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ZDARMA

Zásadní změny v obci
Loňský rok přinesl občanům Zvole mnoho užitečného. Na prvním místě je to bezesporu vranský vodojem. Vyřešení dodávek vody zejména
v nových lokalitách po té, co kapacita stávající
soustavy začala pokulhávat za požadavky, byla
otázkou kvality žití. Opakované žádosti o spolufinancování nepřinášelo žádný výsledek. Proto
padlo rozhodnutí zabezpečit výstavbu z vlastních zdrojů. Původně se počítalo se třemi obcemi (Oleško-Březová, Vrané a Zvole), ale nové
vedení Oleška-Březové nejprve odmítlo spoluúčast úplně (voda nebyla prioritou) a později,
kdy bylo nutno podepsat smlouvu s dodavatelskou firmou, přišlo s podmíněným financováním v závislosti na zvýšení dodávek právě pro
tuto obec. Krátké jednání s vedením Vraného
dospělo k jednoznačnému rozhodnutí o spolupráci již jen dvou obcí. Investice se rozdělila na
půl (něco přes 10 milionů korun) s další snahou
přesvědčit kraj o dotačním příspěvku. Povedlo
se. Byla přidělena individuální dotace ve výši
4 milionů korun. Mám na stole rozpracovanou studii chování se této vodovodní soustavy po výstavbě vodojemu. Vychází z nově naměřených hodnot
a ukazuje, že to, co jsme si od výstavby slibovali, je i realitou. Dokonce je
možný i mírný rozvoj soustavy ve Zvoli a ve Vraném, ale my ho využijeme
pouze okrajově. Nestojíme o návrat k době, kdy voda netekla.
Druhým zásadním investičním počinem je chodník na návsi a řešení parkovacích ploch u krámu a před polydomem. Po silnici okolo cukrárny
a dětského hřiště chodím velmi často. Dnes již bezpečně, i když rychlost

projíždějících aut bohužel není požadovanou rychlostí v obytné zóně.
Několik let dopředu připravované řešení (v minulosti se mu přizpůsobila
i výstavba veřejného osvětlení) se osvědčilo. I parkovací stání plní svůj
úkol. Ukazuje se však, že tak jako všude v městech a obcích bude poptávka po parkovacích místech vždy převyšovat nabídku. Ale nevzhledná
vyježděná plocha – ani tráva, ani parkoviště – je minulostí.
Třetí a poslední věc, kterou zmíním je likvidace toho, co zbylo z vepřína
a co tam za dlouhých dvacet pět let kde kdo navozil. Že to bude drahé,
jsme věděli od začátku. Že se to bude muset
zaplatit a to z obecní kasy nám bylo také jasné.
Jen jsme se tak rozhlíželi, zda by někdo nepřispěl. Podali jsme žádost o dotaci z rozpočtu
Středočeského kraje do Středočeského fondu
životního prostředí a zemědělství pro rok 2015
ve výši 1 milion korun na první etapu a uspěli
jsme. Stejnou žádost podala obec i na rok 2016
na druhou etapu. Povede-li se, budou z celkové
ceny 5,9 milionu hrazeny obcí jen 3,9 milionu.
Myslím, že zbavit se za tuto cenu jedné z nejproblémovějších lokalit a zpřístupnit ji občanům za to stojí.
Děkuji všem zastupitelům, kteří toto dění
v obci podporovali a pomáhali při jeho realizaci (pan místostarosta Koudelka si zaslouží
ještě o něco větší poděkování za jeho odbornou zdatnost). Nám všem pak přeju, abychom
nové věci využívali ke svému prospěchu
a radosti.
Sepsal Mirek Stoklasa
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ZPRÁVY Z OBCE
Jednání zastupitelstva obce v roce 2015
Zastupitelstvo obce se sešlo ke svým jednáním v roce 2015 celkem 8×, tedy
v průměru každý měsíc a půl. Projednalo v tomto období celkem 60 bodů
programu. Kromě stálých a některých povinných bodů, jako je kontrola
usnesení zastupitelstva z minulého jednání, schválení závěrečného účtu
obce za rok 2014, schválení účetního odpisového plánu, schvalování rozpočtových opatření a třeba schvalování dohod vlastníků souvisejících vodovodů, projednávalo a schvalovalo zastupitelstvo zejména směny pozemků, přijalo svůj nový jednací řád, zrušilo vyhláškou dosavadní hřbitovní
řád (nový pak schválila rada obce), schválilo rozpočet obce na rok 2016,
a také schvalovalo různé důležité smlouvy a rozhodlo o jejich zveřejňování na obecních webových stránkách. Asi nejdůležitější smlouvou byla

smlouva o dílo na „Revitalizaci území Zvole u Prahy – 1. etapa, řešící
odstranění černé skládky v prostoru bývalého vepřína. Druhá etapa bude
bezprostředně navazovat.
Nedílnou součástí každého jednání zastupitelstva byla diskuse ke každému projednávanému bodu, někdy docela bouřlivá, někdy věcná, jindy
méně. Nicméně každý přítomný se však mohl vyjádřit nebo se na něco zeptat. Poměrně dost bodů jednání zastupitelstva mělo informační charakter,
aby všichni zastupitelé byli tak říkajíc v obraze a měli informace z první
ruky. O každém jednání zastupitelstva byl pořízen zápis. Všechny zápisy
jsou zveřejněny na webových stránkách obce v sekci „úřad obce“.
Lubomír Duda

Činnost rady obce v roce 2015
Rada obce se v roce 2015 sešla ke svým jednáním celkem 29krát. Na svých
zasedáních projednala celkem 197 bodů. Kromě běžné agendy jako je
schvalování cen vodného a stočného, příspěvků na různé kulturní a sportovní akce, schvalování kulturních akcí v polyfunkčním domě, rozpočtu
a rozpočtových opatření nebo třeba auditu hospodaření se zejména intenzivně věnovala přípravě a průběhu investičních akcí, zajištění oprav a údržby komunikací – to vše v úzké spolupráci se stavební komisí. Zabývala se
rovněž za úzké spolupráce s naším OLH stavem prací v obecním lese.
Z investičních akcí bych uvedl alespoň výstavbu parkoviště před polyfunkčním domem na návsi, chodník od prodejny podél příjezdní komunikace na návsi, rekonstrukci hasičské zbrojnice a přípravu a zahájení prací
na odstranění černé skládky v prostoru bývalého vepřína. Povedlo se nám
i získání některých dotací – na rekonstrukci hasičské zbrojnice a na první
etapu odstranění zmíněné černé skládky.
To samozřejmě není vše, rada ve spolupráci se stavební komisí v loňském
roce připravovala i akce na letošní rok. Půjde zejména o rekonstrukci stavebního objektu v prostoru bývalého vepřína na byt správce, šatny a klubovny, dokončení odstranění černé skládky a úprava získaného prostoru,

příprava (zajištění dokumentace a inženýrské činnosti) rekonstrukce a výstavby chodníku na hřbitov, příprava výstavby otočky autobusů v nové
Zvoli a zastávky autobusů na návsi a zahájení přípravy rekonstrukce obecního úřadu. Samostatnou kapitolou bylo spolufinancování a účast při
výstavbě nového vodojemu ve Vraném nad Vltavou, kde se členové rady
a stavební komise velmi aktivně účastnili všech pravidelných kontrolních
dnů a přispěli tak k velmi dobré kvalitě odvedených prací a následné výborné a bezporuchové funkci vodojemu, který by měl rovněž zajistit zásobování Zvole pitnou vodou bez výpadků způsobovaných nadměrným
špičkovým odběrem vody v naší vodárenské soustavě. Pokud obdržíme
dotaci z evropských fondů na výstavbu nové mateřské školy (snad žádosti
o dotace příslušné orgány začnou letos vyřizovat), zahájíme výběrové řízení na dodavatele stavby a po jeho výběru i samotnou výstavbu.
Je toho ještě dost, co by se dalo o činnosti rady napsat. Mnohé o pestrosti
její práce prozradí pořizované zápisy z jejích jednání. Ty každý zájemce
najde na našich webových stránkách www.zvole.info v sekci úřad obce.
Lubomír Duda

Činnost stavební komise v roce 2015
Stavební komise patří z povahy své činnosti k jedné z nejvytíženějších
komisí obce. Sešla se ke svým jednáním v loňském roce celkem 14×. Na
svých zasedáních projednala téměř 200 bodů programu a vydala celkem
50 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. 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.

