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ZDARMA

Březnové bruslení

Další zima v řadě, která se moc nevydařila. Tedy záleží na úhlu pohledu.
Zimní údržba nebyla nejsložitější. Na chodníky a silnice se do začátku
března vysypalo 20 tun štěrku a tři tuny soli, a to většinou na novou a namrzlou vrstvu sněhu či ledu, která se po pár dnech rozpustila.
Očima dětí však mizérie. Pár dní klouzání pod kostelem, jinak sníh nikde.
A o zamrzlém rybníce a bruslení si každý mohl nechat jen zdát. Zejména
v období Vánoc vypadá atmosféra jinak se
sněhem než se skoro rozkvetlou vegetací.
To platilo až do konce února.
Pak se zima pochlubila, že ještě vládu
z rukou nepouští. Třeskuté mrazy zatáhly oba rybníky ledem a po nesmělých pokusech několika dobrovolníků se začalo
konečně bruslit. Největší nápor byl snad
o víkendu 3. a 4. března, kdy se na ledě
proháněli malí i velcí, kluci, holky a sem
tam i pejsci. Byl sehrán nejeden hokejový
zápas, jistě padlo i mnoho gólů.
V následujícím týdnu však bruslení končí.
Po ne úplně uvěřitelné předpovědi meteorologů, že to byl poslední záchvěv zimy,
má přijít výrazné oteplení, a pro nás, co
radši teplíčko, čas, kdy sluníčko vyžene

zimu a vidět bude ještě pozdě večer. Snad zahrádkáře nebudou pronásledovat ranní mrazíky zrovna v době květu ovocných stromů jako loni
a nepřijdeme o jablka, hruška, třešně, meruňky a broskve. Vždyť sklizeň
těchto plodů potěší všechny.
Mirek Stoklasa
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ZPRÁVY Z OBCE
Činnost rady obce v roce 2017
Rada obce se v roce 2017 sešla ke svým jednáním celkem 28krát. Na svých výběrového řízení na zhotovitele podlimitní veřejné zakázky pro akci
zasedáních projednala celkem 212 jednacích bodů. Kromě běžné agendy „Obec Zvole – výstavba mateřské školky“, kde máme již splněny veškeré
jako je schvalování příspěvků na různé kulturní a sportovní akce, schvalo- požadavky poskytovatele dotace a pouze čekáme na jeho rozhodnutí
vání kulturních akcí v polyfunkčním domě, příprava rozpočtu a schvalová- o přidělení nebo nepřidělení. Dále se intenzivně a především aktivně,
ní rozpočtových opatření nebo třeba příprava jednání zastupitelstva obce zúčastňujeme příprav na výstavbu nového vodovodního přivaděče, který
a schvalování jeho programu, se intenzivně věnovala zejména přípravě bude sdruženou akcí obcí v mikroregionu. V současné době je již ukona průběhu investičních akcí, zajištění oprav a údržby komunikací – to vše čeno veřejné výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace
v úzké spolupráci se stavební komisí. Zabývala se rovněž, za úzké spolu- a probíhají první fáze projektové přípravy.
V loňském roce obec dovršila 750 let od jejího založení. Na toto výpráce s naším OLH, stavem prací v obecním lese.
Z investičních akcí bych uvedl alespoň generální opravu části ulice znamné datum rada ve spolupráci s dalšími organizacemi a spolky
Březovská spojenou s opravou inženýrských sítí a úpravou prostoru před ve Zvoli připravila plán důstojných oslav, které se, myslím, velmi pobudoucím komunitním centrem u bývalého vepřína a rekonstrukci parkova- vedly. O tom svědčí i film na DVD, který obec darovala všem rodinám
cích ploch u budovy pošty spojenou s rekonstrukcí vozovky v úseku od ulice ve Zvoli, mapující tyto oslavy a přinášející různé vize do dalších pade„Na Výsluní“ po konec obecního pozemku parc. č. 502/64, na kterém ulice sáti let obce.
„U Pošty“ leží. Dále byla provedena oprava a výstavba střechy budovy budou- Je toho ještě dost, co by se dalo o činnosti rady napsat. Zejména o velcího komunitního centra. Tím jsme zabránili její další a možná již nevratné mi vysoké administrativní i odborné zátěži spojené s přípravou veřejdevastaci. V současné době máme splněné veškeré náležitosti a požadavky ných investičních zakázek a výběrových řízení by se dal napsat snad
poskytovatele dotace a čekáme jen na její přidělení, abychom mohli dokon- celý román. Mnohé o pestrosti práce rady prozradí pořizované zápisy
z jejích jednání. Ty každý zájemce najde na našich webových stránčit rekonstrukci této budovy na zmíněné komunitní centrum.
To samozřejmě není vše. Rada ve spolupráci se stavební komisí v loň- kách www.zvole.info v sekci úřad obce.
ském roce připravovala i akce na letošní rok. Šlo zejména o přípravu
Lubomír Duda

Činnost stavební komise v roce 2017
Stavební komise patří z povahy své činnosti k jedné z nejvytíženějších
komisí obce. Sešla se ke svým jednáním v loňském roce celkem 12×.
Na svých zasedáních projednala 129 bodů programu a vydala celkem
26 písemných stanovisek a rozhodnutí. To však je pouze jedna část činnosti stavební komise. Druhou částí je aktivní příprava výběrových řízení na realizované stavby, tvořená zejména kontrolou cenové části hotových projektů, vytváření příslušných slepých výkazů výměr pro VŘ
případně tvorba výkazu výměr a jejich položkových cen u drobných
akcí. K tomu také patří poměrně složité administrativní vyřizování dotazů a požadavků na doplnění projektové a zejména administrativní
části podkladů pro žádosti o dotace na investiční akce. Třetí neméně
významnou činností stavební komise je kontrola prováděných prací dodavatelskými firmami přímo na jednotlivých stavbách. Členové komise

se pravidelně zúčastňují nejen všech kontrolních dnů, ale provádějí občasné kontroly i mimo tyto dny. Týká se to zejména oprav komunikací,
výstavby chodníků a v letošním roce i výstavby parkovacích míst. Co se
týká například oprav komunikací, zde je nutné nejprve projít obec,
zjistit stav komunikací po zimě, naplánovat jejich případnou opravu,
poté zpracovat zadání, vybrat dodavatele a teprve pak je na řadě kontrola prováděných a provedených prací. Velmi podobné je to i u všech
dalších drobných akcí a oprav. Z uvedeného je patrné, že i v roce 2017
měla stavební komise práce docela dost a myslím, že mohu konstatovat, že se jí zhostila se ctí. Všem členům komise, zejména pak jejímu
předsedovi Pavlu Koudelkovi za spoustu odvedené skutečně odborné
práce bych chtěl poděkovat.
Lubomír Duda

Jednou větou
Od konce října minulého roku přes vánoční „klid?“ do konce února letošního roku proběhlo v naší obci opět hodně kulturních a sportovních akcí.
Probíhaly také práce spojené s připravovanou výstavbou v obci. Dovolte
mi, již tradičně, některé tyto akce jednou větou připomenout.
• 8. listopadu se konal v Polydomě večer s povídáním v podání Jany
Paulové a Pavla Zedníčka
• 5. listopadu proběhlo ve velkém sále polyfunkčního domu tradiční
setkání s jubilanty
• v neděli 13. 11. se konal v tělocvičně naší ZŠ tradiční turnaj ve stolním tenisu
• v sobotu 25. listopadu jsme přivítali v Polyfunkčním domě naše
jubilanty

