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Ředitelky Jitka Bartková (vlevo) a Jana Mišalková (vpravo) přebírají klíče od starosty Ing. Miroslava Stoklasy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
NOVÁ ZVOLSKÁ ŠKOLKA
1. září je vždy výjimečný den. Zpravidla
den, kdy se po prázdninách otevírají školy a školky pro děti. Letos to ale byla neděle. Přesto jsme otevřeli alespoň školku. Nejen pro děti, ale pro všechny, kdo
se chtěl podívat na stavbu, kterou Zvole
nutně potřebovala a jíž jsme věnovali
10 let práce. Na mateřskou školu. Přišlo
vás hodně, je vidět zájem o věci nové, které posunují Zvoli dál. Den otevřených
dveří začal mým poděkováním všem, kteří se stavbou pomohli. Jistě mi prominou,
že je znovu na této stránce nevyjmenuji,
neboť jich byla opravdu celá řada. Svou
řeč jsem zakončil tím, že jsem se na tento
www.zvole.info

okamžik těšil velmi dlouho. Okamžik,
kdy symbolicky předám klíče novým paním ředitelkám, Jitce Bártkové – školky a Janě Mišalkové – jídelny. V té chvíli jsem měl totiž padla. Budova dostala
své nové „maminky“ a ty se budou starat,
aby bylo vše tak, jak má být. Přeji zvolské
školce to nejlepší. Aby tady stála řadu let
a aby rodiče s důvěrou přenechávali svá
dítka paním učitelkám. Aby se ve školní
jídelně vařila výborná jídla a dětem chutnalo. Aby dětské hřiště a všechny hračky
přinášely dětem radost. Aby, aby…
Mirek Stoklasa

První zvolský rokáč
Pět rockových kapel
a spousta zábavy
pro návštěvníky
 strana 17

Zvolský běh
Zvolský běh 2019 hostil
Mistrovství ČR veteránů
v krosu
 strana 18
www.facebook.com/obeczvole
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ŠKOLKA PRO XXI. STOLETÍ
Není třeba volit jiná slova. Když se otvírala „nová školka“, byl to svátek. Pamětník si jen povzdychne, když si vůbec
ještě vzpomene na tu „první“ provozovanou jen pro pracovníky místního Jednotného zemědělského družstva
v roce 1952. Už roku 1956 se stala „provozovatelem“ obec. Tehdy vše řídilo vedení Místního národního výboru.
Dětičky se stěhovaly z místa na místo, obstarávání obědů nemělo stálou podobu. Něco zachraňovala škola, něco
již zmíněné JZD. Dnešní „stará školka“ zahájila svůj provoz s letopočtem 1977. Tolik historie. Dnešek? Pohled
„přímo od pramene“ nám zajišťují dvě ženy, které jsme pozvali k tradičnímu rozhovoru.

JITKA BARTKOVÁ

Stálá sestava tu zatím není. Ideál, můj
ideál, to jsou vždy dvě učitelky a jedna
asistence. Samozřejmě v každém případě
Paní ředitelko, kolik žáčků první den
nutném, tedy při postižení s asistencí.
přišlo? A byla školka tak říkajíc plná?
Nějaké omluvenky byly. Asi deset. Byly ještě Kdo tady teď odemyká a zamyká?
Je to jednoduché. V 6:30 odemyká ředidovolené. Zapsaných máme 114 dětí.
Co se tady žáčkům nabízí? Jaké odbor- telka a takřka pravidelně i zamyká. To je
konstatování, ne stížnost. Tak to prostě
nosti? Jaké disciplíny?
Něco v rámci označení „třída plná poho- chodí.
dy“ a něco v rámci mimoškolní. Což je Vy sama jste do školky někdy chodila? A máte tady mezi žáčky nějaké
nadstavba. Zájmové kroužky. Tady je to
angličtina, keramika, jóga, tanečky, vý- příbuzné?
tvarný kroužek a máme tu i tolik oblíbe- Dvakrát ano. V prvním případě Praha 4né a žádané plavání. Plavat jezdíme na -Lhotka a ve druhém neteře a synovce.
V čem tkví ta dnešní „moderna“ a je taBarrandov.
kový stav pro Vás deﬁnitivní?
A jaká je tu sestava, co se stará o „život“?

ředitelka školky
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Už budova jako taková představuje modernu. Topení v podlaze, žaluzie, velké
vzdušné prostory, to je hodně nadstandardní. Na to se člověk nemusí dívat
do plánů, jak vejde, vidí to v jasných
barvách.
A stav deﬁnitivní, anebo cílový? To se
mění s časem. Přináší to sám život. Už
první akce, divadélko agentury paní
Frištenské, byla potěšením. Tak zdejší
prostory ožívají a to přináší potěšení i nápady s cílem „kudy dál“.
Máte ve své mysli nějaký ideál fungování?
Ano, stálý kolektiv jako už má zdejší kuchyně… a pak pohodu při práci a chuť
být tu dál. Není to na úvod dost?
www.zvole.info
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JANA MIŠALKOVÁ

ředitelující zdejší kuchyni

Šéfování v kuchyni je post vážený, kolik
dní předem jste „musela ředitelovat“, aby
se v den „D“ vše podle plánů rozběhlo?
Řeknu to přesně. Šlo o 14 dní.
Jaké jste „na přivítanou“ vybrali jídlo?
Došlo k dohodě celé kuchyně. Servírovali
jsme vepřové na paprice s těstovinou.
Nebyla žádná stížnost.
Kolik Vás tu je a co všechno musíte
zvládnout?
Kolektiv tvoří čtyři ženy a jeden muž.
Zvládáme všechno, protože tato sestava
jen přešla ze školky „staré“. Připravujeme
220 až 230 jídel. Strávníků máme celkem
360 s tím, že se vaří pro malé děti a děti
školní, stanoveným přepočtem proto vychází těch třeba 230 „dospělých“ porcí
jídla. To všechno obsahují směrnice a je
to rutina.
Co z dřívějších jídelníčků už „nefrčí“
a co je naopak hit?
Tak nejvděčnější jsou asi kuřata.
Neděláme nic smaženého, a kdybychom chtěly něco označit jako „klasiku“,
www.facebook.com/obeczvole
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tak jsou to jídla „jako od babičky“. To znamená knedlíky a jídla na sladko. A naopak moc nefrčí zelenina a luštěniny. Tyhle
komodity musíme zpestřit větší kombinací s tím, co mají děti v oblibě. Ale to už
máme vypozorované.
Dá se vyslovit něco jako dobré slovo pro
rodiče budoucích a příštích žáčků?
Naše kuchyně představuje ideální stav.
Jsme tu v plném počtu a všechno funguje.

Stálý kolektiv z let minulých stačí na
všechno. Jsme tu vlastně v nabídce se
vším zaopatřením, ale nejsme vývařovna. A myslíme si, že rodiče příštích žáčků si dovedou potřebné informace opatřit.
Každý rodič chce mít své děti „v dobrých
rukách“. Na taková hodnocení jsme zvyklé a nebráníme se jim.
Za laskavé odpovědi poděkoval
Vladimír Zápotocký

říjen 2019
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TAK SE TO POVEDLO
Ano, povedlo se naší novou mateřskou školku dostavět a zprovoznit včas. Nebylo to vůbec jednoduché. V závěru vznikly
problémy s připojením na novou výzbroj v trafostanici, kdy si
ČEZ a jeho subdodavatel „dávali trochu na čas“ s napojením
na dostatečný příkon elektrické energie. Nakonec se vše podařilo, odzkoušelo se veškeré technologické vybavení, topení,

JAK ŠEL ČAS PŘI VÝSTAVBĚ ŠKOLKY
2008 nákup potřebných pozemků
2009 projektová dokumentace, Studio Degree s.r.o.
2014 stavební povolení
2018 rozhodnutí o poskytnutí dotace
2018 výběrové řízení stavba,
vítěz 1. Kamenická stavební a obchodní s.r.o.
2018 výběrové řízení gastro zařízení, vítěz JIVA-Jirák,
výroba velkokuchyňského zařízení spol. s r.o.
4. 6. 2018 předání staveniště, termín zahájení díla
8. 7. 2019 předání díla, ukončení stavby
18. 7. 2019 kolaudace
08 - 2019 vybavení nábytkem INTEBO s.r.o.
1. 9. 2019 den otevřených dveří
2. 9. 2019 děti ve školce
Cena stavby 61,330 milionu Kč,
z toho 53,968 mil. Kč dotace EU + národní dotace.
Cena gastro vybavení 6,615 milionu Kč.
Cena nábytku pro školku 0,997 milionu Kč.
Cena nábytku pro gastro 33 tisíc Kč.

vzduchotechnika i nové gastro. Slavnostní otevření a prohlídka proběhla v neděli 1. 9. 2019 a provoz „na ostro“ začal od
pondělí. Na prohlídku přišlo hodně zvolských občanů, byl zde
i zástupce zhotovitele. Školka byla dokončena ve velice dobré
kvalitě a všem přítomným se zde moc líbilo. V současné době
již probíhá běžný provoz a děti i učitelé jsou v nové školce
spokojeni.
Všemu ale předcházelo dokončení stavby, její kolaudace a odstranění drobných vad a nedodělků. Toto vše se podařilo v měsíci srpnu. Dále jsme ﬁnišovali na úpravách okolí školky, kdy bylo
nutno provést dokončovací práce na zahradě, položit nový asfaltový povrch vozovek, rozšířit komunikaci Příčná a vybudovat
nová parkoviště a chodníky. Upravili jsme i povrchy ulic U Pošty
a Na vyhlídce. Před zprovozněním bylo nutno školku vybavit
nábytkem. Jeho zhotovení bezvadně zajistila ﬁrma Intebo pana
Šebka, která školku vybavila krásným a praktickým nábytkem.
Mnoho práce zde odvedly i učitelky v čele s paní ředitelkou, které zajistily přesun veškerého dalšího vybavení ze staré školky do
nové. Při tomto stěhování pomáhala i naše „rychlá rota“.
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Chtěl bych poděkovat všem ﬁrmám, které se na výstavbě podílely a odvedly kus dobré práce, zejména generálnímu zhotoviteli
společnosti I. Kamenická stavební a obchodní ﬁrma s.r.o, dále
samozřejmě projektantovi a technickému dozoru v jedné osobě
ing. Ježdíkovi a všem ostatním, kteří tuto největší investici v obci
vůbec zajišťovali. Dík patří také MAS Dolnobřežansko za zajišťování ﬁnancování stavby.
Pavel Koudelka

Administrace školka
V rámci administrace dotace na výstavbu MŠ bylo podáno 9 žádostí o změnu, 6 zpráv o realizaci a 6 průběžných
žádostí o platbu. Každá žádost či zpráva reálně znamená
20–25 hodin práce (kontroly faktur, úpravy průběžného
čerpání rozpočtu, reporty o pokroku stavby...). K tomu je
ještě potřeba přidat desítky hodin práce zaměstnanců OÚ,
kteří velmi pečlivě připravovali všechny podklady potřebné
pro administraci žádosti.

www.zvole.info
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NOVÉ STAVBY V OBCI
V červenci a srpnu jsme vybudovali nové zastávky v ulici Hlavní pro autobus, který jezdí na vlakové nádraží do
Vraného nad Vltavou. Zrekonstruovali jsme zastávku u kostela, kde je osazen i nový přístřešek, vznikly nové zastávky
v dolní části ulice Hlavní. Tyto zastávky mohou sloužit i pro
obyvatele ulic Skochovická nebo Na výsluní. V příštím roce
ještě upravíme průchod přes Zvolský potok, aby zastávky
byly lépe přístupné.

