní kontroly prováděných prací. Na financování akce se podílí společně Zvole a Vrané. Další možné navýšení
odběru vody pro případnou další omezenou výstavbu bude pouze pro
tyto obce. Původní dohody o zajištění financování ještě obcí Březová
Oleško nebylo možné s vedením obce dohodnout vzhledem k jiným prioritám vedení této obce.
Prioritou číslo jedna naší obce výstavba tohoto vodojemu samozřejmě je,
a to, že nám ve špičce nebo v letních měsících nepoteče voda, bude již
v listopadu letošního roku minulostí.
Za stavební komisi
Ing. Pavel Koudelka

Výstavba v obci v letošním roce
V letošním roce jsme si naplánovali provést několik stavebních prací
v obci. Jednou a hlavní z nich byla výstavba chodníků a parkovacích
stání na návsi. Již v minulém roce bylo vybudováno na návsi veřejné
osvětlení, takže umístění budoucího chodníku vedle stávající komunikace kolem dětského hřiště bylo již předem dané. Stavební komise
obce připravila výběrové řízení na dodavatele stavby a komisí byla
zhotovena zadávací dokumentace včetně výkazů výměr pro toto řízení. V březnu letošního roku bylo vypsáno
výběrové řízení. Obec
oslovila čtyři stavební
firmy a ve výběrovém
řízení vzhledem k nejvýhodnější ceně, která
byla hlavním kritériem řízení, zvítězila firma J. L. T. spol. s r. o.

z Jesenice.
Práce na novém
chodníku a parkovišti začaly
probíhat po
vyřízení veškerých patřičných
dokladů a povolení potřebných
p ro v ý s t av b u .
Byla zpracována detailní projektová dokumentace a vyřízeno stavební povolení. Při výstavbě parkoviště musela být opravena stávající
poškozená dešťová kanalizace v zelené ploše u budoucího parkoviště. Následně bylo postaveno parkoviště před polyfunkčním domem
pro 11 vozidel. Parkoviště jsme již nestihli vybudovat při výstavbě
polydomu a významně zde chybělo. Parkovalo se zde provizorně na
zelených plochách a v blátě.
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Dále st avební
práce probíhaly na chodníku,
který byl vybud ován v m ís t ě
p ř í ko p u v e d l e
komunikace. Pod
chodníkem byla
provedena nová
dešťová kanalizace včetně revizních šachet, propustků pod komunikací a odvodnění plochy za chodníkem pomocí drenáží. Následně byl vybudován chodník od obchodu
na návsi až k místu, kde bude navazovat na chodník ke hřbitovu. Tato
část chodníku je již vyprojektována a nyní se vyřizuje stavební povolení včetně vyřízení umístění chodníku na příslušných cizích pozemcích. Zároveň se podařilo rozšířit komunikaci na návsi na šířku 6 m
a dokončit obrubníky kolem komunikace i z druhé strany a tím celkově tuto značně namáhanou komunikaci zpevnit. Nově byl dokončen
i chodník s vjezdy před polyfunkčním domem a prodloužen chodník
u autobusové zastávky tak, aby bylo možno bezpečně přejít komunikaci. Na stavbě se konaly pravidelné kontrolní dny a na kvalitu prováděných prací dohlíželi členové naší stavební komise.
Těmito stavebními pracemi na chodnících na návsi se podařilo zajistit bezpečný pohyb našich občanů na již hodně dopravně zatížené
komunikaci.
Když se v současné době projdete po naší návsi po nových chodnících,
vypadá to, jako by tady byly již od nepaměti. Tak nenápadně do prostor
návsi zapadly i přes obavy některých spoluobčanů o jejich nevhodném
umístění.
Mrzí mě však, že tento zbrusu nový chodník je nyní, dá se říci poškozován, výstavbou na návsi. Myslím, že by určitě nebylo příliš nákladné

se o jeho ochranu
trochu postarat.
Da lš í s t ave b ní
práce v obci proběhly na opravách
komunikací, byla
opravena zbývající část komunikace Březovská v oblasti Nové Zvole
a veškeré výtluky
a části komunikací v obci, které bylo nutno opravit. Tento způsob oprav
byl proveden vyfrézováním propadlých nebo poškozených asfaltových
povrchů a nahrazen novým asfaltovým kobercem. Další části komunikací byly opraveny metodou zástřiku asfaltovou suspenzí a zásypem štěrkem. Takto byly opraveny výtluky do hloubky kolem 20–30 mm.
Stavební práce proběhly v době prázdnin také v naší škole, kde bylo nutno opravit havarijní stav schodiště směrem do parčíku. I když škola byla
rekonstruována před několika málo lety, práce byly nekvalitní. Schodiště
bylo již rozpadlé a bylo nutné vybudovat nové. Schodiště bylo provedeno z betonových prvků firmy CS beton tak, aby navazovalo na stávající
rampu ze zámkové dlažby. Dále bylo zhotoveno nové odvodnění srážkové vody z okapů a zavedeno do nového drenážního vsaku v dostatečné
vzdálenosti od objektu školy. Původně srážkové vody odtékaly bezprostředně k fasádě školy a docházelo k jejímu vlhnutí.
Oprava se nevyhnula ani dětskému hřišti na návsi, kde byla provedena revize prvků hřiště, jejich oprava, doplnění a výměna poškozených
částí. Dřevěné prvky hřiště a oplocení byly kompletně natřeny. Touto
údržbou a revizí je zajištěna bezpečnost dětského hřiště zase na několik příštích let.
Za stavební komisi
ing. Pavel Koudelka

Co bude dál s pozemky a objektem
bývalého vepřína?
Také v přípravě stavebních úprav prostorů bývalého vepřína v části
obce Nová Zvole se podařilo provést některé přípravné práce. Bylo
provedeno zaměření stávajícího stavu jak objektu bývalých kanceláří
areálu, tak i ostatních objektů a ploch bývalého vepřína. Byl proveden výkaz výměr včetně kubatur betonů, zemin a odpadu, který bude
nutno zlikvidovat a zhotovena projektová dokumentace s umístěním
jednotlivých likvidovaných prvků. Na tyto práce bylo vypsáno v srpnu
výběrové řízení s názvem „Revitalizace území Zvole u Prahy“. Toto

výběrové řízení připravila stavební komise obce. Bylo poptáno pět firem, které se likvidací odpadů zabývají. Detaily k výběrovému řízení jsou uvedeny na webových stránkách obce jako všechna ostatní
pořádaná výběrová řízení na stavební práce. V současné době výběrové řízení probíhá, předpokladem dokončení úprav ploch je konec
letošního roku. Na tyto práce jsme zažádali o dotaci u Středočeského
kraje. Dotace na revitalizaci nám bude poskytnuta a na zasedání zastupitelstva v měsíci září byla tato ve výši jeden milion korun zastupiteli přijata. Tím se podaří obci ušetřit za likvidaci ekologické zátěže
z minulosti nemalé finanční prostředky.
Další přípravné práce probíhají na projektové dokumentaci bývalého
objektu kanceláří. V současné době je dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci objektu a vyřizují se další potřebné doklady tak, aby bylo zajištěno stavební povolení na rekonstrukci objektu.
V objektu bude malý byt správce objektu, šatny se sociálním zázemím,
klubovny, garáž se skladištěm. Objekt by měl sloužit pro budoucí
sportoviště a dětské hřiště, které se plánuje na ploše umístit. Na rekonstrukci objektu opět budeme žádat o dotaci na tyto stavební práce.
Předpokladem je provést rekonstrukci v prvním pololetí příštího roku
a spolu s dětským hřištěm uvést v druhé polovině příštího roku do
provozu.
Za stavební komisi
ing. Koudelka Pavel
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ČERNÍKY

Čtvrtý ročník Černické koloběžky

I když nám ráno počasí nepřálo, odpoledne se vyjasnilo a byl z toho nádherně slunečný a teplý den, který jsme si všichni patřičně užili. Tradiční závod
se letos uskutečnil v sobotu 19. září 2015 od 14:00 hodin. Díky reakcím
účastníků můžeme zkonstatovat, že to letos byly velmi vydařené závody.
Jako již tradičně se soutěžilo v deseti kategoriích od nejmenších dvouletých až po naše důchodce. Nejmladším závodníkem, který oslavil ten den
druhé narozeniny, byl Antonín Vinař. Statečně zdolal padesátimetrovou
trať, stejně jako ostatní mrňata. Také důchodci soupeřili na stejně dlouhé
trati, povzbuzováni všemi svými přítomnými dětmi, vnoučaty a dalšími
příbuznými i ostatními účastníky. Nejstarší účastnicí závodu byla paní
Věra Krejčová, která nám snad promine, že prozradíme, že obdivujeme,
v jaké formě a kondici se nachází ve svých sedmdesáti dvou letech.
V letošním ročníku se na start postavilo sedmdesát devět závodníků.
Je to rekord za všechny čtyři ročníky. Hlavní kategorie našeho závodu v časovce na koloběžkách je ELITE, kde muži jedou trať dlouhou
400 metrů a ženy 300 metrů. Tentokrát jsme tyto kategorie pojmenovali OPEN ELITE, v níž měli možnost soutěžit závodníci od patnácti
do čtyřiceti let.

