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ZDARMA

Trezor a jeho tajemství
V kanceláři starosty stojí trezor. Myslím, že se mu dříve říkalo popelka, to pro materiál, který vyplňuje prostor mezi vnitřní a vnější obálkou.
Za první republiky, jak bylo možno vidět třeba v seriálu Hříšní lidé města
pražského, byli kasaři, kteří se přímo na tento typ sejfů specializovali.
A proč o tom píšu? Jednu jeho část jsme nikdy nedokázali otevřít. Ne samotnou bezpečnostní část, ale skříňku, která je součástí dřevěného podstavce. Až když jsem objednával služby a klíče od zámečníka, padla otázka:
„Jde to otevřít?“. Pan zámečník prohlédl zámek, zkusil a slíbil na příští návštěvu připravit klíč, který bez záruky vyzkouší. Jak slíbil, tak udělal a – povedlo se. Odhaduji, že světlo světa obsah spatřil naposledy tak v sedmdesátých letech minulého století. Tedy déle než čtyřicet let.
A co obsah? Začnu tím veselým. Pět lahví vína a jedna „placatice“. Pražský výběr, Ryzlink vlašský a
tři lahve z Maďarska.
Placatice byla prázdná. Dalšími poklady
jsou již písemnosti.
Matrika z roku 1940.

Překvapí každého, kolik lidí se ve válečném období stěhovalo z Prahy na
venkov. Hřbitovní matrika začínající v roce 1913, vedená je až do roku 1950.
Každý zemřelý a pochovaný na zvolském hřbitově v tomto období je zaznamenám. Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, datum a důvod úmrtí.
Přesná statistika. Každý rok tak dvacet pohřbů.
Další dokumenty jsou již zatíženy ideologií. Štůsek výpovědí (spíš udání)
kdo, jak a na koho za protektorátu donášel Němcům. Zápisy ZO KSČ
z roku 1963, soudní záležitosti z padesátých let. Nepřináleží mi tyto věci
posuzovat, natož soudit. Nezažil jsem tuto dobu. Dobu těžkou, dobu, kdy
na cestu do kriminálu nebylo potřeba tak moc. Většina z nás zná tuto
dobu již jen z filmů.
S historií je určitě správné se seznamovat, znát souvislosti a nezapomínat.
Jinak by se snadno mohlo stát, že, jak se říká, národ,
který zapomněl svoji minulost, je odsouzen ji prožívat znovu. A co s dokumenty? Pravděpodobně skončí ve Státním okresním archivu v Dobřichovicích,
kde budou utříděny a založeny.
Sepsal Mirek Stoklasa
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ZPRÁVY Z OBCE
Kulturní a sociální komise (KSK)
Kulturní a sociální komise navázala na práci ŠSKK. V tomto volebním období organizuje a podílí se na akcích v průběhu celého
roku. Mimo již pro Zvoláky známé a oblíbené akce jako je pořádání Masopustu, pálení

čarodějnic, zvolského běhu, dětského dne,
vítání občánků a pravidelné setkávání s jubilanty, budeme pořádat besedy s lidmi z okolí, dětská divadélka, kino, tematické výstavy
a zájezdy do divadel. V Polyfunkčním domě
nám pro nejmenší diváky zahrálo divadlo
U staré herečky pohádky o Šípkové Růžence,
následovala tematická dílna, kde děti společně s rodiči vyráběly růžičky. Dřevěné divadlo
zahrálo dvě pohádky. Honza a Drak s tematickou dílnou tvorba draků z papíru, lepidel a hadříků pod vedením Magdy Nohové
a Ivety Hudouskové a pohádku Princezna na
hrášku, kde si děti mohly zahrát divadlo s hercem přímo na pódiu.

Těšíme se také na spolupráci se základní školou Zvole. Program bude pravidelně aktualizován na stránkách Zvole. Věřím tedy, že si
každý z naší široké nabídky programu vybere
a odnese si příjemný zážitek.
Michaela Mařáková

Vítání občánků

Setkání s jubilanty

16. května 2015 se konalo dopoledne tradiční
„Vítání občánků“. Již několik let se toto vítání
koná dvakrát ročně. Letošní akce se zúčastnilo celkem 15 z šestnácti pozvaných miminek
se svými rodiči.

Odpoledne téhož dne proběhlo již také tradič- toho, že si jich obec váží. Po slavnostní čásní „Setkání s jubilanty“. Bylo to letošní prv- ti následovala volná zábava spojená s hudní setkání, na podzim proběhne ještě jedno. bou a tancem. Nechybělo i malé pohoštěJubilantů, jejich rodinných příslušníků a přá- ní. Všichni jako by trochu omládli a taneční
tel se sešlo více než čtyřicet. Každý z jubilantů „parket“ byl stále vytížen. Ještě jednou všem
dostal kytičku a malý dárek jako připomenutí blahopřejeme.
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Model starosta a dva místostarostové
Proč máme dva místostarosty? Otázka, která napadne snad každého. Obec o velikosti Zvole (1 700 trvale hlášených občanů) by
snad s jedním vystačila. Pokusím se odpovědět tak, jak jsme model
nastavovali. Jeden posiluje a pomáhá v stále navyšující se administrativě a druhý má na starosti stavební stránku potřeb obce a jejích
občanů.
Jak to funguje v praxi? Pan Duda, byť neuvolněný místostarosta, dochází na úřad obce oba úřední dny. Má na starosti radu obce a s ní
spojené povinnosti, svolání, přípravu podkladů, jednání a zápisy.
Dále pak po letech přerovnává archiv stavební komise a úřadu. Do
jeho agendy spadá i nový přivaděč vodovodu.
Pan Koudelka, také neuvolněný místostarosta, je praktikující stavař
s autorizačním razítkem pro pozemní stavitelství. I v obou našich
předchozích zastupitelstvech fungoval ve funkci předsedy stavební
komise. Ze svého pohledu mám k dispozici odborníka, který zná
možnosti stavebních firem, vyzná se v jednotkových cenách ve stavebnictví, je schopen spočítat předpokládané náklady akcí, vytvořit

u jednodušších projektů výkazy výměr. Čas, který tomu věnuje, již
nejde přejít jen poděkováním.
Ještě finančně porovnám modely, které obec měla schválené v předchozím volebním období a který má v současnosti. Ve volební období
2010–2014 (uvolněný starosta, neuvolněný místostarosta a uvolněný
jeden člen rady) by za současně platné vyhlášky o odměnách zastupitelů stálo obec každý měsíc 94.169 Kč. Náš současný model (uvolněný starosta a dva neuvolnění místostarostové) vyjde na 77.291 Kč.
Měsíční úspora téměř 17.000 Kč.
Po půl roce jsem spokojený s oběma místostarosty. Administrativní
práce, která není nikde vidět a je jí stále více včetně práce v archivu, je splněna, stavební potřeby obce a jejích občanů též. V každém případě se nám dva místostarostové vyplácejí. A opakované
upozorňování na dobře placené místostarosty jen v České kotlině
zabydlená závist.
Sepsal Mirek Stoklasa

Odpady a co nás čeká
Od roku 2024 nebude možno na území České republiky ukládat komunální odpad na skládky. Všechen bude muset být přetříděn (plasty,
kov, papír, sklo a bioodpad), zbytek pak jako energetický odpad spálen v za tímto účelem vybudovaném zařízení.
Představa pro Středočeský kraj je vybudování přibližně deseti překladišť, kam se bude svážet odpad z okolí a kde bude dotříděn (pro
náš mikroregion se uvažuje o Vestci). Zbylý energetický odpad bude
slisován, naložen do uzavřených kontejnerů a dopraven (kombinace
automobilové a vlakové dopravy) do Mělníka, kde se uvažuje o přebudování jednoho hnědouhelného energetického zařízení na spalovnu
energetického odpadu.
Zdálo by se, že do roku 2024 zbývá dost času, skutečnost je však opakem. Jen schvalování projektu zařízení, které má odpad spálit, může být
otázkou let a s nejistým výsledkem. Co celý záměr udělá s poplatkem

za komunální odpad, můžeme již dnes předpokládat. Levnější nebude
a tlak na třídění stále poroste.
Proto jste možná zaznamenali již druhý kontejner na oblečení a obuv
(v ulici Centrální v Nové Zvoli), kontejner na kovové obaly (na návsi
obce za starou čekárnou) a kontejner na bioodpad na křižovatce ulic
Březovské a Kolmé.
Sepsal Mirek Stoklasa

Zachráněný lidský
život
V úterý 9. 6. 2015 zachránili zvolští dobrovolní hasiči život
82letému pánovi, který spadl v Černíkách do své studny. Pád
do vody z šesti metrů a 45 minut strávených ve studené vodě
ukončili až sousedem přivolaní hasiči. Všem zasahujícím
hasičům děkujeme.
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Zprávy z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo Obce Zvole se od konce února sešlo celkem 2×, a to 16. 4.
2014 a 14. 5. 2015. Na svých jednáních mimo jiné schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 2/2015
 Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech, Zvole – Libeň, Libeř
 Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech, Zvole – Ohrobec

 Obecně závaznou vyhlášku obce Zvole č. 1/2015 – ruší se jí vyhláška
č. 2/2004 (hřbitovní řád).
Zastupitelstvo bylo seznámeno ing. Hájkem s podklady od občanů
k funkčnosti a vzhledu návsi. Všechny zápisy z jednání zastupitelstva
obce najdete na webových stránkách obce www.zvole.info v sekci úřad
obce.
Lubomír Duda

Zprávy ze zasedání rady obce
Rada obce se sešla od konce února celkem 10×. Na svých jednáních
mimo jiné schválila:
 Uspořádání výstavy 100 let včelařského spolku
 Pronájem lékařské ordinace v PD paní Mgr. Jaroslavě Havlíčkové
 Výběrové řízení na dodavatele stavby chodníku na návsi a parkovacích
stání před PD
 Instalaci ochranného systému proti ptactvu na severním podhledu
a východním štítu PD
 Žádost o dotaci na výstavbu chodníku na návsi obce
 Nabídku na rekonstrukci příjezdové komunikace k hasičské zbrojnici
 Návrh smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci
Chodník podél průtahu silnice 10115 obcí (chodník na hřbitov)

 Jarní úklid komunikací v obci
 Zhotovení projektové dokumentace na Rekonstrukci hlavní budovy bývalého vepřína a jeho okolí
 Nákup refraktometru a zařízení pro získávání vosku pro spolek včelařů
 Nákup nového vozu pro obec.
Pravidelně rada schvalovala také programy kulturních akcí v PD a samozřejmě žádosti o konání akcí našich neziskových organizací a spolků
včetně finančních příspěvků na ně. Podrobné zápisy z jednání rady obce
naleznete na webových stránkách obce.
Lubomír Duda

Jednou větou
Od konce ledna proběhlo v naší obci mnoho kulturních a sportovních
akcí. Probíhaly také práce spojené s úpravami, opravami a výstavbou
v obci.
Dovolte mi jednou větou některé kulturní akce připomenout:
 25. ledna o. s. Karabina uspořádala turnaj ve stolním fotbalu
 29. ledna jsme navštívili divadlo Gong
 Od 2. února začal ordinovat v obci každé pondělí klinický logoped
 3. února se uskutečnil zápis do prvního ročníku naší školy
 14. února proběhla v PD beseda s Ivo Šmoldasem a dopoledne masopustní veselí
 7. února se promítal v PD film „Století Miroslava Zikmunda“
 5. března se konal v PD hudební koncert naší mládeže
 7. března se bavili naši hasiči na zábavě ve Vraném
 9. března byl uskutečněn další zájezd na divadelní představení
„Vyhazovači“
 15. března se konalo pro děti divadélko „O Šípkové Růžence“
 24. března proběhlo ve velkém sálu PD povídání s Hankou Křížkovou
a Ivou Hüttnerovou
 21. března se konal jarní turnaj ve stolním tenisu
 22. března se uskutečnilo tradiční vynesení zimy a přivítání Jara
 28. března uspořádal lesní klub skřítka Pohádky ve spolupráci s obcí
jarní úklid lesa – bohužel za prakticky nulové účasti zvolských občanů
 1. dubna se uskutečnila v obecních lesích inspekce životního prostředí
a potvrdila v nich zodpovědné hospodaření
 4. dubna proběhl ve Zvoli sběr nebezpečného odpadu
 5. dubna bylo pro děti loutkové divadlo, proběhla i velikonoční bohoslužba se zpěvy
 11. dubna pořádali zvolští zahrádkáři zájezd do Litoměřic. Konal se
také pochod jarní zvolskou přírodou „Zvolská botička“

