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Nejprve se sluší poděkovat všem, kteří přišli
vyjádřit svůj názor a do volební urny vhodili
jeden z osmnácti obdržených volebních lístků politických stran či uskupení. Před čtyřmi lety byl výběr větší, ve Zvoli se dalo volit
z dvaceti šesti uskupení. Ale nemyslím, že by
byl výběr horší. Volební účast, jak je ve Zvoli
zvykem, převýšila výrazně celostátní průměr,

komise při sčítání hlasů a jsem přesvědčen,
že jak vysoká účast ve volbách, tak výsledky
samotných voleb vypovídají o touze voličů
po změně. Sám jsem v poslední době úplně
nechápal tempo zadlužování našeho státu.
Ani deﬁcitní rozpočty v době, kdy se naší
ekonomice dařilo, nevypovídaly o úplně odpovědném vládnutí. Nemyslím si, že máme
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který byl 65,54 %. Z 1331 voličů zapsaných
ve volebním seznamu Zvole jich přišlo 1048,
což je 78,74 %. Procentuální nárůst oproti
roku 2017 je v celostátní i zvolské statistice
stejný – 5 %. Nad výslednými čísly si dnes
lámou hlavy analytické týmy, politologové
předkládají vysvětlení, hledají se chyby v jednotlivých stranách, podávají demise. Můj
pohled není tak odborný. Viděl jsem většinu
zvolských voličů, byl jsem jako člen volební
www.zvole.info

budoucím generacím předávat dluhy. Přejme
si, a to bez rozdílu pro koho jsme hlasovali,
aby povolební vývoj směřoval ke stabilitě.
Zkusme dát novým vládcům šanci uskutečnit jejich předvolební sliby. Nebudou to
mít lehké. Sledujme jejich počínání a přejme
jim úspěch. Vždyť tato země je naše a jistě
nám na ní záleží.
Sepsal Mirek Stoklasa

Úspěchy našich
malých gymnastek
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STAVBA NOVÉHO OBECNÍHO
ÚŘADU ZAHÁJENA

Stavbu obecního úřadu na návsi jsme zahájili výběrovým řízením na zhotovitele. Bylo připraveno výběrové řízení a uveřejněno na portále pro veřejná výběrová řízení „Vhodné uveřejnění“.
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 11 stavebních ﬁrem,
byla vybrána ﬁrma nejlevnější a to APZB trading s.r.o. Vzhledem
k tomu, že tato vybraná společnost nesplnila zadávací podmínky a nepředala bankovní záruku na výstavbu, bylo nutno oslovit
druhou ﬁrmu v pořadí a to společnost VISTORIA CZ a.s. Tato
ﬁrma veškeré podmínky splnila a v červenci 2021 byla smlouva
podepsána. Cena za práce byla téměř shodná s nejlevnější nabídkou a byla ve výši 16,8 mil. Kč bez DPH.
Před zahájením výstavby samotného objektu obecního úřadu
jsme provedli částečnou demolici původního objektu a vybudovali
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oplocení z betonových plotových dílců
včetně opěrných stěn.
Samotná výstavba byla zahájena v červenci,
předpoklad dokončení vč. vydání kolaudačního souhlasu je stanoven na září 2022.
V současné době jsou provedeny základy,
ležaté rozvody kanalizace vč. vsakovacích
objektů pro vsak dešťové vody. Dále se
provádějí vyzdívky stěn a příček.
Objekt bude tvořen ze tří částí, krajní objekty budou zastřešeny klasickou sedlovou střechou a prostřední spojovací krček
bude mít plochou střechu. Východní část
o půdorysném tvaru obdélníku s rozměry 26,75 × 10 m bude mít v jižní části dvě
nadzemní podlaží. V 2. NP bude umístěn
sklad. Konferenční místnost v severní části bude otevřená až do krovu. Zastřešení
bude sedlovou střechou se sklonem 35°
s výškou hřebene 7,6 m. V této části budou
umístěné kanceláře úřadu a jejich zázemí.
Západní část o půdorysném tvaru obdélníku s rozměry 16,25 × 6,4 m bude mít pouze jedno nadzemní
podlaží. Tato část bude taktéž zastřešena sedlovou střechou se
sklonem 35° s výškou hřebene 6,4 m. V této části budou umístěny
kancelářské prostory, předpokládáme sem přemístit v budoucnu
poštu. Prostřední část o půdorysném tvaru písmene L s maximálními rozměry 6,6 × 15,2 m bude mít jedno nadzemní podlaží.
Zastřešena bude plochou střechou s výškou atiky 4,0 m. V této
části bude společný vstupní prostor, čekárna k úřadu včetně sociálního zařízení pro návštěvníky a podatelna úřadu.
Šikmé střechy budou mít klasickou skládanou krytinu. Plochá
střecha bude s PVC fólií. Prostřední část bude mít fasádu obloženou dřevěným obkladem pouze z uličního pohledu, východní
část bude mít štítovou stěnu a západní fasádu při pohledu z ulice
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obloženou umělým kamenem. Sokl bude proveden z umělého
kamene a ostatní fasády budou omítané. Okenní otvory budou
vybaveny okny s trojsklem, portály budou hliníkové. Oplechování
objektu bude z hliníkového plechu. Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem vzduch – voda tak, aby náklady na energie byly co
nejmenší. Pro odvětrání hygienického zázemí, konferenční místnosti, čekárny úřadu a skladu ve 2. NP bude použita rekuperační
jednotka umístěná ve 2. NP. Součástí stavby jsou dále parkovací
plochy před objektem, dokončení oplocení a další sadové úpravy.
Protože stávající úřad je již několik let v nevyhovujícím stavu,
bude tento nový objekt pěknou vizitkou naší obce.
Pavel Koudelka

ODPADY V OBCI ZVOLE
Vážení občané obce Zvole, obracím se na Vás s velkou prosbou. Jak
jste si všimli, obec Zvole zajišťuje celou škálu možností, jak se zbavit
svého přebytečného odpadu, a to jak biologického, tak i „standardního“. Jen je třeba zachovávat základní pravidla jak tento odpad,
bez toho aniž bych zaneřádil celé okolí, ukládat.
Základní pravidla jsou:
• Biologický odpad (kontejnery v ul. Březovská): větve a další neskladný materiál se snažím co nejvíce pořezat tak, aby se tam
toho co nejvíce vešlo, pokud něco vezu v igelitových pytlích, tak
tyto vysypu a igelit dám do kontejneru na plasty (žlutý kontejner).
Zachovávám pořádek kolem kontejnerů a snažím se uložit svůj
odpad tak, aby i po mně zbylo místo na další (tzn. neháži ho
kolem, ale co nejvíce ho zmáčknu). Nevozím nic do přilehlého
lesa, a to ani zbytkovou zeminu – les není skládka přebytečné
zeminy, ta je také odpadem. Dotyčný může být postižen pokutou
dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a navazujících vyhláškách. Zrovna dnes jsem v lese jednu takovou černou skládku
zeminy našel ještě s plastovými truhlíky. Upřímně, dotyčný by
se měl stydět, a pokud někoho já sám uvidím s vozíkem zeminy
v lese, ihned volám Policii ČR.
• Standardní odpad (kdekoliv, kde jsou k tomu určené kontejnery): Papír je vždy třeba sešlapat – týká se hlavně krabic. Není
snad takový problém toto před vhozením udělat. To samé se

www.facebook.com/obeczvole

týká plastů a obzvláště PET lahví a tetrapacků od mléka (ty je
třeba vymýt stejně tak jako obaly od jogurtů). Snažím se kontejnery nepřeplňovat, a pokud se mi tam můj odpad nevejde,
počkám na svoz (uskutečňuje se 2× týdně – obvykle, v případě plastů, ve středu a v pátek) a po něm odpad vyhodím.
Nenechám nic kolem kontejnerů – na hadry a oblečení, které
nepotřebuji, slouží kontejnery u kostela a na plechovky (pivo,
konzervy, víčka) a použitý olej z domácnosti zase odpadové
stanoviště u křižovatky u malého rybníka.
Prosím apeluji na všechny slušné občany, aby udržovali čistotu
na těchto stanovištích, aby ti, kteří u těchto stanovišť bydlí, nemuseli denně po těch neukázněných tato místa čistit a nemuselo docházet k případné slovní konfrontaci. Přece neplatí, že
pořádek mám ve své zahradě, ale nepořádek na ulici mi nevadí.
Jakou si obec uděláme, takovou ji máme a zde je velmi snadné
se držet pouze základních pravidel a k odpadu se chovat stejně,
jako se chovám k odpadu, který shromažďuji ve své popelnici.
Zde přeci také nedávám věci kolem nebo tam nervu vše neskladné. Naopak i našim dětem je třeba ukázat, že i čistota na ulici
je standardem, který u nás v obci dodržujeme.
Moc předem děkuji.
S pozdravem
Ing. Bronislav Neubauer
předseda Kontrolního výboru obce Zvole
říjen 2021
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FO3 V ČERNÍKÁCH

