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Hasiči – euforie i splín

Dva roky jednání o nové hasičské stříkačce, která vyvrcholila v lednu a únoru letošního roku. To jsme si na nové auto mohli již sáhnout.
Obrovská radost hasičů. Euforie z dotaženého projektu a… Jak to říct.
Šok. Výrobní hala firmy Intebo v plamenech. Oba příběhy se prolínají.
Setkávám se se stejnými lidmi – našimi dobrovolnými hasiči. Ty dva
předešlé roky houževnatého překonávání administrativních překážek,
přesvědčování těch, kteří budou rozhodovat, hledání argumentů, proč
nové auto právě do Zvole. Správné nadefinování potřeb, převedení požadovaných parametrů nového auta do technické specifikace. Pak radost
z akceptování požadavku a rozhodnutí o přidělení dotace. To bylo teprve
administrativní předkolo. Výběrové řízení a ne zrovna lehké odůvodňování, proč právě toto rozhodnutí, jestli jsme snad někoho ve výběru nediskriminovali. Podpis smlouvy a čekání. Na obrázcích vypadá dobře,
na kontrolním dnu ve výrobním závodě ještě lépe. Domlouváme termín
předání na 14. února 2017. Měl to být ten slavný den, kdy k nám byl

dovezen nový, krásný, červený hasičský vůz. Nezapomenutelným se jistě
stane, ale lehké vzpomínání to nebude. V půl čtvrté ráno koukám z okna
na nedalekou rudou záři, sem tam nějaký plamen. Probuzení do krizové
situace, požár nepředstavitelných rozměrů, materiální škody a, což je
nejhorší – dva lidské životy. Znovu setkání s našimi hasiči. U požáru
jako první, celou dobu byli přítomni se svou technikou. Poskytli ve zbrojnici technické zázemí ostatním zasahujícím hasičům. Stejně houževnatí, obětaví. Ke konci dlouhého zásahu viditelně unavení. Dva příběhy,
které se protnuly v jeden den. Ten plánovaný se přesunul na jindy, ten
nevítaný se na nic neohlížel. Tak jsem prožil den sv. Valentýna, svátek
zamilovaných. S odstupem času si uvědomuji, že tu máme partu, na kterou se můžeme spolehnout jak při administrativních tanečcích, tak při
opravdovém průšvihu. Nové auto jim ze srdce přeju, jen ať ho co možná
nejméně potřebujeme.
Mirek Stoklasa
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ZPRÁVY Z OBCE
Činnost rady obce v roce 2016
Rada obce se v roce 2016 sešla ke svým jednáním celkem 26krát. Na
svých zasedáních projednala celkem 188 jednacích bodů. Kromě běžné agendy jako je schvalování příspěvků na různé kulturní a sportovní
akce, schvalování kulturních akcí v polyfunkčním domě, příprava rozpočtu a schvalování rozpočtových opatření nebo třeba příprava jednání zastupitelstva obce a schvalování jeho programu se intenzivně
věnovala zejména přípravě a průběhu investičních akcí, zajištění oprav
a údržby komunikací – to vše v úzké spolupráci se stavební komisí.
Zabývala se rovněž za úzké spolupráce s naším OLH stavem prací
v obecním lese.
Z investičních akcí bych uvedl alespoň opravu hřbitovní zdi starého
hřbitova, rekonstrukci chodníku v úseku autobusová zastávka Černíky
– odbočka do nové Zvole, opravu sociálních zařízení v budově ZŠ
a dokončení prací na odstranění černé skládky v prostoru bývalého
vepřína včetně rekonstrukce oplocení celého areálu. Současně probíhaly projektové přípravy a směny pozemků na vybudování autobusové
zastávky na návsi a otočky autobusů v nové Zvoli. Povedlo se nám

i získání některých dotací – na opravu zdi starého hřbitova, na druhou etapu odstranění zmíněné černé skládky a zejména velkou dotaci na zakoupení nové hasičské cisterny pro zásahové družstvo. To samozřejmě není vše, rada ve spolupráci se stavební komisí v loňském
roce připravovala i akce na letošní rok. Půjde zejména o rekonstrukci
stavebního objektu v prostoru bývalého vepřína na byt správce, šatny
a klubovny – je již získáno stavební povolení a na jaře akci zahájíme
opravou střechy objektu. Dále se intenzivně a především aktivně, zúčastňujeme příprav na výstavbu nového vodovodního přivaděče, který bude sdruženou akcí obcí v mikroregionu. Pokud obdržíme dotaci
z evropských fondů na výstavbu nové mateřské školy (výzva k podání
žádostí je již vypsána a žádost obce podána) zahájíme výběrové řízení
na dodavatele stavby. Je toho ještě dost, co by se dalo o činnosti rady
napsat. Mnohé o pestrosti její práce prozradí pořizované zápisy z jejích jednání. Ty každý zájemce najde na našich webových stránkách
www.zvole.info v sekci úřad obce.
Lubomír Duda

Činnost stavební komise v roce 2016
Stavební komise patří z povahy své činnosti k jedné z nejvytíženějších komisí obce. Sešla se ke svým jednáním v loňském roce celkem
15×. Na svých zasedáních projednala 206 bodů programu a vydala
celkem 39 písemných stanovisek a rozhodnutí. To však je pouze jedna část činnosti stavební komise.
Druhou částí je aktivní příprava výběrových řízení na realizované
stavby tvořená zejména kontrolou cenové části hotových projektů,
vytváření příslušných slepých výkazů výměr pro VŘ, případně tvorba
výkazu výměr a jejich položkových cen u drobných akcí.
Třetí neméně významnou činností stavební komise je kontrola prováděných prací dodavatelskými firmami přímo na jednotlivých stavbách. Členové komise se pravidelně zúčastňují nejen všech kontrolních dnů, ale provádějí občasné kontroly i mimo tyto dny. Týká se

to zejména oprav komunikací, výstavby chodníků, ale třeba i rekonstrukce oplocení areálu bývalého vepřína. Co se týká například oprav
komunikací, zde je nutné nejprve projít obec, zjistit stav komunikací
po zimě, naplánovat jejich případnou opravu, poté zpracovat zadání, vybrat dodavatele a teprve pak je na řadě kontrola prováděných
a provedených prací. Velmi podobné je to i u všech dalších drobných
akcí a oprav.
Z uvedeného je patrné, že i v roce 2016 měla stavební komise práce docela dost a myslím, že mohu konstatovat, že se jí zhostila se
ctí. Všem členům komise, zejména pak jejímu předsedovi Pavlu
Koudelkovi za spoustu odvedené skutečně odborné práce bych chtěl
poděkovat.
Lubomír Duda

Stavební činnost v obci v letošním roce
V letošním roce budou dále pokračovat úpravy prostor bývalého
vepřína v nové části Zvole na připravované sportoviště. Protože
chceme zachovat objekt bývalých kanceláří, přistoupíme k jeho
úpravám a to z hlediska jeho zabezpečení proti dalšímu chátrání.
Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele těchto prací, které budou spočívat v provedení zejména nových střech objektu a návazných prací.
Vzhledem k tomu, že žádáme o dotace z MAS Dolnobřežansko
na celkovou rekonstrukci tohoto objektu, další práce na rekonstrukci budou probíhat až po přidělení této dotace. Pokud ji nezískáme, budeme nuceni tuto dokončit z vlastních prostředků.
Objekt bude sloužit jako „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Zvole“ a bude obsahovat 3 klubovny, kuchyňku včetně sociálních zařízení a šaten. Dále zde bude samostatný byt správce
areálu, a to obytná místnost s kuchyňským koutem, sociálním
zařízením a kanceláří.