 18. dubna se uskutečnily tradiční jarní rybářské závody na velkém
rybníku
 22. dubna jsme vyslechli zajímavé povídání pana Josefa Klímy
 25. dubna byl uspořádán další ročník „Zvolského běhu“. Odpoledne se
v Černíkách pořádal „Černický slet a maškarní rej“ a ještě naši šachisté
pořádali turnaj o zvolského medvěda
 26. dubna také vyběhli orientační běžci na svůj tradiční závod
 30. dubna se sešly všechny čarodějnice na hřišti Sokolu Zvole. Byla
večer také ohnivá show
 16. května jsme dopoledne vítali nové občánky obce a odpoledne popřáli mnoho zdraví našim jubilantům
 19. května jsme si povídali s Janou Šulcovou a Rozálií Víznerovou
 24. května proběhla v PD oslava 100 let zvolských včelařů spojená
s výstavou a přednáškami
 29. května se konala za spoluúčasti obce ve zvolském kostele „Noc
kostelů“
 30. května byl v Černíkách velmi vydařený Dětský den ve stylu „military“. Od tohoto dne také v PD probíhá až do konce června výstava
obrazů Zdeňka a Jana Marčíkových
 31. května se konalo ve velkém sálu PD promítání filmu „Fotograf“
 10. června proběhl v PD koncert našich mladých hudebníků
 17. června jsme si povídali s panem Ondřejem Hejmou
 26. června nás navštíví a besedu v PD uskuteční RNDr. Václav
Větvička.
Samotného mě překvapilo, jak bohatý a pestrý společenský život je
v naší obci. Díky za to všem pořadatelům.
Lubomír Duda
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ČERNÍKY

Černický slet 2015

V sobotu 26. 4. 2015 se v Černíkách u zahrádkářů sešly maškary
všeho druhu na třetím ročníku Černického sletu. Nejprve se masky
všem představily na pódiu a poté během soutěží proběhlo hlasování
o nejkrásnější maškaru. U dětí vedly čarodějnice a zombíci. S převahou však vyhrála malá princezna Růženka.
Mezi dospěláky byla jen jedna čarodějnice – Černína z Černík, která
akci spolu s majorem Huligenovou a předsedou zahrádkářů, Rosťou
Betincem moderovala. Polovina dospěláckých masek byla uniformovaná. Byli mezi nimi jak vojáci, tak policistka. Něžnější polovinu zastoupily červená Karkulka a květinová víla. Předvedl se i „Fanatický
fanoušek“ naší hokejové reprezentace. Nejúspěšnější byl však Hejkal.

Vítězné masky dostaly nejen věcné dary, ale hlavně zodpovědný úkol
zapálit čarodějnickou hranici. Poté si na ní všichni vyhladovělí účastníci opekli buřtíky k večeři.
V průběhu odpoledne si děti zahrály hry a soutěžily o různé sladké
i věcné ceny. Pro dospělé návštěvníky byla připravena pivní štafeta
a různé zábavné soutěže. Večer byl zakončen diskotékovým rejem
maškar a všech ostatních účastníků. Počasí nám přálo, začalo pršet
až po soumraku. Akce se zúčastnilo něco přes osmdesát spokojených
návštěvníků.
Děkujeme za důkladnou přípravu všem dobrovolníkům z řad členů
ZO ČZS Černíky.
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Dětský den „MILITARY DAY“ v Černíkách
Dětský den pro děti ze Zvole, Černík a okolí se v sobotu 30. května
2015 konal tradičně na parcele svazu zahrádkářů v Černíkách. Letos
měl podtitul „MILITARY DAY“. Tento den se nesl ve znamení
ukázek části integrovaného záchranného systému, tedy Policie ČR
a Hasičského záchranného sboru.
Návštěvníci měli unikátní možnost si po celou dobu akce prohlédnout vystavenou expozici amerických vojenských historických vozidel z období druhé světové války a války ve Vietnamu. Bylo vystaveno
8 vozidel, mezi jinými vozidla zn. Doge a Wylis, které byly vyrobeny
v letech 1941 až 1943. Děkujeme členům historického klubu 3. armády Plzeň, a zvláště Martinovi Uhrovi, za to, že jsme se v Černíkách
mohli všichni pokochat těmito historickými skvosty a dozvědět se
zajímavé informace o těchto vozidlech.

vozidla nacpalo celkem 73 dětí. Normálně, ke služebním úkolům slouží
k převozu deseti policistů (těžkooděnců).
Další zásah předvedli dobrovolní hasiči ze Zvole, pod velením Tomáše
Hrachovce, kteří za pomoci hydraulických kleští vyprošťovali řidičku
havarovaného vozidla. Aby se ke „zraněné“ řidičce dostali, museli rozstříhat celý bok auta, oboje dveře i sloupek. Všichni jsme se shodli,
že bychom se nikdy nechtěli dostat do stejné situace v reálném životě.
Snad tento zážitek povolí nohu na plynu některým riskujícím řidičům.
Hasiči připravili pro děti soutěž o ceny ve srážení plechovek proudem
vody z hasicí pistole. Pro děti i dospělé byla po celou dobu k dispozici
střelnice, kde proběhla soutěž ve střelbě ze vzduchovek. Zde se o bezpečnost účastníků starali spolu s příslušnicemi Policie ČR i organizátoři akce. Děti si také zazávodili na překážkové dráze.
O úvodní představení pro diváky se postarali policisté z Obvodního ředitelství policie Praha IV, Oddělení hlídkové služby, kteří předvedli ukázku zásahu proti nebezpečnému pachateli ve vozidle, jeho zneškodnění
a zatčení. Pozoruhodné bylo, že tým zasahujících policistů byl tvořen
převážně policistkami. Ač ženy, tak vzbuzovaly patřičný respekt. Dále
předvedli použití zbraně (tzv. vrhače), která se využívá k zastavení pachatele. Ukázku předvedli na svém veliteli a zároveň našem předsedovi
ČZS Černíky, ppor. Bc. Rastislavu Betincovi a na dalším dobrovolníkovi, Milanovi Hodačovi. Děti s rodiči mohly navštívit stánek policie, kde
byly vystaveny služební pomůcky a zbraně, které používá Policie ČR.
Dále si mohly vyzkoušet daktyloskopii tj. snímání otisků prstů, a taky
dýchání do alkoholtestru (drägeru). Děti obdržely od policistů ve stánku spoustu praktických dárečků. Mimo jiné proběhla soutěž, kde šlo
o to, kolik dětí se vejde do policejního zásahového transportéru VW LT.
Proběhly dva pokusy. Na první to bylo 43 dětí a na druhý se do tohoto
Závěr patřil překvapení od zvolských dobrovolných hasičů. Připravili
pěnu, kterou nastříkali do vyhrazeného prostoru cca 10 × 10 metrů.
Děti se v této hmotě při muzice pěkně vyřádily. Mnozí dospělí také
neodolali a „zabořili se do pěny“. Všechny děti odcházely s plno zážitky a dárečky. Letošní Dětský den v Černíkách se povedl. Soutěžilo
necelých sto dětí a celkem přišlo kolem tří set lidí.
Veliký dík patří Policii ČR, konkrétně policistům a policistkám Oddělení
hlídkové služby OŘP Praha IV, dobrovolným hasičům ze Zvole a členům historického klubu 3. armády Plzeň v čele s Martinem Uhrem.
Během celého dne jsme si i pochutnali na vynikajícím guláši a klobáskách, včetně dalšího občerstvení v našem prodejním stánku. Děkujeme
i všem dobrovolníkům z Černík, a velký dík patří Rastislavu Betincovi,
který tuto akci vymyslel a celou zorganizoval.
Zapsala: Lenka Betincová
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VE ZVOLI SE TAKÉ STALO
Tak si to shrneme
Každý ví, že rok končí v prosinci. Učitelská veřejnost to má však jinak
– my počítáme roky školní. Náš konec je v červnu (a věřte, že někdy téměř doslova). A vždycky, když se ten konec blíží, si bezděky vzpomenu
na vyprávění pana Donutila a jeho větu: Pořád se něco děje.
Dlouhou dobu nás straší nedostatek volných míst v mateřinkách, který
v naší lokalitě přerostl do obřích rozměrů. S tím ovšem také souvisí
hrozící nedostatek volných míst na 1. stupni a později samozřejmě i na
druhém. Zákon nařizuje ředitelům, aby si poradili sami. Nikdo ze zástupců státu se však nechystá podat pomocnou ruku.
Před dvěma lety jsme proto rádi využili ochoty vedlejší obce a v rámci
rychlého zajištění služeb školky jsme se dohodli na zřízení detašovaného pracoviště v Ohrobci. A co se nestalo? Každým rokem se hlásí dětí
víc a víc, takže nám kapacita opět nestačí. Starostové se zase dohodli
a v Ohrobci se detašované pracoviště rozšiřuje. Není to však jednoduchá záležitost.
Každý, kdo se někdy setkal s úředním šimlem, si jistě představí, co stohů různých žádostí, povolení, příloh, rozhodnutí, posudků a tak dále,
a tak dále, to vyžaduje. Věříme, že se vším šťastně prokoušeme a na
podzim otevřeme druhou třídu pro 22 zájemců. Zatím jsme však museli vydat rozhodnutí o nepřijetí dětí, které se nevešly. Ve chvíli, kdy
budeme mít kolaudační souhlas a s ním i rozhodnutí o navýšení kapacity školky, okamžitě vypíšeme dodatečný zápis.
Před zápisem do školky proběhl ještě zápis do školy. Přišlo 47 adeptů
na vzdělání ze Zvole, Ohrobce, Březové i odjinud a já si opět potvrdila, že je jen otázkou času, kdy se k nám nevejdou ani Zvoláci, kteří
mají na přijetí do naší školy nárok. A jako na zavolanou – ohrobecký
obecní úřad se stěhuje do jiné budovy. Co s tou stávající? NO PŘECE,
CHYBÍ NÁM ŠKOLA!!! Je to tu znova: projekt, ne takhle to nejde
(nízké stropy), dobře, vykopeme podlahu (to by šlo, hygiena to vezme),
žádost o stavební povolení, výběrové řízení, žádost o navýšení kapacity… Zkrátka, mohu přijmout všechny, kdo se k nám hlásí. Je samozřejmě možné, že se vše nestihne do 1. září, ale získala jsem povolení
na využití družiny, pokud bude mít stavba nebo správní řízení nějaké
zpoždění. Řešení je to dlouhodobé, přestavbou totiž vzniknou 4 třídy,
které postupně zaplníme.