V pátek 20. srpna se uskutečnila první akce v letošním roce pořádaná zahrádkáři v Černíkách. Již po xté nám přišla k poslechu
a tanci zahrát country skupina FO3. Právě jejich koncert před
dvěma roky byl poslední akcí v Černíkách před koronavirovým
obdobím, kterým byla celá společnost od roku 2019 paralyzovaná. Přišlo nečekaně mnoho návštěvníků. Bylo znát, že lidé po
všech těch locdownech, a restriktivních opatřeních jsou natěšeni
se setkávat a začít opět společensky žít. Celý večer proudily na
parcelu Českého zahrádkářského svazu v Černické ulici skupinky
návštěvníků. Pořadatelé se o ně postarali výborným občerstvením ve formě langošů, grilovaných klobás i domácího štrúdlu.
Všichni ocenili točené pivo i další nabízené nápoje. Kapela byla
jako vždy úžasná, lidé s ní zpívali i tancovali. Večerem se linula
jedna všudypřítomná myšlenka a atmosféra: „To jsme rádi, že se
konečně zase vidíme a můžeme se společně pobavit!“ Někteří lidé

4

říjen 2021

se navzájem neviděli více než rok, o to vřelejší byla jejich setkání.
Připravené stoly a lavice zdaleka nestačily náporu návštěvníků,
a tak zahrádkáři museli vytáhnout ze své klubovny zbytky židlí a stolů, aby bylo kam se pohodlně usadit a vychutnat si tento
příjemný večer. Počasí nám více než přálo, večer byl nádherný,
vlahý a návštěvníci se rozcházeli po půlnoci za měsíčního svitu
velmi spokojeni. A že jich přišlo tak kolem 120!
Byla to také premiéra nového pódia, které přes léto naplánovali
a postavili předseda Rosťa Betinec, Roman Vrchovský, Láďa Salaj,
Tomáš Boreš, Petr Hanzl a Petr Navrátil. Veliké díky patří Martinu
Uhrovi, který se svou technikou významně přispěl k vybudování
základových patek pro sloupy. Pódium je zastřešené, vyvýšené
a celé dřevěné. Kapela FO3 byla nadšená, že má tento nový prostor
celý k dispozici. Posluchači oceňovali výkony všech muzikantů
a zpěváků patřičným potleskem a ovacemi a závěrem si vyžadovali
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přídavky. Nikomu se nechtělo končit a rozcházet. Nicméně jsme
FO3 nakonec propustili domů se slibem, že příští rok zase přijedou zahrát. Byl to moc vydařený večer, za jehož přípravu a průběh musím za ČZS poděkovat zejména Rosťovi Betincovi, Jarce
Hrubé, Janě Hrachovcové, Romanovi Vrchovskému, Věrkám
Podhorecké a Krejčové, Petrům Hanzlovi, Navrátilovi a Liškovi,
Tomáši Borešovi, Láďovi Salajovi a Aleně Betincové.
Věřím, že nové pódium, které měli tento večer možnost poprvé
vyzkoušet muzikanti z FO3 a návštěvníci obdivovali a ocenili,
bude dlouhá léta sloužit svému účelu a přispěje tak ke zkvalitnění
zázemí pořádaných akcí na zahrádkářské parcele v Černíkách.
Lenka Betincová

ROZHOVOR
Od roku 2014 skupina FO3 pravidelně, s krátkou pauzou, přijíždí do Černík, aby zahrála k poslechu a tanci,
a zpříjemnila místním jeden ze srpnových večerů. Jejich vystoupení jsou velmi oblíbená a skupina si tím získala
řadu příznivců v Černíkách, Zvoli i okolí. Požádala jsem proto Honzu Martínka, se kterým vždy jejich vystoupení
organizujeme, o rozhovor.
Ahoj Honzo, jsme rádi, že jste opět zavítali
do Černík. Myslím, že by bylo vhodné, aby
se čtenáři dozvěděli o kapele a jejích členech více informací. V první řadě, mohl
bys čtenářům objasnit, co znamenaná
zkratka FO3 & spol. v názvu vaší hudební skupiny?
Proč FO3 (čti fotři)? Stačí se podívat, ale
protože s námi jsou i zástupkyně něžného
pohlaví, proto & spol.

www.facebook.com/obeczvole

Kdy a jak jste se dali dohromady?
To tedy musím vyjít trochu z historie:
V březnu 1995 se narodil jeden chlapec
a tak se v dubnu toho roku uskutečnily jeho
křtiny, kam bylo pozváno několik hostů.
Shodou okolností se zde sešlo pár osůbek
s nástroji, a třebaže se několik z nich nikdy
před tím nevidělo, začali společně muzicírovat. Tak se jim to zalíbilo, že se všichni
dohodli na dalších schůzkách a u toho již

zůstalo. O datu založení kapely FO3 & spol.
se tedy hovoří, že jím je polovina května
1995, kdy se uskutečnilo první hraní.
Těmi prvními hráči byli: Vláďa Kotarba
(šťastný to otec pořádající křtiny), Pavel
Bareš, Jirka Salamánek, Vlasta Jánský a Ota
Duchoň.
No a současnost?
Po různých peripetiích vývoje (příchody a odchody členů kapely) v dlouholeté (můžeme-li to tak říci) historii kapely FO3 jsme vždy
měli zázemí v několika hospůdkách (např.
Za zelenou liškou, U lišáka, Salon U Loučků,
U Jaurisů, Ve sklepě, V Chaloupkách, ...), ze
kterých jsme podnikali výjezdy k hraní v různých koutech naší vlasti, ale také mimo ni.
Zázemí nám dlouho poskytoval dnes již
zbouraný Salon Harmony, Praha 4-Krč.
Již podruhé jsme tuto lokalitu opustili
a na delší dobu nám byl domácí scénou
sportbar „Kačamba u města Rokycan“
v Praze 8-Karlíně, kousíček od hotelu
Olympic. Hostinec „V Chaloupkách“
v pražském Hloubětíně byl po dlouhou
dobu naší stálou scénou a zde také došlo
k ozvučení hlasů i nástrojů, které již používáme standardně od roku 2011.
Dalším krokem po celospolečenské covidové změně bylo hledání nového, stálého působiště. Podařilo se snahou a úsilím několika členů kapely a tak se naší
říjen 2021
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domovskou scénou stalo Kulturní centrum „PRAGOS“ v Praze 4, nedaleko
stanice met ra Budějovická. Zde také
hrajeme každý první čtvrtek v měsíci
od 19:30 hod.
Mohl bys představit členy kapely
a repertoár?
Velice rád a začnu tak, jak to oznamuje kapelník Vlasta zpravidla na začátku
každého vystoupení. Z pohledu diváka,
tj. zleva: Naše první houslistka a mandolinistka Katka Valentová, oba sólové
nástroje střídá mezi skladbami, nový kolega na foukací harmoniky Karel Čech,
který přišel do kapely cca před třemi lety,
následuje nepřehlédnutelný hráč na kytaru, zpěvák s pevným hlasem a současně
kapelník Vlasta Jánský, šestistrunné banjo svírá (občas i kytaru) a podmanivým
jemným barytonem poutá pozornost
Pavel Bareš a hned vedle s kytarou naše
první dáma country music a zpěvačka
s fenomenální pamětí na texty i hudbu
Lenka Havlíčková. Frontman kapely
s dvanáctistrunnou kytarou Vašek Kováč
propůjčuje svým zvučným hlasem i rozsahem nezaměnitelnou barvu vokální
části skladeb, zvláště v krásných dvoj-,
troj- a vícehlasech. A jak to tak bývá, na
tom druhém „chvostu“ kapely je moje
maličkost – Honza – s baskytarou, jejíž
úkolem není jen tzv. „tvrdit muziku“, ale
hlavně držet rytmus, tempo a zvýrazňovat
vokální části songů tam, kde je to možné.
Je vhodné doplnit, že zpíváme všichni,
někteří jen refrény.
No a repertoár? Ten je poněkud širší, než
bychom očekávali od tradičních country
či folkových kapel. Od skupin Rangers,
Greenhornů, Druhé trávy, přes různé
folkové písničkáře až po Olympic, Paciﬁc
a modernější žánry skladeb. Nechybí ani
vlastní tvorba. Jinak řečeno, moderní
country k poslechu i tanci.
Jak se vám líbí v Černíkách, proč se sem
vracíte?
Někdy v roce 2014 jsem byl osloven bývalým
kolegou z práce a příznivcem dobré hudby,
Vláďou Hudouskem, zdali bychom nezahráli
na výroční oslavě Českého zahrádkářského svazu Černíkách u Prahy. Návrh jsme
nechali projít kapelou a pozvali zástupce
Zahrádkářů na naše vystoupení, tehdy ještě
v pohostinském zařízení „V Chaloupkách“
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v Praze 9. Líbili jsme se, a tak prostřednictvím manželů Betincových byl stanoven
termín a od té doby (kromě roku 2020)
máme tu vzácnou čest a milé potěšení zahrát a zazpívat část našeho repertoáru na
každoroční srpnové oslavě Českého zahrádkářského svazu. A to zásadní proč se
do Černíků rádi vracíme? Na jedné straně
krásné a příjemné prostředí, milí lidé všech
generací, perfektní organizace i podpora
ze strany Rosti i Lenky Betincových, a navíc krásná atmosféra a nadšení obecenstva
na straně druhé. A to nám rozhodně za to
stojí, neboť i my – slovy dnešního slangu
– jsme si to užívali.
Kde jinde vás můžeme vidět a poslechnout si vás?
Jak již výše bylo uvedeno v kulturním
centru „PRAGOS“ v Praze 4, v Jihlavské
ulici 30. Termín vystoupení je pravidelně
zveřejňován i na sociálních sítích, zvláště
pak na FB. Součástí PRAGOSU je i příjemná restaurace k posezení s bohatým
výběrem.
Máte nějakou zajímavou příhodu z vašeho letitého společného hraní?
Působíte-li v nějakém kolektivu a tvoříte či
podílíte se společně na konkrétních věcech,
není nouze o drobné legrácky, či úsměvné
příhody. Za všechny snad jednu, která mě
právě napadla.
V roce 2002 jsme dostali nabídku na společenské vystoupení (Country bál) v kulturním

