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ZVOLSKÉ NOVINY
VYDÁVÁ OBEC ZVOLE U PRAHY

Vzhůru ke stovce!
Stejně tak se jmenuje vydání malého sborníčku vydaného spoluprací
MAS Dolnobřežansko a našich bývalých hráčů připomínajícího 95 let
od založení zdejšího Sokola. Pro připomínku těm, co budou zakrátko
slavit stovku sportování místních Sokolů. Formou komentovaných „zaprášených“ fotek významných mužstev a událostí se přidáváme i v tomto našem čísle.

červen 2018

ZDARMA

Zakládací listina
Jsme úplně stejně staří jako Československý (dnes Český) rozhlas. Na
listině zjistíte, že jsme byli založeni jako Sokol Zvol a nikoli Zvole, jaký
byl počet členů a také chybu v letopočtu. Na místo 1923 tu je 1293, ale nikoho to neznepokojovalo. Originál listiny je uložen v regionálním archivu
muzea v Praze na Chodovci.
Pokračovaní článku na str. 18

Fotbal a hokej, hlavní sporty nejen v historii Sokola Zvole, ale i v celé naší zemi.

Do podzimního čísla Zvolských novin pro Vás připravujeme zajímavý materiál s tématem:

„Vznik Československa a naše obec před sto lety 28. října 1918“.
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ZPRÁVY Z OBCE
Dotace a jejich administrace
Všichni starostové malých obcí se hrůzou opotí, když slyší spojení slov,
které je v názvu tohoto článku. Dokonce znám i obce, které usnesením
zastupitelstva zakázaly žádat o dotace. Každý takovýto podnik může
přinést na jedné straně peníze, na druhé pak nepříjemnosti a nemusí být
nutně zaviněny pouze ze strany obce. Problémy dodavatelů mohou vést
i ke krachu akce a následky mívají citelný dopad do financí obcí.
Ale vzhledem k možnosti získání i velkých částek, na které by obecní
rozpočet šetřil řadu let, žádáme i my. A úspěšně. Využíváme dotace krajské. Jako příklad uvedu odstranění černé skládky na bývalém vepříně
(2 mil.) či při opravu ulice Březovské (1,4 mil.). Dále pak dotace státní
– z jednotlivých ministerstev. Příkladem může být oprava zdi hřbitova
(0,6 mil.) z ministerstva zemědělství či dopravní automobil hasičů z ministerstva vnitra (0,45 mil.).
Největší však jdou přes IROP (Integrovaný regionální operační program)
z fondů Evropské unie. V našem případě hasičská cisterna (7 mil.) a aktuálně objekt na sportovišti (5,7 mil.) nebo školka (54 mil.). Po sečtení
všech již čerpaných či registrovaných dotací docházím k více jak 70 milionům korun v tomto volebním období. Částka, která přesahuje více jak
třikrát daňové příjmy obecního rozpočtu jednoho roku.
Získání dotací, realizace projektů a vyúčtování vyžaduje výborně spolupracující tým a velmi pružné rozhodování. Ve Zvoli se to podařilo.
Díky projektantům, stavařům, právníkům zajišťujícím výběrová řízení,
lidem z MAS Dolnobřežansko, kteří hlídají požadavky ze strany donátorů i paní účetní, která to vždy odskáče, posouváme naši obec dopředu.

I následné kontroly
nemusí být vždy příjemné.
Kontroloři
zkoumají celý projekt velmi důkladně
a neunikne jim nic.
Poslední kontrolu, kterou jsme absolvovali,
byla na hasičskou cisternu. Zdůvodňoval
jsem například, proč
jedno písmeno, které
je uvedeno v zadání
(označení auta pouze jako cisterny bez
dalšího vybavení) je
odlišné od toho, které
je na cisterně napsané
(označení auta, které
má i další vybavení –
dýchací přístroje, pily, čerpadla, páčidla…).
I přes všechny tyto problémy se budeme dále snažit o získávání financí
plynoucích z dotací a šetřit obecní rozpočet.
Mirek Stoklasa

Výstavba v obci
V březnu jsme zahájili výstavbu chodníku v ulici Jílovské, a to od místních stavebnin směrem ke hřbitovu. S chodníkem jsme vybudovali i nové
zastávky Jílovská u firmy Intebo a malé parkoviště před sběrným dvorem. Součástí nových chodníků byla i nová dešťová kanalizace včetně
uličních vpustí, veřejné osvětlení a terénní úpravy. Také zde vznikla nová
místa pro přecházení. Dokončení chodníku až ke hřbitovu předpokládáme v příštím roce. Do té doby bude nutno vyřešit výkup nebo směny
pozemků pro tento chodník, které nejsou ve vlastnictví obce. Letos plánujeme na měsíc srpen ještě opravu tohoto chodníku od návsi ke stavebninám, kde bude nutno provést opět novou dešťovou kanalizaci a nové
veřejné osvětlení propojit se stávajícím na návsi.

V současné době je dokončována stavba účelové komunikace – točny
autobusů – mezi ulicemi Centrální, Na rozhraní a Jílovská v Nové Zvoli.
Zhotovitelem stavby je společnost Strabag a.s., která v loňském roce provedla v dobré kvalitě i opravu komunikace Březovská. Dokončení točny
bude v měsíci červnu. Po kolaudaci této stavby budou na točnu zajíždět
všechny autobusy č. 333, které dříve končily ve Zvoli na Návsi J. Štulíka
a i nový autobus směrem do Vraného nad Vltavou č. 742 s návazností na
vlakové spojení do Prahy. Věříme, že se tím výrazně zkvalitní hromadná
doprava do Prahy.
V měsíci dubnu a květnu jsme upravili plochu před budoucím sportovištěm Zvole, kde vzniklo nové dětské hřiště. Na stavbě se podílelo několik
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společností, zemní práce zde prováděla společnost Kapela s.r.o., dodávku hřiště včetně oplocení firma Aquafun s.r.o., sadové úpravy včetně
nového trávníku společnost paní Martiny Martínkové. Herní prvky byly
zvoleny obdobné jako na prvním dětském hřišti na návsi v obci, tedy
z akátového dřeva. Hřiště je členěno na část pro menší děti s houpačkami a pískovištěm, dále je zde dřevěný hrad se skluzavkou. Pro větší děti
je určena lanová pyramida výšky 5,5 m. Povrch dopadových ploch je
z materiálu Softnyx, je to pryskyřicí spojená gumová obarvená hmota.
Povrch je velmi pružný a uvažujeme o tom, že zaměníme oblázky na
dětském hřišti u rybníka za obdobný. Další povrch je opatřen travním
kobercem. Úprava setou trávou je také před hřištěm. Další úpravy, výsadbu stromů a keřů, předpokládáme provést v měsíci září při vhodnějších klimatických podmínkách. Hřiště bude otevřeno na konci školního
roku, je nutno počkat na uchycení kobercového trávníku.
Další stavbou v obci, která v současnosti probíhá, je rekonstrukce bývalého objektu kanceláří vepřína před budoucím sportovištěm Zvole.
Podařilo se nám získat dotaci na rekonstrukci tzv. „Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež ve Zvoli“. Jedná se o objekt, kde budou
klubovny, kancelář správce budoucího areálu, šatny a sociální zařízení. Dotaci se podařilo získat z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) z fondů Evropské unie, prostřednictvím MAS
Dolnobřežansko, a to ve výši 5,7 mil. Kč. Před výběrovým řízením, kde
jsme navrhli poptat čtyři stavební společnosti, bylo nabídnuto kontrolní komisi doplnit výběr firem o jejich návrh na zhotovitele. Návrh jsme
ale neobdrželi. Po zcela transparentním výběrovém řízení, které nám
pomáhá organizovat právní kancelář Mgr. Zábrodské a za účasti zástupce kontrolní komise byla vybrána nejvhodnější a nejlevnější nabídka. Stavbu provádí firma Studio Degree s.r.o. Objekt jsme v loňském
roce zabezpečili novou střechou a letos bude do konce září dokončen.
Provedeme i úpravy okolí a přístupový chodník. Tímto objektem bude
zabezpečeno alespoň pro začátek sociální zázemí pro sportoviště, které chceme postupně vybudovat.
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Hlavní a největší stavbou v historii obce bude výstavba „Mateřské školy
Zvole“, která byla v měsíci červnu zahájena. Na výstavbu školky jsme
žádali o dotace již od roku 2014 a letos se to napotřetí povedlo. Získali
jsme dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP na
stavbu „Navýšení kapacity Mateřské školy ZVOLE“ ve výši necelých
54 mil. Kč, tj. 90% uznatelných nákladů na mateřskou školu. Výběrové
řízení na zhotovitele stavby bylo prováděno opět dle zákona o zadávání veřejných zakázek, kde jsme spolupracovali s právní kanceláří Mgr.
Zábrodské, která výběrová řízení opět organizovala. Zadání pro soutěž
bylo vyvěšeno na portálu pro veřejné zakázky, „vhodné k uveřejnění“
dle zákona. Do soutěže se přihlásily čtyři společnosti, byla ale vybrána druhá v pořadí. Tato společnost nabídla podobnou cenu jako první,
ale reálnou dobu výstavby. Byl vybrán nejvýhodnější uchazeč, kterým je
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Byla s ní uzavřena smlouva o dílo, práce probíhají od měsíce června 2018 a předpoklad dokončení bude červenec 2019. V současné době je třeba ještě vyhlásit výběrová
řízení na dodavatele gastrotechnologie a vybavení pro školku, která jsou
organizována samostatně. Předpokládané otevření školky bude pro školní rok 2019/20. Školka bude pro sto dětí se čtyřmi třídami. V suterénu
školky bude umístěna nová kuchyně, která bude zabezpečovat jídlo i pro
základní školu, bude zde možné i poskytování obědů pro další zájemce
mimo žáků. Součástí venkovních ploch bude i dětské hřiště s hracími
prvky a výsadba zeleně.
A co zamýšlíme s původní mateřskou školou? Rádi bychom také vybudovali něco pro naše seniory. Předpokládáme zde postavit denní stacionář
případně dům pro seniory.
V současnosti také pracujeme na přípravě dalších projektů, kterými
jsou například výstavba nového obecního úřadu na návsi, dále například rekonstrukce objektu současného obecního úřadu na bytový dům
se čtyřmi byty pro sociální bydlení. Držme si palce, ať se nám výstavba
v obci daří.
Pavel Koudelka
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Zase ta voda
Příchod léta v dubnu není tak úplně normální. Když nám sdělovací prostředky téměř každodenně v relaci o počasí přinášejí
zprávy a nových a nových teplotních rekordech, musí se to někde odrazit. U nás třeba spotřebou vody. Vodovod, který k nám
přivádí vodu, je napojen za Libní na tzv. Posázavský skupinový
vodovod a trubka z něj (o průměru 150 mm) byla určena nejprve
k vypouštění posázaváku v případě poruchy, později k zásobení
Libně. No a když to doteklo do Libně, tak se zkusilo, zda to poteče i do Ohrobce a Zvole. Povedlo se a zdálo se, že je vše v pořádku. Před dalším rozvojem však již vodohospodáři zvedali varovně
prst. Bez vodojemů to dál nepůjde. Přesto se to zkusilo. Napojení
Březové–Oleška a Vraného způsobilo, že Zvole se octla v nejvyšším místě této vodovodní soustavy, tudíž s nejnižším tlakem a ve
špičkových odběrech dokonce i bez vody. Situaci zachraňovala
nejprve automatická tlaková stanice u nás na Březovské ulici, později vranský vodojem. Tato opatření měla stabilizovat současný
stav, rozhodně však neumožnila žádný další rozvoj, který jsme
ani nepřipustili. Ale vždy může dojít k situaci, že ten současný

