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Padlé stromy po orkánu 19.1.2007 lokalita K Dubí ku, Jílovišt

Sloupek starosty
Vážení spoluob ané,
ve svém sloupku bych se rád vrátil k silnému v tru o síle orkánu, který se p es naši obec a okolní
lesy p ehnal ve dnech 18. 1. až 19.1., a informoval Vás o problému zásobování pitnou vodou v naší
obci.
Orkán zp sobil materiální škody na rodinných domech, vyvrátil stromy, ale nezp sobil žádná
zran ní. Zp sobil však také jednu nep íjemnou v c, a to selhání informovanosti Vás ob an . Dalo se
sice telefonovat, ale Vy ani já jsme se nikam nedovolali. Telefonní linky na poruchách dispe inku
EZ – distribuce byly stále obsazené. Oprávn n jste mi volali a požadovali n jakou informaci o tom,
v jakém stavu jsou opravy zp etrhaného elektrického vedení popadanými stromy, a kdy je nad je, že
se obnoví dodávka elektrické energie do obce. Bohužel žádné takové informace jsem Vám nemohl dát,
protože jsem je nedokázal získat. Takovýchto postižených obcí, jako jsme byli my, bylo v okrese
Praha – západ hodn a ze všech se snesla velká kritika na organizaci informovanosti od EZ a.s. –
distribuce. Proto také na Setkání starost okresu Prahy – západ, které se konalo dne 5. 2. 2007, zazn l
zásadní požadavek zú astn ných starost , že takováto situace se již nesmí opakovat. Ze strany
M stského ú adu ernošice bylo potvrzeno že dojde v nejbližších dnech k jednání s EZ a.s. o
zjednání nápravy.
Na základ výše popsané zkušenosti za alo ZO Jílovišt hledat lepší a jiný zp sob informování
Vás ob an , než použitím hlášení v místním rozhlase. Jedním z navrhovaných ešení je využití
možnosti zaslání SMS zpráv na ísla Vašich mobilních telefon . Bylo by to ešení jednoduché a
rychlé. Každý, kdo by obci poskytl své mobilní íslo, by tak byl neprodlen informován. Budeme se
snažit v co nejkratším termínu výhodnost tohoto zp sobu ešení vyhodnotit a v p ípad zájmu také
rychle realizovat.
Druhý problém, s kterým se v naší obci potýkáme, je zásobování pitnou vodou. Pro up esn ní
uvádím, že jsme v naší obci majiteli vodovodní a kanaliza ní sít , jejichž provozovatelem je
spole nost VHS Benešov s.r.o. Máme t i zdroje vody. Prvním zdrojem je prameništ Jeptiška
s vrtanou studnou o vydatnosti 1,6 až 1,8 l/s a zá ezem o vydatnosti 0,0 až 3 l/s. Dalším prameništ m
je Ruka s vrtanou studnou o vydatnosti 1,4 až 1,6 l/s a zá ezem o vydatnosti 0,0 – 2,0 l/s. T etím
prameništ m jsou dv vrtané studny u úpravny vody o vydatnosti 0,4 l/s a 0,6 l/s. Napojení obou
prameniš u Ruky a Jeptišky do vodovodního systému obce bylo vybudováno v roce 1979. Celkov by
tedy z vrt do vodovodního systému obce m lo být dodáváno 3 až 4,4 l/s a ze zá ez 0,0 až 5 l/s vody.
Vodu z vrt je vzhledem k vyšším obsah m železa a manganu nutno upravovat. Úpravna vody je
navržena na kapacitu 4,0 l/s. Za úpravnou vody je akumula ní jímka s výtla nými erpadly, která
erpají upravenou vodu výtla ným potrubím do vodojemu v blízkosti vysíla e Cukrák. Zemní
vodojem pro vykrytí denní nerovnom rné spot eby vody pro obec má objem 150 m³, což je na
sou asné pom ry objem velmi malý.
Tab. . 1
Výhledová spot eba vody v naší obci podle vyhlášky . 428/2001 Sb.
Po et osob
Spot eba
Výhled po tu obyvatel v obci:
121,953 m³/den = 122 m³/den
795 osob x 153,4 l/osoba, den
Hotel po ítá se 400 ú astníky kongresového 6 1,36 m³/den = 62 m³/den
centra
400 osob x 153,4 l/osoba, den
Na základ výše uvedených výpo t budeme uvažovat výhledovou spot ebu obce 200 m³/den.
Tab. . 2
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Minimální a maximální množství vody odebrané ze zdroj .
Množství
odebrané
vody z vrt
min.
3 l/s
3 l/s
3 l/s

Množství vody odebrané z vrt
za min., hod. a den
180 l/min = 0,18 m³/min
10800 l/hod = 10,8 m³/hod
259200 l/den = 259,2 m³/den

Množství
odebrané
vody z vrt
max.
9 l/s
9 l/s
9 l/s

Množství vody odebrané z vrt
za min., hod. a den
540 l/min = 0,540 m³/min
32400 l/hod = 32,4 m³/hod
777600 l/den = 777,6 m³/den

Tab. . 3
Množství erpané vody z vrt v roce 2006.
M síc
Leden
Únor
B ezen
Duben
Kv ten
erven
ervenec
Srpen
Zá í
íjen
Listopad
Prosinec

Celkový odb r z vrt v m³
5185
4320
5738
5109
6741
6302
6604
5846
6104
6452
6557
6510
71 468 m³/rok

Po adí nejv tšího odb ru
za rok

1
2

3

Tab. . 4
Množství vody dodávané z úpravny.
Kapacita úpravny
4,0 l/s
240 l/min
14400 l/hod
345600 l/den

Množství vody z úpravny do vodojemu
0,004 m³/s
0,240 m³/min
14,4 m³/hod
345,6 m³/den

Tabulky uvádím pro p ehlednost. Co z nich vyplývá?
1. Vody bychom m li mít dostatek. D vodem mého tvrzení je údaj, že i p i minimálním erpání
vody tj. 3 l/s je vy erpáno 259,2 m³/den ze všech zdroj . Je to tedy o 59,2 m³/den více než
výhledová spot eba obce.
2. Celkové množství vody odebrané všemi vrty za rok 2006 bylo 71 468 m³. Když budeme
uvažovat výhledovou spot ebu obce 200 m³/den, budeme pot ebovat na rok 73 000 m³ vody.
Tedy celkové množství odebrané vody ze všech vrt , tj. 71 468 m³/den se blíží tomuto íslu.
Z toho nám vyplývá, že máme neúm rn vysokou spot ebu vody, což m že být zap í in no
bu únikem vody z vodovodního systému, nebo velkou spot ebou vody nás ob an .
VHS Benešov s.r.o. uvádí, že vrty dávají málo vody. Já jsem se s panem Mgr. I. erným p esv d il,
že p í inou není nedostate ný stav podzemních vod, ale zne išt ní vrt . Proto jsme se rozhodli
urychlen nechat vy istit zá ezy a vrtané studny v prameništi Ruka i Jeptiška, a jsem p esv d en, že
když nenastanou velká sucha vody bude dostatek.
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Protože spole nosti VHS Benešov s.r.o. kon í ke konci roku 2007 smlouva, vyhlásíme na
provozovatele našeho vodovodního a kanaliza ního systému nové výb rové ízení.
Karel Dostálek v.r.

