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ZDARMA

Přeji všem klidné prožití vánočních svátků, lásku v rodinách a jiskřičky v očích dětí. Aby se celé Vaše rodiny
sešly u štědrovečerní večeře, pod ozdobeným stromkem našly očekávané i neočekávané dárky a pak třeba
v kostele o půlnoční zpívaly koledy. Přeji všem sousedům, kteří Vám nezávidí, a když budete potřebovat
pomoc, i pomohou. Přeji všem do nového roku zdraví a štěstí, spokojenost a lásku. Ať ten nadcházející
rok je aspoň tak dobrý jako ten končící.
Opakuji stejné přání, které jsem napsal v roce 2014. Jestli něco změnit, tak poslední větu. Ten končící rok
nebyl takový, jaký jsme si představovali. Obavy z pandemie, tlak na naše peněženky, rozdělená společnost.
Ale i přes to všechno věřím v budoucnost. Budoucnost, která nám přinese vyřešení těchto problémů.
Tak nakonec, ať je ten příští rok mnohem lepší než ten letošní. Veselé Vánoce.
Mirek Stoklasa

www.zvole.info

www.facebook.com/obeczvole

Zprávy obecního úřadu
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STAVBA NOVÉHO OBECNÍHO
ÚŘADU POKRAČUJE
Stavbu obecního úřadu v ulici J. Štulíka na návsi jsme zahájili v létě
letošního roku výstavbou oplocení. Během léta byly provedeny
výkopy a základy objektu včetně ležatých rozvodů splaškové kanalizace, dále dešťová kanalizace se vsakovacími galeriemi. Dále

byly prováděny vyzdívky přízemní části obvodových a nosných
konstrukcí objektu. Obvodové stěny byly vyzděny broušenými
tvárnicemi Heluz Family tl. 500 mm. Tyto děrované keramické
tvárnice jsou vyplněny polystyrenovou izolací a tím jsou dosaženy izolační vlastnosti pro pasivní dům. Následně byly provedeny vodorovné konstrukce stropu ze systému Heluz Miako.
Část podkrovních prostor bude využita jako archiv a dále pro
uložení technologie – rekuperačních jednotek. Objekt bude totiž využívat teplo z odvětraného vzduchu z čekárny a sociálních
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zařízení a pomocí těchto rekuperačních jednotek pak předávat zpět k ohřevu nasávaného chladného venkovního vzduchu.
Samotný objekt bude vytápěn tepelnými čerpadly vzduch–voda
a i tím bude docházet k úsporám elektrické energie.
Stropní konstrukce objektů byla dokončena
v minulých dnech a v současné době jsou
již dokončeny také vyzdívky štítů obou
objektů. Následně v lednu příštího roku
bude prováděna střecha a krov. Oba objekty budou zastřešeny sedlovou střechou
s klasickým dřevěným krovem. U západní
nevyužívané části (jednopodlažní) nebude
krov zateplen. U východní části, která je
v části dvoupodlažní, bude krov zateplen
a bude proveden podhled. Na obou střechách bude instalována skládaná keramická
krytina. Plochá střecha spojovacího krčku bude z PVC fólie. Po dokončení prací
na střeše a osazení výplní otvorů budou
pak přes zimní období prováděny práce
na rozvodech elektroinstalací, vodovodu
a topení. V současné době probíhají i výběry jednotlivých materiálů, byla vybrána
okna, která budou plastová v barvě antracit s trojsklem a hliníkové vstupní portály.
Dále budou probíhat výběry zařizovacích
předmětů, koncových prvků elektroinstalací,
dlažeb, obkladů, podlahových krytin, dveří a ostatních výrobků
osazovaných do objektu. Veškeré tyto záležitosti a postup stavby
řešíme na pravidelných kontrolních dnech, které probíhají každý
týden. V současné době jsou velké problémy s dodávkami materiálů, jeho nedostatkem, dlouhými dodacími lhůtami i se zajišťováním subdodávek. Zatím ale naše provádějící ﬁrma a ani my
nepředpokládáme nedodržení termínu dokončení stavby v září
příštího roku.
Pavel Koudelka

