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ZDARMA

750 let Zvole

Jak všichni jistě víme, letošní rok je významnější než předchozí roky, protože je to již 750 let, co naše obec existuje. A tak nám kromě normální
práce přibyla ještě jedna radostná povinnost, pokusit se důstojně toto
významné výročí oslavit. Hlavní oslavu v první polovině tohoto roku jsme

naplánovali na dny 16. až 18. června. Jako místo pro pořádání oslavy
jsme zvolili, byť ne ještě úplně hotový, nový areál budoucího sportoviště
v místě bývalého vepřína.
Pokračování na straně 2
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750 let od založení Zvole
Neznáme den, neznáme měsíc a dokonce neznáme ani přesný rok, kdy
byl tento kus země předán Českým králem Přemyslem Otakarem II. do
správy jeho nejvyššího stolníka, pána Diviše z Všechrom. Jak vznikl tento
zdánlivý rozpor? Proč právě letos 750 let? Na tyto otázky najdeme odpověď v událostech, které se odehrály před padesáti lety. Tehdejší vedení vesnice chtělo patrně pevně ukotvit vznik obce v dějinách a vztáhlo sedmisté
výročí k prostředku služby pána Diviše z Všechrom pro krále.
Představuji si první osídlence, kteří přicházeli. Nejprve muži. Zajistit střechu nad hlavou, provizorní obranu. V okolních řídkých habrovo-dubových
stepích se začíná pást dobytek. Vznikají první políčka. Staví se obranná
kamenná věž, hráze dvou větších rybníků, řada hrází menších. Vytyčují
se hranice jednotlivých pozemků, obydlí jsou trvalá, připravená na nadcházející zimy. Nejpoužívanějším materiálem je kámen a dřevo, na střechách došky. Míjí desetiletí, staletí. Středověká vesnice je sice v blízkosti
královských měst Prahy a Jílového, neleží však na žádné důležité spojnici. Rozvíjelo se zemědělství a k tomu potřebné řemeslné činnosti. Kovář,
švec, pekař, bednář, kolář, zedničtí mistři. To byly profese spjaté s českým
venkovem, bez nichž se život na vsi neobešel. Jistě se také otevřela krčma,
pozdější hospoda. I duchovní útěcha byla důležitá. Nejprve malá kaplička,
později dřevěný kostelík, na konci devatenáctého století krásný nadčasový novogotický kostel dle projektu pana architekta Mockera. Vzdělávání,
které bylo ve středověku výsadou šlechty, se po reformách Marie Terezie
stalo povinným. Počátkem devatenáctého století se ve Zvoli postavila první škola – jednotřídka s bytem pro rodinu učitele. Výjimečným buditelem
v obci byl pan řídící Štulík. Učil již v nové škole, jeho vliv však zasahoval
do mnoha oblastí. Jemu vděčí náves za lipové stromořadí. Také rozvoj
včelařství a zahrádkaření nese jeho stopu.
Zvole začala postupně měnit své majitele. Nedá se říci, že by šla z ruky do
ruky, ale byla něco jako zboží. Každý nabyvatel uplatnil požadavek na zisk
robotou či desátky. Mimochodem, nebylo by tak špatné mít dnes pouze
deseti procentní daň, o které nám v hodinách dějepisu naši učitelé říkali,
že chudáci poddaní dřeli na feudály. S odstraňováním roboty nastal dle
dnešního názvosloví volný pohyb pracovní síly. Na Vltavě začaly jezdit
parolodě. Mnohem významnější je však vznik železnice Praha–Čerčany
s blízkou zastávkou Vrané nad Vltavou, nebo Jarovem. Potřeba pracovních
sil v lomech v okolí, ve vranských papírnách či v cukrovaru v Modřanech
urychlila i stavění komunikací. Silnice, které se svojí podobou rozhodně

ani nepřiblížily těm, jež známe dnes, spojily Zvoli s Prahou přes Dolní
Břežany a později s našimi sousedy ve Vraném.
I tak zůstává zemědělství nejdůležitější formou obživy zdejších občanů.
Jednotlivé statkářské rody obhospodařují své pozemky, blízkost Prahy
zajišťuje odbyt. Násilná kolektivizace a založení zemědělského družstva
přetrhala vztah mnoha lidí k půdě, zavádění mechanizace mělo za následek usnadnění těžké práce, ale i snížení počtu zaměstnanců v něm.
Tak se Zvole začíná ve všední dny vylidňovat, za prací se jezdí do Prahy.
Dříve do továren, dnes především do úřadů a kanceláří.
Osada Černíky má svůj původ v touze městských mladých lidí zažít
dobrodružství v přírodě. Výstavba srubů a provizorních obydlí, možná
po vzoru divokého západu, dala dohromady společenství se stejným zájmem. Postupné přestavování obydlí nejprve na chaty, stále častěji na
trvalé bydlení však ztrácí tu původní romantiku, nechává si však jasně charakteristické bydlení v přírodě. Současnost Černík je návratem
k sounáležitosti lidí k místu, ve kterém bydlí. Parta okolo zahrádkářské
parcely rozvíjí své aktivity a nabízí aktivní trávení volného času.
Neodmyslitelná část zvolského života jsou spolky. Ty nejstarší – dobrovolní hasiči a včelaři, slavily nedávno své stoleté výročí, jen o něco mladší je Sokol Zvole. Zahrádkářské spolky máme dokonce dva. V Černíkách
a ve Zvoli. Ochotníci, kteří byli na vrcholu své slávy v šedesátých letech
minulého století, nenašli již své pokračovatele. Škoda, neboť při vesnických vystoupeních zažijí diváci nejedno překvapení a tragický kus může
mít velmi blízko ke komedii.
Shrnout historii sedmi set padesáti let do pár řádků je složité. Je mnoho
věcí, které je třeba uspořádat podle důležitosti, některé vyzdvihnout, jiné
jen okrajově zmínit. Je to můj vlastní pohled, pohled odlišný od pohledu
opravdového historika. Vím, že celou tu dobu tady žili lidé, kteří měli
svá trápení a na druhou stranu své šťastné chvíle. Lidé, kteří to tu měli
rádi a svůj celý život prožili právě zde. Podle definice generace jsem odhadl, že jich tu bylo skoro čtyřicet. Jestli je někdo potomkem původních
osadníků to opravdu nevím, co vím je, že Zvole je dobrá adresa.
Dovolte mi popřát Zvoli do dalších mnoha a mnoha let to nejlepší.
Osvícené vedení, které bude umět rozeznat podstatné od nepodstatného,
klidný a umírněný rozvoj a hlavně obyvatele, kteří to tu budou mít rádi.
Miroslav Stoklasa
starosta obce Zvole

Pokračování ze strany 1
Oslavy začaly v pátek 16. června večer divadelním představením společnosti „Štrozók“ pod vedením Jardy Strejce. Jak již je pro každou
Jardovu divadelní společnost typické, pět minut před začátkem představení začalo pršet. Diváky to však neodradilo a všichni si vychutnali divadelní kus z pera Ladislava Smoljaka „Hymna aneb Urfidlovačka“, velmi
vtipně napsaný a výborně předvedený.