Ochrana životního prost edí
(Podle Vyhlášky 352/2005 ze dne 5. zá í 2005
o nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady).

Všechna elektroza ízení jsou odebírána bez
ohledu na zna ku výrobce.

V návaznosti na lánek o t íd ní odpadu z
domácností uvádíme další informace týkající se
elektrických spot ebi , které v našich
domácnostech dosloužily.Rozhodn nepat í do
popelnic !

Kdo je Asekol ?
Na základ
novely zákona o odpadech
.185/2001Sb., která nov
specifikuje
podmínky pro nakládání s odpadem z
elektrických a elektronických za ízení, vznikly
pro výrobce, dovozce a prodejce elektrických a
elektronických za ízení nové povinnosti.
Zejména pro zajišt ní a financování zp tného
odb ru a odd leného sb ru použitých
elektrických za ízení, recyklaci a materiálové
využití odpadu.
Dle novely zákona .7/2005Sb. mohou výrobci
a dovozci zajistit pln ní dle zákona kolektivn a
v kv tnu 2005 byla založena významnými
firmami z oboru spot ební elektroniky Asociace
spot ební elektroniky (ASE), která dala základ
dalšímu spole nému postupu pro zajišt ní,
organizaci a financování nakládání s odpady z
elektrických
a
elektronických
za ízení
(OEEZ).V ervenci 2005 byla založena leny
asociace jako výkonná složka spole nost
ASEKOL s.r.o.
ASEKOL s.r.o. je kolektivním systémem
zp tného odb ru elektroza ízení, na základ
smlouvy mohou jeho služeb využít i další
výrobci nebo dovozci.
V p ípad pot eby kontaktujte:
e-mail:
dispecink@asekol.cz

Výzkum spole nosti
Asekol, Ekolampa a
Elektrowin však dokazuje, že v odpadcích kon í
polovina fén a v tšina zá ivek , fax a dalších
elektrospot ebi . P itom podle sm rnice EU se
do konce roku 2008 musí v R vybrat nejmén 4
kg elektroza ízení na hlavu, což je tém dvakrát
více než lidé odevzdávají dnes. Zp tný odb r se
uskute uje ve více než 200 servisech a
prodejnách, rovnom rn rozprost ených na území
celé eské republiky - které byly zahrnuty do
sb rné sít kolektivního systému ASEKOL s.r.o.
Je dob e se p i koupi nového spot ebi e na tuto
možnost zeptat, pokud již starý nebudeme
používat.
Podrobn jší
seznam
zp tn
odebíraných
elektroza ízení:
1) Všechny druhy televizních p ijíma
2) Veškerá ostatní spot ební elektronika v etn
p íslušenství (nap . video p ehráva e, DVD
p ehráva e, radiop ijíma e, v že, kazetové
magnetofony, gramofony, domácí kina,
reproduktory, dálkové ovlada e, sluchátka
apod.)
3) Videokamery,
digitální
a
analogové
p íslušenství
fotoaparáty
v etn
(nap .teleobjektivy, blesky apod.)
4) Elektrické a elektronické hudební nástroje
5) Všechny druhy po íta ových monitor
6) Ostatní za ízení výpo etní techniky (nap .
po íta e, notebooky, karty,
optické
mechaniky, myši, klávesnice)
7) Telefonní p ístroje (klasické, bezdrátové i
mobilní)
8) Faxy a záznamníky
9) Tiskárny, kopírky
10) Kalkula ky

Podle
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www.asekol.cz

-

Fatková

Internetové stránky obce a Zvonice
V minulé Zvonici jsem za al s novou pravidelnou rubrikou, která má za cíl p iblížit internetové
stránky naší obce i t m našim ob an m kte í k internetu p ístup nemají a zárove p inést informaci o
tom, co lze na našich stránkách nalézt. V každé z následujících vydání se pokusím o ukázku vždy
jednoho téma z našich internetových stránek.
V minulém ísle jsem se zmínil o relativn veliké návšt vnosti stánek naší obce která p esahuje 100
návšt v denn a rad bych se v tomto lánku v noval možnosti inzerce na našich internetových
stránkách. Na stránky obce je možno bezplatn umis ovat jak soukromou tak podnikatelskou inzerci.
Jsou zde dv zásadní možnosti inzerce, bu to prost ednictvím textového inzerátu nebo pomocí
banneru. Bannerová inzerce se zobrazuje na každé stránce internetových stránek. Umíst ní banner je
patrné z obrázku internetových stránek níže. Tento typ inzerce je ur en zejména pro podnikatelskou
inzerci, pro upozorn ní na r zné kulturní akce i jiné p íležitosti. Druhým zp sobem inzerce je inzerce
textová nebo adová zaleží na tom, jak ji chceme nazývat. Tento typ inzerce je možno na
internetových stránkách online zadávat. Ke každému inzerátu je pak možno navíc vkládat obrázek i
soubor s podrobn jším popisem nabídky nebo poptávky. Inzeráty lze t ídit do p eddefinovaných
kategorii, nebo je za adit do sekce neza azené odkud je potom administrátor stránek m že rozt ídit do
nové kategorie.

www.jiloviste.cz sekce inzerce
Na internetových stránkách naší obce je možno nalézt spoustu dalších informací jakou jsou
autobusové jízdní ády, vyhlášky, informace o aktuálním d ní, informace hlášené v obecním rozhlasu
základní historii obce a spoustu dalších v cí týkajících se naší obce.
Jan Vorel
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Informace pro ob any
P ipomínáme poplatkové povinnosti v roce 2007
1.
Místní poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a
odstra ování komunálních odpad ve výši 500,-- K za poplatníka a kalendá ní rok je splatný
nejpozd ji do 31. b ezna 2007.
2.
Místní poplatek ze ps je povinen zaplatit držitel psa dle odpovídající sazby nejpozd ji do
30. dubna 2007.
Sazby poplatku ze ps iní ro n :
a) za prvního psa
250,-- K
b) za druhého a každého dalšího psa
375,-- K
c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
70,-- K
d chodu, který je jeho jediným zdrojem p íjm anebo poživatel sirot ího d chodu
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je osoba uvedená v písmenu c) 100,-- K
Poplatky uhra te:
o
poštovní poukázkou,
o
hotov do pokladny správce poplatk ,
o
bezhotovostním p evodem na b žný ú et obce . 174002065/0300 u SOB, a. s., pobo ka
Praha – Perla, variabilní symbol u poplatku za komunální odpad 1337XXX (chata i 13375XXX) a
poplatku ze ps 1341XXX (místo X dopl te své íslo popisné, chata i íslo eviden ní).
V p ípad jakýchkoliv nejasností se obra te na OÚ Jílovišt , telefon 257 730 274.
D kujeme