www.zvole.info
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ČINNOST RADY OBCE
V ROCE 2021
V celém letošním roce prožíváme nelehké období dané probíhající pandemií, která ovlivňuje všechny oblasti našeho života. To se
promítá i v činnosti rady obce, kdy některé probírané a schvalované body na jednáních rady se týkají přímo pandemie a jejích
dopadů na činnost obce, pořádání akcí pro občany nebo dopadů
na činnost základní a mateřské školy. Přes všechny obtíže se rada
až na výjimky pravidelně schází na svých jednáních. Doposud
jich bylo celkem 21. Kromě pravidelně se opakujících činností
jako je zajištění činnosti obcí zřizovaných organizací, schvalování
ﬁnančních příspěvků neziskovým organizacím v obci, zajištění
povinné školní docházky, provedení auditu hospodaření obce,
zajištění ﬁnancování hospodaření a likvidace odpadů a mnoho
dalšího, rada zejména rozhodla a schválila:
• rekonstrukci vodoměrné šachty na vstupu pitné vody do obce
a její vybavení redukčním ventilem pro nastavení správného tlaku
vody v souvislosti s realizací vodovodního obchvatu obce Libně,
• dodávku a instalaci haly pro uskladnění obecní komunální
techniky a posypového materiálu na pozemku vedle NP klubu v Březovské ulici,
• odbahnění obecního rybníka prověřenou metodou za použití
speciálních bakterií,

www.facebook.com/obeczvole

• zpracování studie kanalizace a vodovodu v Černíkách,
• zajištění VŘ na dodavatele výstavby nového obecního úřadu
a zajištění zahájení jeho výstavby,
• zajištění účasti na kontrolních dnech při výstavbě nového
obecního úřadu.
Uvedený výčet není samozřejmě vyčerpávající, probíraných
bodů na jednání rady bylo do doby psaní tohoto článku celkem 107. Mimo to ještě někteří členové rady zajišťovali podklady
pro územní a stavební řízení akce „Dolnobřežansko – zásobování vodou“ včetně kontroly projektu, starosta obce se pravidelně zúčastňoval a zúčastňuje jednání DSO Dolnobřežansko
a Posázavského skupinového vodovodu a samozřejmě nemohu pominout přípravu a jednání zastupitelstva obce, kterých
bude v letošním roce celkem šest. Tedy na nedostatek činnosti
si členové rady nemohou stěžovat. Přejme si tedy do nového
roku postupné zrušení všech omezení vyplývajících z pandemie a náběh na plnohodnotný život obce. Rada k tomu bude
ze všech sil pomáhat.
Lubomír Duda
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NOTA BENE VE ZVOLI

V pátek 22. října se do Polydomu vrátila Bluegrassová kapela
„Nota Bene“. A jelikož v této formaci hraje náš soused Petr
Prokop, dala se předpokládat velká návštěva.

Bylo znát, že tento žánr, tedy country a bluegrass, je Zvolákům
asi nejbližší. Už předchozí koncert naplnil sál, a ne jinak tomu
bylo i tentokrát. Po delší době byl sál zaplněn do posledního
místečka. Věřte, byl to příjemný pohled.
Muzikanti jsou to výborní a ke všemu mají ve svém středu
úžasnou zpěvačku Blanku Šurkovou, takže vytvořili krásnou,
pohodovou atmosféru. Zahráli klasické country písničky, které
známe například od Greenhorns, ale i originální bluegrassové
skladby. Dokonce se dva páry zvedly a šly tančit, což jen podtrhlo krásný hudební večer.
Samozřejmě, že publikum nechtělo na závěr kapelu pustit, a tak
musela třikrát přidávat. Tři hodiny krásné muziky utekly jako
voda a nebýt desáté hodiny večerní, daly by se tyto písničky
poslouchat dál a dál.
Takže díky, dámo a pánové z Nota Bene, a zase někdy…
Jarda z Polydomu
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DÁJA ŠIMÍČKOVÁ

Patnáctého října nás opět ve Zvoli navštívila Dája Šimíčková
s kapelou Shadde Yadda.
Tato swingová formace tvořená špičkovými hudebníky se celoživotně věnuje interpretaci jazzu a swingu, hraje v sestavě: David
Fárek – saxofon, Jiří Kovář – kytara, Jaroslav Šimíček – kontrabas. Zpěvačku Dáju Šimíčkovou pojí s jazzovou hudbou i někdejší mnohaleté působení po boku O. Havelky v jeho orchestru
Melody Makers.