Na start této kategorie se postavilo dvanáct mužů a čtrnáct žen. V kategorii OPEN ELITE Muži obhajoval prvenství na 400 metrech Patrik
Podhorecký. Jeho soupeř z předchozího ročníku Petr Hrdlička letos nestartoval. Patrik cítil, že má obhajobu na dosah, ale vše dopadlo jinak. Skončil
těsně za vítězem, kterým se stal Martin Levý. Tento nováček v účasti přijel
závodit až z Kutné hory. Na třetím místě se umístil Martin Červenka.
V ženské kategorii OPEN ELITE se na start postavila dvojnásobná vítězka Jana Hrdličková, i když již mohla závodit o kategorii výš. Neobhájila
a skončila na třetím místě. Na druhém místě se umístila Dáša Hošnová
a novou vítězkou Černické koloběžky této kategorie se stala Gabriela
Kahle ze Zvole. Výsledkovou listinu najdete na webových stránkách Zvole
v sekci Černíky.
Soutěžící na stupních vítězů obdrželi medaile, diplomy, věcné dárky
a ELITE i tradiční poháry. Všem těmto závodníkům gratulujeme a těšíme se na jejich účast, kdy se společně s ostatními závodníky setkáme
na příštím, již pátém ročníku Černické koloběžky.
Sportu zdar a koloběžkám rychlá kola!
Rastislav Betinec
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Co se událo u zahrádkářů v Černíkách
Činnost základní organizace zahrádkářů je převážně zaměřena na konání společenských akcí pro naše členy, obyvatele naší osady a pro širší
veřejnost z blízkého okolí. Pro to, aby se akce mohly konat v pěkném
a důstojném prostředí, musíme se o parcelu i celé zařízení na ní vybudované pravidelně starat.
Služby, které poskytujeme pro veřejnost, je sběr železného šrotu, pronájem klubovny a spolkové zahrady na pořádání soukromých akcí a půjčování zahradnické techniky. Každou sobotu od 9:30 do 11:00 hodin
je možné ukládat veškerý nepotřebný kovový odpad na naší spolkovou
parcelu. Tuto aktivitu nezištně za ČZS zajišťuje Emil Toman.
Letos jsme zatím uspořádali tři akce, a to 26. dubna 2015 třetí ročník
Černického sletu čarodějnic a maškar, 30. května 2015 Dětský den s podtitulem Military day, 19. září 2015 jsme pořádali již 4. ročník Černické
koloběžky. První adventní sobotu nás čeká tradiční Mikulášská pro děti.
Tentokrát připravujeme překvapení pro malé i velké návštěvníky, a to
originální ohňovou show alpských čertů KRAMPUS. Všechny tyto akce
by se nemohly konat bez nezištné pomoci aktivních členů Českého svazu zahrádkářů. Toto je věta, za kterou se skrývají desítky hodin čítající
údržbu a úklid zahrady, pódia, kiosku i kluboven, starost o dřevěné lavice a stoly, sekání trávy, prořez stromů a keřů, hrabání listí. Desítek
hodin strávených vymýšlením, přípravou a realizací jednotlivých akcí,
těžkou fyzickou práci při budovatelských aktivitách, zahrnující odbornou činnost zedníků, malířů, lakýrníků, elektrikářů, instalatérů a další
a další činnosti.
Od loňského roku, kdy jsme udělali terénní úpravy a položili zámkovou dlažbu pod novým zastřešením mezi platem a kioskem. Zastřešili

prostor pro grilování. A konečně jsme se dostali k dodělávkám kolem
kiosku. Zateplili jsme jeho zadní stranu, nátěrem lazury ho celý ošetřili, pracujeme na vybudování závětří za ním, které zde zpříjemní sezení všem návštěvníkům. Máme plno smělých plánů pro další zvelebení a optimální využití všech prostor zahrady, ale vše bude záviset na
finančních prostředcích a dobrovolné brigádnické pomoci. Děkujeme
všem, kteří se aktivně podílejí na činnosti ČZS i těm, kteří se našich akcí
zúčastňují a podporují nás, jelikož každou korunu, kterou vyděláme na
akcích, opět investujeme do prostředků potřebných pro pořádání akcí,
nakoupení cen a samozřejmě na realizaci investičních plánů.
S vedením obce Zvole jsme se dohodli, že na pozemku zahrádkářů bude
umístěn kontejner pro bioodpad, který bude možné využívat ve stejný
čas jako sběr železného šrotu, tzn. V sobotu dopoledne.
Vážíme si podpory představitelů Obecního úřadu ve Zvoli a považujeme tuto spolupráci za oboustranně prospěšnou. Poslední dobou se do
podvědomí zvolských občanů, díky aktivitám černických, akce pořádané v Černíkách dostaly. Jsme rádi, že je zvolští sousedé vzali za své a my
se s nimi pravidelně můžeme setkávat.
O všech akcích již konaných nebo připravovaných naší organizací
i o dění v osadě Černíky se můžete informovat na webových stránkách
www.zvole.info v sekci Černíky a ve Zvolských novinách.
Rastislav Betinec
předseda ZO ČZS Černíky

POLYFUNKČNÍ DŮM
Koncerty v Polyfunkčním domě a nejen tam
V září po prázdninové přestávce začala podzimní sezona kulturních akcí
v Polyfunkčním domě. Jednou z nich bylo i vystoupení ve své době velmi
populárního pěveckého dua paní Marthy a Teny Elefteriadu. Těšil jsem
se, tak jako u předchozích akcí tohoto druhu, na příjemné vyprávění
obou dam proložené nějakou písní. K mému, a doufám i ostatních návštěvníků, příjemnému překvapení se tentokrát nejednalo o tento způsob představení, ale byli jsme svědky v podstatě koncertu obou zpěvaček.
Vyslechli jsme hodně řeckých písní, ale dostalo se i na české hity. Navíc,
oproti běžnému koncertu, ke každé řecké písni nám paní Martha řekla
pár slov o jejím původu a obsahu. Shodnu se určitě se všemi návštěvníky
na tom, že se jednalo o výjimečný zážitek.
Aby toho nebylo málo, prvního října se konal také v polyfunkčním
domě první koncert „vážné“ hudby. Paní Věra Humlová ve spolupráci
se starostou zajistila účast houslisty pana Pavla Fischera za klavírního doprovodu pana
Ivo Jančíka. Zazněly
romantické sonáty
A n t o n í n a D vo ř á k a
– Sonatina G dur
o p u s 10 0 , J o s e fa
Suka – Čtyři kusy pro
housle a klavír op. 17
a Cesara Francka
– Sonáta pro housle
a klavír A dur. A opět

oba pánové k předváděným skladbám
řekli něco zajímavého, dokonce i humorného, o jejich původu. A to vše v obrazy
paní Zdeny Maškové
vyzdobeném velkém
sále polyfunkčního
domu. Opět výjimečný zážitek – oba umělci museli dát nadšenému publiku přídavek. Chtěl bych touto cestou
poděkovat dobré duši PD paní Věře Humlové za tyto nevšední zážitky. Která vesnice se může pochlubit takovým kulturním programem?
Moje poděkování patří i jejímu manželovi Josefovi za nezištnou pořadatelskou pomoc.
Jak se říká, do třetice všeho dobrého. Desátého října se konal v kostele
sv. Markéty ve Zvoli koncert komorní hudby. V tomto případě se jedná
o již tradiční akci. Tentokrát zahrála na housle paní Růžena Sršňová,
a to s doprovodem varhan, na které hrál pan Miroslav Navrátil. Na programu byly barokní skladby Domenica Zipoliho, Johana Sebastiana
Bacha, Johana Pachelbela, Františka Bendy, a také „Fantazie pro housle
sólo“ paní Sršňové. I tento koncert se velmi vydařil.
Co k tomu dodat. Jen tak dál.
Lubomír Duda
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Polyfunkční dům pro lidi dobré vůle
Po prázdninách jsme v září opět zahájili kulturní sezonu. Do našeho
polyfunkčního domu stále přicházejí noví návštěvníci a k mé radosti
chválou nešetří. Získáváme si stále další příznivce i v okolních obcích.
Děkujeme za uznání, které našemu domu i činnostem, jež pořádáme,
projevujete.
Hned začátkem září se přišli seznámit s knihovnou noví školáci a byli
velmi šikovní. Každý měsíc se opět budeme setkávat v knihovně na
čtenářské dílničce. Knihovna je hojně navštěvovaná a čtenáři přibývají.
Již jsme překročili stovku a řítíme se ke dvěma stům. Děláte mi, čtenáři, radost, hlavně školáci.
Na besedě o exotických rostlinách 11. 9. 2015 nám všem vyrazil dech
svými znalostmi, pan Ing. Pavel Matějka. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavých a užitečných informací. Moc děkujeme a určitě se opět
setkáme. Na jaře 2016 se chystáme uspořádat společný výlet na jeho
plantáže.
Úžasná věc je to, že tady máme abnormálně vysoký výskyt šikovných a nadaných obyvatel. 15. 9. 2015 nám na vernisáži představila svá díla paní
Zdeňka Mašková roz. Kyptová. Večer byl nabitý dobrou náladou a téměř
hmatatelnou radostí. Zdenička je úžasná umělkyně s širokým srdcem.
S optimismem, skromností a pokorou uvedla svá díla, kterými překvapila
nejednoho z návštěvníků, kteří vůbec netušili, co v ní dřímá.
Nádherné vystoupení paní Marthy a Teny Elefteriadu, co k tomu více
dodat. Sál opět praskal ve švech. Melodie nás skutečně chytaly za srdce. Kdo tam byl, tak si to užil.