Samostatnou kapitolou byla finanční a tím pádem i kontrolní spoluúčast na výstavbě vodojemu ve Vraném. Pravidelně a především aktivně jsme se zúčastňovali kontrolních dnů i samotné kolaudace vodojemu. Ten byl pak dohotoven v termínu a ve velice dobré kvalitě.
Velmi aktivní úlohu sehráli členové stavební komise i při rekonstrukci
hasičské zbrojnice, výstavbě chodníku a parkoviště na návsi nebo při
odstraňování černé skládky v prostoru bývalého vepřína. Všem členům
komise, zejména jejímu předsedovi Pavlu Koudelkovi, bych chtěl za
kvalitně odvedenou práci 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 úpravami, opravami a výstavbou v obci.
Dovolte mi, již tradičně, některé tyto akce jednou větou připomenout:
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 12. listopadu 2015 se konalo ve velkém sálu PD velmi úspěšné setkání
s paní Yvettou Simonovou
 14. 11. 2015 proběhl v tělocvičně ZŠ turnaj v ping pongu
 v sobotu 21. listopadu se konalo podzimní setkání s jubilanty
 ve středu 25. listopadu 2015 jsme navštívili v divadle Radka
Brzobohatého muzikál Cyrano
 v pondělí 23. listopadu 2015 od 19:00 hodin jsme cestovali s Marcelem
Pudichem po Himáláji
 27. listopadu 2015 se v klubovně fotbalového hřiště učilo vázání věnců
 28. listopadu 2015 se konala v Černíkách mikulášská nadílka, rozsvítil
se vánoční stromeček a především se na naše děti přišlo podívat, a trochu je postrašit, šest alpských čertů „Krampusáků“
 také v sobotu 28. listopadu 2015 se v kostele sv. Markéty ve Zvoli konalo adventní setkání. Zazněly adventní písně a bylo požehnáno adventním věncům
 první zvolská dražba se konala 29. listopadu 2015 od 15:00 hodin.
Dražily se výrobky žáků naší zvolské školy, různé drobné předměty
a umělecké výrobky našich obyvatel
 v pondělí 30. listopadu 2015 od 19:00 hodin byla v polyfunkčním
domě zahájena výstava obrazů pana Josefa Kocourka, která byla doprovázena předvedením nádherných karnevalových masek pro festival
v italských Benátkách
 2. prosince 2015 od 18:30 hodin se konal v polyfunkčním domě koncert našich mladých hudebníků,
 tamtéž, 4. prosince 2015 od 19:00 hodin, proběhl krásný koncert
Bardolino Music
 v sobotu 5. prosince 2015 jsme již tradičně se svými dětmi přivítali
Mikuláše ve Zvoli a společně mu zazpívali
 10. prosince 2015 byl bez závad a nedodělků zkolaudován vodojem
Vrané, na jehož výstavbě se jak finančně tak i odborně podílela naše
obec, a začal se napouštět
 12. prosince 2015 se konal v polyfunkčním domě Zvolský adventní
jarmark
 14. a 15. prosince 2015 v knihovně polyfunkčního domu proběhla výstava šperků s krystaly „Swarovski elements“
 tradiční vánoční koncert „Jak jsi krásné, neviňátko“ Malé České muziky Jiřího Pospíšila se konal v úterý 15. prosince 2015
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 ve středu 16. 12. zasedalo zastupitelstvo obce
 18. 12. 2015 proběhly vánoční slavnosti naší školy a děti také zahrály
pohádku Lotrando a Zubejda
 19. 12. 2015 jsme zpívali koledy u stromu na návsi
 na Štědrý den se rozdávalo betlémské světlo a byla i půlnoční mše
v kostele sv. Markéty
 27. prosince nám Hlahol opět předvedl Českou mši vánoční – mimochodem – je celá nafilmovaná
 31. 12. 2015 se konalo poslední jednání zastupitelstva obce v loňském roce.

A co letos?
 již 1. ledna naši velcí i malí sportovci závodili v tradičním „Novoročním
orienťáku“
 9. ledna se konal v polyfunkčním domě koncert ženského vokálního
souboru Cantio
 a 10. ledna jsme promítali animovaný film pro děti
 16. ledna se konalo „Sousedské setkání“ v polyfunkčním domě
 v sobotu 23. ledna proběhl v budově školy „Maškarní rej“
 v pátek 29. ledna nám zazpívala paní Petra Černocká s Jiřím Pracným
 od 8. února probíhala v polyfunkčním domě výstava fotografií z cest
pana Šťovíčka
 10. 2. proběhl v naší škole zápis dětí do 1. ročníku 2016/2017
 v sobotu 13. února 2016 v deset dopoledne vypukly oslavy masopustu
 ve třetím únorovém týdnu podepsal starosta obce smlouvu o poskytnutí dotace od Středočeského kraje ve výši 1 mil. Kč na odstranění černé
skládky I. etapa v prostoru bývalého vepřína. O poskytnutí dotace ve
stejné výši na druhou etapu je již zažádáno
 15. 2. navštívili divadla chtiví zájemci představení „V+W revue“ v divadle ABC
 21. února se konal v budově základní školy již čtvrtý ročník mini turnaje ve stolních hrách
 a ve čtvrtek 25. února jsme si poslechli laskavé a humorné vyprávění
pana Arnošta Goldflama.
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že je z čeho vybírat a čeho se aktivně účastnit. Věřím, že v tomto roce bude nabídka zrovna tak bohatá jako vloni.
Lubomír Duda

Získání zbylých pozemků v areálu bývalého vepřína
V současné době probíhá odstranění černé skládky z pozemků bývalého vepřína tak, aby vznikla plocha pro budoucí sportoviště a prostory, které budou sloužit jednotlivým zájmovým organizacím obce a našim dětem. Budeme připravovat studii o umístění jednotlivých zařízení
zájmových částí v rámci celé lokality. Před tím bude ale nutno získat
veškeré pozemky areálu, které dosud nejsou ve vlastnictví obce. Část
celkové plochy pozemku o ploše zhruba 4.190 m2 dosud vlastní Státní
pozemkový úřad. Od loňského roku jednáme o směně tohoto pozemku za pozemek ve vlastnictví obce, který je využíván jako zemědělská
půda. Tento způsob za výměnu zemědělské nezanedbané půdy je jediný

možný. Předpokládáme, že i když nejde o tzv. nárokové převody pozemků, nakonec se nám tento pozemek podaří získat. Další část pozemku je
ve vlastnictví fyzických osob. Část pozemku odkoupíme a část pozemku
směníme za obecní pozemek, který vlastní obec v sousedství areálu bývalého vepřína.
Pokud se nám v letošním roce veškeré tyto složité výměny a nákup podaří, získá obec celkově plochu o výměře 17.000 m2, určenou územním
plánem jako plochu pro občanskou vybavenost, která bude připravená
pro další výstavbu v budoucnu.
Pavel Koudelka

Další výstavba na návsi a předpoklad úprav autobusové dopravy
V minulém roce se nám podařilo úspěšně dokončit první etapu výstavby
chodníků na návsi a to část od obchodu, dále po návsi J. Štulíka s prozatímním ukončení této etapy za dětským hřištěm. Součástí chodníků
bylo provedení parkoviště u polyfunkčního domu, provedení nové kanalizace vč. odvodnění parkoviště, dále zatrubnění původního příkopu
vedle komunikace pod novým chodníkem a propojení propustky tohoto

odvodnění pod komunikací do rybníka. Dále oproti původnímu záměru
byla rozšířena komunikace, opatřena z druhé strany obrubou a tím došlo
i ke zpevnění této poměrně namáhané komunikace.
V současné době ve fázi projektové přípravy (studie), plánujeme výstavbu
druhé etapy chodníků na návsi včetně nového řešení autobusové dopravy. Protože naše náves a hráz velkého rybníka je v současné době příliš
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zatěžována autobusovou dopravou, uvažujeme o provedení úprav autobusových zastávek a jejich přemístění do prostoru návsi k hlavní komunikaci
Jílovské. Autobus by tedy obousměrně zastavil na kraji návsi v prostoru
dosud využívaných pouze příležitostně pro pouť případně hostování cirkusu. V těchto prostorách by vznikly jak obousměrné zastávky autobusů,
tak i malé náměstí s odpočinkovým prostorem. (viz Situace č. 1). Touto
úpravou dopravy v centru obce dojde zároveň ke zklidnění dopravy na
návsi a především k odklonění autobusů od naší základní školy.
Třetí etapou výstavby chodníků v obci
bude pokračován í chodníku k našemu hřbitovu na
jednu stranu ulicí
Jílovskou a dále na
opačnou stranu ulicí
Ohrobecká do oblasti V Jezerách. Tato
etapa chodníků je
v projektové přípravě
před vydáním stavebního povolení.
Autobusy budou obcí
Zvole projíždět a nebudou zde v budoucnu spoje končit. Aby
byla zlepšena doprava i v Nové Zvoli
a v Černíkách, všechny autobusy č. 333,
které byly ukončeny
ve Zvoli, budou dále
pokračovat do Nové
Zvole. Zde budou
ukončeny na nové

točně, kterou předpokládáme vybudovat
v prostorách vedle
vjezdu do této části
obce. Součástí točny
bude i malé parkoviště, které bude sloužit
pro případné obyvatele, kteří k autobusu
přijedou například
z Černík. (viz Situace
č. 2) V současné době
je příprava výstavby
točny ve fázi studie
a bude proveden výkup potřebných pozemků, které všechny
obec dosud nevlastní.
Část pozemků bude
získána odkupem od
soukromého vlastníka
a část předpokládáme,
že se podaří vyměnit
za obecní pozemek.
Většina potřebných
pozemků je však ve
vlastnictví obce.
Výstavba bude probíhat postupně a to v první řadě bude vybudována
točna v Nové Zvoli, aby bylo možno následně změnit umístění zastávek v obci na návsi u rybníka. Stávající chodník na návsi bude tedy
dále napojen k těmto novým zastávkám a bude dobudován i prostor
návsi. Poslední etapou bude chodník do oblasti V Jezerách a na hřbitov. Předpoklad realizace je postupně v letech 2017 a 2018.
Pavel Koudelka
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Zpomal – Obytná zóna
Článek Zpomal – Obytná zóna jsem psala v roce 2011 a od té doby
máme nové chodníky pro pěší a opravenu velkou část komunikací
v naší obci. Došlo jistě i k posílení bezpečnosti chodců. Stále však
v obci platí Obytná zóna, jak vidíte na přiložené mapce obce.
Obytná zóna je
v prostoru od obchodu až po výjezd na
„Šmoulově“. Značka
obytná zóna platí na
všech komunikacích
v prostoru vymezeném dopravním značením Obytná zóna,
a to i na bočních
a vedlejších komunikacích v této oblasti.
Ukončením je pouze
značení Konec obytné zóny. V naší obci
tak vjíždíme do zóny na těchto místech označených na mapce tmavým
kolečkem a opouštíme zónu v také v těchto místech.
Obytné ulice se začaly budovat v 70. letech minulého století v některých zemích západní Evropy. Nejznámější příklady jsou tzv. Woonerf
v Nizozemí. V současné době jsou spolu s dalšími druhy dopravně zklidněných komunikací základním urbanisticko-dopravním prvkem při budování nových obytných souborů a zlepšování provozních podmínek ve
stávající zástavbě.
Cílem navrhování obytné zóny je přizpůsobeni provozu vozidel pobytové funkci přilehlé zástavby či prostoru. V obytné zóně se všichni