stav nestačí, že spotřeba stoupne i bez navýšení spotřebitelů jen
proto, že vlastně vůbec neprší a je vedro. Roztočené kohoutky, zálivky zeleně, napouštění či dopouštění bazénů překonaly možnosti
trubky a k tomu ještě chyby při řízení nátoku na vranský vodojem
způsobily výpadek dodávek vody. V příštích dnech budeme jednat
s techniky 1. SčV a. s., naším provozovatelem, o tom, jak ochránit
Zvoli před výpadky i v takto kritických situacích.
Pracujeme v rámci mikroregionu na projektové dokumentaci na
nový přivaděč od Dolních Břežan, který situaci definitivně vyřeší
s ohledem na rozvoj nejméně na padesát let.
Přesto na závěr znovu apeluji na solidaritu a ohleduplnost při spotřebě vody. Pokud již zalévat, tak nejprve nachytanou dešťovkou (ta
dávno došla) a když už pitnou vodou, tak mimo spotřební špičky.
Ve všedních dnech jsou od 6:00 do 9:00 hodin, odpoledne pak od
16:00 do 22:00 hodin. O víkendech se ranní špička posouvá a trvá
i přes oběd. Tak se budeme schopni opláchnout vždy.
Mirek Stoklasa

Jednou větou
Od konce února letošního roku proběhlo v naší obci opět hodně
kulturních a sportovních akcí. Probíhaly také práce spojené s připravovanou výstavbou v obci a samotná výstavba. Dovolte mi,
již tradičně, některé tyto kulturní a sportovní akce jednou větou
připomenout.

Březen
• ve středu 7. března se konala beseda s Marcelem a Honzou Pudichovými
na téma jejich zážitků z již čtvrté velehorské cesty po Nepálu
• 10. března zpívala Dája Šimíčková & Shadde Yadda quartet na téma
léta třicátá až čtyřicátá v písních bolestných i prudce radostných
• 15. března zasedalo zastupitelstvo obce
• 18. března spolek Karabina a SK Zvole pořádali dětský maškarní rej
a dopoledne hráli naši šachisté v polyfunkční domě turnaj
• 20. března se promítal v PD film pro příznivce nekomerční
kinematografie
• v sobotu 24. března ráno zasedal v PD včelařský spolek a večer zvolští
hasiči tančili na zábavě v sokolovně obce Vrané nad Vltavou
• a hned v neděli 25. března od dvou odpoledne proběhl tradiční velikonoční jarmark
• další den 26. března se v PD hrálo a zpívalo na „Večeru hudebních
velikánů“ – podrobnosti v samostatném článku
• a 28. března byla otevřena vernisáží výstava obrazů Nory Blanky
Vláškové a J. S.

Duben
• 7. dubna odjeli naši zahrádkáři do Litoměřic na Zahradu Čech
• v úterý 10. dubna navštívili divadla chtiví zájemci představení KANCL
v divadle Rokoko
• a hned na to v sobotu proběhl jarní svoz nebezpečného odpadu
• 17. dubna hrál našim dětem pan Jan Hrubec loutkové divadlo
• 24. dubna naši velcí sportovci Slávka Ročňáková a Karel Matzner posluchače seznámili s jejich cestou za sportem v Jižní Korei
• v pátek 27. dubna v PD zazněl koncert skupiny Exelence a Tajemoje
• v sobotu 28. dubna se uskutečnil Černický slet masek

• v pondělí 30. dubna se uskutečnilo pálení čarodějnic ve Zvoli – sportovní areál Nová Zvole

Květen
• 12. května dopoledne soutěžili naši rybáři o to, kdo nachytá nejdelší
míru v soutěži „Chyť a pusť“ na velkém rybníku a od 15 hod zasedali
na výroční členské schůzi zvolští zahrádkáři, tentokrát netradičně na
zahradě u PD pod širým nebem
• 15. května se promítal další film pro přátele nekomerční kinematografie a také proběhl v dopoledních hodinách nábor dětí z okolních
mateřských školek (Zvole, Ohrobec a Březová-Oleško) do fotbalového
oddílu, kdy se jich skoro 200 vystřídalo na devíti všestranně sportovních stanovištích
• v pátek 18. května se konala v kostele sv. Markéty tzv. Zvolská noc
• 19. května dopoledne jsme uvítali nové občánky Zvole a odpoledne
a večer proběhlo setkání s jubilanty
• ve středu 23. května se konalo v PD setkání s paní Libuší Švormovou
s nejen průvodním slovem Jitky Sedláčkové a zpěvem paní Dáši
Zázvůrkové
• a 30. května proběhla cestovatelská beseda o Bali s panem Jiřím
Knéblem.
Z uvedeného neúplného přehledu je vidět, že je stále z čeho vybírat
a čeho se aktivně zúčastnit.
Závěrem mi dovolte malou poznámku:
Laskavý čtenář jistě pochopil, že v tomto článku (i ve stejných článcích
v minulých číslech Zvolských novin) se jedná pouze o prostý neúplný
výčet toho, co se ve Zvoli událo bez uvádění pořadatelů akcí. Jedna čtenářka, vedoucí spolku KARABINA, to zřejmě nepochopila nebo nechtěla
pochopit a nařkla mě z chlubení se cizím peřím. Proto je v tomto článku
u akce, jejíž byl spolek Karabina spolupořadatelem toto pořadatelství výslovně uvedeno.
Lubomír Duda
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Lesní traktor
Další mechanizací, kterou obec pořídila, je traktor, a to především
na práce v lese. Za finanční podpory Státního zemědělského intervenčního fondu z programu rozvoje venkova EU a prostřednictvím
MAS Dolnobřežansko byl zakoupen lesní traktor značky John Deere,
typ 4066 R s příslušenstvím, navijákem a čelním nakladačem. Výkon
traktoru je 48,5 kW. Celková pořizovací cena po výběrovém řízení, kterého se zúčastnily čtyři firmy, dosáhla částky 1.391.500,– Kč,
získaná dotace je pak 500.000,- Kč. Jeho využití začalo v podstatě
druhý den po dodání, kdy se zpracovávala těžba v lese za ČOV Zvole.
Kůrovcem napadený smrk bylo třeba z lesa co nejrychleji vytahat,
aby nedocházelo k jeho dalšímu rozšíření.
Mirek Stoklasa

Uličky a nadbíhačky
Venkov byl vždy spojen se zkratkami, každé dítě vědělo, kudy se nejrychleji dostat z jedné strany vesnice na druhou. Aby ne. Po spáchané lumpárně vždy bylo třeba co nejrychleji upalovat do bezpečí a tam
tvrdit, že to, co se stalo na druhé straně vsi se „MĚ ROZHODNĚ

NETÝKÁ“. I dnes jsou nadbíhačky vítanou příležitostí pro všechny, kteří si chtějí zkrátit cestu od někud někam. U nás je to třeba
Kočičí ulička či Myší díra (v minulosti snad Kozí ulička). Patřila
k nim do nedávna i zkratka z ulice Slepé na Březovskou. Dnes je

Autobusová doprava
Jak jste jistě zaznamenali, spolu se začátkem uzavření průjezdu
Libuší, začal fungovat autobusový spoj Zvole – Vrané nad Vltavou
nádraží. Projekt, který má zrychlit dopravu do metropole bez
zdlouhavého čekání autobusů v objízdných kolonách. Vlakové
spojení, které jede každou půlhodinu, může pasažéry dopravit do
Prahy stejně rychle a spolehlivě.
Po dobu uzávěry Libuše, platí tento spoj magistrát Prahy. Naším
záměrem je však tento spoj zachovat i v budoucnu a začlenit ho do
základní dopravní obslužnosti Zvole. Své uživatele si již našel.
Mirek Stoklasa