Měsíc září jsme uzavřeli s mužem, který jak se říká, poznal kus světa,
s panem Janem Šťovíčkem. Na jeho originální besedě s diashow jsme
obdivovali nádheru africké přírody. Při poutavém a strhujícím vyprávění jsme strávili velmi zajímavý večer.
1. 10. 2015 jsme se opravdu měli velmi krásně. Ani jsme nedutali při
koncertě mistrů pana Pavla Fischera a pana Ivo Jančíka. Posluchači
mistry nechtěli vůbec pustit z podia, pětkrát se vraceli, dvakrát dali
přídavek, bylo to úžasné, nádherné. Děkujeme převelice!
V říjnu se dne 24. 10. 2015 vydáme na prohlídku sklárny v Nižboru
u Berouna s ukázkou ruční výroby ve všech jejích etapách.
Do konce kalendářního roku pro vás máme ještě mnoho akcí, kterými vás chceme potěšit a pobavit. Na listopad vám již mohu slíbit vystoupení paní Yvety Simonové. Hned začátkem prosince vystoupí pan
Fischer se skupinou Bardolino. Také si nesmíte nechat ujít v polovině
prosince vánoční koncert Malé české muziky Jiřího Pospíšila a ještě
nás čeká mnoho dalších radovánek.
Veškeré zprávy o našem kulturním dění naleznete na zvolských stránkách www.zvole.info v sekci Polyfunkční dům, která obsahuje také informace o knihovně a Zprávy z Polydomu.
Mějte se hezky a přeji vám spokojené žití ve Zvoli
Věra Humlová

VE ZVOLI SE TAKÉ STALO
Krásné počasí a pohoda provázely závody
Transbrody 2015 ve Zvoli u Prahy
Bylo to 13. září, kdy na závodní tratě vyrazili účastníci všech věkových kategorií. Start i cíl závodu byl tentokrát ve Zvoli, která byla
spolupořadatelem celé akce.
Počasí závodu přálo a na hlavní 50 km trati limitované počtem startujících na 300 zůstalo volných pouze 8 startovních čísel. Na Fitness
trase 23 km se sešlo 150 borců, kteří si užili pohodovější terén bez
náročných kopců a technických sjezdů. Své si užili i starší děti na
5 km okruhu, kde si vyzkoušely klopenky, hupy, lávky a jiné zábavné
kousky v terénu.
Vítězem na hlavní trati v nejnabitější kategorii muži 19–35 let se,
tak trochu podle očekávání a zaslouženě stal Ivan Rybařík (Čistý
sport). Hned v prvním a fyzicky nejnáročnějším stoupání se dostal
do čela a soupeře si až do cíle udržoval v dostatečném odstupu.

Na dohled přijela dvojice, která si to rozdala až v závěrečných metrech závodu a v tomto souboji byl lepší domácí jezdec Tomáš Bartsch
(Transbrody-Rideko) před závodníkem Lukášem Hofmanem (Ski
Bike Centrum Radotín). V kategorii žen neměla mistryně ČR Karla
Štěpánová (Kona Cycling Point) konkurenci a dojela do cíle s předstihem 15 minut před druhou Šárku Černou (Ski Bike Centrum
Radotín) a třetí Hanou Švarcovou, která na Karlu ztratila více než
45 minut.
Kompletní výsledky a oficiální fotky všech měřených tratí MTB závodu
Transbrody 2015 najdete na stránkách www.transbrody.cz.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na další v pořadí již 8. ročník.
Organizátoři MTB závodu Transbrody
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Rybářské závody „Chyť a pusť“ – podzim 2015

V sobotu 3. října se uskutečnily na zvolském velkém rybníku již třinácté Během pěkného dopoledne se na hustě obsazených březích sešlo velké
rybářské závody, které pro natěšené rybáře i nerybáře pořádá parta nad- množství fandů z řad rodinných příslušníků i z přihlížejících Zvoláků.
šenců ze sboru dobrovolných hasičů Zvole. Za velmi příjemného sluneč- Stejně jako pro závodníky, i pro ně bylo připraveno občerstvení s párky,
ného počasí se u rybníku sešlo 44 závodníků z blízkého i vzdálenějšího pivem, čajem, grogem.
okolí. Někteří nedočkavci přijeli už před osmou hodinou, aby nezmeška- V půl dvanácté byl závod opět sirénou ukončen, rozhodčí doměřili zbyli prezentaci závodů před opravenou hasičskou zbrojnicí. Po zápisu do tek všech ulovených ryb a po sečtení nachytaných centimetrů, byly vyhlástartovních tabulek a rozdělení do dvou kategorií – dospělí a mládež, si šeny výsledky. Vítězem v kategorii juniorů se stal Ondra Lesák s 267 cm,
druhým byl Martin Vajgrt a třetí místo si vylovil Vašek Hrachovec
rybáři mohli vybrat svá závodní místa na obou březích. Přesně o deváté
ml. V dospělácích zvítězil s 380 cm Mirek Štěpnička, druhý byl Pepa
byl hasičskou sirénou závod odstartován.
Každý ze soutěžících mohl chytat na dva pruty, buď se splávkem nebo tzv. Syrovátka a na třetím místě Marek Dušek. Největší rybu – kapra 66 cm
natěžko. Mnozí závodníci brzy zjistili, že ráno jsou nejvíce při chuti menší – zdolala rybářka Pavla Porubová.
okouni velikosti kolem 15 cm, kteří se v rybníce vytřeli během dvou let, Všichni výše jmenovaní rybářští závodníci získali k diplomům a poa během letošního závodu se jich podařilo chytit kolem stovky. Postupně hárům hodnotné ceny, kterými byli
se na prutech objevili i kapři, kterých se na břeh dostalo 24 kusů. V mi- odměněni i závodníci až do desátých míst soutěže.
nulých letech se nejvíce nachytalo plevelných karasů všech velikostí, ale Nám, pořadatelům, udělala radost mimo pěkného počasí hlavně spokotentokrát už velké štiky nenechaly rybářům žádného. Všechny chycené jenost účastníků.
Miroslav Veselý
ryby se podle našeho závodního hesla vrátily zpátky do vody.

Zvolské babí léto
V září jsme opět uspořádali již 4. ročník Zvolského babího léta.
Letos nám oproti loňsku, kdy celý den pršelo, vyšlo krásné slunečné počasí.
Pro děti bylo připraveno mnoho různých stanovišť. Pod vedením Jitky
Holíčkové z oddílu Hopíci si všichni mohli vyzkoušet základy správného skákání na trampolíně. Balanc si děti vyzkoušely na pružném laně
pod vedením Ondry Straky, zručnost předvedly u stanoviště Skřítka
Pohádky pod vedením Martiny Švejdové při výrobě hudebního výrobku ze dřeva, které si samy musely opracovat. Na dalším stanovišti byl

ping pong, kde si mezi sebou zahráli rodiče i děti. Oddíl orientačního
běhu, pod vedením Tomáše Hájka, připravil bludiště, kde účastníci museli v co nejkratším čase označit všechny tzv. kontroly. Poslední sportovní stanoviště byla fotbalová klec, poskytnutá Petrem Gabrielem, pro
intenzivní hru dva na dva nebo tři na tři. Děti si u Jany Fialové mohly
nechat namalovat na obličej masku a pokračovat k dalšímu stolu luštit
hlavolamy, nebo si něco kreslit.
Největší zajímavost letos bylo pečení vaflí, které si děti mohly samy
ozdobit marmeládou, čokoládou nebo šlehačkou. „Vaření“ děti moc
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bavilo a nosily ochutnávky svých výtvorů rodičům i prarodičům.
Hanka Šiplerová a Jana Probstová měly plné ruce práce, aby všechny
zájemce uspokojily.
Celý program tradičně doprovázela hudební skupina Kabrňáci a byli
jako vždy výborní! Nakonec předvedl oddíl SK Zvole Wushu pod vedením Tomáše Veselého a Vojty Strejce, krásné vystoupení, kde děti
i trenéři ukázali své dovednosti. Děvčata z gymnastického oddílu předvedla vystoupení s obručí a se stuhou. Večer jsme ukončili opékáním
špekáčků a posezením u ohně s kytarou a zpíváním.
Chtěli bych poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomohli akci organizovat. Spokojené tváře a úsměvy všech zúčastněných nám byly největší odměnou.
Zdenka Gabrielová a Jana Straková