Celý areál je v současné době nově oplocen, z větší části je již
plocha zatravněna. Zbytky betonových recyklátů budou odvezeny
a zbytek ploch upraven zeminou a oset trávou. Dále provedeme
novou přípojku elektro včetně veřejného osvětlení.
V jarních měsících začneme také s úpravou našich komunikací,
a to zejména ulice U pošty, kde plánujeme opravu komunikace
a zřízení malého parkoviště před objektem pošty. Dále budeme
průběžně pokračovat v opravách komunikací, kdy po letošní tuhé
zimě vzniklo velké množství výtluků.
Vybudujeme také veřejné osvětlení v ulici Rovná, dokončíme osvětlení budoucího místa pro přecházení mezi Černíky a novou Zvolí
tak, aby obyvatelé Černík pohodlně došli po osvětleném chodníku
do prostor budoucí otočky autobusu.
V současné době probíhá územní řízení na akci otočky pro autobusy v nové Zvoli a nových zastávek v ulici Jílovská. Po ukončení tohoto řízení a získání stavebního povolení pak přistoupíme
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STUDIO DEGREE s.r.o.

LEGENDA MATERIÁLŮ - POHLEDY NA FASÁDY
Č.
1
2
3

POPIS
šlechtěná omítka - výběr dle stavebníka
marmolit sokl
oplechování atiky

5

Tašková krytina z ocelového plechu, např.
Lindab IDEAL
Větrací průduchy 100x100 mm
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Výparník tepelného čerpadla NIBE

4

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

Poznámka:
Odvětrání vzduchotechniky a klimatizace - viz výkres střechy

TiZn

Veškeré nejasnosti a odchylky musí být konzultovány s
projektantem

odstín dle výběru stavebníka

k realizaci těchto staveb. Předpokladem je provedení otočky v letošním roce a zastávek Jílovská v roce příštím. Projektovou přípravou také prochází chodník ke hřbitovu, předpokládáme jeho
výstavbu v příštím roce spolu se zastávkami Jílovská.

Veškeré konstrukce musí být provedeny dle doporučení
výrobců a v souladu s platnými předpisy (závaznými i
doporučenými)

Dále byla podána koncem loňského roku další žádost o dotaci na
novou mateřskou školu, kdy čekáme na výsledek. Pokud se podaří
dotaci obdržet, výstavba by mohla začít v příštím roce.
Pavel Koudelka

Přechody pro chodce V Černíkách
V minulém období jsme dostali několik dotazů na možnost zřízení přechodů pro chodce zejména v Černíkách u autobusových zastávek u ulice Černická a u přechodu z Černík do nové Zvole. Protože se jedná
o možné přechody státní silnice třetí třídy III/10115 vedoucí ze Zvole
do Březové přes Černíky, nemůže o zřízení zmíněných přechodů rozhodovat obec, ale povolení může schválit jen Městský úřad Černošice,
odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací jako silniční správní úřad.
Požádali jsme tedy tento úřad o posouzení možnosti zřídit výše uvedené přechody a doplnili žádost o posouzení zřízení přechodu ještě
mezi autobusovými zastávkami v nové Zvoli u ulice Centrální. V úterý
22. 11. 2016 bylo příslušnými pracovníky silničního správního úřadu
za účasti zástupce Policie ČR a zástupců obce (starosta a místostarosta Duda) provedeno místní šetření na všech třech místech plánovaných přechodů.
Již na místě po skončení šetření nám bylo sděleno, že klasické přechody zřídit nepůjdou. Nicméně poskytli jsme úřadu příslušné mapové
podklady a čekali na oficiální písemné vyjádření, které by mělo uvést,
jaká opatření jsou možná. To jsme po několika urgencích dne 17. 2.
letošního roku konečně obdrželi.
Vezměme to hezky po řadě z nové Zvole do Černík.

Přechod u ulice Centrální
Zde „lze provést úpravu provozu jako místo pro přecházení“, což znamená osazení dopravních značek A12a – Chodci, které upozorňují na
místo pro přecházení nebo úsek silnice se zvýšeným pohybem chodců,
a případně dopravních značek snižujících rychlost.
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Černíky – přechod z Černík do nové Zvole
v blízkosti ulice Krajní
I zde „lze provést úpravu provozu jako místo pro přecházení“, což opět
znamená osazení dopravních značek A12a – Chodci, které upozorňují
na místo pro přecházení nebo úsek silnice se zvýšeným pohybem chodců. Snížení rychlosti již není třeba – nacházíme se v obci.

naopak posunout zastávku směr Zvole dále od rohu Černické ulice směrem ke křižovatce s ulicí Krajní.

Černíky – přechod u ulice Černická
Na tomto místě, cituji, „vzhledem ke stávajícímu umístění autobusových
zastávek nelze povolit ani místo pro přecházení (dle platných ČSN by
např. bylo nutné posunout zastávku na Březovou)“. Ještě dodám – nebo

Jaký je tedy závěr? Pokud se týká autobusových zastávek u ulice
Centrální v nové Zvoli, požádáme o povolení zřízení místa pro přecházení. Totéž provedeme u přechodu z Černík do nové Zvole, kde ještě
doplníme osvětlení daného místa pro přecházení. Co se týká přechodu
u ulice Černická, tam budeme zvažovat možnost přemístění některé ze
zastávek autobusů.
Lubomír Duda

Jednou větou
Od konce října minulého roku přes vánoční „klid?“ do konce února letošního roku proběhlo v naší obci opět hodně kulturních a sportovních akcí.
Probíhaly také práce spojené s úpravami, opravami a výstavbou v obci.
Dovolte mi, již tradičně, některé tyto akce jednou větou připomenout:
 1. listopadu se konal v Polydomě křest Starozvolského kalendáře vydaného k nadcházejícímu 750 letému výročí založení naší obce
 5. listopadu proběhlo ve velkém sále polyfunkčního domu tradiční
setkání s jubilanty
 10. listopadu byla zahájena ve velkém sálu PD výstava originálních fotografií práce policie ČR
 v neděli 13. 11. se konal v tělocvičně naší ZŠ tradiční turnaj ve stolním
tenisu
 16. 11. jsme besedovali s panem Josefem Hrubešem o pražské historii
 v pátek 25. listopadu od 19:00 nám paní Jitka Sedláčková a Iveta
Dušková zahrály divadelní kus Tonka Šibenice a tentýž den zájemci
v klubovně fotbalového hřiště zdobili adventní věnce
 27. listopadu proběhlo adventní setkání v kostele sv. Markéty ve Zvoli
 v sobotu 3. prosince se konala v Černíkách a ve Zvoli mikulášská
nadílka
 10. 12. se konal v polyfunkčním domě adventní jarmark
 12. 12. Česko zpívalo koledy i ve Zvoli
 ve čtvrtek 15. 12. zasedalo zastupitelstvo obce
 17. prosince jsme si tradičně zazpívali pod vánočním stromem koledy
a ochutnali svařené víno
 18. prosince velcí i malí šachisté bojovali o ceny na turnaji v polyfunkčním domě
 tamtéž, 21. prosince od 19:00 hodin, proběhl krásný koncert Bardolino
Music s hostem Jitkou Vrbovou
 20. 12. proběhly vánoční slavnosti naší základní školy
 na Štědrý den se rozdávalo betlémské světlo a byla i půlnoční mše
v kostele sv. Markéty
 a 25. prosince se ještě zpívaly koledy u jesliček v našem kostele.