Nový chodník jsme postavili také do oblasti V Jezerách. Je veden mezi zahradami v oploceném koridoru šíře dva metry. Tím
je zajištěn bezpečný průchod občanů z této lokality na náves
a k zastávkám autobusů novým přechodem pro chodce. Pod
chodníkem je dostatečně kapacitní kanalizace na dešťovou
vodu, která ji odvádí do rybníku.
Byla také dokončena stavba nových zastávek autobusů a úprava návsi. Jedná se o projekt, který byl obyvateli Zvole vybrán ze

Nové zastávky na návsi – stavba

Nové zastávky na návsi – dokončení

Zastávky na návsi

Zastávka u kostela

Nové zastávky v ulici Hlavní

Chodník V Jezerách

www.facebook.com/obeczvole

říjen 2019

5

Zprávy obecního úřadu

Zvolské noviny

tří možností řešení úprav dopravy na návsi, a to při volbách do
parlamentu v říjnu 2017. Touto stavbou bude zklidněna doprava v centru obce, autobusové linky již nebudou zajíždět na náves,
kde jsou hráze rybníků a ostatní komunikace touto dopravou poškozovány. Dojde také ke snížení dopravy před vstupem do školy.
Součástí nových zastávek na návsi je i dokončení chodníků a vybudování malého parčíku s lavičkami a stromy. Při výstavbě zastávek byla dokončena i kanalizace na návsi a nové veřejné osvětlení. Chodníky jsou částečně betonové, v parčíku pak s kamennou
žulovou dlažbou. Nebezpečná místa jsou opatřena zábradlím tak,
aby občané přecházeli na značených přechodech.
Další drobnější stavbou je nové místo pro kontejnerové stání, které
je vydlážděno zámkovou dlažbou a opatřeno oplocením. Stání bylo
přesunuto na protilehlou stranu návsi vedle ulice V Zahrádkách.

Na návsi jsme také vybudovali čtyři nová parkovací stání před
dětským hřištěm a cukrárnou ÁLA tak, aby zmizela prašná
plocha, která byla za deště pro změnu blátivá.
Dalšími malými stavbami bylo provedení zpevnění břehů retenční nádrže u Nízkoprahového zařízení v Nové Zvoli včetně osazení nového zábradlí. Při prudkých deštích docházelo ke splavování zeminy do dešťové kanalizace a k jejímu ucpávání.
Nově bude také provedeno oplocení kontejnerového stání
v Černíkách u zahrádkářů, kde bude prostranství pro kontejnery zvětšeno, provedena nová zámková dlažba a zděné oplocení ze štípaných betonových tvárnic.
Těchto větších i drobnějších staveb bylo letos provedeno poměrně
hodně a doufáme, že to zlepší podmínky pro bydlení v naší obci.
Pavel Koudelka

Nové parkoviště u cukrárny

Vydláždění retence

ANONYM
Nedávno se mi ve schránce objevil kousek papíru, na kterém bylo
napsáno dětským písmem „Anonim“ a pod ním věta: „Nevážený
pane Stoklaso a Koudelko. Nedávejte nám ty blbý lístky na auto“.
Takovýto anonym mě překvapil. Jedná se zřejmě o reakci na výzvu, kdy nejdříve slušnou formou informujeme řidiče o nesprávném parkování v oblasti obytné zóny, následně je nesprávné
parkování řešeno Policií ČR. Překvapilo mě, že rodiče, kteří nedodržují zákony, zatahují do tohoto jednání i své děti.
Připomenu znění zákona o silničním provozu a paragraf 39,
kde se hovoří o způsobu chování řidičů v obytných a pěších zónách, které jsou v obci téměř všude. Cituji ze zákona: „V obytné
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zóně a pěší zóně smí řidič jet
rychlostí nejvýše 20 kmh-1.
Přitom musí dbát zvýšené
ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit;
v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.“
Protože v některých částech, zejména na příjezdových komunikacích v Nové Zvoli, jsou ulice přeplněny parkujícími vozidly, přistoupili jsme k tomuto řešení. Dle stavebních povolení na
jednotlivé rodinné domy měl stavebník vytvořit vždy dvě parkovací místa na svém pozemku. Mnoho našich občanů však na
své pozemky nezajíždí buď z lenosti, nebo mají garáže sloužící
za sklady. Pro tyto případy je možno využít parkoviště u vjezdu do Nové Zvole, kde je parkoviště součástí otočky autobusů.
V oblasti u sportovního areálu je také možno využít nově vybudované parkoviště.
Věřím, že se situace na komunikacích v obci zlepší a řidiči budou dodržovat jak nejvyšší povolenou rychlost, tak stání v místech obytné zóny.
Pavel Koudelka
www.zvole.info
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Možná jste si všimli, že na našich ulicích se začínají objevovat
nové lampy veřejného osvětlení. První vlaštovka – konkrétně
dvě světla – se objevila na otočce autobusů v Nové Zvoli. Zde
jsme poprvé u nového osvětlení použili moderní světelné zdroje,
tedy svítidla tvořená LED diodami. Někdo si možná řekne: „No
to je toho, já žárovky s touto technikou mám již doma dlouho“.
A má pravdu. Ale u veřejného osvětlení to není zas až tak samozřejmé. Osvětlovací těleso pro veřejné osvětlení není totéž, co
náhrada klasické žárovky doma v lustru.
Zkusme si říci, co nám tato změna techniky veřejného osvětlení přinese ve srovnání se stávajícími světelnými zdroji na stožárech veřejného světlení v naší vsi. Dnes tady máme čtyři druhy
svítidel na stožárech. Nejstarší „dlouhé“, osazené rtuťovými výbojkami o příkonu 250 W, pak kónusovitá tělesa osvětlující například celou Novou Zvoli taktéž se rtuťovými výbojkami o příkonu 125 W, dále v menším počtu novější tělesa se sodíkovými
výbojkami 70 W, osazená například pro osvětlení chodníku při
hlavní ulici v Černíkách. Nakonec tedy nová tělesa osazená
LED diodami. Z výše uvedeného je vidět, že máme časem zděděnou značnou různorodost jak osvětlovacích těles, tak i v nich
umístěných světelných zdrojů. Začíná se projevovat také stáří
těles a jejich opotřebení. S tím se pojí i stále horší podmínky
pro shánění náhradních dílů a osvětlovacích světelných zdrojů.
Například náhradní kónusovité plastové kryty pro světla v Nové
Zvoli jsme museli nakoupit na Slovensku, protože v Čechách již
nejsou k dostání.
www.facebook.com/obeczvole

Jaké jsou tedy výhody nových světelných zdrojů? Je jich několik. Konstrukce těchto svítidel a samotných světelných zdrojů je
provedena tak, aby světlo směřovalo pod pevně daným úhlem
dolů k osvětlovanému prostoru a nikoliv, jak se říká, na všechny strany. Následkem je nižší míra světelného znečištění okolí a větší intenzita osvětlení chodníků a komunikací. Druhou
výhodou je vysoká životnost, to všichni znáte již z domácností.
Třetí a asi nejpodstatnější výhodou je malá spotřeba světelného
zdroje, v našem případě se jedná o hodnotu 30 Wattů, což je
téměř desetkrát méně než v případě starých „dlouhých“ světel
a stále ještě se jedná o úsporu 57 % v případě sodíkových výbojek. Výhodou je také u některých světelných zdrojů možnost
volby barvy světla. Obecně se dá říci, že pro veřejné osvětlení je
doporučována barva bílá, neboť umožňuje lepší rozpoznávání
případných nerovností a zlomů (okraje chodníků, výšky obrubníků a podobně).
V letošním roce jsme novými světly osvítili ulice Na Výsluní od
staré mateřské školky až na konec, celou ulici Skochovickou, uličku od ulice Jílovské do ulice V Zátiší, část ulice Příčné u nové mateřské školky a novou autobusovou zastávku s přilehlým parčíkem na návsi obce. Nové osvětlení ulic Na výsluní a Skochovické
bylo vyvoláno rekonstrukcí vedení elektrické energie v těchto ulicích, kdy venkovní vedení bylo demontováno a nově provedeno
kabely vedenými v zemi. Při tom bylo také zrušeno venkovní vedení ke stávajícímu uličnímu osvětlení v obou ulicích. Dohodli
jsme s investorem (ČEZ Distribuce) uložení kabelů pro venkovní
říjen 2019
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osvětlení do společného výkopu se silovým vedením, s dodavatelem prací také vykopání otvorů pro nové stožáry osvětlení a zásyp
položených kabelů včetně úpravy terénu. Tím se ušetřily významné ﬁnanční prostředky. Rovněž instalaci stožárů a jejich zapojení
jsme zvládli vlastními silami „rychlé roty“ a našeho elektrikáře
Jirky Blažka. Stejně tak vlastními silami proběhla i instalace osvětlení ve výše zmíněné uličce, u nového chodníku v Jílovské ulici
a naposledy takto proběhla instalace osvětlení nové autobusové
zastávky. Vlastně všechny předchozí instalace světel veřejného
osvětlení jsme prováděli vlastními silami. Všem „klukům z rychlé
roty“ a Jirkovi Blažkovi touto cestou upřímně děkuji, protože ne
každá obec má tak šikovné a odborně připravené lidi, aby si takové práce mohla provádět sama a tím samozřejmě i levněji.
Ještě mi dovolte jednu poznámku. Při instalaci nového osvětlení jsem narazil na názor (naštěstí pouze jednotlivce), že navržené osvětlení, tedy světlo z něj, je špatné a dokonce životu
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nebezpečné. Ne, skutečně si nevymýšlím. Po dohodě jsme tedy
posunuli stožár osvětlení umístěný v blízkosti jeho nemovitosti
tak, aby to dotyčnému vyhovovalo. Bohužel ani to nestačilo a po
spuštění osvětlení jsme se dověděli, že osvětlení ulice je v daném
místě příliš silné a je potřeba to alespoň na tomto místě změnit.
No nakonec se pokusíme dotyčnému i v tom vyhovět. Jak vidíte, ani tak zdánlivě jednoduchá věc jako je náhrada starého
osvětlení za nové se neobejde bez někdy i bouřlivějšího jednání
s některými našimi, zaplať pán bůh pouze jednotlivými, občany.
Na závěr mi dovolte pár čísel. V současné době máme nainstalováno celkem 51 stožárů s novým ledkovým osvětlením v celkem 7 ulicích a jedné uličce. Jelikož se jedná o svítidla s nižším příkonem, můžeme počítat s roční úsporou asi 14.000 Kč
na platbách za elektrickou energii. V nastoupené cestě chceme
samozřejmě pokračovat.
Lubomír Duda