Cykloakce s Besipem
2. října se uskutečnila dopravně bezpečnostní akce pro děti naší
školy. Občanské sdružení Karabina, každoročně připravuje pro
děti přednášku a testy, kterými si děti opakují značky a učí se
správnému chování cyklisty v provozu.
Letos soutěžila druhá a třetí třída o hodnotné ceny, medaile a putovní pohár. Všechny děti se zúčastní na kole jízdy zručnosti, kde
př ísně hodnotíme
například kličkování mezi kužely, průjezdy uličkou a jiné
dovednosti. Děti
akce s Besipem velmi baví a neváhají
trasu projíždět několikrát a stále se
zdokonalovat. Celá

akce byla zakončena
malou projížďkou
lesem a rozdáním,
diplomů, medailí
a cen.
Putovní pohár letos získala s lepším
skóre druhá tř ída
a př íští rok si budou moci prvenství
obhájit.
Věříme, že pořádáním těchto akcí, se nám podaří dětem nenásilnou formou vštípit správné a hlavně bezpečné chování na silnici.
Předsedkyně sdružení Karabina
Zdenka Gabrielová

Zprávy od Medvědů
• V průběhu měsíce září došlo ke změně herní místnosti. Tréninky
dospělých se konají každou neděli od 19 hodin na obecním úřadě. Nedělní zápasy dospělých se konají v polyfunkčním domě
na návsi, další domácí zápas se hraje 8. 11. 2015 od 9 hodin.
Páteční tréninky dětí jsou přesunuty do jídelny základní školy
vchod starým vchodem.
• Rozběhla se dětská regionální liga a naši hráči po loňském roce,
kdy intenzivně trénovali, se jejich znalosti začaly projevovat
a hned na první lize se naši hráči umístili na předních místech.

Ondra Marhold byl třetí v turnaji B, Marek Kůrka čtvrtý v turnaji C a Filip Čermák pátý v turnaji C.
• Od letošního roku jsme rozšířili počet tréninků a nově jsme
otevřeli kroužek pro děti ze základní a mateřské školy da Vinci
v Dolních Břežanech. Skupina je deseti členná od prvňáků až
po sedmáky. Tréninky vede Ondra Máslo. Zájemců, abychom
pro ně pořádali kroužky, je hodně, ale bohužel nemáme dostatek trenérů.
Jana Straková
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Už zase zvoní!
Horké letní dny jsou nenávratně za námi a my, školou povinní, opět sedíme ve škamnách. Už nám to zase začalo.
Dveře hlavního vchodu si po prázdninách zívly a spolykaly přes
150 dětí. Podařil se nám totiž husarský kousek. Protože jsme museli
každý rok odmítat stále víc a víc uchazečů o vzdělání v naší škole
i školce, hledali jsme samozřejmě řešení. Sousední Ohrobec nám nabídl budovu bývalého obecního úřadu pro detašované pracoviště školy
a přízemní část budovy již existujícího detašovaného pracoviště školky. Díky obrovskému úsilí všech zúčastněných se podařilo novou třídu školky otevřít již v druhém zářijovém týdnu. Okamžitě se zaplnila
22 prťousky. Žáčci 1. B se dočkají své nové krásné budovy začátkem
listopadu. Zatím se s dobrodružstvím učení seznamují v prostorách
naší družiny v polyfunkčním domě. Nyní tedy máme již dva paralelní ročníky, a to 1. a 5. Každý další rok jsme schopni přijmout okolo

50 nových žáků. Jsem přesvědčena, že jsme tímto počinem zažehnali
hrozbu přeplněnosti tříd, nebo dokonce možnost, že by se do školy
nevešel někdo ze spádové oblasti.
Moc ráda bych poděkovala všem, kteří naši školu podporují dary jak
finančními, tak materiálními. Jsou pro nás velmi potřebné. Neméně důležitá je i fyzická pomoc rodičů, s níž můžeme vyrážet na výlety a různé
poznávací akce do okolí i dále.
A přání do nového školního roku? Našim prvňáčkům přejeme, aby první zkušenosti se školou byly jen pozitivní a vzdělání se pro ně tak stalo
radostí. Páťákům přejeme šťastnou ruku při volbě další školy a těm, kdo
chtějí pokračovat na gymnáziu, úspěšné přijímací řízení. Budeme se snažit jim všem být pomocníky a oporou.
Lucie Strejcová

Milí rodiče i přátelé školní jídelny,
jste zváni ke spolupráci - příležitostným ochutnávkám i osvětovým akcím a hlavně k otevřenosti vůči regeneračnímu procesu ve školní jídelně.
Smyslem vnitřního rozvoje jídelny, který započala paní Krupičková letos
na jaře, je podpora zdravých stravovacích návyků dětí a radost z toho, že
dětem zdravě chutná.
Skrze stravování pěstovat zdravý vztah k přírodě, udržovat vlastní zdraví
a vytvářet tak přirozenou harmonii mezi člověkem a přírodou se zdá být
důležitou dovedností pro nastávající časy. A tak se seznamte s principy,
které vytváříme v naší školní jídelně.
1. Pestrý pitný režim (voda s bylinkami, ovocem, neslazené nápoje, neslazené bylinné čaje)
2. Strava podle ročních období pro podporu imunitního systému
3. Čerstvé ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové šťávy a saláty
dle sezóny

Zvolský kostel žije
Asi není možné si nevšimnout, že zvolský kostel sv. Markéty prochází
celkovou obnovou. Po úpravách v interiéru se práce soustředí na vnější
vzhled kostela.
V současné době se natírá plechová střecha s termínem dokončení
v měsíci říjnu 2015. Cena nátěru střechy představuje 123 tisíc korun.
Celkové náklady na obnovu kostela se zatím vyšplhaly k částce 600
tisíc korun. Do budoucna místní farnost plánuje venkovní nasvětlení
kostela, nutné odvodnění dešťových svodů a celkovou terénní úpravu
v okolí kostela.
To vše by se neobešlo a neobejde bez laskavé finanční podpory jak
ze strany obce tak i jednotlivých občanů. Všem dárcům ze srdce
děkujeme.
Zvolský kostel již šest let slouží svému původnímu účelu. Zve na
pravidelné bohoslužby, koncerty, vánoční besídky dětí z místní školy,
láká podmanivou atmosférou při Noci kostelů...
Zkrátka – žije. A to je dobře.
Vladimír Hudousek
administrátor farnosti Zbraslav

4. Netradiční pomazánky z luštěnin, obilovin, zeleniny a zeleného
koření
5. Kvalitní „domácí“ polévky z čerstvých surovin a zdravou zavářkou
(obiloviny, luštěniny)
6. Pestré obědy s objevováním nových složek, chutí, ingrediencí – nové
bezmasé recepty, různé úpravy netradičních obilovin, zdravé maso
i ryby
Dobrou chuť i dobré zdraví všem v tom novém školním roce.
MUDr. Soňa Hájková – zdravotní dotazy a koncepce
Irena Krupičková – připomínky a ochutnávky
Mgr. Lucie Strejcová – záštita
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Plechovka podruhé

Laskavý čtenář si možná vzpomene na můj článek v minulých
Zvolských novinách s názvem „Plechovka“. V něm jsem psal o tom,
jak někteří z nás zapomínají na úpravu přerostlých stromů a keřů ven
přes ploty, a tím ztěžují, někde i znemožňují volný průchod po chodnících. Psal jsem také o parkování aut na chodnících, které rovněž
znemožňují tento průchod. Ale popořadě.
Přerostlá zeleň. Když jsem psal tuto část článku, kladl jsem si v duchu
otázku. Jestlipak to zabere a někdo nějaký ten přerostlý strom nebo
keř zvenku ostříhá? Upřímně řečeno, moc velké iluze jsem si nedělal.
Poté, co článek vyšel, se také zpočátku nic moc nedělo. Ale po nějaké době jsem zjistil, že se někdo přece jen našel. Možná, že jich bylo
i víc. Nevím. Nekontroloval jsem to. Těm, kteří to udělali a umožnili
našim občanům, ale i ostatním chodcům, volný průchod po chodníku
okolo jejich plotu opravdu moc děkuji. Jeden příklad za všechny jsem
vyfotografoval a rád ho zveřejňuji. Sami uznáte, že výsledek takového
zásahu je nejen prospěšný, ale i hezký. Těm, kteří se ještě neodhodlali,
vzkazuji. Zkuste to také.
Nyní k parkování aut na chodnících. Tam je to daleko horší. Na chodnících se parkuje vesele dál, bez ohledu na to, že se tím chodníky
ničí a chodci neprojdou. Vím. Ulice, kromě okrajových nejsou ani

na „Šmoulově“ zrovna extra široké. Když se však nad tím zamyslíme,
je to celkem logické. Projektant jistě předpokládal, že každý si bude
svůj majetek (auto) chránit a bude tedy parkovat uvnitř svého pozemku a ne na ulici. I když tomu zhusta tak není, nemusí auta parkovat
zrovna na chodníku. Tolik jich zase není, aby se nedalo projet, i když
s trochou kličkování. Navíc jak zajisté všichni víme (nebo ne všichni?), pohybujeme se se svými auty uvnitř „Obytné zóny“ – viz dopravní
značky u vjezdů do našich obytných celků, a máme tedy jezdit maximální rychlostí 20 km/hod. Při této rychlosti prokličkuje určitě každý
řidič, i absolutní začátečník. Ani srážka nehrozí. Auto zastaví ihned.
Zkusme to tedy neparkovat na chodníku. Myslím, že se nic hrozného
nestane a na ulici ubydou chodci, kteří musí kvůli nám, neodpovědným řidičům, chodit po ulici nebo ji přebíhat z jedné strany na druhou.
I zde se však někdo našel, kdo to s parkováním myslí vážně. Jeden
občan dokonce požádal stavební komisi obce o souhlas s rozšířením
vjezdu na svůj pozemek, aby nemusel vůbec parkovat na ulici, natož
na chodníku. Souhlas stavební komise samozřejmě obdržel. To je skutečně chvályhodná iniciativa. Kéž by takových ohleduplných občanů
naší obce bylo více.
Lubomír Duda
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Chcete tip na výlet? Nejstřeženější sklady Varšavské
smlouvy máte jen 70 kilometrů odsud