V průběhu roku jsme zaznamenali požadavek na úpravy ve stravování. Vedoucí školní jídelny proto oslovila holistickou odbornici
MUDr. Hájkovou s prosbou o konzultaci při sestavování jídelníčků
a případnou pomoc při volbě správných potravin. Paní doktorka
Hájková neshledala žádné chyby, dohodly se však na tom, že je možno v první řadě ozdravit pitný režim a dopolední svačinky v mateřské
škole. Další na řadě budou polévky. Chceme vařit zdravě, ale zároveň musíme dodržovat zákonem stanovený spotřební koš a finanční
limity. Musím však bohužel konstatovat, že naši snahu nejvíce brzdí
nechuť dětí jíst jídlo, které neznají, ochutnat zeleninu ať už v syrovém či vařeném stavu je pro mnohé z nich nemyslitelné, ani ryby se
nesetkávají s přílišným nadšením, takže když vidíme odpadkový kbelík plný netknutého lososa, je nám to líto. Jídelníčky mohou rodiče
samozřejmě sledovat na webu školy. Na konci školního roku průběh
spolupráce s doktorkou Hájkovou vyhodnotíme a příští rok budeme
pokračovat dle nastaveného programu.
Vrátím se k nadpisu a shrnu školní rok. Mnohé se povedlo, něco
se nepovedlo. Ze všeho je potřeba vzít si poučení. Velmi děkujeme
všem, kteří chápou naše složité poslání, a pomáhají. Vždy se nám velmi hodí fyzická pomoc při pořádání akcí mimo školu (doprovod na
cyklovýletech, plavání, výletech atd.) Někteří mohou pomoci materiálně i finančně. Za jejich peníze nakupujeme dětem moderní výukové
pomůcky.
Předpokládaný počet žáků v příštím roce je 155. Letos nás opouští
25 páťáků. Těm, kteří se dostali na víceletá gymnázia, moc gratulujeme
a všem přejeme samé úspěchy. Věříme, že u nás získali dobrý základ
pro další studium a že jsme přispěli k výchově sebevědomého člověka,
který se ve světě neztratí.
Závěrem bych chtěla poděkovat celému pedagogickému sboru za
jeho práci velmi často nad rámec jeho povinností. Všem přeji krásné
prázdniny a se začátkem školního roku opět hurá do práce.
Lucie Strejcová
ředitelka školy

Pootevřené okénko do knihovny
a kulturního dění v polyfunkčním domě
Samotné se mi tomu nechce věřit, ale již uplynul rok od zahájení mé pracovní činnosti ve funkci knihovnice a kulturně-výchovného pracovníka
v Polyfunkčním domě.
Čtenářská rodina se nám rozrostla již na 90 členů. Doufám, že do
konce kalendářního roku to dorovnáme na stovku. Připravila jsem vyhodnocení nejpilnějšího
čtenáře, dospěláka i dětského. Za dospělé čtenáře to vyhrála na celé čáře
paní Věra Mocová, přečetla od otevření knihovny 49 knih. Nejpilnější
dětský čtenář je Eliška
Šedová, přečetla 12 knih.
Pilní čtenář i budou

obdarováni, čím jiným,
než krásnými knížkami,
které laskavě darovalo
nakladatelství, jehož
zřizovatelé žijí u nás ve
Zvoli. Paní Evo, MOC
DĚKUJEME!
Zavzpomínáme krátce
na programy, které jsme
si tady společně užili. Měli jsme tu čest u nás uvést populární osobnosti: Hanku Křížkovou, Ivu Hüttnerovou, Borise Hybnera, Iva Šmoldase,
Josefa Klímu a Janu Šulcovou s dcerou Rozárií Víznerovou. V červnu
ještě také uvítáme Ondřeje Hejmu a pana RNDr. Václava Větvičku.
Z každé návštěvy, která u nás proběhla, čišela radost, pohoda a pozitivní energie, kterou nám pozvaní umělci předávali. Vzkazy, které
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nám vepsali do naší pamětní knížky, mluví za
vše. (Jsou k nahlédnutí
v knihovně).
Proběhly u nás samozřejmě i další akce – hudební
koncerty, dětské zábavně-sportovní programy,
loutková divadélka, výstavy, filmy a milá setkávání, například kulinářek či zahrádkářů. Svoji zručnost nám naši obyvatelé odhalili při velikonočním jarmarku. Předvedli
krásnou řemeslnou práci. Nahlédli jsme do různých technologických
postupů: pletení z pedigu, pletení pomlázek, háčkování, paličkování,
patchworku, vitráží, ozdobného drátkování vajíček, výroby 2D přáníček.
Bylo se na co dívat.
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Završení kulturní sezóny
svěříme našim dětem.
Připravily si a pilně nastudovaly různá představení,
která nám ve společenském sále předvedou.
Přes prázdniny vás necháme odpočinout, užívejte si
krásného počasí a radostí
léta. Hned v září to ale zase rozjedeme. Naše pozvání přijaly Martha a Tena
Elefteriadu a 16. 9. 2015 povypráví a zazpívají něco z jejich krásného repertoáru. Vstupenky začneme prodávat od 1. 9. 2015 cena 150 Kč.
Loučím se s vámi s přáním pohody, nejméně takové, jaká vládne u nás
v Polyfunkčním domě při vašich návštěvách.
Věra Humlová

Noc kostelů
29. května 2015 se ve zvolském kostele sv. Markéty pořádala již tradiční Noc kostelů, tedy akce pořádaná v mnoha svatostáncích po celých
Čechách a Moravě. Smyslem této události, která se poprvé konala před
jedenácti lety v Rakousku, je otevřít posvátný liturgický prostor široké
veřejnosti, zpřístupnit krásu sakrální architektury a také přiblížit život
jednotlivých křesťanských sborů a církví.
Ve Zvoli jsme „Noc kostelů“ zahájili programem pro nejmenší návštěvníky,
kteří mohli nahlédnout do všech koutů kostela (bylo možné se podívat i do
podkroví a k věžním hodinám), ale třeba se i zúčastnit výtvarné dílny, pátrat po stopách nejznámějšího českého světce Jana Nepomuckého při plnění různých úkolů, či si vytvořit z keramické hlíny hvězdičku, která bude
o Vánocích zdobit
noční nebe zvolského betléma.
Hlavní program
začíná vystoupením netradiční moderátorské
dvojice v podání
„šesťáků“ Markéty
Hudouskové
a J o s e fa K u č i .

Jistým hlasem
uvádějí vystoupení dětského sboru místní ZŠ pod
vedením Lucie
Strejcové i následný program
v podání malých muzikantů
z místních ZUŠ.
V rch o l ve č e r a
je vyhrazen folkrockové skupině Oboroh z východních Čech, která svým
koncertem odměnila odhodlání návštěvníků setrvat až do pozdních nočních hodin. Závěrem je vysloveno požehnání všem přítomným i celé obci.
Neméně potřebnou součástí „Noci“ je i hojně navštěvovaný občerstvovací
stánek s utopenci, svařeným vínem a jinými pochutinami.
Noc kostelů ve Zvoli by se nemohla konat bez podpory místní farnosti,
obce a mnoha sponzorů z řad místních podnikatelů i drobných dárců.
Jsme rádi, že se kostel sv. Markéty stává přirozenou součástí našeho
dění a jsme připraveni přivítat každého návštěvníka kostela nejen při
této akci, ale i při každé jiné příležitosti.
Vladimír Hudousek

Filipojakubská noc ve Zvoli
Také ve Zvoli jsme si připomněli nefalšovanou filipojakubskou noc, která se slaví již v dobách starověku a ve spíše žertovné a pohodové podobě přetrvala až dodnes. V minulosti tomu ale tak vždy nebylo. Noc
z 30. dubna na 1. května byla od nepaměti považována za magickou.
Naši předkové věřili, že v tuto dobu se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků.
Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních
slují, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem tohoto starého
lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti.
Ve Zvoli se již vlivu čarodějných sil snad obávat nemusíme a „oslava
čarodějnic“ proběhla v poklidném duchu. Program zejména pro nejmenší účastníky byl připraven na místním hřišti a děti snad neměly
čas na nudu. Hry s odměnami, skákací hrad, projížďky na koni a soutěž o nejhezčí čarodějnici nebo čaroděje dokonale rozproudily pozdní odpoledne. Pořadatelé měli těžkou hlavu s vyhlášením nejhezčí
masky jak mezi dětmi, tak i mezi dospělými. Všechny masky byly
dokonalé a zasluhovaly odměnit.

Po zapálení hranic e s p ove de nou čarodějnicí
se rozjelo nejen
opékání špekáčků, ale i hudební
produkce v podání Petra Prokopa
a Lucie a Jardy
Strejcových.
Již za tmy jsme
mohli shlédnout vydařenou ohnivou show. Oslava čarodějnic se
povedla a protáhla do pozdních nočních hodin. Přispěla nejen
k radosti dětí, ale i k setkání zvolských sousedů, kteří se v hojné
míře, bez rozdílu na své politické přesvědčení, při této příležitosti
sešli.
Vladimír Hudousek
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Sto let včelařské organizace ve Zvoli
Sto let v životě včel není dlouhá doba, protože v dnešní podobě žije
včela na Zemi již 15 milionů let. Je jedním z mála druhů hmyzu, které
člověk chová pro svůj užitek. Domácím zvířetem ale včela v pravém slova smyslu není, protože si zachovala přirozené instinkty a je schopna žít
bez lidské péče.
Členové základní organizace včelařů ve Zvoli si připomněli stoleté jubileum
založení včelařského spolku výstavou, která byla rozdělena do dvou etap.
V pátek 22. května se s exponáty seznámili žáci základní a mateřské školy.
Včelaři dětem vyprávěli o chovu včel, jak se získává med, co při včelařské
práci používají a jaké včelí produkty existují. Viděli zde i 16 000 let starou
neolitickou nástěnnou malbu z Pavoučí jeskyně, nalezenou ve Španělsku,
která znázorňuje vybírání medu divokým včelám. Nejvíce otázek vyvolal
skleněný úl s živými včelami a nejvíce radosti přítomným dětem udělal ruční medomet. Výstava děti seznámila s vývojem včel, jejich funkcemi v úlech
a životem ve společenství. Získaly představu, jak vypadá včelařský rok a jak
jsou včely pro život na zemi důležité. Jednotlivé třídy a výtvarné kroužky
nám na oplátku vyrobily papírové včelky, plakát k výročí a mnoho dalších
krásných obrázků s tématikou včel. Návštěvníci si je prohlédli na jednotlivých výstavních panelech v prostorách polyfunkčního domu. Výborně to
doplnilo atmosféru výstavy a ukázalo to, jak jsou včely vnímány očima našich dětí. Odměnou dětem byly domácí medové perníky a sladkosti. Autoři
tří nejhezčích obrázků byli obdarováni tričkem s výšivkou k tomuto stoletému výročí.
V neděli 24. května proběhla hlavní část programu celé včelařské akce,
která byla vyvrcholením
oslav pro širokou veřejnost. Cílem bylo ukázat
práci včelařů a propagovat konzumaci kvalitního
českého medu.
Po přivítání všech přítomných předseda včelařů
Vladimír Kopal poděkoval
představitelům obcí Zvole
a Vraného nad Vltavou za
finanční i nehmotnou pomoc, bez které by výstavu
nebylo možné zrealizovat. Starosta obce Zvole
Ing. Miroslav Stoklasa
následně vyjádřil uznání

chovatelům včel za prospěšnou činnost mající
kladný vliv na životní prostředí v regionu a základní
organizaci předal jako dar
obce přístroj na vyvařování vosku z celých rámků
s přístrojem na kontrolu
množství vody v medu.
Následovala prohlídka
historických exponátů, pomůcek, úlů a názorných
panelů. Ty znázorňovaly
chov včel, včelí produkty
a jejich využití v domácnosti, v kosmetice a farmacii (med, včelí jed, mateří kašička, propolis, pyl)
a vysvětlily, proč je zdravější sladit medem místo
cukrem.
Přednášky přítele Ing. Pavla Konečného posluchače blíže seznámily například s využitím včelích produktů v apiterapii (léčbou astmatu, likvidací plísní, hojením ran). Dozvěděli jsme se, jakým způsobem přistupují
ke včelaření chovatelé v jednotlivých státech EU a USA. Školitel pohotově odpovídal na různé otázky laické veřejnosti i včelařů a uváděl konkrétní příklady léčby vlastní rodiny, což bylo velmi zajímavé.
Celou včelařskou akci provázela ochutnávka jednotlivých druhů medu
(pastovaný, řepkový, květový, medovicový) z loňské i letošní snůšky.
Pro dospělé návštěvníky byla připravena ochutnávka medoviny od vyhlášených včelařských výrobců, doplněná medovinou přítele Maršálka.
Veškeré zákusky a perníčky pro hosty byly připraveny dle domácích receptur a je třeba poděkovat výrobkyním těchto sladkostí.
Doufáme, že oba včelařské dny svou náplní potěšily a poučily malé i velké návštěvníky a ukázaly, co včelaření obnáší, proč se nebát včel i jak
můžeme včelí produkty využívat v péči o vlastní zdraví. Nás včelaře naopak potěšila velká návštěvnost a zájem zúčastněných o problematiku
včelaření.
Naším přáním je, aby takovéto akce pokračovaly dále, a přispěly tak
k propagaci včelaření, větší konzumaci medu z domácí produkce a hlavně k rozšíření našich včelařských řad o další mladé včelaře.
Vladimír Kopal

Zpráva o činnosti spolku zahrádkářů ve Zvoli
Výroční členská schůze Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zvole dne 25. 4. 2015 zhodnotila práci za uplynulý rok. Zprávu přednesl
za nepřítomného předsedu ing. Sajdla pan Princ. Zprávy o příjmech a čerpání rozpočtu za rok 2014 a návrh rozpočtu na r. 2015 přednesla paní Marková,
hospodář spolku. Kontrolní komise zprávy o hospodaření schválila.
Velmi úspěšné byly tři zájezdy, do Litoměřic a do Lysé nad Labem na zahrádkářské výstavy, a do Kutné Hory, jejíž městská památková rezervace
je zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Úspěšné bylo moštování jablek. Vyrobilo se celkem 821 l moštu, z toho
107 litrů pro členy spolku. Půjčovali jsme drtič větví za nezměněnou
cenu (70 Kč/den členové ZO ČZS Zvole, 100 Kč ostatní). Průběžně
jsme prováděli opravy klubovny, skladu a moštárny.