Druhý den od dvou hodin odpoledne začala hlavní oslava slavnostním
přípitkem se starosty sousedních obcí Danou Ulwerovou z Vraného
nad Vltavou a Otakarem Janebou z Ohrobce, kteří nás přišli pozdravit.
Všichni jsme si popřáli mnoho dalších let spokojeného žití v naší obci.
Pak již začal pestrý program sobotního odpoledne.
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Výborná byla rovněž ukázka cvičení nebo lépe řečeno akrobatického
tance Martiny Illichové a Vojty Strejce.

Na pódiu se vystřídalo několik zpěváků a skupin, namátkou vybírám duo
Martha a Tena Elefteriadu, Jitka Vrbová, Pavel Fischer, Ondřej Hejma
se skupinou Marush, Dáša Zázvůrková a na začátku nám řekl několik
vtipů, ale také pěkně zazpíval Pitkin. Vše vtipně uváděli a komentovali
paní Jitka Sedláčková a Karel Voříšek.
Počasí tentokrát přálo, byl hezký den a věřím, že se všichni návštěvníci
dobře bavili. V průběhu odpoledne nás také přišli pozdravit zástupci
kraje, radní pan Věslav Michalík a pan Jan Skopeček, kterým zase starosta poděkoval za poskytnutí dvoumilionové dotace, bez níž by areál
v místě bývalé černé skládky nevznikl.
Večer pak diváky rozehřála skupina Beatles Revival, která s autenticitou
sobě vlastní nadšeným divákům zahrála největší hity nesmrtelné anglické skupiny. Celou sobotní oslavu zakončila výborná skupina Sierra
Foxtrot. Příjemná byla rovněž možnost pestrého občerstvení, jak tekutého, tak i toho hutnějšího, k zakousnutí. Nebylo zapomenuto ani na
malé a nejmenší účastníky. Ti se mohli dosyta vyřádit na skákacích
trampolínách a nafukovacím hradu. Zejména na trampolíny byla chvílemi i fronta. Prostě, sobota se vyvedla.
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Sobotou však oslava neskončila. Nedělní odpoledne bylo vyhrazeno
pouze dětem. A jak to viděla Věrka Humlová, která se starala o naše
umělce, velkým i malým.
Neděle 18. června patřila jako poslední oslavný den našim dětem. Užily
si pásmo pohádek, soutěží, skákání, hopsání, malování a mlsání. Rodiče
se také u zapojování svých dětí do programu doufám dobře bavili.

Velké poděkování patří zvolskému Čtyřlístku, který vede paní Helenka
Jakubcová. Vystoupení jejich tanečního souboru, který tvořily mrňátka již
od 2,5 roku, bylo roztomilé, dojemné a bylo na něm vidět ohromnou péči,
kterou pracovníci Čtyřlístku dětem věnují. Program zakončily naše šikovné
a nadané zpěvule a tanečnice Anička Mašková a Baruška Ježková.
Máme radost z pohodové a přátelské atmosféry, která celý víkend provázela. Děkujeme všem místním i vzdálenějším vystupujícím za jejich
výkony, byli úžasní. Návštěvníkům, kterých rozhodně nebylo málo, děkujeme za jejich potlesk a úsměvy, které se často objevovaly na jejich
tváří, to byla odměna za píli a úsilí, které kolektiv pořádajících všem

třem dnům věnoval. Díky a při příštích akcích se budeme těšit na vaši
návštěvu. Zachovejte i nadále obci Zvole přízeň.
Lubomír Duda a Věra Humlová

Zvolské noviny

Fotogalerie z oslav 750 let Zvole
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ZPRÁVY Z OBCE
Opravy komunikací v obci
Na letošní rok jsme naplánovali především opravu komunikace
„U Pošty“, kterou jsme zahájili v dubnu. Tato místní komunikace
byla již řadu let v nevyhovujícím stavu, plná výtluků a částečně
nezpevněné plochy. Parkování před objektem pošty bylo na krajnici buď v blátě, nebo v létě v prachu. Byly opraveny propadlé
části vozovky, provedeny betonové obruby a na části komunikace
byla vybudována ze zámkové dlažby zpevněná plocha pro parkování vozidel návštěvníků pošty. Nakonec byl položen nový asfaltový
koberec. Postavili jsme také nový vstupní chodníček k poště ze
zámkové dlažby. Pod objektem pošty je další menší parkoviště pro
3 vozidla, které je provedeno ze zatravňovací betonové dlažby. Zde
byla původně betonová plocha z již rozpadlého betonu. Tímto je
u naší pošty dostatečný počet parkovacích stání pro návštěvníky
a zaměstnance. Konečně se na poštu dostaneme kulturně a ne s botami plnými bláta.
Další původně neplánovanou opravou v letošním roce prochází
místní komunikace v ulici Březovská. Na této komunikaci byla letos plánována pouze lokální oprava poškozené vozovky zástřikem,
případně vysprávkou výtluků. Po požáru ve firmě Intebo-Šebek
v únoru letošního roku byla však tato místní komunikace využívána
jako objízdná trasa uzavřené komunikace Jílovská. Na vozovku byla
převedena i autobusová doprava, jezdila tu i těžká nákladní vozidla.
Na takovou zátěž komunikace nebyla stavěna. Proto jsme se rozhodli tuto komunikaci opravit včetně nevyhovujících podkladních