Nemáme to od nás daleko. Najít dopravní prostředek a přes Zbraslav,
Příbram a Rožmitál vyrazit. Sedm desítek kilometrů a hned za obcí Mišov
se nachází atomový bunkr. Jen pár metrů od silnice. Je označený. Má ho
v majetku armáda, ale udržuje ho nadace Železná opona a je tu opravdu
co k vidění. Na rozloze 180 hektarů je nejpředsunutější obrana tehdejší
Varšavské smlouvy. Je tu sklad jaderné munice a odpalovací zařízení i s odpovídajícím zázemím. O jak velkou sílu šlo, jen jediný údaj : bylo tu uloženo
třicet jaderných hlavic a přitom stačily pouhé dvě, aby zničily veškeré evropské uskupení vojsk NATO. Fungovalo to na základě smlouvy o zápůjčce
mezi naší republikou a Sovětským svazem. Byla podepsána v prosinci 1965
(ministr národní obrany Lomský a vrchní velitel Varšavské smlouvy maršál
Grečko) jako následek tzv. Karibské (neboli Kubánské) krize.
Asi 80% hrubé stavby provedly Vojenské stavby a vše ostatní si vybavovali Sověti. Není znám člověk, tedy Čechoslovák, kterého by sem tehdejší uživatelé pustili. Ani prezidenta, ministra národní obrany či náčelníka
generálního štábu. Když v roce 1968 probíhalo cvičení Šumava, Rusové
neodjeli, ale nikdo to neututlal, a tak bylo velké vyjednávání. Odsunuli se,
ale pouze 40 kilometrů za hranice do Polska, NDR a Maďarska. V srpnu
sem vtrhli a okupovali nás.
Čím dál je zajímavý ten atomový bunkr, krom svého vybavení a výzdoby?
Celkem osm let po válce byly v prostorách zdejší základny ostatky padlých Němců z II. světové války. Až roku 1953 spolkový kancléř Adenauer
dosáhl toho, že byly převezeny na mezinárodní hřbitov mezi Chebem
a Sokolovem. Sovětská armáda si všechno své vybavení odsunula mimo
naše území v červnu 1990. A poslední využití? Při měnové rozluce s rozpadem Československa tu bylo uloženo 800 tun našich končících kovových peněz. Šly k roztavení do Německa.

Teď je tu (sice za ostnatým drátem) přeci jen oáza klidu. Na konci vesnice
a hned u silnice navíc najdete příjemné občerstvení. Jste navíc v krajině
hub – na Rožmitálsku. Když zavoláte mobilní číslo 603 429 896, ozve
se vám nedávný výborný reprezentant v triathlonu Milan Skočovský.
Vojenský odborník. Současný velmi dobrý a srozumitelný průvodce. Vstup
je 50 korun, děti a důchodci mají slevu. Prohlídka trvá slabé dvě hodinky.
Fotografovat můžete, ale ne k publikačním a výdělečným účelům. Jen pro
svůj archiv.
Návštěvu Vám doporučují autoři tohoto materiálu
František Škobis a Vladimír Zápotocký
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Z HISTORIE ZVOLE
Ze zvolských letopisů zase trochu slovem i obrazem
Bylo to v květnu 70 let, co jsme vzpomínali, ale moc neslavili osvobození. Tedy v naší obci. Ale osvobození celé tehdejší Československé republiky se oslavovalo hojně. Byly všude spousty lidí. Připomeňme si jen krátce
z těch chvil právě v naší obci. Starostou byl pan Ladislav Strnad, v jeho
domě č. p. 62 také bydlel zdejší posádkový velitel Rudé armády kapitán
A. V. Zdobin, zástupce velitele 2. gardového mechanizovaného sboru generála Sviridova, patřícího do 2. Ukrajinského frontu maršála Malinovského.
Zdobin se rád nechal zvěčňovat jako vítěz. V tomto případě je na snímku právě se starostou obce a jeho dcerou Marií, dnes paní Kopelentovou.
Rudá armáda byla v naší obci usazena ode dne 11. května 1945, velitel
zde působil 17 dní a pak ho čekal přesun k oblastnímu veliteli do osady
Kocanda.

Gesta hodná vítězů. Poslední čtyři válečné dni tu byly velmi napjaté.
Oddíly německé SS nejdříve mířily z prostorů Lešany-Břežany na
Prahu, ale v noci ze 7. na 8. května už změnily kurs a směřovaly
do amerického zajetí několika trasami. Jedna vedla i přes Zvoli.
Starosta a místní četníci (byla zde četnická stanice, v č. p. 83, co
dnes bydlí Josef Zeman) jim museli garantovat bezpečný průchod.
To se bohužel nepovedlo a jeden z četníků byl proto zastřelen za
obcí a druhému se podařilo utéci. V té chvíli už byl starosta zproštěn svých povinností (garantoval jen uvnitř obce, za posledním stavením pak četníci). A jak přišel 9. květen, už „bylo po všem“. Válka
skončila, byli jsme svobodní. Vítězná gesta znamenala i zamalovávání německých názvů na silničních ukazatelích. Nejhorlivější byli
komunisté. Vylezli ze svých úkrytů (protože právě po nich Němci
nejvíc „šli“) a ostentativně vápnili, jako v tomto případě jeden z nich
– Milouš Trefil.

Kde se říkávalo „v dívadle“? Na tomto místě jste opouštěli les, ať
jste šli z Jarova z vlaku po „staré“ či „nové pěšině“. Mohli jste si
vybrat. Cestou k obci a před sebou věž kostela, to jste došli ke hřišti,
anebo do úvozu, co dnes bydlí se svým mužem Jana Veselá. Druhou
volbou bylo napojení na cestu Vrané–Ohrobec směrem „koltůrou“.
A hned na kraji, než končí habrový porost a začíná smrčí, byla
letní scéna našich divadelních ochotníků. Chodíval sem i průvod
s hudbou a pan Zeman „z potoka“ (děda Věry Doležalové) tu míval
kiosek s oblíbenou nabídkou: pivo, citrónka, malinovka, hašlerky,
oplatky, suky, žu-žu, sisi, anebo jen krajíc chleba se sádlem a „se
škvarkama“. Na samém začátku let padesátých ta tradice skončila
a ochotníci hráli už jen „na sále“ Restaurantu Smetana..
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Dobrovolný sbor hasičů slavně sněmoval. Býval to vždycky vážený
spolek a jeho sněmování bývalo událostí pro celou ves. V roce 1959
slavil právě půl století činnosti, ale počasí nepřálo. Venkovní část oslav
byla přeložena (soutěže) a slavnostní část proběhla „na sále“. Tohle
je výkvět mužů, co shrnoval činnost posledních tří desítek let. V dolní
řadě odleva je host sboru z Březové, dál stavitel Jaroslav Šafránek
a čtyři nedávní předsedající sboru Antonín Zeman, Josef Tikovský,
Ladislav Strnad a Bohuslav Hřebík, za nimi v podřepu zleva František
Malířský, hosté ze sborů Jesenice a Šeberov a inženýr Eduard Zajíček,
v další řadě odleva Jiří Trefný, Ladislav Hodač, František Maršál,
Otakar Sýkora, okrskový velitel Stanislav Hájek z Okrouhla, Ota
Křehlík v roli zástupce sboru ohrobeckého, Josefové Knotek a Blábol,
tajemník Místního národního výboru (dnes Obecní úřad) Jaroslav
Kadlec z Vraného, Antonín Boháček, Josefové Zeman a Hejk, pak
Růžička, v horní řadě je vlastně aktivní družstvo – opět odleva Karel
Vocetka, Josef Hladík, Václav Volánek, Jaroslav Kopelent, Václav
Nejedlý, Jindřich Tamchyna, Stanislav Šticha a Jaroslav Malý.

Proč snímek Vraného o roce 1908?
Pokud se na něj zadíváte, v pravém rohu nahoře
uvidíte v lesní části zvané „hřibov“ světlou čáru.
To je právě nově vybudovaná silnice spojující Vrané
se Zvolí. Do té doby se od nás do Vraného jezdilo
úvozem na trase Ohrobec – Vrané, kde jsme se
připojovali v místech zvaných „v koltůře či v dívadle“
a ve Vraném ta cesta ústila u dnešních malých závor
ulice V zídkách vedoucí k tehdejší „fabrice“ (papírně).