A jak na začátku roku 2017?
 již 1. ledna naši velcí i malí sportovci závodili v tradičním „Novoročním
orienťáku“
 7. ledna proběhla ve Zvoli a Černíkách velmi úspěšná Tříkrálová sbírka.
Vybralo se úctyhodných 48.980,- Kč
 ve středu 18. ledna od 18:30 hodin v Polydomu koncertovali již popáté
mladí hudebníci
 v sobotu 21. ledna se konal ve velkém sálu polyfunkčního domu taneční večer jako zahájení roku oslav 750 let od založení obce. V tělocvičně
školy se také proháněly masky na dětském maškarním reji
 ve stejnou sobotu na zamrzlému rybníku probíhaly urputné boje na
hokejovém Ice Cupu a díky stálým mrazům se Ice Cup uskutečnil také
28. ledna a 4. února
 a hned ve středu 25. ledna nám zahrálo na kytary duo Siempre Nuevo
a krásně k tomu zazpívala mezzosopranistka paní Barbora Polášková
 10. 2. pánové David Šír a Miroslav Rella předvedli nezapomenutelné
scénky Felixe Holzmanna a jeho hostů
 v pondělí 20. února jsme spolu se sportovní dvojicí Slávka Ročňáková
a Karel Matzner cestovali po Austrálii
 a v úterý 21. dojela do Zvole zbrusu nová automobilová hasičská cisterna CAS 30, na kterou obec obdržela dotaci 7,5 mil. Kč
 ve středu 22. února proběhlo „Slavnostní zasedání občanů“ k příležitosti 750. výročí založení obce Zvole
 na divadelní komedii „Žena v trysku století“ jsme se mohli podívat
v polyfunkčním domě v pátek 24. února
 v sobotu 25. února 2017 v deset dopoledne vypukly oslavy masopustu
a ukončeny byly vepřovými hody na dvoře u polyfunkčního domu.
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že je stále z čeho vybírat a čeho se aktivně
zúčastnit. Věřím, že celý tento tak trochu slavnostní rok 2017 bude opět bohatý na události jak kulturní tak i sportovní..
Lubomír Duda
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Slavnostní zasedání občanů
Ve středu 22. února 2017 proběhlo Slavnostní zasedání občanů
k 750. výročí založení naší obce. V slavnostně vyzdobeném sále
Polydomu přivítal starosta obce Miroslav Stoklasa všechny přítomné a v krátkém připomenutí historie nastínil svůj pohled na postupný vývoj obce. Připomněl jméno zakladatele pána Diviše z Všechrom,
vrchního stolníka Českého krále Přemysla Otakara II, který dostal do
správy toto území okolo roku 1267. Etapu středověkého vývoje představil jako rozvoj zemědělství a k tomu navazujících potřebných řemesel. Důležitost duchovní oblasti života spojil se stavbou dřevěného kostelíka, na konci 19. století pak s novogotickým kostelem sv. Markéty
dle projektu architekta Mockera. Školství připomenul výstavbou první
jednotřídní školy a osobností pana řídícího Štulíka, zdejšího buditele.

V průřezu zazněly i zmínky o spolcích a o vývoji v osadě Černíky. Připomenul však, že po celou dobu existence
obce to byli především její obyvatelé, kteří tu žili své životy a na směřování obce se podíleli.
Před koncem slavnostního zasedání starosta poděkoval za řízení a rozvoj obce svým předchůdcům starostům a místostarostům, kteří byli
na setkání přítomni. Slavnostní přípitek uvedl přáním obci: „Dovolte
mi na závěr popřát Zvoli do dalších mnoha a mnoha let to nejlepší.
Osvícené vedení, které bude umět rozeznat podstatné od nepodstatného, klidný a umírněný rozvoj a hlavně obyvatele, kteří to tu budou
mít rádi.“
Redakce

Dotace, které mají pomáhat
Řadu let se pídím po dotačním titulu, který by pomohl řešit problém
lidem, jejichž nemovitost není odkanalizována na centrální čistírnu
odpadních vod a to z důvodu jejich složitého a finančně náročného napojení – v našem případě především Černík. Mohli by to být
podporované domácí čističky. Po informacích ze sdělovacích prostředků jsem se vypravil na Státní fond životního prostředí. Velmi
pečlivě jsme probrali filozofii dotace a musím říct – to vymyslel někdo ne moc odpovědný. Aby se příjemcem dotace stala obec a deset
let (doba udržitelnosti projektu) byla zodpovědná za nainstalované

čističky, které jsou umístěny na soukromých pozemcích, nemůžou
na fondu myslet vážně. Moje představa byla spolupráce obce s majiteli neodkanalizovaných nemovitostí v projekční přípravě, pomoc
při získání stavebního a vodoprávního povolení a dotace podobná té
kotlíkové – jednotliví občané žádají při splnění určitých podmínek.
Asi to fond jen na poprvé zkusil a příště se polepší. Budeme se snažit
přenést naše poznatky z praxe do virtuálního světa úředníků.
Mirek Stoklasa

Kontejnery pro bioodpad
I letos byly instalovány kontejnery na bioodpad, do kterých obyvatelé Zvole a Černík mohou vyvážet to, co do bioodpadu patří.
Ti, kteří se starají o své zahrady a záhonky, s radostí uvítali tuto
možnost. Jako obvykle jsou kontejnery umístěny na dvou místech.
První, ve Zvoli na křižovatce u lesa u ulic Březovská a Kolmá, kde je
možno ho využít kdykoli. Druhý kontejner je umístěn v Černíkách
na parcele černických zahrádkářů v ulici Černická. Zde je zpřístupněn v pátek od 11 do 18 hodin a o víkendech od 10 do 18 hodin.

Doufáme, že se kontejneru vyhnou barbaři, kteří tam házeli např.
odpad ze stavby, či staré pneumatiky. Připomínáme, že ve Zvoli
funguje sběrný dvůr, kde se zdarma občané zbaví všeho nepotřebného, co chtějí vyhodit a kontejner pro bioodpad může tak plnit svoji
funkci, ke které je určen.
Lenka Betincová
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Masopust ve Zvoli

Letošnímu Masopustu ve Zvoli počasí obzvlášť přálo. Byl to den
jak vymalovaný. U školy se v sobotu 25. února 2017 v deset hodin
sešlo asi sto účastníků. Celou akci zahájily zvolské děti ze školního dramatického kruhu s představením „Tři Karkulky“. Na pódiu rozehrály velmi vtipnou hru se závěrečným poučením do života. Starosta Miroslav Stoklasa předal na zbytek dne vládu nad
obcí maškarám, muzika začala vyhrávat, proběhl koblížkový tanec
s medvědem a celý rej maškar se s doprovodem vydal na tradiční
maškarní obchůzku obcí.
Hospodyňky se i letos blýskly připravenými koblížky, chlebíčky, sladkými koláči, ale i bramboráčky, topinkami či jednohubkami. Truňk
podávaný ve staveních byl leckde dosti alkoholický, ale nezapomínalo se ani na dětskou drobotinu, pro které byl připraven teplý čaj.
Muzikanti neúnavně vyhrávali nejen na dvorcích u navštívených

domů, ale i při pochodu vsí. Od taškařic maškarního davu nebyli
ušetřeni ani projíždějící řidiči, kteří mnohdy museli opustit svá vozidla, a aby dostáli masopustní tradici, zatancovat si, tak jako všichni,
s medvědem. Postupně se do průvodu zapojovalo stále více účastníků, až jich bylo tak sto padesát. Cestou masopustní obchůzky byla
u tvrze zvolena královna masopustu, kterou odtud vezli dva masopustní koníci na malém vyzdobeném žebřiňáčku. Podle tradice byl
medvěd odchycen, a nakonec skolen na Krupičkově statku. Všichni
víme, že ho oživí polibek od čisté panny. Dvě malé dívenky se tohoto
úkolu zhostili na jedničku. Povedlo se, ožil!
Od čtrnácti hodin slavnosti dne pokračovaly na zahradě Polydomu,
kde v obřím stanu čekalo na všechny návštěvníky občerstvení ve formě masopustních vepřových hodů. Pro děti byla za stanem instalována trampolína, kde se vyřádily. Pro menší děti byly od patnácti hodin
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na hřišti v sále Sokola připraveny hry a soutěže. Do pozdních hodin
se lidé ve stanu bavili zpěvem a potom i tancem u muziky a vychutnávali zabíjačkové pochoutky a točené pivo. Veškeré občerstvení bylo
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podáváno zdarma. Akce byla součástí oslav sedmistého padesátého
výročí vzniku obce.
Zapsala Lenka Betincová
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Masopust aneb stavění stanu
Letošní oslava příchodu masopustu v sobotu 25. února byla, oproti
minulým letům, rozšířena v rámci oslav 750 let existence obce o odpolední až večerní vepřové hody. Pro tuto akci jsme zvolili, i vzhledem
k ročnímu období, její konání ve velkém stanu umístěném v prostoru
zahrady za polyfunkčním domem. Stan jsme vybrali opravdu veliký
o půdorysných rozměrech 10 ×20 m.
Stan stavěl snad každý. Ale malý. Jak se však staví taková obluda?
Pojďme se na to podívat.

a nakonec ty středové, což je pořádná fuška. Zvedání jsem nevyfotil,
taky jsem se snažil zvedat. A pak …
Základní část je vztyčena. Jen se musí vše řádně narovnat, napnout
lana a dozatlouci kolíky.
To je ale prostor co? Nebudou se tam hosté ztrácet? Ale jedeme dál.
Okolo bočních kůlů pak přijdou upevnit boční plachty, nainstalovat
osvětlení a stan je hotov. Ještě zbývá nanosit stoly a lavice upevnit
pytle na odpadky a je hotovo. Však je již půl osmé večer (začali jsme

Nejprve pracovníci firmy, co nám stan zapůjčila, rozloží na zemi základní plachtu stanu a připraví středovou podpěrnou konstrukci.

v půl třetí odpoledne). A zítra můžeme začít hodovat.
Hosté již se scházejí. Nebudou se tam ztrácet?