KAM S NÍM?
Vypůjčila jsem si tento citát z fejetonu Jana Nerudy, kde vtipně
popisuje své trable se starým slamníkem.
Napadla mě tato parafráze v souvislosti s tím, když se na svých
procházkách obcí a okolními poli, lesy a loukami setkávám
s různými typy odpadu, který tam rozhodně nepatří. Ještě bych
tak přehlédla trávu ze sekačky naházenou na kraji lesa do škarpy,
ale je to mnohem horší! Od stavební sutě, igelitek s oblečením,
botami a dalším nepotřebným harampádím až po pneumatiky.
V Černíkách, kde je prostor, kam můžeme dovézt kovový odpad
do šrotu, se v těchto místech objevují matrace, lednice, monitory od počítačů a další odpadky.
Občan buď neví, nebo nechce řešit „kam s ním?“ Obrátila jsem
se tedy na starostu obce Ing. Miroslava Stoklasu, aby mi zodpověděl pár otázek, abychom se dozvěděli něco více o koncepci
odpadového hospodářství v obci Zvole.
Dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko nechal v červnu tohoto roku zpracovat Plán odpadového hospodářství. Co je cílem tohoto dokumentu?
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Dodám jen, že je zpracován pro celý mikroregion, tedy 11 obcí.
Některé obce, a mezi ně patří i Zvole, mají zákonnou povinnost tento plán mít. Popisuje na základě odevzdaných odpadových výkazů od roku 2014 vývoj a současnost nakládání s odpady. A pak i další cestu, která jednoznačně říká: „Snižte produkci
odpadů!“
Jak si v přehledech stojí obec Zvole?
Dobře. Ve většině tabulek jsme v porovnání s ostatními obcemi v první třetině těch úspěšných. Cena za odpady, kterou občané platí ve Zvoli, patří také k nejnižším. Jsme velmi úspěšní
v likvidaci bioodpadů. Je to přístupností sběrných míst a možností bezprostřední likvidace. Vozíme ho do velmi blízkého
Okrouhla. Hnízda pro tříděný odpad jsou ve Zvoli také dobře
rozmístěna. EKO-KOM například doporučuje jedno hnízdo
na 200 obyvatel. My tu máme jedno hnízdo na 109 obyvatel.
Co to znamená pro řadového občana?
Zbývá jim víc peněz v jejich peněženkách, a přesto jsme schopni nabídnout dostatečné kapacity na likvidaci odpadů. Není
www.zvole.info
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třeba vyhazovat cokoli do přírody. A v posledních letech je to
znát. V příkopech a v lesích se již tak často nepovalují pytle
s odpadky.
Kolik to stojí obec a kolik občany?
Občany podle toho, jaká je jejich potřeba. Nejběžnější platby jsou nádoba 110 l, vývoz 1x za 14 dní za 1.400 Kč; nádoba
110 l, vývoz 1x za týden za 2.250 Kč; nádoba 240 l, vývoz 1x za
14 dní za 2.800 Kč a nádoba 240 l, vývoz 1x za týden za 4.500 Kč.
A obec? V rozpočtu máme na komunální odpad 1,3 mil. Kč,
na tříděný odpad 0,65 mil. Kč a na bioodpad 0,2 mil. Kč. Pak
jsou též připraveny nějaké peníze na likvidaci černých skládek
– 0,1 mil. Kč a dvacet tisíc na nebezpečný odpad. Je vidět, že odpadové hospodářství není levná záležitost.
V čem je Zvole v oblasti odpadového hospodářství dobrá?
Vyzvednu dostupnost likvidace a cenu. A výjimečnou možnost
zbavit se bioodpadu.
Co by se mohlo zlepšit?
Jako ve všem se dá i tady zlepšovat. V případě, že se množství
odpadů bude dále navyšovat, nepůjdeme cestou zvyšování nádob, ale zvýšením četnosti svozů. Bude to dražší, ale neucpeme
ulice popelnicemi. Chystáme možnost likvidace velkých spotřebičů – pračky, ledničky, televize a podobně, i mimo mobilní
svozy – celoročně. Máme možnost nechat udělat svoz pokaždé,
když shromáždíme více než 150 kg těchto zařízení. Jen hledáme
místo, kde je budeme shromažďovat.

Jaká jsou největší rizika? Co vandalismus?
Rizikem je občan, kterému nevadí nepořádek okolo kontejnerů.
Pak ho klidně nechá vedle, krabice nesloží, PET lahve nezmuchlá. A pak je tu vandalismus. V Černíkách s tím jsou nedobré zkušenosti. Opakovaně zapálené kontejnery. Zbytečný výjezd hasičů,
marné vyšetřování policie. Vysoká škoda na shořelých kontejnerech. Jen těžko se chápe, proč to někdo udělá.
Jaké budou nejbližší kroky a jaké máte dlouhodobé plány?
Chceme všechna hnízda na tříděný odpad oplotit a betonovou dlažbou zpevnit jejich povrch. Začali jsme na návsi, kde se
hnízdo přesunulo na druhou stranu Malého rybníka, pokračujeme v Černíkách. Začínáme mluvit i o klasickém sběrném dvoře
s obsluhou. A na mikroregionu se diskutuje vážení popelnic při
vývozu a platba za skutečná kila odpadů. Plány do budoucnosti
se budou odvíjet od strategie, kterou zvolí stát. Snahou je přestat
skládkovat, ale separovat a recyklovat, zbytek spálit – energeticky
využít. To je budoucnost. A to bude drahé. Možná nás cena donutí si říct: „A určitě potřebuji mít každý výrobek vícekrát zabalený?“. Máme ve svých rukou, kolik odpadů vyprodukujeme.

Nové hnízdo na tříděný odpad na zvolské návsi

Vandalismus v Černíkách

Pane starosto, děkuji moc za odpovědi. Je vidět, že touto problematikou se obec odpovědně zabývá. Čtenářům slibuji, že je budeme informovat o aktualitách v oblasti likvidace odpadů v dalších číslech Zvolských novin.
Sepsala Lenka Betincová

KUCHYŇSKÝ BIOODPAD
DO SMĚSNÉHO ODPADU NEPATŘÍ
Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ANO, stačí popelnici dát do stínu, nechat pootevřené víko a hlavně do popelnice nedávat kuchyňský bioodpad. Nejefektivnějším způsobem
nakládání s biologicky rozložitelným odpadem především odpadem z kuchyně (včetně plesnivého pečiva) je kompostování. Přirozeným rozkladem bioodpadu v kompostérech
vznikají vhodné podmínky pro řadu organismů, které právě
tento odpad zpracovávají. Jinak řečeno, když se dodrží správné postupy pro kompostování, bioodpad přímo mizí před očima a především nezapáchá! Většina lidí ovšem neví, za jaký
www.facebook.com/obeczvole

konec tuto problematiku uchopit a raději hodí bioodpad do
popelnice. Kompostování přitom není žádná věda a v následujícím návodu se o tom přesvědčíte. Je potřeba dodržet základní
podmínky:

1. Udržování správného poměru dusíku a uhlíku (N:C)
Jinak řečeno také „kombinování hnědého se zeleným“. Zelený
odpad je bohatý na dusík a vodu (např. tráva) a hnědý odpad je
bohatý na uhlík (např. suché listí). Pozor ovšem v období podzimu! Suché listí je dobré kombinovat například s trávou, jinak
říjen 2019
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Mokrý kompost – špatně

Suchý kompost – špatně

se v jedné hromadě listy na sebe nalepí a vytvoří neprostupný
„krunýř“, po kterém steče veškerá voda, jádro kompostu vyschne a proces rozkladu se zastaví. Listí je lepší ponechat v pytlích a průběžně přidávat na kompost spolu s trávou. Smíchat
trávu s listím můžeme také jednoduše poházením listí na trávu,
kterou se chystáme posekat. Dojde-li listí, můžeme použít popel
ze dřeva (POZOR, ne popel z uhlí!).

2. Správná vlhkost kompostu
Dodržování správné vlhkosti kompostu je velice důležité, protože jakmile je v kompostu více vody, než má být (tzn.
po zmáčknutí kompostu v dlani z něj vytéká voda – viz první obrázek zleva), začne kompost hnít a tím pádem zapáchat.
Velkému množství vody se dá předejít přidáním suchého bioodpadu (např. piliny, suché listí, nebo nerecyklovatelný papír
– papírové utěrky, proložka od vajíček, atd.). Když je v kompostéru málo vody (tzn. po zmáčknutí v dlani se sype – viz
prostřední obrázek), organismům se přestává dařit, v kompostéru se mohou objevovat mravenci a odpad neubývá. Poté
stačí kompost zalít vodou. Pokud kompost zmáčknete v dlani,
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Správná vlhkost kompostu

nevytéká z něj žádná voda a hmota drží při sobě, máte vyhráno
(viz obrázek vpravo nahoře).

3. Přístup vzduchu do kompostu
Aby všechno v kompostéru probíhalo tak, jak má, je dobré
jednou za čas kompost „překopat“. Nejen že se kompost provzdušní, ale také budou mít organismy k nové hmotě přístup ze
všech stran, a ne pouze ze spodu, jak tomu je u nepřekopaného kompostu. Tady platí známé pravidlo: Je váš kompost cítit?
Překopejte ho! A opravdu to funguje.

Další praktické rady,
jak zdokonalit kompostování
• Mějte kompost ve stínu a ve styku s půdou, případně do něj
čas od času přidejte zeminu.
• Misku či kbelík, do kterého sbíráte bioodpad, po každém
vyprázdnění vypláchněte vodou a s ní pak kompost zalejte.
Nádoba bude vypláchnutá a kompost dostatečně vlhký.
• Slupky od citrusových plodů se dají také kompostovat, ale nesmí jich na kompost přijít příliš mnoho zároveň.
• Dají se kompostovat i proložky od vajíček, plesnivé PEČIVO
a také pečící papír.
• Věci, které do kompostéru nepatří, poznáte tak, že v něm zůstanou po celou dobu kompostování.
• Na kompost můžete dát i kosti, nebudou Vám zapáchat v popelnici. Pokud se nerozloží, není problém je z kompostu
vysbírat.
• Kompostujte pomocí žížal, protože žížaly stimulují činnosti
organismů, rozmělňují bioodpad (čímž kompost provzdušňují) a také jsou indikátorem toho, že je kompost v pořádku. Je-li
s kompostem něco špatně, žížaly jej opouštějí.
• Menší kusy odpadu se rychleji kompostují. Tohle pravidlo
platí například u větví. Pokud domácnost nevlastní štěpkovač, může si pomoci sekačkou na trávu, která větvičky rozmělní na menší kousky.
Kompostovat se dá několika způsoby, například na volné
ploše, na starém hnojišti nebo v nádobě přímo určené ke
kompostování (v kompostéru). Třetí varianta je v dnešní
době nejvýhodnější, protože esteticky lépe působí, zabraňuje návštěvám škůdců a také částečně chrání kompost před
promáčením a vysušením.
Autor: Ing. Radek Staňka
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DEŠŤOVKA
Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí
a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech vyhlášený v rámci
Národního programu Životní prostředí. Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé
ČR k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit
tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních
zdrojů. 2. dotační výzva – Dešťovka II byla vyhlášena 7. srpna
2017. Alokace je 340 milionů korun. Příjem žádostí stále probíhá,
k jeho ukončení dojde vyčerpáním alokace. Z dotace lze pokrýt
výdaje na pořízení některého ze tří typů systémů:
1. Zalévání dešťovou vodou
Dotace až 55.000 Kč (20.000 Kč + 3.500 Kč/m3) na pořízení akumulačních nádrží na zalévání zahrady o objemu alespoň 2.000 l.
2. Zalévání a splachování
Dotace až 65.000 Kč (30.000 Kč + 3.500 Kč/m3) na řešení rozvodů dešťové vody k dalšímu využití např. ke splachování.
3. Využití šedé odpadní vody
Dotace až 105.000 Kč (60.000 Kč + 3 500 Kč/m3) na systém využívání předčištěné odpadní vody k dalšímu využití (splachování WC).
Monika Neužilová
ředitelka MAS Dolnobřežansko
Podrobné informace najdete na:
https://www.dotacedestovka.cz/

www.facebook.com/obeczvole

říjen 2019
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Nová budova s tělocvičnou a družinou v Ohrobci

UŽ JE TO TADY
Tedy už je to tady dva měsíce, ale vše v novém školním roce probíhá tak rychle, jako bychom začali teprve včera. Ostatně jako
každý rok. Ovšem letos s jednou velikou změnou.
Jedna základna a čtyři detašovaná pracoviště se smrskla na jednu základnu a tři detašovaná pracoviště. Od 15. srpna je jedna
organizace nahrazena třemi. Vznikla samostatná základní škola, samostatná mateřská škola a samostatné stravovací zařízení.
Mateřská škola a stravovací zařízení mají pro svůj provoz novou
krásnou a prostornou budovu.
Netajím se tím, že jsem tomu velmi ráda. Děti stále přibývají
jak houby po dešti a provozní problémy stravovacího zařízení,
základní i mateřské školy jsou dost rozdílné. Je jen logické, že
každá z těchto organizací by měla mít svého ředitele, který je
kovaný právě ve svém oboru.
Zmínila-li jsem počty našich žáků, dětí, účastníků a strávníků,
pak vězte, že ve škole máme 218 žáků, v družině 134 účastníků,
v mateřské školce 114 dětí a kapacita stravovacího zařízení bude
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zvýšena na 590 strávníků. Můžete se tedy těšit na rozšíření služeb jídelny i pro tzv. cizí strávníky.
Kdo četl pozorně, jistě mu neušly divné počty detašovaných pracovišť. Ano, v minulém školním roce jsme měli školu ve Zvoli
a Ohrobci, školku ve Zvoli a Ohrobci a zvlášť družinu ve Zvoli
= 1 + 4. Stravovací zařízení bylo součástí budovy zvolské školky,
ale nestačilo kapacitou, proto jsme museli pro ohrobecké dovážet
jídlo z jídelny Vrané.
Nyní sice odpadly dvě budovy školky, ale zato s velkou slávou přibyla tělocvična v Ohrobci, v jejíž budově je prostor i pro školní družinu = 1 + 3. Jsme nadšeni. Nejen, že se přestěhováním družiny vyřešil problém s počtem ohrobeckých tříd, ale hlavně jsme získali
standardní prostor pro výuku tělesné výchovy. Tělocvična je rozměrově disponována pro téměř všechny míčové hry a podle toho
se také okamžitě zaplnila. Je samozřejmě využívána nejen žáky při
tělocviku, ale i dětskými mimoškolními kroužky a sportovními aktivitami pro dospělé.