Kdy byli naši hokejisté poprvé v novinách?
O Vánocích 1941 přinesl titul „Náš venkov“ snímek
ze zvolského „velkého rybníka“ s momentkou ze zápasu
Zvole–Měchenice (výsledek 3:1). Zaznamenává situaci
před naší brankou, kterou právě hájil Jan Nejedlý, otec
našeho pozdějšího obránce Josefa. Foto nevyšlo v rubrice
aktuality, takže nelze usuzovat, že by šlo určitě o zápas
hraný o svátcích vánočních. Momentka mohla být stará
i měsíc. Jen pro doplnění. Ze zvolského fotbalu přinesly
noviny první snímek a zprávu až o desetiletí později.
„O pouti“ 1952 bylo slavnostně otevřeno nové (současné)
fotbalové hřiště zápasem Zvole – Vojenská XI posádky
Lešany se stejnou výhrou našich 3:1. Zemědělské noviny
byly sdílnější. Přinesly snímek a chválili brankáře Kauera
a střelce gólů Prchlíka (2) a Štichu (1).
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Nejdéle vydržela tato dvě došková stavení. Bezpochyby už tak před
čtyřmi desítkami let skončila v naší obci éra doškových střech.
Kdysi tradiční střešní krytina začala ubývat někdy ve dvacátých
letech s érou elektrifikace. Všechna tehdy nová stavení, kolem
silnice, na návsi, na průhonu i v okolí ovčína (dnes je to křižovatka
u Chrudimských a Malinů) měla už krytinu z tašek pálených či eternitu, ale tu a tam ještě bylo možné doškovou střechu nalézt. Poslední
obytným stavením byl příbytek dědy a babičky Karla Kataržuka
v místech jeho dnešní garáže, posledním hospodářským objektem byla
tato stodola u Zajíčků, stávala hned vpravo od hlavních vrat, jimiž se
k Zajíčkům na dvůr vjíždělo.

Fotbalové tradice měly řadu podob. Toho léta roku
1962 dosáhl československý fotbal velkého úspěchu.
Podruhé v historii hrál finále mistrovství světa.
Ožily všechny jeho úrovně. Naše první mužstvo
dostalo nové dresy. Ne nepodobné garniturám
Sparty. Tato jedenáctka v nich premiérově porazila
v mistrovském zápase III. třídy okresního přeboru
doma Psáry 2:0. Muži na snímku jsou tito. Horní
řada zleva Jaroslav Šafránek, švagři Sláva
Syrovátka s Josefem Rezkem, Jan Malý z Ohrobce,
patrně nejpopulárnější ze všech Honza Prchlík
a před vojnou debutující Pepík Knotek, v dolní řadě
jsou rovněž zleva Jaroslav Malířský, Karel Justián,
Jaromír Zajíček, Míla Řezníček a Joska Blábol.

Z archivů sestavil Vladimír Zápotocký
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Horké léto 1945: jak naše obec rychle změnila tvář

ze zápisů uložených ve Státním archivu

Právě před 70 roky změnila naše obec zásadně svou tvář. Skoro na půl
století. Události měly rychlý spád a záznamy naznačují, že horké léto nemuselo prožívat jen sudetské pohraničí, ale i docela do té doby poklidné
vesnice poblíže Prahy. Naše obec je toho příkladem. Ale, pojďme hezky
podle kalendáře.
Naposledy v Protektorátu Čechy a Morava se sešli zastupitelé obce
14. dubna. Co projednávali? Tři zásadní body: 1. podklady pro vybudování
přímého silničního spojení Zvole–Libeň, 2. plán na odbahnění malého
rybníka včetně zajištění pracovního a finančního, 3. posuzovali předloženou úvahu na stavbu koupaliště buď ve Zvoli, anebo v Březové. Přesně
o měsíc později už bylo všechno jinak. Bylo po válce. Československo
nabylo znovu svobodu.
Sál Restaurantu Smetana byl od osmé hodiny večerní dne 14. 5. 1945
svědkem mítinku s občany s jediným bodem: ustavit pro Zvoli, Březovou
a Oleško nový – revoluční Národní výbor a nahradit jím dosavadní zastupitele. Po úvodním a krátkém uvítání předneseném předsedou sboru zastupitelů stále ještě sloužících panem Stachem se ujal slova Josef Hejk (děda
Josefa Rožníčka). Prokázal se listinou zmocněnce KSČ (Komunistická
strana Československa) a navrhl okamžité nové volby pro Národní výbor.
Má mít 15 členů – 8 Zvole, 4 Březová, 3 Oleško a k tomu 4 náhradníky.
Nadpoloviční většina přítomných souhlasila. Připomínka byla jen jedna.
Václav Nejedlý soudil, že by měli být voleni jen zde přítomní. Bylo odsouhlaseno. Protože mítink znenadání, bez ohlášení a bez vazby na zákony nahrazoval regulérní volby, na znamení nesouhlasu odstoupili starosta, místostarosta a předsedající řadových zastupitelů – vlastně sekretář sněmujících na
radách a zasedáních (Ladislav Strnad, Antonín Novák a právě pan Stach).
Každá zásadní změna přináší i změnu rozhodujících figur. A to se stalo.
Josef Hejk se ujal řízení večera. Za zapisovatele byl po předběžném souhlasu ustaven ing. Eduard Zajíček a hned se ujal svého úkolu. Za naši
obec byli zvoleni 4 členové KSČ Josef Hejk, Jan Škobis, Antonín Zeman
a František Cmíral, další čtyři patřili k jiným stranám a bezpartijním:
Václav Hrachovec, Ladislav Smíšek, František Krupička a Bohumil
Hodinka. Ze čtyř náhradníků byli tři z naší obce: Václav Nejedlý, Josef
Tikovský a František Petrák. Z původních zastupitelů nebyl zvolen nikdo.
Na konci schůze si noví zastupitelé zvolili ze svého středu vedení revolučního Národního výboru. Předsedou se stal Antonín Zeman (otec učitelky
Věry Vyskočilové) a místopředsedou Josef Hejk.
Už 2. 6. došlo k předání agendy a slibu nově zvolených. Dosavadní tandem starosta-místostarosta odevzdal schválené dokumenty o nákladech
a škodách způsobených Rudou armádou a po Němcích a kolaborantech.
Byl to materiál obsáhlý. Posádka Rudé armády zde pobývala ve dnech
11. až 28. května a pak byla převelena do Vestce, kde byli na fotbalovém
hřišti internováni a hlídáni Němci, ať z armády, či jen civilové. Jen pro
názornost. Šlo hlavně o zbytky z divizí SS Reich, Viking, Wallenstein, jimž
velel člen Waffen – SS Karl Fridrich von Pückler-Burghaus a jejichž jiná
část střílela a byla zajata 11. a 12. května ve Slivici u Milína (byla popsána
jako „poslední bitva v Evropě“) a zlomek z těchto ozbrojenců procházel
8. května též Zvolí. Tak 2. 6. skončila kuriózní situace, kdy staří zastupitelé bez jediného člena KSČ vše vyjednali a vyřídili jak s ustupujícími
Němci, tak s „osvoboditeli“ a během těchto starostí a vyřizování byli „revolučně“ nahrazeni jinými, co se ani angažovat do té doby nemohli. Tímto
dnem také končí veškerá činnost bývalých zastupitelů a vše už dál řídí
ti nově zvolení.
Co se projednáváno hned na úvod? Architekt Skákala (posléze prodal
pozemek i s objekty rodině Jasanských) podal stížnost na činnost Rudé
armády s odůvodněním, že mu zpustošila drahou zahradu. Jinak se nikdo
nepřidal. U vědomí toho, že ve frontu maršála Malinovského působilo v té
době 60 000 propuštěných trestanců v hodnosti vojínů, dopadla bilance