Potom se kolem dokola zatlučou kolíky (no spíš pořádné kůly), připevní k nim napínací pásy a do připravených otvorů v plachtě se upev-

Rozhodně ne. Bylo plno až do pozdních večerních hodin. Všem chutnalo, hudba byla výborná a k neutahání, všichni se výborně bavili.

ní kůly bočních podpěr. Dále se rozestaví zdvihací mužstvo (tak alespoň 10 silných chlapů) a začnou se zvedat podpěry. Nejprve ty boční

Ať žije masopust.
Lubomír Duda
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Taneční večer
V sobotu 21. ledna 2017 do sálu Polydomu přišly dámy ve slavnostních róbách, pánové ve společenských oblecích, aby se zúčastnili tanečního večera.
Byl plný noblesy a slavnostní atmosféry. K poslechu, ale hlavně k tanci zahrál music band FONOTEST z Ústí nad Labem s úžasnými interprety, kteří
zahráli skladby snad všech žánrů. Všichni se skvěle bavili. Proběhla i vtipná

tombola, kde každá vstupenka byla odměněna nějakou pozoruhodnou cenou. K občerstvení, které připravila a podávala Jarka Hrubá z Černík, byly
podávány pochoutky, jako chlebíčky, domácí štrůdl, ale i dršťková polévka.
Všichni účastníci ocenili organizaci i atmosféru celého večera.
Sepsala Lenka Betincová

Kytary a zpěv
Dne 25. ledna se uskutečnil v polyfunkčním domě koncert kytarového dua SEMPRE NUEVO s mezzosopranistkou Barborou Poláškovou.
Koncert byl rozdělen do dvou částí. V první, složené z děl českých autorů, zazněly čtyři písně Leoše Janáčka a rovněž čtyři písně Antonína
Dvořáka. Protože oba písňové cykly byly komponovány autory pro zpěv
s doprovodem klavíru, bylo zajímavé sledovat a užívat si, jak se oba interpreti popasovali s převodem a zajisté i úpravou klavírního partu pro dvě
kytary. Myslím, že celek byl výtečný. Písňová první část byla doplněna
částí instrumentální skladby skladatele Nováka pro dvě kytary, kde oba
interpreti předvedli své mistrovství.
Druhá část večera byla ve znamení interpretace skladeb španělských autorů, napsaných již přímo pro kytary nebo kytary a zpěv. Stejně jako
v první části večera i zde bylo možno vychutnat virtuozitu muzikantů

i výborný zpěv paní
Poláškové. A jako sladkou tečku za vydařeným večerem „vystřihli“ všichni interpreti
v přídavku slavnou
árii Carmen z prvního
jednání stejnojmenné
opery George Bizeta.
Myslím, že se jednalo
o velmi vydařený koncert a ti, kdo mají rádi „vážnou“ hudbu si to opravdu užili. Díky za to.
Lubomír Duda

Tříkrálová sbírka 2017
Výsledek Tříkrálové sbírky ve Zvoli a okolí činí úctyhodných 48 980 Kč.
Částka vybraná v celé zbraslavské farnosti, kam územně patří i Zvole, je
85 849 Kč. Celková částka vybraná v ČR představuje nový rekord ve výši
100 miliónů korun. Tyto peníze půjdou na podporu lidí v nouzi u nás
i v zahraničí.
Jak jistě víte, část peněz vybraných ve zbraslavské farnosti je určena jako
příspěvek na nákup invalidního vozíku pro Davida ze Zvole. David trpí dětskou mozkovou obrnou, bez pomoci se nepohybuje a je odkázán na pomoc
své rodiny. V současnosti probíhají nutné administrativní úkony, aby vybrané peníze mohly co nejdříve sloužit ve prospěch dobré věci. Předpokládáme,
že by David mohl používat nový vozík již v průběhu letošního roku.

Milí přátelé, rádi bychom vám ze srdce poděkovali za váš velmi pozitivní přístup k Tříkrálové sbírce. Děkujeme všem malým i velkým
koledníkům, kteří se s kasičkami vydali do mrazivého dne, děkujeme vám, kteří jste jakoukoli částkou přispěli do sbírky. Snad nikdo
z koledníků se nesetkal s nezájmem nebo odmítnutím. Právě naopak.
Prokázali jste svá otevřená srdce a přispěli nejen do pokladniček,
ale také jste obdarovali malé koledníky sladkostmi a ty velké něčím
ostřejším pro zahřátí. Výsledek je to velmi povzbudivý. Velké poděkování vám všem.
Za organizační tým Vladimír Hudousek
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká
republika. Skupinky koledníků a distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými
organizacemi. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky. Výtěžek sbírky je určen lidem v nouzi, a to zejména v regionech, kde sbírka
probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás
a v roce 2017 se konala posedmnácté.
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POLYFUNKČNÍ DŮM
Jak se nám vedlo v Polydomě v roce 2016
Polyfunkční dům již téměř třetím rokem slouží zvolským obyvatelům, dospělým i dětem. S potěšením konstatuji, že společenský sál
je využíván k účelu, ke kterému byl určen, a to ke kulturnímu a společenskému vyžití.
Pořádáme zde: výstavy, besedy, loutkové divadlo, divadelní představení pro dospělé, koncerty, kino, jarmarky, sousedská posezení, oslavy jubilantů, vítání občánků, setkávání zastupitelů.
Hojně prostor společenského sálu využívá i naše zvolská škola pro
své žáky k rozmanitému didaktickému vzdělávání, besedám, vlastním divadelním představením, literárním soutěžím. Pedagogický
sbor pod vedením naší nápadité a neúnavné paní ředitelky nám může
nejedna škola závidět.

Nemohu si nyní odpustit a musím se vám pochlubit s mojí srdeční záležitostí, a to je naše knihovna. Když jsme ji v září 2014 v Polydomě
otvírali, přebírala jsem necelou desítku aktivních čtenářů. Nyní
v únoru 2017 máme v naší knihovně 232 čtenářů, z toho je 130 čtenářů do 15 let. Jsem z toho prostě nadšená!
Závěrem uvádím pár
232
čísel za rok 2016 o pro- Čtenáři v naší knihovně
132
gramové náplni i ná- Doplněné knihy
vštěvnosti Polydomu.
Kulturní akce
98
Věra Humlová

Pozvánka do Polyfunkčního domu
na některé pořady a akce v dubnu
a květnu 2017
Duben
 výlet do zábavného parku Mirákulum pro děti i dospělé
 koncert jednoho z nejlepších kytaristů, Norbi Kovacse. Jeho vystoupení bude obohaceno o jeho fotografie, které budou v sále Polydomu vystaveny
 pro milovníky knih připravujeme besedu se spisovatelem a knihkupcem Vratislavem Ebrem

Květen
 premiéra koncertu nově založeného hudebního útvaru Fischer Trio (Pavel Fischer a jeho dva
synové)
 večer se Zuzanou Bubílkovou za doprovodu zpěváka Andrea Andrei
 koncert školičky pana Preclíka
 6. koncert našich mladých hudebníků za doprovodu svých učitelů.
Bližší informace o pořadech se dočtete na stránkách obce www.zvole.info ve složce Polyfunkční dům
– podsložka Zprávy z polydomu.
Těším se na Vaši návštěvu, Věra Humlová