www.zvole.info
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Sečteno a podtrženo
• školní budova ve Zvoli – 6 kmenových tříd
• školní budova v Ohrobci – 5 kmenových tříd
• školní družina ve Zvoli – 2 oddělení v Polydomě, 1 oddělení
ve školní budově
• školní družina v Ohrobci – 2 oddělení v budově tělocvičny,
to vše pod křídly paní ředitelky Lucie Strejcové;
• školka ve Zvoli – 3 třídy
• školka v Ohrobci – 2 třídy
na starosti je má paní ředitelka Jitka Bartková;

• stravovací zařízení v budově nové MŠ, dováží jídlo do všech
školních pracovišť ve Zvoli i Ohrobci,
ředitelkou je paní Jana Mišalková.
Myslím, že je to na jednu střední vesnici docela pěkný výčet.
Ze srdce přeji nově vzniklým organizacím (a samozřejmě i sobě)
bezproblémový chod nastalého roku i dalších školních let.
Lucie Strejcová

LESNÍ ŠKOLKA V NOVÉM
Lesní mateřská školka skřítka Pohádky působí ve Zvoli již od
roku 2014. Nabízí dětem výchovu a vzdělávání v prostředí nádherných zvolských lesů, luk a potoků. S pátým školním rokem
skončila také jedna etapa života lesní školky. A začala nová.
Po prázdninách se pedagogové sešli s dětmi a jejich rodiči v novém zázemí na konci ulice U Lesa. Děti se v něm již od prvních dní pohybují jako doma. Základní prostředí je pro většinu z nich známé, stejné jako ve starém zázemí (prostředí jurty,
hygiena, toalety). A to nejen proto, že se spolu s jejich rodiči
účastnily pomoci při stěhování. Co je ale nového, je les v bezprostředním okolí. Je pro ně plný podnětů, a to nejen v podobě
nekonečného množství klacíků k ořezávání, stavění domečků
pro skřítky a dalších přírodnin, ze kterých děti dokáží vyrobit
snad vše, co potřebují nebo vyzdobit mandalu kolem kmene
stromu. Les poskytuje ale i jiné podněty, jako zvuky ptáků, šum
větru, vůně hub apod. Abychom se v novém prostředí všichni
cítili bezpečně, děti a pedagogové opakují pravidla, jak se chovat
v zázemí, v lese či při práci s nářadím.
S novým prostředím přicházejí nové podněty nejen pro děti, ale
také pro nás pedagogy, na svou práci se díváme novými pohledy. A co je pro nás důležité? Určitě uvědomění si toho, že žijeme
v úzkém propojení s přírodou a že les nám poskytuje domov
a my v něm hledáme rovnováhu mezi dětskou živelností, nespoutaností, hravostí, divokostí, svobodou a přirozeným řádem
lesa. Jako pedagogové jsme si vědomi toho, že nedílnou součástí
péče o děti je práce na sobě samém, abychom byli dětem silným
a správným vzorem.

www.facebook.com/obeczvole

Důležité je pro nás i poklidné soužití s vámi spoluobčany. Jsme
otevřeni ke komunikaci a budeme velmi rádi za vaše případné
nápady a za konstruktivní kritiku.
Máte-li chuť, přijďte se za námi podívat. Třeba už 6. listopadu, kdy se bude v lesní školce skřítka Pohádky konat od 14:00
do 16:00 Den otevřených dveří. Jste srdečně zváni.
Martina Švejdová
Více o nás najdete na webových stránkách:
www.skritek-pohadka.cz a FB.

říjen 2019
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COUNTRY VEČER SE SKUPINOU FO3
V ČERNÍKÁCH
Sobotní večer 24. září 2019 se Černíky
rozezněly country písničkami. Třetí zahrádkářská akce tohoto roku se nesla
v duchu country, folku i lidových písniček. Jako vždy své nástroje pro nás naladila a krásně hrála skupina FO3. Hosté
z Černík, Zvole, Březové, dalších okolních obcí i z Prahy užívali pohodový
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teplý večer a poslouchali jejich písničky.
Úvodem tradičně zazněla píseň „Zlaté
údolí“, podle přilehlé trampské osady.
Taneční parket se postupně plnil tanečníky. Kdo netancoval, tak alespoň zpíval, či
si broukal s kapelou.
Ve stánku se nabízelo výborné občerstvení od grilovaných klobás, chlebíčků,

domácích koláčů i velký výběr nápojů,
včetně točeného piva. Prostě pohodový
prázdninový večer. Kdo nepřišel, tak prohloupil. Všichni jsme si to patřičně užili.
Přišlo asi devadesát spokojených návštěvníků. Děkujeme pořadatelům za organizaci akce s tak příjemnou atmosférou.
Zapsala L. Betincová

www.zvole.info
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OBRAZ ZBRASLAVSKÉ MADONY VE ZVOLI

Zvolský kostel sv. Markéty je bohatší o kopii obrazu Zbraslavské
Madony, který byl slavnostně požehnán pražským světícím biskupem Zdenkem Wasserbauerem
při nedělní mši 15. září 2019. To,
že je Zbraslavská Madona součástí našeho kostela, není náhodou. Je úzce spjata s naším krajem
i naší obcí. Kopie obrazu zdobila
místní kostel od samého počátku.
Pravděpodobně v 50. letech zmizela neznámo kam a byla nahrazena
mariánskou soškou. U příležitosti
125. výročí založení zvolského kostela se vrací zpět.
Zaplněný kostel se zaujetím
naslouchá výkladu kurátorky
Národní galerie paní Heleny
Dáňové, která pečuje o originál Zbraslavské Madony. Paní
Dáňová poutavě popisuje historii
obrazu i jeho symboliku. Na závěr slavnosti je obraz požehnán

www.facebook.com/obeczvole

a předán k užívání. To vše za doprovodu středověkých latinských
chorálů v podání vokálního souboru Cantio, který je v našem kostele častým hostem.
Až tedy zavítáte do zvolského kostela, neopomeňte si Zbraslavskou
Madonu prohlédnout a chvíli se
u ní zastavit. Stojí to za to.
Zbraslavská Madona je jedním
z nejproslulejších mariánských obrazů v Čechách, určeným původně pro
kostel cisterciáckého Zbraslavského
kláštera, kde byli pochováváni čeští
králové z rodu Přemyslovců. Panuje
domněnka, že obraz nechal zhotovit
samotný Karel IV. V roce 1420 byl
klášter vypálen a obraz se ztratil.
Po třicetileté válce při obnově kláštera byl opět „zázračně“ objeven.
V současné době je originál vystaven
v Národní galerii v Anežském klášteře v Praze.
Vladimír Hudousek

říjen 2019
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VEČER POEZIE
Jak je již v okruhu mých známých a přátel známo, přede mnou se nesmí nikdo bez
následků zmínit o nějaké kulturní, poznávací, či zájmové činnosti. Opět tedy z nevinné zmínky mojí bezvadné kamarádky Míši Pospíšilové vznikl příjemný večer.
Přiznala se mi totiž, že si sepisuje do veršíků své pocity, zážitky a nálady, leckdy
na ubrousek či kus papíru při různých

setkáních a příležitostech. Nemusela jsem
ji ani moc dlouho přesvědčovat a s uspořádáním večera s přednesem své poezie
souhlasila.
Vznikl takto večer, který byl opravdu pohlazením na duši. K celkové příjemné atmosféře přispěl také klavírní doprovod paní
profesorky Aleny Gorbykové ze Základní
umělecké školy ve Vraném a příjemným

překvapením bylo krátké vystoupení Pavla
Fischera a Jakuba Jedlinského z Bardolína.
Ve velké většině programy, které v Polyfunkčním domě pořádáme, vznikly právě na základě přátelských vztahů. Velmi si
vážím toho, že i známí a populární umělci
u nás leckdy vystupovali bez nároku na honorář, nebo za symbolickou odměnu.
Věra Humlová

ZVOLSKÉ DOŽÍNKOVÉ
VINOBRANÍ
Zvolské vinobraní mělo tentokrát smůlu na počasí, ale i přes tuto nepřízeň si stateční návštěvníci užili zábavy, vína a burčáku, ale hlavně
zlatého hřebu programu, kapely LOVE SONG ORCHESTRA. Pět
ztepilých mládenců sršelo energií, vtipem a rytmem, prostě zhmotněná radost a pohoda z hudby a zábavy. Tito mládenci u nás určitě
nehráli naposledy. V příštím roce je na některou naši akci opět pozveme. Kdo by je chtěl ještě letos vidět a slyšet, má možnost 22. 11.
2019, kdy hrají v Praze na Malé scéně Národního divadla.
Věra Humlová
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PRVNÍ ZVOLSKÝ ROKÁČ
Díky nadšení a aktivitě mladých přátel zvolské kultury se podařilo domluvit pět rockových kapel, které z přízně a přátelství u nás na minifestivalu
zahrály. Rokáč byl oživen vystoupením gymnastického oddílu ELI vedeném ing. Janou Veselou, činností tří
šikovných tatérek a jednoho míchače
barev. Nádhernými kresbami henou

www.facebook.com/obeczvole

pokreslili mnoho zájemců. Z pěti set
návštěvníků se od nich nechal pomalovat kde kdo.
Zábavná a hojně využita byla také
Tombolína pro děti i dospělé. Nabídli
jsme velký výběr z dlouhodobé sbírky CD všech možných kapel, které daroval jeden náš obyvatel. Někdo si také
něco „uhňácal“ z hlíny, mohl si zakoupit

Rokáčové tričko nebo tašku. Dobré jídlo
i pití bylo samozřejmostí.
Kapely Tajemoje, Excelence, In-Out,
fešáci z Nasty Ratz a divoši z Attack The
Hero hráli bezvadně a pokud se podaří
příští rok Rokáč opět uspořádat, určitě se
s některými opět domluvíme. Zájem zase
si u nás zahrát měli všichni, ale chtěli bychom zase nějakou změnu.