• a v neděli 26. listopadu proběhl tradiční turnaj ve stolním tenisu
• 27. listopadu 2017 převzali zvolští hasiči nový dopravní automobil
• 29. 11. jsme si pobesedovali se Slávkou Ročňákovou a Karlem
Macnerem na téma „Do světa za sportem“
• 1. 12. 2017 v klubovně na hřišti zdobili zájemci adventní věnce
• v sobotu 2. prosince 2017 jsme přivítali ve Zvoli Mikuláše a společně
mu zazpívali
• a hned v neděli 3. prosince se v kostele sv. Markéty konala tradiční adventní mše a současně proběhl v polyfunkčním domě výtečný koncert
kytarového dua „Siempre Nuevo“
• 11. 12. 2017 zasedalo zastupitelstvo obce
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• 12. prosince se konala v Polyfunkčním domě tradiční výstava vánočních ozdob a šperků
• 13. 12. 2017 proběhl adventní koncert pod názvem „Jak jsi krásné
neviňátko“, a také se před cukrárnou zpívaly koledy v rámci akce
„Česko zpívá koledy“
• ve středu 14. 12. si divadla chtiví zájemci užili v Praze představení
hry „Děvčátko“
• tradiční adventní jarmark se konal v sobotu 16. prosince
• ve čtvrtek 21. prosince 2017 od 19:00 hodin v kostele sv. Markéty ve
Zvoli opět zazněla „Česká mše vánoční“ Jana Jakuba Ryby v podání
spolku Hlahol
• 22. 12. proběhly v naší škole besídky pro žáky
• 23. 12. 2017 jsme u nového a také nově osvíceného vánočního stromku zpívali koledy, pili svařáček a bylo nám dobře
• 20. 12. 2017 proběhly vánoční slavnosti naší základní školy
• na Štědrý den se rozdávalo betlémské světlo a byla i půlnoční mše
v kostele sv. Markéty
• a 25. prosince se ještě zpívaly koledy u jesliček v našem kostele
• 29. 12. 2017 Praha divadlo Dvojka - „Hvězda“ s Evou Holubovou
• 30. 12. 2017 Předsilvestrovské setkání přátel Polydomu.

A jak začal rok 2018?
• již 1. ledna naši velcí i malí sportovci závodili v tradičním „Novoročním
orienťáku“
• 5. ledna nám v Polyfunkčním domě četl ze svých knížek pan Václav
Větvička a k tomu velmi hezky a vtipně zpívalo duo „Two Voices“,
Dája Šimíčková a Jana Rychterová
• 6. ledna 2018 proběhla ve Zvoli a Černíkách velmi úspěšná Tříkrálová
sbírka. Vybralo se úctyhodných 71.042 Kč, což je o více než 20.000 Kč
více jak vloni

• v pátek 12. ledna přítomní v Polyfunkčním domě cestovali pod vedením Radka Šolce Kilaře po Islandu
• ve středu 17. ledna 2018 od 18:00 hodin se konal již 7. koncert mladých hudebníků
• v úterý 23. ledna 2018 se v Polydomě promítal nekomerční film
• v sobotu 27. ledna se konal ve velkém sálu Polyfunkčního domu taneční večer. V tělocvičně školy se také proháněly masky na dětském
maškarním reji
• 28. ledna 2018 od 15:00 hodin se v tělocvičně ZŠ Zvole odehrál turnaj ve stolním fotbálku
• 6. 2. 2018 od 19:30 hod. příznivci nekomerčních filmů přišli do
Polydomu na promítání filmu „Zvětšenina“. Úvod připravil a přednesl pan Jiří Knébl
• 10. 2. milovníci divadla odjeli do Prahy na představení „Tři letušky
v Paříži“ a tentýž den od dopoledne až po večerní hodiny slavila
Zvole MASOPUST
• zahájení výstavy foto-obrázků paní Evy Pilarové, vyprávění o lásce
k fotografování, zpěvu i k životu proběhlo ve středu 14. února 2018
od 18:30 hodin v Polydomě a paní Pilarová nám také zazpívala
• středu 21. února 2018 se konalo v Polyfunkčním domě divadelní představení „Hledání ztraceného ráje“ od Vlastimila Venclíka. Viděli jsme
čtyři dramatické a velmi vtipné miniatury o hledání štěstí a lásky
• s 500 kilometry pěšky po severské tundře v severním Švédsku ve vyprávění Jakuba Šolce se posluchači seznámili ve středu 28. února
2018 v Polyfunkčním domě.
Z uvedeného neúplného přehledu je vidět, že je stále z čeho vybírat
a čeho se aktivně zúčastnit. Věřím, že celý rok 2018 bude opět bohatý
na události jak kulturní tak i sportovní a že se máme na co těšit.
Lubomír Duda

Jaké nové stavby plánujeme v obci v letošním roce
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Již v zimních měsících loňského roku jsme začali s přípravou výběrového řízení na dodavatele výstavby chodníku v ulici Jílovská směrem
ke hřbitovu. Výběrové řízení bylo vypsáno již v lednu tak, abychom
mohli s výstavbou tohoto chodníku začít co nejdříve z jara. Chodník bude
navazovat na stávající, který však bude
nutno také opravit. Součástí chodníku je vybudování dešťové kanalizace
a veřejného osvětlení, dále úpravy autobusových zastávek u firmy Intebo
s.r.o., které nevyhovují vzhledem k zastavování velkokapacitních autobusů.
Chodník bude opět proveden tak, jako
ostatní v obci, ze zámkové betonové
dlažby. Práce budou zahájeny v březnu a dokončení se předpokládá do
dvou měsíců.
Další stavbou, kterou začneme provádět na jaře letošního roku, bude
výstavba účelové komunikace – točny
autobusů, v místech křižovatky ulic
Centrální a Jílovská v Nové Zvoli.
Na tuto stavbu bylo poměrně složité získat část potřebného pozemku,
který nebyl ve vlastnictví obce. Dále
bylo třeba získat územní rozhodnutí
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března a se stavbou začneme během dubna. Dokončení prací předpo- dokládané z naší strany jsou v pořádku, ale příslušné orgány bohužel
kládáme v měsíci červnu. Díky stavbě točny včetně odstavné plochy pracují velmi pomalu. Jakmile bude rozhodnuto a dotace přidělena,
budou i do nové části Zvole zajíždět všechny autobusy č. 333, které jsme připraveni rekonstrukci ještě letos provést.
dříve měly konečnou zastávku na návsi u rybníka. Bude možnost, Možná se některým občanům naší obce zdá, že se obec rozvíjí poaby zde končil i autobus, kterým plánujeme zabezpečit veřejnou do- malu, že některé akce jsou rozestavěné, některé slibované dosud ani
pravu do Vraného nad Vltavou s návazností na vlakové spojení do nezahájené. Všechno ale naráží na nedostatek finančních prostředků,
na dlouho trvající stavební řízení nebo na velmi složitá a pomalá docentra Prahy.
V květnu také upravíme plochu před budoucím sportovištěm v Nové tační řízení.
Za stavební komisi
Zvoli, kde bude postaveno dětské hřiště. Hřiště bude vedle objektu buPavel Koudelka
doucího nízkoprahového centra se zázemím pro sportoviště. Na dětském hřišti budou umístěny obdobné
herní prvky z akátového dřeva jako
Legenda:
na hřišti u rybníka na návsi J. Štulíka.
1. Houpadlo pružinové KONÍK
2. Houpadlo pružinové KAČENKA
3. Houpadlo pružinové MAXIPES
Bude se jednat o dětské pískoviště,
4. Houpačka KLÁDOVKA
5. Pískoviště Šuplík
houpačky, hrazdy, hrad se skluzavkou,
6. DVOJHOUPAČKA M
7. Lanová pyramida výška 5,5m
8. Prolézačka Šapitó
prolézačky a lavičky. Nejvyšším prv9. Sestava Sokolí věže
10. TROJHRAZDA
11. Lavička s opěrkou 2ks
kem bude lanová pyramida s výškou
VSTUP
12.
Odpadkový koš
Stávající vstupní branka
15,00 m
5,5 m pro děti od šesti let. Povrch hřišDopadové plochy:
12
11
1
5
.PRYŽOVÝ MONOLITICKÝ POVRCH
11
tě bude částečně kryt dopadovými plo3
2
4
- jednovrstvý povrch beze spár
chami z gumové hmoty Softnyx a čás- nemusí se budovat spodní stavba, není třeba obrubníků
- různobarevný, přírodního vzhledu štěpky
tečně bude zatravněn. Celé hřiště bude
6
9
oploceno nízkým plotem tak, aby bylo
- nové oplocení, výška 1m, délka 54mb
bezpečné pro pohyb malých dětí.
10
40 - DOPADOVÝ PROSTOR> 185 + 33 m2
8
30
minimální dopadová plocha dle ČSN 1176-1
Dopadová plocha
Rekonstrukce objektu bývalých kanStávající oplocení
Softnyx 320m2
- NÁRAZOVÝ PROSTOR
postačující porostlá travnatá plocha
celáří u sportoviště na nízkopraho7
7
- BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA
vý objekt se šatnami a zázemím pro
všechny povrchy bez pevných překážek
15,00 m
- TRÁVNÍK
- SOFTNYX 40mm
VSTUP
sportoviště již měla proběhnout v minulém roce, kdy jsme provedli jeho
Rozmístění prvků může být libovolné, přičemž musí být
půdorysná situace hřiště v měřítku 1:500
dodrženy všechny ochranné zóny mezi jednotlivými prvky!
zabezpečení novou střechou. Žádost
o dotaci na tuto rekonstrukci jsme poDětské hřiště ZVOLE 2018
dali v loňském roce, do dnešní doby
Číslo zakázky: 01-17-022
Kreslil: Martin Jirák
Datum: 22.02.2018
dosud nebylo rozhodnuto o jejím přidělení. Veškeré náležitosti k dotaci
38,00 m

