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Nové hřiště
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Smutné nedělní ráno v době Covidu

SMUTNÝ ROK
Kdo by si na začátku roku 2020 pomyslel, při zpívání pod stromem, na krásné výstavě
že titěrný virus paralyzuje celý svět? A přes
ve škole a třeba v kostele při půlnoční. Většinu
to se to stalo. Každodenní zprávy o omeze- těchto akcí letos neuskutečníme, přísná hyních, zpřísňování a zase rozvolňování s pří- gienická pravidla to neumožní. Ale i přes to
mým dopadem do našich životů. Redukce
pevně věřím v lidský um vypořádat se s nekontaktů znamená větší izolaci. Nám, kteří
příznivou situací, v budoucnost a v návrat
jsou zvyklí potkávat denně desítky lidí, se „normálních“ časů.
stýská. Kulturní život obce tak trochu skončil. Přeji vám klidné Vánoce a hodně zdraví
Smutná bilance. Máme před sebou Vánoce. v novém roce.
Mirek Stoklasa
Čas, kdy se potkáváme na vánočním jarmarku,

www.zvole.info

Charitativní akce
Šlapeme pro Terezku a Petra
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Zprávy obecního úřadu

Zvolské noviny

ČINNOST ZASTUPITELSTVA
A RADY OBCE V ROCE 2020
Rok 2020 bude v historii asi nazýván koronavirovým rokem
nebo rokem Covidu19. Je pravdou, že tato pandemie zásadně
ovlivnila život celého světa, naší zemi nevyjímaje. To pochopitelně platí i pro život v naší obci a pro činnost jejích orgánů. Po
obvyklém rozjezdu na začátku nového roku se život v obci dostal
do zajetých kolejí. Konaly se tradiční akce a činnost, zejména
rady obce, probíhala obvyklým způsobem. Tak více méně uplynul první kvartál roku. Potom se však již veškerý život podřídil
„režii koronaviru“.
Přesto se ale rada obce snažila pravidelně scházet, řešit problémy
vyplývající z omezení života, musela vzít v potaz také omezenější příliv ﬁnancí, rychle reagovat na některá nařízení nouzového
stavu a odložila zamýšlené investiční akce. Přes tato omezení, se
rada do konce listopadu sešla 19×. Na svých jednáních projednala celkem 109 bodů. Z těch významnějších bych uvedl nákup
univerzálního nosiče komunální techniky Multicar (starou a již
nepojízdnou Multikáru se povedlo prodat na ND), vyhlášení
a provedení konkursního řízení na ředitelku naší MŠ, dokončení vyhodnocení a změny územního plánu obce a na jeho základu požádání Státního pozemkového fondu o bezúplatné vydání
jeho pozemků v prostoru bývalého vepřína. Dále bych zmínil
ještě schválení nákupu celkem 15 ks generátorů ozónu, které
byly neprodleně umístěny v budovách školy a mateřské školky.
Nemohu zapomenout ani na podporu neziskových organizací
v obci – schválili jsme ﬁnanční dotaci oddílu wushu SK Zvole,
dotaci oddílu moderní a estetické gymnastiky SK Eli, příspěvek
honebnímu společenstvu Okrouhlo pole, ﬁnanční příspěvek
Sokolu Zvole na vybudování venkovního ﬁtness hřiště a některé
další. Rada také schválila objednávku na zpracování studie vodovodu a kanalizace v Černíkách. Tedy kus práce se i ve ztížených
podmínkách podařil.

Zastupitelstvo se v průběhu roku do konce listopadu sešlo celkem pětkrát. Na svých zasedáních projednalo celkem 31 bodů
programu. Z důležitých bodů vybírám: schválení ﬁnanční dotace
Sokolu Zvole na výstavbu tréninkového hřiště s umělou trávou
ve výši 1 600 000 Kč, schválení Změny č. 1 územního plánu obce
nebo schválení nových zřizovacích listin základní a mateřské školy.
Důležitým bodem bylo rovněž schválení závěrečného účtu obce
za rok 2019 a neméně důležitými body bylo také schválení kalkulace cen vodného a stočného na rok 2021, strategického plánu
obce a žádostí o dotace na investiční akce.
Tedy je možné říci, že i v této složité době orgány obce nespaly,
ale pracovaly, jak jen to bylo možné.
Věřím, že v příštím roce se vše, byť asi pomalu, začne vracet do
normálních kolejí. Jen se určitě budeme muset poněkud uskrovnit, protože návrh rozpočtu na příští rok počítá s příjmy o pět
milionů menšími. Ale to je realita, tu nezměníme. Tak si alespoň
přejme, aby ten jedenadvacátý rok byl klidný bez nějakých dalších nepříjemností.
Lubomír Duda