naší obce dobře. Jelikož nebylo dalších aktuálních stížností, došlo k volbě odborných komisí. Zásobovací, finanční, školské, stavební, rolnické,
hřbitovní, osvětové a bezpečnostní. Tady si revoluční Národní výbor vymínil účast dosavadního starosty Ladislava Strnada kvůli likvidaci škod
i upotřebení zbylého materiálu po Sovětech i Němcích. Šlo o pohonné
hmoty, dřevo, ošacení i zbraně a náboje. Vše už správcovala komise ve
složení Emanuel Ebr (otec Květy Tolarové), Emanuel Strnad (děda Dany
Vacíkové a Jany Veselé) a František Barták (za Březovou a Oleško). Do
nově ustavovaných Lidových soudů republiky československé se přihlásili k činnosti s hlasovacím právem Josef Zeman, Karel Uhlíř a Karel
Krupička. Na stole se objevila i anonymní udání na činnost Ladislava
Strnada, Antonína Nováka a pánů Ortmana a Brože. Byla postoupena
policejním a soudním složkám k vyřízení. Nové vedení obce rozhodlo
nezveřejňovat sdělená dvě jména informátorů (udavačů) Gestapa během
II. světové války. Údajně proto, že jeden z nich byl členem KSČ.
Už 5. 8. došlo na zasedání k první abdikaci. Jan Škobis (děda Oty Braidla),
zvolený jako člen KSČ, se rozhodl opustit místo zastupitele i člena dvou
odborných komisí. Místo něho nebyl doplněn nikdo z náhradníků původních voleb, ale předseda Zeman rozhodl „vahou své funkce“ jmenovat dva
mladé a perspektivní členy KSČ – Stanislava Štichu a Josefa Knotka. Jiný
člen KSČ František Cmíral (praděda Marie Šimákové) neobdržel „osvědčení o národní spolehlivosti“ (bylo mu pozastaveno), což mu znemožnilo
postup do vyšších pater své strany.
Významné datum 25. 8. 1945. Revoluční Národní výbor poprvé zasedá
v dnešní budově vedení obce v čísle popisném 33. Do té doby Obecní
dům (zvaný obecňák) sloužil k přechodnému bydlení nemajetných s příslušností k naší obci stanoveným tzv. domovským právem. Nová doba už
občany takové kategorie nepřipustí a tak byli „vyřešeni“ samotnými představiteli obce. Do nového sídla přestěhovány knihy ze statku Antonína
Nováka (u něho v čísle popisném 12 zasedali zastupitelé až do této doby,
veřejná jednání probíhala v restauraci statku U Boháčků – dnes restaurace U rybníka) a také knihy ze školy. Byla tak ustavena „obecní knihovna“
řízená a vedená osvětovou komisí Národního výboru.
Co se projednávalo ze závažnějších věcí? Předseda Antonín Zeman pověřen opatřit si četnickou ostrahu a předat ministerstvu financí zlato, stříbro
a cennosti po Němcích a kolaborantech evidované a popsané dřívějším
starostou. Statkář Krupička se ujal uskladnění obilí pro stát po statkáři
Zvelebilovi vystěhovaném z Neveklovska do pohraničních Sudet pro kolaboraci s cizí mocností. Co bylo zamítnuto? Návrh členů hřbitovní komise
Františka Hůrky a Ladislava Běhounka rozšířit místní hřbitov a zřídit urnový háj. Důvod : rozšiřování je zcela nepotřebné. Dále návrh Jindřicha
Hniličky. Na vlastních pozemcích (dnes sídliště „Dallas“) obnovit pěstování ovcí ( bývalý „ovčín“ představuje dnes dům paní Hendrychové
a Chrudimských) a doplnit jej o drobné domácí zvířectvo, případně i sad,
kde by našlo uplatnění sedm sezónních pracovníků a mohla by být z části
zásobena školní jídelna či jiné, třeba příležitostné vývařovny. Navrhovaný
předklad sděloval, že činnost by mohla mít podobu farmy či družstva vlastníků (dělení na vlastníky půdy, vlastníky zvířectva, vlastníky budov i přístřešků a vlastníky mechanizace). Důvod uděleného nesouhlasu: v obci
budou prosazovány jen formy hospodaření „podle sovětského vzoru“.
Tím datem 25. 8. bychom mohli končit. Žádné další převratné změny
toho roku už v naší obci nenastaly. Tvář vedení obce se na dlouhá léta
zásadně ustálila a směřovala ke kolektivizaci a úplnému omezení živností.
Do odborných komisí už směřovali zásadně jen členové KSČ ( toho roku
ještě Karel Pařízek, Václav Boháček, Josef Adámek, Milada Pařízková).
Z dokumentů oblastního archivu
připravil zkratku Vladimír Zápotocký
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NÁZORY
Na těchto stránkách jsou uveřejněny názory našich čtenářů na jimi vybraná témata.
Zveřejněné příspěvky nejsou nijak upraveny a plně vyjadřují názory některých občanů a nemusí se shodovat s názory členů redakce Zvolských novin.

Vandalismus v Černíkách
Když jsem se přistěhovala do Černík v roce 1993 byla jsem třináctý občan
s trvalým bydlištěm. Pár rodinných domků, jinak samé chaty. Všude čisto
a ticho, každý si uklidil před svou parcelou. Postupem času se z chatařů
stávali občané Černíků, začaly se stavět rodinné domy. Ale co s odpadem,
když se jim nevešel do jejich popelnice?
ČZS Černíky se po domluvě vzdal části pozemku spolkové zahrady
v obecný prospěch a OÚ Zvole zde umístil kontejnery na směsný odpad.
Realitu těch dnů zobrazuje níže uvedený obrázek.
Lidé si nevážili nabízené možnosti, z tohoto koutu se stala „místní skládka“
a tak se přistoupilo k tomu, že byl odstraněn kontejner na směsný odpad
a ponechaly se pouze kontejnery pro tříděný odpad, na plast, sklo a papír.
Každý rodinný dům nebo chata má přeci popelnici nebo pytle na svůj
směsný odpad. A tak to začalo fungovat. Lidé třídí odpad, a až na nějaké
extempore byl problém s odpady vyřešen.
Až do letošního léta, kdy v Černíkách začal řádit vandal. Zahradu jedné
obyvatelky, včetně jejího okolí si někdo spletl s veřejnou skládkou. Zoufalá
se obrátila na obecní úřad prostřednictvím Osadního výboru Černíky.
Mapujeme řádění tohoto vandala. Podle zjištění, což je překvapivé,

odpadky na zahradě
pochází z tříděného
odpadu v kontejnerech.
Odpad není naházen
jen na zmíněné zahradě, ale i před zahradou.
Nejde o jednorázovou
akci tohoto individua,
ale o pravidelnou činnost, kterou provádí po
nocích, pravidelně i několik nocí po sobě, kdy pytle z tříděného odpadu,
donese k dotyčné zahradě a zde vysype. Toto konání má již charakter
obecného vandalismu a vztahují se na něj příslušné paragrafy zákona. Co
se to v Černíkách děje? Jaké individuum máme mezi sebou? Je to člověk
nemocný, mstivý, či jinak postižený? Rozhlédněme se kolem sebe a všímejme si věcí, které ovlivňují naše prostředí, ve kterém žijeme, aby se do
Černík opět vrátil pořádek a tak vzácná pohoda.
J. Hrubá

Babí léto trochu jinak
Plody nabírají sladkost, zbylá úroda dozrává, čas pozdní sklizně je zde. Patří
k němu i oslava plodnosti a hojnosti darů Země ať již v podobě dožínkových slavností či vinobraní. Zpracováváme úrodu, vytváříme zásoby na zimu,
uchováváme semínka. Rok co rok příroda odráží přízeň slunce i dalších živlů
ve své úrodnosti a my s jistou samozřejmostí konzumujeme…
Čas je neúprosný a mnoho dění přináší rychlé změny a rychlé reakce na
nové podmínky a situace. Stojíme v „Bráně prozření“, kdy máme možnost
objevit nové pokrokovější způsoby vývoje, jehož jsme součástí. Ty staré již
nefungují a to nové ještě nevzniklo. Příroda nám sice ukazuje své návody,
ale my nějak nevidíme. My lidé jsme někdy opravdu originální. Zažili jste
v přírodě, že by to třeba nějaký strom vzdal? Nebo že by se zajíc naštval,
urazil a dělal naschvály? Nebo že by váš pes toho měl v rodině už dost
a vystrnadil jiného psa z jiné rodiny? Zažili jste někdy, že by duby povstaly
proti bukům? Zažili jste někdy v přírodě, že by nějaký organismus dělal
něco, co je v konečném důsledku pro život druhu nevýhodné, že by přežití
jedince bylo důležitější než přežití druhu? Ano, to umíme jen my – lidé.
Jako bychom směle šli proti životu samotnému.
Stále více na nás doléhá skutečnost, že dříve nastavené a dobře míněné
systémy se stávají nefunkčními. Především systémy související s životem
moderní lidské společnosti – ekonomické, politické, zdravotní, školní, ale
i rodinné, partnerské a osobní. Pomineme-li naši naučenou reakci z dob
totalitních „Držet hubu a krok“, pak máme mnoho možností, jak se s touto nefunkčností, a často též nefunkčně, vyrovnáváme. Naší nejčastější,
a dovolím si zmínit českou, reakcí je kritika. Kritickými názory a negativním hodnocením a emocemi destruujeme a zatěžujeme nejen systém, ale
většinou i sami sebe. Co a komu to přináší a co se tím však řeší?
Další oblíbenou obvyklostí je hledat viníka a učinit jej odpovědným za
to, že se nemáme tak, jak se domníváme, že bychom se měli mít. A tak
se stáváme součástí nekonečné hry na oběť, která nám obvykle poskytuje
dobrou útěchu v podobě výmluv „Kdyby…, tak by….“
Jsme-li však jedinci s dostatečným sebevědomím a odvahou, pak se z nás
stávají revolucionáři, bojovníci za práva a pokrok, aktivisté, kteří rozviklávají „staré kořeny“. Strategie, ve stylu zbořit staré s opovržením, to nové