zařízení jednoho hotelu v Teplicích nad
Metují Vybrali jsme repertoár, nazkoušeli
skladby a domluvili termíny, v kolik hodin
se sejdeme v příslušném zařízení. Vše klapalo, do Teplic nad Metují jsme dorazili,
ubytovali se, rozbalili a připravili nástroje,
aparaturu a vše na vystoupení. Asi 2 hodiny
před vystoupení náhle zazvonil mobil a dnes
již bývalí členové kapely - bratři Kotarbovi
– volali a vzrušeným hlasem se ptali, kde
jako kapela jsme, že nás už hodinu nikde
nemohou v Teplicích na náměstí najít. Po
krátké výměně názorů jim bylo řečeno, že
čekáme jenom na jejich příjezd v Teplicích
nad Metují. V telefonu se rozhostilo zřetelné ticho a pak nepublikovatelné výrazy.
Komunikační chybka se vloudila do vědomí
obou bratrů a skončili na náměstí v Teplicích,
ale v Severočeském kraji. Nakonec i tato
událost měla svůj happy-end. Oba sourozenci dorazili asi po dvou hodinách už do
těch „správných“ Teplic a vystoupení jsme
odehráli k plné spokojenosti organizátorů.
Tato historka ještě dlouho rezonovala kapelou.
Honzo, děkuji moc za příjemný rozhovor
a těšíme se již teď na příští prázdninové setkání s tebou a s celou kapelou v Černíkách.
Lenka Betincová

Více informací o kapele se můžete dočíst na
webové stránky kapely https://fo3.estranky.cz
www.zvole.info
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KULTURNÍ AKCE V SÁLE POLYDOMU
S velkou radostí a potěšením konstatuji, že se obnovil život v našem
sále v Polydomě. Programy se rozjely na plné obrátky. Nový „pan
kulturní“ Jarda Strejc se ujal s mladickou silou a zápalem organizování zvolského kulturního života. Již během léta se mu vydařilo
několik akcí pro děti i dospělé. Děti se vydováděly během dětského
dne při soutěžích a pobavily se při Divadle Jarka Lokose.
V srpnu nás potěšily Staročeské písničky v interpretaci pana Pavla
Kubce a jeho kolegyně. Užili jsme si krásného počasí a atmosféry
při již třetím zvolském ROKÁČI. Divadelní spolek H.R.O.B. nám
na zahradě Polydomu vystřihl „Světáky“, bylo to super.
V září v sále vystoupil frontmen skupiny KEKS, Štěpán Kojan. Ještě
v tomto měsíci Jarda stihl pozvat šanzoniérku Zlatku Bartoškovou.
Jarda je neúnavný organizátor a jede jako parní válec. Rozmanitosti
se meze nekladou, tak na 10. 10. 2021 domluvil výstavu bonsají, rozjel opět ﬁlmové pondělky a další a další hudební vystoupení. Mohu
vám jen vřele doporučit sledování kulturního programu, který Jarda

uveřejňuje na našich stránkách v části KULTURA – rozklikni Polyfunkční
dům.
Musím se ještě zmínit o naší knihovně. Po prázdninách
a době sociální izolace se vracíme zase do aktivního života po všech stránkách.
V knihovně to bzučí a čtenáři k mé radosti stále přibývají. Jak
je vidět z přiložené fotograﬁe, dnešní várka vrácených knih vypovídá sama za sebe. V kladenské vědecké knihovně 6. 10. 2021
proběhlo slavnostní ocenění nejlepších neprofesionálních knihovníků za středočeský kraj s názvem Středočeský Kramerius.
Velmi si vážím toho, že jsem byla vybrána a oceněná jako nejlepší
knihovnice. Toto mé ocenění není pouze moje zásluha, ale souvisí to i s možnostmi a podmínkami, které vedení obce poskytuje
pro provozování naší knihovny. Finanční podporou při nákupu
knih, dotováním veškerých kulturních akcí, které s knihovnou
souvisely. Jako například každoroční odměňování a pasování
na čtenáře žáčků naší školy, čtenářské dílničky pro školáky i děti
z mateřských školek z celého okolí, autorská čtení atd. Realizace
programů pro čtenáře i ostatní návštěvníky různorodých kulturní
akcí zvedala laťku normálního knihovního provozu.
Mám proto radost, že se podařilo výborně navázat s novým šikovným a pozitivním organizátorem na kulturní život, který v naší
obci krásně bujel a nyní zdárně pokračuje. Jardovi Strejcovi přeji
mnoho sil a tvůrčích nápadů do dalšího působení.
Věra Humlová

ROMAN HAMPACHER VE ZVOLI
Ve středu 15. září se konalo v Polyfunkčním domě vystoupení
Romana Hampachera. Je to, jak se psalo v anonci, kytarista, zpěvák,
pedagog, pastor a snílek. Ještě zacitujme z anonce. „Za použití
akustických kytar, včetně barytonové, looperu a různých efektů

www.facebook.com/obeczvole

vytváří podmanivou atmosféru, která je podtržena, mimo jiné,
poetickými texty třebíčské básnířky Mirky Hedbávné. V současné době koncertuje a nahrává s Janou Koubkovou, ale zejména
se věnuje vlastní tvorbě“.

říjen 2021
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Vystoupení bylo velmi zajímavé, oproti podobným vystoupením
různých zpěváků v minulosti, velmi komorní, s bezprostředním
kontaktem s námi v publiku. Komorní atmosféra byla dána i poměrně malým počtem diváků a trochu netypickým prostorem ve
velkém sálu vytvořeným Jardou Strejcem.
To vše nahrálo tomu, že vystoupení se změnilo v povídání pana
Hampachera se spoustou zajímavých písní, o nichž jsme se

Zvolské noviny

dozvídali jak vznikly a co k jejich vzniku autora vedlo. Byl to
opravdu pěkný a zajímavý večer, doufám, že ne poslední s tímto autorem, který se na české hudební scéně pohybuje již více
než dvacet pět let.
Lubomír Duda