říjen 2019
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Musím ještě vyjádřit velké poděkování dobrovolníkům za pomoc při
stavbě pódia a zázemí festivalu, a to
hlavně klukům z oddílu WUSHU,
který vede Tomáš Veselý, byli fakt

Zvolské noviny

skvělí. Bezvadná byla i děvčata od
hasičů a z kulturní komise. Náš přítel Lukáš Novotný opět precizně zvučil a Adam Novotný bezva moderoval.
Spokojeni s průběhem Rokáče jsme

nebyli jenom my pořadatelé, ale i vystupující, návštěvníci i cateringová ﬁrma. Závěrem můžeme konstatovat, že
napoprvé „dóst dobrý“.
Věra Humlová

ZVOLSKÝ BĚH 2019 – MISTROVSTVÍ ČR
VETERÁNŮ V KROSU
O prvním říjnovém víkendu bylo na
našem sportovišti rušno. Návštěvníci
se dopoledne mohli proběhnout při
Zvolském běhu a odpoledne zasednout
k vínku při Zvolském vinobraní.
Již posedmnácté připravili organizátoři
z Kulturní a školské komise obce pod
taktovkou Katky Hánělové Zvolský běh
pro všechny věkové kategorie.
Letošní ročník byl zvlášť významný:
Sdružení veteránů Českého atletického svazu po dohodě pověřilo pořadatele uspořádáním Mistrovství ČR
veteránů v krosu v rámci Zvolského
běhu. Do Zvole se sjelo 75 veteránů –
tj. běžců nad 35 let věku – aby bojovali v pětiletých kategoriích o tituly mistra ČR. Uvítali jsme 50 mužů a 25 žen
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z celé republiky. Když k tomu připojíme i mládež, zúčastnilo se celkem
140 běžců.
Ale začněme pěkně popořádku. V deset hodin začali naši nejmenší do čtyř
let na trati 50 m, po nich běželi předškoláci 200 m, pokračovalo to žactvem
až po dorost závodem na trati 3100 m.
Před polednem byly vyhlášeny výsledky
dětí a mládeže a na stupních vítězů byli
dekorováni medailí a odměněni malou
sladkostí.
Po poledni přišly na řadu starty dospělých 18 – 34 let a veteráni od 35 let
v pětiletých kategoriích. Nejprve vyběhli na trať 5300 m všechny ženy
a muži nad 70 let, a konečně po nich
muži do 69 let na 7500 m. Start a cíl

byl v prostoru sportoviště a v lese byl
vytyčen okruh, který ženy a muži dříve narození absolvovali dvakrát a muži
do 69 let třikrát.
Absolutní vítězkou žen se stala Lenka
Fanturová, Ž40, v mužích Jakub Exner,
M35. Domácí závodníci obstáli na výbornou. V kategorii Ž45 si pro vítězství doběhla Monika Kačerová a další medailová umístění získali – Tomáš
Veselý, M35 a Slávka Ročňáková,
Ž70. Nejstarším účastníkem byl Josef
Ulrich – 82 let.
Nápomocna byla čipová elektročasomíra, kterou zapůjčila ﬁrma HSH,
další vybavení SK Zvole, ﬁnančně
přispěla obec Zvole a mikroregion
Dolnobřežansko.

www.zvole.info
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Počasí k nám bylo milosrdné jen krátce,
již brzy nám potíže dělal vítr a postupně sílící déšť. Při startu veteránských
kategorií přišel pořádný „slejvák“, takže stupně vítězů na vyhlášení dospělých
včetně veteránů musely být přemístěny

do stanu již připraveného na Zvolské
vinobraní. Počasí si vybralo daň – větrný poryv poničil dva pořadatelské stany.
Vyhlášení výsledků proběhlo důstojně,
předávání medailí, diplomů a cen se zúčastnil starosta Zvole Miroslav Stoklasa

a místostarosta Luboš Duda. Atmosféra
byla přes uplakané počasí skvělá a závodníci se po dekorování vítězů spojeně
rozjeli domů.
Karel Matzner
Připojujeme výsledky, viz další dvoustrana.

ZÁVOD HORSKÝCH KOL
TRANSBRODY 2019 VE ZVOLI
V neděli 15. září se konal ve Zvoli
u Prahy již jedenáctý ročník tradičních závodů horských kol Transbrody.
Závod se jede v lesích mezi Vltavou
a Sázavou a hlavně projíždí všechny
brody v Zahořanském údolí. Zábava
byla připravena nejen pro závodníky
na hlavní 50 km trase, ale i pro juniory a rekreační jezdce na trati 23 km.
Na své si přišly také všechny děti, které měly díky partnerům závodu startovné zdarma a užily si závodní atmosféru. Nejmenší děti pak dostaly
od MAS Dolnobřežansko medaile bez
ohledu na umístění, které není až tak
důležité. Byly pro ně i další atrakce přímo v zázemí závodu. Děti si zde mohly
vyzkoušet technickou dráhu zručnosti nebo zaskákat v nafukovacím hradu.
Počasí závodu tradičně přálo, a tak
hlavní trať 50 km byla již poněkolikáté v řadě vyprodaná. Celkovým vítězem
se stal Milan Vopat s časem 1:56, který v závěrečném spurtu předjel loňského vítěze Petra Tatíčka. Mezi ženami
měla nejrychlejší čas česká reprezentantka Karla Štěpánová a nejrychlejším
Dolnobřežaňákem se stal Pavel Holan
www.facebook.com/obeczvole

z Dolních Břežan. Kompletní výsledky jakož i fotograﬁe ze závodu jsou na
stránkách www.trans-brody.cz
Závod pořádá místní cyklistický spolek Záhořanská klika za podpory partnerů závodu, mezi které patří také

obec Zvole a MAS Dolnobřežansko.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na další v pořadí 12. ročník Transbrody ve
Zvoli v roce 2020.
Martin Lesage

říjen 2019
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ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VE ZVOLI
Oddíl orientačního běhu ve Zvoli funguje už patnáctým rokem,
a tak Zuzka Mikulová položila Tomáši Hájkovi, který byl u založení oddílu a po celou dobu jej vede, pár otázek.
Jak Tě napadlo založit ve Zvoli zrovna orientační běh? Měl jsi
k němu už dříve nějaký vztah?
K mapám a orientaci v terénu jsem měl vždy kladný vztah a něco
o orienťáku jsem tušil už na střední škole. Na vysoké jsem s myšlenkou OB koketoval, ale vyhrála to atletika. Teprve až když jsem
hledal nějaký sport pro syna, rozhodnutí padlo na orienťák. Na
Zbraslavi to nebylo nic moc, tak mně tedy „nezbylo“ nic jiného
než tady založit oddíl a začít od nuly i u sebe.
Od začátku vedeš sám tréninky. Kolik času týdně Ti zabere
trénink?
Samotný tak dvě hodiny, ale celkem kolem sedmi. Na tréninku
se sejde i padesát účastníků, a tak připravuji 15 různých tratí,
což je na počítači minimálně hodina, pak další hodina je tisk
cca 80 map a necelou hodinu trvá roznesení kontrol v lese. Po
tréninku zpracování výsledků a založení materiálu zabere další
hodinu. Navíc ještě před přípravou tréninku je třeba proběhnout les a případné změny zanést do mapy. Takže na jeden trénink docela dost činností. Další trénink bude jinde, a tak se jede
nanovo. Naštěstí dnes už část činností mohu delegovat na jiné
členy oddílu.
Máš někdy o děti strach, zda se v pořádku z lesa vrátí?
Prvotně chci říct, že si uvědomuji všechny souvislosti a situace, které mohou nastat. Nejdůležitější je ale dát dětem důvěru
a zodpovědnost jich samých za sebe a dát jim základní návod,
co mají dělat. Ony pak bez problémů samy jdou do lesa vstříc
„dobrodružství“ a také se vrátí v pohodě zpět. Ze zkušenosti mohu klidně říct, že i sedmileté děti to v lese samy s mapou

zvládnou. Požadavky na ně musí být úměrné jejich schopnostem, pak mají z orienťáku radost.
Co podle Tebe přináší orienťák dětem?
Kromě toho nádechu dobrodružství určitě pocit, že něco zvládly,
že se jim něco povedlo. Za nejdůležitější ale pokládám to, že
se učí samy rozhodovat, nést za svá rozhodnutí odpovědnost
a samy chybná rozhodnutí napravovat. Prostě pro život úžasné zkušenosti a poznání. A navíc běhají v přírodě na čerstvém
vzduchu.
Co přináší práce s dětmi Tobě?
Určitě radost, bez toho by to nešlo dělat. Vnímám, jak se děti
v průběhu času mění, jak i díky orienťáku osobnostně dozrávají
a získávají samostatnost. Radost mám z toho, že dávají přednost
opravdovým zážitkům před těmi virtuálními v počítačích či mobilech. A práce s nimi mne učí trpělivosti, empatii a nutí mne
stále vymýšlet něco nového, čím je mohu překvapit.
Mám možnost pozorovat na trénincích, závodech i soustředěních, že nemáš problém udržet řád, a to přitom nenásilně,
bez zvyšování hlasu. Děti Tě tak nějak přirozeně respektují.
Jak to děláš?
Nevím, bude to asi v přístupu k nim. Jde o otevřenost, naslouchání tomu, co říkají, dodržování společných pravidel. Když
udělám chybu, tak ji přiznám a napravím ji. Asi je to o zásadách
a přístupech, jaké vyznávám. A to podle mne děti vnímají. Pak
není problém se s nimi na spoustě věcí domluvit. Z toho plyne
vzájemná důvěra a pohoda v oddíle.
Tak děkuji za rozhovor a ať dál se Ti i dětem daří jako doposud.
Zuzka Mikulová

ČINNOST ODDÍLU OB V LETOŠNÍM ROCE
Letošní rok jsme začali hned po Novoročáku zimním soustředěním na běžkách v Krušných horách. Tréninky v prvních třech
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měsících roku jsme měli v klubovně a tělocvičně, od dubna jsme
již trénovali venku a měli jsme trénink dvakrát v týdnu. Běžecký
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a mapový. Oddíl se oproti předchozím letům rozrostl, takže letos není výjimkou, že se na lesním mapovém tréninku sejde přes
padesát členů oddílu.
Na jaře jsme pro veřejnost pořádali dva závody (na Kárově
a v Dolních Břežanech) a účastnili jsme se oblastních závodů. V rámci jarní části oblastního žebříčku jsme se mezi oddíly středočeského kraje umístili na 4. místě v žactvu a 3. místě v dorostu. Za to patří velký dík členům oddílu, kteří se
umisťovali na předních pozicích. Jsou to: Tereza Mikulová,
Karolína Švecová, Klára Linhartová, Anežka Švecová, David
Kolář, Jakub Linhart, Viktor Bárta a Ondra Marhold. Většina
z nich také reprezentovala středočeskou oblast na poháru žactva. Jarní soustředění jsme poprvé měli ve skalách u Doks.
Uskutečnilo se v půlce dubna.

V létě náš oddíl OB organizoval pro děti ze Zvole a okolí dva
pětidenní příměstské tábory. Již sedmé oddílové letní soustředění se konalo koncem srpna na České Kanadě. Z oddílu se jej
účastnilo 34 členů.
Po prázdninách znovu začaly pravidelné mapové a běžecké tréninky. V září jsme pořádali zatím největší závod, a to štafety pro
žactvo pražské a středočeské oblasti. Závod proběhl ke spokojenosti závodníků i organizátorů. Od prázdnin se uskutečnily již
dva závody podzimního žebříčku středočeské oblasti, přičemž
13x stál někdo z oddílu na pomyslných stupních vítězů.
Pevně věřím, že umístění z jara ještě vylepšíme. Tak by se tento
rok stal nejúspěšnějším v historii oddílu. Držte nám tedy palce.
Díky.
Tomáš Hájek

KRABICE OD BOT
Předvánoční akce je organizována Diakonií Českobratrské církve
evangelické již po osmé a jejím cílem je potěšit děti z chudších rodin
v České republice. V naší zvolské sbírce připravíme dárky do Betléma.
Jmenuji se Alena Kopanicová a dlouho jsem ve Zvoli organizovala charitativní sbírky se sdružením „(nejen) Zvolské mamky“
https://zvolskemamky.webnode.cz a podporovala tak kojenecký ústav v Krči, konkrétně oddělení A. Pro akci „Krabice od bot“
jsem se stala pro letošní rok dobrovolnicí.
V současné době otevírám novou prodejnu Květinářství Zvole
na zvolské návsi vedle hospody a železářství. V rámci své provozní doby budu vybírat krabice, které budou určeny pro děti
v S.A.S. Betlém (sociálně aktivizační služba) poskytující terénní
služby rodinám při řešení jejich dlouhodobé nepříznivé sociální
situace, a která se nachází v Azylovém domě sv. Josefa na adrese Lochovice 42. Pomůžeme více jak 30 znevýhodněným dětem,
které možná ani žádný dárek na Vánoce jinak nedostanou.
Na webových stránkách www.krabiceodbot.cz bude seznam
dětí ze S.A.S. Betlém (kolik je dítěti let a zda je to holka nebo
kluk), které by rády dostaly vánoční dárek v krabici od bot…