Váš obecní ú ad

Beseda s obyvateli
Sejdeme se o šesté „U Hastrmana“
Zastupitelé obce Jílovišt a obecní ú ad zve všechny „d íve narozené“ ob any na setkání „ O šesté U
Hastrmana“, v pátek 2. b ezna 2007 od 18:00 hodin v pizzerii „U Hastrmana“.
Program : - zahájení, starosta obce Ing. Karel Dostálek
kulturní vystoupení
zkušenosti z regionu , p edsedkyn Svazku obcí Mníšeckého regionu Z. Kuthanová
kroniká ství, Zvonice, historie, L. Fatková
dotazy, nám ty, nápady, p ání, diskuse p ítomných
Sou ástí setkání je i:
- vystavení obecní kroniky
- Pam tní knihy
- dosavadních ro ník Zvonice
- možnost získání publikace :Jílovišt v dobách minulých“ od autorky PhDr. Ivany ornejové
- ob erstvení
- malé p ekvapení
Na Vaši ú ast se t ší zastupitelé obce Jílovišt .
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Hasi i
Zásahová jednotka
Ve tvrtek 18. ledna 2007 se naplnila
p edpov meteorolog a do eska se p ihnala
v trná smrš o rychlosti 140 km/h. Poprvé v
historii dosáhla síly orkánu, který dostal jméno
Kyrill. Vichr zp sobil škody za miliony korun.
Šesti lidem vzal život.
V Praze lítalo vzduchem vše, co nebylo
p ipevn no. St epy, odpadky, popelnice,
reklamní tabule atd. K zemi se kácely dopravní
zna ky, semafory i stromy.
Všechny složky záchranného systému – hasi i,
policie i záchranná služba vyjížd ly ke stovkám
p ípad souvisejících s v trnou zkázou.
Naši chlapci m li první výjezd ke strom m,
které padly do drát vysokého nap tí v lese proti
„malované" hájovn . Byl tvrtek 18. 1. 2007,
19:15 hodin Na pokyn opera ního st ediska z
Kladna. likvidovali polomy v okolí Jílovišt až
do rána do 5.00 hodin, v pátek 19.1. 2007. Od
5.00 hodin ráno držela ást zásahové jednotky
pohotovost na hasi ské zbrojnici.
V 8:00 hodin vyjela op t naše auta s hasi i
odstranit padlé stromy na silnicích v obcích

B ezová a erníky. Po návratu v 15:45 hodin byli
povolání na likvidaci polom v chatové oblasti na
Jílovišti. Po návratu za tmy v 18.15 hodin a úklidu
techniky skon ila našim chlapc m 24 hodinová
služba. Zasahovali : Pet ík Mir. st., Pet ík Mir.
ml., Pet ík Michal, Karel Neuman, Zden k
ámský, Karel Špa ek, Radek Moure ek, Pavel
Krišt fek, Pepa Obermajer, Honza Balcárek.
V pond lí 29.1. 2007 v 17:18 hodin vyjeli Z.
ámský, Mir. Pet ík st. a Michal Pet ík na požár
automobilu na strakonické silnici ve sm ru od
Prahy. Poda ilo se jim úsp šn zasáhnout p ed
dojezdem profesionálních hasi z Radotína.
V úterý 6.2.2007 ve 21:14 hodin byl ohlášen
požár chaty ve Všenorech. Zásahová jednotka
vyjela dv ma vozy v po tu 8 len . Už p ed
p íjezdem jsme v d li že požár je v plném
rozsahu což dokazuje fotografie p es p ední sklo
naší cisterny p ijížd jící sou asn s profesionály
ze evnic.
Neuman, Petrík, Moure ek

7

Výro ní valná hromada
provedena p íprava na školení len zásahové
jednotky i p íprava na d tský karneval a sb r
železa po obci .
4. února byl kone n den kdy se po etná
výprava d tí, vedoucích a nutného doprovodu
vydala na týdenní pobyt na Ahojce a R žodolu
v Jizerských horách.
Je na míst pod kovat všem vedoucím a
doprovodu za práci, kterou odvedli pro náš sbor
a kolektiv mladých hasi i Karlu Markovi za
poskytnutí vozidla Transit, kterým zajistil op t
p epravu proviantu. Po návratu z hor se
uskute nil d tský karneval v pizzerii u
Hastrmana. Tato akce byla zajiš ována ve
spolupráci s kulturní komisí obecního ú adu a
vedením pizzerie u Hastrmana.
Zásahová jednotka také nezahálela a
zaznamenala první výjezd dne 5. 2. do Všenor
na požár komína. 31. 3. výjízd la na likvidaci
padlých strom do vedení VN.
Mladší lenové navštívili masopustní pr vody v
Mokropsích a Lipencích.
M síc duben je m sícem, kdy za ínají nácviky
mladých hasi na druhé kolo hry Plamen. Z
hlediska nep íznivého po así jsme museli za ít s
nácviky uzl , v cných prost edk a samotné
discipliny p išly na adu pozd ji.
Zajistili jsme i školení velitel SDH po ádaného
Hasi ským záchranným sborem. Sb r železného
šrotu jsme museli naplánovat na jedinou volnou
sobotu v dubnu bez ohledu na po así. Mladší
lenové postavili májku a vatru k pálení
arod jnic.
Postupujícím asem vzr stala naše aktivita a
pokra ovali jsme v nácvicích s kolektivem MH.
Byl uspo ádán zájezd do Polska a zapo aly
nácviky muž na 1. kolo v požárním sportu. Se
ženami to ale bylo horší, jelikož nácvik m
v novaly podstatn mén asu.
Byla zajišt na údržba budovy hasi ské
zbrojnice, úklid garáží a okolí.
To nejd ležit jší nás však ekalo a to zajišt ní
2. kola hry Plamen 20. 5.
Tato sout ž se uskute nila se souhlasem TJ a
obecního ú adu za velice p kného po así jako v
p edešlém roce za hojné ú asti rodi
sout žících d tí a ob an na našem h išti.
podal p i
Kolektiv našich mladých hasi
sout ži velice dobrý výkon a celkov se umístil
na 2. míst .