DOTACE, PENÍZE, BEZ KTERÝCH TO NEJDE
O co méně peněz přiteče do obecního rozpočtu z rozpočtového
určení daní, o to více se musíme rozhlížet po dotacích. Tou poslední, kterou obec získala, je dotace na rekonstrukci technologie
přečerpávací stanice kanalizace na Březovské ulici před dětským
hřištěm. Rekonstrukce se právě dokončuje. Středočeský Fond
životního prostředí a zemědělství nám z celkové ceny 640 tisíc
korun zaplatí 440 tisíc korun.
Na další dotace máme políčeno u Ministerstva pro místní rozvoj. Program Podpory obnovy a rozvoje venkova nabízí pomoc
při opravách místních komunikací, při rekonstrukci veřejných
budov a budování míst aktivního odpočinku. Typujeme komunikace, na které žádost podáme. V případě úspěšné žádosti,
můžeme čerpat až 10 milionů korun, ke kterým budeme muset
přidat 2 miliony korun z obecního rozpočtu. Veřejnou budovu,
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na kterou chceme dotaci získat, je úřad na návsi (bývalé sídlo
ﬁrmy Beampra). Znovu můžeme získat až 10 milionů korun.
Aktivní odpočinek a maximální částku dvou milionů korun
pak chceme na vybudováni skateparku, po kterém touží kluci
a holky, kteří již odrostli dětským hřištím. Pravdou je, že pro
jejich věkovou kategorii nemáme nic. Poslední žádostí, kterou
budeme letos podávat je žádost do Středočeského fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NP. Tam požádáme
o peníze na studii a projektovou dokumentaci na novou školu,
o které si zatím jen velmi tiše povídáme, ale která začíná být pro
obce Zvoli a Oleško-Březová nutností.
V příštím roce, hned z jara, se budeme poohlížet na Ministerstvu
životního prostředí po penězích na dobudování kanalizace
a vodovodu v částech Zvole, kde tato infrastruktura chybí.
www.zvole.info

Zprávy obecního úřadu

Zvolské noviny
Do konce ledna pak pravděpodobně podáme žádost na opravu
posledního mlatového chodníku na návsi, toho od školy okolo
hospody až za Malý rybník. Bylo by dobře ho dodělat. Výzvu

na tuto akci vypisuje MAS Dolnobřežansko. Držme si palce,
ať to dobře dopadne.
Sepsal Mirek Stoklasa

Krásné vánoční svátky,
do roku 2021 především hodně zdraví
Vám přejí zastupitelé
za SPOLU PRO ZVOLI A ČERNÍKY
Jana Straková, Hana Šiplerová, Zdeňka Gabrielová

www.facebook.com/obeczvole
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ČERNÍKY
Na jednom z minulých zasedání zastupitelstva naší obce jedna
(jediná) přítomná paní sledující jednání v závěrečném bodu,
kterým byla diskuse, kategoricky prohlásila, že při jednání ani
jednou nepadlo slovo Černíky. Měla pravdu, to zmíněné slovo
opravdu nepadlo. Vyložil jsem si to tak, že paní si myslí, že když
se o Černíkách nemluví, tak se taky pro ně nic nedělá.
To je ovšem hluboký, ale opravdu hluboký omyl, který jsme uvedené paní na zasedání nerozmluvili. Když se o někom nebo o něčem
nemluví, neznamená to automaticky, že by se zapomnělo a nic
nedělalo. Uvědomil jsem si to, když jsem s manželkou šel po delší
době nedávno přes Černíky na procházku. Šli jsme Krajní ulicí,
která byla ještě nedávno v jejích dolních přibližně dvou třetinách
docela špatná. Co špatná. Samá díra. Nyní je perfektně vyspravená,
po výmolech ani památky. Při návratu z procházky jsme zašli také
do ulice Lomené, Příčné a Dlouhé. Příčná ulice je také v perfektním stavu, evidentně nedávno vyspravená. Jak je to možné, když
se o Černíkách na zastupitelstvech „nemluví“?

Inu to je tak. Obec má nadstandardní vztahy s ﬁrmou Kapela v nedalekém Okrouhle. S touto ﬁrmou máme dohodnuto, že když jí
přebývá nějaký materiál (zejména recyklát), tak ho může využít
tak, že s ním opraví nějakou část ulice v Černíkách. A to se i děje
a je třeba za to ﬁrmě Kapela poděkovat. Myslíme na Černíky i jinak. Máme objednáno vypracování studie kanalizace a vodovodu
a začlenění tohoto záměru do tak zvaného PRVKuKu (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací středočeského kraje), abychom byli
postupně připraveni na jejich vybudování. Nebude to samozřejmě ihned. Nejprve musíme zajistit dostatečný přívod pitné vody
do Zvole, na čemž již intenzivně pracujeme. O tom však jindy.
Doufám, že pokud ta nespokojená paní bude číst tento článek,
tak se její rozladěnost alespoň trochu zmírní. Prostě nemusí se
o něčem stále mluvit, podstatné je, aby se něco dělalo. Ale to platí
asi pro všechny a všechno.
Lubomír Duda