Koncert v našem Polydomě se nesl v kouzelně klidné atmosféře.
Profesionální výkony hráčů a milý hlas Dáji Šimíčkové byly pohlazením na duši a daly zapomenout na překotný spěch dnešní
doby. Swingovými melodiemi jsme se vrátili o osmdesát až devadesát let zpátky. A návrat to nebyl vůbec marný.
Jarda Strejc

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÝ
BIG BAND – ZUBB
Tolik muzikantů najednou snad Polydům ještě nezažil. Na dvacet
členů Big Bandu, jehož základy jsou v Základní umělecké škole
v Modřanech, tvoří hudební těleso, které slaví úspěchy na scénách
i mimo republiku. O to víc zaujme, že v něm hrají hráči z modřanské „zušky“, nebo ti, kteří touto školou prošli. V první polovině
zahrál Big Band klasické swingové skladby George Gershwina,
Benny Goodmana či Counta Basieho. Po přestávce se muzikanti
převlékli z černých košil do uvolněných, barevných blůz a zahráli
několik populárních skladeb a songů. Pod vedením dirigenta a vedoucího souboru Ladislava Zámečníka předváděli všichni úžasné
výkony a byli také po právu odměněni dlouhým potleskem, který
www.facebook.com/obeczvole
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je třikrát vrátil zpět na jeviště, aby přidali další skladby. Hudebníci
si zase oplátkou pochvalovali akustiku našeho sálu a děkovali za
nádhernou atmosféru celého vystoupení. ZUBB se určitě do Zvole

Zvolské noviny

vrátí, to jsme si slíbili. A nemusí to být zrovna koncert v sále, ale
třeba jako promenádní koncert na návsi.
Jarda Strejc

1. SVĚTOVÁ VÁLKA A RAKOUSKO-UHERSKO

Jak avizovaly plakáty po celé obci a přilehlém okolí, zavítali
k nám do Polydomu dva členové Gardekorps, tedy klubu vojenské historie, aby nám povyprávěli o zbraních starého RakouskaUherska a o první světové válce. Beseda slibovala velkou přidanou hodnotu, protože jeden z přednášejících – Jan Kovalčík,
je ﬁlmový pyrotechnik a zbraním, výbuchům a ohňům velice
dobře rozumí. Chlapi do Polydomu dovezli originální a některé
funkční zbraně v hodnotě bezmála 600 000 Kč. Ve dvouhodinovém vyprávění nechyběly perličky z předválečných dob starého
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Rakouska, ale i z jeho rozpadu po roce 1918. Všechny zbraně
si mohli návštěvníci pěkně osahat a dokonce z některých zkusit vystřelit. Na všechny otázky z tohoto období dokázali páni
z Gardekorpsu poutavě odpovědět. Snad jen jediná otázka zůstala
nezodpovězena. Kde byli zvolští pamětníci, chlapi a chlapci, že
se nepřišli dozvědět něco z historie, která zasáhla i naši obec?
Teď jen mohou litovat, že zůstali doma. Taková sbírka zbraní
na jednom místě se totiž hned tak nevidí.
Jarda Strejc

www.zvole.info
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VÁNOČNÍ JARMARK
Podařilo se nám zorganizovat trochu radosti a přátelské pohody během Vánočního jarmarku. Proběhl 20. 11. 2021, venku
na zahradě Polydomu. Byla to šťastná volba, počasí nám přálo,
lidí přišlo jako máku a prodejci měli opravdu co nabídnout.
Pokud nám to nelehká doba dovolí, připravíme pro vás, opět
na zahradě Polydomu, Velikonoční jarmark. Věřím, že si přátelskou atmosféru opět užijeme a budete mít možnost si za

www.facebook.com/obeczvole

mírné ceny nakoupit velikonoční dekorace a různé dárečky
pro potěšení. Návštěvníky opět pohostíme naším výborným
a oblíbeným svařáčkem.
Těšíme se na vás,
Věra Humlová a členky
Kulturní a školské komise

prosinec 2021
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MIKULÁŠ VE ZVOLI