Seznam na internetu bude aktualizován podle toho, jak bude
tento seznam uspokojován.
O obsahu krabice rozhoduje vždy dárce. Neplníme konkrétní
přání dětí podle seznamů. Dárky mají být v bezvadné kvalitě.
Nemusejí být nové, ale mají udělat radost. Krabici dostane některé z dětí z chudých rodin pod patronátem Betléma a určitě
mu udělá velkou radost. Je důležité po dárkovém zabalení na
krabici tuto informaci napsat (chlapec/dívka a věk). Aby se nestalo, že patnáctiletý kluk dostane chrastítka. Nedostatek dárků
je zpravidla u dětí od 12 do 17 let.
Bližší informace o sbírce naleznete na webových stránkách
https://kvetinarstvizvole.webnode.cz anebo www.krabiceodbot.cz.
Květinářství bude označené na plotě jako „sběrné místo“.
Sbírka proběhne od 25. listopadu do 8. prosince 2019. Pokud se
přidáte k dobré akci, můžete krabici v tomto termínu přinést ke
mně do květinářství ve Zvoli.
Budu se těšit,
Alena Kopanicová
Květinářství Zvole

STRACH JE ŠPATNÝ RÁDCE
Bydlím ve Zvoli a pracuji už léta pro pacientskou organizaci
České ILCO, která pomáhá lidem s onemocněním střev. Před
16 lety mi tato organizace pomohla zvládnout život se stomií/vývodem ze střev. Pracuji v tomto spolku jako dobrovolník. Mou
prioritou je informovat o tom, jak důležitá je prevence.
Záleží mi na tom, abyste měli dostatek informací. Neznalost
problematiky budí strach. Onemocnění střev či změna způsobu vyprazdňování byla dlouho témata, o kterých se veřejně nemluvilo. Střeva ani střevní obsah nejsou neslušná slova. Střeva
máme všichni. Na jejich dobré funkci zaleží naše zdraví, naše
imunita, někdy i náš život.
První příznaky, že se ve střevech něco nepatřičného děje, jsou rozdílné a mohou mít mnoho příčin. Pokud nás trápí dlouhodobější
www.facebook.com/obeczvole

průjem, dlouhodobější zácpa nebo máme bolesti břicha či konečníku, k lékaři půjdeme a budeme se snažit situaci vyřešit.
Měli bychom se však zamyslet i v případě, že se mění způsob
našeho vyprazdňování. Co to znamená ZMĚNA ZPŮSOBU
VYPRAZDŇOVÁNÍ, to je třeba vysvětlit. Můj onkolog se
mnou probral, že např. vyprazdňovat se jednou za tři dny nebo
třikrát denně je v pořádku. Každý má jiný způsob stravování,
trávení, má jiné aktivity. Záleží i na tom, kolik a co pijeme a jaké
je roční období. V parných dnech bychom měli pitnému režimu
věnovat zvýšenou pozornost.
Pokud je vyprazdňování pravidelné, můžeme být v pohodě.
Měli bychom se pozorovat a sledovat, zda se dlouhodoběji
způsob vyprazdňování mění.
říjen 2019
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Ze života obce

M. Ředinová

Co sledovat:
• zvýšená plynatost
• častější nutkání na stolici
• zmenšení průměru toho,
co ze střev odchází
• dlouhodobé nevysvětlené bolesti
v dolní části zad
• přítomnost krve ve stolici.
Pokud vyřešíme problém včas, předejdeme závažnějšímu onemocnění, vyhneme se nepříjemné léčbě, může se stát,
že si zachráníme život. MYSLETE NA
SEBE A SVÉ BLÍZKÉ. Věnujte střevům
a střevnímu obsahu pozornost.

Zvolské noviny
Co nám k tomu chybí? Záchody s „odpočívadlem“. Pokud měníte záchodovou mísu, myslete na to, kupte tu, kde
můžete sledovat, co jsme vyprodukovali.
PŘÍTOMNOST KRVE VE STOLICI JE
VAROVÁNÍ. Má mnoho příčin. Není
třeba hned myslet na nejhorší, ale rozhodně je potřeba zajít k lékaři. Krev ve
stolici způsobují:
• hemoroid
• polypy, které ve střevech rostou třeba
řadu let, mohou být příčinou krve ve
stolici (polyp má přes 30% vyšetřených
pacientů)
• polypy je třeba odstraňovat, může
z nich po několika letech vzniknout
zhoubný nádor
• nádor (zhoubný nádor jen u 5–7% vyšetřených pacientů). V raných stádiích
jsou dobře řešitelné. Chudokrevnost
může způsobit nádor
• jiné onemocnění (např. zánět)
• nic vážného asi 50 % vyšetřených
pacientů.
VŠECHNY PROBLÉMY JE NUTNÉ
ŘEŠIT!!! NEBOJTE SE!

Řešte své zdravotní problémy. Strach je
špatný rádce! Je dobré vědět, že některé
nádory a polypy ve střevech rostou a nekrvácejí. Způsobují jiné problémy, např.
zvýšenou únavu.
Víte, jak předcházet onemocnění?
Doporučuji zdravý životní styl, pohyb
a hlavně nepřepínejte se, buďte v pohodě, nebojte se, řešte své zdravotní problémy včas. Buďte spokojení s tím, co
máte, radujte se z každého dne.
Jen dobré přeje
M. Ředinová
Informační centrum pro stomiky a lidi
s onemocněním střev
Polská 15, 120 00 Praha 2, nutno se objednat, mail ﬁtilco@seznam.cz

ceske.ilco@centrum.cz
Maskot
Stomík

Pozvánka

Hospodský kvíz

KVÍZOVÉ OTÁZKY…
1. Který název má dnes ulice na Malé Straně, která se do roku 1895
jmenovala Ostruhová?
2. Které čtyřslabičné slovo z němčiny je u nás poměrně hojně hovorově používané jako synonymum slova karton nebo lepenka.
3. Pod kterým "zvířecím" názvem je známá součást mostového jeřábu, která zajišťuje posuv háku po rameni?
4. Kterou barvu má prostřední pruh na vlajce Belgie?
5. Který slavný muž se dne 1. července 1900 ženil na zámku Zákupy
na Českolipsku?
6. Uveďte okřídlenou větu milionáře Osgooda, která zakončuje filmovou komedii Někdo to rád horké.
7. Jak se jmenuje obec na Kolínsku, ve které se dlouhá léta vyráběly
žvýkačky Pedro?
8. Jak se jmenoval kůň Vinnetoua?
9. Čím se zabývá firma, na jejíž webové stánky se dostanete, zadáte-li www.nic.cz?
10. Jak se jmenuje jediná opera Bedřicha Smetany, jejíž název obsahuje více než dvě slova?
11. Který větný člen vyjadřuje původce děje, nositele činnosti či
vlastnost?
12. Uveďte výraz pro přesvědčení, že je pouze jediný uctívaný Bůh.
Správné odpovědi najdete na straně 27.
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MILIÓNOVEJ CHLAP I FOTBALISTA
ANEB LEGENDA JAN PRCHLÍK
Velkou, a možná vůbec největší, zdejší fotbalovou legendu
jsme si připomněli loni (bylo by mu 95 let) i letos (je to už
35 let, co opustil tento svět). Patřil k této obci, jako málokdo
jiný. Nehrál jen fotbal, v obci pomáhal brigádami. O žních
i na veřejném majetku. Pomáhal spoluhráčům, co si zrovna
stavěli nová obydlí. Vídali jsme ho jako aktivní postavu při
sedmistém výročí založení obce stejně tak jako na maškarních rejích a průvodech. Populární „Honza“ opravdu nedokázal zarmoutit.
Od začátku to může vypadat jako pohádka. Prchlíkové pocházejí z Chotovin u Tábora. Chlapi „dělali na dráze“. Po
otci Jan se narodil co by synek pohledný, snaživý a pracovitý. Rodinné kroky vedly až do metropole Prahy. Narodil
se v Michli. Tady potkal hovorného venkovana. Jmenoval se
Pepík Strnad a spolu měli jednu velkou vášeň. Totiž fotbal.
A uměli ho znamenitě.
Josef si jednou – prý o posvícení – zamanul, že může svého kamaráda pozvat k nim domů. Vždyť, z Prahy je to kousek! No, a pozval si i budoucího švagra. Moje teta Božena se
snad zdráhala (chvíli pouhou asi jen), ale jak si ji pamatuju,
byla rázná a její slova jasná. Neřekla ne, u oltáře pak „ano“ …
a náš fotbalový Sokol měl neuvěřitelně skvělou posilu!
Dodnes vzpomínaný „Honza“ Prchlík tu patrně odehrál na
700 zápasů v širokém okolí a gólů tu dal taky nepočítaně. Náš
dres oblékal neuvěřitelnou dobu (1947–1973!). Byl skvělý!
To ostatně ať doloží jiní:
Jarda Zajíček: Já jsem toho s Honzou zažil opravdu hodně.
V práci i na trávníku.
Pokračování na následující straně…

Jan Prchlík, nar. 26. 2. 1923, od data sňatku s Boženou Strnadovou
12. 7. 1947 (sobota před Zvolskou poutí) občan Zvole u Prahy.
Vyučený zámečník. Dcery Jana a Eva. Fotbalová kariéra: 1937
Sparta Michle, 1941 Lev XIII., 1944 Bohemians, 1945 Slavoj VII.,
1947 Sokol Zvole. Svými spoluhráči byl vzpomenut memoriálem Jana
Prchlíka. Jeho dcera Jana je s jeho bývalými spoluhráči a kamarády
na společné fotograﬁi ze zvolského hřiště pořízené roku 2004.

Ty dva snímky dělí celých šestnáct let. Oba jsou ze hřiště na Vraném a nám je daroval tehdejší místní funkcionář pan Zdeněk Trachta.
Vranská pouť 1950. Naši mají dresy jak národní mužstvo: červená tílka, bílé trenýrky a modré stulpny (je to historicky naše první souprava opatřená čísly). Zleva stojí Karel Linda, Jirka Kauer, Františkové Dolejš a Hůrka, Honza Prchlík, Stanislav Šticha, Pepa Žáček, Láďa
Štěpánek, Václav Žáček, Jarda Štěpánek a Mirek Linda. Ta druhá je z roku 1966. Naše jedenáctka pokazila v mistrovském zápase posvícenské oslavy vranskému fotbalu svou výhrou 3:1 (ostatně, pár týdnů před tím vyhrála letní turnaj v Měchenicích). Stojící odleva jsou pokladník Josef Blábol starší, Fanda Hrachovec, Pepík Brchel, Jenda Malý, Pepík Boháček, Honza Prchlík, Jarda Malířský a předseda Milda Hrubý,
dole odleva jsou Vladimír Zápotocký, kapitán mužstva Míla Řezníček, brankář Petr Jasanský, Mirek Lautner, Franta Malířský a vedoucí
mužstva Josef Brchel senior.

www.facebook.com/obeczvole
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MILIÓNOVEJ CHLAP I FOTBALISTA
ANEB LEGENDA JAN PRCHLÍK
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u okna, kde se i dlouho do večera po zápase „zase hrál fotbal“
a zněl zpěv. Měl rád fotbal, měl rád Zvoli i Zvoláky. Honza byl
prostě miliónovej. A to určitě není jen můj názor.