ŠANSONOVÁ STŘEDA
SE ZLATKOU BARTOŠKOVOU
Ano, ve středu 24. září v Polyfunkčním domě vystoupila šansoniérka Zlatka Bartošková s pianistou Jiřím Toufarem a houslistkou Zuzanou Grossmanovou. Paní Bartošková zpívá převážně
své vlastní písně a musím říci i za ostatní diváky, že moc hezky.
Opět jsme se dověděli něco o vzniku písní, ale i o kapele jako
takové a jejích dvou členech. Písně, přesněji řečeno šansony,
byly velice pěkné a publikum je odměnilo velkým potleskem.
Na koncertu, byť se konal ve středu, se již sešla docela slušná
návštěva a já věřím, že příště na dalším koncertu se již vrátí vše
do předpandemického stavu. Opět se jednalo o velice pěkný
večer, diváci byli velmi spokojeni a paní Bartošková musela na
konci dát tradiční přídavek.
Lubomír Duda
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VÁŽENÍ DIVÁCI, PŘÁTELÉ
OHROBECKÉHO DIVADLA,
je až neuvěřitelné, že letos probíhá naše už devatenáctá divadelní
sezóna. Jak asi víte, dávali jsme komedii Světáci. Na začátku jsme
měli trochu obavy, jestli vůbec budeme moci hrát. Nakonec se ale
covid našim obcím vyhnul, a tak jsme mohli potěšit srdce všech

vás, našich příznivců. Druhé představení HROBu se poslední roky
vždy odehrávalo v Břežanech. Letos však měli břežanští jiné plány,
a tak jsem byl moc rád, že jsme si se starostou Zvole domluvili
sehrání reprízy Světáků na zahradě Polydomu. Ukázalo se, že to
byl velmi dobrý tah. Prostor zahrady je totiž jako stvořený pro
takové akce. Podařilo se na ni umístit jak scénu, tak zajistit dostatek míst pro diváky a celý prostor zútulnit.
Jen dát dohromady všechny potřebné věci bylo těžší než předešlé
roky. Covid nám pěkně zavařil. Všechno ale klaplo tak, jak jsme si
představovali. Při vlastní hře byly sice chvilky, kdy to maličko zaskřípalo, ale to už k našemu divadlu patří. Dokážeme z těchto nezdarů

www.facebook.com/obeczvole

parádně vybruslit, vlastně jsou vždy kořením každého představení
a důvodem k velikému veselí v hledišti. Výkony našich herců byly
skvělé a nebál bych se říci na profesionální úrovni. Letos jsme
měli dokonce štěstí i na počasí. Den představení byl snad jediný
bez deště a nemusel se tak opakovat úprk ze scény jako při premiéře Světáků v roce 2016, kdy nám vichr z hor bral stany, techniku,
opony i šatstvo. Letos jsme si užili možná osm děkovaček a já vím,
že ten aplaus nepatřil jen nám hercům, ale hlavně vám divákům
a rozhodně také sponzorům z řad našich kamarádů, obci Zvole
za úhradu techniky a za azyl pro zkoušky v Polydomě.

Další představení bude podzimní a rádi bychom ho uskutečnili
12. 11. 2021 v divadle Doběška. Toto datum si určitě v kalendáři
můžete zaškrtnout už teď. Budeme se těšit a všem divadlo HROB
přeje fajn dny bez covidu.
Jarda Strejc

říjen 2021
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ŠTĚPÁN KOJAN – KEKS

Na konci prázdnin jsme chtěli už konečně otevřít Polydům.
Covid se umoudřil, a tak jsme byli rádi, že můžeme pokračovat s přípravou kulturních akcí pro vás, občany Zvole. Po
úspěšném začátku se staropražskými písničkami jsme vybrali
muzikanta v našem regionu, myslím, velmi populárního, a to
Štěpána Kojana, frontmana kapely KEKS, na kterou chodí již
několik generací diváků.
Sám pan Kojan hraje velmi často před zaplněnou Balbínovou
poetickou hospůdkou a můžete od něho slyšet skladby rockové i folkové. Těšili jsme se tedy na plný sál i u nás, protože tento
muzikant je zárukou vysoké návštěvnosti. Předpoklad se potvrdil.
Jen trošku hořkosti ve mně zůstalo. Jak praví klasik: „Jedno oko
se směje a druhé pláče.“ Směje se to, které vidí plný sál, a pláče

to, které vidí, že jsou v něm většinou lidé z jiných měst a vesnic.
Zvoláci, pro které hlavně byl tento koncert určen, netvoří ani
polovinu publika.
Večer byl ale moc fajn. Užili jsme si ho dosyta. Štěpán Kojan zahrál samozřejmě i skladby notoricky známé, kterými rozezpíval
všechny přítomné. Nakonec musel čtyřikrát přidávat.
Další koncerty budou následovat a pokaždé by to měl být jiný
žánr. Chystáme šansonový recitál, folkové písničkáře, swingovou kapelu... Prostě vyzkoušíme, co se vám nejvíce líbí, a pokusíme se do Polydomu přilákat i ty, kteří stále váhají a nejsou si
jisti svým vkusem.
Jarda Strejc

TOČTE SE, PARDÁLOVÉ
Na konci prázdnin jsme do Zvolského Polydomu, a na vlastně
první představení po covidu, pozvali starší generaci. Přijali jsme
nabídku Petra Kubce z Vraného, který k nám přijel zahrát pásmo
písniček ze staré Prahy s názvem „Točte se, pardálové“.
Ve Zvoli je dobře znám. Hraje představení pro seniory i pro školy. Opět se potvrdilo, jak rádi se naši senioři scházejí, neboť jich
přišlo hodně. Ono totiž poslechnout si fajn muziku a posedět
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s přáteli i po produkci, to je to pravé ořechové, a proto tady ten
náš Polydům stojí.
Petr Kubec je záruka kvality a je už samozřejmostí, že se k jeho
písničkám všichni přítomní připojí. Naši senioři se prostě umí
bavit a je radost pro ně vymýšlet další akce, další posezení.
Jarda Strejc

www.zvole.info
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ZVOLSKÝ ROKÁČ

Na začátek září jsme vám, naši milý zvolští občané, nachystali
další ročník Zvolského Rokáče. Vybrali jsme pátek, a to proto, aby
ti, kteří chtějí jet na víkend, měli volnou sobotu i neděli. Z akce
se stal malý festival. Od velkoryse pojaté koncepce jsme si slibovali, že přijde více lidí. Od rána byl na sportovním place (dříve
Prasečák) čilý ruch. Stavěla se stage, chystala technika.
Odpoledne se pak začali trousit i diváci. Na začátek moc zájemců nepřišlo, a tak se jen potvrdilo, že úvodní kapely, jsou trošku
ošizeny o přízeň posluchačů. Letošní ročník otevírala skupina
Silent Session. Její členové se svého úkolu zhostili na výbornou.
I těch pár diváků, hlavně děvčat, parádně roztancovali.
Po této formaci nastoupila z minulých ročníků vám dobře známá partička Exelence. Hrají trochu jiný rock než Silenti a zvlášť
dívčí vokály jsou velmi poslouchatelné.
No a ﬁnále, na které jsme se všichni těšili, obstarala úžasná revivalová parta AC/DC tribute. Nechyběl ani veliký zvon, který je
typický pro úvodní skladbu Hells Bells. Jím nás diváky muzikanti
vtáhli do kotle a s každou z jejich dalších skladeb jako bychom
prožívali koncert originální AC/DC. Ta ovšem k nám do Zvole

www.facebook.com/obeczvole

dorazí stěží. V úžasu jsme sledovali, jak parádně mají všechny
skladby nazkoušené a jak frontman kapely, tak kytarista, který
představuje Anguse Younga, jsou uvěřitelní. Kdo nepřišel, může
jen litovat. Vidět naživo AC/DC se málo komu poštěstí.
Jarda Strejc

říjen 2021
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ZVOLSKÁ POUŤ
Jaký by to byl začátek léta bez svatomarkétské pouti ve Zvoli?
Samozřejmě se i letos v termínu od 16. do 18. července 2021 objevily na pozemku u NZDM v Nové Zvoli atrakce i plno stánků
s klasickou pouťovou nabídkou. Lunapark Helfer opět nezklamal.
Jelikož to byla ve Zvoli první akce letošního roku po rozvolnění
covidových opatření, byla návštěvnost opravdu veliká. Počasí
akci přálo, i když pár dešťových přeháněk se, jako každý rok při
této akci, přes Zvoli přehnalo. Neustálý koloběh návštěvníků od
rána do večera po celé tři dny svědčí o oblíbenosti zvolské poutě.
Návštěvníci byli šťastní, že se konečně mohou setkat se sousedy
a přáteli, pobavit se, pochutnat si na pouťových dobrotách i popít
široký výběr nápojů, a tak si celou akci velmi užili.
Lenka Betincová