Branka

Branka dvoukřídlá

Dopravní uzavírka
Od letošního dubna nás čeká velká nepříjemnost v dopravě – uzavírka Písnice, a to až do konce roku. Vzhledem k tomu, že situace
se vyvíjí, a tak trochu každý den mění, nejsme schopni v tomto čísle
Zvolských novin přinést aktuální a definitivní možnosti, jak jezdit do
Prahy. Sledujte proto webové stránky obce, kde se budeme snažit tyto
aktuality zveřejnit.
Mirek Stoklasa

Lesní traktor a budova
u bývalého vepřína
Někdy může čtení e-mailové korespondence přinést i velkou radost.
To se stalo ve středu 7. března. Během dopoledne jsme obdrželi zprávu o přidělení dotace z Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím Státního intervenčního fondu na lesnickou techniku – lesní
traktor s příslušenstvím. Obec, po výběrovém řízení, které se již uskutečnilo (výběr ze čtyř oslovených dodavatelů), zakoupí lesní traktor
značky John Deere od společnosti Strom Praha a.s. Celková cena
dotovaného traktoru je 1.391.500,- Kč včetně DPH. Obdržená dotace
pak činí 500.000 Kč.

Došlo v době uzávěrky:

Dobré zprávy
na pokračování
Dne 22. 3. 2018 byla prostřednictvím interní depeše na obecní úřad
Zvole doručena zpráva, že žádost o podporu projektu Mateřské
školy Zvole, byla na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR schválena Řídícím orgánem IROP. Laicky řečeno, získali
jsme dotaci na výstavbu nové mateřské školky.

Zvolské noviny
Později v tento den pak přišla depeše
ze Systému MS2014+ (nafoukanější
název e-mailu) s textem o schválení
přidělení dotace Řídícím orgánem
IROP na základě doporučení Centra
pro regionální rozvoj ČR pro projekt Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež ve Zvoli. Jedná se o rekonstrukci administrativní budovy u bývalého vepřína. Na tuto akci vypisujeme výběrové řízení na zhotovitele.
Předpokládané finanční náklady jsou
okolo šesti milionů, dotace bude krýt
95 % uznatelných nákladů. Dokončení
rekonstrukce by mělo být do prosince
letošního roku. Na obě dotace jsme
čekali řadu měsíců, to že přišly v jeden
den je příjemná shoda náhod. Oba
projekty byly podány na základě výzev
MAS Dolnobřežansko a při jejich administrování jsme využívali konzultace s pracovníky této organizace.
Děkujeme.
Mirek Stoklasa
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STUDIO DEGREE s.r.o.

LEGENDA MATERIÁLŮ - POHLEDY NA FASÁDY
Č.
1
2
3

POPIS
šlechtěná omítka - výběr dle stavebníka
marmolit sokl
oplechování atiky

MATERIÁL
šlechtěná silikonová omítká, zatíraná K-2
zrno 1 mm, tmavě šedá
TiZn

5

Tašková krytina z ocelového plechu, např.
Lindab IDEAL
Větrací průduchy 100x100 mm

6

Výparník tepelného čerpadla NIBE

4

odstín dle výběru stavebníka

Spor o pozemek
Pod obecním úřadem probíhá stavba. Ne zcela v souladu s projektovou
dokumentací a stavebním povolením, ale nesporně s využíváním připlocených pozemků obce. Majitelka této stavby vydražila nemovitost
v roce 2012. V podstatě ihned poté byla informována, že ne vše, co je
za plotem, je její. Po vyjasnění, že obec do vyřešení záležitosti, jak naložit se stávající budovou obecního úřadu (v současnosti se nejvíce přikláníme k sociálnímu bydlení – 4 malometrážní byty, po přestěhování
úřadu na náves obce) nebude připlocené pozemky ani prodávat a ani
jinak řešit. S touto odpovědí se však naše sousedka nespokojila a podala na obec žalobu, kde se z různých důvodů domáhá vlastnictví připlocených pozemků. Zároveň paní sousedka zažádala o opravu v zákresu
hranic pozemků v katastru nemovitostí v její prospěch. A odpovědi
těchto institucí? Žaloba se zamítá a žalobkyně je povinna uhradit obci
náklady řízení. Taktéž katastr nemovitostí odmítl opravu v katastrální
mapě (to opakovaně) a Zeměměřičský a katastrální inspektorát toto
potvrdil bez možnosti odvolání. Toto kolečko proběhlo ještě jednou po
digitalizaci katastru nemovitostí. Došlo i na zaměření hranic pozemků
v terénu. Dva nezávislí geodeti se s velkou přesností shodli a oba vytvořili geometrický plán. A co dál? Děláme přesně to, co od nás jistě
každý očekává. Bráníme majetek obce. A řešení bude spojeno s potřebami obce. Znovu nám byla zaslána žaloba, kdy žalovaní již nejsme
jen my, ale i další ze sousedů a katastrální úřad. Toto řízení však bylo
zastaveno, protože bylo žalováno u nesprávného soudu.
Při této záležitosti jsem měl možnost nahlédnout do katastrálních map
před rokem 1900 a následujících, mapujících postupné dělení a výstavbu v okolí úřadu. Jedním z nezvratitelných důkazů je pak geometrický
plán z roku 1911. Podle slov geodeta: „Kdyby byl katastr nemovitostí
zpracován s takovou pečlivostí a přesností jako tento plán, neměli by
geometři co dělat.“ Část tohoto geometrického plánu je otisknut současně s tímto článkem.
Mirek Stoklasa