Ráno co ráno jsme společně ještě s ostatními šli „z prvního auPetr Jasanský: Pro mě byl na hřišti vlastně tátou. Jejich Jana je
tobusu“ hezky pěšky z Pankráce do Vršovic. Podniky ČSAD
a ČSAO spolu sousedily. Jedni z té party jezdili, druzí ty auto- jen o rok či dva mladší. Zažil jsem ho na vlastní brankářskou kůži
busy a auťáky opravovali. K tomu jsme měli fotbalovou zájez- až v závěru jeho dlouhé kariéry, kdy hrával v obraně. Byl to pan
dovou jedenáctku a jezdili i víc jak padesát kilometrů od Prahy. fotbalista a mě dokázal pěkně „školit“. Jeho povel „mám“ anebo
To hlavní ale, co chci vzpomenout, je fotbal u nás ve Zvoli. Ještě „máš“ se často neshodoval s tím, co příští chvíli on sám udělal, ale
byl to borec. Autorita. A cítil, co parta potřebuje. Bylo a je málo
před vojnou najednou „nebyli lidi“ pro áčko. Muselo jít skoro
takových. Fotbal měl rád a nedokázal by ho šidit. Jsem rád, že
celé naše dorostenecké mužstvo do chlapů. Se mnou i Jardové
jsme se spolu na trávníku potkali. Musím říkat víc?
Malířský, Petrák a Pařízek, Pepíkové Blábol s Nejedlým, Zděnek
Vykoukal a Pavel Jasanský. Honza nás přijal a sám nás přesvědS pomocí kamarádů sestavil
čil, že to odehrajeme a nebude znát, že sotva začínáme. Měl odVladimír Zápotocký
had. Už jsme v mužském dresu zůstali. Honza? Všechno odkopal poctivě a stejně poctivě pak vysedával v hospůdce za stolem

DVA SPOLKY, VŮBEC NEZALOŽENÉ!
SKORO STO LET STARÉ HISTORKY
O ZVOLSKÝCH SPOLCÍCH
Dva spolky, co ani nevznikly
Říkávali už naši předkové, že „pokrok nezastavíš“. Před
95 roky, tedy 1924 zamýšleli statkáři Antonín Novák (otec
Milana Nováka) a sedlák František Strnad (děda Jardy Nerada),
Antonín Škobis (děda Fandy Škobise a Ivany Chrudimské)
a Josef Rohlíček (praděda Josefů Váni a Rožníčka, jinak od roku
1880 vážený člen Spolku vojenských vysloužilců ve Zbraslavi),
že založí spolek. Měli i název. Spolek pro mlácení parou. Chtěli
koupit parní mlátičku a tou pomáhat sobě i sousedům. Obešli
všechny potřebné úřady, ale… Antonín Zeman (táta Heleny
Kotábové) však přišel s velkou novotou. Ve Zvoli bude zaveden elektrický proud! Důkaz představují dvě naše fotograﬁe
– symboly té doby. První mlátička poháněná elektrickým proudem a nový transformátor! Spolek ani nevznikl, ale nikdo toho
nelitoval…
Byl už druhý takový, co nespatřil světlo světa. Bratři Fafejtové,
Antonín (dnes tu žije rodina Honzy Malého) a František (dům
v sousedství školy) hodlali založit Spolek košíkářů a prodejců

proutí. Nevyšlo to. Společnost Magera z Čelákovic, velkoobchodník s tímto sortimentem, nedala snad sjednané „peníze do
začátků“. Škoda, desítka lidí v obci už na práci čekala…
Z archivních materiálů sestavil
Vladimír Zápotocký
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KULTURNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE
PRO VÁS PŘIPRAVUJE
LISTOPAD

6. 11. od 19 hod.

Cestovatelská beseda s Jakubem Šolcem o jeho treku o délce 840 km, který absolvoval
sám pěšky přes Pyreneje. Vstup zdarma.

9. 11. od 16 hod.

Zveme naše JUBILANTY. Opět bude zajištěno pohoštění, živá muzika a samozřejmě naše
jubilanty odměníme dárkem. Jubilant + jeho host, mají vstup zdarma, ostatní návštěvníci si
mohou zakoupit vstupenku v knihovně, cena 70,- Kč.

14. 11. od 19 hod.

Večer s Ondřejem Hejmou. Povídání, vzpomínání a trochu zpívání. V pořadu s názvem
„Spíše lidsky než politicky“ se dozvíme něco o mezilidských vztazích při vzniku demokracie
a jejím vývoji během 30 let. Ne každý si dodnes demokracii správně vykládá. S mnohými si
nově získaná svoboda osudově pohrála. Vstupenky v knihovně, cena 150,- Kč.

24. 11. od 14 hod.

Předvánoční Jarmark. Prodej vánočních dárků, které jsou většinou vlastnoručně vyrobeny
obyvateli Zvole a okolí. Patchwork, mozaika, keramika, textil, obrázky, šperky. Dětské dílničky,
malování perníčků, pohoštění, svařák a prima pohoda.

26. 11. od 19 hod.

Koncert Pavla Fischera, Norbi Kovácse, Františka Raba a krásné zpěvačky Rosy Williams.
Obsazení nově vzniklé kapely GRYBLA samo o sobě vypovídá o nevšedním hudebním zážitku, který nás čeká. Repertoár: swing, jazz, blues a jako třešinka na dortu britské lidovky.
Vstupenky v knihovně, cena 150,- Kč.

29. 11. od 17 hod.

Setkání přátel řecké kultury. Promítání krátkého dokumentu, ochutnávka řeckého vína
a řeckých specialit. Vstup zdarma.

30. 11. od 18:00

Rozsvícení vánočního stromu v Černíkách s překvapením pro děti pod stromečkem

PROSINEC
1. 12. od 9:30
5. 12. od 18 hod.
10. 12.

Zahájení adventu nedělní mší se zpěvy v podání místních hudebníků a zpěváků, žehnání
adventních věnců (kostel sv. Markéty)
Mikulášská pro děti v Polydomu
Koncert dětí ze školičky Čestmíra Preclíka. Vstup zdarma.

14. 12. od 17 hod.

Advent s Two Voices (kostel sv. Markéty) zpívají Jana Rychterová a Dája Šímíčková.

18. 12. od 19 hod.

Vánoční koncert Malá česká muzika Jiřího Pospíšila. Vstupenky v knihovně, cena 150,- Kč.

21. 12. od 17 hod.

J. J. Ryba, Česká mše vánoční v podání Zpěváckého spolku Hlahol (kostel sv. Markéty)

24. 12. od 13:00 do 15:00

Rozdávání Betlémského světla (kostel sv. Markéty)

24. 12. ve 22:00

"Půlnoční" bohoslužba (kostel sv. Markéty)

25. 12. v 16:00

Zpívání koled u jesliček (kostel sv. Markéty)

28. 12. od 15 hod.

Již po šesté vás zveme na přátelské předsilvestrovské setkání v sále polyfunkčního domu.
Posezení s pohoštěním sladkým i slaným bude z domácí kuchyně zvolských hospodyněk.
Popovídáme si o svých radostech i starostech, zazpíváme si i zatančíme, však již to znáte.
Těším se na vás! Věra Humlová

LEDEN
1. 1. ve 12:00

17. ročník Novoročního orienťáku – start: křižovatka na kraji lesa za bývalým prasečákem
více na www.ob.skzvole.cz

Každý měsíc promítáme film z úžasné filmotéky pana Jiřího Knébla s jeho vždy zajímavým průvodním slovem.
Další programy a bližší informace budou průběžně uváděny na našich webových stránkách.
Kultura – Polyfunkční dům. Změna programu vyhrazena.
Správné odpovědi kvízu ze strany 24: 1. Nerudova. 2. Papundekl 3. Kočka. 4. Žlutou. 5. František Ferdinand d'Este. 6. Nikdo není
dokonalý. 7. Velim. 8. Ilčí. 9. Správou internetových domén. 10. Braniboři v Čechách. 11. Podmět. 12. Monoteismus.
www.facebook.com/obeczvole
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PODĚKOVÁNÍ
Po uzávěrce minulého čísla Zvolských novin, byly na zvolský obecní úřad doručeny 2 dopisy, jejichž text velmi rádi uveřejňujeme.

ZVOLSKÁ NÁVES MÝM POHLEDEM
Vážení spoluobčané,
dne 9. 7. 2019 tomu bylo přesně 30 let, co jsem s manželkou začal bydlet na adrese J. Štulíka.
Za těchto 30 let se o zvolské návsi mnoho nemluvilo, ani toho
nebylo mnoho napsáno, takže už asi málokdo ví, že autobusy ČSAD typu Ikarus měly zastávku před panem Rožníčkem
a pouze ve směru od Prahy stála autobusová čekárna.
Všichni si naopak dobře pamatujeme na vyhlášenou zvolskou
pouť. Málokdo si však již vzpomene na to, jak náves vypadala
po odjezdu atrakcí. Všude zničená tráva, papíry, pokud o pouti
zapršelo – čímž je zvolská pouť vyhlášená – vyjeté půlmetrové
koleje, apod. Myslím si, že takový vzhled si tento kousek návsi
nezasloužil.
V zimě ideální místo pro nadšené řidiče, kteří zde v hojné míře
trénovali školu smyků, v létě totéž, pouze s tím rozdílem, že
k celému tomuto vystoupení byla přidána ještě oblaka prachu.
Přístup k domům, které zde stojí, byl po vyšlapané cestičce v létě
prašné, po dešti blátivé. Dojít tedy po dešti na silnici ve vyleštěných botách bylo umění. Příjezd to samé.
Proto když jsme se dozvěděli o možnosti tento kousek návsi zvelebit, byli jsme nadšeni. Nejenom, že se změní vzhled tohoto
kousku země, několika majitelům domů se uleví od výše uvedených problémů, odlehčí se těžké dopravě (autobusy) v centru
obce a přestane se ničit hráz velkého rybníka.
A od tohoto okamžiku je náves v centru pozornosti a články
a ankety nestačíme počítat.
Je však s podivem, že nejvíce těchto aktivit vyvíjejí občané, kteří
nemají s dotčeným územím nic společného, ale minimum – možná žádné od občanů, kterých se vše bytostně týká. Všichni přesně
vědí, o kolik metrů a o kolik minut se prodlouží cesta k nové zastávce. Aby měli svou kritiku o co opřít, zaštiťují se nemohoucností našich starých občanů. Ale kolik starých občanů tyto problémy má? Já žádného neznám. Nevím, jestli se zvýší počet osobních
automobilů v obci díky přesunutí autobusové zastávky na kraj
obce, protože bohužel nemám zmapováno, kolik dětí jezdí do
školy autobusem. Domnívám se však, že tento počet automobilů
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bude podstatně nižší než průjezd cca 220 autobusů denně centrem
obce. Rovněž tak spojovat větší koncentraci automobilů v centru
obce se strachem o samostatný pohyb dětí se mi zdá neopodstatněným tvrzením, neboť na úrovni hráze malého rybníka se nachází dopravní značka „Obytná zóna“, která mimo jiné stanoví:
V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její
šířce, jsou zde povoleny hry dětí na pozemní komunikaci. V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát
zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.
A proto se ptám? Může za ohrožení bezpečnosti dětí posunutí
autobusové zastávky, nebo arogance, bezohlednost a nerespektování zákonných norem těch, kteří zde denně projíždějí?
Závěrem mi dovolte poděkovat vedení obce za její umění naslouchat a za vstřícný postoj při řešení drobných kosmetických
úprav, které byly na návsi provedeny, sice nad rámec projektu,
ale ku prospěchu celé věci.
Ing. Jiří Lorenc
P. S.
Ze zvolských kuloárů jsem se dozvěděl, že nová náves má pracovní jméno Florenc. Proč ne, když z názvu odebereme první
písmeno, já jsem tu doma.
www.zvole.info
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KAM KRÁČÍ NAŠE OPOZICE
Většinou se zdržuji kritiky zastupitelů, kteří kandidovali proti našemu sdružení, a teď jsou tak říkajíc v opozici. Slýcháme
o konstruktivní opozici, ale ta naše se mi zdá spíše destruktivní.
V tomto názoru mne utvrdilo poslední zasedání zastupitelstva.
Jedním z bodů bylo i přijetí daru od ﬁrmy INTEBO s.r.o. pana
Šebka ve výši čtvrt milionu korun. Již při hlasování o programu
vystoupil pan Pípal s návrhem, že se má bod přesunout na jindy,
že nemá informace. Proto jsme se ale sešli, aby je dostal. Když
přišlo na samotné projednání, vystoupila s připraveným prohlášením paní Straková, že nepodpoří žádné přijetí daru od ﬁrmy,
která získala veřejnou zakázku bez výběrového řízení. No, v případě, že zákon nevyžaduje výběrové řízení, obracíme se na ﬁrmy vyzkoušené a místní. Ona totiž nejnižší cena nemusí znamenat vítězství. A samotné hlasování? Pan Šebek se zdržel. Poté, co
vysvětlil, že školka potřebuje hračky, povlečení, matrace a další a další věci, nejen jím vyrobený nábytek, čekal, že podpora
bude i ze strany opozice. Pan Hájek a pan Pípal se zdrželi, paní