CELÝ DEN V LESE A ODPOČINEK
MALÝCH DĚTÍ
Zázemí lesní mateřské školy skřítka Pohádky se nachází opravdu
v lese. Děti jsou celý den na nohou, běhají mezi stromy, skáčou,
házejí, zkoumají, bádají, hrají si, povídají si. Učí se od přírody,
navzájem od sebe, od svých průvodců – pedagogů. A samozřejmě
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také svačí, obědvají a odpočívají. Zkrátka rozvíjejí svoji bytost
rovnoměrně a harmonicky všemi směry, tak jako je harmonická
a vyvážená příroda okolo nich, po stránce fyzické, psychické, sociální i společenské. Pravdou také je, že pohyb v pestrém prostředí

www.zvole.info
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lesa je potřeba vyvážit dobrou a zdravou stravou (sladkosti děti
do školky nenosí) a dobrým odpočinkem.
Jak tedy děti v lesní školce skřítka Pohádky odpočívají? Ty nejmenší
děti od 3 do přibližně 4,5 let po obědě odcházejí do spacího stanu,
kde na ně čekají kožešinkami a hřejivými dekami vystlané postýlky – takové větší dřevěné korbičky jako od kočárků pro miminka.
Vlastně děti spinkají opravdu jako když byly miminka a vozily se
v kočárku. Oblečeny dle ročního období ve vrstveném, případně
funkčním oblečení, v chladných dnech kombinézce a zabaleny
do deky a spacáčku. Starší děti pak odpočívají v teple a stínu
jurty. Svá tělíčka uvolní na měkkých dekách při poslechu čtené
nebo vyprávěné pohádky, a pak při klidových činnostech jako je
kreslení, „čtení“ a prohlížení knížek, stavění z kostek a podobně.
A proč je kvalitní odpočinek pro děti třeba? Děti do 4 (4,5) let věku
kvalitní odpočinek (ideálně spánek) potřebují nejen v noci, ale
také v průběhu dne. Pravidelný spánek zaručuje dětem dostatečný
přísun energie pro zdravý růst a vývoj, respektuje rytmus dítěte,
kdy se střídají fáze aktivní a pasivní, vytváří vhodné návyky pro

www.facebook.com/obeczvole
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budoucí život – střídání „práce“ s odpočinkem, což je v dnešní
době plné výzev velmi aktuální. Pravidelným spánkem dochází
ke zlepšování paměti (mozek má čas na ukládání všech zážitků,
které se během dne staly, a čas na regeneraci). Je tak předcházeno
mimo jiné vzniku lehkých mozkových dysfunkcí. Z krátkodobého
hlediska děti mající dostatek spánku bývají šťastnější, aktivnější
a méně náladové. Naopak nedostatek spánku může souviset i se
zvýšenou nemocností dítěte (častější infekce, teploty apod.). Ze
střednědobého hlediska je pravidelný a dostatečný spánek tou
nejlepší přípravou na školu a velmi dobrou prevencí školní neúspěšnosti. Z dlouhodobého hlediska (viděno do dospělosti) nedostatek spánku přispívá ke zvýšenému riziku obezity, diabetu,
deprese, zvyšuje také riziko vzniku srdečního infarktu, rakoviny či Alzheimerovy choroby apod., Nedostatek spánku se často
projevuje sklíčeností, smutkem, nesoustředěností, horší pamětí,
podrážděností až vztekem.
Tak mnoho sil a dobrý spánek
Martina Švejdová a skřítek Pohádka

říjen 2021

13

Ze života obce

Zvolské noviny

MODERNÍ A ESTETICKÁ GYMNASTIKA – ZÁVODNÍ
SEZONA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Naše naděje nejmladší Veronika
Anna Vostřáková získala na
Chomutovském poháru 3. místo ve své kategorii a stejně tak
i Alžbeta Papajová ve své kategorii. Čeká je ještě přebornická
soutěž „Přebor Prahy“ a další
série závodů. Máme skvěle nakročeno k velkým úspěchům.

Estetická skupinová
gymnastika společné skladby

Po delší coronavirové pauze se opět moderní a estetická
gymnastika vrací do svého rytmu soutěží. V letních měsících
již probíhala náročná příprava – soustředění na podzimní
sezonu. Od září máme za sebou již 10 závodů v šesti kategoriích, jak v moderní gymnastice, tak i v estetické skupinové gymnastice.

Moderní gymnastika
Na Mistrovství České republiky nadějí mladších, které pořádal sportovní klub AJUR Hradec Králové 2. 10. 2021 se
utkaly ty nejlepší gymnastky z celé České republiky. Z našeho
oddílu jimi byly naděje mladší Amálie Folberová a Barbora
Papajová. Obě gymnastky absolvovaly dvojboj sestav se švihadlem a s obručí. Statečně se popraly s konkurencí a získaly
13. místo a 15. místo z téměř 30 závodnic. Bylo to jejich první
mistrovství a s výsledkem jsme velmi spokojené.
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I na tomto poli se nám daří.
Družstvo našich juniorek ve
složení: (Amálie Herrová, Adéla
Tománková, Veronika Miklášová, Šarlota Škrabská, Anna Havlínová
získalo na Mistrovství České republiky v Brně stříbrné medaile.
Druhý tým 8–10 let ve složení Petra Trnovcová, Dorota Novotná,
Beáta Štípková, Adéla Srbová krásné páté místo. Na všechny gymnastky jsme hrdí, absolvovaly tvrdou přípravu a to se vyplatilo.
Stále hledáme talentované šikovné gymnastky ročníky 2013
a mladší pro přípravku nadějí do našeho týmu. Nabízíme gymnastiku nejen pro radost, ale i závodní výkonnostní formu. Přijďte
se podívat na trénink a hlavně si vyzkoušet nádhernou elegantní, rytmickou a energickou moderní gymnastiku. Nejkrásnější
sport pro děvčátka.
Zveme Vás na IV. cup estetické skupinové gymnastiky a zároveň
Pohár pražské oblasti v estetické gymnastice pořádaný 17. října 2021
v nové sportovní hale v Dolních Břežanech, který připravujeme.
Mějte krásný podzim!
Jana Veselá

www.zvole.info
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TRAMPOLÍNO-GYMNASTICKÝ ODDÍL
SK ZVOLE – JITKA HOLÍČKOVÁ
Po covidovém období se pod vedením
zkušené trenérky Jitky Holíčkové oddíl
TG rozjel velmi úspěšně. V době covidu
děti cvičily on-line. Spoustu lidí mělo
otázku: „Lze trénovat gymnastiku on-line?“ Odpověď zní ano, lze.
Jitka si vzpomněla na své dětské období.
Od tří let se věnovala vrcholově sportovní gymnastice pod vedením olympijské
vítězky Evy Bosákové. Doma stále dělala
stojky o postel, hvězdy, přemety přes gauč
a všude možně chodila po rukou. Své zkušenosti a nápady zařadila do on-line výuky.
Pod jejím vedením se děti naučily hvězdy
Trampolíno-gymnastický oddíl
na obě strany, hvězdy na jedné ruce a dokonce přemety vzad a vpřed. Jitka by ráda
poděkovala dětem, že jí věřily a vytrvaly i v jiných podmínkách, trenér Miroslav Patrman. Míra několik let připravoval Jitku
než na které byly zvyklé.
na MEZINÁRODNÍ ZÁVODY a dokonce i na MISTROSTVÍ
EVROPY A SVĚTA. Velkým úspěchem pro něj byla účast jeho
Návrat do tělocvičny byl velmi úspěšný. V červenci a koncem
srpna Jitka uspořádala pro TG oddíl příměstský tábor, který byl
svěřenkyně na olympijských hrách ve skocích na trampolíně.
ukončen nádherným vystoupením gymnastek.
Soustředění bylo ukončené nádherným vystoupením, které doKoncem července oddíl odjel na soustředění do Liberecké haly, jalo jak rodiče, tak i trenérku Jitku.
která je perfektně vybavená pro gymnastiku i pro skokany na
Šťastné děti jsou pro Jitku největší odměnou za její trenérskou práci.
trampolíně. Halu vlastní a provozuje Jitky bývalý reprezentační
Jitka Kratochvílová

Příměstský tábor

Příměstský tábor

Příměstský tábor

Vystoupení na konci soustredění v Liberci

www.facebook.com/obeczvole

Radost dětí po vystoupení v Liberci

říjen 2021
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SOKOL ZVOLE A PODZIMNÍ SEZÓNA