Dospělí návštěvníci na akcích

1695

Dětští návštěvníci na akcích

1298
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ČERNÍKY
Výlet na Pražský hrad

V sobotu 28.ledna 2017 uspořádali černičtí výlet na Pražský hrad.
Vyjeli jsme ráno před osmou hodinou a s autobusem zaparkovali
na Špejcharu. Parkem jsme kolem vily Františka Bílka a letohrádku
královny Anny došli ke vchodu na Pražský hrad, kde jsme museli
projít kontrolou Policie ČR. Cestou nám náš průvodce Vladimír
Hudousek vyprávěl o původu a historii obou pamětihodností.
Prohlídku hradu jsme zahájili na druhém nádvoří a poté jsme pokračovali do chrámu sv. Víta. Naše padesátičlenná skupina velmi

pozorně naslouchala zajímavému Vladimírovu výkladu. Velmi se líbila návštěva kaple sv. Václava. Zde jsme si všichni vyfotili věhlasné
dveře zavřené sedmi zámky, které vedou na schodiště do Korunní
komory, kde jsou přechovávány české korunovační klenoty.
Počasí nám moc nepřálo. Bylo od rána tak mínus deset stupňů.
V chrámu byla zmrzlá nejen svěcená voda, promrzli jsme i my. Na
třetím nádvoří, při poutavém vyprávění našeho průvodce ohledně
věží, zvonů i mozaikového průčelí jsme poskakovali pod heslem
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„kdo neskáče není Čech“, abychom se alespoň trochu zahřáli. V interiérech starého královského paláce s Vladislavským sálem jsme
se trochu ohřáli a prohlédli si historicky významné části hradu.
Koňským schodištěm jsme vyšli ven a zamířili do věže Mihulka.
V této věži jsme shlédli stálou expozici hradní stráže, kde jsme měli
nadmíru povolaného průvodce - Vladimíra Hudouska. Bylo znát,
jak je mu to vše blízké a tuto historii má „v malíku“. Rád se s námi
o vše podělil. Vtipné bylo, že na videosmyčce, která se právě promítala ve druhém patře běžela prezentace Hradní stráže, kde právě
on byl jedním z aktérů filmu.
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I když byla ukrutná zima, přece jen jsme všichni ještě chtěli navštívit Zlatou uličku a Daliborku. Zde jsme prošli jednotlivé krámky
a domky, shlédli mučírnu, expozici brnění i vězení v Daliborce.
Nejvíce všechny nadchnul stánek pod Daliborkou, kde prodávali
horké nápoje, zvláště svařené víno a horkou čokoládu a teplé trdelníky. Zde se nakonec sešlo celé osazenstvo našeho výletního
autobusu.
Náš milý Martin Uher se odtud s předstihem vydal pro autobus,
aby nás po chvíli všechny nasadil hned u tramvajové zastávky
u vchodu na Pražský hrad. V bezpečí nás odvezl domů do Zvole
a Černík.
Výletů se zúčastnili černičtí, zvolští a březovští příznivci historie
a kultury. Všem děkujeme za důvěru a těšíme se na ně, doufám,
na dalších společných akcích.
V závěru bych chtěla za všechny poděkovat třem osobám, bez kterých by se tento výlet nemohl uskutečnit. Je to zejména podplukovník Vladimír Hudousek, který nám zprostředkoval nejen historická
fakta, ale i osobní prožitky ze svého profesního života, kdy několik
let strávil na Pražském hradě v roli kaplana hradní stráže. Dále
Martina Uhra, který poskytnul autobus k dopravě účastníků a Věře
Podhorecké, která vše organizovala a s oběma, Vláďou a Martinem,
koordinovala. Děkujeme také Jarce Hrubé, která hrála svoji nezastupitelnou roli při sdělování informací a vybírání příspěvků na
výlet ve svém krámku v Černíkách.
Děkujeme všem a doufáme, že to pro všechny účastníky byl i přes
tu vlezlou zimu krásný zážitek.
Zapsala Lenka Betincová
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Čtení na pokračování:

Historie Černík a okolních trampských osad
V minulém článku uveřejněném v zářijových Zvolských novinách 2016
jsem Vás seznámila se sportovními aktivitami trampů. Další článek bych
chtěla věnovat druhé ze dvou z nejvýznamnějších aktivit trampů a to
kulturní a společenské.

Společenské a kulturní trampské akce
Trampské osady byly bohaté, i co se týče hudební, literární i výtvarné
tvorby. Kulturní a společenský život byl vcelku velmi pestrý.
Oblíbeným setkáváním trampů byly obecně potlachy. Potlach znamená slavnostní shromáždění u ohně, původně indiánská slavnost (anglicky potlatch). Velké potlachy trvaly až osm dní. Některé účasti na
potlachy byly podmíněné pozvánkou. Jejich součástí bylo také připravené občerstvení pro účastníky, někdy bylo na pozvánce uvedeno, jaké
a kolik občerstvení si mají trampové přinést.
Trampové zakládali kroniky, do kterých zaznamenávali události ze života jednotlivých chat či celých osad. Jsou to ručně psaná díla, často
obohacená výstřižky z dobového tisku, vlastními básněmi, úvahami,
esejemi či velmi povedenými výtvarnými dílky. Kroniky byly předávány z generace na generaci a některé z nich se dochovaly dodnes.
Zobrazují nejen činnost a události v osadách, ale i celkovou atmosféru
té doby včetně konkrétních osudů lidí.
Život v trampských osadách byl nemyslitelný bez trampských písní. V mnoha kronikách jsou uchovány původní zpěvníky s písničkami.
V Československu vznikla celá nová kategorie hudební tvorby – trampská píseň. V rámci osad vznikaly trampské hudební a pěvecké soubory.
Trampská hudba má své pevné místo u širokého spektra posluchačů a je
jednou z forem propagace ideálů trampingu dodnes. V České republice
má dlouholetou tradici pořádání festivalů trampské písně, které jsou příznivci hojně navštěvovány.

Ukázky z Osadní knihy Sergeantů založené Jardou Šťastným v roce 1933

Kulturní a společenské aktivity ve Zlatém údolí
Zlaté údolí mělo také své hudebníky. Trampové pořádali potlachy i menší sleziny, před odchodem rekrutů z jejich řad pro ně připravovali rekrutské večery. Pro příklad uvádím program potlachu Trampského týdne
v Edenu a současně v osadách Utah a Hurikán ve dnech 29. června až
6. července roku 1931. Vedle sportovních aktivit bylo součástí také společenské vyžití jako trampský kabaret spojený s tancem, dále slavnostní
posezení u táboráku a zpěv trampských písní. Během této týdenní akce
byla 2. července uspořádána soutěž o nejlepší osadní pěvecký sbor. Ve
zpěvu zaznamenala úspěch chata Old Skagway ze Zlatého údolí.
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Fotografie ze společenského života ve Zlatém údolí, zdroj: soukromý archiv
paní Ády Dubské z chaty Old Skagway
Potlachy na osadě Seveřan a Had ve Zlatém Údolí byly kratší a jsou
popsány v kronice Jardy Šťastného. Trampové si dle pozvánky donesli
vlastní zásoby jídla a pití. Program potlachu byl spojen s hudbou při
kytarách, ale i z radia či gramofonu, zpěvem, fotografováním a hlavně příjemným posezením v lesní chatě za poslouchání zvuků okolní
přírody.
V osadě Zlaté údolí se pořádaly trampské večery, kde vystupoval pěvecký soubor The Tramp Song Club sestavený z pěti členů osady. Trampský
večer byl uspořádán i v roce 1930 v pražském Radiopaláci, kde tato
skupina účinkovala. Byla natolik úspěšná, že v té době měla angažmá
dokonce v Osvobozeném divadle.
Velká akce se uskutečnila na konci září v roce 1930 v sále Hasičského
domu na Vinohradech, kde Zlaté údolí uspořádalo III. rekrutský večer
pro rozloučení s rekruty před odchodem na vojnu. Program provázely
trampské písně. Zároveň byly uděleny ceny vítězům pětiboje o přebor
osady.
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Další trampská kapela ze Zlatého údolí byla Camp Boys. Jejich pěvecká
vystoupení, slavila divácký úspěch, kterým přispěla ke zvyšování sympatií veřejnosti k trampingu.
Pro šíření zpráv o dění v osadě Zlaté údolí byl Járou Bělorem založen
v roce 1929 časopis Naše Osady. Cílem vydávání bylo šířit myšlenku
pravého, ideálního, nepolitického a jednotného trampingu. Trampské
osady Zlaté údolí měly své zástupce v redakčních radách časopisů Naše
stezka a Camping.
V roce 1968 vzpomenuli staří osadníci své 45. výročí vzniku Zlatého
Údolí a uspořádali spolu s novými osadníky potlach na osadě v Březové.
Akci koordinoval jednatel Zlatého údolí Jaroslav Houška.
Kroniky ze Zlatého Údolí ukazují nejen tramping a historii osady a život
v ní, ale i příklad toho, co dokáže přátelství, kamarádství, houževnatost
a píle. V obou kronikách je zachycena atmosféra té doby od vzniku osady až po éru druhé světové války.
Aktivity trampů na jih od Prahy se v současné době snaží postupně mapovat sekce trampingu v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. Je zde
vystaveno plno artefaktů a dokumentů mapujících tuto historii. Můžete
se seznámit i s několika kronikami, jejichž originály či kopie jsou zde
vystaveny. Od roku 2013 se sbírka rozrostla i o kopie kronik ze Zlatého
údolí, které sesbírali a věnovali pořadatelé oslavy 90. výročí založení
osady Zlatého údolí z Černík.
Zapsala: Klára Betincová