zavřená. A důvod. Majetkoprávní vztah. Každý pozemek má svého
majitele a tomu, kterému patří tato zkratka zkrátka, došla trpělivost
z nepořádku a zničeného plotu, kterým odděluje jen svůj pozemek
od svého. Přijít o zkratku většině nevadí, je to vlastně jen pro pár
místních, přesto byl úřad požádán o pomoc. Trochu jsem se setkání
s majitelkou obával, na radě jsme vymysleli, co můžeme nabídnout
a vyrazil jsem. Vstřícnost mne překvapila. Konečná domluva je oddělení a odprodej pozemku uličky obci a stavba plotu. Dnes již mám
na stole geometrické zaměření a sháníme někoho, kdo postaví požadovaný plot. Ulička je zachráněna.
Další zkratku jsme vymysleli z návsi do ulice v Zátiší. Tu bude jistě
používat mnohem více lidí. Dnes se dá projít jen po rušné krajské
komunikaci bez chodníku. Chodník by se prý podle projektantů vešel,
avšak na úkor šířky silnice a rozhodně by se v zatáčkách chodec necítil
bezpečně. Proto to hledání alternativy. U majitelů pozemků jsme našli pochopení, a tak po déle než půlročním administrativním tanečku
(zaměření a geometrický plán, schválení převodu pozemků zastupitelstvem, závazné stanovisko odboru územního plánování a souhlas stavebního úřadu) přistoupíme v příštích dnech k sepsání smluv a jejich
vložení na katastr. Ulička bude.
Děkuji všem, kteří souhlasili, aby jejich pozemek po vyjasnění majetkoprávních vztahů sloužil jako zkratka chodcům a pohyb po obci byl
bezpečný.
Mirek Stoklasa
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POLYDŮM
Poděkování přátelům Polyfunkčního domu
Ráda využívám možnost poděkovat a zároveň vás seznámit
s ochotou a aktivitou
našich sousedů, přátel
a známých. S naprostou nezištností přispívají ke tvorbě a realizaci
programů, které v sále
našeho Polydomu pořádáme. Je obdivuhodné,
kolik u nás žije šikovných a tvůrčích lidí.
Na základě doporučení
či zprostředkování od
našich příznivců jsme
uspořádali nejednu výstavu, koncert či besedu.
Velké díky patří obětavému
dobrovolníkovi,
který se stará o výběr
a produkci nekomerčních filmů. Ze své soukromé, široké filmotéky
pro nás vybírá nekomerční snímky. Tyto večery se zasvěceným a zajímavým průvodním slovem si již našly své stálé příznivce. „Pane Jiří,
moc děkujeme“.
V uplynulých týdnech jsme opět absolvovali pár zdařilých akcí.
Zmíním se jenom o večeru s kapelou Katky Svobodové „Tajemoje“
a kapelou „Exelence“. Vzhledem k malému obeznámení naší veřejnosti s kvalitami těchto kapel, nebyla návštěvnost moc veliká. To, co
nám ale tito muzikanti předvedli, bylo dech beroucí. Hráli se zápalem, vysokou kvalitou přednesu pěveckého i instrumentálního. Úžasné
bylo fyzické nasazení (hlavně u bubeníka Vendy Švába). Ke kvalitě
také přispělo bezvadné ozvučení od Lukyho Novotného. Byl to sice
jeden z nejdivočejších, ale zároveň nepůsobivějších hudebních večerů.
Určitě tyto muzikanty ještě pozveme a upřímně vám doporučuji si je
přijít poslechnout.
V Polyfunkčním domě budeme mít v červenci a srpnu tzv. divadelní
prázdniny. Sejdeme se opět až v září.

Zatím je připraveno
• 19. 9. 2018 zahájení výstavy fotografií pana Jiřího Šimáka, milovníka přírody
• 22. 9. 2018 máme naplánovaný výlet autobusem na Macochu,
zájemci se mohou hlásit od 27. 8. 2018 v knihovně
• 28. 9. 2018 budeme pořádat druhé zvolské „Dožínkové vinobraní“.
Průvod půjde opět od školy, bude burčák a koláčky. Na sportovišti
Nová Zvole budeme mít zábavný program s posezením a občerstvením. Připomeneme si také stoleté výročí vzniku Československa.
Samozřejmě, že bude ještě mnoho dalších akcí, které pro vás připravíme.
Seznámíme vás s nimi včas na našich webových stránkách nebo v informačních skříňkách rozmístěných v obci.
Blíží se nám doba dovolených a prázdnin, tak si hezky odpočiňte. Přeji
vám mnoho krásných zážitků a v září se na vás budu moc těšit.
Věra Humlová
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Koncert Velikánů
V pondělí 26. března se ve velkém sále polyfunkčního domu konal skladeb spolu, včetně maďarských lidových písní. Kombinace kytara
velmi zajímavý koncert pod názvem „Koncert hudebních velikánů“. – housle, výborné.
Jak název napovídá, nejednalo se o vystoupení jednoho umělce, ale V druhé části večera nám zazpívala paní Jitka Vrbová, za doprovodu
na večeru se presentovali hned čtyři. Všichni již ve Zvoli vystupova- Andělínovy kytary a vyslechli jsme i sólové vystoupení samotného
li, ale nikdy spolu dohromady. Kdo nás tedy potěšil svým vystoupe- kytaristy. V závěru se sešli na pódiu všichni umělci a dokázali nadšením? První byl výtečný kytarista Norbi Kovács, druhým houslista ným posluchačům, jak dvě kytary, housle a výtečný zpěv mohou připan Pavel Fischer, třetím a čtvrtým paní Jitka Vrbová s kytaristou nést nevšední zážitek. Velké díky patří paní Věře Humlové, že dokázala všechny umělce dostat do Zvole v jeden čas, aby nám předvedli
Janem Frühwirtem (alias Andělínem).
Již tato sestava napovídala, že půjde o velmi zajímavý večer. A vý- všechno, co umí.
Lubomír Duda
sledek očekávání vrchovatě naplnil. Nejprve nám zahrál sólově pan
Norbi Kovács. Pak se k němu připojil Pavel Fischer a zahráli několik
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ČERNÍKY
Černický slet 2018

V sobotu 28. dubna 2018 proběhl na spolkové zahradě Černických
zahrádkářů Černický slet 2018. Celá akce byla uspořádána v duchu odpočinkového, zábavného odpoledne. Ti, co mají hravého
ducha, přišli převlečeni v maskách. Nejvíce bylo samozřejmě čarodějnic čarodějů, kouzelníků, ale přišel i Křemílek, Smrťák, punkačka, ďáblík, Skot či Indka.

hranice s čarodějnicí, která hořela do pozdních nočních hodin.
Návštěvníci si zde mohli opéci buřty, ve stánku byly nabízeny
grilované klobásy, párky v rohlíku, ke kafíčku domácí rebarborovo-tvarohový koláč i úžasný kynutý cop. Jarka Hrubá a Jana
Hrachovcová ve stánku nezapomněly ani na zmrzliny a další laskominy či všemožné nápoje.

Dospěláci si na pódiu vyzkoušeli věšení prádla na slepo nebo přenášení fazolí kleštěmi na slimáky. U dětí zvítězila tradiční soutěž
s tancem okolo židlí, stavěly se komíny z plechovek, soutěžilo se
s míčky i balonky.
Nejkrásnější maska byla vybrána všemi účastníky, a stala se jí
malá čarodějnice Šárka Kazdová. Mezi dospělými nejvíce zabodovala čarodějnice Jana Hrdličková. Všichni soutěžící i masky
byli odměněni sladkými cenami. Po ukončení her byla zapálena

Počasí nám přálo a tak první akci letošního roku u černických
zahrádkářů navštívilo v průběhu odpoledne a večera něco kolem
stovky spokojených návštěvníků. Samozřejmě děkujeme všem
dobrovolníkům, bez kterých by se akce vůbec nemohla uskutečnit.
Sepsala
Lenka Betincová
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Dětský den 2018 v Černíkách
V sobotu 2. června 2018 uspořádali zahrádkáři z Černík spolu s obcí
Zvole Dětský den opět na své spolkové zahradě.

připravili shazování plechovek proudem vody a školu zručnosti v zapojování a napojování hadic a proudnic na desku.

Zábavné odpoledne zahájil pan Petr Kubec s dětským divadelním představením „Plecha a Neplecha jdou do světa“. Děti se staly součástí představení a spoluherci na pódiu a postupně byly vtaženy do hry, kterou
sledovaly s velkým zaujetím.
Po zaslouženém potlesku byly zahájeny soutěže, které pro nás připravili policisté z oddělení hlídkové služby Obvodního ředitelství policie
Praha IV. a dobrovolní hasiči ze Zvole. Děti si tentokrát odnesly dětské řidičské průkazy, které jim policisté vydávali. Nebylo to však jen

Pro všechny aktivní děti byly připraveny nejen sladké odměny, ale plno
dárečků od policistů a hasičů. Závěrem hasiči děti potěšili pěnou, kterou nastříkali na velkou plochu na zahradě. Děti, ale i někteří rodiče se
v těch bílých obláčcích pěkně vyblbli.
Celkově se dětského dne zúčastnilo na padesát dětí nejen ze Zvole
a okolí, ale i naši věrní příznivci z Prahy. Všichni návštěvníci,
a že jich bylo kolem dvou stovek, ocenili připravený program i prostředí, o které parta dobrovolníků z řad zahrádkářů usilovně pečuje.

tak. Musely složit zkoušky, úspěšně udělat testy s dopravní tématikou Opět jsme mohli nabídnout grilované klobásy, párky v rohlíku, domáa dále absolvovat kontrolní jízdu na dopravním hřišti, které policis- cí pečené koláče všeho druhu, spoustu laskomin a také široký sortité na zahradě postavili. Zvědavci, samozřejmě většinou s tatínky, či ment nealkoholických a alkoholických nápojů. Počasí nám celý den
dědečky, prolezli policejní služební vozidlo, kde nejčastější zábavou přálo, a tak jsme až do pozdních večerních hodin využili příležitosti
bylo pouštění majáku na střeše a houkání houkačky. Hasiči si pro děti „sousedsky posedět“.
Sepsala Lenka Betincová

10

Zvolské noviny

Cesta do Holandska

V šedesátých letech minulého století aktivní zahrádkáři z Černík
uspořádali jednodenní zájezd do zahraničí na zahradnickou výstavu
do NDR. Účastníci byli nejen členové ČZS Černíky, ale i sousedé
ze Zvole, Březové a dalšího okolí. Již delší dobu v nás zrál nápad
uspořádat také tematický zahraniční zájezd. Nakonec skupina z řad
černických zahrádkářů byla iniciátorem nápadu uskutečnit, po více
než padesáti letech, opět tematickou zahraniční cestu za květinami.
Pro tento účel jsme si, jako cíl, vybrali největší květinový park na světě
v holandském Keukenhofu.
Aby tato cesta byla přitažlivá i pro účastníky, kteří nejsou až tak zapálenými obdivovateli květin, doplnili jsme itinerář cesty o návštěvy těch
největších holandských lákadel a také o návštěvu největšího soukromého muzea automobilů na světě.
Už příprava nebyla jednoduchá. Hledali jsme cestovní kancelář, která by náš plán zrealizovala a tzv. „ušila“ nám zájezd na míru. Shodou
šťastných okolností jsme, po peripetii hledání, našli cestovní kancelář
Hello tour, se kterou jsme se nakonec domluvili. Je až neuvěřitelné, že se
z Černík, Zvole a Březové zájezdu zúčastnilo 43 účastníků, z celkového
počtu 52. Výhodou pro všechny byla odjezdová místa, kdy nás autobus
vyzvednul přímo v Černíkách a ve Zvoli, pár lidí nastoupilo v Praze na
Smíchově a dvě účastnice přistoupily v Ústí nad Labem.
Zájezd se uskutečnil od středy 18. dubna do neděle 22. dubna 2018.
Ve středu ráno jsme vyrazili přes Německo a navečer dojeli do malebného města Breda, které jsme si s průvodcem prohlédli. Většina z nás si
poté s chutí vychutnala atmosféru na některé z restauračních zahrádek
okolo starobylého, typicky holandského, náměstí. V Bredě jsme byli po
tři noci ubytováni ve tříhvězdičkovém hotelu, kde jsme měli v ceně velmi
chutné a bohaté snídaně.