Už je to tak, Mikuláš, dokonce i s anděly a čerty, zavítal v sobotu
4. prosince do Zvole. Ale nemyslete si. Nebylo to tak jednoduché
a jisté. V loňském roce se mu to nepovedlo a ani letos to nevypadalo moc nadějně. Ale děti, a s nimi i rodiče – ostatně co jim
zbývá – jsou optimisté. Věřili, že Mikuláš dorazí.
Nicméně na místě předpokládaného objevení zpočátku nebyl.
Ale někdo přišel na nápad, že Mikuláš se musí přivolat. Jak? No
přece písničkou. A tak se zpívalo, velcí i malí. Ale nic. Safra, kde
ten Mikuláš může být? Třeba neslyší naše písničky. Tak ho zavoláme. A hned se ozývalo „Mikuláši, Miikuulááši…“ stále více
nahlas, a zase nic.
Už to vypadalo beznadějně. Když však všichni přítomní přešli
do skandování, stal se zázrak. Znenadání se objevili andělíčkové, dokonce dva fujčerti a nakonec, světe div se, sám Mikuláš.
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A s ním i koš dárků. Všichni jsme si oddechli. Teď již to půjde
jako po másle. Jenže ti čerti. Hned začali, těm co se nebáli, nabízet bonbóny. Co bonbóny, pěkně zabalené uhlí to bylo. Fuj. Ale
Mikuláš postupně zjednal pořádek, zahnal čerty a dárečky, které
s sebou přinesl, našly své adresáty.
Však všechny děti, a bylo jich na čtyřicet, si za tu snahu dárky
zasloužily. Poděkujme tedy Mikulášovi, že si našel cestu do Zvole,
poděkujme i andílkům, byli rozkošní. Ale co, poděkujme i čertům. Nakonec nebyli tak hrozní a my jsme se jich vlastně vůbec
nebáli. Tak zase za rok, Mikuláši, už teď se těšíme.
Očitý svědek
Lubomír Duda

www.zvole.info
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Hádej, kde to ve Zvoli je?
(Odpověď najdete na straně 18)

www.facebook.com/obeczvole
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MODERNÍ GYMNASTIKA
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SOKOL ZVOLE V ZIMNÍ SEZÓNĚ
I přes to, že soutěžní fotbalová sezóna končí pro většinu fotbalistů na přelomu října a listopadu, u nás v klubu zatím nezahálíme
a snažíme se nejen dále sportovat, ale i zvelebovat areál a organizovat další akce.
Hned po změně času z letního na zimní jsme začali trénovat na
nově zrekonstruované tréninkové ploše, která je plně osvětlená.
Všechny naše týmy tak mají možnost konečně zaslouženě kvalitně trénovat po celou dobu zimní sezóny, která je dlouhá. K tomu
jsme zahrnuli do zimní přípravy také všeobecný sportovní rozvoj dětí, takže využíváme tělocvičnu v Ohrobci a sokolovnu ve
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Vraném. Vzhledem k nevyzpytatelné situaci s Covid-19 jsme
tuto zimu nepřihlásili žádné halové turnaje a budeme si sjednávat přátelská utkání.
V pondělí 8. listopadu 2021 jsme opět po dvou letech navštívili
natáčení zábavného fotbalového pořadu TIKI-TAKA, který se
vysílá každé pondělí ve 20:00 na O2 TV. Hosty pořadu tentokrát
byli vedle současného ligového hráče Vaška Procházky také bývalí
fotbalisté Honza Koller a Petra Švancara, osazenstvo doplnil muzikant a herec Vojta Dyk a atletka Nikoleta Jíchová. Kromě toho,
že jsme se výborně pobavili, jsme udělali ve fotbalovém prostředí parádní reklamu zvolskému klubu díky
tomu, že jsme měli celou dobu vystavený
klubový hrníček a velkou část natáčení zabíral kameraman v publiku naše svěřence
v klubovém oblečení.
V úterý 16. listopadu 2021 jsme využili nabídky FAČR (Fotbalová asociace
České republiky) a vypravili jsme autobus
s dětmi na kvaliﬁkační zápas fotbalové
reprezentace Česká republika–Estonsko.
Kluci si užili atmosféru večerního reprezentačního zápasu a přestože výkon naší
reprezentace nebyl ideální, tak jsme při
závěrečném hvizdu společně oslavili vítězství našeho týmu.
Zorganizovali jsme také brigádu, na které
se sešlo cca 40 dobrovolníků z řad jak členů, tak rodičů našich svěřenců. I samotní
malí hráči a dokonce i dorostenci přiložili