účastníci provozu dělí o společný prostor. Pobytová funkce převládá nad
funkcí dopravní, což je zdůrazněno jejím stavebním řešením.
V obytné zóně platí specifické provozní podmínky dané § 23 a § 39 zákona č. 361/2000 Sb.:
• řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h
• řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí
ohrozit, v případě nutnosti musí zastavit vozidlo
• stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště
• chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce
• jsou povoleny hry dětí přímo v dopravním prostoru
• chodci i hrající si děti musí umožnit vozidlům jízdu
• při vyjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát
řidič přednost v jízdě.
Hlavně je to ale na nás. Pokud naší obytnou zónou projede nepřiměřenou, ba nebezpečnou rychlostí váš soused, nenechte to být a zajděte,
prosím, za ním. Možná si ani rychlou jízdu neuvědomil. Ale příště již
bude určitě opatrnější. Chraňme náš prostor pro všechny děti, cyklisty, bruslaře, maminky s kočárky i všechny ty, kteří to tu mají rádi! Ať
můžeme naši obytnou zónu bezpečně obývat.
Bezpečnou cestu domů Všem,
Michaela Mařáková

Seznam podaných žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.,
Zákon o svobodném přístupu k informacím za rok 2015
Na všechny požadované informace bylo řádně a včas odpovězeno. Ze strany žadatelů nepřišly na
odpovědi žádné reakce, tak snad bylo vše v pořádku.
Datum

Žadatel

Požadovaná informace

8.1.

Fialová Jana/Zvole

Pravidla pro využívání polyfunkčního domu

12.1.

Gabrielová Zdeňka/
Zvole

Rozpočtové položky 3399 SPOZ za rok 2014

12.1.

Gabrielová Zdeňka/
Zvole

Smlouva o smlouvě budoucí - pozemek cesty

15.1.

Probstová Jana

15.1.

Business Media CZ,
s.r.o.

Smlouva na vybudování vodojemu Vrané nad Vltavou
Seznam investičních akcí v roce 2015

2.4.

Hájek Tomáš/Zvole

Příjmy z pronájmu polyfunkčního domu

21.5.

Hájek Tomáš/Zvole

Kopie smluv s firmou J.L.T.

21.5.

Hájek Tomáš/Zvole

Přehled schválených smluv za roky 2013 a 2014

21.5.

Hájek Tomáš/Zvole

Územní souhlas na parkovací stání před polyfunkčním domem

31.8.

Hájek Tomáš/Zvole

Informace k výstavbě parkoviště a chodníku na návsi

23.11.

Hájek Tomáš/Zvole

Finanční příspěvek z rozpočtu Středočeského kraje na likvidaci
černé skládky na pozemku bývalého vepřína

23.11.

Hájek Tomáš/Zvole

Zápisy z finančního výboru

23.11.

Hájek Tomáš/Zvole

Rozpočtové výhledy z roku 2013 na roky 2015 a 2016

23.11.

Hájek Tomáš/Zvole

Záměr rekonstrukce nemovitosti na místě bývalého vepřína

23.11.

Hájek Tomáš/Zvole

Finanční příspěvek z rozpočtu Středočeského kraje na stavbu
chodníku a parkovacích stání na návsi obce

Bezkontaktní kontakt
K žádosti o zprostředkování kontaktu je možné připojit důvod pro zprostředkování kontaktu,
který bude současně s kontaktními údaji kontaktující osoby sdělen při zprostředkování kontaktu kontaktovanému.
O zprostředkování kontaktu bude kontaktující
osoba vždy vyrozuměna, tj. Ministerstvo vnitra
sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje
byly předány kontaktované osobě.
V případě, že šetřením bude zjištěno, že kontaktovaná osoba zemřela, bude o této skutečnosti
kontaktující srozuměn.
Po přečtení předešlých řádků se jistě mnozí
z nás zamyslí, zda jejich autor z řad ministerských úředníků je šílený sám, či zda je šílené
celé ministerstvo. Rozhodně to není ojedinělý
výstřelek z dílen ministerstev či přímo poslanecké sněmovny. Mezi vůbec ty nejméně pochopitelné patří dokumenty vztahující se k základním registrům, kde se IT pracovníci snaží
vysvětlit záhady jejich počítačových programů
i přes jejich naprostou neužitečnost. Smutné
na celé věci je, že jsou takto vytvářeny normy,
podle kterých jsme nuceni žít.
O svoji zkušenost s úřednickými nápady se
s Vámi rozdělil
Mirek Stoklasa.
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ČERNÍKY

Co nás v Černíkách letos čeká?
Rok 2016 bude ve znamení nejen tradičních černických akcí, ale hlavně práce. Chceme pokračovat v započatých aktivitách rekonstrukce celého pozemku a zázemí. Na jaře nás čeká vyřešit přívod vody, rekonstrukce elektrických
rozvodů a zemní práce – úprava trávníku. Díky této aktivitě rušíme pro tentokrát Černický slet, a tak první akcí bude Dětský den v sobotu 4. 6. 2016.
Pokud máte chuť pomoci černickým při brigádách, domluvte se s nimi každou sobotu v 11:00 před krámkem Hrubých v Černíkách.

Na jaře, na spoluobčany nezapomeneme opět s bioodpadem. Na pozemku
ČZS bude přistaven kontejner. O možnostech ukládání bioodpadu Vás budeme informovat na nástěnce ČZS v Černické ulici v Černíkách. Informace
o veškerém dění i pozvánky můžete sledovat na této nástěnce, obecních
nástěnkách ve Zvoli a hlavně na webových stránkách Zvole v sekci Černíky.
Rastislav Betinec – předseda ČZS

Čtení na pokračování:

Historie Černík a okolních trampských osad
Před téměř šesti lety jsem se s rodiči přestěhovala na venkov do Černík
z pražského sídliště a byla velmi mile překvapena zdejší přátelskou atmosférou, která zde panuje mezi starousedlíky.
Při pátrání po příčinách těchto vztahů jsem se dozvídala o historii obce
i o lidech, kteří jí formovali. V roce 2013 jsme v Černíkách slavili 90. výročí založení nedaleké trampské osady Zlaté údolí a 80. výročí založení osady Černíky. Byla jsem aktivním členem realizačního týmu výstavy
i slavnostního večera.
V rámci oslav byla uspořádána výstava historických písemností, tedy kronik,
plakátů, diplomů a dalších předmětů, jako vlajek, pohárů, obrázků apod.,
které zapůjčili žijící potomci. Před dvěma lety jsem končila bakalářské studium na Vysoké škole obchodní v Praze a pro závěrečnou bakalářskou práci
jsem si vybrala téma, které mi bylo blízké a kterému jsem v realizačním
týmu oslav věnovala plno času. Chtěla jsem zmapovat historii zdejší lokality.
Oficiální název bakalářské práce zní: „Tradiční a nové formy trávení volného času v Černíkách nedaleko Prahy“. Téma trávení volného času je totiž
velmi zajímavé v historickém kontextu trampských aktivit.
Jelikož jsem zpracovala historii chatové osady Černíky, nejbližší trampské
osady Zlaté údolí a dalších osad v okolí Březové, Oleška, Okrouhla či
Záhořan a částečně Zvole, oslovila mě redakce Zvolských novin, abych
Vás seznámila s těmito dějinami na pokračování.

HISTORIE OSADY ČERNÍKY
Osada Černíky se nalézá u obce Zvole, jejíž je součástí. Nachází se jižně, 9,8 kilometrů od hranic Prahy (místní část Písnice), v blízkosti obcí
Březová, Okrouhlo, Záhořany a Oleško. Leží na náhorní plošině nad
obcemi Vrané nad Vltavou a Davle. A právě charakter krajiny, která se
z luk a polí na vrcholcích plošiny strmě svažuje lesnatými romantickými
skalisky s údolími až k řekám Vltavě a Sázavě, ovlivnil její první trvalejší osidlování lidmi s romantickou a dobrodružnou povahou – prvními
trampy na počátku dvacátého století v období První republiky.

Výstava k výročí v roce 2013 na pozemku ČZS Černíky
Vznik osady Černíky je spojen s typickým českým fenoménem trampingem. Zdejší krajinu objevili pro své aktivity trampové z Prahy, kteří
v období po první světové válce jezdili ve volných dnech do přírody pod
širák či stan. V této krajině si později postavili sruby, chaty a zakládali
trampské osady. Nejblíže k chatové osadě Černíky se nachází trampská
osada Zlaté údolí, která byla založena v roce 1923.
Osada Černíky vznikla o deset let později, tj. v roce 1933 na původních
loukách nad Zlatým údolím. O její osídlení se zasloužili jak bývalí trampové, tak pravidelní víkendoví návštěvníci z Prahy, kteří si tento kraj
oblíbili a začali zde budovat trvalejší obydlí k rekreaci a bydlení.