ŠKOLA A KORONAVIRUS
Vidím to jako dnes. Je úterý 10. března 10:00
proto je ujednáno, že budeme dětem pohod. a já odjíždím na jednání mimo školu. sílat látku a úkoly přes školní informační
Jsem na cestě asi 3 minuty a zvoní telefon. systém, se kterým umějí pracovat všichni.
„Zavřeli vám školu,“ žertuje pan starosta. Děti vše vypracují a pošlou zpět. Učitel vyTedy přesněji řečeno, já jsem si myslela, že
tiskne, opraví a pošle zpětnou vazbu. Jak
vidíte, systém je to krkolomný a zdlouhaje to vtip. Ráno něčemu takovému totiž nic
vý. Kromě toho všechny máme zkušenost
nenasvědčovalo. Pouštím rádio a nevěřím
svým uším. Do apríla daleko, ona to snad
s tím, že na zpětnou vazbu většina žáků
bude pravda! Od té chvíle telefony drnčí
už ani nekoukne.
a drnčí. Rodiče, učitelé, ředitelé ze soused- Po týdnu je jasné, že tudy cesta nepoveních škol… Ale já vím jen to, co slyším ze
de. Jednak jsou zde náznaky, že se situace
sdělovacích prostředků. Ministerstvo mlčí. nevyvíjí k opětovnému návratu do lavic,
Opravdu se zdá, že zítra děti do školy nej- a jednak nastavený systém dost drhne. Je
dou, a to až do odvolání. Hm. Jak dlouho
tedy rozhodnuto, že se pokusíme o onto může trvat? Týden, dva?
-line výuku. A opět jsou tu otázky. Jakou
Druhý den ráno se na provozní poradě do- platformu zvolíme? Někdo už pracoval se
mlouváme, jak dál. S distanční výukou ne- ZOOM, někdo s MS Teams, Skype nebo
má nikdo z nás zkušenosti. Předpokládáme, WhatsApp. Dobrá, každá třídní učitelka
že tento stav snad nebude trvat dlouho, zvolila, co jí bylo nejbližší, a po domluvě
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s dětmi a hlavně rodiči se pustila do vod
naprosto neprozkoumaných.
Na tomto místě patří rodičům ohromný
dík. Naprostá většina z nich měla pochopení a nabízela pomocnou ruku. Ti, kteří
neměli potřebné vybavení, odjeli do Alzy
nebo jinam a vykoupili poslední webkamery, případně sluchátka. Možná, že si
situaci idealizuji, ale od jara mám opravdu intenzivní pocit sounáležitosti se všemi
zúčastněnými.
A velký dík patří také učitelkám. Prokázaly,
že učit se je nedílnou a nezbytnou součástí
našeho povolání. Během prvního zavření
škol objevily všemožné internetové stránky
s mnoha didaktickými hrami, přípravami
a materiály, sledovaly tutoriály a pomocí
nich vytvářely vlastní interaktivní aktivity.
V tomto směru nám koronavirus vlastně
www.zvole.info

Škola

Zvolské noviny

pomohl. Za běžných okolností nevedeme
prezenční hodiny jako přednášku, protože
to s malými dětmi ani nejde. Chvilku v lavicích, chvilku na koberci, práce ve dvojicích,
ve skupinách… Zkrátka práce je různorodá. A teď najednou on-line. Nikoho nebaví
jen sedět před monitorem a mluvit nebo
poslouchat. I výuku přes obrazovku bylo
nutné oživit. Proto se i ty nejzavilejší odpůrkyně IT techniky pustily do brouzdání
po internetu a hledání nových možností.
V tomto směru došlo k velkému posunu
v řadách pedagogů.
Návrat do tříd v novém školním roce jsme
všichni přijali s úlevou. To jsme ještě netušili,
že to nebude mít dlouhého trvání. I když
něco se předpokládat dalo. Druhé zavření
škol sice také přišlo rychle, ale ministerstvo
už komunikovalo lépe a srozumitelněji.
Učitelé věděli, do čeho jdou. Na naší škole
jsme se s kolegyněmi shodly na sjednocení
používané platformy a zkušenosti z jara
okamžitě aplikovaly do výuky.
Na začátku prosince jsme zpět ve škole,
i když se značnými omezeními. Nevadí,
hlavně, že vidíme dětem do očí, z jejich
bezprostředních reakcí poznáme, jestli
všemu rozumějí, rozvíjíme jejich schopnost kooperace. Nevím, zda to platí i ve

www.facebook.com/obeczvole

chvíli, kdy čtete tento článek, ale
moc bych si to přála. I přes rozvoj pedagogů v oblasti IT jsou tu
nesporná negativa. Nehodlám
se pouštět do rozborů psychologických a zdravotnických. Mohu
zmínit jen naše přízemní trable.
Pro učitele? Příprava nám trvá
mnohem déle. Je nutné popsat
zadání tak, aby mu rozuměli i ti,
kteří se online výuky ten den nezúčastní, vytvořit výukové materiály pro práci bez klasické tabule,
najít na youtube návodná videa.
Opravování domácích úkolů znamená stáhnout, vytisknout nebo
otevřít v jiném programu, opravit, uložit,
přiložit a poslat zpět, sesmolit slovní komentář. Nemůžeme učit celou třídu najednou.
Ti nejmenší jsou rozděleni do malých, třeba jen čtyřčlenných skupin, s přibývajícím
věkem se skupiny sice zvětšují, ale nikdy
nejsou všichni.
Pro rodiče? Je velmi obtížné skloubit vlastní
zaměstnání s rolí asistenta pedagoga, kuchařky, psychologa, koordinátora volného
času a naháněče k plnění úkolů.
A pro žáky? Ani dospělý neudrží za počítačem dlouhodobě pozornost. Natožpak