www.zvole.info
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ruku k dílu. Udělali jsme spoustu práce
jak při údržbě budovy, tak venku v areálu.
Jednou z důležitých činností bylo vykopat
základové pásy pro novou malou tribunu
u tréninkového hřiště, kterou se nám s ﬁnančním přispěním obcí Zvole a Březová-Oleško podařilo vybudovat.
Na konci listopadu na nás čekalo nemilé překvapení, kdy nám bohužel vlivem
silného větru popadalo několik topolů
v našem areálu, které jsme museli kvůli
bezpečnosti neprodleně odklidit. Odborná
ﬁrma posoudila stav zbývajících několika
desítek stromů a bohužel vyhodnotila situaci jako havarijní a my jsme tedy nuceni
je na základě povolení z obecního úřadu
pokácet, aby nezpůsobili nikomu zranění
ani škody na majetku.
První prosincový víkend absolvovali další naši stávající a noví trenéři mládeže trenérskou C licenci
v Dolních Břežanech, kterou organizoval a i ﬁnančně podpořil
Okresní fotbalový svaz Praha-západ. Věříme, že budou nové
poznatky vést ke zkvalitnění práce s dětmi, které v rámci klubu
s námi trénují.

www.facebook.com/obeczvole
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Na závěr bych ráda popřála všem našim hráčům, členům, fanouškům i obyvatelům Zvole příjemné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí a zdraví v roce 2022.
Helena Andronikova
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JAK SE DAŘÍ NAŠIM
NEJMENŠÍM FOTBALISTŮM
Na jaře jsme uspořádali další úspěšnou náborovou akci a do
přípravek nám přibylo nejen mnoho nových dětí, ale i několik
trenérů z řad tatínků. Od září jsme tedy deﬁnitivně rozdělili
mini a mladší přípravku na dvě samostatné jednotky.
V Minipřípravce trénuje aktuálně 19 dětí ročníků 2015–2017.
Jsou to úplní nováčci, ale plní energie a fotbalového nadšení.
Mini odehrála několik turnajů – v zimě, dešti i větru, nic je nezastavilo a padal jeden gól za druhým.
Naši loňskou silnou sestavu Mladší přípravky také doplnilo hodně nových dětí, počet se ustálil na 25, kluci a holky se ohromně
zlepšují a skoro to vypadá, že příští rok budeme muset do soutěže přihlásit dva týmy. Jen tak dál!
A bez posily není ani naše Starší přípravka, připojili se k nám
dva noví kluci a oba perfektně zapadli do bezva skupinky dětí,
které spolu hrají především pro radost.
Trénujeme, jak se dá a jak covid dovolí, není týdne bez karantén,
ale věříme, že alespoň venkovní část zimní sezóny dotrénujeme
na naší nové umělce.