se nějak vystaví, je sice zajímavá, ale milovníkům starých jistot přináší
zároveň dost síly pro své upevnění a druhou stranu tím podněcuje k boji.
Máme tu dva tábory s prohlubující nesnášenlivostí a vyhrocenou situací ve
smyslu „Buď a nebo“. Hlavním nástrojem se pak stává boj za něco, proti
něčemu, ve jménu něčeho.
Při dostatečně dlouhém boji dříve nebo později dochází k vyčerpání, často na obou stranách, někdy i s plynulým přechodem do apatie a ztráty
iluzí či v horším případě ideí. Samozřejmě, že revoluce může také přinést
výsledek – prosazení pokrokovějších myšlenek, ale z historie známe, že se
brzy tehdejší pokrok dostává na druhou stranu barikády a to, proti čemu
jsme dříve vedli revoluci, se později stává naší vlastní praxí.
Zdá se to být beznadějné, a tak je tady ještě jeden oblíbený kousek a tím
je útěk, oddělení se. Nesouhlasíme? Odejdeme, emigrujeme, budeme si žít
podle své pravdy někde stranou, rozvedeme se, vytvoříme nové společenství,
kde nám bude dobře. Podpoříme tedy svoji iluzi „Víme to lépe“ a „svůj píseček“ si obestavíme třeba i zdí, abychom o iluzi náhodou nepřišli.
Mnoho dění v unáhlené době přináší potřebu rychlých změn. Všichni máme
příležitost objevit nové pokrokovější způsoby vývoje. Ty „staré“ – lhostejnost, apatie, poslušnost, manipulace, buřičství, obětování se, hrdinství, útěk
ani revolucionářství, zdá se, nejsou již způsoby této překotné doby.
A co to babí léto?
Stojíc v přírodě s otevřenýma očima vidím jakousi nekonečnou proměnu jednoho v druhé, přirozené přizpůsobování se novým podmínkám s cílem udržení
života. Životní cyklus střídá cyklus, staré přirozeně zaniká, aby se mohlo zrodit nové ze „semene“ toho starého - možná lépe – zralého. Nebýt přirozeného
rozpadu zralých plodů, neuvolnila by se semena pro novou setbu. A tak možná
proměna, po které tolik v dnešní době voláme, může projít jednoduše a prostě
přes ZRALOST, s úctou k přirozenosti života, bez boje a zhrzenosti, bez vítězů a poražených, v sounáležitosti a se zralou pokorou k věčnému.
Přeji nám všem v tomto čase babího léta „zralou vnitřní sklizeň“, „sladkost vlastních plodů“, uchování těch nejkvalitnějších semen a odvážný
osobní přerod k novodobému.
Soňa Hájková

18

Zvolské noviny

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, POZVÁNKY, INZERCE
Životní jubileum
Dne 6. září 2015 oslavil Antonín Kolínský z Černík
krásné sedmdesáté narozeniny.
Toníku, přejeme ti do dalších let hodně zdraví,
hlavně ať tě nebolí žádné klouby, plno optimismu
i dobré nálady, kterou na nás často přenášíš.
Jsme rádi, že mezi nás patříš.
Vše nejlepší! Kamarádi z Černík

ZVOLSKÝ ADVENTNÍ JARMARK
2015
12. prosince 2015 od 14.00 hodin ǀƉŽůǇĨƵŶŬēŶşŵĚŽŵĢ ve Zvoli

-tradiēní adventní a vánoēní tvoƎení
-vlastní ruēní výroba
-svaƎák, vánoēka, ochutnávka cukroví
-zdobení perníþNĤ
-možnost nákupu

^ƌĚĞēŶĢǌǀĞ Vás i VĂƓĞĚĢƚŝ
kulturní a sociální komise, ě.IDUQRVW=EUDVODY'ČWVNêOHVQtNOXEVNĜtWND
Pohádky, Základní a mateĜVNiãNRODZvole a Ǝada dobrovolníkƽ
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Zveme všechny GďWLDURGLĀHna VSROHĀQpUR]VYtFHQt
ÿ(51,&.e+29É12ÿ1Ì+2 STROMKU
a

Kde: ]DKUDGDý=6v ýHUQtNiFKY XOLFLýHUQLFNi
Kdy: v sobotu 28. 11. 2015 od

Hlavním prograPHPEXGHRGRKĖRYiVKRZDOSVNêFKþHUWĤ.UDPSXV.UDPSXVMH
DOSVNp VWUDãLGOR NWHUp VH REMHYXMH SĜHGHYãtP RNROR DGYHQWX 3ĜLMćWH VH SRGtYDW QD
MHGLQHþQpY\VWRXSHQtNWHUpY ORĖVNpPURFHY GREČDGYHQWXVKOpGORQDWLVtFQDGãHQêFK
GLYiNĤ3RVNRQþHQtY\VWRXSHQtEXGH0LNXOiãSĜHGiYDWGiUHþN\SURYãHFKQ\GČWLNWHUp
se dostaví. Široká nabídka KODYQČ WHSOpKR REþHUVWYHQt EXGH WUDGLþQČ SĜLSUDYHQD Y
kiosku. Bude i táborák.
3RGPtQN\SĜLKOiãHQtGČWtQDOH]QHWHQDZHEXwww.zvole.info/cerniky/zveme-vas
=YH=2ýHVNpKR]DKUiGNiĜVNpKRVYD]XY ýHUQtNiFK
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POZVÁNKY NA AKCE

INZERCE
REALITY Z REALIT



ÄýORYČNMHGRPDWDPNGHVLSRYČVtNORERXN³
-DQ:HULFK
Specializuji se na rodinné domy a vily v Praze a okolí.
&KFHWHGREĜHSURGDWGĤP"
.RQWDNWXMWHPQH±XVSRĜiGiPHL23(1+286(

Co je to OPEN HOUSE?

$.78É/1Ď

3ĜtEČK]SUD[H

« QHEROL 'HQ RWHYĜHQêFK GYHĜt
-HWRVSHFLiOQt]SĤVRESURGHMHQHPRYLWRVWt KRMQČ SRXåtYDQê Y 86$
D .DQDGČ NWHUê ]tVNiYi REOLEX
DX]QiQtLXQiV9ORĖVNpPURFH
QDãH NDQFHOiĜ 5(0$; 'RPXV
XVSRĜiGDOD 23(1 +286( YH
=YROL KQHG QD WĜHFK URGLQQêFK
GRPHFKQDMHGQRX6SROXVPDMLWHOL
MVPH MH SHþOLYČ SĜLSUDYLOL =iMHPFL VL MH PRKOL QH]iYD]QČ QHMHQ
SURKOpGQRXW DOH L VHWUYDW D ]DåtW
SOQČ DWPRVIpUX NDåGpKR PtVWD
1DãLPDNOpĜLMHRGERUQČSURYi]HOL
D]iURYHĖE\OLNGLVSR]LFLNHNRQ]XOWDFtP 1D YãHFK VWDQRYLãWtFK
E\OR SĜLSUDYHQR PDOp REþHUVWYHQt PDSN\ WLãWČQp PDWHULiO\ SUR
GČWLEDORQN\Y\GDĜLORVHLSRþDVt
$NFHE\ODYHOPL~VSČãQiYãHFKQ\
GRP\E\O\GRPČVtFHSR23(1
+286(SURGiQ\

PR

OD

EJ

&HQD.ÿ
Praha 4 – Cholupice.
.UiVQêURYLQDWêSR]HPHNP2QDVWDYEXURGLQQpKR GRPX Y PRGHUQt þiVWL REFH 9ãHFKQ\ LQJ
VtWČYþSO\QXSĜtMH]G]iPNRYiGODåED&HQDYþ
SUiYQtFKVOXåHEDSOQpKRVHUYLVX5.
RR

ON

ÁJ

EM

&HQD.ÿPčV
Vestec. 5R]OHKOêE\W/RYêPČĜHP2Y
SDWĜHOX[XVQtKRURGLQQpKRGRPX.UENRXSHOQ\
NXFK\ĖVNiOLQNDMLQDNQH]DĜt]HQp.GLVSR]LFLJDUiåVNOHSVDXQDYHONiSČVWČQi]DKUDGDED]pQ
.OLGQpPtVWR

Ing. Helena Veselá, UHDOLWQtPDNOpĜNDYHYDãtREODVWL
WHOHPDLOKHOHQDYHVHOD#UHPD[F]
www.re-max.cz / HelenaVesela
2VREQČMVHPNGLVSR]LFLNDæGëÿWYUWHNYNDQFHOiĜLSRGRKRGČNG\NROL

Kabrňáci křtí svoje druhé CD
Pravidelně se akce Zvolské babí léto účastní také hudební skupina
Kabrňáci, která je dlouhodobou chloubou Centra sociálních služeb
TLOSKOV. Kabrňáci letos vydávají svoje druhé CD.
Zveme vás na křest CD do sokolovny v Neveklově, který se uskuteční dne
20. listopadu 2015 od 19 hodin. Patroni CD jsou bratři Neckářovi.
Jste srdečně zváni.

CENÍK INZERCE
Ceník inzerce ve Zvolských novinách
Velikost
Rozměr

Cena za otištění (Kč)
jednorázové

celoroční

2 000

6 000

184 × 120 mm
89 × 248 mm

1 000

3 500

1/4 – čtvrtina

600

2 000

1/6 – šestina

500

1 700

1/8 – osmina

400

1 400

1/1 – celostrana
184 × 248 mm

1/2 – půlstrana

89 × 120 mm
89 × 80 mm
89 × 60 mm
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