z pov ení výboru SDH Jílovišt mým úkolem
seznámit Vás s inností našeho sboru v uplynulém
roce.
V lo ském roce, který byl op t horký a suchý,
jsme se obávali zvýšeného po tu lesních požár v
našem okolí. Jsme rádi, že se naše obavy
nenaplnily a nemuseli jsme asto k t mto požár m
vyjížd t, i p esto, že výjezdy k požár m jsou naší
prvo adou inností.
V naší innosti se nám poda ilo vykonat hodn
práce a tím jsme pokro ili ke zkvalit ování jak
samotného sboru tak zásahové jednotky obce.
Taktéž byl v tomto roce upraven statut pro
ud lování vyznamenání, který vešel v platnost 1.
1. 2007 a zárove s ním došlo i ke zm n názvu
odznaku sv. Floriána na medaili sv. Floriána,
kterou ud lují krajská sdružení hasi
MS a byla
zavedena medaile Za mezinárodní spolupráci a to
ve t ech stupních.
Došlo i ke zm nám ve stejnokrojovém p edpisu,
kde je p edepsána tmavomodrá barva s tím, že
donošení stávajících sv tlemodrých stejnokroj je
možné, což je nejen pro nás velice dobré, protože
ekonomická zát ž na nákup nových stejnokroj
by pro sbory byla strašn veliká, jelikož
zakoupení jednoho stejnokroje stojí v pr m ru
okolo 4.500 K .
Nyní mi dovolte abych p istoupil k samotné
innosti našeho sboru.
Náš sbor má k 31. 12. 2006 113 ádných len , z
toho 29 mladých len do 18 let.
V roce 2006 jsme se scházeli pravideln na
výborových a lenských sch zích, kde jsme
projednávali zajišt ní veškeré innosti našeho
sboru.
Jednalo se o zajišt ní prací na opravách a údržb
zásahových vozidel, v cných prost edk , brigád,
spole enských, sportovních a kulturních akcí
zajiš ovaných naším sborem, innost zásahové
jednotky, spolupráce s obecním ú adem,
zajiš ování innosti kolektivu mladých hasi a
dalších úkol vyplívajících z plánu innosti a
usnesení z poslední valné hromady.
Naše innost jako každým rokem zapo ala v
m síci lednu p ípravou výro ní valné hromady a
p ípravou zimního pobytu d tí na horách.
Zú astnili jsme se výro ních valných hromad
okolních sbor , od kterých jsme obdrželi pozvání
a také výro ní valné hromady 7. okrsku. Byla
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P i zabezpe ení této sout že se odvedlo mnoho
dobré práce, jak na p íprav , pr b hu, tak i na
zajišt ní stravování. Proto mi dovolte pod kovat
TJ Jílovišt , obecnímu ú adu Jílovišt za podporu
i zakoupení cen a všem, kte í p isp li ke
zdárnému pr b hu celé sout že.
Samostatnou kapitolou
innosti, jako v
uplynulých letech, bylo uspo ádání již 18. ro níku
branného závodu Jílovišt –Lipence, který se
uskute nil dne 6. 5. za hojné ú asti startujících na
Jílovišti s cílem v hasi ské zbrojnici v Lipencích.
Další naší inností byla ú ast družstev muž a žen
na 1. kolo sout že P.S po ádané SDH Klínec. Z
této sout že se kvalifikovalo do 1. ro níku sout že
o pohár starosty OSH jedno družstvo muž a žen.
Provedli jsme TP vozidel a áste n upravili valy
i prostor tréninkového h išt .
Zásahová jednotka zaznamenala tyto výjezdy:
13. 5. v Jílovišti požár lesíka u zastávky
MHD,
25. 6. požár Avie na Klínecké a požár
trávy v Klínci,
27. 6. technická pomoc na odstra ování
padlého stromu z vedení VN v Jílovišti.
V ervenci bylo zapo ato s opravou Tatry 148,
údržbou techniky a materiálu.
1. 7. zásahová jednotka absolvovala stáž na stanici
HZS v evnicích.
V m síci srpnu, kdy je as dovolených, jsme se
zam ili na zajišt ní represe a ke konci m síce se
zapo alo s nácviky družstev na sout že v
požárním sportu.
I v tomto m síci byly
zaznamenány výjezdy naší zásahové jednotky:
6. 8. Jílovišt požár stodoly, kde byl
provád n zásah a následná likvidace po dobu 17
hodin,
13. 8. Jílovišt požár kontejneru u
h bitova.
Za átkem zá í se družstvo muž a žen zú astnilo
1. ro níku sout že o pohár starosty OSH v Davli.
Dále jsme se zú astnili memoriálu Josefa Bedná e
v Lipencích i s kolektivem MH.
Zásahová jednotka zasahovala i v tomto m síci a
to ve dvou p ípadech, 15. 9. a 29. 9. vždy v k. ú.
Jílovišt p i požáru lesa.
V m síci zá í jsme se také rozlou ili s naším
dlouholetým
lenem a kamarádem panem
Miroslavem Šichou.
Poslední akcí m síce zá í bylo tradi ní Jíloviš ské
posvícení, které se konalo v restauraci u
Hastrmana a novinkou byla ú ast malých d v at z
kolektivu mladých hasi , která oble ená v

krojích doprovázela hudbu po celé obci. Ve er
následovala tane ní zábava, která se velmi
vyda ila.
V íjnu družstvo mladých hasi pokra ovalo v
nácviku, který vyvrcholil 1. kolem hry Plamen v
Radlíku, kde obsadili výborné 2. místo. U této
sout že jsme použili neobvyklou dopravu a to
spole n s SDH Mníšek, kterým bychom za tuto
spolupráci cht li pod kovat.
V tomto m síci jsme zaznamenali jeden výjezd
a to na požár automobilu na Strakonické u
Cukráku.
Bylo provedeno školení na obsluhu motorových
pil, jak po teoretické, tak i po praktické stránce,
za výrazné podpory Les Jílovišt , kte í nám v
tomto sm ru vyšly vst íc.
V m síci listopadu jsme p ipravovali
Mikulášskou zábavu a uskute nil se již tradi ní
zájezd do Polska.
Pr b žn probíhala údržba materiálu a v cných
prost edk . Zásahová jednotka zasahovala i v
tomto m síci a to p i t chto událostech:
18. 11. Jílovišt požár rodinného domku,
19. 11. Jílovišt provád ní dohašovacích
prací po zásahu z 18. 11.,
19. 11. požár hrabanky,
23. 11. požár rodinného domu v
Dob ichovicích.
V prosinci jsme provedli opravu osv tlení
váno ního stromu a ve spolupráci s Obecním
ú adem jsme na hasi ské zbrojnici uspo ádali
váno ní besídku.
26. 12. byl uspo ádán již tradi ní váno ní turnaj
ve stolním tenise dosp lých za ú asti 30
sout žících a 29. 12. prob hl turnaj d tí za
ú asti 15 hrá .
Konala se také Mikulášská zábava a rozlu ka se
starým rokem spojená s p edsilvestrovským
oh ostrojem za velké ú asti ob an naší obce a
musíme konstatovat, že se tyto akce vyda ily.
A ješt to, o em jsme nemluvili.
Zú astnili jsme se životních jubileí našich len ,
pr b žn jsme zajiš ovali dovoz vody do nádrže
na h bitov, vypomohli jsme TJ Jílovišt s
navážením vody na zalévání h išt a obdrželi
jsme dotaci na zimní tábor, na nákup pom cek
pro celoro ní innost mládeže a volno asové
aktivity mladých hasi .
Vážení p átelé, vážení hosté, toto byla v kostce
naše innost v roce 2006. Cht l bych íci, že se
na této innosti podílí zhruba asi 25 len . Když
vezmeme v potaz, že každý len má své
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zam stnání a v nuje se této náro né innosti
dobrovoln , pak je zapot ebí smeknout klobouk a
to p edevším p ed leny zásahové jednotky, kte í
toho mají na bedrech nejvíce, nap . údržba
techniky, v cných prost edk , hasi ské zbrojnice,
nácviky na sout že v požárním sportu, nácviky se
ženami a mladými hasi i, zajiš ování kulturních
akcí atd. Nedílnou sou ástí jejich práce je i
odborná p íprava, proto mi dovolte t mto len m
pod kovat.
Rád bych se ješt zmínil a pod koval t m, kte í
naši innost podpo ili finan n i materiáln .
Dík pat í p edevším našemu lenovi Ing. Ji ímu
Zikmundovi, který naši
innost podporuje
pravideln , Ing. Josefu Hruškovi za zv inu,
kterou nám v nuje do tomboly na tane ní zábavy,
Les m Jílovišt , za umožn ní již zmín ného
školení, panu Miroslavu Hrubému za p ísp vek na
d tský zimní tábor.
Cht li bychom pod kovat i firm P erost a Švorcauto, firm KVK-GAS a firm KOLPRON-CZ s.
r. o. za ceny v nované na vyhodnocení 2. kola
sout že mladých hasi . Taktéž je zapot ebí
pod kovat jak t m, kte í necht jí být jmenováni,
tak i ob an m, kte í nám p ispívají p i sb ru
železa.
Pod kování
pat í
také
firm
Elektromontáže Lety za bezplatné zap j ení stroj
a p. Miloši Ji íkovi, který se nám postaral o
ozvu ení p i konání 2. kola sout že mladých
hasi . Dovolte mi, abych tedy ješt jednou
pod koval všem jmenovaným i nejmenovaným za
podporu a pomoc s p áním, aby tato spolupráce
probíhala i v letošním roce.