Na program každé výroční členské schůze zařazujeme odborné přednášky o pěstování ovoce, zeleniny a květin, a o ochraně před škůdci
a chorobami. Na letošní schůzi jsme doporučili vysazování ovocných
keřů (rybízy, angrešty, maliny), vhodných odrůd jádrovin (jabloní,
hrušní), peckovin a také vinné révy. Pokud už jsou na zahradě túje
a lesní stromky, je důležité o ně pečovat – stříhat, krátit a nenechat
je přerůst přes výši plotu nebo domu. Nejenže už nejsou krásné, ale
dokonce ohrožují budovy nebo elektrické vedení a stíní v sousední zahradě. Okrasné jalovce jsou dokonce přenašeči (zimními hostiteli) rzi
hrušňové, která se na hrušních projevuje oranžovými skvrnami na listech a výrazně strom oslabuje.
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Členskou schůzi navštívil pan Kopal, předseda včelařů, který pohovořil
o množství a zdravotním stavu včelstev v našem kraji. Byli jsme pozváni

11
na jejich výroční schůzi, která se bude konat dne 24. 5. Členskou schůzi
přišel pozdravit také pan starosta Ing. Stoklasa. Oznámil, že v letošním
roce budou neziskové organizace mít opět možnost čerpat dotace, například na údržbu a opravy majetku. Případnou dotaci bychom využili na
opravu zařízení moštárny, střechy a také na zájezdy. Dotace představuje
pro náš spolek velkou podporu, vyjadřujeme tímto poděkování.
Naše členská základna stárne (65 členů k 31. 12. 2014), potřebujeme nové
mladší členy, uvítáme každého zájemce o práci u zahrádkářů. Letos jsme
ocenili 15 členů - jubilantů věcným dárkem a přáním zdraví v dalším životě.
V letošním roce máme v plánu opět zájezd do Litoměřic a Lovosic, kde je
možnost nakoupit levnější hnojiva, postřiky i stromky. Další zájezd bude
do Lysé nad Labem na výstavu květin a ovoce. V září plánujeme zájezd do
Kroměříže, kde chceme navštívit nově otevřené zahrady a Arcibiskupský
palác, který je spolu s Květnou a Podzámeckou zahradou zapsán na listinu
světového kulturního dědictví UNESCO.
Věra Vyskočilová

Hasičská zbrojnice
Je vlastně hotovo. Zbývá stavební kolaudace, jejíž termín je 11. 6. 2015
a 27. 6. 2015 pak den otevřených dveří s oficielním přestřižením pásky. Hasiči ukázali, že svépomocí udělat kus práce jde i v dnešní době.
Ta svépomoc byla podmínkou přidělení krajské dotace ve výši 0,5 milionu korun. Výsledek stojí za to. Zázemí, kde hasiči získají sklad, tolik
potřebnou šatnu a dvě sprchy, rozšíří se klubovna s kuchyňským koutem.
Čtrnáct měsíců práce po odpoledních a víkendech. Jednou z posledních
úprav byl i vjezd. Žulová dlažba byla vybrána jako nejvhodnější materiál,

který bez problému přenese těžká hasičská auta a zároveň nebude rušit
prostředí návsi. Výsledek můžete přijít posoudit všichni.
Na závěr poděkování. Poděkování všem, kteří tu svépomoc vzali vážně a ruku k dílu přiložili. Jmenovitě to byli především
Jaroslav Boháček ml., Michal Sýkora, Jaroslav Hrachovec, Jaroslav
Hrachovec ml., Tomáš Hrachovec, Tomáš Hrachovec ml., Karel
Trefil, Oskar Bartoš a František Heil.
Sepsal Mirek Stoklasa

Nová hasičská zbrojnice
Nová hasičská zbrojnice na návsi J. Štulíka č. p. 627, začala vznikat
v roce 1966. Projekt a výstavbu nové zbrojnice zrealizoval tehdejší místní
národní výbor s členy hasičského sboru a místními dobrovolníky v takzvané Akci „Z“, jak se tehdy říkávalo, a bylo zvykem občanů, přiložit
ruku k dílu. Na tehdejší dobu, vznikla v celku moderní hasičárna, kde
byla vybudována dvě stání pro hasičské vozy, sklad pro (náhradní díly,
hadice, PHM) dále suchý záchod a malá klubovna s naftovými kamny,
kde se členové sboru mohli scházet a plně využít nové prostory.
Následující rok 1967 byl rokem plným oslav, a to 700 let
založení naší obce Zvole.
Každý měsíc probíhala nějaká
oslava v různé části obce, ať to
byla plesová sezóna, fotbalový
turnaj nebo sraz zahrádkářů,
myslivců a jiných spolků, tak
červen připadl hasičům, i když
hlavní oslavy probíhaly na
návsi v měsíci červenci. Ano,
4. června 1967 kdy proběhlo
v rámci oslav slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice,
a to i při příležitosti konání
soutěže v požárním sportu
u nás ve Zvoli.
Postupem času a ubíháním let
ale tyto prostory přestaly vyhovovat a bylo třeba situaci řešit s dalším vývojem techniky
a požadavků na náš hasičský

sbor a vznikající zásahovou jednotku. Na přelomu 90. let a let 2000
jsme dokázali na objektu udělat novou trapézovou střechu, vybudovat
ústřední topení, přípojku na vodovod, kanalizaci a malou toaletu s umyvadlem, což nám aspoň trochu usnadnilo život v hasičárně. Během roku
2002 nás potkal zátěžový test, kdy nás překvapily povodně, na které
jsme opravdu nebyli připraveni, a zjistili jsme, že naše zázemí, technika,
výstroj a výzbroj není v takovém stavu, v jakém by na tuto dobu měla být.
Ještě v tomto roce se podala žádost na krajský úřad o novou modernější
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techniku a překvapivě nám bylo vyhověno. V lednu roku 2003 jsme si
přivezli CAS 32 T-815 a s tím nám nastaly další starosti, protože jsme
měli malá vjezdová vrata a Tatra se nám nevešla do garáže. Proto jsme
se po dohodě a podpoře s obecním úřadem pustili do vybourání starých
a namontování nových vrat, které nám vyrobila odborná firma. Všechny
výše zmíněné práce si hasiči vždy dokázali udělat sami, a tím začala
vznikat i myšlenka na opravu, přístavbu či rekonstrukci celého objektu.
Začali jsme malovat na papír, chodili okolo budovy a zjišťovali, co a jak
by šlo předělat, měřili vzdálenosti, abychom věděli, co a kam umístit
a rozdělit požadavky, které jsme do budovy chtěli vtěsnat. Proto jsme si
v roce 2007 podali žádost o dotaci na krajský úřad a hle, nastala nečekaná skutečnost. Při vyřizování této žádosti se zjistilo, že pozemek pod
hasičskou zbrojnicí nepatří obci ani hasičům a začaly komplikace, ale
během následujícího roku 2008 se podařilo vše vyřídit, pozemek získat
a na katastru nemovitostí zapsat nového majitele – obecní úřad Zvole
a mohlo se pokračovat. V roce 2009 nás ale čekaly oslavy 100 let založení Sboru dobrovolných hasičů ve Zvoli, které se povedly ve všech směrech, a obnova hasičárny šla stranou, protože se všichni plně věnovali
přípravám oslav našeho SDH.
Otázka obnovy hasičárny se opět narodila z kraje roku 2012, kdy jsme
se sešli na obecním úřadě a dohodli se, kdo a jak se postará o vzniknutí
celého projektu rekonstrukce hasičárny. Projekt se dařilo vyřídit celkem
zdárně, ale čekala nás otázka, jakým způsobem případnou rekonstrukci
budeme financovat. Naskytla se možnost a požádali jsme Krajský úřad,
který vypsal dotace na opravy hasičských zbrojnic ve výši 500 000 Kč

Den otevřených dveří
Dne 27. 6. 2015 od 14:00 hod. vás SDH Zvole zve
na slavnostní otevření zrekonstruované hasičárny.
*14:00 hod. Zahájení a přestřihnutí pásky
*15:00–17:00 hod. Den otevřených dveří

s tím, že tyto finance budou využity materiálově a ne firmou. Projekt byl
hotový vč. stavebního povolení, žádná odpověď z KÚ nepřicházela, ale
přesto jsme se během března roku 2014 po dohodě s obecním úřadem
pustili do práce a začali svépomocí budovat. Scházeli jsme se po sobotách, nedělích, během týdne v odpoledních hodinách, prostě jak kdo mohl
a kdo chtěl přiložit ruku k dílu. Bourali jsme staré zdi, kopali nové základy,
tahali nové rozvody elektřiny, vody a odpadů, zdili, štukovali, malovali,
pokládali obklady a dlažbu, no prostě se přiučili mnoha řemeslům, ale
stálo to za to. Nově zrekonstruovaná hasičárna má přesně to, o co jsme
léta bojovali. Nebyl to jednoduchý projekt a práce, která nás všechny stála
mnoho úsilí, ale povedlo se.
Krajský úřad nás během roku obdařil výše zmiňovanou dotací, ale to by
nám bohužel nestačilo. S tím jsme tak trochu počítali, že finance budou
chybět a obecní úřad se k tomu postavil velice kladně, jinak bychom ani
nemohli začít. OÚ Zvole nám přidal nemalou částku cca 800 000 Kč,
za což jí patří velký dík.
Hotovo ještě úplně nemáme, čekají nás dodělávací práce, ale během jednoho roku nám vzniklo perfektní zázemí. Touto rekonstrukcí se nám
povedlo vybudovat nové garáže, šatny pro zásahovou jednotku, sociální
zařízení, kuchyňka spojená s klubovnou, sklad hadic, armatur, náhradních dílů, PHM a malá ložnice pro odpočinek po dlouhodobějším zásahu. Se vším, co je v tomto článku vyjádřeno, bychom se chtěli pochlubit
i vám, občanům naší obce, bližšímu okolí a hasičům z našeho regionu.
Přijďte se proto podívat a srdečně Vás zveme na den otevřených dveří
v sobotu 27. 6. 2015 od 15:00.
Luboš Hrachovec
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Sportovní klub Zvole
má 10 let!
Už je to deset let, co v květnu roku 2005 vzniklo ve Zvoli sportovní
občanské sdružení s názvem „SK Zvole“. Toto sdružení vzešlo z iniciativy tehdy dvou nově se vytvářejících oddílů – šachu Medvědi pod vedením Jiřího Sladovníka a orientačního běhu vedený Tomášem Hájkem.
Následující rok k nim přibyl oddíl sportovního WU-SHU založený
Tomášem Veselým. Oddíly si postupně vydobyly své místo na slunci
a za tři roky činnosti sportovního klubu přesáhla členská základna
počet sta členů.
Pátým rokem přibyl oddíl stolního tenisu vedený Míšou Mařákovou.
V minulém roce SK Zvole podpořil založení dalších dvou oddílů: baletní přípravky a gymnastiky Myšky vedený Janou Veselou a oddíl trampolín Hopík vedený Jitkou Holíčkovou. Dnes má tedy SK Zvole šest
oddílů a ve členské základně zapsáno přes 210 členů ze Zvole i okolních obcí.
První dva roky předsedal SK Zvole Tomáš Hájek, následující dva
Jaromír Háněl. Po Jaromíru Hánělovi převzala vedení SK Zvole Jana
Straková. Na činnosti v posledních 10 letech mají zásluhu nejen ti, kteří se vystřídali ve vedení a výkonném výboru SK Zvole – Jiří Sladovník,
Tomáš Hájek, Jaromír Háněl, Mirek Stoklasa, Míša Řezníková, Katka
Hánělová, Jana Straková, Lenka Zimmerová, ale hlavně je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli i podílejí na činnosti jednotlivých oddílů za jejich obětavou práci a to jsou a byli především naši trenéři:
Tomáš Veselý, Tomáš Hájek, Míša Mařáková, Luděk Straka, Martin
Jungmann ml., Vojtěch Straka, Zdenka Gabrielová, Jitka Holíčková,
Jana Veselá, Helena Lešetická.