malé dítě. A teď si představte, kolik lákadel
je doma. Pes, kočka, králík, potkan, sourozenec, lednice, mobil, na kterém lze při
vypnutí kamery hrát hru… Nehledě na to,
že zápas s internetovým připojením a technikou často narušuje i opravdové odhodlání
se v hodině něco dozvědět.
Přání na závěr se nabízí.
Přeji nejen klidné Vánoce strávené se všemi blízkými, ale šťastný a hlavně normální
nový rok.
Lucie Strejcová

prosinec 2020
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KNIHOVNA OPĚT OŽILA

Od 25. 11. 2020 jsme opět otevřeli knihovnu pro naše milé čtenáře. Výpůjční hodiny jsou v úterý od 10 do 12 a ve čtvrtek
od 16 do 18 hod.
Zatím probíhají výpůjčky v provizorním režimu mezi dveřmi, ale jistě se dočkáme příznivější situace a vše bude zase
v plném chodu. Na našich webových stránkách při rozliknutí
Kultura  Polyfunkční dům  Knihovna  On-line katalog
si můžete v databázi zvolské knihovny knihy vybrat. Pokud mi
váš výběr zašlete na e-mail: kultura@zvole.info knížky vám připravím a vyzvednete si je při vaší návštěvě. Samozřejmě, že vám
v knihovně s výběrem také ráda poradím.
Finanční fond pro knihovnu pro tento rok jsem vyždímala do
posledního haléře a již se nemohu dočkat, jak v roce 2021 pro

vás budu opět vybírat zajímavé tituly. Při nákupech vítám a hodně
využívám vašich doporučení. Taktéž mi vaše tipy pro zakoupení,
můžete posílat na email.
V oblasti kulturních akcí máme pořád nucené prázdniny, ale
jistě se také dočkáme. Kulturním pořadům v sále Polydomu se
od roku 2021 bude s láskou a velkou péčí věnovat Jaroslav Strejc.
Pokud budete mít nějaké návrhy nebo nápady s důvěrou se na
něj obracejte – kontakt: 603 235 833.
Přeji vám všem opravdu klidné Vánoce v tom pravém slova smyslu,
vynechejte všechen ten předvánoční shon a rozruch a v klídečku si užívejte rodinné pohody při čtení knížek z naší knihovny.
Věra Humlová

SPLNILI JSME SI SPORTOVNÍ
SEN, MÁME NOVÁ HŘIŠTĚ
Ve velmi komorním duchu a s dodržením všech hygienických opatření proběhlo v sobotu 24. října 2020 v areálu fotbalového hřiště
ve Zvoli „slavnostní“ zprovoznění nového tréninkového hřiště
s umělou trávou a zároveň i otevření workoutového hřiště.
Už mnoho let jsme snili o možnosti trénovat v zimním nebo
deštivém období na důstojné tréninkové ploše. A s přibývajícím
množstvím hráčů zejména v dětských kategoriích se rekonstrukce tréninkové plochy stala téměř nutností. Projekt jsme měli připravený řadu let a pravidelně jsme každoročně podávali žádost
o dotaci u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Sedmkrát
jsme byli neúspěšní. Na podzim roku 2019 jsme upravenou žádost
podali znovu a ve stejném čase jsme poslali i žádost do Nadace
ČEZ o dotaci na výstavbu venkovního workoutového hřiště. Přes
zimu jsme se věnovali dalším projektům a hlavně trénování mládeže. V březnu přišla restriktivní covidová opatření a souběžně
s nimi i informace, že jsme získali dotaci jak od Nadace ČEZ, tak
od MŠMT. Měli jsme samozřejmě velikou radost, ale zároveň
i obavy, jestli se stihnou projekty, vzhledem ke všem omezením,
realizovat. Naštěstí byly všechny termíny dodrženy a hřiště jsou
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připravená k používání. Ještě jsme chtěli na podzim provést terénní úpravy okolo hřišť (část brigádně), ale deštivý podzim a další
koronavirová omezení nám to bohužel neumožnily. Máme je
tedy v plánu na začátek roku 2021.
Workoutové hřiště je určeno široké veřejnosti, je možné ho využívat ve všední dny od 16:00 do 20:00, o víkendu od 12:00 do 20:00.
V rámci terénních úprav hřiště oplotíme a pak bude přístupné
bez časového omezení.
Hřiště s umělou trávou o rozměrech 55 × 33 m je určeno primárně
pro fotbalové tréninky členů našeho oddílu, dále bude využíváno ZŠ Zvole. Termíny, kdy hřiště nebude využíváno těmito dvěma subjekty, bychom rádi nabídli okolním fotbalovým klubům
a obyvatelům Zvole k pronájmu. Ceník pronájmu připravujeme