projektu na tuto p ístavbu. V íme, že tento pro
nás d ležitý bod obecní zastupitelstvo p i svém
jednání schválí a bude zapo at proces, který
projednáváme již od r. 2002. Z této spolupráce
vychází dobrá innost sboru a tím i poskytovaná
služba všem našim ob an m a našemu okolí.
Budeme spolupracovat s OÚ na aktualizaci
požárního ádu a krizového plánu obce.
Zárove v íme v dobrou spolupráci s OÚ p i
zajišt ní plánovaných oslav 70. výro í založení
sboru.
Dovolte mi, abych tímto pod koval starostovi
obce i všem zastupitel m za spolupráci s
vyslovením p ání, abychom se zam ili na
zkvalitn ní spolupráce, jak v zajišt ní požární
ochrany, tak i v hledání finan ního zajišt ní
p ístavby hasi ské zbrojnice.
Naše pod kování pat í i HZS St edo eského
kraje, stanici HZS evnice a okolním sbor m za
spolupráci v uplynulém roce 2006.
Nyní bych se cht l v krátkosti zmínit o
plánované innosti v roce 2007, v kterém nás
ekají tyto úkoly:
1.
Dokon ení opravy T148
2.
Uspo ádáni oslav 70. výro í založení
sboru
3.
Nadále pracovat s kolektivem MH
4.
Zú astnit se sout ží v požárním sportu
5.
Pravideln provád t údržbu výstroje,
a dalšího
výzbroje, v cných prost edk
materiálu.
6.
Další innost plynoucí z plánu innosti a
usnesení z dnešní VVH.

Vážení p átelé, vážení hosté, nyní mi dovolte
v novat ást své zprávy naší spolupráci s OÚ na
zajiš ovaní požární ochrany v obci. Jak jsem se již
zmínil, byla spolupráce s obecním ú adem v
uplynulém roce dobrá. OÚ finan n p isp l na
dopravu d tí na zimní tábor do Hrab tic, na
d tský karneval, váno ní besídku a v neposlední
ad p isp l k nakoupení pohár p i konání 2. kola
hry Plamen. Jako další pro nás st žejní bod
vidíme spolupráci na plánované p ístavb
hasi ské zbrojnice nebo alespo na vypracování

Vážení p átelé, vážení hosté, vyslechli jste
zprávu o innosti našeho sboru za uplynulý rok
2006, která vám v kostce p iblížila naši innost.
Sami tedy posu te, zda vykonaná innost,
vynaložené úsilí a finan ní prost edky jsou
ú elné a správn využité.
Toto byla poslední ást naší zprávy a proto Vám
všem zde p ítomným p ejeme dodate n v
Novém roce hodn št stí, zdraví a pohody p i
zajiš ování hasi ské innosti.
Miroslav Pet ík
Starosta SDH Jílovišt
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70 let trvání Sboru dobrovolných hasi

v Jílovišti

Podle Matriky len inných , Sboru dobrovolných hasi v Jílovišti, hasi ské župy Kazín, kterou
jsme získali od pana Antonína Cvr ka v lo ském roce, složili slib dne 10. ledna 1937 tito lenové :
Andres František, nar. 12.5.1912, rolník, Jílovišt .3 „v ad n“ jako Nám stek Ná elníka
Dvo ák Antonín, nar. 25.2.1905, d lník, Jílovišt .6, „v ad n“ jako Zbrojmistr
Hude ek Václav, nar. 12.9.1912, tesa , Jílovišt . 49, „v ad n“ jako Jednatel
Krása František, nar. 23.3.1911, rolník, Jílovišt . 23, „v ad n“ jako Zástupce Velitele
Ko ous Josef, nar. 24.8.1908, záme ník, Jílovišt . 52, „v ad n“ jako Ná elník
Leták František, nar. 14.8.1887, d lník, Jílovišt . 5, „v ad n“ jako truba
Liška Jaroslav, nar. 16.9.1916, záme ník, Jílovišt . 21,
Marek Antonín, nar.15.1.1902, soustružník kovu, Jílovišt .15, „v ad n“ jako Velitel Družstva
Mašita Josef, nar. 25.3.1912, zedník, Jílovišt . 25, „v ad n“ jako Velitel Družstva
Ptá ek Josef, nar. 6.1.1906, tesa , Jílovišt . 43, „v ad n“ jako truba
Šindelá Karel, nar. 20.1.1892, d lník, Jílovišt . 16, „v ad n“ jako Samaritán
Špa ek Josef, nar. 5.10.1912, d lník, Jílovišt . 39
Špa ek Václav, nar. 13.3.1914, zahradník, Jílovišt .39, „v ad n“ jako Samaritán
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Špa ek František, nar. 23.3.1904, d lník, Jílovišt .5
Vartecký František, nar. 8.10.1893, zedník, Jílovišt . 30, „v ad n“ jako Matriká sboru
Veselý Josef, nar. 6.9.1912, stroj. záme ník, Jílovišt . 38
Vodvá ka Josef, nar. 1.3.1911, d lník, Jílovišt . 21
Vodvá ka Jan, nar. 13.8.1906, d lník, Jílovišt . 21
Dále byli 10. ledna 1937 p ijati lenové p ispívající:
Ladislav Taubenest, hoteliér
František Pr ša, zedník
Antonín Jílek, inženýr
František Vl ek, d lník
František Dudek, lesní
František Ptá ek, stav. dozorce
Gustav Plei, editel
Václav Vo íšek, d lník
František Beránek, soukromník
Václav Kotlá , zedník
František Andres, rolník
Josef Kotlá , zedník
Emil Hrubeš, hostinský
Stanislav Reiniš, editel v.v.
Karel Plechatý, rýsova
Božena Reinišová, cho
Václav Leták, betoná
Vav inec Danihelka, obchodník
Jaroslav Sm lý, rolník
Antonín Ko ous, d lník
Josef Ko ous, zedník
Josef Kropá ek, kolá
Za jmény zakládajících len našeho sboru si už jen málokdo z nás vybaví tvá e našich p edk ,
kte í zápisem ú edn zaznamenali vznik našeho sboru.
Jisté je , že hasi stvo existovalo v Jílovišti mnohem d íve. Zabezpe it se proti ohni ukládal obcím
zákon už v roce 1876. V roce 1882 byla v Jílovišti postavena „kolna“ s malou v ži kou, kam se
ukládalo hasi ské ná adí . V této „staré hasi ské zbrojnici“ je uloženo i dnes, ale jen to, které je ur eno
pro požární sport.
Další zmínky o vzniku Hasi ského sboru v naší obci jsou v roce 1924, který o šest let pozd ji nejasn
zanikl. Je však jisté, že innost u nás pokra ovala, ale až 10. leden 1937 ji dal oficiální podobu.
P ed deseti lety jsme v každém ísle Zvonice seznamovali tená e s historií našeho sboru . Pokusíme
se i v letošním , pro sbor významném roce, uvést nové informace z historie našich hasi .
Fatková.