Oddíly kromě své činnosti pravidelně pořádají veřejné závody či turnaje,
či se exhibičně podílejí na veřejných akcích pro občany Zvole. SK podporuje také další akce pro zvolské občany – Zvolská botička, Dětský den,
Zvolské babí léto, Fotbalový park, Maškarní rej a další. V roce 2011 SK
Zvole zaštítil akci „Dejme dárek kostelu“, jejímž cílem byl nákup a instalace nového osvětlení v kostele.
Přejme si tedy, ať to druhé desetiletí činnosti SK Zvole a jeho oddílů je
minimálně tak úspěšné jako to první.
Tomáš Hájek
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Akademie SK Zvole
V úterý 28. dubna 2015 proběhlo v tělocvičně ZŠ Zvole vystoupení oddílů wushu, trampolín, baletní přípravky a gymnastiky. Za velkého zájmu
přihlížejících děti ukázaly, co se za poslední rok naučily. Některé výkony
byly opravdu obdivuhodné.
Oddíl trampolín Hopík pod vedením Jitky Holíčkové vznikl před necelým rokem a za tu dobu je vidět, že se děti naučily základy koordinace
pohybů a hlavně, že skákání děti baví. Oddíl wushu vedený Tomášem
Veselým dlouhodobě pracuje s dětmi i dospělými. Důležité je, že si vychovává nové trenéry mezi většími dětmi. Nyní připravuje závody na
celostátní úrovni. Oddíl baletní přípravky a gymnastiky Myšky vedený
Janou Veselou ukázal, jak se holčičky za necelý rok naučily ovládat složitá náčiní: stuhu, míč a obruč.
Chtěla bych poděkovat všem trenérům za jejich práci.
Jana Straková, předseda SK Zvole

Deset let oddílu orientačního běhu ve Zvoli
Počátky vzniku oddílu jsou ještě starší, ale oficiálně oddíl vznikl se
založením SK Zvole. Tedy před 10 lety. Důvod byl prostý, hledal jsem
pro svého syna sportovní aktivitu. Při studiu na vysoké škole jsem se
chtěl orienťáku věnovat, ale pro jiné aktivity k tomu nikdy nedošlo.
A tak jako „správný“ otec jsem se přes syna zpět k orienťáku dostal.
Přihlásili jsme jej do nejbližšího oddílu na Zbraslav, ale nesplňovalo
to naše představy.
Když se mi dostala do rukou orienťácká mapa zdejšího lesa, byl to
impuls k založení oddílu zde ve Zvoli. V prvním roce měl oddíl dvacet členů, v posledních pěti letech má oddíl okolo padesáti členů ze
Zvole a okolních obcí. Největšími úspěchy v minulých letech bylo
devět titulů přebornice středočeského kraje, které v minulých letech
získávaly Kateřina Zimmerová a Eliška Hájková. Tak uvidíme, kdo
bude jejich nástupcem.
Orientační běh, je sport, který pomáhá rozvíjet nejen fyzickou zdatnost, ale též samostatnost, rozhodování a kreativitu. Dává každému možnost, aby si zvolil vlastní tempo i vlastní postup na kontroly.
Na závodech jsou kategorie jak pro osmileté, tak i pro pětasedmdesátileté sportovce a sportovkyně. Navíc každý závod je jiný. Pro veřejnost
a školy bylo v minulých deseti letech uspořádáno přes pětačtyřicet

závodů v lesích či v obci. Tak si přijďte někdy orienťák vyzkoušet, možná že získáte zajímavé zážitky a objevíte své netušené možnosti.
Více o orientačním běhu a oddílu získáte na ob.skzvole.cz.
Tomáš Hájek
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Další rok s o.s. Karabina
Již pět let pořádáme akce, které jsou určeny pro celou rodinu. Naším
přáním a cílem je, aby se děti v naší vesnici nenudily a pokud chtějí,
mohly trávit svůj volný čas ve Zvoli. Chceme se scházet, poznávat se
a mít možnost sportovat a bavit se. Nejen nejmenší dětičky, ale všechny
věkové kategorie včetně rodičů a prarodičů zveme na naše akce, zaměření je tedy široké jak ve sportu, tak ve společensko-zábavní sféře.
Každoročně pořádáme minimálně 10 akcí, kde se všichni snažíme naplnit společný čas v naší obci. V minulém a už i letošním roce jsme
Vás pozvali např. na:
• Tradiční lednový TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU. Letos proběhl již pátý ročník oblíbené hry pro celou rodinu, kde fyzická zdatnost nehraje roli! Zúčastňují se všechny věkové kategorie, losujeme
dvojice a letos jsme připojili i mini hokej a tzv. šprtec.
• Od listopadu do května probíhá třetím rokem CVIČENÍČKO PRO
DĚTI v tělocvičně školy. Každé pondělí od 16.00hod.se mohou děti
vydovádět, nejmenší přijdou s maminkou a školkáčky si vyzvednu
v MŠ, učíme se obratnosti, hrajeme hry a řádíme.
• Březen byl ve znamení MAŠKARNÍHO REJE, a že se masky sešly
nádherné, stejně takové byly i dorty pro vítěze. Soutěže, hry a diskotéka Vás čeká i letos.
• Duben – návštěva v Libni s dětmi a rodiči MUZEUM HRAČEK,
majitel nechal děti prolézat i historické traktory, jako je řídit, fotit
se a ještě na mini nádraží vozil vláček dětem bonbony. Zážitek byl
dokonalý.
• Květen nám přál a počasí se vydařilo na FOTBALOVÉ RODINNÉ
ODPOLEDNE, utkali se všichni fandové fotbalu buď ve velké aréně

v turnaji, kde probíhaly boje o pohár a vítězové Zvoláci porazili
i mladší žáky ze Sparty, nebo další souboje probíhaly v „kleci“ či na
modulech, kde trpělivost a štěstí vyzkoušely i dívky a ženy.
• Září – pátým rokem spolupracujeme s BESIPEM a jízdu zručnosti
na kole i bezpečnost v provozu nebo znalost dopravního značení si
vyzkouší 40 dětí naší školy v testech i ven.
• Babí léto – přehlídka všech aktivit ve Zvoli. Spolky, sdružení i jednotlivci se mohou prezentovat a nabídnou dětem vyplnit jejich volný čas
zábavou a sportem.
• Listopad – TURNAJ V PEXESU A PUZZLE, akce pro celou rodinu,
účast veliká, každý proti každému, obtížnost jakou si kdo zvolí.
• VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ – pomoc profesionální vazačky,
krásné ozdoby a nadšení dívek a žen bylo pro nás velkou odměnou.
Obrovská účast a atmosféra nás zavazuje na další rok a už teď se těšíme, Vaše výrobky byly překrásné.
• Prosinec – MIKULÁŠSKÝ REJ, čertice, Mikuláš a anděl se nezastavili, taková to byla mela! Vystoupení všech sportovních klubů
z SK Zvole, korálkování, zdobení perníčků, výroba řetězu, balónkování, malování na obličej, diskotéka atd. Obrovská účast a radost
dětí z veselého odpoledne je to, proč Vám nabízíme společně strávený čas.
Děkujeme všem za podporu a zveme Vás i letos na akce KARABINY,
každou pozvánku zveřejníme včas na http://zvolske-akce.webnode.cz .
Vaše zastupitelka za Spolu pro Zvoli a Černíky
Zdenka Gabrielová, předsedkyně o. s. Karabina
Jana Fialová, koordinátorka akcí

Jaro na fotbalovém hřišti – mládež
Troufám si říci, že jarní část fotbalové sezony 2014/2015 byla pro naše
nejmenší fotbalisty úspěšná.
• Mladší přípravka suverénně vyhrála v okresním přeboru skupinu C,
ještě ji čeká okresní finále v Libčicích, kde si změří síly s ostatními
výherci skupin
z okresu (Průhonice,
Lety, Roztoky, PFA).
• Starší přípravka ještě nemá dohráno,
ale vypadá to na pěkné 5. místo v tabulce.
• Také starší žáci si
nevedou špatně, dvě
kola před koncem
jsou na 7. místě.
• Od fotbalového svazu se nám podařilo získat zdarma 40 lístků

•

•
•

•

pro mládež na fotbal „Setkání legend“ v pražském Edenu. Kluci si
atmosféru velkého stadionu patřičně užili a mohli v akci vidět mnoho
bývalých reprezentantů, kteří hráli za „repre“ ještě daleko před tím,
než se kluci narodili.
Ke konci června uspořádáme “Rozloučení se sezonou”, kde si děti
(máme v týmu i holčičku ) zahrají fotbálek proti rodičům a společně pak posedíme a opečeme si buřty.
A co nás čeká po prázdninách?
Pro fotbalovou sezonu 2015/2016, která začíná v září, přihlásíme do soutěže i mladší žáky (ročníky 2003 a 2004). Kluků je bohužel málo a tak dále hledáme do týmu spoluhráče. Kontakt je:
h.andronikova@email.cz .
Od letošního jara jsme otevřeli minipřípravku pro ročníky 2009
a 2010. Děti trénují zatím v pondělí od 17:30. Pokud máte doma
šikovné dítko, které má zájem hrát fotbal, ozvěte se na e-mail:
kopana.zvole@gmail.com .
Helena Andronikova
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XI. ročník O Zvolského Medvěda
V sobotu 25. dubna 2015 uspořádali Medvědi Zvole již jedenácté šachové klání. Letošních bojů se zúčastnilo 13 dětí a 15 dospělých. Mezi
kluky svedli o první místo líté boje Patrik Čížek, Ondra Marhold, Marek
Holub a Tomáš Jungmann. Vítězem se nakonec stal Marek Holub před
Patrikem a Ondrou. Mezi dospělými kraloval Ondra Máslo, který vyhrál všechny své partie. Druhý skončil Béďa Chaloupka starší a třetí byl Ondra Straka. Kategorii žen vyhrála Maruška Hánělová před
Dominikou Holubovou a Veronikou Čermákovou. Z početné skupiny
amatérů byl nejlepší Honza Láža.
Pořadí turnaje rodin:
5. Hánělovi
1. Máslovi
6. Lážovi
2. Holubovi
7. Čermákovi
3. Jungmannovi
8. Joujovi
4. Rybáčkovi
Luděk Straka

Zvolský běh
Dne 25. dubna 2015 od 10.00 hodin proběhl 13. ročník Zvolského
běhu. Tentokrát nás přivítalo nádherné teplé počasí, tak netypické pro
náš již tradiční běh. Na start všech kategorií se postavilo dohromady
57 závodnic a závodníků. Závodilo se již tradičně v 15 kategoriích, od
nejmladších dětí do 4 let – ty na padesát metrů – až po ženy 35 let
a starší – na 2150 m – a muže 40 let a starší – na 4300 m. V každé
kategorii těch mladších, závodilo tři až pět závodníků. Výjimku tvořily

kategorie starší žáci a dorostenci, kde v prvně jmenované byl pouze jeden a v druhé kategorii jen dva závodníci – škoda. Nejpočetněji byly
zastoupeny kategorie žen (7 závodnic) a mužů (dohromady 11). Těší nás
zejména, že mladých závodníků a závodnic bylo celkem 34. Věříme, že
chuť do běhání je neopustí ani v dalších letech.
Výborné bylo také rozcvičování závodníků před každým během pod
vedením na slovo vzaté odbornice Slávky Ročňákové. Pěkné počasí se
podepsalo také na několika nových traťových rekordech, což nás samozřejmě těší. Doufáme, že je to pro závodníky výzva i pro příští rok, tyto
nové rekordy opět překonat.
A vítězové? To byli všichni, kdo se zúčastnili. Umístění a časy jednotlivých závodníků naleznete na www.zvole.info. Věříme, že si závody všichni užili, o nejrůznější emoce rozhodně nebyla nouze.
Chtěli bychom poděkovat zejména Slávce Ročňákové a Karlu Matznerovi
za to, že ve Zvoli před 13 lety začali tyto závody pořádat, nevynechali
jediný ročník a oba ve všech, s výjimkou toho letošního (Karel nebyl ještě po přestálém onemocnění v plné formě), také závodili. V současnosti,
kdy v celé republice zažíváme boom nejrůznějších běžeckých závodů,
my už zde máme opravdu tradiční běžeckou akci.
Děkujeme také za pomoc všem organizátorům a dobrovolným pomocníkům, bez kterých by Zvolský běh nemohl proběhnout, za již tradičně
perfektní organizaci celého závodu.
Katarína Hánělová a Lubomír Duda
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Transbrody – závody na horských kolech
pro děti i dospělé, které máte za domem
Jak to všechno vzniklo
Nápad na pořádání závodu vznikl při společných projížďkách po
okolí a jeho smyslem bylo ukázat všem jaká krásná krajina, cesty,
ale i pořádné kopce jsou v našem okolí. Jak říká ředitel závodu
Přemysl Vykopal: „Původní plán byl vyznačit trať, sehnat pár nadšenců a společně si zazávodit. Vlastně jsem v té době ani nevěděl, do čeho
úplně jdu, ale moc mě to lákalo a dokonce jsem k tomu strhnul i pár
kamarádů.“

Trocha historie
Nultý ročník závodu se jel v roce 2008 pod
názvem „Záhořanská klika“, což je zároveň
i jméno klubu, který závod pořádá. Po ohlasech závodníků i členů klubu se další rok
závod přejmenoval na Transbrody a toto
jméno už mu zůstalo. Jak už název napovídá, tak na trati rozhodně není o brody
nouze. Naposledy jsme jich napočítali přes
30 a letos jsme další dva přidali. Závodu se
pravidelně účastní i naši přední MTB reprezentační závodníci. V roce 2008 pokřtila
naši trať Karolína Stolařová. V dalších letech přijeli Filip Eberl, Milan Spěšný nebo
Jitka Škarnitzlová. V letošním ročníku očekáváme silnou účast v kategorii ELITE pro
závodníky s licencíí.