Straková s paní Gabrielovou hlasovaly proti přijetí daru. A sedm
zbývajících zastupitelů nedalo svým souhlasem většinu ze všech
zastupitelů, tedy potřebných osm hlasů. Bohužel to není ojedinělý případ, kdy jdou zájmy obce stranou. Při schvalování
změny územního plánu č. 1 opozice odmítla pro tento návrh
hlasovat. A co zásadního řeší tato změna? Umístění nového vodovodního přivaděče a označení tohoto díla jako veřejně prospěšnou stavbu, umístění budoucí sportovní haly a znovu její
označení za veřejně prospěšnou stavbu. Jiný příklad? Na den
otevřených dveří nové mateřské školky dorazil ze sedmi opozičních zastupitelů jen jeden, pan Šimonek. Těch zbývajících šest
se o obecní investici za 70 milionů vůbec nezajímalo a ani jsem
nezaznamenal snahu, něco se o školce dovědět. Svůj názor na
naši opozici jsem si již vytvořil. Řídí se heslem: „Čím hůř, tím
líp!“. A to je v komunální politice to nejstrašnější.
Sepsal Mirek Stoklasa

DAR
Když jsme schvalovali na radě obce návrh programu říjnového jednání zastupitelstva obce, byl jedním z bodů ﬁnanční dar
ve výši 250 tisíc nové mateřské školce od ﬁrmy INTEBO, s.r.o.
Zase jeden bezproblémový bod, řekl jsem si. Jaké však bylo mé
překvapení, když se schvaloval program jednání zastupitelstva,
kde ústy pana zastupitele Pípala, padl návrh na odsun tohoto bodu z důvodu mála informací. Projednání tohoto bodu
nicméně bylo schváleno s tím, že informace k němu budou
podány. Což se také stalo. Člen zastupitelstva a majitel ﬁrmy
INTEBO vysvětlil všem, proč chce dát naší školce ﬁnanční dar
a na co, tedy na to, co sám nevyrábí a především na hračky pro
děti. Opoziční zastupitelé však stále tvrdili, že mají málo informací, že dar je přinejmenším podezřelý. Jaké další informace
by potřebovali, jsme se však nedověděli, jediný konkrétní důvod, proč s darem nesouhlasí, nebyl uveden. Vlastě ne. Jeden
důvod předala paní zastupitelka Straková předem připravený
a vytištěný na počítači, tedy ten, že s přijetím daru nesouhlasí, protože zakázka na dodávku nábytku byla ﬁrmě INTEBO
zadána bez výběrového řízení. Pokud se vám některým zdá, že
tento důvod s otázkou přijetí daru poněkud nesouvisí, nejste
sami. Podotýkám, že provádět výběrové řízení na dodávku nábytku jsme nemuseli a ceny jsme si ohlídali, jsou ostatně veřejně dostupné a každý si je může zkontrolovat. Navíc je dostali
všichni zastupitelé jako podklad k jednání zastupitelstva. Další
důvody, proč místní dodavatel, když už ho tady máme, by vyšly
na samostatný článek.
Další, pro mne překvapivý důvod, proč opozice nesouhlasila
s přijetím daru, byl názor, proč je dar ﬁnanční a ne například
přímý, tedy nákup a dodávka přímo hraček. Opět jsme se nedozvěděli jediný konkrétní důvod, proč by toto řešení bylo lepší
a tedy asi přijatelné i pro opozici.
www.facebook.com/obeczvole

K tomu bych chtěl uvést, že je snad výsostným právem darujícího, jaký dar chce někomu dát, jestli mu koupí například košili
nebo mu na ni dá peníze. Argument, že přímý dar by byl lepší,
i tak neobstojí. Co by to znamenalo? Pan Šebek by musel vstoupit
do jednání se školkou, vyžádat si nějaký seznam toho, co chtějí
nakoupit, pak by to musel objednat a předat. Pro zaměstnaného
člověka docela hodně práce a časová ztráta. A co by to znamenalo pro školku? Museli by rychle vymyslet, co by měli nebo mohli
v budoucnu potřebovat, sepsat to a předat. To je podle mne velmi
nevýhodné. Při obdržení ﬁnančního daru by mohli nákup provádět postupně podle potřeby, podle toho, které hračky se opotřebovávají rychleji, jaké nové věci se na trhu objeví. Důvodů, proč je
ﬁnanční dar lepší, by v naší MŠ našli určitě ještě víc.
Proč se pan Šebek zdržel hlasování a dar tedy nebyl přijat?
Důvod je podle mne jednoduchý. Já vám, tedy obci Zvole nabízím, ale nevnucuji, dar a vy zastupitelé si rozhodněte, jestli ho
chcete nebo ne. Díky naší opozici jsme dar nechtěli. Škoda.
Lubomír Duda
říjen 2019
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OPOVAŽ SE DAROVANÉMU KONI
PODÍVAT NA ZUBY!
Jedním z bodů říjnového zasedání obce bylo přijetí daru ve
výši 250 tisíc Kč od ﬁrmy INTEBO, s.r.o., zastupitele Šebka.
Dar měl být určen na hračky v nové mateřské škole.
Děti hračky již mají a hrají si s nimi.
Protože jsme o daru měli málo informací, navrhoval zastupitel Jiří Pípal odložení tohoto bodu na další zasedání, ale to bylo
zamítnuto. Vzhledem k tomu, že obec zadává ﬁrmě INTEBO

zakázky bez výběrového řízení (jen vybavení nové mateřské
školy za cca 1 milion korun, další statisíce na vybavení nízkoprahového centra), jsme jako opoziční zastupitelé vznesli dotazy a řekli svůj názor, že nám tento způsob přijde nestandardní, proč se to řeší takto a ne například přímým darem mateřské
škole. „Mluvčí“ ﬁrmy INTEBO starosta Stoklasa nás informoval, jak je to všechno účetně složité, že to jinak nejde...
Pro přijetí daru hlasovalo sedm zastupitelů, potřebných hlasů bylo
osm. Tedy přijetí daru neprošlo. Opoziční zastupitelé byli ostatními zastupiteli obce osočeni, že díky nim přišla obec o peníze.
Ale to není pravda, protože stejně jako si pan Šebek na červnovém zasedání přihrál malou domů v podobě odhlasování prodeje obecního pozemku své ﬁrmě, tak stejným způsobem mohl
rozhodnout o přijetí daru.
Tolik na vysvětlenou.
Věřím, že pan Šebek si správnou cestu pro svůj dar určitě najde.
Jana Straková, zastupitelka
za SPOLU PRO ZVOLI A ČERNÍKY

PŘÍSPĚVEK PANA MILANA NYGRÝNA
Komentář
Uběhla nám další čtvrtina letošního roku a začátek školního roku
byl oslaven úspěšným dokončením nové školy a žáčkové mohli
naplno využívat její prostory od prvního školního dne. Zde zaslouží poděkování realizační tým, který celou školku měl na starosti včetně splnění termínu otevření, ale o detailech se v časopise
píše určitě na jiných stranách. Ještě se z mého pohledu chci omluvit panu starostovi za článěk ohledně uzavření smlouvy s ﬁrmou
Walcoo a jejího dodatku, kdy došlo k objasnění situace ohledně
navýšení ceny, kterou odsouhlasuje celá rada obce Zvole a jedná
se dle ujištění o objektivní navýšení ceny. Čerpal jsem z předaných informací. Obec dodržuje zákon a zakázky malého rozsahu
se nesoutěží, ale přidělují konkrétním ﬁrmám.
Situace ve zvolských lesích
Na zastupitelstvu obce Zvole odpovědná osoba seznámila se stavem
těžby a stavu ve zvolských lesích. Bohužel poslední vývoj počasí nepřeje přírodě a starší stromy to již těžko rozdýchávají (málo vlhkosti), takže se přistoupilo k jejich těžbě. Co je důležité, že je dodržován
plán lesního hospodářství a je zájem obnovy přírodní cestou původního zalesnění, což jsou duby. Překvapilo mě, že většina stromů jsou
velmi požehnaného věku přesahujícího 100 let a jsou rekordmani
s věkem 130 let. Koho štvou akáty, tak vězte, že byla snaha je vyplanýrovat, ale oni se nedaly a dokonce ze všech 10.000 vysazených
doubků nepřežil ani jeden a akáty si vesele rostou dále. Dále probíhala výsadba 30.000 ks nových stromků, ale kde… Jakmile skončí
těžba, bylo přislíbené, že z lesních cest zmizí zbytky po těžbě a nebude to překážková dráha pro pěší a bojový úkol přenášení kočárků.
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Lesy budou zachovány, připraví se nový lesní plán na další období,
aby byl zachován jejich účel hospodářsko-rekreačních lesů.
Odpady, odpady, odpady a zase odpady
Zde je potřeba vyzdvihnout odpovědné chování občanů Zvole
a obce, která zajišťuje možnost třídit odpad. Třídíme a máme možnost neomezeně odkládat biodpad, kde funguje i jeho svoz a přistavování kontejnerů. Bohužel někteří “ropáci” si to pletou s komunálním odpadem a odkládají i si tam i jiné, někdy i nebezpečné
odpady, což je nezodpovědné chování. Počet míst pro kontejnery
je dostačující, ale zvýší se frekvence odvozu tříděného odpadu na
sklo a přimlouvám se, aby bylo i pro papír. Kdo hledá kontejner
na plechovky, tak byl přemístěn na stanoviště vedle restaurace. Co
bylo řečeno a je zarážející, že zvyšujeme objem komunálního odpadu. Co postrádám je seznam míst tříděného odpadu včetně toho,
jaké jsou tam kontejnery. Dále zde chybí kontejner na drobný elektroodpad a případně seznam doporučených míst jeho odvozu.
Dar/nedar od firmy Intebo
V rámci zasedání zastupitelstva byl projednáván ﬁnanční dar obci ve
výši 250.000 Kč od ﬁrmy Intebo, který nakonec zastupitelstvo neodsouhlasilo. Osobně jsem překvapen, že sám předkladatel daru nakonec svůj dar nepodpořil. Z jakého důvodu ke změně postoje se můžeme jenom dohadovat. Debata byla vedena věcně v duchu toho, že
společnost Intebo dodává nábytek a příslušenství pro novou zvolskou
školku bez výběrového řízení a dar by vypadal podezřele? Z mého pohledu je to škoda, že se nakonec dar neodsouhlasil, jelikož školka by
měla možnost doplnit si pomůcky podle svých potřeb.
Milan Nygrýn
www.zvole.info
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Nabízím zkušenost
s místním realitním trhem.
Dagmar Zsáková
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Pozvánka

Inzerce

Základní škola Zvole hledá od 1. 11. 2019
asistenta pedagoga na 15–16 hodin týdně.
Více informací na tel. 731 475 040, nebo mailem zszvole@seznam.cz.

CENÍK INZERCE VE ZVOLSKÝCH NOVINÁCH
VELIKOST
ROZMĚR

CENA ZA OTIŠTĚNÍ (Kč)
JEDNORÁZOVÉ

CELOROČNÍ

2 000

6 000

1 000

3 500

600

2 000

500

1 700

400

1 400

1/1 –CELOSTRANA
184 × 250 MM

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

1/4 –ČTVRTINA
89,5 × 120 MM

1/6 –ŠESTINA
89,5 × 78 MM

1/8 – OSMINA
89,5 × 55 MM
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