Průvodcem zájezdu byl úžasný pan profesor Jaromír Adamec, který nás
vždy dovedl ve správný čas na správné místo. Vše bylo vždy perfektně
zorganizováno, předem zaplaceno, dohodnuto, nikde jsme zbytečně nečekali žádné dlouhé fronty. Pan Mirek, jak jsme mu říkali, nás poutavým výkladem provázel všemi zajímavými místy v Nizozemí, které jsme
navštívili. Ocenili jsme i historické souvislosti, o kterých nám vyprávěl,
abychom si uvědomili všechny okolnosti, osobnosti, co dělali a proč,
z jakých důvodů a za jakým účelem se určité události ovlivňující historii
toho daného místa udály.

Během zájezdu jsme navštívili park Keukenhof, kde jsme obdivovali neskutečnou krásu milionů rozkvetlých květin, od tulipánů, narcisů, ostatních cibulovin, po sakury, hortenzie apod. Zahradníci v parku každý rok
vytvářejí nádherné barevné a voňavé kompozice ve volné přírodě v parku
i v pěti velkých pavilonech. Letošním tématem vystavovaných prvků byla
láska. Proto jsme shlédli spoustu aranžmá různých symbolů lásky, hlavně
srdcí. Nelze popsat slovy tu nádheru všech těch květin. Ani fotografie,
i když jsou nádherné, nezprostředkují ten úžasný zážitek. Ty vůně, ty nádherné přírodní scenérie, to se prostě musí zažít!

S výrobou holandských produktů jsme měli možnost se seznámit i ochutnat a zakoupit v sýrárně a dřevárkárně. Navštívili jsme nejen rybářskou
vesničku Volendam, příměstské lázně na předměstí Haagu s nádhernou
promenádou a dlouhým molem do moře ve Scheveningenu, ale i holandský skanzen s typickými mlýny v Zaans Schans. Všude jsme měli možnost
ochutnat zdejší specialitu, a to nakládané herynky (zoologicky je to sleď
obecný), různé ryby a mořské potvůrky. Na pláži Scheveningen jsme si
smočili nohy v Atlantiku, který byl
opravdu ještě pěkně studený!
V Rotterdamu jsme se krátce prošli po nábřeží a spěchali na kotviště lodí pod nejdominantnějším
rotterdamským mostem Erasma
Rotterdamského s moderními
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Ovšem nezapomenutelné byly zážitky s cyklisty a nekonečným množstvím jízdních kol. Cyklista má zde výsadní právo, a to dokonce i před
tramvají. Při našich toulkách holandskými městy jsme museli neustále
dávat pozor, abychom nepřišli ani my, ani cyklista k úhoně. Neskutečná
jsou několikapatrová parkoviště pro kola, u nichž jsme se divili, jak si
někdo v té změti kol může zapamatovat, kde svého miláčka ráno vlastně
uložil.
S batohy se suvenýry, dárky pro příbuzné a známé, cibulkami tulipánů či
jiných květin z květinového trhu jsme se unavení setkali na srazu vedle
budovy hlavního nádraží, kde nás v půl jedenácté večer vyzvednul autobus. Od půlnoci celé osazenstvo spalo až do České republiky. V deset
hodin ráno jsme již byli zpátky v Černíkách. A to i díky našim úžasným
a spolehlivým řidičům Sašovi a Nikolajovi z P&P autobusové dopravy.
Cestovali jsme úplně novým moderním autobusem, takže cesta byla sice
dlouhá, ale pohodlná.

krásnými liniemi. Zde na nás čekala moderní, několikapatrová loď, která
nás provezla po různých částech tohoto největšího přístavu na světě. Bylo
zajímavé sledovat v docích nakládání kontejnerových lodí z příslušných
skladů s distribucí do celého světa. Poté jsme se vydali k věži Euromast.
Zde jsme vyjeli výtahem do výšky 110 metrů a dále nastoupili do speciálního kruhového výtahu, který nás po šroubovici vyvezl až do výšky
185 metrů. Odtud jsme si z ptačí perspektivy prohlédli část města, celý
záliv, přístav a místa, kterými jsme předtím projížděli lodí.
Květiny v Keukenhofu nadchly kupodivu i pánskou část zájezdu a dámská
zase musela uznat, že největší soukromá sbírka automobilů v Louwman
muzeu v Haagu byla impozantní. Na 230 exponátů od historických kočárů,
přes první automobily, až po supermoderní sci-fi prototypy. Prezentovány
zde byly automobily značek Jaguár, Volvo, Citroen, Toyota, Lloyd,
Chevrolet, Shangai, Steyr, Daf, Lincoln, Mercedes, BMW, Lagonda,
Lancia, Maserati, Porsche, Lamborghini, Alfa Romeo a mnoha a mnoha
dalších. Sbírku tvořila i auta na parní pohon, elektromobily, obytná auta,
závodní vozy formule jedna, různá malá vozítka i tříkolky, ale i velkolepé
americké koráby silnic, cenné historické klenoty a zvláštnosti, jako vozy,
které patřily královským rodům, či vozily prezidenty i významné osobnosti, jako Winstona Churchilla. Mohli jsme obdivovat i vybavenost Lincolna
Elvise Presleyho. Dalšími speciálními exponáty byly Aston Martin Jamese
Bonda, motocykl maršála Montgomeryho, na zakázku vyrobené automo- Bylo to opravdu náročné, ale zase jsme toho spoustu stihli vidět a zažít.
bily jako Zlatá zebra, Malá a Velká labuť apod. Našli jsme zde i vojenské Myslím, že se náš zájezd povedl, že si to všichni účastníci užili. Za vše
džípy, hasičské vozy, ale i Trabanta. Jediným exponátem, kde na nás dých- hovoří zaslané e-maily:
la česká historie, byl u vchodu v přízemí vystavený vůz značky Tatra 87 „Krásné dobré ráno, chtěli bychom také Vám poděkovat za organizaci perfektního zájezdu. Program i organizace byly naprosto skvělé, vlastně vše, co popisujete. Moc děkujeme! Přejeme Vám krásné a pohodové dny! Jana Körbelová,
Standa Herman“
„Milá paní Lenko Betincová, děkujeme Vám za ochotu a laskavé jednání během celé přípravy i samotného zájezdu. Jsme s Helenkou velice spokojené.
Srdečně zdravíme Vás a Vaši rodinu. Eva a Helena“
Fotografie z našeho výletu si můžete prohlédnout na zvolských webových
stránkách v sekci Černíky/ Fotogalerie 2018. Naleznete zde překrásné příz Kopřivnice z roku 1948. Automobil tohoto typu proslavili Jiří Hanzelka rodní scenérie z parku Keukenhof i fotografie z dalších zajímavých míst.
a Miroslav Zikmund, kteří s ním v letech 1947 – 1950 podnikli cestu do Krásnou podívanou.
Sepsala Lenka Betincová
Afriky a Jižní Ameriky. Exponáty doplňovala výstava pohárů, plakátů a výrobků s automobilovou tématikou, od porcelánu a skla, po bonboniéry.
Prostě nečekaný zážitek.
Poslední den byl věnován Amsterdamu, který jsme si někdo prohlédli individuálně, někdo s výkladem našeho milého průvodce. Uťapaní jsme se
všichni sešli na nábřeží u hlavního vlakového nádraží, kde jsme nastoupili
na výletní loď, která nás provezla po vodních kanálech zvaných grachty
v centru města. Z vodní hladiny jsme si prohlédli celé toto pulsující město,
které mnohé z nás uchvátilo. Kostely, náměstí, mosty, nábřeží s typickými
holandskými domy z hnědých cihel s bílými okny bez záclon, protože pro
Holanďany je samozřejmé, že nic před druhými neskrývají a nevadí jim
podělit se o rodinnou atmosféru.
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VE ZVOLI SE TAKÉ STALO
Vítání občánků a setkání s jubilanty
Sobota 19. května byla slavnostní. Tak jako každý rok touto dobou jsme
přivítali dopoledne ve velkém sále Polyfunkčního domu nové občánky,
kteří se od posledního vítání v minulém roce ve Zvoli narodili. Hádejte,
kolik jich bylo. Celkem dvacet šest, to je hodně nad běžný průměr, a dvacet z nich rodiče přivezli ukázat. Velcí školáci pod vedením paní ředitelky Lucky Strejcové jim zazpívali, šťastní rodiče dostali kytičku, malý
dárek a zapsali se do pamětní knihy. A nejen oni. Do pamětní knihy se
několikrát „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 spojené s předáním kytičky a malého dárku. Bylo jich, ze čtyřiceti pozvaných, celkem dvacet pět. Všem,
i těm, kteří se nedostavili, ještě jednou blahopřejeme.
Pak již spustila hudba, tentokrát v novém složení, a začala neformální
část. 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

Jubilejní Zvole
Jako dozvuk 750 let od založení obce Zvole nechala rada obce na návrh pana Babůrka zhotovit
pamětní knihu Jubilejní Zvole 2017 ve fotografiích, které v průběhu slavnostního roku vytvořil
právě pan Babůrek. Titulní stranu knihy představuje obrázek, k nahlédnutí či vypůjčení jsou
pak tři výtisky v knihovně obce. Fotografie zachycují život v naší vesnici v uplynulém jubilejním roce.
Mirek Stoklasa
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Čarodějnice ve Zvoli

Foto 1
Už je to tak. Každý rok k nám přilétají čarodějnice. Jak by ne, když
máme tak hezkou vesnici a navíc je zde pro ně uspořádána slavnost
jejich pálení. Že se pálí jedna z nich, tedy jen ta hadrová, to jim vůbec, ale vůbec nevadí. Nejinak tomu bylo i letos v pondělí 30. dubna.
Odpoledne začalo pro ty malé a menší velkou hrou, kdy je Plecha
a Neplecha provázeli čarovným lesem (foto 1).