vrstev a provést její úpravy v oblasti budoucího „Sportoviště Zvole“.
Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, které bylo organizováno nezávislým odborníkem, Mgr. Zábrodskou tak, aby vše
odpovídalo zadávacím podmínkám Středočeského kraje pro získání dotace. Oprava komunikace bude částečně hrazena z krajských
dotací, kdy kraj bude poskytovat jednorázové dotace dle počtu obyvatel obce.
Do výběrového řízení se přihlásilo 6 stavebních společností a byla
vybrána firma s nejvýhodnější cenovou nabídkou. Jedná se o společnost Strabag a.s., která je specializovanou firmou v dopravním stavitelství. Opravy této komunikace probíhají od budoucího „Sportoviště
Zvole“ po křižovatku s ulicí Kolmá a v druhé etapě po křižovatku
s ulicí U Ovčína. Jsou zde zřízeny nové uliční ˝vpusti, výškově upraveny poklopy kanalizace, opraveny krajnice obrubníky, provedena
je zpevněná plocha pro stání kontejnerů na bioodpad. Celý povrch
bude překryt novým asfaltovým kobercem. Nebudou zde chybět kvůli zklidnění dopravy retardéry před křižovatkami.
Po opravě, která bude dokončena v letošním červenci, bude tato
spojnice mezi starou a novou částí Zvole lépe sloužit našim občanům. Bude však nutno přizpůsobit rychlost na této silnici tomu, že
se jedná o obytnou zónu v obci. Nový asfaltový povrch bude nejspíše svádět k jízdám vyšší než povolenou rychlostí.
Pavel Koudelka
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Pokračujeme s pracemi
na budoucím „Sportovišti Zvole“
Stavební úpravy budoucího „Sportoviště Zvole“ začaly probíhat na
jaře. V první řadě jsme chtěli upravit zbytek plochy areálu tak, aby
převažoval travnatý povrch. Byl odvezen zbylý asfaltový a betonový
recyklát a plocha vlevo od vjezdů opatřena ornicí k osetí. Loni byl
areál nově oplocen a letos se ho podařilo částečně osvětlit. Byla
obnovena přípojka elektro z trafostanice pro celý areál, provedeny rozvodné skříně po obvodu pro napojení budoucích spotřebišť
a obnovena přípojka pro budoucí objekt „Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež – Zvole“.
Objekt, který dříve sloužil jako kanceláře areálu, bylo nutno zabezpečit tak, aby dále nechátral a nedošlo k jeho úplnému zničení.
Oslovili jsme čtyři stavební společnosti, s kterými jsme již na některých akcích v obci spolupracovali. Byla vybrána nejvhodnější
a nejlevnější cenová nabídka a po uzavření smlouvy o dílo mohly

tyto zabezpečovací práce začít. Objekt byl kompletně vyklizen,
byly rozebrány stávající vrstvy původní ploché střechy, ubourány
atiky. Dále byly osazeny nové dřevěné střešní vazníky a provedena konstrukce sedlové střechy včetně dozdění nových štítů. Objekt
bývalé garáže má střechu plochou, sníženou oproti původní. Celá
konstrukce střechy byla zateplena a dostala novou plechovou krytinu včetně klempířských prvků. Celý objekt byl provizorně uzavřen
a opraveny přípojky vody a kanalizace.
Předpokládali jsme, že žádost o dotaci na dostavbu tohoto zařízení z „MAS Dolnobřežansko“ bude vyřízena již na jaře. Do dnešní doby není výsledek známý, i když žádost byla podána v loňském roce a rozhodnuto mělo být letos v březnu. Z těchto důvodů
budeme muset opravy přerušit a pokračovat, až bude jasné, zda
dotaci obdržíme nebo ne. V případě, že nám nebude poskytnuta,
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dostavíme objekt z obecních finančních
prostředků, aby mohl plnit svou funkci.
Že tato rekultivace prostorů po bývalém
vepřínu a jeho přebudování na plochu pro
sportoviště případně pořádání dalších kulturních akcí je cesta správným směrem,
jsme si ověřili na pořádání akce „Čarodějky
2017“. Sešlo se zde více jak pět set dospělých a dětí a oslavy probíhaly do nočních
hodin. Další zkouškou areálu, který je zatím „v plenkách“ byly oslavy k 750 letům
výročí založení obce, který proběhl v polovině června.
Pavel Koudelka

Jednou větou
Od konce února proběhlo v naší obci opět hodně kulturních a sportovních akcí. Některé již ve znamení probíhajících oslav 750 let od založení obce. Probíhaly také práce spojené s úpravami, opravami a výstavbou v obci. Dovolím si, již tradičně, některé tyto akce jednou větou
připomenout:
 7. března proběhla v Polyfunkčním domě beseda s panem Knéblem na
téma „Režijní práce Věry Chytilové“,
 v sobotu 11. března na návsi J. Štulíka od 14:00 hodin proběhlo
Slavnostní předání nového hasičského vozidla,
 12. 3. 2017 se v tělocvičně ZŠ Zvole uskutečnil turnaj ve stolním tenisu,
 mini turnaj ve stolních hrách proběhl v neděli 19. 3. 2017 v ZŠ Zvole
od 14:30 hod,
 v pondělí 20. 3. se konalo v Polydomě povídání s paní Jitkou
Molavcovou a Dášou Zázvůrkovou. Samozřejmostí bylo i zpívání písniček. Večerem provázela paní Jitka Sedláčková,
 a v pátek 24. března nás tamtéž pan Pavel Procházka provedl po
Novém Zélandu,
 hned v sobotu 25. 3. naši dobrovolní hasiči ze Zvole uspořádali
Hasičskou zábavu v Sokolovně ve Vraném nad Vltavou,
 následující den se v tělocvičně naší ZŠ srdnatě bojovalo na turnaji ve
stolním fotbálku,
 v neděli 2. dubna 2017 jsme vynesli z naší vesnice Smrtku - Mořenu
a přivítali jaro písničkami,
 tentýž den se konal odpoledne v Polyfunkčním domě úspěšný
Velikonoční jarmark,
 ve čtvrtek 6. 4. 2017 od 19:00 hodin proběhlo v sále Polydomu zasedání zastupitelstva obce Zvole
 8. dubna odjeli naši zahrádkáři na zájezd do Litoměřic na Zahradu
Čech,
 koncert skvělého kytaristy Norbiho Kovácse se uskutečnil ve čtvrtek
13. dubna 2017 od 19:00 hodin v Polyfunkčním domě,
 v neděli 16. dubna se konala v našem kostele sv. Markéty velikonoční
bohoslužba se zpěvy,
 s panem Jiřím Knéblem jsme v úterý 18. dubna besedovali na téma
Science – Fiction a shlédli vybraný film,
 21. dubna jsme opět v Polyfunkčním domě besedovali o fotbalovém
fandovství a shlédli film „Věčné derby“. Večerem nás provedl znalec
nad jiné povolaný, pan Vladimír Zápotocký,
 22. 4. se konaly na našem rybníce tradiční závody v chytání ryb „Chyť
a pusť“,
 dne 23.4 pořádal oddíl orientačního běhu SK Zvole veřejný závod
v orientačním běhu,