Přepis textu:
Kamarádi a kamarádky!
Ba hochu stárneš již…, tak začíná jedna z těch krásných trampských písní.
Náš život utíká, naše mládí s ním, ale to všechno, co jsme druh s druhem
v milé naší osadě, nesmí býti nikdy zapomenuto. Mnoho z Vás osud rozvěje životem, každý rád si vzpomenete na svoje nejkrásnější mládí, na svou
osadu i kamarády. Proto, tato kniha uvadlých listů vzpomínek, nechť Vám
stále připomíná Vašich kamarádů z osady „Zlaté údolí“. Mám skromné
přání, hoši, ať žije naše Zlaté údolí, ať žije naše kamarádství. Ahoj Váš
Jára Bělor 4/VII 1931
Ukázky z kroniky Zlatého údolí založené Járou Bělorem z roku 1931

Zvolské noviny

15

Z HISTORIE ZVOLE
Půl století hokeje bez rybníků
Poslední březnový den roku 1967 rozesmutnil všechny hokejové „rybníkáře“. Vedení československého ledního hokeje rozhodlo, že nadále už se
tento sport nemůže provozovat na přírodním ledě. Přišel konec. Hokej se

hrál nadále bez rybníků. Zvolský hokej, jako řada jiných v nejbližším okolí,
skončil. Je to právě půl století.

První garnitura zvolských hokejistů zahájila činnost v sezóně
1933/34, ale autentická dokumentace se nedochovala. Až tato garnitura zaujala svými výkony a výsledky natolik, že hokejové zápasy
měly větší návštěvnost jak ty fotbalové. K té době patří neodmyslitelně jména bratranců Strnadových, bratrů Škobisů a Hůrků, legendárního obránce Blechy, po něm Doležala a Smíška. Přišli další. Standa Adámek, bratři Řezníčkové, Jalovecký, Trefný, Zeman,
Blábol, Malířský, Knotek. O Vánocích 1963 je doplnil dorostenecký
útok Škobis-Šticha-Jasanský, ale blížil se konec. Právě březen 1967.

Zvoláci, ti co zbyli a hokeje nezanechali, tak říkajíc „vzali prádlo“
a stali se vítanými posilami u sousedů ve Vraném. Doklad? V dolní řadě zcela vlevo je brankář Petr Jasanský a dál jsou čtvrtý
a pátý Josef Boháček s Františkem Škobisem, v horní řadě je úplně napravo Stanislav Šticha. Přišli i další. Výrazní byli Jardové
Malý s Kopelentem. Naši borci hráli u sousedů ještě v sezóně
1974/75. Čtyři desítky let nacházíme rukopisy těch, co se scházejí
ještě dnes.

Od roku 2013, tedy přesně po sto letech od narození zakladatele
zdejšího hokeje Františka Škobise staršího, se pravidelně první sobotu v květnu (letos to bude 6.5. zase v Polyfunkčním domě) schází
žijící výkvět toho, co na našich rybnících obouvalo hokejové brusle.
Pořád je na co vzpomínat a kdyby to viděli borci Kanady, řekli by:
overtime. Nebo-li prodloužení. Letos to nebude jinak. Odleva besedující borci Mirek Jalovecký, Pepík Brchel, Jarda Zajíček a Petr
Jasanský určitě i tentokrát nebudou chybět.

Připravili František Škobis a Vladimír Zápotocký-
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Zpráva o činnosti oddílu Wushu Zvole za rok 2016
V rámci všestranného rozvoje jsem pozměnil koncept tréninků. Úterní
tréninky jsou v teplých měsících zaměřeny na atletiku. Od září 2016
jsme členy Českého atletického svazu. V zimních měsících se zaměřuji
na sportovní gymnastiku. Na čtvrtečních tréninkách trénujeme wushu.
Zúčastnili jsme se tří celorepublikových závodů Juniorské ligy wushu
(Praha, Brno, Kuřim), Evropského festivalu wushu (Praha), Národního
poháru (Brno) a Mistrovství ČR (Praha). Nejzajímavějším letošním činem byla účast na velkém mezinárodním festivalu wushu v čínském městě Huludao (Čína, provincie Liaoning). Účastníme se také jiných soutěží v rámci všestranného rozvoje – skoků na trampolínách (SK Zvole),
Břežanská desítka (běh), Podzimní běhání 2016 (přespolní běh). Ze
všech soutěží vozíme velmi dobré výsledky, a tak plnohodnotně reprezentujeme obec Zvoli i klub.
O letních prázdninách proběhl dvoutýdenní pobyt v Číně (11 členů
oddílu + 4 rodiče). Zde jsme trénovali, účastnili se velkého festivalu,
poznali úplně odlišnou kulturu a nabyli nové životní zkušenosti. Na
konci srpna jsme absolvovali desetidenní sportovní soustředění na východě Čech, kde jsme v rámci fyzického rozvoje s sebou měli kola.
Největší počin pro plno účastníků soustředění byla 70-ti kilometrová
cesta na kolech zpět do Zvole. Za rok 2016 proběhlo pět víkendových
sportovních soustředění zaměřených na wushu a gymnastiku. Dále

Foto: Jiří Knébl 2016

několik víkendových akcí bylo věnováno zážitkům v přírodě, jako je
divoká voda, letní i zimní lezení (Rakousko, Alpy), atd.
V únoru 2016 jsme uspořádali soutěž Juniorské ligy wushu v Modřanech,
účastnilo se 80 soutěžících z 11ti klubů České a Slovenské republiky.
V dubnu 2016 jsem se výrazně podílel na organizaci 4. Evropského festivalu wushu pod Českou federací wushu (200 účastníků).
Stav členů v oddíle se podařilo zredukovat na 30 dětí. Soutěžní tým tvoří 10–15 členů. Zastávám hlavní trenérskou činnost ale v letošním roce
mi pomáhají také Klára Velenská, Věrka Kučová a Líba Žížalová z řad
rodičů. Plavecké tréninky vedla Ifka Veselá (moje manželka a plavecká
trenérka licence třídy A na FTVS UK).
V závěru bych chtěl poděkovat všem, kteří pomáhají při tréninku a hlavně Ifce. Také děkuji za podporu klubu v podobě získání některých dotací, za které se jednak podařilo dovybavit plnohodnotným reprezentačním oblečením některé členy soutěžního týmu, ale i zprostředkovat jim
lepší podmínky pro trénink.
Přestože jsem si vědom, že je ještě plno věcí kam se posouvat, celkově
hodnotím činnost oddílu velice kladně a doufám, že se bude rozvíjet
i nadále k radosti mojí, dětí i rodičů.
Tomáš Veselý
Trenér a předseda oddílu Wushu Zvole pod SK Zvole