Dětské závody ve Zvoli
a okolí
Děti se jako každý rok mohou těšit nejen
na závodění, ale také na spoustu zábavy na Zvolském hřišti. Dětské kategorie jsou rozdělené podle věku
a s rozdělením na kluky a holky. Úplně nejmenší mohou jet i na
plastových motorkách a jedou krátký úsek u hřiště. Děti do 6 let
pak jedou přibližně 300 metrů také v okolí hřiště. Pro starší až
do 11 let připravujeme v lese mezi Zvolí a Ohrobcem krásnou trať,
která bude mít necelých 5 km. Na trase budou zábavné úseky jako
třeba klopené zatáčky, malé skokánky nebo jen „hupíky“ nahoru
dolů. Celá trať bude zajištěna dostatkem pořadatelů, kteří budou
navigovat nebo v případě potřeby pomohou. Děti, kterým letos

bude 12–16 let už jedou krátkou Fitness trasu. Partnerem dětského
závodu je nově MAS Dolnobřežansko, která připraví malé odměny
pro velké závodníky .

Na projížďku se závodním číslem
– Fitness trasa
Letos jsme připravili úplně novou trasu krátké varianty našeho závodu, která bude přizpůsobena rekreačním jezdcům. Celá trasa vede
po širších polních a lesních cestách bez
prudkých stoupání nebo náročných technických sjezdů. Udělali jsme ji prostě tak,
aby si na ní užil cyklista, který nemá tolik
najeto a raději jezdí bezpečněji. Kromě
klasické „občerstvovačky“ je zde i zastávka s pitným režimem. Celková délka trasy je přibližně 20 km.

Pro trénované jezdce
– trasa 50 km
Hlavní závod je usazen do kopcovité krajiny mezi obcemi Zvole, Davle a Jílové
u Prahy. Po technické stránce se jedná
o obtížný závod, což se projeví hlavně
při větších deštích. Vždy jsme si zakládali na náročnosti a stále hledáme vylepšení. Za poslední dva ročníky se nám podařilo přeměnit tři dlouhé a rychlé sjezdy
z širokých lesních cest na technické singly. Za zmínku rozhodně stojí, že závod
nemá žádné silniční přejezdy ani asfalt
a na celé trati je jen málo míst, kde si
můžete vydechnout. Letošní ročník je omezen počtem startujících
na 300 pro trasu 50 km. Důvodem je hlavně udržení kvality závodu
a minimalizace dopadu na cesty, po kterých závod vede.

Chcete také přijít?
Akce se koná v neděli 13. 9. 2015 ve Zvoli u Prahy. Všechny potřebné informace najdete na stránkách závodu www.transbrody.cz, kde je
i odkaz na facebook závodu. Dospělým závodníkům doporučujeme
využít zvýhodněnou registraci dopředu přes webové stránky.
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Uličky a jejich zdobení
Nejprve se objevila Kočičí ulička. Krásný název, krásná keramická destička,
kterou vyrobila Lenka Netopilová s dětmi na keramickém kroužku. Na plotě podél uličky začaly jedna po
druhé usedat keramické kočičky.
Jen zamňoukat. Výzdoba obce,
která se jinde nevidí. V jiné části
obce pak Myší díra (ulička pod
obecním úřadem). Po zdech tu
zřejmě začnou běhat malé keramické myšky.
Jenže někomu to asi vadí.
Uražené ouško, hlavička či celý
střep. Proč? Neumím odpovědět. Vžít se do mysli někoho,

kdo jde okolo a zničí věc, kterou sám
neudělal a pravděpodobně udělat ani
neumí, nechci. Činnost, označovaná jako vandalismus, poškozuje věci
kolem nás, nutí vydávat další a další
finanční prostředky na čištění, opravování a obnovu. Ničí práci druhých,
bere chuť něco vymýšlet či zlepšovat.
Stále dokola se budeme ptát: „Dá se to
změnit?“. Nevím, ale vzdát se to nesmí. Vrátili bychom se do doby šedosti
a lhostejnosti. A proto, napadá vás, kde dát další keramickou destičku, jak
místo nazvat a přizdobit? Jděte s tím nápadem třeba za Lenkou nebo na
úřad. Přivítáme to.
Sepsal Mirek Stoklasa

Plechovka
N a ko n c i b ř e z n a
uspořádal dětský
lesní klub skřítka
Pohádky ve spolupráci s obcí brigádu na
úklid lesa. Nejednalo
se o první akci tohoto druhu. Brigáda na
úklid lesa se koná
každý rok. Vypravil
jsem se s manželkou
podívat se a také
přispět svou troškou
do mlýna při úklidu. Jaké však bylo
mé překvapení, když
jsme po příchodu na
místo úklidu zjistili,
že kromě nás dvou
a dvou rodin pořadatelů od skřítka
Pohádky se neúčastní brigády nikdo další. Vzali jsme s manželkou jeden pytel na
odpadky a prošli celý
pravý kraj Březovské
ulice až na konec
nové Zvole a sbírali odpadky. Bylo jich více než půl pytle.
Ani ne za měsíc jsem jel na kole Březovskou ulicí do nové Zvole a na
jejím pravém okraji jsem zahlédl hezkou zelenou plechovku od nějakého
nápoje. Musím konstatovat, že mě to docela „naštvalo“. Když mě toto
naštvání přešlo, protože myslet si, že okraj ulice zůstane již na dobro
čistý, je naivní, uvědomil jsem si, jestli k tomu také sami nepomáháme.
Pod tímto dojmem jsem se začal u nás ve Zvoli, a to zejména v té naší
nové části, trochu rozhlížet okolo sebe. Zajímalo mne, jak se my bydlící
chováme ke svému okolí.
Prakticky všichni máme zahrádky u svých domů, o které se pečlivě staráme. Upravujeme trávníky, staráme se o kytičky, stromy, případně nějakou
tu zeleninu, vše poctivě zaléváme, aby to rostlo a bylo pěkné. Pro mnoho
z nás to však také tímto končí. Možná, že jste si také všimli, z kolika

zahrádek přesahuje zeleň až na chodník. Někde je to tak moc, že po něm
neprojede ani samotný kočárek, o mamince nebo dalších dospělých lidech ani nemluvě. Musíte tak kličkovat z chodníku na vozovku a nazpátek.
Nebo se rozhodnete po chodníku vůbec nejít a jít po vozovce. Prostě můj
dům, můj hrad a co je za jeho hradbami, mě nezajímá. Máme i případ, že
větve stromu ze zahrádky nejen přesahují na chodník, že se po něm nedá
projít, ale dosahují až do vozovky. Připadá vám to normální? Věřím, že ne.
Pokusme se tedy každý z nás vyjít na chodník před svým domem, podívat
se, jestli se po něm dá projít. Pokud ne, ostříhejme svou zeleň, prořežme
větve a učiňme chodník průchozí. I to je vizitka každého z nás.
Ještě jednu věc bych chtěl zmínit v souvislosti s chodníky. Ty jsou určeny k tomu, aby po nich chodili lidé. Podívejte se však na to, kolik aut
parkuje svou částí na chodníku. A zase neprojdete a musíte na ulici.
Přitom prakticky každý dům má garáž nebo garážové stání, někdy i více
než jedno. Ruku na srdce, kolik z nás si dá tu práci, aby tam auto zaparkoval. Vždyť zítra s ním zase pojedu. Pak je aut v ulici tolik, že se nedá
dost dobře projet a parkuje se částečně na chodníku. Ten na to není
konstruován, a tedy moc dlouho to nevydrží. A to nemluvím o kvalitě
jejich výstavby, kterou prováděly firmy stavějící sídliště. U těch nových,
stavěných obcí, si již kvalitu ohlídáme. Pokusme se tedy ke svému bezprostřednímu okolí chovat, jako kdyby bylo naše.
Abych si však jen nestýskal. Je mezi námi dost těch, kteří se již podle
toho chovají, starají se nejen o své zahrádky uvnitř, ale i o své bezprostřední okolí, protože i to chtějí mít hezké. A tam se to chodí vesele po
chodníku. Všem těm děkuji, fandím jim a vzkazuji. Nevyměkněte.
Tak vidíte, za co může jedna obyčejná plechovka.
Lubomír Duda
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Z HISTORIE ZVOLE
Ze zvolských letopisů trochu slovem i obrazem

Při oslavách 700 let naší obce byly všude spousty lidí. Našinci, rodáci i hosti. Program oslav probíhal několik měsíců a měl řadu podob. Takhle vypadala
náves před zahájením slavnostního průvodu „krále železného a zlatého“ Přemysla Otakara II. Tou rolí byl pověřen letitý člen divadelních ochotníků Jaroslav
Malý. Jinak otec našich fotbalových hráčů a činovníků Jaroslava a Jana. Oslavy měly mnoho podob – slavnostní večery, setkání s rodáky, plesy, dožínky,
požární soutěže, vyšla i publikace o historii obce – a také trvaly vlastně po celý rok.

Stará hasičárna z roku 1909 byla místem častého vzpomínání, hasiči totiž byli vždycky váženým spolkem. Toto je snímek z roku 1959,
kdy zdejší hasiči oslavovali půl století od svého založení. Krom oslav
tu také pořádali soutěže okrskové a okresní. Zvonička patřila církvi
československé.
Zakladatelé Sokola při vztyčování vlajky na naší návsi. Od toho
roku 1923 se stala sokolská činnost v obci velmi pestrou. Některé
akce začínaly nanejvýš slavnostně. Právě vztyčováním státní vlajky. V tomto případě za asistence tří „otců zakladatelů“ – zprava
Havelka, Blecha a Zeman.
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Dívčí živel v Sokole býval hodně početný. Svědčí o tom
společný snímek ze „sletového“ roku 1938. Úplně nahoře,
sama stojící je cvičitelka Anastazie Zemanová (matka
učitelky Věry Vyskočilové). Řada pod ní odleva : Vlasta
Fafejtová (později paní Řezníčková, matka Slávy Řezníčka
z Okrouhla), Bohuslava Hřebíková (Lindová, sestra
Drahuše Malé, matky Zděnka alias Bengana), Miluše
Fafejtová (Brožová), Božena Strnadová (Prchlíková, máma
Jany Veselé), Drahuše Hřebíková (Malá, matka Zděnka
alias Bengana), Libuše Růžičková, Jarmila Hoznourková
(Hájková z Měchenic), Zdena Strnadová (Zápotocká),
prostřední řada odleva : Darja Marešová (dcera řídícího
Mareše), Růžena Nováková (Justiánová, její dcery jsou
k vidění na průhonu), Marie Strnadová (Kopelentová),
Vlasta Nováková (Strašíková), Hana Skopová, Emilie
Justiánová, Marta Machková (dcera zdejšího policejního
strážmistra), Stanislava Nováková (Karásková), Jaroslava
Eisenreichová (Hrubá, matka našich fotbalistů Jardy
a Mirka), dolní řada rovněž zleva : Božena Hřebíková (Plechatá, matka Mirka staršího, sestra Drahuše Malé), Marta Nováková (Svobodová), Božena Nováková
(Zetková), Kristýna Loučková, Věra Zemanová (Doležalová), Jaroslava Smíšková (Malá, matka fotbalistů Jardy a Honzy) a Libuše Škobisová (Hendrychová,
matka Ivany Chrudimské).