 ZÁPIS do 1. ročníku naší ZŠ se konal ve středu 26. dubna,
 hudební večer, tentokrát tematicky zaměřený na známé staropražské
kabaretní písně v podání Kateřiny Kolečkové a Petra Kubce, se konal
v pátek 28. dubna v Polydomě,
 v sobotu 29. dubna nám v kostele sv. Markéty již tradičně zazpívalo
Vokální společenství CANTIO,
 v neděli 30. dubna jsme poprvé v prostoru budoucího sportovního areálu v Březovské ulici přivítali malé i velké čarodějnice, vybrali „nejkrásnější“ z nich, zapálili ohně, pekli vuřty a vůbec se veselili. Akce opět
proběhla v rámci oslav 750 let založení obce,
 10. května proběhl zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku
2017/2018,
 ve čtvrtek 4. 5. a v pátek 5. 5. v obci probíhalo strojní čištění a úklid
komunikací,
 v sobotu 13. května jsme dopoledne přivítali v polyfunkčním domě
18 nových občánků naší obce a odpoledne a večer popřáli jubilantům,
 a hned v neděli 14. si všichni nadšenci fotbalu zahráli na fotbalovém
odpoledni na hřišti Sokolu Zvole,
 15. 5. se konala v Polyfunkčním domě vernisáž výstavy obrazů paní
Jany Gregorové –„Vrstvy reality“,
 dílo Alfreda Hitchcocka Vertigo – o posedlosti, která vedla, až za hrob
se promítalo v Polydomu v úterý 16. května,
 ve čtvrtek 18. května 2017 uspořádala Kulturní a sociální komise zájezd do Divadla Hybernia na muzikál Mefisto,
 a v sobotu 20. 5. se uskutečnil zájezd na ostrov zábavy ROBINSON,
 24. 5. orientační běžci závodili již tradičně ve zvolském lese,
 druhý ročník „Rockové Zvole“ ke spokojenosti zejména mladých proběhl na hřišti sokolu Zvole v sobotu 27. května,
 29. května začala 1. etapa opravy Březovské ulice,
 ve středu 31. května předvedli v polyfunkčním domě mladí hudebníci,
co se od posledního vystoupení tamtéž naučili.
Není to výčet všeho. Akcí bylo ještě více. Probíhala výstavba nové střechy
na budově v budoucím „Sportovním Areálu Březovská“, proběhla třeba rekonstrukce ulice U Pošty, atd. I z výše uvedeného přehledu je však zřejmé,
že je stále z čeho vybírat a čeho se aktivně zúčastnit. Věřím, že celý tento
tak trochu slavnostní rok 2017 bude opět bohatý na události jak kulturní tak
i sportovní a že se máme stále na co těšit.
Lubomír Duda
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VE ZVOLI SE TAKÉ STALO
Čarodějky v „novém“
Svoji premiéru zažil nově vybudovaný sportovní areál v Nové Zvoli
v neděli 30. dubna 2017, kdy se zde konal čarodějnický rej pod názvem
„Čarodějky 2017“.
Svatojakubská noc z 30. dubna na 1. května je plná kouzel, čarování a zaříkávání. Kdo by se nechtěl alespoň jednou v roce dotknout tajemna… Pro
Kelty znamenal oheň něco jako symbolický „očistný prvek“ spojený s mnoha tradičními zvyky. Mladí lidé přeskakovali hranice, vyhazovali zapálená
březová košťata, polykali kočičky a všichni se těšili na příchod čistého a slunečného období roku. Podle křesťanských tradic měly hořící hranice na
vyvýšených prostranstvích funkci téměř ochrannou. Tzv. Filopojakubská
noc byla spojená s temnou pověrou, ve které se čarodějnice slétaly v období sabatu a prováděly neřestné obřady s temnými silami. Zapálené hranice
a pálení čarodějnic v noci z 30. dubna na 1. května sloužily lidem jako symbolická ochrana proti temným kouzlům a čarodějnickým rejům.

Dnešní zvyk si „Čarodějnice“ ponechaly, vše je vnímáno víceméně jako nadsázka a prostor pro setkání s přáteli. Tradice se nám
trochu promíchaly a málokdo přemýšlí nad jejich pravým významem. Hranice,
na kterých se pálí čarodějnice, se rozsvěcují v mnoha krajích a lidé si „čarodějnický slet“ připomínají víceméně humornou formou. Každopádně k oné noci
patří i veselá nálada, která přináleží k vítání svěžího jarního období.
Ne jinak tomu bylo i letos ve Zvoli. A tak se to nedělní odpoledne Březovskou
ulicí z obou směrů „přihnal“ do sportovního areálu rej čarodějnic a čarodějů
a plno zvědavých návštěvníků akce.
Uprostřed pozemku se tyčila monumentální hranice s čarodějnicí, kterou
zapálily odbornou komisí zvolené nejhezčí masky. Kolem dokola hořely
tři ohně, kde bylo možné si opéct nabízené špekáčky. Pro děti byly připraveny zajímavé a zábavné soutěže a hry.
Centrem dění byl i obrovský vojenský stan, kde bylo k dispozici občerstvení
a své nástroje a zvukovou aparaturu zde rozložila hudební skupina Strejcové.
Ti neúnavně hráli písničku za písničkou a s ochotou plnili hudební přání
návštěvníků. Ve stánku s občerstvením paní Hrubé z Černík nás neúnavně
obsluhovali Jarka, Jana, Alča a Petr. Připravili pro nás grilované klobásky,
párky v rohlíku, domácí koláče, výběr z alkoholických i nealkoholických
nápojů, chuťovky k pivu a všelijaké dobroty. Čepování sudového piva se
zhostil sám pan starosta, který občas přenechal tuto povinnost důvěryhodným zástupcům.
Na tuto druhou akci letošního roku, která se konala v rámci oslav výročí
750 let od založení Zvole, přišlo přes pět set návštěvníků. Do pozdních nočních hodin se bavili zpěvem i tancem jak u hořících ohňů, tak v přilehlém
stanu. První akce ve sportovním areálu se povedla na jedničku a těšíme se
na další
Zapsala: Lenka Betincová
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Vítání občánků a setkání s jubilanty
Sobota 13. května byla slavnostní. Tak jako každý rok touto dobou jsme
přivítali dopoledne ve velkém sálu Polyfunkčního domu nové občánky,
kteří se od posledního vítání v minulém roce ve Zvoli narodili. Hádejte,
kolik jich bylo. Celkem dvaadvacet a osmnáct z nich rodiče přivezli ukázat. Velcí školáci pod vedením paní ředitelky Lucky Strejcové jim zazpívali, šťastní rodiče dostali kytičku a malý dárek a zapsali se do pamětní
knihy. A nejen oni. Do pamětní knihy se často „zapsali“ i starší sourozenci našich novorozenců. Všem jim to moc slušelo.
Odpoledne tentýž den slavnostní nálada pokračovala. Do velkého sálu
Polydomu přišli jubilanti. Jsou to naši milí senioři, kteří dovršili v letošním roce půlkulaté nebo kulaté narozeniny. Na začátku opět všem