ale dobře, protože to naopak baví Bruna. Toníka potřebujeme
do obrany. Kluky moc nebaví rozcvičky a Matouše špatné počasí.
A jací jsou trenéři? Nejlepší, skvělí, zábavní, dávají nám dobré
rady. Toník se nemá bát míče, Matouš a Vojta mají nahrávat,
Luky jít víc na střed, Bruno to nemá vzdávat a Kuba má hlavně
střílet góly. I pravou nohou!
Starší přípravku nejvíc těší super tým a parta kamarádů, podle
Káji nejradši hrají jen spolu a Honzík těžce snáší prudění od
trenérů. Olíka a Agi nebaví běhání, Matyho naopak běhání
baví, ale nebaví ho kopání do míče. Pepínovi prý nejde kličkování a Šímovi střelba. Hodnocení trenérů muselo projít lehkou
cenzurou. Jak řekla Agi, máme tři, takže přísnej, vtipnej a boží.
Honzík tvrdí, že táta je jako trenér nej. To Šíma rovnou přiznal,
že trenéři na ně řvou (ale trenér a táta zároveň prý neví, kde
to sebral, každopádně Šíma bude bez večeře). Podle Matyho
se to s nimi ale dá vydržet. A co vám tak trenéři nejvíce říkají?
Agi v tom má jasno. Princezno, běhej! A Maty to shrnul nejlíp
– oni pořád něco říkají…
Adéla Radilová

Pro odlehčení jsme mezi dětmi udělali malý průzkum veřejného mínění.
Minipřípravky jsme se ptali na jejich oblíbené tréninkové hry.
Kromě vybíjené a mrazíka má úspěch i hra na farmáře, hlavně
u Matyáška, který má nejradši, když je mrkev a ostatní ho tahají za nohu. Na druhou stranu Matyáše prý moc nebaví, když
ho někdo kopne do nosu. Tomu rozumí i Anetka, které se nelíbí modřiny z fotbalu, když pak nosí šaty. Honzík má za sebou
i turnaj, na kterém dal gól, ale pak ho mrzelo, že jsme prohrávali.
Honzíku, příště dáš góly dva a třeba vyhrajeme. Všechny děti
moc chválily trenéry, protože vymýšlejí prima hry a na konci
tréninku je nechají hrát i fotbal. Ještě aby ne!
Ptali jsme se i Mladší přípravky, co je baví na fotbalu nejvíc. Fotbal,
fotbal a zase fotbal. Obrana, zápasy, pencle, góly, ale i kamarádi.
Nepřekvapil Kuba, který by nejradši hrál pořád a trénoval vícekrát týdně. Oproti tomu Toníka moc nebaví stát v bráně, což je

14

prosinec 2021

www.zvole.info

Historie Zvole

Zvolské noviny

TROCHA HISTORIE
Prosinec před tři čtvrtě stoletím:

BILANCOVÁNÍ SOKOLA ZVOLE:
OD ROKU 1946 UŽ NAPOŘÁD SOKOLEM
V roce 1945 skončila II. světová válka a řada věcí se musela vracet ke starým pořádkům, původním názvům a činnostem. Trvalo to až do
roku 1946. Až v prosinci 1945 vyhlásilo ústřední vedení Československé obce sokolské úplné obnovení všech činností. Zvolští Sokolové
se pak vrátili ke svému původnímu názvu a tak je to právě tři čtvrtě století, co svůj název nemění a zůstává Sokolem. Jen namátkou
– Vrané bylo chvíli Tatranem, Okrouhlo Viktorií a Psáry Rapidem. Zvoláci zůstávají Sokolem s tradičními barvami modrou a bílou.

Při oslavách prvního výročí ukončení
II. světové války (9. květen 1946) to na
hřišti „V březinách“ deklarovali při
slavnostním odpoledni tito tři hlavní
muži na snímku. Uprostřed František
Maršál (za celý Sokol), vpravo František
Škobis (za hokej) a vlevo Josef Strnad
(za fotbal). Oni tři podepsali základní
listiny o návratu k původnímu názvu
Sokol a takový stav trvá.

K respektování nového stavu přikročily
(pravda, ne hned onen rok) fotbal i hokej.
Fotbal pořídil postupně nové dresy a na ně
i znak DSO SOKOL. V hokeji se dresem
vrátili k tradičním barvám modré a bílé.
Modrým dresem s bílými rameny. Že se ale
„staré dresy HCZ“ používaly jako druhá
garnitura, pokud soupeř přijel k zápasu
v modrém, to dosvědčuje ještě vánoční snímek z roku 1963 (Škobis – Šticha – Jasanský).