Fotbalová stará garda v roce oslav se sešla a odehrála
v rámci pouťového sportovního odpoledne předzápas
prvního mužstva proti kapele vranského Jaroslava
Havlíčka. Skončilo to 2:2, když oba naše góly dal pan
Malířský. V horní řadě stojí odleva Josef Žáček, František
a Václav Hůrkové, Václav Volánek, Antonín Žáček
a Stanislav Šticha, dole zleva pak Ladislav Mikolášek,
František Skřivan, Ladislav Štěpánek, hostující místní
chatař a Jaroslav Škobis, jinak nejlepší střelec našich
fotbalistů před příchodem Jana Prchlíka do Zvole.

Tři nadějní Adámkové, a nebyli to bratři…počítalo se s nimi
do hokeje jako s nadějemi, mohli hrát i v jednom útoku
a řadu let, leč osud stanovil jinak. Zcela vpravo je Láďa,
jinak bratr paní Aleny Řezníčkové, nepřežil motocyklovou
havárii. Prostřední Tonda tu hrál hokej i fotbal, ve službě
taky osudově nepřežil motocyklovou havárii. Standa stojí
úplně vlevo. Ten hokejové naděje naplnil. Nejdřív v našem
dresu a pak ve vyšších soutěžích ve zbraslavském dresu.
Dnes je stálým účastníkem setkávání našich bývalých hráčů.
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Spolek ochotníků Tyl vyvíjel činnost čtvrtstoletí, než byl
mírně zreorganizován a přejmenován na Osvětovou besedu.
Nejčastěji hrál v Hózově hospodě, později zvané U Trefných,
pak tu vedla provoz rodina Klánova a dnes je to prázdná
nově oplocená část prostranství v sousedství Slávy Petříčka.
Snímek je ale z místa daleko oblíbenějšího. Dodnes se tam
říká „v dívadle“. Je to místo vedle nové pěšiny mířící do
údolí Jarova na konci části lesa zvaného „koltůra“. Kdo
je na snímku? Ta dvojice nahoře v okně: Milada Hášová
(Pařízková z ulice za transformátorem, matka našeho
bývalého hráče Jardy) a Václav Hrachovec (děda dnešních hasičských opor stejného jména), uprostřed odleva:
Josef Adámek, Ladislav Růžička (otec Aničky Volánkové),
Bohuslav Hřebík (otec paní Drahuše Malé, jediný člověk
v obci, co stál v čele Sokola i hasičského sboru), František
Zeman (otec paní Doležalové, děda Věry a Jiřiny, dnes
Vlčkové), řídící učitel Alois Mareš, Ladislav Strnad (otec
paní Zápotocké a Kopelentové), František Škobis (slavná
postava zdejšího hokeje a myslivosti), dolní řada odleva : Tonička Davídková (z čísla popisného 5), Josef Tikovský (první místní režisér, zasloužilá postava hasičského sboru), Josef Adámek, Josefa Havelková (matka paní Brchelové, babička fotbalového i hokejového ostrostřelce Josefa), Liduška Škobisová
a Mařenka Králová (sestra Jana Krále, tchána Vaška Horáka staršího).

Nejslavnější představení všech dob? Bezpochyby Haškův Švejk
nastudovaný našimi ochotníky hned následujícího roku (1956)
po televizním dvojdílném filmu v hlavní roli s Rudolfem
Hrušínským. Naši ochotníci režírovaní Jaromírem Vitvarem
obsadili do titulní role Stanislava Štichu a slavili úspěchy i na
pohostinských představeních. Tento plakát dokládá i divadelní
prkna v Jílovém, Kamenném Přívozu, Psárech a Dolních
Břežanech. Stanislav Šticha byl tak populární, že v následujícím
maškarním plese i průvodu v obci „musel jít“ právě za Švejka.

Nesmrtelná Švitorka v původním obsazení před
zahájením maškarního průvodu v únoru roku 1958.
Dirigují dva průvodci tím obecním maršem
po všech zvolských koutech, vrchní strážmistr
Jaroslav Kopelent a rytmistr Karel Vocetka. V řadě
muzikantů jsou odprava nejdřív tři Františkové.
Škobis hraje na trumpetu, Kataržuk na pozoun
a Malířský na saxofon, dál vedle nich dva
mladí houslisté Mirek Jalovecký a Láďa Hodač,
harmonikářem je ohrobecký Pepa Štěpánek
(alternace za Miroslava Doležala) a u bubnů
Jaroslav Malý. V roli „koně“, co mu tahá náčiní,
je pisatel těchto řádků. Tehdy jedenáctiletý.
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.

Budeme tolerovat lajdáctví?
Každý z nás, kdo je zaměstnán, ví, že je jeho povinností vykonávat práci pořádně, jinak mu hrozí kárné opatření případně výpověď. Vše však
záleží na zaměstnavateli. Uvedu pár příkladů lajdácké práce ze strany
vedení naší obce, které jsme v poslední době zaznamenali.
V dubnu svolali opoziční zastupitelé zasedání zastupitelstva obce.
Pozvánka se objevila v aktualitách na webových stránkách obce, ale základní krok, aby toto zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce, nebyl
učiněn. Dle vyjádření pracovníka odboru dozoru MV jsme před konáním
zasedání oznámit, že nebylo řádně vyvěšeno a proto je vhodnější zasedání
nekonat. Nakonec jsme se rozhodli i vzhledem k velké účasti občanů, že
nebudeme jako opozice dělat obstrukce a zasedání se uskutečnilo. Faktem
ale je, že jakýkoli občan může rozporovat usnesení tohoto zasedání.
V podkladech pro návrhy usnesení, které jako zastupitelé dostáváme pro jednání zastupitelstva, jsou faktické chyby, nesedí data a čísla

jednotlivých usnesení. Každý z vás si může na webu obce prohlédnout
smlouvy uzavřené obcí a zjistit, že smlouvy vedení obce podepisuje
například až po době plnění, která je ve smlouvě uvedena. Jak takové
smlouvy lze plnit, netuším. Dalším příkladem je měněný zápis z rady
obce ze dne 24. 3. 2015 nebo vlastně 31. 3. 2015.
Proč jsme my občané, jako zaměstnavatelé, hluší a slepí k lajdáctví, které vedení obce předvádí? Máme starostu a dva velmi dobře placené místostarosty (17 tisíc měsíčně).
My občané bychom měli mít dostupné kvalitní a validní informace o obci,
abychom věděli, jak se s našimi penězi nakládá. Transparentnost řízení
obce a informování občanů o dalších záměrech vedení obce však byla vyjádřena starostou na dubnovém zasedání slovy: „Záměrně budu zadržovat
informace.“. Necháme si to líbit?
Jana Straková, zastupitel za SPOLU PRO ZVOLI a ČERNÍKY

Podepsáno třemi členy rady
V dubnu byl na webových stránkách obce vystaven zápis ze zasedání
rady obce ze dne 24. 3. 2015 (plné znění zápisu již nenaleznete na webových stránkách obce) a tento zápis zaslal pan místostarosta Duda mailem zastupitelům. Po přečtení zápisu jsme se v bodě 9 dověděli, že:
Rada obce Zvole na základě požadavků a po kontrole kritérií vybrala
na zhotovení díla „ rekonstrukce chodníku a parkovacího stání na návsi
J. Štulíka“ firmu J.L.T spol. s r.o Budějovická 701, 252 42 Jesenice, která
podala nejnižší nabídku ve výši 1.110.815,- Kč bez DPH. Rada obce pověřuje
starostu obce podepsáním smlouvy o dílo s touto firmou.
Jak je možné, že 24.3 2015 byl již znám vítěz výběrového řízení, když
otevírání obálek proběhlo až týden po té 31. 3. 2015? Zajímalo nás, jak to
vlastně bylo, proto jsme se na zasedání zastupitelstva zeptali pana starosty.
Odpověď: Otevírání obálek bylo již 24. 3.
Otázka: Jak je to možné, když podání nabídek bylo do 30. 3. 2015?
Odpověď: Rada obce byla 30. 3. 2015.
Otázka: Ale otvírání obálek bylo až 31. 3. 2015.
Odpověď: Aha, tak to rada byla asi až 31. 3. 2015.
Otázka: Jak mohl zápis z jednání rady zapsat pan Duda, který je omluven a jednání se nezúčastnil?
Odpověď: Pan Duda zápis udělal z našich poznámek.

Tento zápis podepsal starosta Stoklasa, místostarosta Duda a radní Novák.
Jak je možné, že takový zápis podepsali tři lidé, z nichž jsou dva ověřovatelé zápisu, kteří právě svým podpisem ručí za jeho správnost?
Po našem upozornění rada zápis přepracovala a vystavila nový s jiným termínem. Tento postup však není v souladu s řízením dokumentace, které je
obec povinna dodržovat. Každý dokument, který je podepsaný orazítkovaný a vystavený na internetu je možné, dle informací z odboru dozoru MV,
změnit pouze revizí a tedy v novém dokumentu má být jasně uvedeno,
proč došlo ke změně, a vystaveny mají být oba dokumenty. Jinak by bylo
možné bez náhrady vyměnit jakýkoli dokument vydaný obcí.
Jana Straková, zastupitel za SPOLU PRO ZVOLI a ČERNÍKY

Poznámka redakce:
Na dotaz, jak to tedy vlastně bylo, odpověděl předseda stavební komise
Ing. Koudelka:
Otevírání obálek výběrového řízení na realizaci chodníku a parkovacího
stání na návsi J. Štulíka proběhlo skutečně dne 31. 3. 2015 za účasti členů
rady obce, členů stavební komise a členů kontrolního výboru pana Šimonka
a Zemana. Současně probíhalo jednání rady obce. Při tvorbě zápisu z jednání rady bylo v něm uvedeno chybně datum – o týden dříve.

Víc štěstí než rozumu!?
Před pár dny se ze zvolské školky ztratily dvě děti. Raději hned na začátku konstatujeme, že se našly v pořádku.
Otázka zní: „Jak je možné, že dvě děti nepozorovaně a bez překážek
opustily mateřskou školu?““
Všichni rodiče každý den svěřují to nejcennější, co mají, do školky
s pocitem, že je o jejich dítě nejen postaráno ve smyslu „někdo je pohlídá“, ale také se jim plně věnuje. Ani ve snu by nikoho nenapadlo, že
mohou děti nepozorovaně opustit pozemek školky. Rodiče ztracených
dětí byli informování až v pozdních odpoledních hodinách, když si pro
děti do školky přišli. Paní ředitelka školy Strejcová nebyla informována vůbec. My ostatní rodiče jsme se vše dozvídali postupně od svých
vyděšených dětí.
Kdo měl děti na starosti? Jak dlouho trvalo, než se vůbec zjistilo,
že děti u oběda chybí?