zazpívali děti ze školního sboru, a pak, po slavnostním přípitku, již proběhlo samotné blahopřání jubilantům. Bylo jich celkem osmnáct. Mezi
nimi jsme obzvláště uvítali pana Augustina Karla, který ve výborné kondici slavil devadesátiny.
Všem ještě jednou blahopřejeme. Setkání jubilantů, jejich rodinných příslušníků a přátel se neslo jako obvykle ve výborné atmosféře, mnozí si
i přes sem tam nějaký bolavý kloub pořádně zařádili na tanečním parketu a dobře se bavili. Všichni si pochvalovali, že se zase jednou sešli. Už
se těším na podzimní opáčko.
Lubomír Duda

Zápis
Letos poprvé se zápis do základních i mateřských škol posunul až na
duben a květen. Navrhovatelé zákona si od takového postupu slibovali, že usnadní rozhodování rodičům při zvažování odkladů školní
docházky. Učitelé rozhodnutí přijali s porozuměním a nadějí. Ve věku
pěti až šesti let je totiž ve všestranném rozvoji dítěte znát každý měsíc.
A opravdu. Zákonní zástupci k zápisu přicházeli již rozhodnuti, zda
o odklad žádat budou, či nikoli. Vše probíhalo daleko hladčeji než
předchozí roky.
Vyšňoření adepti na vzdělání opět plnili úkoly, aby vysvobodili zakletou
princeznu. Opět je provázely pohádkové bytosti, které jim dodávaly odvahy a sebedůvěry při zakolísání, zatleskaly zvládnuté úloze a nakonec
odměnily malým dárečkem. Je to velmi slavnostní den. První „zkouška“.

Ráda se dívám, s jakým očekáváním děti přicházejí. Přeji jim, aby těšení, které většinou zápis provází, vydrželo co nejdéle. Nyní čísla:
 60 zájemců se dostavilo k zápisu,
 13 z nich se žádostí o odklad,
 19 žáků nastoupí do ohrobecké budovy
 28 žáků nastoupí do zvolské budovy.
Ohrobecká i zvolská třída tak mají naplněnu svoji kapacitu.
Se zápisem do školy úzce souvisí zápis do školky. Teprve tehdy, když
známe počet dětí odcházejících do školy, můžeme přijímat další na uvolněná místa. Letos přišlo 46 žadatelů. Zatímco do školy jsme mohli přijmout žáky všechny, do školky pouze 26 dětí.
Lucie Strejcová
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Jarní sezona moderní a estetické
skupinové gymnastiky ve Zvoli
Zimu vystřídalo jaro, zima zase jaro a i přes to, že to tak nevypadalo,
máme tady konec školního roku, sportovní sezóny a s ním i trošku léta
a teplých slunečních dní. Ráda bych se s vámi po čase podělila o aktuální dění v moderní a estetické gymnastice, především pak ve Zvolském
oddíle, kde máme spousty talentovaných a úspěšných gymnastek.
Letošní gymnastická sezona se nesla v rytmu seriálu soutěží (cupů) v estetické skupinové gymnastice a skladeb jednotlivkyň v moderní gymnastice. Gymnastky se zúčastnily pohárových a oblastních závodů, kde
poměřovaly své síly ve skladbách s náčiním i bez náčiní, a to se skvělými výsledky. V současné době jsou v oddíle zastoupeny všechny věkové
kategorie. Od dětí předškolního věku po juniorky. Zájem o gymnastiku
a chuť závodit je veliký. Máme v oddíle novou posilu v osobě Terezky
Kolenaté. Stále ještě aktivní a úspěšná závodnice je mně i holčičkám
další důležitou oporou a vzorem, který již i na poli závodním přináší
ovoce. Nejvíc práce pak společně odvádíme v nově otevřené přípravce,
kde jsou holčičky ve věku od 3-6 let. Formou hry, nácvikem základních
prvků, ale i důrazem na disciplínu, nám rostou budoucí závodnice jako
houby po dešti.
Díky zájmu z řad takto malých holčiček se nám daří hledat a nacházet
talenty. Na začátku září budeme pořádat nábor nových holčiček, které
by to chtěly zkusit, které chtějí cvičit, ukázat kamarádům, kamarádkám
a rodičům, co nového se na tréninku naučily, ale které se nebojí zabrat
a nechají zlobení na doma
Kromě základů baletu a prvků moderní gymnastiky se holčičky v rámci
tréninků, setkávají s doplňkovými sporty – jako je SM, balanční trénink,
plavání. Vše to a další pomáhá rozvíjet všestrannost gymnastek.
Během letošních prázdnin se budeme v rámci soustředění zaměřovat na nové choreografie. Rády bychom se v příští sezoně zúčastnily
Mistrovství České republiky ve skladbách jednotlivkyň.
V neposlední řadě bych tímto ráda poděkovala za finanční příspěvek od
obce Zvole, především pak starostovi obce Ing. Miroslavu Stoklasovi,