Foto 2
I houby tam museli najít, a kdo jich nalezl nejvíc, byl odměněn. A že
to byla pořádná fuška (foto 2).
Hra přilákala nejen čarodějnice, ale i kluky, kteří se mezi ně nenápadně vetřeli (foto 3).

Foto 3

Foto 4
Nakonec chtěli některé odletět. Ovšem neměli košťata a tedy se jim
to nepovedlo (foto 4).
Také proč by odlétali, když na ně ještě čekalo pečení buřtů, o ty byl
teda pěkný fofr, a hlavně soutěž o „nekrásnější“ čarodějnici o zapálení a spálení jejich hadrové kolegyně ani nemluvě (foto 5 a 6).
No a pak to vypuklo. Vybrat „nejkrásnější“ čarodějnici byla pro poro-

Foto 5
tu pěkná fuška (foto 7 a 8).
Čtyři nejkrásnější pak zapálily svoji hadrovou kolegyni, která byla
zapíchnuta do pořádné hranice suchého dřeva. Čarodějnice vzplála
a shořela, jako věchet (foto 9).

Foto 6
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Foto 7

Foto 9

Foto 8

Foto 10

Po spálení hadrové čarodějnice nastala zábava pro ty větší živé, ale
také pro pány, prostě pro všechny přítomné. Aby nebylo smutno, ale
přímo veselo, začala hrát hudba a provázela nás až do pozdních večerních hodin (foto 10).

Co dodat? Odpoledne pěkné, večer výborný, žádná čarodějnice si
nestěžovala. Takže děvčata čarodějnice. Přileťte za rok opět. Vždyť
nám „klukům“ se to pálení moc líbí.
Lubomír Duda

I. ročník Břežanského poháru
SK ELI Dolní Břežany v gymnastice
Sportovní soutěž v gymnastice se uskutečnila dne 19. května v krásné nové hale v Dolních Břežanech. Velké uznání patří cvičitelce Janě
Veselé, která vede gymnastický kroužek děvčátek ve Zvoli. Nejen, že
naše děvčata připravuje na různé závody, ale také organizuje společné

soutěže družstev ze Zvole, Břežan, Hodkoviček i z Prahy. Dík za možnost sportovního vyžití i za skvělý zážitek patří především jí, ale i všem,
kteří se podíleli na přípravě.
Výsledek byl úžasný. K předvedení svého umu a posléze i k hodnocení
nastoupilo 117 závodnic. Děvčátka od tří let až po starší dorostenky. Soutěžilo se v sedmi kategoriích a třech
programech.
Cvičení těch nejmenších bylo roztomilé a bylo radostí je sledovat. Starší žákyně předvedly náročné sestavy s míči, švihadly, stuhami či kužely. To už bylo opravdu umění. Jednotlivá
vystoupení byla ukázkou, jak se cvičenky umí sebevědomě
a ladně pohybovat. Je to výborná průprava pro život.
A nakonec závěrečný nástup a oceňování – to byl krásný
zážitek nejen pro cvičící, ale i pro diváky. Atmosféra byla
slavnostní a důstojná, vítězky na stupních získaly medaile a ceny, ale i každá jednotlivá cvičenka byla odměněna předstoupením, osobním blahopřáním porotkyň a též
drobnými dárky.
Díky Jano! A všem, kteří se věnují dětem.
Věra Vyskočilová
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Zvolská fotbalová neděle

V neděli 3. 6. 2018 jsme uspořádali v areálu Sokola Zvole akci s názvem
„Zvolská fotbalová neděle“, kterou jsme rozdělili na dvě části.
V deset hodin hvizd píšťalky zahájil fotbalový turnaj minipřípravek,
(tj. dětí narozených v roce 2011 a mladších), kterého se zúčastnilo
5 týmů – 4 týmy z okolí a náš partnerský klub FC Háje. Atmosféra na
hřišti byla milá, počasí se vydařilo. Rodiče a trenéři malé fotbalisty
pozitivně povzbuzovali. Krátce po poledni si vítězný pohár vybojovalo bez ztráty bodu družstvo TJ Viktorie Vestec. Domácí tým obsadil
pěkné třetí místo.
Celková tabulka pořadí byla následující:
1. TJ Viktoria Vestec
2. Háje SOS
3. Sokol Zvole
4. SK Rapid Psáry
5. FK Mníšek pod Brdy
Před druhou hodinou odpolední se na hřišti začaly znovu scházet děti
všech věkových kategorií, aby se zúčastnily druhé části akce – „Zvolského

fotbalového odpoledne“. Ta byla určena pro širokou veřejnost z okolí
a zúčastnilo se jí přes padesát dětí nejen ze Zvole, ale i z blízkého okolí
(Vrané, Březová – Oleško, Ohrobec, Dolní Břežany).
Přes třicet dětí si zahrálo „fotbalový turnaj v kleci“, který byl rozdělen
do tří kategorií. Aby si všichni dostatečně zahráli, zvolili jsme systém
hry každý s každým v rámci kategorie. Při hře v kleci nezáleží jen na
fotbalových dovednostech, ale i na postřehu a mrštnosti, hra je velmi
rychlá.
Souběžně s turnajem probíhala soutěž fotbalových dovedností na
třech různých modulech a stejně jako v případě turnaje v kleci ve třech
věkových kategoriích.
Všichni účastníci jak dopoledního turnaje ročníku 2011 tak odpolední
akce dostali diplomy a ceny, na které přispěla MAS Dolnobřežansko.
Za zapůjčení modulů a klece na odpoledne děkujeme Petru Gabrielovi
a velké díky patří ještě všem dobrovolníkům, kteří nám v neděli s akcemi pro děti pomáhali.
Helena Andronikova

Nábor malých fotbalistů a fotbalistek
V úterý 15. 5. 2018 dopoledne proběhl na zvolském fotbalovém
hřišti nábor nových fotbalistů a fotbalistek. Akci zorganizoval
Sokol Zvole v rámci „Měsíce náborů“, což je celorepublikový projekt podporovaný FAČR (Fotbalová asociace České republiky).
Tyto nábory probíhají v květnu po celé republice a cílem je přivést
co nejvíce dětí k pravidelnému sportování. My jsme velice rádi, že
se nám podařilo k náborové akci připojit.
U nás ve Zvoli se náboru zúčastnilo více než 180 dětí nejen ze zvolské školky a školy, ale také ze školky a školy v Ohrobci a školky
z Březové-Oleška.
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Pro děti bylo připraveno 9 sportovních stanovišť, na kterých si mohly
vyzkoušet svoje sportovní dovednosti – běh přes překážky, přetahování
lanem, házení míčem, skákání v pytli, ale také slalom s fotbalovým míčem, hru 2 na 2 a střelbu na bránu. Při odchodu každé zúčastněné dítě
dostalo dárkovou tašku.
Spousta sportujících dětí a slunečné počasí nám všem udělaly radost
a teď jen doufáme, že co nejvíce dětí začne sportovat ať už v rámci našeho spolku Sokol Zvole nebo v jiném oddíle.
Závěrem bych ráda poděkovala všem zúčastněným pomocníkům z řad
dospělých, kteří si našli ve všední den v dopoledních hodinách čas a pomohli s organizací a přípravou celé akce.
Video z akce můžete shlédnout na youtube https://www.youtube.com/
watch?v=-aHlpS9y4eI.
Helena Andronikova

„Kočár“ z Tříkrálové sbírky již slouží
19. května 2018 mi přišla do mailové pošty stručná, ale vše vypovídající zpráva ve znění: „kočár dorazil a to je jeho první jízda,
Petr děkuje. Je z toho nadšený. První den venku po 25 měsících.
Rodina děkuje.“

Asi si vybavíte koledníky Tříkrálové sbírky, kteří 6. ledna 2018 „zaplavili“ Zvoli a mimo přání dobra a pokoje pro místní obyvatele, prosili
po domech i o příspěvek na zdravotní polohovací křeslo pro Petra
Škobise, který je v dlouhodobé rekonvalescenci po rozsáhlé mozkové
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příhodě. V současné době je Petr již v domácím prostředí a v péči
svých nejbližších. Jeho zdravotní stav se pomalu lepší.
Tříkrálová sbírka vynesla v našich podmínkách nový rekord.
Celková částka činí více než 114 milionů korun. V celé farnosti
Praha-Zbraslav (kam Zvole územně patří) se podařilo vybrat částku 114 613 Kč. Ve Zvoli a Černíkách sbírka činila úctyhodných
71 042 korun. Za polohovací zdravotní křeslo pro Petra se z této
sbírky zaplatila částka 26 500 Kč. Zbytek výtěžku z Tříkrálové sbírky bude použit Charitou ČR na projekty podporující lidi v nouzi
u nás i v zahraničí.
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Dobrá věc se podařila. Díky vám a vaší štědrosti a ochotě nezištně
pomáhat tam, kde je to potřeba. Petrovi Škobisovi přejeme brzké
uzdravení a mnoho sil a elánu do života.
S úctou a poděkováním
Vladimír Hudousek
koordinátor Tříkrálové sbírky

Jarní zahrádkářská pohádka
Přilétlo jaro z daleka... Na návsi se prohání kejhající hejna bílých husí
a louky u potoka zlátnou záplavou žlutých blatouchů. Skřivan se třepotá nad širým lánem obilí a pěje svou jarní písničku...
To byl jen povzdech.
Na návsi se už neprohání hejna bílých husí, spíše černé mercedesy.
Blatouchům se na odvodněných a rozoraných loukách nedaří, potok
vyschl, lány zlátnou záplavou řepky, skřivan kamsi ulétl. Husy na návsi,
pravda, kálely a mohly vás při srážce s hejnem poštípat. Možná moc
moudra nepobraly. Srážka s mercedesem může ale dopadnout hůře.
Pokrok však nelze zastavit. Husám na návsi odzvonilo.
Téma segregace bílé a černé je ošemetné. Zastavím se, jako zahrádkář,
raději u žluté.
Husy řepku nežerou. Z řepkového oleje vyrábíme bionaftu, abychom částečně nahradili naftu z ropy, tedy z neobnovitelných zdrojů. Je to prý ekologické. Řepka chce vydatně pohnojit dusíkatými
hnojivy, na jejichž výrobu potřebujeme kromě jiného ropu nebo
zemní plyn. Naftu potřebujeme pro traktory na poli i pro mercedesy. Věřme tomu, že celková bilance vychází ve prospěch řepky.
Řepkový olej je ovšem jedlý a má údajně složení pro naše zdraví
příznivé, i když může obsahovat zdraví škodlivou kyselinu erukovou. Věřme tomu, že pro potravinářské účely se lisuje olej jen z vyšlechtěných nízkoerukových odrůd řepky.