VZNIK OSADY ČERNÍKY
Počátky osidlování Černík se objevují po založení trampské osady Zlaté
údolí ve třicátých letech dvacátého století. Jako první nacházejí nedotčenou krásu krajiny nad Zlatým údolím obyvatelé Prahy, kteří sem začínají

Zveme všechny osadníky, pamětníky a přátele na oslavu

90. výročí
založení trampských
osad v Zlatém údolí,
která se koná na spolkové parcele ČZS v Černické ulici
v sobotu 24. srpna 2013 od 17:30 hodin
Společně si připomeneme začátky a pozdější vývoj trampských osad v Zlatém údolí, vzpomeneme na jejich
zakladatele i další osobnosti.
Osada Černíky je historicky spjata s trampskými osadami v Zlatém údolí. Její osídlení se datuje od roku 1933 a
letošní 80. výročí je vhodnou příležitostí připomenout si její historické milníky a významné osobnosti. Bude nám
potěšením ocenit ty, kteří se zasloužili o její rozvoj.
Slavnostní večer zpříjemní vystoupení country kapely FO3
Akce se koná pod záštitou Obecního úřadu Zvole a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Černíky.
Zve ZO ČZS Černíky

Ukázka pozvánky na oslavy v r. 1973

Ukázka pozvánky na oslavy v r. 2013

Ukázka z fotokroniky osady Iroquois z let 1925 až 1927
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Vlajky osad Iroquois a Zlatého údolí
jezdit trávit volné neděle a budovat trvalejší obydlí k rekreaci a bydlení.
Byli to jak původní trampové z blízkého Zlatého údolí, tak i členové první
vzdělávací besedy dělnictva pro Smíchov a okolí, později zvané Beseda
Palacký, která byla založena v roce 1897 v Praze na Smíchově a v tehdejším československém divadelnictví hrála významnou úlohu.
Příslušníci Besedy postavili nad Zlatým údolím, uprostřed dnešních
Černík v roce 1932 pro své členy chatu. Budova dlouhá léta sloužila
jako jejich rekreační, kulturní i sportovní středisko. Po roce 1933 došlo
k prodeji rozsáhlých pozemků z dědictví Plottovy rodiny k úhradě studijních výloh jejich dědičky. Rozsáhlá parcelace a výstavba chat vznikala
zejména při dnešních ulicích Dlouhá, Nad Zlatým údolím, Zahradní
i při Černické ulici.
Otakar Kaucký, první šerif osady Černíky, se skupinou dalších osadníků
tvořili první vlnu osídlení Černík. Skupovali od místního obyvatelstva jeho
pozemky, budovali chaty a v zahradách začali pěstovat ovocné stromy, zeleninu, jahody i květiny. A tak postupně po roce 1933 vznikala chatová osada,
která byla později nazvaná podle místního značení částí polí Černíky.

7
Osadu Iroquois tvořila v letech 1922–1967 druhá velmi významná skupina lidí, kteří ovlivňovali zdejší společenský život. Jednalo se o kamarády, kteří ve volných chvílích pěstovali vodácký sport především
na Vltavě a Sázavě. Později se rozhodli někde trvale zakotvit, a tak
v Černíkách, proti budově Besedy Palacký, postavili srub pro své členy
za účelem přespávání a společenského setkávání. V Praze se scházeli
především v pražském Braníku u Vltavy a na Zbraslavi. K nejaktivnějším patřil Jaroslav Kolínský, který se později stal předsedou zahrádkářského svazu v Černíkách, dále rodina Fránků nebo rodina Gambatých.
Společně se stejně jako osady ze Zlatého údolí zúčastňovali místních
sportovních turnajů. Stávalo se, že chatu Besedy či Iroquois využívalo
na přespání i třicet osob najednou.
Průběh těžkých let druhé světové války prožíval tento spolek v „ilegalitě“.
Předsedou osadního výboru byl v té době Dr. Štemberg a jeho členové
se nepravidelně scházeli v chatách nebo v bytech v Praze. Po válce došlo
k dlouhému přerušení v organizační i společenské činnosti v Černíkách.
Trvalo deset let, než se tradice společenského života v osadě znovu oživila založením pobočky Československého Svazu zahrádkářů (ČZS) na
popud pana Karla Chaloupeckého v létě roku 1957.
V šedesátých letech se realizovala elektrifikace osady provedením rozvodu elektrického proudu ve všech ulicích a byly prováděny přípojky
do více než 70 chat. V roce 1970 až 1976 se dokončovala elektrifikace osady, byla upravena část komunikací v osadě a zřízeno telefonní
spojení.
Všechny akce i činnosti vedoucí k rozvoji osady, byly vždy po celá dlouhá léta realizovány za významné a nezištné brigádnické výpomoci místních osadníků zejména z řad členů zahrádkářského svazu.

Fotografie ze života trampů ve Zlatém údolí poskytnuté paní Ádou Dubskou z osady Old Skagway

Klára Betincová
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POLYFUNKČNÍ DŮM
Co se dělo v polyfunkčním domě v roce 2015
tentokrát krátce, stručně v číslech
Pořádaly se

výstavy
besedy
koncerty
kino
jarmarky
jubilanti
vítali se občánci

Zaregistrovaní čtenáři v knihovně

122

Počet doplněných knih

280

Počet kulturních akcí

85

Počet dospělých návštěvníků na akcích

1596

Počet dětských návštěvníků na akcích

1387

Připravené programy pro Polyfunkční dům
Březen – 30. 3. 2016
Konečně bude u nás v Polydomě opravdové divadlo!
Uvedeme duodrama LIDSKÝ HLAS pro jednu herečku a jednu zpěvačku. Hrají, mluví a zpívají – paní Jitka Sedláčková a Dáša Zázvůrková.
Věnováno Jaroslavě Adamové, herečce, která toto monodrama nezapomenutelným způsobem ztvárnila v minulém století a všem opouštěným...
Duben – 15. 4. 2016
Vokální skupina YELLOW SISTERS – Lucie Hawa Goldin, Bára
Vaculíková, Antonia Nyass – je ženská vokální skupina, která svým zpěvem prochází s lehkostí napříč žánry soulu, funku, r´n´b, world music,
jazzu i reggae. Jsou nejoriginálnější českou a cappellou, jejich tvorba je
ryze autorská.
Květen – 4. 5. 2016
Hudební sdružení CAMAEL – Pavel Fischer, Jana Procházková,
Dagmar Podkonická, Jiří Zelba, František Raba, Matěj Fischer. Členy
skupiny spojuje nadšení a vášeň pro tradiční lidovou hudbu – především
romskou, skotskou, moravskou, slovenskou. Písně o lásce a čarování
nám zahrají v překvapivých aranžích houslového virtuóza pana Pavla
Fischera a členů skupiny.

Samozřejmě, že jsem neuvedla všechno, mnoho dalších programů je pro
vás ještě rozjednáno. Výstavy, besedy atd. Průběžně vás budeme informovat na našich webových stránkách a v info skříňkách.
Hodně zdraví a sil v příštích dnech vám přeje Věra Humlová

Zvolské noviny
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VE ZVOLI SE TAKÉ STALO
Sbor dobrovolných hasičů v roce 2015
V loňském roce se nám podařilo dokončit rekonstrukci a částečnou
přístavbu hasičské zbrojnice zakončenou slavnostním otevřením na
konci června. A hned v létě se ukázalo, že jsme udělali dobře. Loňské
velmi suché léto prověřilo naši připravenost hned několikrát. Mezi
největší události patřil požár lesa a pole v Olešné na Rakovnicku.
Naše jednotka byla povolána 4 .8. 2015 v 7:31, během 24 hodin se
tam vystřídala tři čtyřčlenná družstva. K dalšímu většímu požáru
vyjížděla naše jednotka 7. 8. 2015 v 16:10, jednalo se o požár stráně
na Žampachu. Naše jednotka na obou těchto požárech prováděla
hasební práce a doplňování vody. Závěr roku byl již poklidnější a tak
jsme se mohli věnovat více údržbě techniky a sebevzdělávání.
Oskar Bartoš

Zápis do školy 2016
Tak si tak pročítám loňský článek o zápise, abych se nějak neopakovala, a co vidím? Většina věcí zůstává. Slavnostně naladění rodiče, protože ať si to přizná nebo ne, každý chce, aby se jeho ratolest
předvedla v tom nejlepším světle. Různě naladění budoucí studentíci,
protože i oni cítí váhu okamžiku a přistupují k tomu dle svého naturelu. Zodpovědně naladěné rusalky, vodníci, princezny, draci a podobné příšery, které ubohé adepty na vzdělání popostrkují ke zdárnému
splnění úkolu. Je to hezké, vždycky cítím trochu dojetí. Myslím, že se
nám zápis zase vydařil.
Ale něco jinak je. Každým rokem totiž stoupá počet zapsaných dětí.
Když jich bylo loni 45, rozhodli jsme se pro urychlenou výstavbu detašovaného pracoviště v Ohrobci, abychom je mohli přijmout všechny.
Hrozilo totiž nebezpečí, že zanedlouho se do zvolské budovy nevejdou

ani zvolské děti. Vznikl krásný objekt s nejmodernějším vybavením, do
kterého se vejde 86 žáků. Teď tedy můžeme nabídnout po dvou paralelních třídách v každém ročníku plně organizovaného 1. stupně.
Přeci jen, nové věci potřebují chvíli čas, takže když se blížil den D, zaplavily nás obavy, zda se místa zaplní. Byla by škoda nevyužít tak pěkných
prostor. Jak se záhy ukázalo, obavy byly liché. K zápisu přišlo 56 dětí. To
bylo nečekané, ale radostné. Někteří rodiče ještě zvažují odklad školní
docházky, a proto jsme přijali 50 dětí. Zvolská budova je zaplněna do
posledního místečka, ohrobecká je obsazena dvaceti místy. Třeba si někdo ze Zvole ještě řekne, že je pro jeho dítko výhodnější být v menším
kolektivu s individuálnější péčí, i když ve vedlejší vesnici. Ti, kdo se tam
nyní vzdělávají, si to náramně pochvalují.
Lucie Strejcová

Můj první Masopust ve Zvoli
Žiji v Černíkách již 44 let, ale svůj vztah k obci Zvole dělím na období
před Polyfunkčním domem a s Polyfunkčním domem. Pomalu to budou
dva roky, co jsem byla vtažena do dění v naší obci. Před Polydomem
jsem si žila tak jako mnohý z vás. O dění v obci jsem se moc nezajímala
a ani jsem se ničeho neúčastnila. Děti, domácnost práce, zahrádka, psíci,
kamarádi, však to znáte.