Sportovci
Terminy utkání
Ne 4.2. 14:45 Jílovišt - Radlík (to už se hrálo, vyhrálli jsme 4:2)
So 10.2. 12:30 Jílovišt - Jene
So 17.2. 12:30 Jílovišt – State nice
So 24.2. 14:45 Jílovišt - Zadní T ebá
Po 5.3. 19:00 Jílovišt - stará garda Slavia (h išt Slavia)
So 10.3. 10:15 Jílovišt – Podolí
Všechny zápasy korm toho 5.3. se hrajou na h išti Podolí.
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Petr Šmíd

Kam za kulturou
KINO MNÍŠEK POD BRDY
Za átky promítání v 19 hod., není-li uvedeno jinak.
ÚNOR 2007
24. sobota * SKRYTÁ IDENTITA (USA)
Kriminální drama s rafinovan vystav nou zápletkou
se odehrává v bostonském podsv tí. Dva mladí
policisté (Leonardo DiCaprio, Matt Damon) se stávají
nesmi itelnými protivníky, kte í skrývají svou pravou
tvá . V roli cynického mafiánského bosse exceluje Jack
Nicholson. Zlatý Glóbus 2007 za režii pro Martina
Scorseseho.
Širokoúhlý. Od 12 let.
B EZEN 2007
3. sobota * CASINO ROYALE (USA)
Nejnov jší pokra ování bondovské série – tentokrát se
role slavného agenta 007 ujal Daniel Craig, jeho
krásnou p ítelkyni hraje Eva Green. Drsný a napínavý
souboj se zlo inci svádí Bond v Ugand , na
Madagaskaru, na Bahamách, v erné Ho e i v eské
republice...
Širokoúhlý. Od 12 let.
7. st eda * BORAT: NAKOUKÁNÍ DO AMERYCKÉ
KULT RY... (USA)
Známý britský komik Sacha Baron Cohen již vytvo il
adu mystifika ních projekt , v nichž se p evt luje za
smyšlené osobnosti a pe liv buduje jejich mediální
obraz. Tentokrát si st ílí z Ameri an ve filmu, údajn
nato eném pro kazašskou televizi – ta s ním ovšem
nemá v bec nic spole ného... Zlatý glóbus 2007 pro
Cohena za hlavní mužskou roli (komedie).
Od 15 let.
14. st eda * MALÁ MISS SUNSHINE (USA)
Rodin Hooverových se p íliš neda í – a navíc jsou
každý trochu jinak prašt ný. Když sedmiletá brýlatá
Olive dostane náhodou p íležitost zú astnit se sout že
d tské královny krásy, vydávají se starým mikrobusem
na dalekou cestu... Komedie byla hitem lo ského
festivalu Sundance, získala Cenu divák na MFF
2006 v San Sebastianu aj.
Širokoúhlý.

Od 12 let.
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17. sobota * LOVECKÁ SEZÓNA (USA)
Od
16.00 a 18.00 hod.!
Jelen Elliot a grizzly Boog, p vodn obyvatelé
ZOO, se ocitají ve volné p írod . Za t i dny za íná
lovecká sezóna – zachra se, kdo m žeš! Spolu s
lesními zví aty vymýšlejí, jak p elstít lovce a získat
les pro sebe. Animovaná komedie s p knými
písni kami.
eský dabing.
V sobotu 10. 3. kino nehraje – premiéra inscenace
POKER BEZ ESA (Divadlo K oví)
P ipravujeme:
OBSLUHOVAL
JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE (21. 3.),NAUKA O SNECH
(24. 3.), SPLÁCHNUTEJ (31. 3.), VOLVER (4. 4.),
PARFÉM: P ÍB H VRAHA (7. 4.),
HAPPY FEET (14. 4.), KRÁLOVNA (18. 4.),
VRATNÉ LAHVE (25. 4.),
ASTERIX A VIKINGOVÉ (28. 4.), ŠARLOTINA
PAVU INKA (5. 5.), GOYOVY P ÍZRAKY (12. 5.)

Kalendá akcí na Zbraslavi
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁK
ZŠ
Základní škola Praha – Zbraslav zve všechny
obyvatele Zbraslavi a p ilehlého okolí na
výstavu výtvarných prací našich žák .
Zaadjustované d tské práce z hodin výtvarné
výchovy si m žete prohlédnout ve výstavní síni
M stského domu Zbraslav (U Malé eky 3) až
do konce února 2007 v otevírací dob knihovny
(PO a ST 8-18, T 8-16).
20. 2. 2007 , úterý - KAVÁRNA 19.00
Jak to vydržet se svým prot jškem a naplno si to
užít.
Diskuze s Ing. D. Fajfrem, M.Th.
V jídeln Domu s pe ovatelskou službou od
19.00 hodin.
PYŽAMO PRO ŠEST
Konverza ní komedie ze sou asnosti Marca
Camolletiho v režii Lenky Loubalové.
Hraje soubor ZKS. Divadlo J. Kašky od 19,30
hodin.

23. 2. 2007, pátek - V. SKAUTSKÝ PLES
ST EDISEK URAGAN ZBRASLAV
Sokolovna Zbraslav od 19.00 hodin. Rezervace na
tel.: 777 793 968
24. 2. 2007, sobota KAŠPÁREK NA
CESTÁCH
T i veselá Kašpárkova dobrodružství. Divadlo J.
Kašky od 15.00 hodin.
28. 2. 2007, st eda - PYŽAMO PRO ŠEST
Konverza ní komedie ze sou asnosti Marca
Camolletiho v režii Lenky Loubalové.
Hraje soubor ZKS. Divadlo J. Kašky od 19,30
hodin.
3. 3. 2007, sobota
KAŠPÁRKOVA
STRAŠIDLA

Obnovená premiéra marionetové
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

pohádky.