na zdraví či prospěšnost toho či onoho jsou nesmiřitelné. Chtěl jsem
se jen dostat zpátky na českou zahrádku a vytěžit z přívalu slov jediné: udržitelnost. Je to slovo často neoblíbené. Ekonomové, obchodníci
i finanční poradci mají raději trvalý růst. O tom, že každý růst má
zákonitě své meze, pro jejichž pochopení nám chybí znalosti nebo je
ignorujeme, není řeč. V tom je jádro pudla.
Jak udržet pár desítek zahrádkářů, kteří se kdysi sdružili do fungující organizace, když opustíme představu růstu? Kobzole se už nikomu okopávat nechce, husy nikdo nekrmí, na zahrádkách je více tújí
než jabloní. Salát si koupíme španělský, jablka italská. Co můžeme
nabídnout?
Možná víno. Na Moravě či v Dolním Rakousku - oni tam kdysi nemívali hranici - žijí ještě nadšenci, kteří se lopotí na svých několika
hektarech vinic, věnují tomu lopotění kus života a docela úspěšně čelí
vínům z dovozu. Dospěli jsme k názoru, že má smysl si jen tak sami
pro sebe užít prosté udržitelnosti. Uvítat příchod jara, příchod, který
zatím nikdo neumí uspíšit ani oddálit. Když už pořádat schůzi, tak její
formality trochu okořenit. Schůze pod širým nebem, jako za dávných
časů, je to nejlepší.
Patří k tomu neodmyslitelně sklenka vína, které vzniklo přičiněním
moravských a rakouských vinařů. Bez okrádání vesničanů kdesi v daleké zemi, kteří naše víno v životě neochutnají. Rád bych je pozval, ale

Pro výrobu celé řady potravin se však namísto oleje z domácí řepky
používá palmový olej, protože má údajně z hlediska zpracování lepší
vlastnosti. Palmový olej se dováží zejména z Indonésie. Věřme tomu,
že nejde především o zisk a že vyspělý svět se snaží o udržitelnost
hospodaření s palmovým olejem v rozvojových zemích. Nedokážu ale
uvěřit tomu, že by si vesničan někde v Indonésii, který se lopotí na palmové plantáži, pro níž zlikvidoval kus pralesa, mohl dovolit o mnoho
více, než hrst rýže. Nevěřím tomu, že by na plantáž jezdil mercedesem. Další úvahy na toto téma jsou nadbytečné a jitří emoce, názory

oni by potom asi nechtěli odejít domů pracovat pro naše blaho. A což
teprve, kdyby úplně všichni chtěli jezdit mercedesy.
Věřím, že schůze proběhla k naprosté spokojenosti. Tak na zdraví zahrádkářům, vinařům a všem udržitelným dobré vůle! Budeme se spolu
těšit na rozloučení s létem v září!
Bohumil Sajdl
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Z HISTORIE ZVOLE
Vzhůru ke stovce!

Pokračovaní článku ze str. 1

píše se o nich, psalo se a bude se psát!
Naši zakladatelé. Jsou překvapivě z Ohrobce. Sedláci Havelka a Blecha,
jen pokladník Zeman je Zvolákem. Vztyčování sokolské vlajky proběhlo
na návsi, u domu, kde dnes bydlí Olda Sodomka.
S Hřebíkem na velitelském postu. Bohuslav Hřebík býval ve dvacátých
a třicátých letech
minulého století
respektovanou
postavou. Stál
v čele jak Sokolů,
tak i hasičů. Ve
stejném údobí,
nikoli však ve
stejných letech.
Po něm byl sokolským náčelníkem
František Maršál.

ná Sm íš ková
mě la žen s kou
legitim a c i č ís lo 1), druhá a patrně nejvýznamnější Anastazie
Zemanová
(maminka po zdější učitelky
a ředitelky Věry
V y s ko č i l ové ) ,
tře tí B o žen ka
Pařízková
z Ohrobce.
Na snímku
z ro k u 19 3 8
je Anastazie
Zemanová s místními žačkami,
z nichž dvanáct
v horních řadách
dovedla až na
Všesokolský slet
na Strahově.

Hokej začal jako HOSZ. Hokejoví nadšenci začali roku 1934 ještě
bez vlastního hřiště a majetku. O dva roky později na pile u stavitele
Šafránka pánové Ortman a Krásný připravili dřevo a vyrobili naše vlastní mantinely. František Škobis branky. Před jedním z významných zápasů si před objektiv fotografův stoupli zleva : Doležal, Blecha, Svoboda,
Fr. Škobis, Šticha, Jar. Škobis, Běhounek, Jos. a Fr. Strnadové.

Až na Strahov!
Byly tu tři v ý značné cvičit e l k y. P r v n í
z nich Anežka
A d á m k o v á Doma až za humny v Březinách. Historie zvolských fotbalových hřišť je
(b a b i č k a s o u - jednoduše k zapamatování. O pouti roku 1942 bylo otevřeno zápasem
č a s n é h o p ř e d - Zvole – Vrané (1:3) hřiště v Březinách a o pouti 1952 zápasem Zvole
se d y Ja ros lava – vojenská XI. posádky Lešany (3:1) hřiště současné. V Březinách jsme
Malého, provda- hrávali ve žlutých dresech ještě bez čísel. Tento snímek je z roku 1944,
kdy bylo několik významných hráčů „totálně nasazeno“ na válečné práci v Německu. Vepředu je nejproduktivnější trojice hráčů Fr. Hůrka –
Jar. Škobis – K. Pařízek, v horní řadě je v brankářském dresu Kauer a na
krajích řady skvělí zadáci St. Smíšek a Ant. Žáček

Hokejová sláva. Psal se rok 1947. Československo se v Praze stává poprvé mistrem světa! Primátorem hlavního města Petrem Zenklem je vypsán turnaj pro neprofesionální hokejové kluby Prahy a okolí. Zvole je
slavně na třetí příčce (finále klubů s nedávnou ligovou minulostí Říčany
– Zbraslav 4:3), když v závěrečném klání na našem „malém rybníku“
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slavně přehrává Modřany 9:0! Ocenění je dodnes v sokolských vitrínách
na hřišti. A muži na archivním snímku? Vedle sudího stojí dál odleva
Doležal, Fr. a Jar. Škobisové, F. Hůrka, Šticha, Svoboda a Urban, dole
odleva pak V. Hůrka, Jánský a Jos. Strnad.
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pojmenování sdružení Vltavanu a bylo odehráno jako Jirsákův memoriál. Kádr představují tito muži : v horní řadě odleva pokladník Blábol
senior, hráči Fr. Hrachovec, Jos. Brchel, Jan Malý, Boháček, Prchlík, Jar.
Malířský a předseda M. Hrubý senior, dole jsou odleva Zápotocký, Mil.
Řezníček, Petr Jasanský, Lautner, Fr. Malířský a Jos. Brchel senior (on
a V. Hodač zastupovaly naše barvy v řídícím výboru turnaje). Turnaj
odehráli i Josefové Blábol a Knotek.
Nejslavnější dorost. Naši nedávní hráči Jarda Zajíček s Karlem Justiánem
sestavili a vedli dorost patrně vůbec nejlepší, co tu kdy byl. S úspěchem
prošel krajskou kvalifikací a jen administrativní chyba ho připravila
o vavříny. Stojící odleva Mir.Hrubý senior, Kopelent senior, Jar. Hrubý,
Pirkl, Jos. Hrachovec, Kopelent junior, Jan Brchel, Zd. Malý, Kohoutek,
prostřední řada K. Justián, Syrovátka, Přeučil, Zahálka, Mir. Hrubý junior a Zajíček, v poloze ležící V. Adámek a J. Volánek.

Fotbal zvedá Prchlík. Do té doby byl v naší obci vždycky lepší hokej, jak
fotbal. Změnu přináší příchod dodnes patrně největší zvolské fotbalové legendy „Honzy“ Prchlíka. Jeho působení by v klubu působícího ve
vyšších soutěžích určitě přineslo zpracování jeho fotbalové vizitky, ne-li
pamětí. Množství zápasů a gólů už bohužel nejde dohledat. Škoda. Rok
1951, vítězové turnaje v Kamenném Přívozu. Horní řada zleva: Smíšek,
Dolejš, Mikulášek, J. Žáček, Prchlík, J. Štěpánek, Conk, dole zleva:
K. a M. Lindové, Kauer, Jos. Strnad.

Slavní let sedmdesátých. Zvolský fotbal na začátku sedmdesátých let
dozrál do svého hojného období. Zdejší borci vyhrávali, postupovali
a hostili i kluby s prvoligovou minulostí (o pouti 1974 Sparta, výsledek
čestný 1:3 a patrně nejvyšší návštěva v dosavadních dějinách, později
ČAFC v přeborové baráži 1:2). Slavnostní foto i s pozadím charakterizující naši obec je toho dokladem. Od té doby má zdejší fotbal nastavenu
laťku, kam má patřit. A to je nehynoucí zásluha těchto mužů na snímku
: v horní řadě odleva internacionál Jan Němec (ligu chytal ve Spartě
a Pardubicích, reprezentoval v amatérském výběru ČSR a internacionálech spolu s Pláničkou, Hochmanem a Bokšayem), dále pak Vlček,
Mir. a Jar. Hrubých, Kopelent, Tománek, Jos. Brchel, Boháček, Blábol,
dole odleva Jar. Malý, Jar. Malířský, Přeučil, Petr Jasanský, Škobis
a Jan Malířský.