Zima u fotbalové mládeže
Po uzavření podzimní části nové fotbalové sezóny jsme od listopadu přešli s dětmi k trénování převážně ve vnitřních prostorech. K dispozici
máme čtyři hodiny týdně gymnastický sál ve zvolské škole a dvě hodiny
ve vranské sokolovně, kde procvičujeme s dětmi převážně gymnastiku
a celkovou obratnost. Zároveň jsme ponechali čtvrteční „fotbálek“ venku, kde se scházejí děti napříč všemi věkovými kategoriemi. Vzhledem
k vývoji letošní zimy jsme velkou část čtvrtků absolvovali na sněhu.
Abychom měli během zimy šanci uspět na halových turnajích, museli
jsme přidat do tréninkového plánu trénink ve větší hale, než jsou zmiňované prostory v nejbližším okolí. Podařilo se nám sehnat halu na branickém Hamru, kde trénujeme každou neděli dvě hodiny. Dlouhodobý
pronájem této haly je pro nás velice finančně náročný, a tak jsme požádali o příspěvek Obec Zvole, která nám vyšla vstříc a halu zaplatila, za
což jí tímto velmi děkujeme.

Stejně jako vloni se i letos účastní děti z našeho oddílu během zimní sezony mnoha halových turnajů
v různých věkových kategoriích. Zatímco mladším
žákům se nepodařilo dosáhnout na přední příčky,
starší i mladší přípravka si vedla velice dobře. Za
zmínku stojí určitě dvě první místa v obou přípravkových kategoriích na turnaji v Kostelci nad Černými Lesy, druhé místo mladší přípravky v Říčanech Na Fialce a především vítězství starší
přípravky tamtéž. Poslední zmiňovaná umístění jsou pro nás obzvlášť
významná, protože říčanské turnaje jsou velmi dobře obsazované a dojíždějí na ně i pražské týmy (FC Viktoria Žižkov, Slavia Praha) a kluby
z dalších větších měst (FC Litoměřicko atd.).
A co nás na jaře čeká? Kromě oficiálních fotbalových soutěží, kde máme
přihlášených pět mládežnických mužstev (dvě mladší přípravky, starší
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přípravku, mladší žáky a společně s SK Vrané i dorost), chystáme ve spolupráci se Zbyňkem Otáhalem 3. fotbalový hospodský kvíz, připravujeme ve spolupráci se spolkem Karabina a Petrem Gabrielem již několikátý
ročník akce Zvolské fotbalové odpoledne, pro nejmenší fotbalisty, kteří
se ještě nezúčastňují zápasů organizovaných Fotbalovou asociací České
republiky, máme v plánu uspořádat turnaj (ročník 2010 a mladší).
Během jara bychom mezi námi ale hlavně rádi přivítali další nové děti
a trenéry. A na co k nám nováčky nalákat? Na to jsme se zeptali přímo
kluků a holek, kteří s námi již nějaký ten pátek hrají. Položili jsme jim
následující otázky:
1) Co se Vám ve zvolském fotbalovém oddíle líbí
a co vás tam nejvíc baví?
2) Proč byste fotbalový oddíl Sokol Zvole doporučili kamarádovi?
Dostali jsme spoustu odpovědí, ze kterých vybíráme následující a otiskujeme je v neupravené formě:
Kryštof Bártek (9 let) – ad. 1) Nejvíce se mi líbí, že máme vlastní dresy
a fotbalový míč na trénink, který jsme všichni dostali jako dárek, nejvíc
mě baví hrát fotbal, dělat kličky, nahrávat si s kámošem, trenéři jsou taky
fajn. ad. 2) Jsou tam hodní trenéři, kteří nás hodně naučí.
David Šeda (9 let) – ad. 1) Nejvíc se mně líbí, že jsme všichni kamarádi
a nejvíce mě baví vybíjená.
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Tomáš Novák (10 let) – ad. 1) Na fotbale ve Zvoli se mi líbí, že je tam
hodně fajn kámošů a fajn trenéři. Baví mě tréninky, zápasy i turnaje.
ad. 2) Sokol Zvole bych kámošovi doporučil proto, že je to hustej klub
a hodně věcí se tam naučí.
Melissa Vojtek (8,5 roku) – ad. 1) Mně se líbí, že je tam přísnej trenér
Jarda a já ho chápu, chce ty děti něco naučit a je taky strašně fajn.
Timi Vojtek (6 let) – ad. 1) Mě tam baví všechno, ale nevím, co nejvíc...,
asi to, že můžu dát góla.
Štěpán Stránský (10,5 roku) – ad. 1) Jsou tam dobrý trenéři, který
něco naučej. Jsou fajn. Baví je učit. Ad. 2) Dobrej kolektiv a dobrý
kámoši.
David Klikar (10,5 roku) – ad. 1) Je tu super parta kluků a hodní trenéři, co nás učí fotbal. Nejlepší pocit je, když vstřelím gól a vyhrajeme.
Ad. 2) Ve Zvoli je to nej, hned se k nám přidej!!!!!!
Bruno Niubo (11 let) – ad. 1) Mně se líbí kamarádský přístup a přístup
trenérů ke hře. Také mám rád zápasy na pískovém hřišti. Nejvíc mne
baví, když hrajeme na konci roku srandafotbal přes celé hřiště. Ad. 2)
Tento klub bych doporučil, protože se tam každý naučí všechny dovednosti správného fotbalisty.
Niki Lesáková (8,5 roku) – ad. 1) Máme super trenéry a bezva partu.
Baví mě tréninky - střelba na bránu, běhání a zápasy, turnaje. ad. 2)
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Protože hrajeme fotbal, učíme se nové věci s balonem, kličky a hlavně
jsme kamarádi! V zimě trénujeme v tělocvičně úplně všechno možný.
Po sezóně opékáme buřty. V létě jedeme na kemp Luďka Zelenky, kde
se nás zase hodně potká.
Kuba Pošusta (9,5 roku) – ad. 2) Nemusím nic doporučovat, vždyť
všichni moji kámoši ze třídy už na fotbal chodí.
Mára Svoboda (8,5 roku) – Furt tam kopeme do míče a v tom týmu
mám kamarády, který nás pozvou domů a pak mám další kamarády.
Pavel Lešetický (9 let) – ad. 1) Nejvíc se mi líbí, že mám na fotbale
kamarády a nejvíc mě baví kopat do míče a běhat.
Péťa Žemlička (10 let) – ad. 1) Baví mě to a doma bych se nudil.
Kuba Žemlička (7 let) – ad. 1) Chci vyhrávat medaile a poháry a potkám se tam s kamarády.