17. 3. 2007, sobota - D TSKÝ KARNEVAL
Sál sokolovny od 15,00 hodin.
P EDJARNÍ BÁL ZKS
Sál sokolovny od 19.30 hodin. P edprodej
vstupenek od 26.2. 2007
Informace a vstupenky: M stský d m Zbraslav,
kulturní odd lení ÚM (není-li uvedeno jinak),
U Malé eky 3, tel.:257 111 801
e-mail:
kultura@zbraslav.cz. Rezervované vstupenky
vyzvedn te u pokladny nejpozd ji tvrt hodiny
p ed za átkem p edstavení.

Z regionálního tisku
( Pro zájemce o zp v, tanec nebo jiné aktivity)

P vecký sbor na Zbraslavi
Na základ dostate ného zájmu hudbymilovných lidí vzniklo nové p vecké t leso na Zbraslavi. První
setkáni a zárove zkouška prob hla v úterý 9. ledna 2007. Pravidelné zkoušky budou probíhat každé
úterý od 20.00 do 22.00 hodin v prostorách rodinného centra Pexeso, ul. U lékárny , bo ní vchod ZŠ.
Sbor povede Mgr. Zuzana Krušinová, absolventka oboru sbormistrovství s dlouholetou praxí
(Zp vácký spolek Hlahol, D tský p vecký sbor Svítání, Dvo ák v komorní sbor Kralupy nad
Vltavou, Ženský p vecký sbor Belles), sborová zp va ka, korepetitor, pedagog Konzervato e
Jaroslava Ježka a nov též obyvatelka Zbraslavi.
Máte-li chu se zapojit do tohoto t lesa a nau it se skladby od starých mistr , p es lidové písn až po
gospely a spirituály, kontaktujte nás, prosím, na níže uvedených kontaktech. P edchozí sborové
zkušenosti a znalost not nejsou podmínkou, pouze výhodou.
T šíme se, že vás již brzy budeme moci pozvat na náš první koncert.
Kontakt: Zuzana Krušinová, zukrus@seznam.cz, tel: 603 393 041
( Zkrácená informace - Zbraslavské noviny 2/2007)

AULA REGIA – zimní nabídka 2007
AULA REGIA v zim nespí ! Již v lednu jsme p ipravili projekt jubilejního pátého ro níku Slavností
Elišky P emyslovny, který ve ejnosti v as p edstavíme. V tuto chvíli si vám dovolujeme p edložit
zimní nabídku nám t na spolupráci. Naše nabídka je tu proto, aby vám p inesla novou inspiraci,
umožnila vyzkoušet si n co, co byste od sebe t eba ne ekali – dobrovolnou práci pro druhé.
Ve chvíli zimních slev, kdy se komer ní subjekty p edhán jí, jak vás získat pro novou módu, jak
rozvinout v mnoha dalších oblastech vaše konzumní chování, máme tu pro vás nabídku zcela jiného
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kalibru ! P isp jte podle svých možností k rozmanitosti místní kultury, vyzkoušejte si své organiza ní
schopnosti, pokuste se o malé angažmá jiným sm rem.
ZN1
Návrh a realizace historických praporc (ve spolupráci s Ji ím Maškem)
ZN 2
Spoluorganizace nau né stezky Rozmarné léto
ZN 3
Navázat kontakt s pa ížským p edm stím Saint Denis, na kterém se nachází hrobka francouzských
král .
OB ANSKÉ SDRUŽENÍ AULA REGIA
ZN 4
I O : 27 00 32 99
Zpracovat nám t(y) na malý p vodní suvenýr
Kontaktní adresa: U Národní galerie 469
ZN 5
156 00 Praha 5 – Zbraslav
E-mail : rybajiri@volny.cz
Založit a vést tane ní soubor historických tanc .
gaspi@centrum.cz
ZN 6
Tel.:
257 921 478
Špinavý Smíchov – Ob anská sebeobrana proti špinavému
Mobil 737 546 741 (Ji í Ryba)
nástupišti autobus na Smíchovském nádraží.

Jak postupovat s nabídkou ?
Pokud se rozhodnete pro n kterou položku z nabídky, ohlaste se na kontaktní telefon i email a
domluvte si sch zku. B hem sch zky se dozvíte podrobnosti o celé akci. D íve než angažmá p ijmete,
budete mít as vše uvážit. P ejeme vám š astnou ruku a hodn odvahy.

Je také možné, že se rozhodnete n kterou z akcí
podpo it finan n – to je možné na . ú tu 142567379/0800, na váš p ísp vek na požádání vystavíme
da ový doklad.
Za sdružení AULA REGIA vám p eje alespo kousek opravdové zimy

Ji í Ryba

(Zbraslavské noviny 2/2007)