díky, kterému jsme mohly pořídit našim gymnastkám krásné soutěžní
dresy, v nichž vyhrály již nejeden závod.
Krásné léto 2017 Vám všem přejí gymnastky (ze Zvole)
Ing. Jana Veselá
trenér I. třídy
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Norbi Kovács v Polyfunkčním domě
Ve čtvrtek 13. dubna se v Polyfunkčním domě uskutečnil koncert výborného kytaristy Norbiho Kovácze. Byl to již v poměrné krátkém období druhý koncert, kde si mohli posluchači vychutnat to, co se dá na
kytaru zahrát. Ten první byl v lednu koncert kytarového dua SEMPRE
NUEVO. Nabídlo nám to možnost zajímavého porovnání stylů hry
i skladeb pro kytaru.
Norbi Kovácz je slovenský kytarista narozený v Šale, žijící však již více jak
20 let v Praze. Řadí se ke špičkovým kytaristům a je rovněž skladatelem,
a také výborným fotografem. Koncert provázela výstava jeho fotografií,
což ještě umocnilo výsledný zážitek z jeho hry. Hrál své skladby a seznámil nás i s okolnostmi jejich vzniku. Některé byly i velmi prozaické, třeba
skladba „Čekání v Českých Budějovicích“ nebo skladba 15 min. Zahrál
nám však i maďarskou lidovou píseň v jeho osobitém podání. Prostě výjimečný umělecký zážitek. Kdo tam byl, jistě mi dá za pravdu. Věřím, že
u nás nehrál naposledy. Musím poděkovat paní Věře Humlové za to, jaké
umělce dokáže do Zvole pozvat a zajistit jejich vystoupení.
Lubomír Duda

Rocková Zvole 2017
V sobotu 27. května 2017 se na fotbalovém hřišti ve Zvoli uskutečnil již druhý ročník hudebního festivalu pro mladé - Rocková Zvole.
Publikum mělo možnost seznámit se s mladými talentovanými hudebníky, kteří žijí v našem regionu, a ti měli příležitost ukázat své hudební umění na domácí půdě.
Nabídka byla široká a bylo z čeho vybírat.
Na začátku programu vystoupila mladá skupina Jsem z toho jelen
z Vraného nad Vltavou.

Následovala punk-rocková kapela 2x a dost s frontmanem Petrem
Probstem, který stál u zrodu celé akce a který neúnavně organizoval,
sháněl, domlouval…
Dalším vystupujícím bylo chlapecké uskupení Adventures pohybující
se na pomezí žánru funky a rocku.
Celý hudební večer zakončila Indie-rocková formace EUPHONIX.
Diváci si celý večer pořádně užili, tančili, zpívali.
Jak velcí, tak malí.

Jsem z toho jelen

2x a dost

Adventures

EUPHONIX
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Druhý ročník Rockové Zvole se uskutečnil díky nadšení a elánu organizátorů, kteří na přípravě akce pracovali hned od skončení minulého ročníku. Děkujeme všem jednotlivcům i organizacím, kteří nás podpořili materiálně i finančně. Především Sokolu Zvole,
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MAS Dolnobřežansko, obci Zvole a městu Jílové. Věříme, že příští
rok se opět setkáme.
Jana Straková

Náš fotofejeton
První květnová sobota stává se už tradičním termínem setkání našich bý- poznámkami podíleli snad všichni tehdejší účastníci. Oba
valých fotbalistů a hokejistů. Letos se sešli právě popáté. Už jich bylo víc „Jasanové“ po chvíli odložili skleničky a vybalili „nádobíčko“.
jak dvě jedenáctky a setkání bylo svátečnější o to, že naše obec oslavuje Petr bubínky a Pavel svou už legendární harmoniku, což mělo za náslejubileum svého založení a tak i vzpomínání připadalo jak se patří sváteč- dek, že do okolí se nesly melodie, co všichni znali. Vzpomínalo se i na ty,
ní. Vzpomínkové foto představuje dřívější „šiřitele slávy“ zdejších barev co chyběli. Čerstvě Jarda Malířský, jehož připomínkou byla i snad dnes
takto. Nahoře odleva stojí Jarda Šafránek, Pepík Brchel, Petrové Macek už nejslavnější fotka našeho prvního mančaftu, co se před čtyřmi desíta Jasanský, Zděnek Volánek, Béďa Procházka, Fanda Hrachovec, Vláďa kami let o pouti postavil i kombinované Spartě a obstál se ctí. Na hřbiPřeučil, Pepík Moravec, Standa Adámek, Jirka Novák, Ota Křehlík, tově byl připomenut nedávný doyen těchto sešlostí, pan Josef Blecha
Míla Řezníček, Vladimír Zápotocký, Pavel Jasanský, Jardové Zajíček z Ohrobce. Stuha připomínala, že sportumilovní Zvoláci na něho pořád
s Pařízkem a Karel Justián. Dolní trojice odleva je ve složení Franta ještě nezapomínají. Byl dlouhá léta jedním z nich a tu pietu si zaslouží
Škobis, Mirek Jalovecký a Jenda Malý. Hlavním bodem programu bylo měrou vrchovatou.
Zprávu o již tradiční sešlosti připravili
promítání dřívějších záznamů z družebních akcí se Zvolí u Zábřeha,
František Škobis a Vladimír Zápotocký
kde režii, záznam a střih pořídil Franta Škobis a na zvuku se svými
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Fotogalerie z akcí – Noc kostelů, Kanoe na rybníku,
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Začarovaný les
Oznamujeme světu, že ve Zvoli a okolí se opět letos našlo mnoho statečných a odvážných rytířů, kteří se nebáli dne 3. června L.P. 2017 vstoupit do kouzelného lesa, kde pomohli četným pohádkovým bytůstkám

a osvobodili naši dceru, princeznu Jasněnku z moci zlého draka
Krutihlava. Všem patří dík a vděk.
Dobromysl I. a Lenka Netopilka
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Jak se opravuje silnice
V minulých zvolských novinách jsem se vám na několika fotografiích pokusil přiblížit, jak se staví velký stan. V tomto čísle se pokusím přiblížit
laskavému čtenáři, jak se opravuje silnice. Lépe řečeno, jak se dělá její
generální oprava. Protože takovou opravu potřebovala „Březovská“ ulice, ukažme si to právě na ní.
Vybranou silnici je nejprve nutné zmapovat, aby se zjistil rozsah generální opravy. Po vybrání dodavatele, je nutné projít s ním celou ulici
a dohodnout detaily. Pak se již může začít pracovat. Dodavatelská firma povrch vozovky zaměří a vyznačí na ní důležité body, jako je sklon,

finišeru. Protože toho veze víc, než se do zásobníku vejde, zůstane stát na
místě se zvednutou korbou. Pak se finišer rozjede, nákladní auto s živičnou
směsí si hezky tlačí před sebou a za ním již zůstává hotový nový povrch.

vertikální zlomy, prohlubně a další potřebné údaje. Také zaměří a označí
plochy, které bude nutné odfrézovat, případně naopak navýšit. Pak již
přijdou na řadu první práce.
Nejprve se musí udělat tam, kde je to nutné, obrubníky a případně opravit sítě v nejbližším okolí opravované komunikace nebo přímo pod ní.