Snímek areálu z dronu

Během prázdnin se vylepšila situace s koronavirem a tak se v srpnu
se rozhodli na ni navázat. Kluci z této kategorie trénují střídavě
ve Zvoli a v Jílovém, domácí zápasy se hrají převážně v Jílovém,
a v září opět mohly rozběhnout fotbalové tréninky a soutěže.
Naši hráči tak měli možnost po téměř roce opět vyběhnout na
odkud je větší část hráčů. V probíhající sezóně bojují o první
zelený trávník a zahrát si mistrovská utkání. Bohužel ani nám se
místo v tabulce.
nevyhnul úbytek hráčů, který jsme pocítili téměř ve všech kate- Mladší žáci (letos ročníky 2009 a 2010) mají stabilní a velmi šigoriích. Prostě opatření v souvislosti s pandemií měla negativní
kovný tým, zatím jsou v soutěži neporaženi a s přehledem okresní
dopad i na amatérský výkonnostní sport. Avšak ti, co u fotbalu
přebor vedou.
vydrželi, se o to více těšili na zápasy.
V kategorii starší přípravky jsme se letos rozhodli vzhledem ke
V kategorii dospělých máme opět přihlášené v oﬁciálních sou- složení hráčů přihlásit tým do tzv. Jihovýchodní ligy. Je to soutěž
těžích FAČR dva celky a podařilo se nám k nim obsadit nového
organizovaná naším partnerským klubem FC Háje mimo soutěže
trenéra - Davida Pokorného. A tým hraje okresní přebor a B tým
FAČR a sdružuje týmy, které upřednostňují pro hráče nižší herní
IV. třídu. U obou družstev se snažíme dávat možnost zapojit se
tempo a menší vytížení.
do hry i dorostencům a je třeba přiznat, že bez nich by byl někdy Mladší přípravka si v okresních soutěžích vede velmi dobře, ze
problém i tým sestavit.
své skupiny postoupila na druhém místě, takže v dalších turnajích
Po několika letech, kdy jsme měli kvůli nedostatku vlastních hráčů
bude bojovat o umístění v okresní tabulce. Zápasy jsou organizodorostenecký tým sloučený se sousedním
vány turnajovým způsobem, děti tak mají
SK Vrané nad Vltavou, máme letos konečmožnost si odehrát více zápasových minut
ně dorostence pouze ze svých odchovanců.
během jednoho soutěžního dne.
Kluci hrající za dorost jsou většinou ročNejvětší nárůst členů jsme zaznamenali
níky 2005 a 2006, ale v okresní soutěži je
v kategorii minipřípravky, což jsou děti
dorostenecká soutěž čtyř-ročníková, a proto
narozené v letech 2015–2017. Po téměř
hrají občas proti hráčům o dva i tři roky
roční vynucené pauze, kdy jsme nemohli
starším. Přesto se jim daří a některé zápasy
trénovat, si k nám našlo cestu zhruba dvacet
mají vysokou kvalitu.
nových dětí a k nim čtyři noví trenéři (čímž
Oproti dorostu se nám letos nepodařilo
rozšířili naši trenérskou základnu na 22 aksestavit čistě zvolský tým starších žáků,
tivních trenérů). Připojili jsme se s naším
klubem k projektu První fotbalová radost,
a proto jsme se domluvili na sdruženém
týmu s FC Jílové. Tato spolupráce se nám
který organizuje Okresní fotbalový svaz
Mladší přípravka na vítězném turnaji
už osvědčila před dvěma lety a tak jsme
Praha-západ. Jsou to turnaje určené právě
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Minipřípravka – turnaj 3 + 0 na 4 branky

pro tyto nejmenší dětičky, hraje se systémem 3+0 (bez brankáře)
na čtyři branky, počítají se jen vstřelené branky nikoliv vítězství
a na konci každého turnaje dostanou děti zaslouženou odměnu.
V průběhu celé sezóny udržujeme náš areál, který kromě členů Sokola Zvole využívá také základní škola a družina. Zóna
s workoutovým hřištěm je volně bezplatně přístupná široké
veřejnosti.
Na údržbu a úpravu sokolského areálu jsme zorganizovali v sobotu dne 9. 10. 2021 brigádu, které se zúčastnili jak hráči dospěláckých týmů, tak rodiče dětí a dokonce i několik neaktivních
členů Sokola Zvole.
Blíží se nám zimní sezóna a my jsme moc rádi, že budeme konečně moci využít nově zrekonstruované hřiště s umělým povrchem,

Starší žáci

Příměstský kemp starší přípravky a mladších žáků – srpen 2021

které jsme si minulou sezónu kvůli lockdownu moc neužili. Pokud
by měl někdo ze široké veřejnosti zájem si hřiště pronajmout, nabídku (ceník) přikládáme pod článek.
Na závěr bychom se rádi zmínili o nově natřené střeše hlavní
budovy, na kterou Radek Hamouz za pomoci Michala Malého
namaloval velký znak a nápis Sokola Zvole. Příště tedy na cestě
letadlem na dovolenou budete náš areál dobře vidět i ze vzduchu. Kluci, děkujeme!
A dík samozřejmě patří i všem, kteří nás celoročně podporují (hráči, rodiče, fanoušci, Obec Zvole, Obec Ohrobec, Obec
Březová – Oleško, Národní sportovní agentura + další partneři).
Zapsala: Helena Andronikova

Dorostenci

UMT hřiště Sokol Zvole – sezóna 2021/2022
Adresa: Hlavní 197, Zvole, 252 45
GPS: 49.9363364N, 14.4159889E
Hřiště: rozměry 55x33 metrů, branky 5x2 metry, hřiště
je vybavené střídačkami, osvětlené a ohrazené sítí.
Povrch: UMT III. generace
Vhodné obutí: kopačky „lisovky“ určené pro UMT
nebo turfy.
Kontakt na pronájem: Michal Malý, tel: 606 554 644
V areálu je možnost parkování.

B tým dospělých

www.facebook.com/obeczvole

Ceny pronájmu celého hřiště v zimní sezóně
(1.11. – 31.3.)
1 hodina bez osvětlení 650,- Kč
1 hodina s osvětlením 750,- Kč
2 hodiny bez osvětlení - 1.200,- Kč
2 hodiny s osvětlením - 1.400,- Kč

Ceny pronájmu celého hřiště v letní sezóně
(1.4. – 31.10.)
1 hodina bez osvětlení 400,- Kč
1 hodina s osvětlením 500,- Kč

Půl dne (6 hodin) 3.500,- Kč
(příplatek 100,- za každou hodinu osvětlení)
Celý den (max. 10 hodin) - 5.800,- Kč
(příplatek 100,- za každou hodinu osvětlení)

Půl dne (6 hodin) 2.200,- Kč
(příplatek 100,- za každou hodinu osvětlení)
Celý den (max. 12 hodin) - 4.200,- Kč
(příplatek 100,- za každou hodinu osvětlení)

V případě pronájmu na celou sezónu poskytujeme slevu 10%.

říjen 2021
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FOTBALOVÉ NADĚJE ZE SOKOLA ZVOLE
VYRAZILY NA EVROPSKOU LIGU

Poslední zářijový den se uskutečnil hromadný zájezd dětí z našeho oddílu Sokol Zvole na utkání Evropské ligy Sparty proti
Rangers, klubu ze skotského Glasgow. Vzhledem k tomu, že
Sparta měla z rozhodnutí UEFA zákaz prodeje vstupenek dospělým divákům, rozhodla se požádat o výjimku tak, aby utkání
mohly navštívit děti ve věku 6–14 let. UEFA tento návrh schválila a je třeba konstatovat, že to byl
dobrý nápad.
Ze strany Sokola Zvole bylo nutné
nejdříve všechny děti jmenovitě zaregistrovat a dostat od Sparty potvrzení,
že mohou zápas navštívit. Samotná
návštěva pak musela být organizována tak, aby každou dětskou skupinku
o minimálně deseti dětech doprovázel
jeden dospělý. Zvolák Petr Semecký
nám poskytl autobus a my mohli vyrazit s natěšenými dětmi na zápas. Spolu
s kluky z fotbalového klubu PFA nás
bylo téměř čtyřicet. V nominaci Sparty
na zápas byl i Adam Gabriel ze Zvole

(ten nás také jako první kontaktoval, abychom děti na zápas
přihlásili), kterého spousta kluků na stadionu poznala.
Na stadionu Sparty na Letné se nás sešlo 10 tisíc (maximální
povolená kapacita) a byli to kluci a holky z celé republiky. S námi
v sektoru seděli kluci z Přerova a společně jsme fandili celý zápas. Atmosféra na stadionu byla úžasná, děti vydržely povzbuzovat sparťany celý zápas, a kdyby na
každém fotbalovém zápase bylo tolik
pozitivních emocí, tak nemá žádný prvoligový klub problémy s návštěvností
a s diváky. Gól padl sice jen jeden, ale
do té správné branky… a znamenal tak
vítězství Sparty.
Cesta zpátky do Zvole byla tedy veselá. Děti měly moc hezký zážitek, který
některým umocnilo i zakoupené občerstvení .
Díky všem, kteří se na organizaci akce
podíleli.
M. Andronikov