Mé působení v Polydomě mě však vrhlo do víru obecního dění. Čerstvá
třešnička na dortu je můj zážitek ze zvolského Masopustu. Byli jsme
s manželem a vnukem poprvé, jenom jako přihlížející, a byli jsme nadšeni. Hororová pohádka v podání ohrobeckých a zvolských nadšenců
pod vedením Jardy Strejce byla více než zdařilá. Bavili a smáli jsme se
všichni, mladí i staří.
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Po představení jsme se s průvodem nápaditých, vtipných, některých
vypůjčených, některých pracně a zručně vyrobených masek vydali
po již tradiční trase obcí. No, čím nás šikovné hospodyně pohostily,
to vám byla paráda, a těch štamprliček! Ze začátku celkem poklidný průvod se pomalu měnil v rozjařenou, jásající, zpívající a tančící
pestrobarevně oblečenou chasu. Však nám k tomu taky celou cestu hrála muzika. Autobus, který jsme potkali mezi rybníky, neměl
šanci projet bez povšimnutí. Pan řidič s námi musel udělat okružní
jízdu po návsi.
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Zlatým hřebem Masopustu byl odstřel medvěda na statku u Krupičků.
Také nás náramně pohostili. Po ráně z kulovnice padl medvěd do připraveného lůžka z chvojí a jen čistá panna ho mohla vzkřísit. Našla se hned
tři děvčátka a polibkem medvěda přivedla k životu.
Tak pospolité, radostné a bezprostřední vztahy po celou dobu Masopustu
vypovídají o tom, že spokojení a šťastní lidé tady ještě žijí a je nám spolu
bezva.
Příští rok jdeme v maskách a už se na to moc těšíme.
Věra, Pepa a Vojtík Humlovi

Podzim a zima ve fotbalovém oddíle
Sokol Zvole – mládež
Fotbalový podzim byl ve Zvoli velmi pestrý. Na začátku podzimní části
fotbalové sezony podzim 2015–jaro 2016 jsme v našich řadách přivítali
několik nových dětí nejen ze Zvole, ale i z okolních vesnic a počet mladých sportovců, kteří na zvolské hřiště chodí pravidelně sportovat, tak
přesáhl 100.
Děti (trénují s námi i 4 holčičky) narozené v letech 2003–2008 trénují
ve fotbalové sezoně na hřišti každé úterý a čtvrtek od 17:00 do 18:30,
kluci narozeni v letech 2009 a 2010 každé pondělí od 17:30. Menším
domlouváme přátelská utkání s kluby z okolních vesnic, starší jsou již
přihlášeni do oficiálních soutěží Fotbalové asociace České republiky
(FAČR).
Podzimní výsledky – dovolím si zmínit také několik výsledků. Do oficiálních soutěží jsme přihlásili pět týmů. Mladší přípravka obsadila ke
konci podzimu ve své skupině 1. místo, starší přípravka „A“ 4. místo,

starší přípravka „B“ 5. místo, mladší žáci 8. místo a dorost, který hraje
dohromady s Vraným, 7. místo.
Halové turnaje – od listopadu se všechny věkové kategorie průběžně
zúčastňují halových turnajů v Jesenici, v Říčanech a v Kostelci nad
Černými Lesy. Aktuálně dovezla mladší přípravka v neděli 14. 2. 2016
druhé místo z turnaje ročníku 2008 v Kostelci a starší přípravka v neděli 21.2.2016 vyhrála turnaj v Říčanech, kde ve finále dokonce porazila
výběr Prahy západ.
Tréninky v zimě máme znesnadněné tím, že nemáme ve Zvoli velkou
tělocvičnu ani hřiště s umělým povrchem. Úzce spolupracujeme se ZŠ
ve Zvoli, máme umožněno trénovat v pondělí a v pátek v gymnastickém
sále a naopak děti ze školy chodí za hezkého počasí trénovat na fotbalové hřiště. K tréninkům se staršími využíváme také sokolovnu ve Vraném,
kde kluci každou středu hrají nejen fotbal, ale také floorbal, basketbal
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a ostatní sálové sporty. V krytých prostorech s dětmi trenéři dbají především na trénink obratnosti.
Předvánoční posezení – ve čtvrtek 3. prosince 2015 jsme si vánočním
večírkem ve znovuotevřené restauraci U Trojánků v Ohrobci zpestřili adventní čas. Dohromady s rodiči se nás sešlo skoro sedmdesát.
Během večera byl prostor s rodiči probrat fotbalová i nefotbalová témata. Provozovatel a kuchař Pavel Bartko s kolegyní prokázali velkou dávku trpělivosti, když se po dobré večeři (řízek s bramborovou
kaší) hospodou prohánělo (byť bez míče) přes 30 malých fotbalistů
a fotbalistek.
Fotbalový hospodský kvíz – při zpívání v rámci projektu Česko zpívá
koledy vznikla myšlenka uspořádat se Zbyňkem Otáhalem „Hospodský
kvíz“ s fotbalovou tématikou. Akci se podařilo uspořádat v pátek 8. ledna 2016 a zúčastnilo se jí 40 soutěžících, z toho byla 1/3 dětí. Otázky
byly koncipovány tak, aby i naši mladí měli šanci se na výsledcích podílet. To se podařilo, což dokazuje fakt, že tým s největším podílem dětí
se umístil na 2. místě v těsném závěsu za týmem fotbalového odborníka
Vladimíra Zápotockého. Druhé kolo fotbalového kvízu máme v plánu
uspořádat v pátek 1. 4. 2016, všichni účastníci jsou vítáni.
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Fotbalové strasti – máme okolo fotbalu také svá trápení. Poměrně velkou
bolístkou je stálá absence tréninkového hřiště s umělým povrchem v našem areálu. Na podzim jsme podávali již po několikáté žádost o dotaci
ještě za rok 2015, k 31. 1. 2016 jsme přepracovanou žádost na rekonstrukci
ve stejném programu pro rok 2016 podali znovu. Kromě této žádosti jsme
také zažádali o dotaci v rámci Středočeského kraje na sadu dresů pro tým
mladších žáků, které máme již od podzimu opět přihlášené v soutěži.
Výzva! I přes velký počet dětí, které s námi sportují, máme nedostatek
brankářů. Pokud máte doma malého fotbalistu, který se nebojí míče
a měl by chuť se stát novým Petrem Čechem, má u nás dveře otevřené.
Výzva samozřejmě platí i pro ostatní sportovně založené děti narozené
v letech 2004–2010, nejen pro potenciální brankáře. Hlaste se na email:
h.andronikova@email.cz.
Nový název – kvůli změně legislativy jsme na valné hromadě dne 7. listopadu 2015 odsouhlasili nový název klubu – Sokol Zvole, z.s.
Poděkování – závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se na vedení
oddílu mládeže podílejí a obcím Zvole, Březová – Oleško i Ohrobec,
které nás podporují finančně.
Helena Andronikova
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„VELKÉ“ závody – našich gymnastek
V září 2015 jsme oslavily rok od našeho prvního tréninku a nyní nastal
ten správný čas na to ukázat na prvních velkých závodech, co umíme
a že máme na to poměřit síly s dalšími oddíly v Česku. Už jsme si vyzkoušely, jak má vypadat vystoupení na veřejnosti, jak chutná vítězství
a jak hořká je porážka. Vše v rámci oddílových závodů a „zkoušky nanečisto“. Nyní před námi však stojí výzva opravdových a skutečných
závodů na oblastní a celorepublikové úrovni. Kde nás čeká tvrdá dřina,
silné soupeřky a přísní rozhodčí. Chceme ukázat, že hodiny a hodiny
dřiny mají smysl a že i na malé obci jakou je Zvole, se rodí talenty, které

obstojí v klání se soupeřkami. Trénujeme teď i o víkendech, pilujeme
sestavy, trápíme svoje těla. Myslete proto na nás a buďte v duchu s námi
20. března, 10. a 17. dubna. A my vám ty medaile přivezeme :n)
Závěrem bychom rády poděkovaly všem maminkám, které se podílejí na
závodních přípravách, designu gymnastických dresů a výběru hudebního doprovodu.
Za všechny gymnastky Vaše trenérka II. třídy
Ing. Jana Veselá

Kam na Nový rok? Do lesa!
Letos se na Nový rok v poledne konal již 13. ročník Novoročního orienťáku. Vždy se koná ve stejný den, ve stejnou hodinu, na stejném místě
jen ten rok a umístění kontrol se mění. Účastnit se jej může každý, i ten,
který s orientačním během nikdy neměl nic společného. Novoroční závod je připravován spíše jako sousedské sportovní setkání v přírodě než
jako velké sportovní zápolení. Je ale na každém, zda to pojme jako lesní
procházku či si chce opravdu zaběhat a zasoutěžit. Letos bylo i hezké
zimní počasí s krásným a velmi jemným sněhovým popraškem. Možná
proto bylo účastníků tolik, že ani sedmdesát průkazek nestačilo a někteří

museli označovat kontroly na čisté papíry. Všichni ale odcházeli spokojeni a já pevně věřím, že jim to vydrží po celý rok. A kdo Novoročák
letos nestihl, může přijít na Nový rok 2017.
Zájemcům o proběhnutí v lese připomínám, že v neděli 24. 4. se
koná 24. Zvolský orientační běh. Tak si to poznamenejte do kalendáře. Podrobnosti k němu budou časem uvedeny na oddílovém
webu: www.ob.skzvole.cz.
Tomáš Hájek
předseda oddílu OB SK Zvole

Zmýlená neplatí!
Nikoli Olda, nýbrž Adam Máj byl v minulém čísle představen mezi nejlepšími sportovci naší obce. Pro tu podobu mezi otcem a synem říkáme v sousedství mladšímu
Májovi „malý Olda“. Posuďte samotní, že si podobní jsou, a víc při mimice v obličeji, jak promluví. Takže, až uvidíte doprovodné vozidlo s označení KTM Racing
team, věřte naší nové zprávě. K té motocyklové stáji patří Adam Máj. Prostě, zmýlená (z minula) neplatí.
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Z HISTORIE ZVOLE
Ze zvolského zrcadla
I v tomto čísle přinášíme pár komentovaných fotografií z minulosti dávné i docela nedávné. Jakési malé zrcadlo. Pro potěšení i pro zamyšlení. Tady
jsou.