Nikdo by asi nechtěl být v kůži učitelek a rodičů dětí. I my ostatní jsme si
pokládali otázky: „Co kdyby se to stalo mému dítěti? Kam by až odešel
můj syn nebo dcera? Co všechno se jim mohlo po cestě stát? Srazilo by
je auto, spadly by do rybníka?“
Bohužel ze strany učitelek nepřišla žádná sebereflexe ani omluva, ba
naopak útok na tazatele a jak je zvykem v naší školce, přehození viny
na děti a dokonce jeho rodiče. Doporučení pedagogů i v jiných problémových situacích bylo, abychom tam děti už nevodili!
Samozřejmě jsme se jako rodiče dětí z MŠ ptali vedoucí školky, jak zajistí po tomto incidentu bezpečnost našich dětí? Dostali jsme odpověď, že
MŠ požaduje plot od zřizovatele.
Již několikrát jsem také na třídních schůzkách upozorňovala vedení MŠ
i starostu na skladiště nepotřebných věcí, které jsou v areálu školky a jsou
velmi nebezpečné. Odpovězeno mi bylo, že skládka byla dřív ještě větší
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a děti si tam nehrají, neboť je paní učitelky hlídají jen v zadní části pozemku.
Jak vidno, děti se dostanou nejen k nepořádku kolem školky, ale dokonce
úplně mimo celý areál.
Otázku bezpečnosti dětí jsem položila znovu starostovi (obec je zřizovatelem) i na zasedání zastupitelstva. Odpověď byla, že postaví plot.
Zatím se objevila cedulka na vrátkách: ZAVÍREJTE DVEŘE. Cedulka nás
opravdu pobavila, neboť i tříleté dítě, umí vzít za kliku!
Proč se vše pomalu začne řešit, až když se něco stane? Až po několika písemných stížností a dotazů od rodičů? Zřizovatel-obec má povinnost postarat se
o bezpečný provoz naší MŠ a zajistit budovu, okolí a vybavení podle předpisů.
Zdenka Gabrielová, Jana Fialová

Poznámka redakce:
Protože se jedná o závažnou skutečnost a i v článku je na začátku uvedena
nezodpovězená otázka „Jak je možné, že dvě děti nepozorovaně a bez překážek opustily mateřskou školu?“, zeptali jsme se přímo ve školce její ředitelky
Lenky Lorencové.
Otázka: Jak se to stalo, že dvě děti utekly.
Odpověď: Ano tato situace se nám skutečně letos stala. Měsíc květen je
jeden z nejnáročnějších měsíců za celý školní rok. Děti se již těší na prázdniny a cítí je tak zvaně v kostech, stejně jako všichni z nás. Hračky se již
omrzely, běžné činnosti jsou pro mnohé také ohrané. Chtěli jsme program
pro děti obohatit o činnosti, které nejsou ohrané, a proto jsme ve spolupráci
s dětským lesním klubem skřítka Pohádky v tento kritický den uspořádali
na zahradě školky společnou výrobu dřevěných hraček. Při odchodu dětí
lesní školky se zrodil v hlavičkách našich dvou dětí nápad uskutečnit tajný
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odchod ze školky společně s ostatními dětmi a pokus ho zrealizovat byl na
světě. Co na světě, on se skutečně povedl.
Otázka: Kdy jste zjistili, že děti chybí.
Odpověď: Bezprostředně po příchodu ze školní zahrady a ihned jsme se je
vydali hledat.
Otázka: Kdy byly děti zpátky ve školce.
Odpověď: Hledání netrvalo ani patnáct minut, objevili jsme děti v ulici Na
Průhonu, jak je vede bývalá paní vychovatelka do školy, protože děti jí řekly,
že jsou z první třídy ZŠ.
Otázka: Stává se to často.
Odpověď: Za mého dlouholetého působení ve zdejší školce se to ještě
nestalo.
Otázka: Jaká opatření pro zamezení podobné situace jsou udělána.
Odpověď: Celá situace byla vyřešena finančním postihem pedagogických pracovnic a ve spolupráci se zřizovatelem byl celý pozemek MŠ zajištěn dodatečným
oplocením části zahrady. Tím je možný vstup na zahradu pouze z budovy školky.
Otázka: Co chcete říci na závěr:
Odpověď: Pracujeme zkrátka se zdravými a živými stvořeními, malými průzkumníky a badateli, takže stoprocentní ochranu před plánovanými útěky
dětí není nikdo schopen zajistit.
Učitelkám a učitelům bych chtěla vzkázat, aby se i nadále věnovali dětem
s porozuměním pro jejich hravé a nevyzpytatelné nápady. Práce učitelů si
velice vážím a budu vždy obhajovat kvalitu a trpělivost, se kterou se dětem
v tak velkém počtu věnují celý školní rok.
Děkuji i rodičům, kteří celou situaci řešili s nadhledem a porozuměním pro
práci učitelů s dětmi.

Naděje by neměla vyhasnout
Ve Zvolských novinách jsem si přečetla mnoho pozitivních zpráv, ale to co by
obci po volbách velmi prospělo tam scházelo. Poznámka o zahájení povolební
spolupráce vítězů voleb se zastupiteli dalších dvou sdružení. I ti by se jistě rádi
zasloužili o rozkvět obce a spokojenost občanů. Místo toho byli označeni jako
klub nepřátel pana starosty a proto se asi dále píše o boji na kolbišti komunální
politiky. Pochopila jsem, že činnost zastupitelstva tedy nezačíná spoluprací,
ale je vyhlášena jakási bojová pohotovost. Ale proč, vždyť žádný občan Zvole
ani Černíků si boj na kolbišti zastupitelstva jistě nepřeje. To, že noví zastupitelé budou v něčem oponovat, že budou předkládat své návrhy je žádoucí
a ne nepřátelské. O každém návrhu by se vždy měla vést otevřená diskuse bez
ohledu na to, kdo jej předkládá. Jen tak se může rozvíjet spolupráce. Pokud
navrhovatel obhájí smysluplnost svého protinávrhu, mělo by se od původního
ustoupit, aniž by vznikla nevraživost, nenávist a bojový postoj typu s „nepřítelem“ se diskutovat o ničem nebude. Volební výsledek v praxi v poměru 9:6
ale nahrává tomuto postoji. Umožňuje vítězům přehlasovat jakýkoliv návrh
bez toho, že by bylo se zájmem prozkoumáno, zda by skutečně nepřinesl obci
prospěch. Pokořit tímto způsobem navrhovatele však není nic, čím by se mohli
vítězové pyšnit. Taková taktika vychází z nadřazenosti, vzniklé z politického
vítězství. Všichni ji známe z vysoké politiky a také víme kam vede.
Ve Zvolském občasníku se to naopak hemžilo kritikou. Nescházeli ani důkazy
o tom, že spolupráce s novými zastupiteli je blokována, snad i proto, že narušují řád, zavedený v minulém volebním období. Tato kritika je také reakcí
na uvedenou taktiku a zároveň projevem toho, že se noví zastupitelé nechali
strhnout do politického boje, který nikomu neprospěje, ale naopak uškodí.
Za současného bojového stavu se rozplývá naděje, že s novými tvářemi v zastupitelstvu přijde „svěží vítr“, který přinese prospěšné podněty a ty budou
přijaty s povděkem. Ztrácí se naděje, že nová „zastupitelská krev“ umožní nahlédnout na dosavadní rozhodnutí i z jiného úhlu pohledu. Místo toho „svěží
vítr“ naráží na politické „větrolamy“ a nová „zastupitelská krev“ je prolévána
v politickém boji.
Naděje by ale nikdy neměla vyhasnout. Proto v tomto příspěvku předkládám
osvědčený návod jak dosáhnout usmíření znepřátelených stran a uzdravení narušených vztahů. Začíná sebereflexí, všech zúčastněných „bojovníků“.

Je známo, že delší působení v politice je náročné a také dokáže negativně
ovlivnit vlastnosti a jednání člověka, aniž by si to uvědomoval. Proto je třeba
ohlédnout se do období, kdy každý z uvedených patřil mezi běžné obyvatele
obce, bez politických ambicí. Rozpomenout se, jaký kdo tehdy byl a zda je
takovým i dnes. Zda pracovitý, obětavý, čestný, k druhým vstřícný, přátelský,
nebo snad naopak vstoupil do politiky arogantní a nepřátelský, případně se takovým stal až v politice. Pokud ano, tak co ho k tomu vedlo. Každý by se měl
také rozpomenout na svůj záměr se kterým do komunálních voleb vstoupit.
Sebereflexe je mocný prostředek, jak nastartovat prospěšné změny především
u sebe. Dále je třeba se oprostit od snahy změnit druhého, ponižovat ho a upírat mu jeho práva. Otevře se tím prostor k ukončení rivality, kterou nahradí
respekt jeden k druhému, jednání na úrovni rovný s rovným, čestné jednání
bez zákulisního boje. Takové podmínky je třeba vytvořit pro vzájemnou spolupráci. Námět by nemusel zůstat pouhou utopií, ale mohl by se stát realitou.
Stačí k tomu vůle všech zúčastněných sepsat a podepsat dohodu. Zavázat se
ke vzájemné spolupráci při které se budou využívat odborné znalosti jednotlivých zastupitelů bez ohledu na to, k jakému sdružení patří. Návrhy těchto odborníků v odpovídajících profesích budou veřejně diskutovány a odborné argumenty ostatními respektovány. Obec bude mít pouze jedny webové stránky
a jedny noviny. Bude využíváno osvědčené pravidlo „více hlav více nápadů“,
více zkušeností pro řešení zdánlivě neřešitelných problémů. V závěru dohody
by stálo předsevzetí. „Již nikdy nedopustíme, aby se jedni museli uchylovat
ke kritice a druzí se jim smáli do očí“. Uvědomili jsme si, že to bylo naše selhání – trapné a nedůstojné.
Tato dohoda by přispěla ke zrodu společného vítězství zdravého úsilí, nad rivalitou v politickém boji a to ve prospěch obce i všech jejich obyvatel. Každý rok by
mohla obec pořádat na počest této dohody oslavy. Co tomu říkáte spoluobčané,
je mezi vámi někdo, kdo by si to nepřál?
Nezapomeňte, v každém člověku je dobrá duše. Jen se potřebuje zbavit útlaku
ega a dostat šanci, aby se mohla projevit. Příležitost přichází právě nyní.
S úctou ke každému, kdo je ochoten se pro naší obec v dobrém úmyslu
angažovat.
Jožka Wenkeová – Černíky
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POZVÁNKY NA AKCE

INZERCE
REALITY Z REALIT
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se koná v sobotu dne 19. 9. 2015
od 14.00 hod.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V letošním roce jsme pro čtenáře Zvolských novin připravili novinku –
Společenskou kroniku.
Pokud chcete popřát svému bližnímu k životnímu jubileu nebo se podělit o radost z narození či zármutek ze skonu bližních, máte možnost
umístit krátké oznámení bez, anebo s fotkou do následujícího vydání.
Letos vyjdou Zvolské noviny v říjnu a v prosinci.
V případě zájmu o uveřejnění Vašeho příspěvku, kontaktujte redakci
na adrese: redakce@zvole.info .

9]DþiWFtFKVYpUHDOLWQtSUD[HMVHP
H[NOX]LYQČ ]DVWXSRYDOD SURGHM URGLQQpKR GRPX ]D 3UDKRX 6WDUãt
GRPHN VH ]DKUiGNRX VDPRVWDWQi JDUiå QD SR]HPNX 3URGHM E\O
U\FKOê QDEtGOL MVPH FHQX EOt]NRX
VWDQRYHQp WUåQt DQDOê]H D NOLHQWL
VH MHQ KUQXOL =iYD]Qi UH]HUYDFH
SDGOD EČKHP PČVtFH &HOi WUDQ
VDNFHVHSDNERKXåHO]GUåHODFFD
R  WêGQĤ GtN\ WRPX åH PDMLWHOp
QHPČOL Y NDWDVWUX QHPRYLWRVWt ]DSViQXVWDYEXQDSR]HPNX±JDUiå
=QDOHFEDQN\RGNWHUpVLNXSXMtFt
Y\ĜL]RYDOL K\SRWpNX QD WR XSR]RUQLO 7DNWR VH VWDYED MHYLOD MDNR
ÄþHUQi³.XSXMtFtE\OLQDãWČVWtWROHUDQWQtDSRþNDOL32=25±SĜHG
SURGHMHP MH WĜHED YåG\ SHþOLYČ
SURYČĜLW ]GD YãH FR QHPRYLWRVW
REVDKXMH MH Wpå XYHGHQR QD OLVWX
YODVWQLFWYt

PO

PT

ÁV

KA

&HQDQDEtGQčWH
Praha 4 – Habrovka.
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Ing. Helena Veselá, UHDOLWQtPDNOpĜNDYHYDãtREODVWL
WHOHPDLOKHOHQDYHVHOD#UHPD[F]
2VREQČMVHPNGLVSR]LFLNDåGêþWYUWHNYNDQFHOiĜLSRGRKRGČNG\NROL
.DQFHOiĜ5(0$;'RPXV3UDåVNi'ROQt%ĜHåDQ\
www.re-max.cz / HelenaVesela

CENÍK INZERCE
Ceník inzerce ve Zvolských novinách
Umístění
Poslední
strana

jednorázové

celoroční

3 000

10 000

1/2 – půlstrana

1 800

6 000

1/1 – celostrana

1 800

6 000

184 × 120 mm
89 × 248 mm

1 000

3 500

1/4 – čtvrtina

600

2 000

1/6 – šestina

500

1 700

1/8 – osmina

400

1 400

184 × 222 mm
184 × 109 mm

184 × 248 mm

1/2 – půlstrana
Před šesti lety nás opustil můj táta, Jozef Daranský,
který by letos oslavil 75. narozeniny. Ráda bych
tedy touto cestou chtěla jeho narozeniny připomenout i ostatním, kteří ho tady znali a měli ho rádi.
Hezké narozeniny táto!
Petra s rodinou

Vnitřní
strany

Cena za otištění (Kč)

Velikost
Rozměr
1/1 – celostrana

89 × 120 mm
89 × 80 mm
89 × 60 mm
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