www.facebook.com/obeczvole
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a bude k dispozici spolu s časovým rozvrhem a volnými časy začátkem ledna na adrese www.fotbalzvole.banda.cz. Zároveň ho
otiskneme v dalším čísle Zvolských novin.
Na závěr je důležité poznamenat, že osvětlené tréninkové hřiště
(investice 5,7 mil. Kč) se podařilo realizovat díky ﬁnancování
z dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Obce
Zvole. Workoutové hřiště (investice 155 tis. Kč) podpořila
Nadace ČEZ v rámci grantu Oranžové hřiště a i tuto sportovní plochu z části ﬁnancovala Obec Zvole. U obou projektů se
svými ﬁnančními prostředky podílel i náš oddíl. Všem tímto
samozřejmě moc děkujeme!
Helena Andronikova

prosinec 2020
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FOTBAL V DOBĚ
KORONAVIROVÉ

Rok 2020 se nesl ve znamení koronaviru, jež ovlivnil životy nás
všech. Na jednu stranu jistě negativně, ale na tu druhou přinesl
i méně negativní změny – rodiny trávily více času spolu, každý
z nás se přizpůsoboval změnám a možná jsme si začali více vážit
maličkostí. Nejinak tomu bylo u fotbalu.
V lednu a únoru naše mládež jako každý rok trénovala v halách
a tělocvičnách především v blízkém okolí – v Ohrobci, Břežanech,
Lipencích, ale i jinde. Mladší i starší žáci a dorostenci hráli zimní
ligu a i ostatní skupinky sehrály několik přátelských utkání. Pak
přišel březen. 11. 3. jsme odeslali všem rodičům našich malých
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i větších sportovců nemilou zprávu – tréninky a zápasy se vzhledem k situaci až do odvolání ruší. V té době jsme všichni ještě
doufali, že je to otázka maximálně pár týdnů. Koncem března
začínalo být jasné, že to tak nebude. A tak začaly vznikat první
online tréninkové skupinky, převážně na WhatsAppu. Velmi mile
nás překvapila odezva ze strany dětí – u těch větších jsme to tak
trochu očekávali. Ale skupinka skvěle fungovala i u našich nejmenších sportovců, kde báječně spolupracovali rodiče a poctivě
svá dítka nahrávali a jejich výkony sdíleli a motivovali tak i ostatní. U starší přípravky proběhly i online schůzky na zoomu, kde
si mohli kluci popovídat a trenéři mohli
přidávat pár sportovních tipů. Tato situace
vydržela až do prvního květnového týdne.
V půlce května jsme konečně mohli odeslat
další zprávu – opět trénujeme! Vzhledem
k tomu, že oﬁciální soutěže FAČR byly
zrušené, trenéři naplánovali pro kluky
(a holky) mnoho přátelských utkání. Děti
byly plné elánu a na trénincích bylo plno.
Ano, stále se dodržovala bezpečnostní
opatření, šatny byly zavřené, ale radost to
nikomu nezkazilo a v dobré náladě jsme
dotrénovali až do začátku prázdnin.
V srpnu se kluci a holky z ročníků 2008 až
2010 zúčastnili třídenního soustředění pod
vedením našich trenérů. A pak už přišlo
www.zvole.info
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září a konečně se rozběhly jak standardní
tréninky, tak i soutěže FAČR. Hned první
týden hráli naši fotbalisti turnaje a zápasy a do nové sezóny nastoupili v plné síle.
K tomu se stále rozrůstaly řady těch nejmenších sportovců. V nejmladší skupince
máme letos 23 malých fotbalistů. Naštěstí
se rozšířil i trenérský tým, nové posily přichází především z řad sportujících tatínků.
Perfektně rozjeté září nám v říjnu přibrzdila
další vlna epidemie. Za dodržení přísných
hygienických opatření jsme trénovali dál,
zápasy probíhaly v režimu bez diváků, došlo
k dalším restrikcím, trénovalo se ve skupinkách po šesti. Po podzimních prázdninách
se tréninky opět musely rušit a vrátili jsme
se zpět k online fotbalu.
V mezičase se úspěšně dokončila výstavba nového tréninkového hřiště, takže nyní, když máme tréninky v šestičlenných skupinkách opět povoleny, můžou děti opět
aktivně sportovat.
A na závěr mi dovolte malé předvánoční poděkování. Děkujeme
dětem. Za to, že to nevzdávají, že je fotbal stále baví, že chodí na
tréninky a dávaji do toho vše. Děkujeme trenérům. Ani pro ně
není lehké sloučit práci, rodinu a tréninky dohromady, dělají vše
ve svém volném čase a dobrovolně. A děkujeme rodičům. Za fandění během zápasů, za videa, za fotky, za taxikaření, za servis, který

www.facebook.com/obeczvole
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našim fotbalistům poskytujete, za to, že jste je udrželi motivované, když my jsme nemohli. A děkujeme i naší “šéfové”, protože
bez Heleny Andronikové by ve Zvoli fotbal pro děti neexistoval.
Fotbal totiž bohužel nejsou jen lidé, míč a tráva, ale i mnoho
a mnoho neviditelného papírování, organizování a vyřizování.
Za Sokol Zvole Vám přejeme krásné svátky, mnoho zdraví
a klidný čas. Rok 2020 byl velká lekce pro všechny a doufáme,
že 2021 bude lepší.
Zapsala Adéla Radilová