Právě před šedesáti roky rozhodlo vedení zdejšího Sokola přihlásit do mistrovských soutěží vedle mužů již i dorost a žáky. Předběhněme trochu čas a uveďme úplně první mistrovské sestavy z toho srpna 1956:
Muži III.třída Okresního přeboru Libeř – Zvole 3:5 (zápis o utkání podepsal Miroslav Hrubý)
Sestava : 1 – Ladislav Štěpánek, 2 – František Dolejš, 3 – Stanislav Smíšek, 4 – Ladislav Mikolášek, 5 – Jan Prchlík, 6 – Josef Zouzal, 7 – Miroslav
Jalovecký, 8 – Karel Linda, 9 – Miloslav Řezníček, 10 – Zdeněk Eisenreich, 11 – Stanislav Šticha. Naše góly dávali Řezníček a Jalovecký 2, Prchlík 1.
Dorost Okresní přebor Zvole – Radlík 10:1 (zápis o utkání podepsal Josef Blábol starší)
Sestava : 1 – Karel Ovčáček, 2 – Josef Nejedlý, 3 – Josef Blábol, 4 – Pavel Jasanský, 5 – Zdeněk Vykoukal, 6 – Jaroslav Pařízek, 7 – Václav Tlamsa,
8 – Jaroslav Vykoukal, 9 – Jaromír Zajíček, 10 – Jaroslav Malířský, 11 – Jaroslav Petrák. Naše góly dávali : Zajíček 3, Malířský a Petrák po 2, Zdeněk
Vykoukal, Tlamsa a Jasanský po 1.
Žáci Okresní přebor Zvole – Hradištko 2:1 (zápis o utkání podepsal František Malířský starší)
Sestava : 1 – Josef Ovčáček, 2 – Václav Bláha, 3 – Josef Vodička, 4 – Zdeněk Šafránek, 5 – Milan Vodička, 6 – František Zajíček, 7 – Antonín Boháček,
8 – Josef Knotek, 9 – František Malířský, 10 – Petr Horčička, 11 – Petr Sakař. Naše oba góly dával Malířský.
Od té doby dokázaly získat všechny tři garnitury trofej vítěze za postup do vyšší třídy.
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Sloup pamětník. Měl celých devadesát let (1924 – 2014) své místo naproti
vjezdu do Adámkovic statku (dnes Ota Host) a byl posledním pamětníkem
zavádění obecního osvětlení v naší obci. Kde je mu dnes konec? Těžko
říct, ale nad jinou pochybnost platí konstatování, že někde v kamnech. Byl
dobře rostlý, dobře mořený a tak určitě i dobře hořel.

Vycházky pro Homoli? To už dneska „není“ pro Zvoláky, ale jen pro turisty,
cykloturisty a jiné „lufťáky“. A přeci to bývala po celé léto takřka pravidelná
vycházka rodin s malými dětmi. Tento šest desítek let starý snímek dnes
dokládá, kterak se současní stavaři „zakousli“ do skály zbraslavského lomu.
Doba se změnila. Říční písek už se nepoužívá, řeka se neprohrabuje (a zanáší) a tak na stavbách přichází ke slovu (terminus technicus) jen drcené
kamenivo. Právě nejvíc z tohoto lomu. Jezdí sem „celá Praha“.

Zvolské noviny
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Bengane, teď už Ti to nenahraju… škoda Tě hochu, bývalo Tě „všude plno“, Tvůj hlas nešlo přeslechnout v žádné společnosti. Býval
jsi dobrý společník, i když hodně nespolehlivý. Kolikrát jen si mě
nechal marně čekat před Slavií s lístkem na ligu. A zůstal mezi
kumpány v dobré náladě a fotbal šel stranou. Už Ti žádný další
lístek nepřihraju…a udělal bych to zase rád. Věř mi. Tak tam teďko
zase čekej Ty na mě. A připrav oblíbenou desítku. Ne dres… Ale
pivo! Ne slávistickou… Ale plzeňskou! Vkus už měnit nebudem. Tak
– ahoj – Vladimír.
P.S. Tenhle slavný dorost přivedl Jarda Zajíček s Karlem Justiánem
až na práh Krajského přeboru Středočeského kraje. Psal se rok
1968. Všichni ti kluci na snímku jsou mladší jak já, a pět už jich
není mezi námi. Vedle Zděnka Malého, alias Bengana, je to vedle
stojící Ríša Kohoutek, uprostřed Mirek Hrubý a dole už oba dva,
Vašek Adámek a populární Čochtan Jirka Volánek.

Ta poezie návsi. Naše náves je po všechna léta přitažlivým
námětek fotografů. Renomovaných i těch docela amatérských. Patrně i přes různou zapálenost a orientaci fotografických námětů stálo jim vždycky za zastavení pohlédnout
na ni z různých stran a úhlů. Měla vždycky svou poezii.
Dokonce i bez majestátu kostela či školy v hlavní úloze. Tenhle snímek z okraje rušné křižovatky poblíž plotu
Pepíka Rožníčka je toho dokladem. I pohled na „malý rybník“ je a býval pěkný v každou roční dobu.

Blíží se jaro. A s ním i víc sportování venku. Běhy v přírodě
v naší obci zaznamenaly v novověku nevídaný rozvoj. Těší
se přízni především žákovské mládeže. A to je dobře. Tak
ať snímky z hromadných startů žákovských běhů nepatří
jen minulosti!

z archivů sestavil
Vladimír Zápotocký
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NÁZORY
Na těchto stránkách jsou uveřejněny názory našich čtenářů na jimi vybraná témata.
Zveřejněné příspěvky nejsou nijak upraveny a plně vyjadřují názory některých občanů a nemusí se shodovat s názory členů redakce Zvolských novin.

Nejsme zde cizinci, jsme tu doma,
aneb jak se nám žije ve Zvoli
Já a moje manželka Mariya jsme se stali občany České republiky v roce
1999, kdy jsme využili vstřícné gesto české vlády, která umožnila návrat
krajanů zpátky do původní vlasti našich předků.
Přestěhovali jsme se zpět z Kazachstánu. Od roku 2000 bydlíme zde
ve Zvoli. Moc se nám tu líbí. Zvoli považujeme za svůj domov, za překrásnou lokalitu k bydlení. Líbí se nám okolní lesy, rybníky, vyhovuje
infrastruktura obce, jako mateřská školka, škola, pošta, obchody, pěkný
kostel i nový polyfunkční dům.
Máme velmi rádi zdejší atmosféru a bydlení zde v obci Zvole. Můžeme
porovnávat a vlastně vidíme, jaký je rozdíl života na vesnicích obou států
v národech Čechů a Kazachů.
Za posledních 5 až 7 let pozorujeme, jak se pod vedením obecního úřadu mění naše obec, co vše se zde postavilo, zrekonstruovalo – rekonstrukce školy, nové chodníky, nový Polyfunkční dům, oprava staré hasičárny, rekonstrukce kostela, nové autobusové zastávky a hlavně asfaltový
povrch v ulicích Zvole a Nová Zvole.
Oceňujeme velice aktivní společenský život, kulturní a sportovní akce,
soutěže a oslavy různých svátků. Velice se nám líbí, jak pracují a co
všechno pro širokou veřejnost připravují naši spoluobčané z Černík.
Černičtí zahrádkáři organizují mnoho velmi pěkných akcí a to i za podpory obecního úřadu.
Za ty roky můžeme posoudit, jak pro blaho místních obyvatel pracuje
vedení obecního úřadu a další aktivní lidé. Velmi si toho vážíme a jsme
rádi, že zde s Vámi můžeme společně žít a užívat si společných akcí.
Moje přání a námět:
Já osobně jsem rybář, rybaření je můj životní koníček. Proto se mi velmi líbí, že ve Zvoli máme rybník dokonce na návsi, a že i zde mohu
provozovat svůj koníček. Nechci kritizovat, jen chci napsat svůj podnět,
jako milovník rybaření, rybníků a přírody. Vím, že starost o rybník stojí peníze, ale pokud bude zastupitelstvo plánovat svoji činnost, mohli

by si vzpomenout na můj podnět. Jde mi o velký rybník u školy. Pro
zdravější prostředí pro ryby by bylo třeba prohloubit jeho dno, dát do
pořádku okolí rybníka i jeho hráz. Do rybníka nasadit další ryby, aby se
stal atraktivní pro místní rybáře a hlavně pro děti, které by měly zájem
se věnovat rybolovu. Bývalo zde například mnoho karasů, což je ryba
velmi atraktivní pro rybářskou drobotinu. Čekání na velké ryby děti moc
nebaví, ale chytání malých karasů, které stejně vypustí zpátky, to je zábava, kvůli které k rybníkům chodí. Já sám chodím s vnoučaty a vím, co je
baví a co k radosti z tohoto koníčka potřebují. Proto se jen přimlouvám,
jako rybář, který chce předat něco další generaci o zlepšení podmínek
pro zvolské ryby v rybníce na návsi.
Genadij Kurbanov
a Mariya Kurbanova - Nováková