Jen jeden gól od postupu. Na samém začátku šedesátých let se tu vyprofilovalo velmi zdatné hokejové mužstvo. Pouhý jeden gól obdržený v závěru zápasu v Kamenném Přívozu ho dělil od postupu do
kvalifikace krajských přeborových soutěží. Odleva stojí P. Číbera, Mil.
Řezníček, K. Ovčáček, Petrák, Jar. Řezníček, Zeman a Trefný, dole odleva Jalovecký, Blábol, Jar. Malířský a V. Hůrka. V tom ročníku si ještě
zahráli obránci Jos. Nejedlý a Jar. Pařízek, v útoku pak Ant. Adámek,
Jar. Šafránek a sedmnáctiletý benjamínek Jos. Knotek.
Pohár z Měchenic. Od chvíle, co se ujal předsednictví „Milda“ Hrubý,
začala se výkonnost i sportovní zabezpečení zlepšovat. V soutěžích
jsme měli muže, dorost i žáky. Léto 1966 přineslo naše druhé vítězství
(to první bylo z roku 1947) v prestižním turnaji, z jehož titulu zmizelo

podle archivních dokumentů připravil
Vladimír Zápotocký
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Počátky školství
ve Zvoli
200 let od 28. března 1818
Počátky českého školství sahají do konce 18. století. Roku 1774 vstoupila v platnost Reforma
Všeobecného Školního řádu, kterou vydala Marie
Terezie. Ta počítala s tím, že do škol budou chodit všechny děti od 7 do
12 let. Docházku měla zajistit vrchnost, avšak mnoho faktorů zapříčinilo, že toto nařízení nebylo dlouho naplněno. Spojení s městem a okolím
obstarávaly jen koňské povozy, obce neměly finanční prostředky, byl nedostatek učitelů, velká bída a zaostalost na vesnicích. Nebyla tedy vůle
zřizovat na vsích školy.
Postupně se budovaly silnice: Zvole – Břežany (1884), Zvole – Vrané
(1907), Zvole – Oleško (1908). Ves se pomalu dostávala ze zaostalosti
a rostla touha po vlastní škole. Občané se bránili zřízení školy, obávali se
zvyšování daní. Dne 28. března 1818 se sešla komise na popud arcibiskupa
Václava Leopolda Chlumčanského, složená ze zástupců přilehlých obcí
a dalších významných osobností. Bylo rozhodnuto, že stavba bude stát za
starým kostelíkem směrem k Vranému. Za 6 měsíců stála nízká budova
s hliněnou podlahou a jednou třídou.

Zvole měla velké štěstí na výborné učitele. Z vděčnosti je třeba zmínit
jejich jména: Jan Chotous, Josef Kapek, Filip Schmelzer, Josef Štulík.
Zápisy v kronikách hovoří o jejich vlastenectví, lásce k hudbě a vzdělávání.
V roce 1872 školu navštěvovalo již 153 žáků.
V obci nastalo velké dohadování, zda školu rozšířit na dvojtřídní nebo
postavit školu novou. Přechodně byla otevřena druhá třída ve statku
u Casatých (dnes u Zajíčků).
Úsilí řídícího J. Štulíka podpořilo otevření nové školy v sousedním
Okrouhle. A tak bylo rozhodnuto. Dne 2. 9. 1886 bylo vydáno povolení

ke stavbě nové školy. Na svou dobu to byla stavba moderní, měla tři třídy,
byt pro řídícího i pro učitele, kabinet a knihovnu. Stavbu provedl stavitel
A. Tenkrát ze Břežan. Náklady byly 9 676 zlatých a 63 krejcarů. Osady
Ohrobec, Březová a Oleško se na nákladech podílely. Zemská subvence
činila 500 zlatých. Místní občané přispěli prací a povozy. Slavnostně byla
nová škola otevřena v září 1887.
Věhlas a úspěchy školy byly především díky vynikajícímu učiteli Josefu
Štulíkovi. Jeho pojetí vzdělání obsahovalo nejen trivium čtení, psaní, počítání, ale také výchovu k vlastenectví, k přírodě, i ke sportu. Věnoval se
i vzdělávání dospělých. Učil pěstovat sazenice ze semen nebo roubování
stromů. Zanedbané zahrady osazoval se svými žáky novými druhy jabloní a hrušní. Založil při škole Hospodářský kurs, kde vyučoval počty měřičství a hospodářství. Účastnili se ho synkové statkářů a rolníků i jejich
otcové. Nejen ze Zvole, ale i z okolních obcí. Získali tak dobrou přípravu

pro studium na dalších školách. Za zmínku stojí zápis J. Štulíka ve školní
kronice o včelařství: „roční výtěžek od 15 včelstev byl až 300 kg medu.“
I v dnešní době nepřehlédnutelnou zásluhou je nádherná alej lip kolem
rybníků. V roce 1896 vysázel se svými žáky 106 lip. Některé z nich jsou
ještě dnes památkou na vynikajícího učitele. V roce 1892 navštěvovalo
školu 127 žáků, v roce 1904 jich bylo 130.
Myslím, že „Náves Josefa Štulíka“ nese jeho jméno zaslouženě. Byl
to vynikající učitel a vlastenec, který velkou měrou přispěl k rozkvětu naší obce. Učil naše prarodiče i rodiče. Měli bychom si zapamatovat jeho jméno, které nese pamětní deska, umístěná na škole.
Věra Vyskočilová
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OSTATNÍ
Odkrývání tajemství – Přirozené zdraví
Přirozené zdraví je stav, ve kterém se cítíme dobře po fyzické i psychické
stránce, aniž bychom používali jakékoliv „berličky“ lékových či jiných
legálních drog. Je to stav, kdy máme všechny své vlastní, dobře fungující
orgány i klouby, bez problému usínáme i spíme, nic nás nebolí, nepotřebujeme žádné hole, berle ani lázeňské pobyty. Máme dostatek energie
bez ohledu na to, kolik nám je let. Přirozené zdraví je jedna z nejdůležitějších životních hodnot. Je to příjemný pocit, který vnímáme a z něhož se radujeme. Proto, abychom tohoto stavu dosáhli, potřebujeme
přijmout fakt, že je to možné, vědět jak k němu dospět a vyhradit si
potřebný čas. Připusťme tedy, že diagnóza je pouhý název pro soubor
příznaků. Název však nevypovídá nic o prapříčině vzniku nepříznivého
stavu, v němž se nacházíme a pokud ji nezačneme sami hledat, nikdo
jiný nám ji nesdělí. Prapříčiny nemocí jsou totiž tajemstvím, o které se
nikdo nezajímá. Selský rozum nám říká: „Je logické, že pokud odstraníme prapříčinu, příznaky ustoupí a přirozené zdraví se vrací. Pokud prapříčinu neodstraníme a příznaky pouze utlumujeme, přirozené zdraví se
vrátit nemůže. Získáme sice pocit, že jsme zdraví, ale ve skutečnosti je
naše zdraví „falešné“.
Prapříčiny mohou být různé a potřebujeme je hledat mimo hmotnou
úroveň fyzického těla. Nacházejí se na vyšších energetických úrovních
– mentální, emocionální nebo duchovní. To, že je člověk víceúrovňovou
bytostí, nás ale ve škole neučí. Tato neznalost přetrvává v západních zemích po tisíce let. Dokonale jsme prozkoumali každou buňku fyzického
těla, známe funkce všech jeho systémů a současné poznání pokládáme
za vrchol. Nezabýváme se životadárnou energií, kterou je fyzické tělo napájeno proto, aby mohly správně fungovat všechny jeho části. Pokud tělesné orgány nemají dostatečný příliv této životní energie nebo se energie
zablokuje a hromadí, dříve nebo později se to projeví jako některý z příznaků jejich špatné funkce, třeba v podobě všem známé bolesti. Příznaky
tedy pouze signalizují, že je příslušné místo v energetické disharmonii,
v deficitu nebo v energetickém přetlaku. Tělo s námi tímto způsobem
komunikuje, my se potřebujeme naučit, jak porozumět jeho „vzkazům“.
Pokud se energetická blokáda neodstraní a místo toho se začne funkce

postiženého orgánu ovlivňovat chemicky či jinak uměle dopovat, pak
jeho přirozená funkce postupně slábne. Doping se pak stává celoživotní nutností. Pokud dojde k jeho selhání, o návratu přirozeného zdraví
nemůže být řeč. Vše pokračuje známým způsobem, výměnou kloubů,
operacemi, případně transplantací cizího orgánu. Toto jsou všeobecně
známá fakta, která v současnosti přijímáme jako samozřejmost.
Tajemství, které dnes pouze částečně odkrývám, není návodem k tomu,
abyste opustili cestu „falešného zdraví“, kterou jsem popsala v mém
předchozím článku, a nastoupili cestu za zdravím přirozeným. Toto
vážné téma předkládám pouze k zamyšlemí, protože vyvstávají i další
otázky. Odkud k nám proudí životadárná energie, a proč nám ji nemůže
nahradit strava. Jak vypadá energetický systém lidské bytosti, co jsou
a jak fungují její vyšší úrovně. Jak a proč vznikají energetické blokády,
jaké jsou další prapříčiny vzniku zdravotních problémů, jak je najít a odstranit, jaká je prevence a mnohé další. Je toho mnoho, co bychom potřebovali vědět proto, abychom se mohli skutečně uzdravavit. Pro někoho mohou být odpovědi zajímavé a někteří nad nimi jen mávnou rukou.
Jisté ale je, že na detailní odpovědi není v obecních novinách prostor.
Slouží k tomu jiné zdroje. Zvídavé čtenáře opět odkazuji na edici mých
šesti knih, kterou jsem darovala naší obecní knihovně. Napadá mě uspořádat v knihovně besedu, ale nevím, zda je to možné a vhodné a zda je
pro občany toto téma zajímavé.
Jožka Wenkeová – Černíky
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Olivův pivovar s.r.o.
Za Radnicí 739, Dolní Břežany
přijme

pokojskou/uklízečku
Telefon: 241 440 369
Email: info@olivuvpivovar.cz

MANIKÚRA
PEDIKÚRA
NEHTOVÁ MODELÁŽ
Veškerá péče o Vaše zdravé
a krásné ruce i nohy.