Poznámka:
Odvětrání vzduchotechniky a klimatizace - viz výkres střechy
Veškeré nejasnosti a odchylky musí být konzultovány s
projektantem
Veškeré konstrukce musí být provedeny dle doporučení
výrobců a v souladu s platnými předpisy (závaznými i
doporučenými)
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POLYDŮM
Vzpomínáme, co v Polyfunkčním domě
v roce 2018 již bylo, a plánujeme, co teprve bude
Leden
• Chytrý a roztomilý humor, slovem i muzikou, nám předvedli – Václav
Větvička, Jana Rychterová, Dája Šimíčková v pořadu Novoroční
Větvička a Two voices
• Prohlédli jsme si přírodu na Islandu při cestovatelské besedě, kterou
připravil Radek Šolc
• Každé pondělí večer se s tanečními mistry zdokonalují naši pokročilí
tanečníci
• S radostí jsme vyslechli pokroky dětí, které nám zahrály v doprovodu
svých učitelů hudby
• Tančilo se do půlnoci na kvalitní hudbu Music bandu Fonotest
• Každý měsíc s přáteli nekomerční kinematografie si užíváme nějakou
filmovou lahůdku. Zajímavý komentář o promítaném filmu vždy připravuje pan Jiří Knébl

Únor
• Zlatým hřebem tohoto měsíce byla návštěva paní Evy Pilarové. V sále
jsou do konce března vystaveny její foto-obrazy, prohlédnout si je můžete v době provozu knihovny
• Samozřejmě jsme nevynechali promítání filmu s poutavým výkladem
Jiřího Knébla
• Společenství herců z Malostranské besedy nám předvedlo čtyři miniatury „Hledání ztraceného ráje“. Měli jsme skutečně silný zážitek již ze
samotné přítomnosti a dech beroucího projevu, paní Niny Divíškové.
Její výkon byl úžasný, profesionálně bezkonkurenční a moc si vážíme,
že jsme ji u nás mohli přivítat.
• Tanečníci jsou pod odborným vedením stále zdatnější a pokročilejší
• Při besedě s Kubou Šolcem juniorem, jsme „pěšourem“ prošli pustou
tundrou severního Švédska

Březen
• Cestovatelská beseda „Nepál pohledem mládí a zkušenosti“ připravil
Ing. Marcel Pudich
• Velký swingový večer s písněmi bolestnými i prudce radostnými 30. až
40. let. Zpívá krásná Dája Šimíčková za doprovodu Shadde Yadda quartetu. Vstup v dobovém oděvu vítán, nejstylovější pár získá CD kapely
Shadde Yadda, ostatní si jej budou moci během večera zakoupit.
• Končí kurzy v zdokonalování pokročilých tanečníků

• Samozřejmě přátelé nekomerční kinematografie potěšíme promítáním filmu
• Večer hudebních velikánů: Jitka Vrbová – zpěv, Andělín – kytara,
Pavel Fischer – housle, Norbi Kovács – kytara
• Velikonoční Jarmark
• Vernisáž obrázků pro radost, Nory Blanky Vláškové + J. S.

Duben
• Loutkové divadlo s naším oblíbeným loutkohercem Honzou Hrubcem
• Promítání filmu s besedou nebude chybět
• Večer s paní Janou Štěpánkovou, výbornou herečkou a velkou dámou
v naší herecké branži
• Zveme příznivce klasického, dobrého big beatu a dobré muziky na koncert
skupin EXELENCE a dívčí kapely, která si zvolila název „TA JE MOJE“.
Prozradím vám, že duší této dívčí kapely je dcera Ivana Hlase - Kateřina
Svobodová. A už tedy rozumíme zvolenému názvu, „Tak táto, ta je její“.
• Určitě bude cestovatelská beseda, včas sdělíme destinaci i termín
• Během celého měsíc dubna si můžete přijít prohlédnout, v době provozu knihovny, výstavu krásných obrázků Nory Blanky Vláškové + J. S.

Květen
• Koncert jazzové vokální kapely PRIMA TIME VOICE, tvořené pěveckým triem za doprovodu špičkových pražských hudebníků. Nosné
téma večera budou písně filmové v průřezu od 30. let s velkým zastoupením let 60. a také původní české autorské písně z kapelové dílny,
zpracovány v zajímavých a zcela originálních aranžmá.
• Včas vás upozorníme na cestovatelskou besedu, promítání filmu, vernisáž a dětský program ke dni dětí

Červen
• Díky laskavému zprostředkování a přímluvě paní Evy Pilarové se podařilo na 20. 6. 2018 domluvit návštěvu pana Josefa Fouska. Tak si
držme palce, ať nám to klapne.
Určitě pro vás v předchozích i budoucích měsících připravíme ještě další
akce, o kterých vás budeme na našich stránkách www.zvole.info v sekci
Polyfunkční dům včas informovat. Děkujeme vám za přízeň a těšíme se
upřímně na vaši návštěvu. Změna programu je vyhrazena.
Věra Humlová
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Splněné přání
Jak se někdy říká: „Když si něco budeš hodně přát, tak ono se ti to
splní“. Já bych k tomu ještě dodala, musíte se o to ale opravdu hodně
snažit. Mám ohromnou radost, že se mi jedno takové přání po téměř
čtyřech letech skutečně vyplnilo.
Když jsme v Polydomě začaly pořádat výstavy fotografií, obrazů malovaných i paličkovaných, patchworku atd., pronesla jsem, že mojí vrcholnou metou je uspořádat u nás výstavu foto-obrazů paní Pilarové.
Zkontaktovat paní Evičku nebylo jednoduché, nějaké pokusy selhaly,
ale nakonec díky přátelům Polydomu se dílo podařilo. 14. 2. 2018 jsme
u nás skutečně paní Pilarovou uvítali a její foto-obrazy visí v našem
sále.
Dokonce jsme si v průběhu večera vyslechli krátký blok písniček, které
nám paní Pilarová zazpívala naživo s dokresleným hudebním podkladem. Vyslechli jsme si upřímné a milé vyprávění a vzpomínání na zážitky, o které během její kariery nebyla nouze.

Její vystoupení bylo vysoce profesionální, provázené obdivuhodnou
skromností a jemným humorem, dávala nám najevo, jak si váží naší
přízně, byť jsme malá vesnice nedaleko Prahy. Jak jsem v názvu uvedla,
splnil se mi sen a ani jsem nedoufala, že bude tak krásný.
Ještě mám pár tajných přání v rukávu, tak doufám, že se to také někdy
podaří.
Mějte se krásně, přátelé kulturního dění ve Zvoli,
vaše Věra Humlová

Taneční večer
V sobotu 27. ledna 2018 se ve zvolském Polydomě konal taneční večer
s Music Bandem Fonotest.
Na šest desítek slavnostně naladěných účastníků si přišlo zatancovat
a pobavit se za zvuku tanečních melodií. Někteří z účastníků vyslyšeli pořadatele a přišli ve společenských úborech z 20. a 30. let minulého století. Obdivovali jsme jejich kreativitu i noblesu. Absolutně
všichni však přišli velmi slavnostně oblečení. Taneční parket byl téměř bez přestávky plný nadšených tanečníků. Hudebníci se sympatickou a výbornou zpěvačkou vyhrávali dlouho do noci nejen známé