To však nestačí. Ještě je nutné nový povrch uválcovat. To nedělá již parní
válec, ale samozřejmě válec poháněný spalovacím motorem. Zajímavostí
tohoto chytrého stroje je to, že přední i zadní válec jsou samostatně řiditelné. To umožňuje řidiči, jak je vidět z obrázku, jezdit i rovně s podélnou osou stroje šikmou a každý z válců pak válcuje jinou část vozovky.

Pak následuje vyfrézování označených povrchů, aby bylo možné zhotovit
správný sklon v daném úseku nebo opravit díry a výtluky. Křižovatka s ulicí
Borovou a křižovatka s ulicí Kolmou se musely vyfrézovat prakticky celé.
Když jsou tyto přípravné práce hotové, může se začít dělat takzvaný
podbal. Tato práce spočívá v tom, že již za pomoci finišeru se všechny
vyfrézované plochy vyplní podbalovou asfaltovou směsí. Také případné prohlubně v dosavadním povrchu silnice se touto směsí dorovnají.
Výsledným efektem je vyrovnaná vozovka, připravená pro finální vrstvu
živice, v našem případě tloušťky 4 cm.
A když je to hotovo, přijde na řadu samotná pokládka vrchní vrstvy. Finišer
najede na začátek a obsluha nastaví nejprve šířku pokládané vrstvy (v našem případě 5 m) a potom i výšku rovnací lišty nad základem. Před finišer
přijede nákladní vůz plný živičné směsi, zvedne korbu a naplní zásobník

Teprve po uválcování je možno říci, hotovo.
Věřím, že až bude hotová celá opravovaná část ulice „Březovská“, že to
všichni řidiči čehokoliv uvítají a že pomalou jízdou (jsme uvnitř obce)
vychutnají její nový povrch.
Lubomír Duda
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Vernisáž Jany Gregorové
Vernisáž malířky Jany Gregorové za aktivní moderátorské podpory
Terezky Hrejsemnou, byla pohlazením na duši. Děvčata nám připravila

program, který svojí náplní krásně a citlivě dokresloval vystavené obrazy.
Věra Humlová

NÁZORY
Odkrývání tajemství – pro zvídavé čtenáře
Žít v pravdě
Život každého člověka je ovlivněn tím, do jaké míry žije svůj život v pravdě.
Co to znamená žít v pravdě? Proč lidé v pravdě nežijí? Jak se to stane, že
z malého nevinného dítěte, připraveného žít v pravdě, vyroste člověk, který
v pravdě nežije? Pokud by lidé prohlubovali své duchovní poznání, věděli by,
že je v jejich zájmu, aby svůj život svěřili pod vedení své duše. Duše člověka
přichází na tento svět proto, aby se ze života na Zemi poučila a zdravě se vyvíjela. Všechna poučení z životních událostí se „zapisují“ do jejího nekonečného, věčného životopisu. O každé lidské duši je vše zapsáno zlatým písmem
do knihy životů, kam smí z vůle Boží nahlédnout i duchovní léčitel v případě,
že informace napomohou při léčení.
Život začíná nevinností a bezelstností, se kterou se dítě narodí. Takto vybavené pro život v pravdě se ocitá u svých rodičů, prarodičů, mezi sourozenci
a později i mezi cizími lidmi. Vstupuje mezi ty, kteří již urazili kus své životní
cesty, a právě tito lidé rozhodují o tom, jak dlouho se bude duše dítěte, později dospělého, těšit z takové úrovně žití. Všichni tito lidé vytvářejí dítěti základ
toho, jak pravdivý život bude nově narozený človíček žít. Před rodiči vyvstává
velmi zodpovědný úkol, který se stále více podceňuje. Proto také většina dětí
velmi brzy život v pravdě opouští a začíná žít v nepravdě se všemi negativními projevy. Jejich bezelstnost se postupně vytrácí také proto, aby snadněji
„přežili“ v současném nemorálním světě. Znamená to, že postupně ztrácejí
drahocenné vedení života vlastní duší. Ta začíná být utlačována egem, silně
ovlivněným materiálním pojetím života. Ctnosti, jimiž byla duše pro život
vybavena, jsou utlačeny do pozadí a postupně nahrazovány různými typy
neřestí a závislostmi.
Proto je tak důležité, aby každý dospělý, který se rozhodne zplodit dítě, zodpovědně a s předstihem přehodnotil, zda on sám žije svůj život v pravdě.
Pomocí sebereflexe potřebuje zjistit, zda nepřevzal některé nepravosti od
svých rodičů nebo širšího okolí, zda je v souladu to, co si myslí, s tím, co říká,
zda nemá nasazenou „masku“, za kterou skrývá svou pravou tvář. Maska člověka může skrývat potlačené dobro duše a navenek hrát hru, kterou z jakési
nutnosti přijal. Naopak vlastní zkaženost a neřesti se mohou skrývat pod
maskou dobra. Většina lidí v dnešní době má nasazeny různé masky a žije
život v přetvářce. Ani netuší, jak vlastním negativním příkladem škodí svým
dětem, jejichž charakter bývá tímto vlivem již v útlém věku postižen.