Místo tečky: loučení s matadorem Františkem Maršálem. V roce 1960 obdržel bývalý letitý předseda a hlavní cvičitel významné sokolské vyznamenání
a „odešel na odpočinek“. Na tomto snímku jsou ti, co s ním převážnou dobu
spolupracovali. Horní řada zleva Jaroslav Malý, Josef Strnad, František
Škobis starší, Josef Štěpánek, František Malířský starší, Miroslav Jalovecký,
František Kataržuk a Ladislav Hodač, uprostřed manželé Maršálovi se zarámovaným diplomem, dole vlevo slečna Marie Běhounková (dnes paní
Budilová ze Lhoty) a Josef Blábol starší. Pamětníci poznali, že v této sestavě
je ukryta i tolik vítaná hudební formace „Švitorka“. Její obsazení tu prezentují: Škobis trumpeta, Kataržuk pozoun, Malířský saxofon, Jalovecký
a Hodač housle, Štěpánek a Blábol harmonika, Malý bubny.
Vladimír Zápotocký
www.facebook.com/obeczvole
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KAREL MATZNER – KDYŽ
DOBĚHNETE DO CÍLE
Poznal jsem Karla (tak ho všichni znali,
a tak mu říkali) před mnoha lety na jednom ze Zvolských běhů. Bylo mi tak okolo čtyřiceti let, jemu po pětasedmdesátce.
Zaběhl jsem ho, o fous, ale zaběhl. Rozdíl
byl však v tom, že já se v cíli potýkal s naprostým vyčerpáním kdesi opřen o strom

a on vyklusával a vypadal, že si tu desítku
dá ještě jednou. Pak, jako správný organizátor, vyhlásil vítěze, předal ceny a zase
klusem odběhl domů. Sportovec, a především běžec každým coulem. Své výkony
předváděl na mnoha evropských i světových šampionátech, vozil cenné medaile
ve své kategorii. Později jsem s ním mluvil
i o jeho profesní dráze. Zapálený stavař,
inženýr na významných stavbách jako
například lipenská vodní elektrárna nebo
pražské metro. A byl také ozdobou každé
společnosti. Když se svou ženou Slávkou
plul tanečním parketem, snad každý musel trochu závidět. Při tanci i v životě jim
to opravdu klapalo.
Zpráva o jeho úrazu následovaná ještě
smutnější o jeho konci, byla překvapivá.
Patřil do naší společnosti, byl Zvolákem.
Karle, děkuji ti, že jsem tě mohl poznat,
obohatil jsi život nejen mně, ale spoustě dalších lidí. A teď, když jsi doběhl
do svého posledního pomyslného pozemského cíle, věřím, že někde jinde

utahuješ tkaničky svých běžeckých bot
a vydáváš se na svůj další běh s větrem
a časem o závod. Čest tvojí památce, dál
žiješ v našich myšlenkách.
Mirek Stoklasa