šlágry českých i světových interpretů, ale i lidovky v rytmu polky
a valčíku.
V průběhu večera proběhlo losování o ceny, které připravila Věra
Humlová. O humorné výhry nebyla nouze. Každý lístek vyhrával.
O občerstvení v podobě alkoholických i nealkoholických nápojů, chlebíčků, párků, sladkých i slaných koláčů se postarala Jarka Hrubá.
K zimní plesové sezóně se tedy i Zvole přidala touto akcí dýchající
plesovou noblesou.
Autorka: Lenka Betincová
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Václav Větvička opět ve Zvoli
V pátek 5. ledna 2018 se ve velkém sále polyfunkčního domu konalo již
druhé setkání s botanikem, popularizátorem vědy a spisovatelem panem RNDr. Václavem Větvičkou. Ti, kdo byli na prvním setkání s ním,
se určitě těšili, co nového toto druhé setkání přinese. Již zveřejněná
pozvánka slibovala něco nového, a to hudební doprovod.
Skutečně, na jevišti se kromě již zmiňovaného pana Větvičky objevily
dvě dámy – duo Two Voices – paní Dája Šimíčková a Jana Rychterová.
Kdo si – včetně mě – myslel, že zmiňované dámy zazpívají sem tam
nějakou písničku, byl překvapen, a to velice mile. Milé a vtipné povídání pana Větvičky spolu se čtenými ukázkami z jeho tvorby bylo doplněno velmi originálními písněmi dua Two Voices tematicky volenými

tak, že dohromady se
jednalo o velice pěkný,
kompaktní pořad.
U písní zmíněného
dua bych se rád ještě
zastavil. Obě dámy zpívaly písně s velmi originálními a vtipnými
texty paní Rychterové
na velice známé melodie skladatelů tzv. vážné hudby. Namátkově
bych uvedl píseň
„Navigace“ – hudba
J. S. Bach Badinerie
nebo píseň „Betonu
káď“ – hudba L. van
Beethoven Osudová či
píseň „O jídle sním“ –
hudba J. Straus Na krásném modrém Dunaji. Těch písní bylo samozřejmě víc, ale i tato ukázka snad stačí. Jak dokazuje jedna z přiložených
fotografií, dámy zapojily na závěr do zpěvu i nadšené obecenstvo.
Navíc bylo možné si zakoupit jak některou z knih pana Větvičky a obdržet do ní i věnování, tak i CD s písněmi dua Two Voices.
Byl to skutečně krásný zážitek a výtečný vstup do kulturní sezony
roku 2018.
Lubomír Duda

Zvolské noviny

9

ČERNÍKY
Zahrádkáři v Černíkách
Po roční pauze, kdy se v roce 2017 na spolkové zahradě v Černíkách
uskutečnil pouze 6. ročník závodu Černická koloběžka a rozsvícení
vánočního stromku, budeme pokračovat v pořádání tradičních akcí,
na které jste v Černíkách zvyklí.
V loňském roce jsme však nelenili a usilovně pracovali na zlepšování
podmínek a budování zázemí na spolkové zahradě. Přistoupili jsme
k dlouho plánované a nezbytné akci, a to ke kvalitnějšímu zajištění přívodu elektrického proudu instalací nového elektrického kabelu a rozvodů, aby nám veškeré elektrické spotřebiče na pozemku fungovaly bez
větších problémů. Dále jsme konečně splnili dávný sen předků, rozvedení vody tím, že jsme znovu zprovoznili stávající studnu a přivedli vodu
až do kiosku.
Interiéry kiosku jsme zrekonstruovali tak, aby poskytl veškerý komfort
při pořádání společenských i soukromých akcích na spolkové zahradě.
Chystáme se a budeme pokračovat v dalším zlepšování zázemí. A co
potřebujeme nejvíce? Co plánujeme? No přeci „toalety neboli WC“, kolem spolkové zahrady padá plot a vjezdová vrata jsou také na hranici své
životnosti. Ale vše postupně a samozřejmě, jak jinak, vše brigádně. Naše
zdroje jsou omezené.
Nic by se neobešlo bez lidí, kteří to zde udržují a ve svém volném čase
nezištně pomáhají pracovat ku prospěchu věci. Najdou se i tací, kteří pomohou materiálně, stroji, či příspěvkem k zakoupení některých potřebných věcí a materiálů. Těm všem brigádníkům a dárcům patří veliké díky,
za to, že se podílejí na udržování jediného společného prostoru k setkávání občanů v Černíkách a pro další generace ho neustále rozvíjejí.

Účastí na našich akcích se také podílíte na zvelebování tohoto prostoru,
neboť veškeré výdělky z akcí jsou investovány opět na financování všech
budovatelských aktivit. Děkujeme za vaši přízeň a jsme rádi, že si naše
akce našly pravidelné příznivce, kterým se líbí.
Spolková zahrada je zde pro všechny, nejen pro zahrádkáře, ale kterékoli
občany Černík, Zvole i okolí pro pořádání veřejných i soukromých akcí.
Již dříve jsme měli na zahradě i svatbu, zabíjačku, oslavy jubileí atd.

No a co nás čeká v letošním roce 2018
28. 4. 2018 – Černický slet – maškarní rej
2. 6. 2018 – Dětský den
25. 8. 2018 – Country koncert
do tance
se skupinou FO3
22. 9. 2018 – 7. ročník
Černické koloběžky
1. 12. 2018 – Mikuláš a rozsvícení
vánočního stromu
Těšíme se na Vás
Předseda ZO ČSZ Černíky Rastislav Betinec
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VE ZVOLI SE TAKÉ STALO
Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů
Zvole u Prahy za rok 2017
Celkem 44× zasahovali hasiči ze zvolské jednotky v loňském roce. Vyšší
počet zásahů má na svědomí zejména silný vítr, který náš region potrápil hlavně v říjnu, kdy hasiči odstraňovali zejména vyvrácené stromy.
Celkový počet zásahů za rok 2017 dosáhl tedy čísla 44.

Počet zásahů
Rozdělení podle druhu události:
Požár
Dopravní nehoda
Technická pomoc
Záchrana osob a zvířat
Asistence
Záloha na stanici Hasičského záchranného sboru Jílové

V loňském roce došlo k velkému požáru ve firmě INTEBO ve Zvoli. Při
události zasahovalo 369 hasičů ze 43 jednotek se 140 ks techniky. Tento
zásah trval dva dny. Po oba dva dny fungovala naše hasičská zbrojnice
jako zázemí pro zasahující jednotky.
V roce 2017 se nám podařilo získat několik sponzorských darů, díky kterým se nám podařilo částečně doplnit vyzbroj a výstroj hasičů. Za tyto
dary velice děkujeme a těšíme se i na další spolupráci.

18×
1×
21×
2×
1×
1×

Silný vítr, který hned několikrát potrápil Prahu-západ, si vynutil celkem
16 zásahů. Nejvíce práce měli hasiči 29.10. v neděli, kdy likvidovali následky silného větru. Hasiči odstraňovali spadlé stromy z komunikací,
drátů elektrického vedení nebo stromy nebezpečně nahnuté nad zaparkovanými automobily či na budovy.
Během loňského roku zajišťovala zvolská jednotka také nad rámec běžného výkonu služby pohotovost, jako náhrada za stanici HZS Jílové
u Prahy. V průběhu jízdy na zálohu byla jednotka povolána na dopravní nehodu. Následně jednotka vyslána ještě jednou na požár trávy
v Pikovicích.

Zvolský Masopust
Milí zlatí, to se nedá popsat jinak, než že se veselá chasa masopustní
přecpala, přepila a náramně se bavila. Průvod pestrých masek i civilních
přihlížejících opět obešel vlídné a pilné hospodyňky. Ty jistě celou noc
před Masopustem pekly, smažily, vařily, aby rozvrkočený průvod hojně
pohostily. A vskutku to byly náramné dobroty.
Velikánské díky vám všem, kteří jste nám občerstvení připravili. Takové
koblížky paní Boženky a Marty, bramboráčky paní Hanky, no to prostě
nemá chybu, no a těch štamprdlátek, co se vypilo. Z nás by měl polní
kurát Otto Katz věru radost.