TORNÁDO, BOUŘE A NONSTOP ŠTAFETOVÝ
BĚH PŘES ČESKOU REPUBLIKU V PODÁNÍ
WUSHU ZVOLE
Sportovní tým Wushu Zvole pod vedením trenéra Tomáše
Veselého přeběhl přes Českou republiku. Celá trasa se táhla od nejvýchodnějšího bodu po ten nejzápadnější, měřila
675 km a zabrala celkem 71 hodin a 52 minut čistého času
běhu. Původní plán byl zvládnout celý na jeden „zátah“, ale
po tom, co náš devítičlenný tým doběhl po několika dnech
na zvolské náměstí, jsme hlasovali, jestli budeme pokračovat.
Někteří se tvářili hodně unavení, jiní méně.
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Naše cesta začala 24. června, kdy se přes Moravu přehnalo
tornádo, které nás naštěstí o pár kilometrů minulo, ale blesky
a kroupy velké jak golfové míčky jsme si užili. Na startu nás
navíc zlobila navigace a Tomáš kvůli tomu zabloudil během
bouřky až na Slovensko. Krušný začátek vystřídal v podstatě bezproblémový průběh. Počasí nám už přes celou Moravu
přálo a měli jsme šanci prohlédnout si pořádný kus naší země.
Stihli jsme východy i západy slunce, běh černočernou tmou, kdy
www.zvole.info
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vám čelovka svítí tak akorát na pár metrů, váš dech ji zamlžuje
a do toho mžouráte na trasu do map v mobilu. Neminul nás
ani běh na rozpáleném slunci, lesem nebo podél řeky za ranní
mlhy. Byla to paráda, ale nebylo to zadarmo.
Byli jsme naskládáni ve dvou autech. Průměrný úsek každého
běžce byl okolo 7 km. Po běhu následovala krátká přestávka,
kdy běželi další z auta, takto dvakrát za sebou. Během toho mělo
druhé auto šanci na odpočinek. Tenhle kolotoč jsme opakovali
pořád dokola – ve dne v noci. V nohách jsme měli nasbíranou
úctyhodnou porci kilometrů (425 km). Nejvýkonnější běžci
měli kolem 60 km. Někteří bohužel přišli k drobnějším zraněním.
Nejen proto jsme odsouhlasili přerušení přeběhu a pokračování
za lepších podmínek.
Užili jsme si léto s vědomím, že se brzy vrátíme na cestu. Chybělo
nám uběhnout už „jen“ 250 km. Soudný den přišel v pátek 17. září.
Lehce jsme obměnili tým a v počtu sedmi statečných jsme sedli
do dvou aut a jeli na západ. Cítili jsme se sebejistě, věděli jsme,
co nás čeká. Nebo jsme si to aspoň mysleli.
Ustoupili jsme od střídání aut po dvou výbězích, ale střídali jsme
se pravidelně po jednom. Zbyl nám tím kratší čas na odpočinek.
Navíc počasí v půlce září není tak přívětivé jako na konci června. Rozjímání nad východem a západem slunce nebylo na stole.

www.facebook.com/obeczvole
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Obloha byla zatažená a k ránu i odpoledne rovnou pršelo. Krajina
byla kopcovitější než moravská nížina a zejména kraj v pohraničí
působil až nepřátelsky.
Navzdory tomu jsme z tratě ukrajovali kilometry s mechanickou
přesností a v jednu chvíli bych i přísahal, že jsme spolu závodili,
kdo bude rychlejší. Z plánovaného harmonogramu jsme nakonec stáhli 4 hodiny. Do Zvole jsme doběhli z nejzápadnějšího
místa republiky za 23 hodin 47 minut. Na oslavu jsme si rovnou
udělali malou grilovačku a ochutnávku piv, které jsme po cestě
koupili v jednom minipivovaru.
Celá akce proběhla za ﬁnanční podpory Obce Zvole, které tímto
moc děkujeme. Hrdě jsme ji reprezentovali. 19. října proběhlo
v polyfunkčním domě povídání, fotky a příběhy, co se na papír
už nevešly. V poslední řadě patří obrovský dík všem statečným
běžkyním a běžcům, kteří se do celé akce pustili, a Tomášovi
Veselému za organizaci. Jmenovitě šlo o Kateřinu Knéblovou,
Denisu Fantovou, Filipa Schulze, Matěje Knébla, Marka Tyllera,
Jaroslava Žížalu, Kryštofa Lindauera, Lukáše Bočka, Filipa Hanku,
Ivku Veselou, Radka Gřeška a Tomáše Veselého.
Filip Hanka
Člen oddílu Wushu Zvole pod SK Zvole z.s.

říjen 2021
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TROCHA HISTORIE
Stalo se před 80 roky:

1941: RELIKVIE Z DOBY, KDY NĚMEČTÍ OKUPANTI
ZAKÁZALI SOKOL
Tak říkajíc v rozehrané sezóně 1940/41 byl německou okupační mocí zakázán Sokol.
Veškerá jeho činnost. Přesto dosavadní vedení v čele s Františkem Maršálem vymyslelo způsob, jak pokračovat dál. Vydána byla ještě klubová vlaječka hokejistů. Dnes
vzácná relikvie. Najdete na ní zkratku HOSZ (hokejový odbor Sokola Zvole). Bylo
však nutné opatřit změnu dresu. Ty původní modré s tímto nápisem nahradily tmavé
hnědo-ﬁalové (na trhu právě dostupné) a na nich byl
našit nový dočasný název HCZ (okupantům uniklo, že
nejde o árijský, ale čistě kanadský vzor, totiž Hockey
club Zvole). Nacházíme v nich dominantní duo bratří
Škobisů. Vlevo František, vpravo Jaroslav. Jak to bylo
s fotbalem a cvičícími gymnasty? Trochu jinak. Každý
zvlášť, leč našli společný možný útvar. Byli SK, nikoli Sportovní klub, ale Sportovní kroužek. Ten nemohl
vlastnit majetek. Toho se ujala „obec“, ostatně byla
stejně jeho pořizovatelem. Navíc, o pouti v roce 1942
umožnila fotbalistům provozovat jejich sport na nově
zřízeném hřišti. V lesním místě zvaném „V březinách“,
jen kousek od silnice do Vraného.

Stalo se před 60 roky:

1961: NOVÉ OPEVNĚNÍ HRÁZE „VELKÉHO RYBNÍKA“
A PŘÍCHOD POZDĚJŠÍHO GENERÁLA
Rychlá akce tehdejšího Místního národního výboru (dnes
Obecní úřad) provedená tak říkajíc vlastními silami. Bylo to
žulové opevnění návodní stěny hráze „velkého rybníka“ s opravou „kaberny“. Provedli ji tři místní známí rodáci Ladislavové
Strnad a Růžička spolu s Jaroslavem Boháčkem nejstarším.
Stavebním dozorem byl další Zvolák Antonín Chaloupka a dohled místního úřadu zastával sám starosta (tehdy předseda
MNV) Stanislav Šticha.

Mimo hlavní pozornost obce se přistěhoval někdejší letec RAF za
II. světové války Alois Šiška. Za svou minulost z anglických služeb
v královském letectvu byl u režimu v nemilosti. Se svou ženou koupili vilu a pozemek po staviteli Krupkovi a usadili se v naší obci. Stal
se vítaným a oblíbeným… uměl totiž opravovat televize! Což byla
ohromná deviza, a tak se někteří dověděli i o jeho válečné minulosti.
Později mu byla udělena hodnost generála, byl přijat anglickou královnou Alžbětou II. i českým prezidentem Václavem Havlem a dnes má
v Praze-Modřanech (tady dožil svůj život) i ulici nesoucí jeho jméno.
Vladimír Zápotocký
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SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ KOSTELA
SV. MARKÉTY JDE DO FINÁLE

Kvalitní italská zemní světla před instalací

Zbrusu nový chodník z přírodního kamene

Dlouho plánované venkovní osvětlení kostela ve Zvoli se stává
stále víc reálnější. Věřím, že se tato jedinečná kulturní památka
rozsvítí ještě v letošním roce. Ale pojďme popořádku.
V minulých Zvolských novinách zazněla informace, že práce
na osvětlení a úpravách byly zahájeny. Jelikož jsme si nemohli dovolit (vzhledem k ﬁnanční náročnosti) provést zakázku
dodavatelsky, rozhodli jsme se jít cestou brigád a naše snaha
se vyplácí a dostává jasné rysy.
Až budete číst tyto řádky, věřím, že vše podstatné bude hotovo. Chybí umístit tři stožáry s osvětlením, osadit 16 zemních
osvětlovacích těles a provést dílčí terénní úpravy. Vše plánujeme provést do konce měsíce října 2021. Celková revitalizace včetně osvětlení zabrala více než půl roku intenzivní
www.facebook.com/obeczvole

Milá a moc chutná podpora paní Boženy

práce a vyjde na téměř půl milionu korun. Nasvícení bude
napojeno na veřejné osvětlení a celkový výkon světel je projektován na 750 W.
Velmi rád bych chtěl poděkovat všem, kteří tuto stavbu nejen
sledují, ale i jakkoli podporují. Jsem velmi mile překvapen
zájmem mnoha místních obyvatel, kteří nám fandí a ﬁnančně
podporují. V jednu chvíli jsme byli téměř bez peněz, ale po
bannerové výzvě se zvedla ohromná vlna podpory, která moc
mile překvapila. Mnohdy jsme na pokraji svých sil, ale vaše
přízeň je pro nás velmi důležitá. Jak ﬁnanční, tak i morální.
Stačí, abychom slyšeli, že se dílo podaří a zkrášlí historické
jádro obce, a hned jde práce lépe od ruky. Mnohokrát jsme
se o vaší podpoře přesvědčili.
říjen 2021
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Brigádníci v akci

Finální úprava trávníku zahradníkem Rudou

Spolu s obcí Zvole plánujeme slavnostní premiéru rozsvícení kostela. Bude to jistě velká událost, při které chceme
poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na tomto díle, ale

i těm, kterým bude tento projekt sloužit. Věřím, že ke spokojenosti nás všech.
S úctou Vladimír Hudousek

PROJEKT PRO TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2022
Jistě vám není cizí projekt Tříkrálové sbírky, která se již několikrát (za vydatné pomoci místních obyvatel) konala i v naší obci.
Díky této sbírce se podařilo podpořit nejen obecné projekty dané
zřizovatelem, ale pomoci i lidem v naší obci. Pravidla sbírky totiž umožňují najít a podpořit místní obyvatele, kterým právem
náleží péče a pomoc. Některé z nich známe, někteří jsou nám
dosud utajeni.
Náš region patří mezi ty bohatší s obyvateli, kteří jsou spíše zabezpečeni. V minulosti se podařilo podpořit několik rodin, které pomoc potřebovaly. Najít tyto potřebné je ale krajně obtížné.
V tuto chvíli o nikom nevím. Proto bych vás chtěl požádat o pomoc.