Proč nedostáváme informace mailem či sms
z našeho úřadu?
Jako zastupitel jsem na zasedání 24. 9. 2015 předložil k projednání
bod: Zajištění informování občanů formou SMS a mailů. Cílem této
předlohy bylo připravit podmínky pro to, aby občané Zvole dostávali
z úřadu aktuální informace, o které mají zájem. Tato služba je v okolních obcích běžná a i za starostování Marcela Pudicha jsme ji v určité
formě mohli využívat.
Fungovalo by to jednoduše. Každý (kdo by chtěl) by si mohl zvolit, zda
by informace dostával formou sms či mailem. Dále by si zvolil oblasti,
ze kterých by chtěl dostávat informace: o kulturních akcích, o sportovních akcích, o termínu zasedání zastupitelstva, o odstávkách vody či
elektriky, kdy se začnou vyvážet popelnice na bioodpad, o havárii sítí
(voda, elektrika) a i z dalších oblastí.
Starosta tento návrh odmítl s argumentem, že občané o takovéto informace nemají zájem. Můžeme sami spekulovat, odkud to ten náš

starosta ví, když v okolních obcích (Ohrobec, Březová-Oleško, Vrané,
Dolní Břežany) o tuto službu zájem je a jejich občané ji využívají. Proč
by to ve Zvoli fungovat nemělo? Proč jsme v očích starosty nějací jiní
než občané v okolních obcích?
Hlasování o tomto bodu dopadlo v rozporu s mojí představou, že obec
má zajišťovat občanům servis. „Starostovi zastupitelé“ hlasovali proti
tomu, nikdo z nich ale žádné argumenty pro toto své rozhodnutí nepředložil. Tento záměr podpořili jen zastupitelé ze Zvole 2022 a Spolu
pro Zvoli a Černíky.
Tuto službu z podstaty věci musí organizovat úřad obce, tam se sbíhají všechny informace. Já alespoň nabídnu těm, kteří by měli zájem dostávat mailem informace o termínu zasedání zastupitelstva,
či akcích konaných ve Zvoli (o nichž se dozvím), zasílání krátkého
infa s webovým odkazem na bližší informace k akci. Zašlete mi tedy
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mail na tomas1hajek@gmail.com, do předmětu napište „zájem o info
Zvole“. Bude to pro vás jednodušší, než každý den se dívat na webové
stránky obce, zda se tam neobjevilo něco nového. Uvidíme, třeba se
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mi časem podaří některé starostovy zastupitele přesvědčit o vhodnosti této služby pro občany – tedy pro vás.
Tomáš Hájek
zastupitel za Zvole 2022

Kdo chce psa bíti
Na konci února, přesněji 24, jsem našel ve schránce nejnovější vydání „Zvolského občasníku“, který jsem si ihned se zájmem přečetl. Zejména mě zajímaly rubriky opozičních hnutí Spolu pro Zvoli
a Černíky a „Zvole 2022“. A opět z tam uvedených článků jsem získal
pocit…
Ale od začátku. Velké téma dne. Prostor, respektive jeho úprava, v místě bývalého vepřína. V článku Jany Strakové „Informace zastupitelům
pouze formou novinových článků“ je napsáno, že na silvestrovském
jednání zastupitelstva (svolaném na žádost opozičních zastupitelů),
jehož jediným jednacím bodem bylo poskytnutí informací o průběhu
prací v tomto prostoru, bylo uvedeno – cituji z článku – „že (toto jednání) bylo svoláno zbytečně, neboť veškeré informace jsme se jako zastupitelé mohli dovědět ze dvou článků místostarosty Koudelky, které
uveřejnil ve Zvolských novinách“. Hned v následujícím článku stejné
autorky „Kde se to tu vzalo“ je uvedeno, že již na zasedání zastupitelstva v březnu 2013 a dalším v červnu 2014 jsme, v souvislosti s přípravou a schvalováním smlouvy o odkupu části pozemků v prostoru
bývalého vepřína, o tom samozřejmě podávali informace. Tedy sama
autorka si zde protiřečí, informace nebyly pouze v novinách. Skutečně
se nám zdálo, že jsme informací na téma prasečák podali dost a že svolávat k tomuto tématu samostatné jednání zastupitelstva je zbytečné.
Přes to na silvestrovském zastupitelstvu jsme všechny dotazy zodpověděli. K mému překvapení v článku „Kde se to tu vzalo“ je uvedeno,
že na již zmíněném zasedání zastupitelstva v r. 2013 starosta na dotaz
„zda je stanovená částka (rozuměj za nákup pozemku) konečná nebo

bude koupě pozemků znamenat další finanční náklady“ odpověděl, že
deponie, které zde byly, byly obecní a že byly odvezeny. Starosta tím
samozřejmě myslel malou část daného pozemku, kterou obec používala jako přechodnou deponii znovu použitelného materiálu (zejména
recyklátu). Nenapadlo by mě, že by této odpovědi někdo nerozuměl
(nebo snad nechtěl rozumět?), protože v době zmiňovaného jednání
zastupitelstva byl daný prostor stále plný letitého odpadu.
Snad každý normální člověk, který alespoň jednou okolo bývalého
vepřína prošel a byť jen letmo na něj pohlédl, chápe, že pokud se daný
prostor chce k něčemu využít, je nejprve nutné tu obrovskou skládku
na něm zlikvidovat. Další úpravy pak skutečně nemusí být veliké, skutečně není nutná žádná rekultivace ani sanace vyčištěného pozemku.
Tedy dotaz uvedený v článku, ostatně i v jeho nadpisu, „Kde se to tu
vzalo“ se mi jeví jako, promiňte, nesmyslný nebo dokonce záměrně
zavádějící. Zavádějící je i v článku uvedená rozpočtová cena likvidace
skládky, protože vysoutěžená cena je velmi podstatně nižší (to autorka článku velmi dobře ví), a to 5,9 mil Kč. vč. DPH a není zde ani
uvedeno, že obec již získala na část likvidace dotaci ve výši 1 mil. Kč
a o další dotaci ve stejné výši má zažádáno. Proč to není v rámci objektivity v článku uvedeno? To ať si laskavý čtenář sám zodpoví. Podobné
zavádějící informace se dají najít i v některých dalších článcích zmíněného občasníku.
Mám jenom já ten dojem, ten pocit, že kdo chce psa bíti....?
Lubomír Duda
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Kázat vodu a pít víno
Jako stuha se táhne obdobím po volbách heslo opozice, že zákony,
předpisy a podobná nařízení se musí striktně dodržovat. Vycházím
z toho, že když něco vytýkám druhým, sám se tím i řídím. Je to
však opravu u těchto lidí pravda? Začnu například u pana zastupitele Hájka. K úhradě poplatku za komunální odpad a za psa, který
je splatný do 31. 1. každého roku, se Hájkovi dostali až 18. února.
Další drobností je například zápis v katastru nemovitostí manželů
Hájkových. Nejméně dvacet let po kolaudaci je zapsána rozestavěná budova bez způsobu využití. Pomyslím-li na to, že tento údaj je
podkladem pro výpočet daně z nemovitosti – co říci dál. Takový
pan Pípal. Na zasedání zastupitelů nás ohromoval svými právními znalostmi a názory, když však došlo ke kácení stromu na jeho
zahradě, které vyžaduje povolení, strom šel k zemi bez papírování.
A to byla paní Pípalová ujištěna pracovnicí úřadu, že kácení dřevin
rostoucích mimo les povolení vyžaduje. Paní zastupitelka Šiplerová
pak třeba vlastní s manželem pozemek v Olešku. Vzpomínám si,
jak stavbu polyfunkčního domu z nějakých důvodů nazývala černou
stavbou. Jaký má asi dnes postoj k domu, který stojí na jejich pozemku, není zapsán v katastru nemovitostí (proto přepokládám, že

není ani zkolaudován), přesto je obýván jejich synem a jeho přáteli.
Ani paní zastupitelka Straková nectí zákony tak, jak to požaduje po
ostatních. Vydávání Zvolského občasníku podléhá pravidlům tiskového zákona. Registrace každé tiskoviny, která vychází opakovaně
ve stejném formátu více než dvakrát ročně, je povinná. Z toho pak
vyplývají další povinnosti pro odpovědného redaktora. Mohl bych
pokračovat dál a dál. Proč vlastně tento článek píšu? Odpovědí je
název tohoto článku. Chci-li po někom něco, sám tak musím činit, jinak ztrácím důvěru. A před každou kritikou druhých bych
měl mít zameteno před vlastním prahem. Nebaví mě psát podobné věci a číst pomluvy a nepravdy, které přináší „Zvolský obšťastník“. Cítím se vždy jak umazaný a poplivaný. Pomluvy mají opravdu
vlastnost táhnoucího se slizu.
Všechny informace, které jsou uvedeny v tomto článku, jsou získány
z veřejně dostupných zdrojů, či jsou mou osobní zkušeností. Případné
právní následky jsem ochoten nést, a to sám.
Sepsal Mirek Stoklasa

Na Hromnice o hodinu více
Jak lidové pranostiky praví, světlo se nám vrací, dny se prodlužují,
zima ustupuje a s prvním zahřměním se hlásí brzký příchod jara. Kdo
je na přírodu napojen, tak sám cítí, že prodlužující se dny jsou skvělou příležitostí pro vystoupení z „temnoty“, zimního zklidnění, útlumu i odpočinku. Příležitostí vynést Morenu, a to nejen rituálně, ale
i uvnitř sebe – propustit ze svého života vše, co nám již neslouží, uvolnit zatěžující minulost, odpustit, usmířit se, nechat v sobě zemřít vše,
co již nepotřebujeme ve svém dalším vývoji. Vynášet Smrtku a uklízet
po zimě nemusíme jen svoji domácnost, zahrady, ale i sebe na úrovni
duševní například v podobě pokání či tělesné v podobě detoxikace.
Však i tradiční masopust jako svátek hodování mezi dvěma důležitými

postními obdobími je posledním časem hojnosti a oslav před dlouhou
čtyřicetidenní postní dobou až do Velikonoc, které se letos téměř kryjí
s jarní rovnodenností. A tak si dovolme využít tento důležitý čas, ve
kterém se právě nacházíme, k jakémusi vnitřnímu probuzení. Skrze
zřeknutí či vzdání se běžných světských radovánek, přemíry jídla a zejména masa, vytvořme svůj vlastní vnitřní chrám naplněný čistotou,
skromností, pokorou i Světlem. V tomto chrámu odevzdejme na oltář
čistoty svá pochybení, omyly, ublížení i křivdy a odlehčeni, oživeni,
plni naděje i radosti oslavujme probouzení přírody.
Krásné jarní začátky v novém cyklu roku
Soňa Hájková