Viki Bárta (10 let) – ad. 1) Nejvíc se mi líbí, že máme hodné trenéry
a často jezdíme na přátelská utkání a nejvíc mě baví tréninky, protože
jsou dobře připravený a baví mi zápasy a turnaje. Ad. 2) Vykonáváš tělesnou aktivitu a jestli tě baví fotbal, tak si to užiješ, protože to je super.
Eda Kotáb (11 let) – ad. 1) Líbí se mi trenéři a dresy a baví mě, že je
hodně zápasů, tréninků tak akorát ad. 2) Jsou tam super lidi, každý si
najde kamaráda.
Martin Kotáb (10 let) – ad. 1) Líbí se mi dobré hřiště a zimní tréninky
v hale a baví mě každý trénink - je zábavný a užitečný, učíme se nové
věci ad. 2) Jsou tu dobří trenéři, co nejsou hysteričtí a jsou v pohodě,
trénovat může každý, koho baví fotbal.
Fanda a Honzík Řehořovi (5 a 7 let) – ad. 1) Vybíjka a běhání. ad. 2)
Všichni naši kamarádi už na fotbal chodí.
Zapsala: Helena Andronikova

SOKOL ZVOLE pořádá

nábor fotbalistů do
A týmu
dospělých
I. B třída
krajské
soutěže

B týmu
dospělých
IV. třída
okresního
přeboru

Více informací na tel: 602 363 895 (Jaroslav Malý)
nebo mailem na: maly.jar@seznam.cz
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Odkrývání tajemství
– Zrádná poslušnost
Touto „poslušností“ trpí ve světě miliony lidí. Jsou přímo hypnotizováni všemi možnými způsoby. Lidé se domnívají, že jsou
svobodní ve svém rozhodování a jednání, ale ve skutečnosti
jsou svázáni jako v okovech. Nejsou to jen zákony, které omezují naši svobodu, naše rozhodování o tom, jak se budeme léčit, ale i zákony, které z nás snímají odpovědnost a předávají ji
institucím. Lidé plní poslušně i pokyny, které k nim přicházejí
neviditelnou cestou.
Impulzy k nám přicházejí prostřednictvím reklam v novinách a časopisech, reklam umístěných kolem silnic, v televizi, na internetu
a jinde. Téměř nic z toho, co si na nich přečteme nebo poslechneme, nemá za cíl poskytnout nám to, co je nám prospěšné. Přesto
jsme přesvědčováni, že bez toho nemůžeme žít a hlavně, že si to
zasloužíme. Cílem těchto skrytých hypnotizujících nápisů a proslovů je přimět nás k tomu, abychom učinili to, co učinit ani nechceme, koupili si to, co vůbec nepotřebujeme, a zašli tam, kam
bychom jinak nikdy nešli. Toto okem viditelné ovlivňování je jenom malá část zla, které se na lidech páchá. Málo kdo ví, že cílená,
opakující se manipulace působí zejména na energetických úrovních. Každé slovo, vyslovené či napsané má své vyzařování, které
zasahuje naše smysly. Smysly pak vysílají signály, které přemění
toto vyzařování na vibraci člověka tak, aby se při poslechu nebo
čtení textu cítil příjemně, šťastně a toužebně vzhlížel k tomu, co
se mu nabízí.
Obdobným způsobem se v lidech vyvolává nenávist, agrese apod.
Vše, co „posbíráme“ během dne, týdne, měsíce, roku či let se
ukládá do našeho podvědomí, které se čím dál tím více zaplňuje
tímto zrádným energetickým balastem. Výsledkem je, že si během svého života ani neuvědomujeme vznik naší zrádné „poslušnosti“. Jednáme podle toho, co se nám takto uložilo, a domníváme se, že jsou to naše přirozené tužby, nápady nebo potřeby.
Na této ukázce je možné si také představit, jak jsme obdobným
způsobem manipulováni častým posloucháním nepříznivého rozhlasového vysílání či hudby, která může rozladit i rytmus našeho srdce, sledováním nevhodných televizních pořadů či hraním
agresivních počítačových her. Vžíváme se do děje a stáváme se
jeho součástí. Naše podvědomí pak nerozlišuje náš přirozený běh
života od umělého děje, jehož tvůrci jsou ochotni pro peníze vytvořit cokoliv.
Právě toto jsou cesty, kudy proudí k lidem negativní energie,
které jsou jednou z příčin vznikajících nemocí. Tímto skrytým
energetickým působením reklama, televize, internet, počítačové
hry i sociální sítě člověka přímo hypnotizují, ten se pak na nich
stává závislým a nedokáže se od nich odtrhnout. Právě takto nenápadně vzniká zrádná „poslušnost“. Člověk začíná jednat pod
vlivem svého zaneřáděného podvědomí a stává se někým, kým ve
skutečnosti není. To, kým jsme, tedy záleží i na tom, čemu se během života vystavujeme, jaké nemravnosti sledujeme, jaké válečné či jiné agrese se na počítačových hrách v mobilech účastníme
a s kým se stýkáme. Pod těmito vlivy se může dospělý i nezletilý
stát časem podvodníkem, násilníkem, v nejhorším případě i vrahem. Dávejme proto velký pozor na to, co se nám nabízí. Článek
není jen poučením, je přímo varováním, které je potřeba vyslyšet.
Napsala jsem ho především v zájmu všech dětí, jsou ohroženy víc,
než si dokážeme představit.
Jožka Wenkeová – Černíky

INZERCE
Jaro AKCE!!!
-Rizikové kácení stromů
(stromolezeckou
technikou)

- Údržby zahrad
sekání velkých ploch
-Výškové práce

737 630 208
Dufek Václav
Dále nabízíme:
- Odklízení sněhu a ledu ze střech
- Prořezání stromů, vertikutace trávníku DOPRAVA
- Malířské práce interiér/exteriér
+ VEŠKERÁ
(nátěry podbití, střech)
KONZULTACE
- Odstraňování mechu ze střech
ZDARMA
a fasád
e-mail: dufek-vaclav@seznam.cz
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K paní Jirkovské – Marušce, si již pro kytky nezajdeme. Krám se zavřel.
Zimní zahrada zmizela, prodejna bude plnit svůj původní účel – bude obývákem. Ale co já? Kam zavolám, když budu v průšvihu, zase mi chybí kytka,

Pozvánka
Zveme Vás na
víkend 16.– 18. června 2017,
kdy proběhne hlavní část oslav
750. výročí vzniku obce.
ta krásně uvázaná a za velmi přijatelnou cenu. Myslím trochu sobecky, jen
co já. Ale paní Jirkovská tu dlouhá léta byla pro nás všechny. Nejsem zrovna zběhlý ve výběru květin, ale tady stačilo říct komu, k jaké příležitosti a za
kolik. Vždy jsem ostatní nechal na paní Jirkovské. Nikdy jsem nebyl zklamán a při předání květiny byl pochválen, jaká je krásná. Pokoušel jsem se
přivlastnit tu krásu tvrzením, že to já vkusně vybral a div ne i svázal. Nevěřil
mi nikdo. Paní Jirkovská, děkuji Vám za všechny Vaše zákazníky, za desítky
a možná i stovky květin, které jste připravila pro mne i pro potřeby úřadu.
Jsem rád, že ještě nějaký čas budete své umění předvádět v novém květinářství v ulici Skochovické. Určitě přijdu.
Mirek Stoklasa

Odešel „fajnový člověk“
Tyto řádky se nepíší snadno. Ani jejich
čtení nebude pro mnohé spoluobčany jednoduché. Zemřel pan Jaroslav
Malířský. Dobrá duše obce, jak byl nazván ve vánočním čísle těchto novin
roku 2012 panem Zápotockým. Jako
aktivního sportovce ho nepamatuju,
ale jako pečlivého člověka ho budu
mít před očima navždy. Zahrada, vždy
vzorně upravená a v každou roční dobu
jak vystřižená z rádce pro zahrádkáře.
Čistička, o kterou se staral, vypadá lépe
než kdejaký náš udržovaný dvorek. Cestou z ní se občas zastavil na úřadě,
sdělit, jak to čistí a co by se mohlo vylepšit a zdokonalit. Rád jsem s ním
o tom mluvil. Všechno dělal s přesvědčením, že tak je to správně, ne že se
to tak musí, když je za to placený. Odešel fajnový člověk v tom nejlepším
slova smyslu. Bude tady chybět, nezapomeneme.
Mirek Stoklasa

O programu budete předem informováni.

CENÍK INZERCE
Ceník inzerce ve Zvolských novinách
Velikost
Rozměr
1/1 – celostrana
poslední strana
184 × 248 mm

1/1 – celostrana
vnitřní strany
184 × 248 mm

Cena za otištění (Kč)
jednorázové

celoroční

3 000

10 000

1 800

6 000

1 800

6 000

1 000

3 500

600

2 000

500

1 700

400

1 400

1/2 – půlstrana
poslední strana
184 × 120 mm
89 × 248 mm

1/2 – půlstrana
vnitřní strany
184 × 120 mm
89 × 248 mm

1/4 – čtvrtina
vnitřní strany
89 × 120 mm

1/6 – šestina
vnitřní strany
89 × 80 mm

1/8 – osmina
vnitřní strany
89 × 60 mm
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