Muzikanti statečně vyhrávali po celé trase průvodu a nic nedbali na gramáž nástrojů. Zejména basista se vyznamenal. Ohromnou basu přemisťoval jako pírko, aby při každé zastávce mohla tvrdit muziku. Žesťových
nástrojů se tentokrát ujala omladina a hrála do úmoru i při odpoledním
posezení v obrstanu na zahradě polyfunkčního domu.
Loučím se, milí přátelé, a těším se, že se na další společné zábavě opět
radostně sejdeme.
Věra Humlová
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Jak na zimu v lesní školce
Děti a průvodci v Lesní mateřské škole skřítka Pohádky
mají zimu rádi. Vize
Pohádky dává dětem velký
prostor pro volbu činností,
kterými se budou zabývat.
Vždyť děti samy nejlépe vědí,
jaké dovednosti a kvality právě potřebují rozvíjet, které
činnosti jsou pro ně ty nejvhodnější, pro které se rozhodnout. Pohádka jim poskytuje bezpečný prostor se
spoustou pestrých podnětů,
jaké jen příroda nabízí v heterogenním kolektivu dětí.
Dva průvodci měli, stejně
jako na podzimní, jarní či letní dny, i na ty zimní připraveny činnosti, které se odehrávají venku, na zahradě, a také
činnosti, které zvaly děti do
tepla jurty. Povětšinou však děti i v zimě dávaly přednost pobytu na zahra- vzdálenějších nádherných koutů v okolí Jílového. Vynechat jsme nedě. A není divu. Právě zimní čas nabízí dětem nepřeberné množství příleži- mohli poutavé výstavy v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy – intostí ke zkoumání fyzických dějů. Ať již je to skupenství vody – sníh či led, teraktivní Neuvěřitelný svět prvních zemědělců a voňavé Staročeské
který se v teple kamen mění na vodu, nebo zkoušení tvrdosti různě tlustého Vánoce. Další výlety pozvaly děti do Prahy. Tajuplná a plná fantazie
ledu. V teplejších zimních dnech si děti užívaly staveb na pískovišti, zjišťo- byla návštěva divadla MINOR – představení pro nejmenší diváky
valy tak mnoho o statice staveb. Další fyzické jevy mohly děti zkoumat při Momotaró. Jindy zase měly děti možnost nahlédnout do kouzelného
bobování, klouzání či stavění staveb ze sněhu. Spontánně a dychtivě zkou- světa ateliérů Muzea Karla Zemana, kde součástí prohlídky byla hra
maly, smály se, hrály si, učily se, diskutovaly, poznávaly svět okolo sebe. „Cesta do pravěku“. Návštěva divadelních představení, muzeí a výstav rozšiřuje u dětí slovní zásobu, rozvíjí smyslové vnímání, fantazii
Nechť jim, zejména pak pěti předškolákům, získané poznatky, zkušenosti
a představivost, umožňuje jim zprostředkovaně poznávat jiné kultury
a postoje dobře slouží v navazujícím základním vzdělávání.
Do tepla vytopené jurty se děti rády zachumlaly v čase obědovém. a oblasti života.
Nastal čas pro papíry, pastelky, lepidla, barvy a další výtvarné potřeby. Na závěr musím říci, že pro děti a průvodce Pohádky byla letošní
Děti v Pohádce malují, kreslí a tvoří rády a mnoho. Skrze obrázky si zima byla opravdu dobrá. Slunce bylo, sněhu také, mrazu bylo, ledu
také. Ať nám vzpomínka na ni jen tak neroztaje.
sdělují své zážitky, sny a přání…
Páteční dny jsou v Pohádce pravidelně věnovány výletům. V zimě Krásné jarní dny přeje
Martina Švejdová
výletní pátky zavedly děti do okolních lesů, nebo autobusem do
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Co dělají zvolští fotbalisté, když přijde zima
Zimní sezóna je u fotbalu dlouhých pět měsíců. Začíná v listopadu a končí v březnu. Protože nemáme hřiště s umělým povrchem
a hlavní hřiště se musí nechat přes zimu odpočívat, využíváme
k pravidelným tréninkům především tělocvičny v okolí (Zvole,
Vrané, Lipence, Hamr Braník). Snažili jsme se zajistit našim hráčům k trénování pravidelný čas v nové velkolepé sportovní hale
v Dolních Břežanech, ale přesto, že jsme žádost podali již v únoru roku 2017, kdy hala ještě nestála, nepodařilo se nám žádný čas
v hale pro děti získat.
Kromě pravidelných tréninků se s dětmi zúčastňujeme halových turnajů, kde se nám daří umísťovat většinou uprostřed tabulky, záleží
na obsazení turnaje. Během zimy jsme zaznamenali i větší úspěchy,
kdy starší přípravka vyhrála turnaj v Kostelci nad Černými Lesy,
mladší přípravka se umístila na druhém místě v Radotíně.

Protože se fotbal hraje hlavně na trávě, starší děti i v zimním chladnějším období zůstávají venku a hrají zápasy na umělé trávě. Mladší
žáci hrají zimní ligu na Hájích, pro starší přípravku jsme domluvili
několik přátelských utkání u soupeře, který má hřiště s umělým povrchem (Tempo Praha, Xaverov, ABC Braník).
V zimě se snažíme s dětmi rozvíjet i ostatní sportovní aktivity, v tělocvičnách hrají děti basketbal, házenou, občas zahrnujeme i gymnastické prvky. Navštívili jsme JumpArenu na Zličíně nebo jsme
přesunuli aktivity z tréninkového hřiště na zvolský rybník, když byl
zamrzlý.
Už se ale všichni těšíme na jaro, až budeme moci s dětmi vyběhnout na trávník a vrhnout se do nové sezóny. V té kromě pravidelných tréninků a soutěží pořádaných FAČR plánujeme zorganizovat
následující:
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fotbalový vědomostní kvíz (duben 2018)
turnaj pro ročník 2011 (květen 2018)
fotbalové sportovní odpoledne pro celou rodinu (květen 2018)
besedu s naším trenérem a zároveň účastníkem závodu Rallye Dakar
– Petrem Lesákem

• memoriál Jirky Volánka – turnaj pro ml. žáky (červen 2018)
Sportovní klub Sokol Zvole v letošním roce slaví 95 let od svého založení a tak doufáme, že bude rokem úspěšným.
Zapsala: Helena Andronikova

Staň se fotbalistou
Sokol Zvole pořádá nábor malých fotbalistů a
fotbalistek pro ročníky 2004-2013
Kde? v areálu fotbalového hřiště ve Zvoli
Kdy? od dubna každé pondělí, úterý, středu a čtvrtek
(podle věkových kategorií)

Vezmi tatínka nebo maminku a přijď si hrát a
sportovat, rádi Tě přivítáme mezi námi.
Více informací Ti dá
Helča – 606 512 338, h.andronikova@email.cz (vedoucí mládeže),
Michal – 602 216 486 (trenér), David – 739 325 748 (trenér)

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 (nejen) ve Zvoli
Milí přátelé,
výsledek Tříkrálové sbírky 2018 ve Zvoli a Černíkách činí úctyhodných
71 042 Kč. Částka vybraná v celé zbraslavské farnosti (kam územně patří i Zvole) je 114 613 Kč. Celková částka vybraná v ČR pak představuje
nový rekord ve výši téměř 115 miliónů korun. Tyto peníze půjdou na
podporu lidí v nouzi u nás i v zahraničí.
Jak jistě víte, část peněz vybraných ve zbraslavské farnosti, je určena
na nákup polohovacího zdravotního křesla pro Petra Škobise ze Zvole.
Petr je v dlouhodobé rekonvalescenci po rozsáhlé mozkové příhodě.
Momentálně je v rehabilitačním zařízení. Po návratu do domácího prostředí může zdravotní křeslo ihned začít užívat.