Přijedu až k Vám nebo mě najdete na adrese:
Hlavní 156, Zvole u Prahy.
Tel. kontakt: 737 775 445
email: nehty-pohotovost@seznam.cz
Kvalitní práce za slušné ceny!
Těším se na Vás, Tereza.
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Oleško Woodstock
tentokrát ze Zvole

Varhany znějící 2018

Již na minulém, jubilejním desátém ročníku tohoto malého velkého festivalu organizátor předběžně oslovil obci. Bylo by možné v roce 2018
využít zvolský sportovní areál? Vždyť svou rozlohou, umístěním a budovaným zázemím přímo vybízí ke konání takovéhoto hudebního svátku,
jakým je právě Oleško Woodstock. S uspořádáním hudebního večera
na tomto „place“ již nejednu zkušenost máme. Třeba oslava 750 let od
založení Zvole či dva předešlé ročníky zvolských čarodějnic. A tak se
začalo připravovat. Stanovením data vše začalo. V sobotu 11. srpna 2018.
Předběžným oslovením hudebních skupin a jejich rezervací až po zajištění dostatečného příkonu elektrické energie. Podmínkou obce však
je pouze jednodenní akce, řádně zajištěná organizátorem s následným
uvedením prostor do původního stavu. Na řadě bude zastupitelstvo obce,
které svým usnesením musí schválit obecně závaznou vyhlášku, kterou
povolí právě jen pro tento večer porušit noční klid.
Mám muziku rád, a to více žánrů. Ta rocková mezi ně patří a rád při
hlasování v zastupitelstvu tento nápad podpořím. Jsem si ale zároveň
vědom, že ne každý konání podobné akce poblíž svého bydliště uvítá.
Proto chci tyto sousedy poprosit o shovívavost a toleranci, vždyť léto
a festivaly k sobě tak trochu patří. Historii festivalu a bližší informace
budou přinášet webové stránky akce www.oleskowoodstock.cz.
Děkuji za pochopení
Mirek Stoklasa

Varhany znějící 2018,
S la ný a Ve lva r y &
Z l a t n í k y a P s á r y.
Sedmý ročník mezinárodního varhanního
festivalu se v roce 2018
uskuteční díky dotaci
z Programu rozvoje
venkova ČR, o kterou
žádají Přemyslovské
střední Čechy, o. p. s. a MAS Dolnobřežansko, o. p. s. Partnery projektu jsou Královská města Slaný a Velvary a obce Zlatníky - Hodkovice
a Psáry. Díky této spolupráci vám můžeme představit památné varhany nejenom na Dolnobřežansku (Zlatníky, Psáry, Zvole, Vrané nad
Vltavou), ale též na Slánsku (Slaný, Velvary, Smečno), a to jak na vlastních festivalových koncertech, tak při putování za varhanami v obou
regionech. Festival se koná pod uměleckou záštitou varhaníka Pavla
Černého a za laskavé podpory pana Geoffreyho Pipera.
Na festivalových koncertech se představí jak světově uznávaní zahraniční
interpreti tak i vynikající čeští hudebníci. Náš výběr reprezentuje koncertní umělce, kteří jsou v současné době na vrcholu své kariéry, ale
i umělce mladé, talentované a nadějné.
Festival zahájí celodenní výlet – Putování za varhanami na Dolnobřežansku
– při kterém návštěvníci ze slánského regionu navštíví čtyři místa na
Dolnobřežansku a seznámí se s místními zajímavými nástroji. Obdobný
výlet – Putování za varhanami na Slánsku – který je určen pro zájemce
z Dolnobřežanska, náš festival zakončí.
Tak jako v předchozích letech budou z festivalových koncertů pořízeny živé
nahrávky, z nichž bude sestaveno CD, které vyjde do konce roku 2018.
Vstup na všechny akce a koncerty festivalu je volný! Na putování za varhanami na Slánsku je potřeba se přihlásit na http://bit.ly/putovani-slansko.
Poplatek za putování je 200 Kč. Autobus bude odjíždět z několika nástupních míst na území Dolnobřežanska, oběd ve Slaném je zajištěn.
Podrobné informace najdete na www.varhany.slansko.cz.
Festival se koná také díky podpoře farností Arcidiecéze pražské – Slaný,
Smečno, Kralupy nad Vltavou, Jílové u Prahy a Praha-Zbraslav.

PROGRAM FESTIVALU

Sponzoñi:

Pñedprodej:

TR HODPADU.CZ

Sobota 1. září 2018 od 9 hodin
Putování za varhanami na Dolnobřežansku s Pavlem Černým
Vrané nad Vltavou, Zvole, Psáry, Zlatníky
Pondělí 3. září 2018 v 19.30
Slaný, chrám sv. Gotharda
Středa 5. září 2018 v 19.30
Slaný, kaple Zasnoubení Panny Marie
Sobota 8. září 2018 v 18.00
Velvary, kostel sv. Kateřiny
Pondělí 10. září 2018 v 19.30
Zlatníky, kostel sv. Petra a Pavla
Středa 12. září 2018 v 19.30
Psáry, kostel sv. Václava
Sobota 15. září 2018 od 9 hodin
Putování za varhanami na Slánsku s Pavlem Černým
Smečno, Velvary, Slaný
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Výstava Prvorepubliková
archeologie
Informační centrum keltské kultury
na zámku Nižbor
Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Ústav pro archeologii FF UK srdečně zvou na výstavu, která Vás vtáhne do slavné éry
české archeologie a přiblíží prvorepublikové okouzlení nově se rodící vědou. Do světa elegantních badatelů a jejich ambiciózních výzkumů můžete nahlédnout od 2. června 2018 v Informačním centru keltské kultury
na zámku Nižbor.
“Znovuzrození československého státu pozdravují i čeští archaeologové s vroucí radostí, a ačkoliv jsou si vědomi, že jim nastávají nové povinnosti a nové,
větší práce, přistoupí k nim s nadšením a s pevnou vůlí na půdě svobodného
státu přivésti naši archaeologii k novému, nebývalému rozkvětu.” Tak zněla
slova jednoho z nejvýznamnějších českých archeologů počátku 20. století
Lubora Niederla, která na počest mladičké republiky zaznamenal v roce
1919. A v tomto duchu nadšení a pevné vůle na cestě za odhalováním nejstarší minulosti nového státu, na nějž byli i archeologové náležitě pyšní, se
bádání neslo po celou dobu až do smutného konce 30. let, kdy byla jeho
slibně se odvíjející nit násilně přetržena německou okupací.
Badatelé v období první republiky položili základy archeologického oboru tak, jak jej známe dnes. První velké systematické výzkumy, zakládání
stěžejních výzkumných institucí, objevy celosvětově proslulých lokalit,
jako například keltské oppidum Stradonice nebo slavné Dolní Věstonice.
Ty nejvýznamnější prvorepublikové výzkumy byly navíc financovány
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přímo z Národního fondu Masarykova, přičemž pan prezident mnohé
z nich osobně navštívil. Ve výstavě proto chceme nejen připomenout
toto významné období české archeologie, ale také znovu oživit některé
její zásadní momenty. Nechme se v rámci oslav letošního výročí naší
republiky touto uhlazenou dobou inspirovat a zkusme do společnosti
navrátit některé z jejích užitečných zvyklostí.
Můžete se těšit nejen na dobové nálezy a předměty ze sbírek Ústavu pro
archeologii FF UK, ale také na archeologické nálezy ze stradonického
oppida ze sbírek Národního muzea, které v roce 1929 při svém tehdy
velmi sledovaném výzkumu objevil archeolog Albín Stocký. Badatelskou
atmosféru první republiky doladí originální dobový nábytek z Ústavu
pro archeologii FF UK, který používali již prvorepublikoví archeologové, nebo také obrazy pravěkých zátiší malíře počátku 20. století Aloise
Vraného, zapůjčené Městským muzeem Čáslav. Nebude chybět ani
promítání jedinečných záběrů výzkumu v Dolních Věstonicích z roku
1928 a také rozsáhlá kolekce skutečně úchvatných fotografií z prvorepublikových výzkumů, poskytnutých archivem Archeologického ústavu
AV ČR v Praze, v.v.i., Archivem Pražského hradu, Pavilonem Anthropos
Moravského zemského muzea a Muzeem T. G. M. Rakovník.
Návštěvu výstavy je ideální spojit s prohlídkou čerstvě modernizované expozice „Keltové v srdci Čech… a co bylo před nimi“, která je
v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor otevřena od začátku května 2018. Vhodným rozšířením je také procházka na samotné
keltské oppidum Stradonice, které se nachází v těsné blízkosti.
Od 2. června do konce srpna je možné výstavu navštívit denně od 10 do 18 hodin,
od září do konce října pak o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin.
Veronika Puhačová

ÿZS ÿerníky Vás zvou na

taneĀní zábavu ve stylu country

S KAPELOU FOTġI & spol.

sobota 25. srpna 2018
od 17:00 do 22:00 hodin
PĢijĊte se o prázdninách pobavit.
Poslechem country písniĀek a tancem strávit pĢíjemný a zábavný veĀer
na parcele ÿeského zahrádkáĢského svazu v ÿernické ulici.
Vstupné zdarma

Veřejná sbírka na venkovní osvětlení kostela
Kostel sv. Markéty ve Zvoli prošel za posledních deset let významnou
proměnou. Z uzavřené, chátrající stavby se stalo živé místo setkávání a modliteb připravené přijmout každého návštěvníka. Postupně se
podařilo opravit elektroinstalaci, omítky, výmalbu, natřít střechu…
Vnitřní osvětlení má kostel díky vám, obyvatelům Zvole. V roce 2012 se

uskutečnila ojedinělá sbírka na tento účel, kdy se za poměrně krátký čas
podařilo shromáždit více než 80 tisíc korun.
Dlouho v nás zrála myšlenka pořídit pro kostel ve Zvoli i venkovní slavnostní osvětlení, aby tato jedinečná kulturní památka byla skutečnou dominantou obce. Ostatně, hlasů volajících po venkovním osvětlení, jsem
v průběhu let zaznamenal docela dost. Proto se u společnosti EXX Praha,
s.r.o. zadal projekt na venkovní osvětlení kostela. V současné době je hotový a připravený k realizaci. Celkové náklady na osvětlení (ale i odvodnění
a terénní úpravy okolí kostela) představují částku cca 500 tisíc Kč. To ovšem zcela převyšuje možnosti místního farního společenství.
Proto jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou sbírku na tento účel. Sbírka je
schválená Magistrátem hl. města Prahy na dobu neurčitou. Je možné
ji podpořit vložením finančního příspěvku do pokladniček, které jsou
umístěny v knihovně polyfunkčního domu, na obecním úřadě ve Zvoli
a v kostele sv. Markéty. Příspěvek je také možné vložit na transparentní
účet zřízený u Moneta Money Bank, a.s. č. 225586866/0600.
Sbírka je na svém počátku. Věřím, že také díky vám se podaří venkovní
nasvětlení kostela sv. Markéty úspěšně realizovat. Všem dárcům upřímně děkujeme.
Za realizační tým veřejné sbírky
Vladimír Hudousek
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