Pokud byste věděli o někom, kdo pomoc potřebuje a nedostává
se mu jí, neváhejte mě kontaktovat. Rádi mu z výtěžku Tříkrálové
sbírky (pokud to bude v našich silách) pomůžeme.
Věřím, že Tříkrálová sbírka v roce 2022 proběhne podle tradičních pravidel a nebude (vlivem covidové pandemie) v ohrožení
jako v loňském roce. Jsem přesvědčen, že se setká s vaším zájmem
jako v minulých ročnících. O projektu vás budu včas informovat.
Předem vám děkuji za vaši pomoc a přízeň.
Vladimír Hudousek – koordinátor Tříkrálové sbírky
(mail: hudousek@volny.cz; tel: 606 682 306)

Zvolský kvíz

ZVOLSKÝ KVÍZ S ODMĚNOU
Vážení čtenáři, vaše odpovědi posílejte na mailovou adresu
z.otahal@email.cz. Soutěžící, který napíše své odpovědi jako
pátý v pořadí, získává cenu v podobě lahve sektu.

Přejeme hodně zdaru a zkuste to prosím bez nápovědy! Správné
odpovědi zveřejníme v následujícím vydání Zvolských novin.
Zbyněk Otáhal

KVÍZOVÉ OTÁZKY…
1. Ve kterém českém městě se pravidelně jezdí závody
světového poháru v cyklokrosu?

8. Co znamená v esperantu slovní spojení „bonan
tagon“?

2. Po kterém kytovci byl pojmenován letoun Aera
Vodochody s označením L-29?

9. Které české ministerstvo bylo zrušeno v roce 2007?
10. Kterou disciplínu absolvovali na OH v Tokiu jako první?

3. Který den v týdnu byl, když si vodník z Erbenovy stejnojmenné balady šil kabátek?

11. Který panovník vládl Rakousku-Uhersku v době narození Karla Hynka Máchy?

4. Z plodů kterého jehličnanu se vyrábí alkoholický nápoj borovička?

12. Které dva symboly se nacházejí na dopravní značce
„restaurace“?

5. Co znamená
hydrology?

13. Ve kterém městě najdeme náměstí Českého ráje?

zkratka

SPA

používaná

českými

6. Který z japonských ostrovů má velmi podobnou rozlohu jako Česká republika?
7.
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Který sval svými prudkými křečovitými stahy způsobuje škytavku?
říjen 2021

14. Ve kterém českém městě vznikl v roce 1630 kloboučnický cech a došlo tak k rozvoji klobouků u nás?
15. Který pták se specializuje na lov vos a jejich larev, ačkoliv se nazývá po jejich příbuzných?

www.zvole.info

Inzerce
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Zveme Vás na

a sousedské posezení u táboráku pƎi koledách

sobota
27.listopadu 2021
od 16:30 hod.

parcela ZS

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

v erníkách

CELOROČNÍ

1/1 –CELOSTRANA

2 000

6 000

1/2 – PŮLSTRANA

1 000

3 500

1/4 –ČTVRTINA

600

2 000

1/6 –ŠESTINA

500

1 700

1/8 – OSMINA

400

1 400

184 × 250 MM

184 × 120 MM / 89,5 250 MM
K obēerstvení bude pƎipraven svaƎák, ēaj, káva a buƎty k opékání

89,5 × 120 MM
89,5 × 78 MM

PoƎádá aktivní parta zahrádkáƎƽ v erníkách

CENA ZA OTIŠTĚNÍ (Kč)
JEDNORÁZOVÉ

89,5 × 55 MM

VÍTE, CO VŠE SI U TSDB – TECHNICKÉ SLUŽBY
DOLNOBŘEŽANSKA – MŮŽETE OBJEDNAT?
RÁDI VÁM POMŮŽEME…
Naše činnosti jsou nabízeny v mikroregionu
Dolnobřežansko a okolí obce Vestec:
Odpadové hospodářství
• odvoz odpadních vod cisternou 6 m3
• čištění odpadních jímek a kanalizací tlakovou vodou s odsáním
• dovoz či odvoz materiálu, případně odpadů s likvidací
kontejnerovou dopravou 5-20 m3
• uzavření smlouvy na odvoz odpadů z vaší komerční činnosti
• čištění komunikací strojovým, mokrým způsobem
• dovoz pitné vody cisternou 8 m3
• svoz odpadů pro obce, občany i komerční oblast

kontakt: pan Pavel Kvítek,
vedoucí divize Odpadového hospodářství: tel. 731 410 418
Vodohospodářství
• výstavbu přípojek
• pohotovost při únicích vody, prověření přípojek, pomocné
instalatérské činnosti
• vyjádření ke stavbám a projektům, poradenství
• provozování vodovodů a kanalizací pro obce
• zprostředkování projektové spolupráce

kontakt: pan Milan Petrus,
vedoucí divize Vodovody a kanalizace: tel. 734 755 512
Technologie
• trasování inženýrských sítí
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ŠTÍTKY
Nabízím zkušenost
s místním realitním trhem.
Dagmar Zsáková
9iãPtVWQtUHDOLWQtPDNOpĜ

• vyjádření k projektům z pohledu inženýrských sítí
• provozování veřejného osvětlení pro obce
• nabídka reklamních ploch na sloupech veřejného osvětlení
obce Vestec

kontakt: pan Viktor Voborník,
vedoucí divize Údržba a technologie: tel. 731 410 419

(Odpověď na „Hádej, kde to ve Zvoli je?“ – Trávník pod zvolským kostelem.)
www.facebook.com/obeczvole
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KULTURNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE
PRO VÁS PŘIPRAVUJE
LISTOPAD
1. 11. 2021, 19:30

Promítání filmu – Polydům

3. 11. 2021, 19:30

Vyprávění a promítání Tomáše Veselého o cestě do Tádžikistánu,
která skončila v Uzbekistánu – Polydům

5. 11. 2021, 16:00

Setkání jubilantů – Polydům

6. 11. 2021, 16:00

Setkání jubilantů – Polydům

14. 11. 2021, 19:00

Základní Umělecký Big Band (Z.U.B.B.) pod vedením Ladislava Zámečníka zahraje skladby
různých žánrů od swingové klasiky až po moderní jazz a funky – Polydům

19. 11. 2021, 17:00

Vítání paní Zimy (lampionový průvod)

25. 11. 2021, 19:00

Předadventní koncert harfenistky Zbyňky Šolcové – Polydům

27. 11. 2021, 16:30

Rozsvícení vánočního stromu v Černíkách – spolková zahrada ČZS

28. 11. 2021, 9:30

První adventní neděle (mše se zpěvy a hudbou s požehnáním
adventních věnců) – kostel sv. Markéty

PROSINEC
4. 12. 2021, 16:00

Mikulášská – Polyfunkční dům

12. 12. 2021, 10:30

Trailová Závist – běžecký závod – hřiště Sokol Zvole

18. 12. 2021, 18:30

Česká mše vánoční – kostel sv. Markéty

20. 12. 2021, 15:00

Vánoční výstava ve škole

20. 12. 2021, 17:00

Koncert a pastýřská hra v kostele sv. Markéty

23. 12. 2021, 18:00

Zpívání pod stromečkem na návsi

24. 12. 2021, 13:00–15:00

Rozdávání Betlémského světla – kostel sv. Markéty

24. 12. 2021, 22:00

Půlnoční bohoslužba – kostel sv. Markéty

25. 12. 2021, 16:00

Koledy u jesliček – kostel sv. Markéty

Další programy a bližší informace budou průběžně uváděny na našich webových stránkách.
Kultura – Polyfunkční dům. Změna programu vyhrazena.

Hádej, kde to ve Zvoli je? (Odpověď najdete na předcházející straně.)
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