Milí přátelé, rádi bychom vám ze srdce poděkovali za váš velmi pozitivní přístup k Tříkrálové sbírce. Děkujeme všem malým i velkým koledníkům, kteří překonali pohodlí a ostych, a také děkujeme vám, kteří jste
jakoukoli částkou přispěli do sbírky. Snad nikdo z koledníků se nesetkal
s nezájmem nebo odmítnutím. Právě naopak. Prokázali jste svá otevřená srdce a přispěli nejen do pokladniček, ale také jste obdarovali malé
koledníky sladkostmi a ty velké něčím ostřejším pro zahřátí. Výsledek
je to velmi povzbudivý. Velké poděkování vám všem.
Za organizační tým
Vladimír Hudousek
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OSTATNÍ
Adam Máj a Ivan Michálek

píše se o nich, psalo se a bude se psát!
Snad jako sportovní tečka za rokem 2017 budou působit následující řádky. A přesně to
je jejich účel. Tihle dva sportovci jsou určitě
zaznamenání hodní. Píše se o nich a přesvědčení autora těchto řádků je obsaženo v podtitulku. Věří, že i dál se bude psát.

Adam Máj

Připsal si též účast na supercrossech
v Holandsku. Byl na třetím a druhém místě celkového pořadí obou podniků. Ani tady
se neztratil. S přihlédnutím k faktu, že tady
u nás doma není kde trénovat, zaslouží si pohlížet na ty výsledky než s uznáním.
Neporáží našeho hocha to bouřlivé prostředí a náročnost motoristického sportu? Otec
Oldřich Máj (velký podporovatel a vůbec
muž několika funkcí kolem svého nadaného
syna) poukazuje na to, že návštěvy na předních závodech se pohybují kolem čtrnácti

tisícovek platících a rekordní návštěva, co
zaznamenal, čítala pětatřicet tisícovek platících. Adam prostředí nepodléhá, drží se
a sportovně roste. A to je snad hodně příznivé konstatování.
Rok 2017, to byla podle jeho otce „seznamovací sezóna“. Byla seznamovací se silnější
kubaturou. Adam, jako dvanáctiletý tu startoval proti čtrnáctiletým. A prosazoval se.
Jediný Čech v německé ADAC v supercrossu se dokonce v jednu chvíli stal „miláčkem
bariér“. To když v nejprestižnější akci pořádané v Dortmundu (odtud jsou naše snímky) opouštěl závodní arénu na nosítkách.
Provázel ho potlesk. A jak ho druhý den
ohlašoval místní hlasatel na startovní čáře,
byl ten potlesk hodně bouřlivý. Adam se nedal a skončil šestý, což dokládá i náš snímek
informační tabule s konečným pořadím pro
vyhlášení výsledků.

Ivan Michálek

Hořice v Podkrkonoší, Městec Králové či
právě Horoměřice.
Jeho jméno najdete v bezpočtu motoristických publikací (od Světa motorů, přes
Motorismus až po dnešní pravidelná periodika) o moderních tištěných médiích (například Google) ani nemluvě. Ještě dnes
tajemník zahrádkářů MO Černíky jezdí,
samozřejmě veterány (mopedy – Stadion).
Schází se s bývalými soupeři a pojí je dávné
přátelství a vzpomínky na dobu, kdy určující byla vlastní zručnost a pomoc kamarádů
(viz snímek, kde sedí na motocyklu č. 26
právě zakoupeném od končícího mistra
Mirka Špaka, jel na něm přihlížející Žitník).
Jeho tečka závěrem? Když se dověděl, že
spolu s ním bude v našem materiálu mladíček Adam Máj, přál mu hodně úspěchů
a poznání hodně přátel. Motocykl, to prý je
úděl na celý život!
Vladimír Zápotocký

Ten stával na stupních vítězů silničních závodů v desetiletí 1970 až 1980. Nejčastěji
(vlastně výhradně) v kubatuře 125 ccm na
stroji značky ČZ. Dařilo se mu blízko domova. Vyhrál Horoměřický trojúhelník 1978
(viz snímek plakátu) a Praha-Komořany
(snímek se startovním číslem 11). Startoval
samozřejmě jako netovární jezdec s povinným členstvím ve Svazarmu a absolvoval
víc jak padesát závodů. Vyvázl bez zranění a pádů? Nikoli, při pádech to „odnesly“
nejvíc kotníky a zápěstí. Oblíbené okruhy?
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Chcete stavět? Do stavebního řízení
započtěte rok navíc
Od 1. ledna tohoto roku je platná novelizace
stavebního zákona. A její praktický dopad?
Prodloužení stavebního řízení o rok s tím,
že bude pravděpodobně hůř. Novela totiž
přináší povinnost stavebníka předložit stavebnímu úřadu závazné stanovisko orgánu
územního plánování. A to nejen ke stavbám
domů, ale i vybudování studní, domácích čističek odpadních vod, dělení pozemků či uložení kabele. V našem případě je nutné závazné stanovisko Odboru územního plánování

Městského úřadu Černošice. To má na starost
79 obcí a měst na Praze – západ, pro které
tuto agendu zajišťuje. A s kolika úředníky?
Celý odbor má osm zaměstnanců včetně paní
vedoucí a asistentky, z nichž pouze jeden tuto
činnost vykonává. Od začátku roku se sešlo
již více než tři sta žádostí, s předpokladem
vyřízení těch ostatních za 50 týdnů. Nedá se
říci, že by Černošice situaci personálně podcenily, jak jsou často obviňovány, ale do čtyř
vypsaných výběrových řízení na referenty

s požadavkem vysokoškolského vzdělání technického směru (potřeba je jich šest) se přihlásil jeden. Co bude dál? Pokusíme se situaci
medializovat a upozornit na nesmyslnost tohoto opatření jak úředníky ministerstva pro
místní rozvoj, tak samotné zákonodárce v poslanecké sněmovně. Vždyť takto zablokovaná
stavební řízení poškozují nejen zájmy stavebníků, ale i obcí, měst a stavebních firem.
Sepsal Mirek Stoklasa

Hledání miliónů…
Tak zněl nadpis článku paní zastupitelky
Strakové ve Zvolském obščastníku. Pominu
to, že vyjmenováno je pět rozpočtů (jeden
z minulého volebního období) a hodnotí se
čtyři s trochu zkratkovitým předpokladem,
že z každého zbylo deset miliónů a kde že
tedy ty milióny jsou. Na závěr padne otázka,
zda oplocený trávník na prasečáku, oprava
Březovské ulice, parkoviště u pošty, koupená
budova na nový úřad a projekty na přesun zastávky a otočku autobusu „Není trochu málo?“.
Začnu doplněním významných akcí, které se
uskutečnily a jaksi se zapomněly připomenout. Rekonstrukce hasičské zbrojnice a výměna obou zásahových aut za nová. Nákup
pozemků na prasečáku. Výstavba vodojemu

ve Vraném s finanční a technickou výpomocí
naší obce, zajišťující plynulou dodávku vody.
Chodník a parkovací stání na návsi obce, oprava hřbitovní zdi, oprava dívčích, chlapeckých
a učitelských toalet ve škole, likvidace černé
skládky na prasečáku, každoroční opravy komunikací, důstojné oslavy 750. výročí založení obce, neskutečné množství kulturních akcí.
Letní údržba zeleně, zimní údržba komunikací, dotování hospodaření v obecních lesích.
Nákup obecního automobilu. To nejsou zdaleka všechny akce, které se z peněz zmíněných
paní zastupitelkou, platily. Musím se tedy zeptat, je paní zastupitelka tak zapomnětlivá, či
je to jen předvolební populismus blížících se
voleb. K tomu všemu ještě patří její aktivní

hlasování (pro anebo proti) o rozpočtu a o závěrečném účtu obce, kde jsou toky peněz přesně vyjádřeny. Ať tak nebo tak, je třeba se nad
takovým článkem pozastavit.
Sepsal Mirek Stoklasa