Omluva
Ve vydání Zvonice .1 v lednu 2007 nebyl dostate n uveden zdroj informace u lánk uvedených
pod názvem : „Z regionálního tisku“. Všechny byly p evzaty z Novin Prahy 16, vydaných dne 04. 12.
2006 na internetových stránkách.
Omlouváme se za nedostate nou informaci .
Fatková
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Vzpomínka
Stalo se již zvykem, že vzpomeneme ve Zvonici na život t ch ob an
Jílovišt , s kterými jsme se rozlou ili naposled. Dne 9. ledna 2007, po krátké
nemoci, navždy opustil rodinu i p átele pan Antonín Krišt fek.
Do ob adní sín v Motole se nás s ním p išlo rozlou it opravdu hodn .
Sousedé z Lipové ulice , kde se v domku .p. 36 narodil p ed tém 64 roky v
rolnické rodin Antonína a Jany Krišt fkových jako druhé dít , 13 let po své
sest e V e. A další naši spoluob ané i p átelé ze sousedních obcí.
Vyr stal v Jílovišti a zapojoval se do sportovního i spole enského života.
Hrál fotbal a snad p edal tyto své geny i svým t em syn m Toníkovi, Petrovi
a Pavlovi. Však bylo mezi smute ními hosty hodn sportovc . Nechyb li ani
spolužáci ze studií na gymnásiu Na Žvahov .
Po maturit hrál fotbal v Plzni a pracoval tam ve „škodovce“. Jeho ro ník
ekala dvouletá základní vojenská služba. Ta za ala v Praze Kbelích a pak ho p ivedla na severní
Moravu, kde našel svou životní družku - manželku Alenu.
Necht l pracovat v JZD (Jednotném zem d lském družstvu), ale p írodu m l rád a tak p evážnou ást
svého života byl lesním d lníkem. Však už jako malý kluk b hal v lesích na Zvonici a sbíral rád
houby, kterých tu v lesích okolo bylo mnohem více než dnes. Tato váše mu z stala i v dosp losti a
první houby pat ily vždy do kuchyn manželce a ostatní kamarád m.
Moc mu chutnalo eské pivo a líbily se mu hezké písni ky, které si dovedl zahrát na harmoniku i
zazpívat v místní hosp dce s kamarády, t eba hasi i, ke kterým také n jakou dobu pat il.A písni ky,
které m l rád zazn ly i v pond lí 15. ledna 2007 p i posledním rozlou ení s ním.
Každý m l možnost vzpomenout jeho osobité postavi ky a své vzpomínky si uložit do pam ti.Rodinu
v jejich zármutku pot šila velká ú ast smute ních hostí a d kuje také za další projevy soustrasti i
kv tinové dary.
Se svolením manželky sepsala L. Fatková
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Masopust
„Pe te šišky a koblížky,
k tomu korbel piva…“
(Masopustní pop vek z Hlinecka 19. století)
Masopustem se nazývá období , které za íná po svátku T í
král ( 6. ledna) a kon í v úterý, jež p edchází Popele ní
st ed . Ta se již váže k velikono ním svátk m. Za íná postní
období, které trvá šest ned l, až do velikonoc.
Bývalo to d íve poklidné období, kdy naši p edkové na
vesnici dokon ovali výmlat obilí a jen zvolna se p ipravovali
na nový hospodá ský rok. Byl to as zabija ek, draní pe í,
sousedských zábav, besed a také svateb. Úterkem
masopustní dny vyvrcholily . Byl to den sváte ní a lidé
vykonávali jen nejnutn jší práce.
Veselá a asto rozpustilá masopustní obch zka, po které se
konala tane ní zábava (ale jen do p lnoci ) toto období
zakon ila.
Tradi ní masopustní pr vod m l a n kde doposud má
stanovený pr b h a každá maska v n m má svoji tradi ní
podobu a funkci. Masky se d lí do dvou skupin: na ervené
( též P kné) maškary a na erné ( též Šeredné) maškary. Do
první skupiny pat í Strakatý. Jde vždy v ele pr vodu a žádá
hospodá e, zda m že maškara navštívit jejich d m a také pohání masky k azení do pr vodu. Dvojici s
ním tvo í Ženuška. Za tuto masku je vždy oble en muž. V ruce má koší ek, do kterého ukládá
pen žité dary od jednotlivých hospodá . Dva ervení a dva mod í Turci jdou hned za Strakatým a
Ženuškou. Jejich úkolem je tan it kole ko p ed každým domem a p i tomto tanci vysoko „vyhazovat
podpatky“, aby se vyvedla úroda. V maskách Turk se mohou objevit pouze svobodní chlapci, kte í
mají p ed vojnou.
Z erných masek má nezastupitelnou úlohu Ras a Kobylka. V po ínání Rasa lze spat ovat p vodní
plodonosné magie. Má funkci jakéhosi lé itele, který vyšet uje p ihlížející diváky, nabízí jim
nejr zn jší „ pilulky“ , které mají „ zaru ené“ ú inky , hlavn na zvýšení potence. Na konci obch zky
Ras Kobylce „p etne“ žílu. Ta do této chvíle pobíhá kolem a honí diváky, které maže speciálním
mazadlem p ipraveným ze stolního oleje i indulony a hlinky.
Houbi kou namo enou v ernidle maže p ihlížející i Slam ný. Je to maska , jejíž od v je upletený ze
slámy. Má roh zav šený p es rameno a troubením ráno oznamuje zahájení obch zky. Do jeho výbavy
pat í i veliký kravský zvonec p ipevn ný vzadu na sukni a býkovec spletený ze slámy. P i honi ce s
diváky se s nimi asto válí po zemi. Jedná se op t o poz statek p vodní funkce této masky – p enášení
plodivé síly Zem na lov ka. Dodnes se hospodyn snaží ze sukn této masky utrhnout n kolik stébel
a dát je do podsady, ve které sedí husa na vejcích. V í, že se jim housata dob e vyvedou. Maska
Slam ného je v pr vodu obvykle zastoupena v po tu dvou až ty a v každé vesnici s tradicí
masopustní obch zky je lov k, který umí tuto náro nou masku zhotovit.
V pr vodu udržuje kontakt s diváky až šest Žid . Mívají dlouhý kabát, zdobený t ásn mi, starými
medailemi apod. – dle fantazie nositele, starý klobouk , na obli eji maku ušitou z kožešiny a veliký
ervený nos. P es rameno nosí velkou brašnu . V ní má velkou b itvu, kterou „holí“ p ihlížející muže a
obrázky polonahých žen a dívek. Za všechny své „služby“ vyžaduje pen žitou odm nu.
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Nejvíce je masek Kominík , až osm. Mají ernou halenu i kalhoty, na zádech je našitý látkový
ciferník. Ru i ky t chto „hodin“ ukazují za átek a konec masopustní obch zky. Tvá e kominík jsou
za ern né a na hlav mívají ozdobenou bílou epici. S b ezovým košt tem a píš alkou i oni honí a
mažou všechny p ihlížející.
V sou asné dob je pr b h masopustního pr vodu v okolních obcích trochu jiný. Pr vod neza íná
ráno u starosty, kterého žádal Strakatý o povolení obch zky, ale tam, kde je to nejp íhodn jší z d vodu
místa .
Za maškary se neoblékají jen muži , ale velkou radost mají d ti i ostatní dosp lí ženského pohlaví,
kte í p izp sobili ráz pr vodu karnevalu pod širým nebem.
Nevyhrává, netan í a nezpívá se p ed každým domem, to by bylo velmi asov i fyzicky náro né, ale
nevynechává se nikdy hospoda. V našem okolí nejsou dominantními maškarami Ras a Kobylka.
V tšinou „chodí“ medv d a medv dá . P i porážení medv da je pronesen „soud“, který kárá medv da
za nedostatky v obci (tak je to v Lipencích). Mokropsy mají zase na toto téma p ipravené kulturní
pásmo se zp vy a povídáním a následn vyrazí pr vod, jehož cílem je hospoda.
Po adatelé p izp sobují toto veselí svým možnostem. Jeho konání již také není tak p ísn dodržováno.
Termín se p esunul na nejbližší sobotu nebo ned li k
masopustnímu úterý nebo tak, jak to nejlépe vyhovuje
vzhledem k dalším aktivitám.
Letos jsme mohli prví masopustní pr vody v našem okolí
navštívit 3.2.2007 v Letech na návsi nebo v Lipencích,
kde je za átek i konec u hasi ské zbrojnice. 17.2.2007
m žete jít na masopust do Mokropes a také do Zadní
T ebá . Tam dokonce pojede masopustní vlak ve 13:00
hodin do Lochovic. 24.2. 2007 bude v Brat ínov .
Vyda ené pr vody bývají každý rok i v Líšnici.
V Jílovišti ani nevím zda se d íve chodívalo . Jsou n jací
pam tníci ?
„ Máme smutek i zármutek,
že nám ten masopust utek…“
(Masopustní íkaní z Holetína)
Podle PhDr. Ilony Vojancové „Masopust na Hlinecku“ ,
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L. Fatková.

Vep ové hody

Zveme Vás na vep ové hody v sobotu 24.2.2007
v Motorestu Jílovišt
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V sobotu 24. února 2007
V restauraci „U HASTRMANA“ od 14.00 hodin
Srde n zveme všechny d ti a jejich doprovody !
D ti, obtáhn te a dokreslete hv zdi ky r znobarevnými pastelkami. Písmenka a ráme ek obtáhn te
tak, aby byl nápis co nejpest ejší. Dokreslete princeznu a indiána. Hezky se bavte.
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