ADVENT A SVĚTLA
Je doba adventu a Vánoce tak říkajíc za krkem. K adventní době
již dlouhou dobu neodmyslitelně patří slavnostnější atmosféra, konání různých akcí s ním spojených a také světla, světýlka
a osvětlení. Dříve, od poloviny 19. století, se jednalo zejména
o světla svíček na adventním věnci, která symbolizovala duchovní přípravu na Vánoce. Mimochodem, víte, že tuto tradici
založili konkrétně v hamburské škole Rauhes Haus, založené
protestantským pastorem Johanem Hinrichem Wichernem, kde
se děti v období adventu neustále učitelů ptaly, kdy už budou
Vánoce. A tak v roce 1839 J. H. Wichern postavil velký dřevěný
kruh a položil na něj 19 malých červených a 4 velké bílé svíčky.
Malou svíčku zapálil postupně každý všední den v čase adventu.
V neděli pak rozsvítil velkou bílou svíčku.
Následně tento počin převzala protestantská církev v Německu
a utvořila z něho tradici. Jelikož svíčky nebyly vůbec levné,
postupně lidé začali přecházet na menší věnce, kde ponechali
jen 4 velké bílé svíčky, jak je známe dnes.
Ještě dříve předkřesťanské germánské národy během chladných a tmavých prosincových dní pomocí věnce se zapálenými
svíčkami vyjadřovaly naději toužebně očekávaných delších
a teplejších jarních dní. Podobně tomu bylo i ve Skandinávii,
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kdy se u zapálených svíček do kruhu lidé modlili k bohu
světla, aby otočil zem zpět ke slunci, prodloužil dny a vrátil
na zem teplo.
V dnešní moderní době se tato tradice uchovala právě třeba
zapalováním svíček na adventním věnci, příchodem betlémského světla a vytváří se (nebo již vytvořila?) nová tradice
osvětlit v adventní době také venek našich příbytků. Díky
moderní technice a elektřině věšíme světla a světelné řetězy
nejrůznějších barev na domy, stromy a keře na zahradách, za
okny bytů. Světla svítí, blikají, rozsvěcují se a zhasínají, prostě
fantazii se meze nekladou.
U nás ve Zvoli a Černíkách je to samozřejmě stejné jako všude okolo. Je pravdou, že projde-li se člověk večer po ulicích,
jeho oko, ale i mysl, tato nejrůznější osvětlení potěší. I zvenku
je vidět, že je advent a Vánoce již klepou na dveře. Obzvlášť
v dnešní „covidové“ době to má i svůj symbolický význam
– covid nás nezlomí. To jsem si uvědomil, když jsem se prošel
večer našimi ulicemi. Zkusil jsem některé osvětlené domy, keře
a stromy vyfotit. Posuďte sami, jak šikovné umělce ve Zvoli
i v Černíkách máme.
Lubomír Duda
www.zvole.info

Zvolské noviny

www.facebook.com/obeczvole

prosinec 2021

17

Zvolské noviny

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 VE ZVOLI
Milí přátelé, pokud to dovolí epidemická situace, Tříkrálová sbírka se ve Zvoli uskuteční
v sobotu 8. ledna 2022 od 13 hodin, a to tradičním způsobem. Koledníci s pokladničkami
navštíví vaše domovy, popřejí vám vše dobré
do nového roku, a pokud to bude možné, odnesou si i váš ﬁnanční příspěvek, určený pro
lidi v nouzi.
Záměrem Tříkrálové sbírky 2022 je zejména
podpora regionálních projektů podporujících lidi v jakékoli nouzi. Přes veškeré úsilí se
nám nepodařilo vytipovat nikoho z naší obce,
kdo by akutně potřeboval pomoc z Tříkrálové
sbírky, což je dobré znamení.
Chudých a potřebných lidí máme ale kolem
sebe pořád hodně.
Rád bych touto cestou požádal ochotné koledníky z řad dětí i dospělých o pomoc. Vím, Klanění tří králů / Pedro Atanasio Bocanegra (17. století) – klášter Monasterio de la Cartuja – Granada
že koledovat skutečně umíte a bez vás se sbírka udělat nedá. Těším se na vás a přeji vám požehnané Vánoce
Pokud budete mít chuť věnovat cca tři hodiny vašeho času
a šťastné vykročení do nového roku.
Vladimír Hudousek
Tříkrálové sbírce, ozvěte se mi, prosím na telefon 606 682 306
koordinátor Tříkrálové sbírky
nebo mail: hudousek@volny.cz. Tříkrálovou sbírku zahájíme
v polyfunkčním domě ve Zvoli 8. 1. 2022 ve 13 hodin.
(Odpověď na „Hádej, kde to ve Zvoli je?“ – Konec ulice Pod Věží.)
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Kontaktujte nás:
tel.: +420 773 168 111

ploty-dlazba.cz
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CENÍK INZERCE
VE ZVOLSKÝCH NOVINÁCH
VELIKOST
ROZMĚR (š × v)

CELOROČNÍ

1/1 –CELOSTRANA

2 000

6 000

1/2 – PŮLSTRANA

1 000

3 500

1/4 –ČTVRTINA

600

2 000

1/6 –ŠESTINA

500

1 700

1/8 – OSMINA

400

1 400

184 × 250 MM

184 × 120 MM / 89,5 250 MM
89,5 × 120 MM
89,5 × 78 MM

89,5 × 55 MM

www.facebook.com/obeczvole

CENA ZA OTIŠTĚNÍ (Kč)
JEDNORÁZOVÉ
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