Když se pošle něco, co se určitě poslat nechtělo
Pan zastupitel Hájek zaslal na podatelnu obce
a zároveň všem zastupitelům žádost o zařazení bodu „Rekonstrukce továrny Intebo – postavení obce ve stavebním řízení“ na program
zastupitelstva. Legální a oprávněný požadavek, o kterém bude zastupitelstvo hlasovat,
případně jednat. Do této chvíle vše v pořádku, až na to, že k žádosti byl připojen odstavec, určený ne každým očím. Otiskuji ho ve
Zvolských novinách bez jakéhokoliv zásahu
či dalšího komentáře, legálně, neboť byl přijat

podatelnou obce. Vždyť obrázek si umí vytvořit každý volič sám.
„Nejde moc o to jestli je tam neco spatne nebo
ne asi stejne to budou mit pohlidane, ale jde
o to udelat vysledny zaver, ze s tim souhlasili popripade to neresili. Je to spis tema do
predvolebni kampane, ze takto vysoke budovy
na katastr Obce nepatri a je treba zmena at
uz Uzemniho ci regulacniho planu na ostatni plochy komerni zony. Musi jit aktivita od
nas. Jako jedno tema „vesnicky raz obce“ tim

se muzem vymezit vuci Stoklasovi ktery to ma
vzdy jako volebni heslo.
Navrh usneseni pak dame dohromady ten se
posilat ted nemusi. Za mne vysledek kontrolniho vyboru asi bude ze je vse dle predpisu a zakonu ale treba da podnet na zmenu uzemniho
ci regulecniho planu pro budouci stavby. To se
pak da nejak pro volice prodat, ze resime zasadni veci pro spoustu lidi tady.“
Sepsal Mirek Stoklasa
s citací zastupitele Hájka

Odkrývání tajemství – Falešné zdraví
s trochou ironie
Kdo z nás by nechtěl být zdravý? „Hlavně
zdravíčko“ přejeme si navzájem při každé
příležitosti, ale jaké zdravíčko si to vlastně
přejeme. Objevují se nám různé zdravotní
poruchy, zaháníme je pilulkami, ale potíže

i přesto přetrvávají. Vše se nám stále opakuje, aniž bychom se zamýšleli nad tím proč.
S přibývajícími diagnózami nám přibývají také pilulky, které už nesmíme do konce života vysadit. Předchází tomu všechna

možná vyšetření, RTG, sono, punkce, ultrazvuk, výtěry, odběry krve, a jiné. Potom jsou
nasazeny „zbraně“ proti zjištěným nemocem, injekce, infuze, kapky, spreje, hormonální masti, stimulátory, pumpy, ozařování,
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chemoterapie, dialýzy, operace, trakce, transfuze krve, transplantace
orgánů dárců, umělé orgány i klouby, připustíme antikoncepci i nabídku umělého oplodnění. Na toto vše nepřirozené jsme ochotni přistoupit, aniž bychom znali duchovní či energetické prapříčiny vzniku
svých zdravotních poruch. Je nám poskytována léčebná péče, která
tyto skryté příčiny nemocí nebere v úvahu, nezná je, nehledá je ani
neodstraňuje. Místo toho nám pilulkami příznaky nemocí potlačuje
a my jsme vděčni za to, že jsme léčeni. Uzdraveni nejsme, jen nechceme připustit ani slyšet, že by něco takového bylo možné. Raději
se smiřujeme s tímto falešným zdravím, které nám je v dobré víře
poskytováno a stalo se pro nás normou.
Naše domácí lékárničky, noční stolky, kabelky žen i pracovní zásuvky
mužů se stále více plní „zázračnými“ barevnými pilulkami, které nám
ulevují od bolesti nebo nahrazují přirozenou funkci tělesných orgánů.
Pomáhají nám překonat ranní únavu, vyvolat nefungující vyprazdňování, utlumit chronickou bolest zad, snižovat krevní tlak i další. Dodávají
energii na cestu do práce, stejně jako ranní kafíčko. V práci náš lékový
doping pokračuje, aby falešné zdraví zcela nevyprchalo. Další pilulka
potlačí bolest hlavy, případně depresi, jiná po obědě utlumí nadýmání
a pálení žáhy, umělé slzy uleví očím a dýchání podpoří kapky pro uvolnění ucpaného nosu. Oranžová pilulka zažehná počínající bolest zad
a odpolední kafíčko dodá chybějící energii na cestu domů. Takto nadopováni legálními drogami pak vytváříme pro své okolí dojem, že čišíme
skutečným zdravím a někteří tomu i věříme. Většinou si ale na své zdravotní problémy stěžujeme jeden druhému, občas se možná pochlubíme,
že jsme dostali novou jedinečnou pilulku, která nás už jistě problémů
zbaví. Přichází večer a je potřeba některá opatření zopakovat, případně
jiná přidat. Nezapomenout na antikoncepční pilulku nebo na pilulku
pro posílení mužné síly. „Zázračné“ pilulky přece zařídí vše za nás. Před
spaním ještě pro jistotu stříknout dítěti do krku sprej proti astmatickému kašli, sobě raději přidat pilulku na spaní a je to. Jeden den plný
falešného zdraví opět končí.
Pokud nám dávky pilulek nestačí nebo se objeví jejich vedlejší účinky,
nabízí se jednoduché řešení. Dávkování se zvýší a přidají se další pilulky, které utlumí vedlejší účinky předchozích, které již nesmíme vysadit.
Možná se některé vymění za jiné, modernější, účinnější. Vždyť vše je
pro naše „dobro“, oznamuje reklama těch, co s těmito „zázraky“ vědy
obchodují. Reklama je tak mocná, že zažene každou myšlenku i touhu
po návratu přirozeného zdraví bez léků. A tak volíme raději toto pohodlné nekonečné léčení, než bychom se trvale uzdravili tím, že převezmeme za své zdraví zodpovědnost, dopátráme se prapříčiny vzniku
našeho problému a budeme se podílet na jejím odstranění. Místo toho
používáme i další legální drogy, které také zastírají skutečný stav našeho organizmu. Energii nám dodá kofein, uklidní nás nikotin, smutku
nás zbaví alkohol. Co nevidět nás rozveselí marihuana, pokud na to
antidepresiva nestačí. Zamysleme se nad tím, zda vše výše uvedené je
to pravé „zdravíčko“, které si přejeme. Dopady našeho postoje k vlastnímu zdraví jsou mnohdy tak strašné, že se o nich ironicky psát nedá.
Výsledkem je i to, že se pro nás skutečné zdraví bez léků a berliček stává utopií, nechceme už ani slyšet o tom, že bychom se mohli uzdravit
a naše přání „hlavně zdravíčko“, které stále dokola opakujeme, se již
dávno stalo jen dobře míněnou frází.
Pro vás, kteří si přejete, aby se do vašeho života i slovníku přirozené
zdraví vrátilo, bude určeno příští téma odkrývání tajemství.
Jožka Wenkeová – Černíky
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