prosinec 2020
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AKCE ŠLAPEME

PRO TEREZKU A PETRA

Dovolte mi se krátce vrátit z mého pohledu
k nejvýznamnější akci, která se tento rok
konala pod záštitou Sokola Zvole. Vždy
jsem chtěla, aby naše práce s mládeží nespočívala jen v tom, jak lépe naučit děti hrát
fotbal, skákat nebo běhat. Při naší práci se
snažíme děti také trošku vychovávat, uvědomovat si, že ne každý má v životě štěstí,
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aby mohl ve volném čase dělat to, co chce,
ať už je to sport nebo jiná aktivita.
V této předvánoční době je přes všechen
shon a spěch také dobré se zamyslet nad
tím, co je v životě důležité a jak bychom
třeba mohli někomu v těžké životní situaci pomoci. Takto nějak jsem přemýšlela
v loňském adventním čase a napadlo mě

uspořádat charitativní akci ve prospěch
Terezky – kamarádky a spolužačky některých našich mladých hráčů, která je po tragické nehodě upoutána na lůžko. A také ve
prospěch Petra, který byl dlouholetý člen
Sokola, bývalý hráč a je po mozkové příhodě stejně jako Terezka odkázán na péči
nejbližších. Nápad uspořádat charitativní

www.zvole.info
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sportovní odpoledne s fotbalovým zápasem, koncertem a doprovodným programem vznikal postupně a stejně tak postupně vznikal tým zapálených lidí, kteří
ve svém volném čase byli ochotni přiložit
pomocnou ruku. V únoru jsme zažádali
Středočeský krajský úřad o povolení sbírky
a začala náročná práce s přípravou celého
programu. Nelze zde jmenovat všechny,
kteří pomáhali, ale ráda bych jim touto
cestou alespoň poděkovala.
Od počátku vyhlášení celé akce se nám
dařilo také získávat ﬁnanční prostředky
na charitativním účtu jak od občanů, tak
od právnických osob. A pak přišel konec
března a uzavření sportovního areálu v souvislosti s epidemií koronaviru. A hlavně
došlo i k zásadnímu omezení života v celé
republice. Bylo jasné, že charitativní sportovní den, který v té době měl už svůj název
„Hrajeme pro Terezku a Petra“, nepůjde
v nejbližší době uskutečnit.
Bylo nám líto celou akci zrušit, a mě napadlo předělat projekt z „Hrajeme“ na
„Šlapeme“. Tak vznikla akce Šlapeme pro
Terezku a Petra. Za symbolickou darovanou stokorunu každý přihlášený dostal

www.facebook.com/obeczvole

svoje startovní číslo a měl za
úkol ušlapat kdekoliv na planetě během jednoho měsíce
alespoň 10 km.
Rozjela se příprava, spousta lidí
znovu pomáhala, k propagaci akce přispěly i sociální sítě.
Patronkou akce se symbolicky
stala česká cyklistická reprezentantka v cross country Karla
Štěpánová. A mohli jsme všichni
naplno začít šlapat. Naším cílem bylo vybrat ve sbírce alespoň 100 tisíc korun. Tento cíl se
rychle ukázal příliš skromným,
mnoho lidí darovalo mnohem
více než jen symbolickou stokorunu. Takže jsme za pomoci vás všech, co jste šlapali, ale
také pádlovali, běhali, chodili,
jezdili na kolečkových bruslích
nebo „jen“ darovali peníze na charitativní účet (a bylo vás více než 600 dárců
z celé republiky), vybrali neuvěřitelných
379 840 Kč. Celý měsíc od 25. května 2020
až do 21. června 2020 jsme se vzájemně
potkávali se startovními čísly na kolech,

Karla Štěpánová – patronka akce

dresech, bundách, batohách. Nejmladší
účastníci byli v kočárku, nejstarší účastnice zanedlouho oslaví devadesáté první
narozeniny. Určitě stojí za zmínku i to, že
se akce zúčastnily i celé zájmové skupiny
a spolky z okolí.
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Ve středu 24. června 2020 proběhla v areálu Sokola Zvole slavnostní tombola, kterou jsme chtěli symbolicky poděkovat
alespoň některým z vás. Po ukončení
tomboly jsme pak i za účasti patronky
Karly Štěpánové, pana starosty a zástupce

Zvolské noviny

okresního fotbalového svazu předali jménem našeho oddílu výtěžek akce zástupcům Terezky a Petra.
Věřte mi, že mě osobně výsledek této akce
velmi překvapil a utvrdil v tom, že je mezi
námi spousta lidí, kteří rádi pomohou a to

nejen v předvánočním čase. A to je asi
nejlepší výsledek celé akce Šlapeme pro
Terezku a Petra.
Všem vám velmi děkuji, přeji krásné
Vánoce a vše nejlepší a hodně zdraví v roce
nadcházejícím.
Helena Andronikova