Odkrývaná tajemství – pro zvídavé čtenáře
Ve vánočním čísle jsem vám odkryla tajemství „O lidské duši“ a dnešní bude „O lidských bytostech“. Výraz lidé nevystihuje to, kým vlastně
jsme. O lidech se smýšlí jako o bezduchých lidských tvorech z masa
a kostí, ale o lidských bytostech potřebujeme smýšlet zcela jinak.
Právě to bych ráda objasnila a předložila k zamyšlení zvídavým lidičkám. Člověk není pouze chodící hmotou, ale je víceúrovňovou bytostí, se složitým, energetickým systémem. Tento systém drží člověka
při životě a napájí energií i jeho fyzické tělo. Naše hmotná úroveň,
kterou zastupuje fyzické tělo je přímo závislá na správném fungování našich nehmotných úrovní, zastoupených energetickým systémem. Hmotná úroveň člověka je dokonale prozkoumána, ale naše
nehmotná energetická úroveň zůstává pro vědce stále tajemstvím.
Když nás něco bolí nebo tělesný orgán vypovídá službu, svěříme se
lékaři a chceme, aby nás problému co nejrychleji zbavil. O to, co je
jeho pravou příčinou se však nezajímáme. Své tělo začneme otravovat chemickými léky a tím ho chceme přinutit, aby fungovalo tak
jak má. Netušíme, stejně jako lékař, že orgány fyzického těla začnou
špatně fungovat proto, že jim energetický systém nedodává dostatek
energie, protože je rozladěn a nebo zablokován. Energetickým systémem, touto důležitou úrovní lidské bytosti, se moderní medicína
vůbec nezabývá. Protože o této energetické úrovni vůbec neví, „tváří“

se, jakoby žádný takový systém neexistoval. Všechny jemnohmotné
energetické úrovně lidské bytosti zůstávají pro moderní medicínu
stále zahaleny tajemstvím a to je důvod, proč nedokáže objevit a odstranit pravé příčiny nemocí, které právě na těchto úrovních vznikají.
Její léčení se omezuje na pouhé utlumování příznaků a na podporování funkce oslabených orgánů pomocí chemických lékových drog.
Lékové drogy orgánům chybějící energii nedodají, ty i nadále slábnou a jejich fungování se stává na lékových drogách stále více závislé.
Energetické příčiny vzniklých problémů zůstávají pro všechny i nadále zahaleny tajemstvím, které jsem vám právě prozradila. Příště si
pro vás připravím další. Pokud vás tato tématika zajímá do hloubky,
máte možnost si v obecní knihovně zapůjčit mé knihy, které se těmito tématy zabývají.
Přeji vám, aby vás vaše tělo raději nebolelo.
Jožka Wenkeová – Černíky
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POZVÁNKY
Zvolská botiēka 2016
Zveme všechny malé i velké turisty na procházku jarní
pƎírodou v okolí Zvole, Ohrobce a LibnĢ

âDFKRYêNOXE0HGYČGL=YROH
9iVVUGHþQČ]YHQDURþQtNWXUQDMH

v sobotu 9. dubna 2016
start od 14 do 15 hodin

=YROVNêUDSLG
'DWXP

6RERWDGXEQD3UH]HQWDFHKRG=DKiMHQtWXUQDMHKRG

0tVWR

6RNRORYQD9UDQpQDG9OWDYRX%ĜH]RYVNi

start:

=DSĜHMH]GHPVH]iYRUDPLRGERþLWYSUDYRåOXWiEXGRYDQDGGDOãtNĜLåRYDWNRX]YODNRYpKR
QiGUDåtSĜHVNROHMHGRNRSFHDVLP
=3UDK\MHPRåQpSĜLMHWYODNHP]1iGUDåt9UãRYLFHRGMH]G
&HQRYêIRQG

9ČFQpFHQ\SURãDFKLVW\QDSĜHGQtFKPtVWHFK)LQDQþQtFHQDSURYtWČ]H.þ
9\KRGQRFHQLEXGRXURYQČåQHMOHSãtåHQDMXQLRUVHQLRUDKUiþV(/2SRG

0LPRĜiGQêERQXV

0H]L~þDVWQtN\EXGHSURYHGHQRORVRYiQtRWĜLãDFKRYpFHQ\

+UDFtV\VWpP

âYêFDUVNêV\VWpPSĜHGSRNOiGDQpKUDFtWHPSR[PLQXWNRO

+UDFtPDWHULiO

.DåGêOLFKêKUiþSĜLQHVHNRPSOHWQtãDFKRYRXVRXSUDYXDKRGLQ\RPH]HQpPQRåVWYtKUDFtKR
PDWHULiOXMHPRåQR]DSĤMþLWQDPtVWČ]DSRSODWHN.þ

6WDUWRYQp

cíl:

ve Zvoli na návsi pƎed cukrárnou Ála
v Libni na návsi v altánu
v Ohrobci u zastávky U rybníka
ve Zvoli na fotbalovém hƎišti

PƎipravili jsme pro vás rozmanité trasy, které povedou obcemi sousedícími se Zvolí, po
cyklostezkách i jarní pƎírodou. Na trase pochodu bude pƎipraveno nĢkolik kontrolních
stanovišƛ, kde se malí i velcí turisté mohou obēerstvit, zasoutĢžit si a získat sladkou
odmĢnu -. Délku trasy si každý mƽže zvolit:

3ĜHGHPSĜLKOiãHQtGRPDMt]YêKRGQČQpVWDUWRYQp
ãDFKLVWpQDUR]HQtDå.þURþQtNDPODGãtDURþQtNDVWDUãt.þ

I.
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3ĜLKOiãN\

=D]YêKRGQČQpVWDUWRYQpMHPRåQpVHSĜLKOiVLWQHMSR]GČMLGRQDHPDLO
VDFK\#VN]YROHF]3ĜLKOiãN\SRWHUPtQXSĜLMtPiPHGRY\þHUSiQtNDSDFLW\ViOX

2EþHUVWYHQt 

%XGH]DMLãWČQR SiUN\OLPRþDMNiYDRSODWN\DWG 

âDFKRYpSRWĜHE\

6SRQ]RUWXUQDMHãDFKRYêREFKRGZZZVDFK\EL]SRVN\WQHNDåGpPX~þDVWQtNRYLWXUQDMH
VOHYRYêSRXND]NWHUêEXGHPRåQpXSODWQLWQDYHãNHUpREMHGQiYN\GR9PtVWČ
WXUQDMHEXGHPRåQpY\EUDQpãDFKRYpSRWĜHE\SĜtPR]DNRXSLW]D]YêKRGQČQRXFHQXSUR
~þDVWQtN\

$NFHVHNRQiSRG]iãWLWRX

II.

III.

Krátká (procházková), délka cca 2,5 km: vhodná pro rodiēe
s malými dĢtmi nebo pro seniory
StƎední, délka cca 6 km: vhodná pro rodiēe s vĢtšími dĢtmi, dĢti,
turisty s trekingovými holemi
Dlouhá, délka cca 10 km: vhodná pro zdatnĢjší turisty

Pro všechny turisty budou u startu pƎipraveny mapky a na trase malé obēerstvení.
Každý úspĢšný pochodující úēastník obdrží tradiēnĢ odznak, letos již ētvrtého roēníku
Zvolské botiēky.
PƎijěte se pokochat jarní pƎírodou, projít se okolím Zvole, poznat cyklistické trasy a
v neposlední ƎadĢ popovídat si a pobavit se spolu s námi.
SrdeēnĢ zvou SK Zvole, z.s., spolek Karabina a dobrovolníci

Zvolští hasiči Vás srdečně zvou
na rybářské závody CHYŤ A PUSŤ,
které se konají na zvolském Velkém rybníku
v sobotu 23. dubna 2016.
Registrace od 8:30 hodin u hasičárny,
vlastní závod od 9:00 do 11:00 hodin.
Startovné 150,- Kč,
každý rybář obdrží kupon na občerstvení,
hodnotné ceny pro malé i velké.
Těšíme se na Vaší účast.

Kulturní a sportovní akce – duben–květen 2016
Akce

Datum

Sportovní víkend

23.–24. 4. 2016

XIV. ročník Zvolského běhu

23. 4. 2016

Zvolský jarní orientační běh

24. 4. 2016

Pálení čarodějnic

30. 4. 2016

Dětský den v Černíkách

4. 6. 2016

Aktuality o kulturním dění v Polyfunkčním domě aktuálně na
www.zvole.info. Změna programu vyhrazena.
Za kulturní a sociální komisi
Michaela Mařáková
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Vedení obce Zvole
spolu s redakční radou Zvolských novin
přejí všem čtenářům a občanům
příjemné prožití velikonočních svátků.

CENÍK INZERCE
Ceník inzerce ve Zvolských novinách
Velikost
Rozměr
1/1 – celostrana

Cena za otištění (Kč)

jednorázové

celoroční

2 000

6 000

184 × 120 mm
89 × 248 mm

1 000

3 500

1/4 – čtvrtina
89 × 120 mm

600

2 000

1/6 – šestina
89 × 80 mm

500

1 700

1/8 – osmina
89 × 60 mm

400

1 400

184 × 248 mm

1/2 – půlstrana
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