Dítě je zahrnuto všemi možnými materiálními pozlátky, zatímco jeho duše
strádá. Život v pravdě, pro který bylo dítě zrozeno, se postupně vytrácí, nahrazuje ho přetvářka, která přetrvává až do dospělosti, a duše se nemůže
správně rozvíjet.
Mladí lidé se na rodičovství nepřipravují, podceňují vzdělání v duchovní oblasti, které by umožnilo poskytnout dobrý základ pro správný vývoj duše jejich budoucího dítěte. Místo toho se zajímají pouze o věci materiální, které
je od podstaty lidského života odvádějí. Tato lavina šířícího se materialismu
spojená s duchovní nevědomosti má negativní dopady, které vidíme kolem
sebe každý den, aniž bychom si uvědomovali, že jsme jejich tvůrci.
Jožka Wenkeová – Černíky

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

1/1 – celostrana
vnitřní strany
184 × 248 mm

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

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

1/4 – čtvrtina
vnitřní strany
89 × 120 mm

1/6 – šestina
vnitřní strany
89 × 80 mm

1/8 – osmina
vnitřní strany
89 × 60 mm

Cena za otištění (Kč)
jednorázové

celoroční

3 000

10 000

1 800

6 000

1 800

6 000

1 000

3 500

600

2 000

500

1 700

400

1 400
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Z HISTORIE ZVOLE
Kdepak Novákové, nejvíc bylo Trefilů a Ebrů!
je mezi 7 osobami veden i učeň z příbuzenského vztahu (synovec) a pozdější majitel Václav Ortman. Nováků tu ale ani zdaleka nebylo nejvíc.
Pořadí je následující : 1. Trefilové, 2. Ebrové, 3. Fafejtové, 4. Adámkové
a teprve 5. Novákové. Počet obyvatel podle pohlaví: 262 muži + 264 ženy
= celkem 526. Z toho 524 má naši národnost a dva se přihlásili k jiné
národnosti (rusínské, pánové Žuligoj
a Kataržuk). Podle náboženského vyznání: 394 – katolické, 109 – československé,
2 – evangelické, 1 – pravoslavné, 20 bylo
bezvěrců bez vyznání. Sousední Březová
měla čísel 26 a Oleško 11 včetně Maškova
mlýna. V Březové a Olešku bylo trvale hlášeno 90 osob.
Během sčítání 1930 už byli na prvním
místě Ebrové. Měli celkem devět dětí
a poslední z nich byl Emanuel. Otec
dnešní paní Květy Tolarové z Průhonu.
Přibyla čísla popisná až do 83. V domě,
kde dnes bydlí rodák Josef Zeman, se
žilo opravdu krátce. Jeho kolaudace je
připsána teprve v dodatkovém protokolu.
Stavebníkem byla zapsána Anna Turková.
Hospodářských stavení a přístavků už je
zapsáno 159 (víc jak budov obytných).
Osob s domovským právem už je 635
a náboženství vedou ta dvě původní (katolíci – 442, českoslovenští – 143 a 36 je
bez vyznání, z toho 28 z rodin členů
KSČ). Změnily se katastry. Kdysi náš
Hřibov připadl Vranému, kus údolí zvolského potoka pod týmž Hřibovem zase
připadl nám. Březová je dělena na Starou
a Novou.
Jiné zajímavosti, jež lze doložit v listinné
podobě oficiální státní statistiky? Došlo
k velkému nárůstu počtu obyvatel i domů
v okolí. Především v Dolních Břežanech,
Horních i Dolních Jirčanech, Vestci
a Kamenném Přívozu. Větší jak Zvole
je například Okrouhlo, k němuž jsou
přičteny Zahořany a tehdejší Křepelkův
mlýn. Přibližně stejně velké obce jako ta
naše jsou Psáry a Sulice. Menší naopak
Petrov. Údaje v registrech jsou naopak
bohatší a širší. Například u naší obce je
už uveden místně příslušný poštovní úřad
(Vrané), telegrafní stanice (Jílové a Dolní
Břežany) a vlakové stanice a zastávky
(Vrané a Jarov).
Tolik malý exkurz o necelých sto let zpět.
Úvodní stať je o Rakousko-Uhersku a pak
už o Československu. O současnosti
z České republiky snad někdy později.
Mezi oběma sčítáními lidu se naše obec dvakrát objevila na pohlednicích Československé pošty. Nejdříve
v roce 1925 a potom při desetiletém výročí založení republiky roku 1928. Všimněte si, že pošta používala–zý–
nejen název Zvole (u Vraného nad Vltavou) v roce 1925, ale i Zvol u Vraného, 1928.

Často se do historie vracíme, třeba pokud hádáme, jaká jména a jaké
rody tady v naší obci bývaly nejčastější. Nabízí se Novákové. Těžko hádat, od data únor 1770, co bylo zavedeno číslování domů číslem popisným (v naší obci bylo provedeno pod dohledem vojska v říjnu 1771)
a zpracován tak zvaný Tereziánský katastr pozemků, začít můžeme.
Tam bezpečně podle starých listin naše
oko nedohlédne. Chybí detaily. Začínalo
se obvykle nějakým významným stavením
( velká usedlost, rychta, fara) a to dostalo
číslo popisné 1. Pokračovalo se většinou
ve směru hodinových ručiček a byl zbudován základ. U nás bylo nejvyšším číslo 12.
Potom dále lze říci, čím je číslo nižší, tím
starší bylo stavení. Již tehdy ovšem hospodářská stavení (stodoly, krechty, stáje)
nebyla těmito čísly opatřena. A od kdy
můžeme něco tvrdit „na beton“? Od sčítání lidu v nové Republice československé.
Tedy v roce 1921 najdeme mnoho a 1930
ještě víc. Tady už platí, že červená tabulka značí číslo popisné (jen jedno takové
na katastru obce) a modrá tabulka číslo
pořadové (v každé ulici nebo lokalitě, na
jediném větším katastru jsou tedy nízká
čísla hned několikrát). Podívejme se do
těch časů ve Zvoli.
Rok 1921 přiznává, že tu máme evidováno 53 čísel popisných. Tedy stejný počet
budov určených pro bydlení. Číslo 1 bylo
připsáno (potvrzeno z dob dřívějších)
panu Josefu Zemanovi a bylo tu „policejně
hlášeno k trvalému pobytu“ 8 lidí. A nejvyšší číslo 53 panu Josefu Novákovi, kde
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OSTATNÍ
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 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 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!).

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.

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

3. Přístup vzduchu do kompostu

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

ŠPATNĚ

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.
Kompostovat se dá několika způsoby, například na volně 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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