Hospodský kvíz

KVÍZOVÉ OTÁZKY…
1. Který titul dostávají momentálně po vystudování
doktoři zubního lékařství?
2. Jak se nazývá odběrný koš na načesaný chmel o objemu cca 24 litrů? Stejné pojmenování má i staročeská objemová míra.
3. Napište křestní jméno druhé manželky nově zvoleného
prezidenta USA Joa Bidena.
4. Doplňte listopadovou pranostiku: Na svatého Otmara
není vidět ***.
5. Kdo získal naši jedinou atletickou medaili na poslední
olympiádě v Riu?
6. Který vitamín z řady B neobsahuje rostlinná strava
a vegani ho musí přijímat v podobě doplňků stravy?
7. Ve kterém státě kromě Řecka je úředním jazykem
řečtina?
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8. Které jméno na C dostala trampská obdoba dívčího
památníčku?
9. Jak se jmenuje disciplína, která se specializuje na
vady řeči a jejich léčbu?
10. Ve kterém českém filmu se hlavní postava jmenuje
František Louka?
11. Zpevnění stěn tunelu nebo důlní štoly pomocí výztuže za účelem zabránění závalům se nazývá slovem na
„V“. Jak?
12. Jak se jmenuje staroitalská bohyně dvojí tváře, znamení nestálého štěstí a náhody, zobrazována na okřídlené kouli nebo lastuře zmítající se na moři?
Správné odpovědi najdete na straně 14.

www.zvole.info
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Vzpomínky z konce roku
...aneb vánočně o Zvoli
1945: Stalo se před 75 roky:

HOKEJOVÉ „HODY“ NA „VELKÉM RYBNÍKU“
Nově nabyté svobody od květnového konce II. světové války si
užívaly všechny zdejší spolky a korporace. Vánoční a novoroční
čas s chutí zasvětili sportu zdejší hokejisté. Svátek – nesvátek odehráli na „velkém rybníku“ i dva zápasy za den! Po dopoledním
„matiné“ od desíti už o druhé odpolední hráli znovu.
Silvestrovskou sestavu z roku 1945 představují tito hráči. Stojící
odleva František a Jaroslav Škobisové, František Hůrka, Antonín
Přeučil (břežanský rychlík „Tonda-kafe“), Antonín Zeman
a Josef s Františkem Strnadové (nebo-li Brabčák s Kanárem),
dole odleva jsou Emil Urban (unikátní bruslař ze Lhoty), Luděk
Jánský a Václav Alexandr. Mezi pravidelné hráče patřili ještě
Josef Blecha, Stanislav Šticha, Josef Svoboda a Miroslav Doležal
(ten hrál týž večer na zvolském plese)

1955 : Stalo se před 65 roky:

PANÍ MARJÁNKA, MATKA PLUKU NA PRAHU
NEJSLAVNĚJŠÍ ÉRY NAŠICH OCHOTNÍKŮ
Není nadsázkou, že nejslavnější éru zažívali zdejší divadelní ochotníci od Vánoc
1955 do Vánoc 1957 pod režijní taktovkou mladého „učitelského“ Jaromíra
Vitvara. Vrcholem byly určitě dvě inscenace. Paní Marjánka, matka pluku v titulní
roli s Jarmilou Trefnou a Osudy dobrého

www.facebook.com/obeczvole

vojáka Švejka s hlavním hrdinou v podání
Stanislava Štichy.
Tento snímek byl pořízen po premiéře
kusu Paní Marjánka, matka pluku, aneb
ženské srdce. Připomínáme si proto osoby,
jimž tleskaly vyprodané sály i ve Vraném,
Jílovém, Kamenném Přívozu či Dolních

Břežanech. V závorce uvádíme roli, v níž
byl kdo obsazen.
Odleva řada stojících: Josef Hladík (Koděra,
poddaný místního zemanství), Jaroslav
Šafránek (Zajíček, ve službě u zdejšího
zemana), Karel Justián (honec Polenáč),
Josef Blábol (Honza, pacholek na statku), hostující nápověda, Ladislav Hodač
(Štěpán, zemanův komorník), Miroslav
Doležal (hudební doprovod a v alternaci s Václavem Volánkem i myslivecká
služba Jelínek), Vladimír Malý (profous Poutecký), Olga Vitvarová (výprava
a masky), Jaroslava Malá (Liduška, dcera
hostinského), Jaroslav Malý (Vojtěch, desátník, syn Marjánky), František Škobis
(strážmistr Sekáček). Dolní řada sedících
rovněž zleva: Karel Vocetka (Kilián, synek ze statku), František Malířský (učitel
Vorlický), Jaromír Vitvar (scénář a režie),
Jarmila Trefná (paní Marjánka), Václav
Červený (zeman Zápolský) a Stanislav
Šticha (hostinský Kvasnička).

prosinec 2020
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1965: Stalo se před 55 roky:

MYSLIVECKÁ „POSLEDNÍ
LEČ“ JAKO TRADIČNÍ
SILVESTROVSKÝ PLES
Silvestr na parketu měl dlouholetou tradici. Byla to myslivecká „Poslední
leč“ s tradičně nejbohatší tombolou. Tu naši myslivci plnili opravdu
štědře. I stovka „lístků“ v tombole vyhrávala!
A stojí za to zmínit ta dávná jména „králů střelců“ místních honů: pan
„hajný“ Benedikt z Březové, zvolský „lesní“ Jaroslav Eisenreich, Ladislav
Krásný, František a Emanuel Strnadové, Václav Kverka z Ohrobce,
František Kusbach ze Lhoty či hokejový „šéf“ František Škobis (ten je
na našem snímku, právě z roku 1965). Hudbu při těchto plesech obstarávaly nejčastěji kapely známého autora a skladatele Václava Zemana
z Hodkovic a vranského Jaroslava Havlíčka.
Pořadatelé obvykle mohli nahlásit: vyprodáno.

Správné odpovědi kvízu ze strany 12: 1. MDDr. 2. Věrtel. 3. Jill. 4. Komára. 5. Barbora Špotáková (bronz v hodu oštěpem). 6. B12.
7. V Kyperské republice. 8. Cancák. 9. Logopedie (z řeckého logos = slovo a paideia = výchova) . 10. Kolja. 11. Výdřeva. 12. Fortuna.
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CENÍK INZERCE
VE ZVOLSKÝCH NOVINÁCH
Ɣ PRODEJE
Ɣ PRONÁJMY

VELIKOST
ROZMĚR (š × v)

Ɣ .283ċ
Ɣ PORADENSTVÍ
Ɣ ODHADY
352'ċ',&.È
ěË=(1Ë

1/1 –CELOSTRANA
184 × 250 MM

Ɣ (1(5*(7,&.e
ŠTÍTKY

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

Nabízím zkušenost
s místním realitním trhem.
Dagmar Zsáková
9iãPtVWQtUHDOLWQtPDNOpĜ

1/4 –ČTVRTINA
89,5 × 120 MM

1/6 –ŠESTINA
89,5 × 78 MM

1/8 – OSMINA
89,5 × 55 MM

CENA ZA OTIŠTĚNÍ (Kč)
JEDNORÁZOVÉ

CELOROČNÍ

2 000

6 000

1 000

3 500

600

2 000

500

1 700

400

1 400

VÁNOČNÍ AKCE
V KOSTELE
SV. MARKÉTY
Milí spoluobčané,
až budete číst tyto řádky, bude jistě jasnější situace,
jak koronavir ovlivní naše vánoční aktivity v kostele
sv. Markéty ve Zvoli. Už teď je jisté, že se neuskuteční
tradiční „Česká mše vánoční“ Jakuba Jana Ryby v podání Zpěváckého spolku Hlahol.
Na co se ale můžeme těšit, je rozdávání Betlémského
světla, které proběhne na Štědrý den od 13 do 15 hodin. S „Půlnoční“ také počítáme. Pokud to situace
dovolí, bude v kostele, pokud ne, připravíme ji pod
širý nebem v blízkosti kostela. Začátek „Půlnoční“ již
tradičně ve 22 hodin. Těším se na setkání s vámi při
oslavě Kristova narození.
Vše dobré Vám přeje
Vladimír Hudousek

Vánoční strom Viktorka v Černíkách
www.facebook.com/obeczvole
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VÁNOCE
Vánoce jsou svátkem, který máme všichni rádi. Je to čas kdy, se sejdou
příbuzní, co se dlouho neviděli, rodiče uvidí své děti, prarodiče
vnoučata, setkávají se blízcí známí, přátelé a kamarádi. Pro většinu
z nás je tato část roku nejhezčí a dlouho očekávaným okamžikem.
Víte co? Letošní svátky budou sice trochu jiné. Jenže pořád to budou Vánoce. Mohly by být bílé, se sněhovou zářivou pokrývkou
všeho kolem, ale jestli nebudou, nevadí. No alespoň nebudeme
mít boty a oblečení od soli, když si nechtěnou náhodou zajezdíme na zadku po chodníku.
To, že nemůžeme jít nakupovat mnohdy zbytečnosti v domnění,
že to udělá radost, tak to není taková škoda. Je to čas, kdy můžeme
být spolu, dělat společné věci, užívat si chvilek, kdy máme jeden
druhého, nebo jen tak proležet celé svátky v posteli.
Ty letošní budou trochu jiné. Víte, Vánoce ani tak nejsou o nakupování, ale spíš o tom, aby byli spolu všichni šťastní, aby byli
všichni zdraví, aby se všichni sešli u slavnostně prostřeného stolu.
Takže bychom si měli vážit toho, že jsme zdraví i toho, že někoho
kolem sebe máme. Každý tohle štěstí nemá.
Takže si užijte Vánoce takové, jaké jsou, takové, jaké se líbí Vám.
Budou takové, jaké je chcete mít, ale hlavně ať jsou šťastné a veselé.
Přejí Marek (12) a Patrik (14) Šímovi

Autorkou fotograﬁe je Jana Řezníčková
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