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Slovo starosty
Výstavba vodovodního přivaděče
Našim legionářům
Okrašlovací spolek
Evropské setkání mladých

ZVONICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na úvod bych vám rád, s prvním vydáním
Zvonice v letošním roce, ještě jednou popřál
vše nejlepší, především hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů, pohodu a štěstí
v rodinném životě.
Nyní mi dovolte nejprve shrnout, co se nám
od převzetí OÚ 13. 11. až do dnes (31. 1. 15 předání tohoto příspěvku do Zvonice) podařilo zařídit a jak jsme pracovali. Musím konstatovat, že přechod na práci ve státní správě
není pro mě ani místostarostku jednoduchý. Oba působíme v úplně
jiné sféře podnikání a specifika této práce jsou opravdu odlišná od
pravidel platících ve standardním byznysu (v mém případě) nebo
výzkumném ústavu (v případě paní dr. Malé). Nicméně faktem je, že
kvalifikace obecního politika se nikde nevyučuje a drtivá většina
těch, co do ní vstoupili, se učí za chodu, sbírají zkušenosti od ostatních a snaží se získat informace z dostupných zdrojů. Stejnou cestou jsme se vydali i my s paní dr. Malou, kdy jsme objeli okolní obce,
seznámili se se starostkami (starosty), které (kteří) jsou je funkci už
delší dobu, komunikujeme se státní správou, s občany, s dodavateli,
podnikateli v obci a využíváme samozřejmě zkušeností našich
kolegů zastupitelů, kteří v zastupitelstvu působili v minulých volebních obdobích a snažíme se nastavit běžný chod úřadu. Právě zajištění řádného chodu úřadu a všech jeho funkcí, které má plnit, bylo
jednou z našich prvních priorit, zejména po odchodu paní Šedivé
na nemocenskou v prosinci loňského roku. Chtěl bych jí popřát,
věřím za všechny občany Jíloviště, brzké uzdravení, k čemuž ji
všichni budeme držet palce. Nyní na konci ledna můžeme konstatovat, že se nám podařilo znovu zprovoznit CzechPoint na OÚ
a služby pro občany jsou obnoveny v celé působnosti. Současně se
zaměřujeme na revizi hlavních výdajových položek rozpočtu obce
a to jsou:
výdaje na místní správu, platy a dohody o provedení práce
n voda, kanalizace (VAK Beroun)
n veřejná doprava (ROPID)
n osvětlení (Eltodo)
n sběr a odvoz komunálního odpadu (AVE)
Kromě výdajů na místní správu, kde jsou výdaje z velké části mandatorní, je současné zastupitelstvo v jednání se všemi rozhodujícími dodavateli o nastavení smluv od roku 2016 a sice:
n s VAK Beroun jedná obec o nové smlouvě v souvislosti s přechodem na pražskou vodu
n s ROPIDem o podrobnostech zajištění všech spojů a o obratišti
autobusů
n Eltodo má předložit nový návrh smlouvy po skončení 10 leté
současné smlouvy a zároveň budou osloveni další potenciální
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dodavatelé veřejného osvětlení. Součástí tohoto
nového výběru je současně zpracovávaný energetický audit, který bude podkladem pro hodnocení
nabídek a je to zároveň předpoklad pro získání
dotace na přechod k LED svítidlům
n AVE, proběhne aukce ve spolupráci s okolními
obcemi - viz dále
Cílem je samozřejmě ušetřit obecní prostředky,
které následně hodláme investovat do projektů
rozvoje obce. K jednotlivým současným tématům
obce podrobněji:
ŠKOLKA: Co se týká výstavby MŠ v obci, je tady
řada důvodů, proč tuto investiční akci pozdržet a sice:
n Začíná rekonstrukce ulice Pražská a obec bude na průběžné
financování v celkové výši kolem 20 mil. Kč (z čehož dotace je
cca 13 mil. Kč) potřebovat finanční prostředky na překlenutí
období, kdy stavba bude pokračovat a obec bude muset platit
dodavateli, ale prostředky z dotace budou mít zpoždění kolem
2 - 3 měsíců. Konečné vyúčtování pak ze strany ROPu můžeme
očekávat někdy v druhé polovině roku, přičemž dílo má být
dokončeno do 31. 5. 2015
n Je splatná platba za přivaděč vody z Baní ve výší cca 2 mil. Kč
(zahrnuje i individuální náklady obce na připojení vlastního
vodojemu)
n Možnost získat dotaci na výstavbu a nehradit tak financování
projektu za 7 mil. Kč pouze z vlastních peněz obce. Ta možnost
dotace je teď nadějná, obec postoupila do 2. kola výběrového
řízení na přidělení dotace vyhlášené Ministerstvem školství
(č. programu 133 310) a po doplnění podkladů z naší strany
(např. podrobná demografická studie) do konce ledna, budeme
očekávat její vyhodnocení. Další dotační příležitost je v rámci
programu SFROM Středočeského kraje (z této dotace postavila
školku např. Líšnice), který je velmi přívětivý z hlediska náročnosti zpracování podkladových materiálů žádosti. Obec se bude
ucházet o každou možnost dotačního titulu na výstavbu školky.
n Je nutno zdůraznit, že realizací výstavby MŠ z vlastních zdrojů by
byl vyčerpán investiční potenciál obce na příští 4 roky
n I přestože výstavba školky není úplně jasná, zůstala částka na její
realizaci v navrženém rozpočtu obce. Z této částky nicméně
zastupitelstvo obce navrhuje převést celkem 260 tis. Kč (je to
částka odpovídající předpokládaným ročním výdajům za provoz
školky) do výdajové kapitoly pečovatelská služba (podpora
matek) a měla by tak podpořit matky s dětmi. Uvolnění částek
z této kapitoly bude prováděno dle individuálních potřeb a na
základě pravidel, která stanoví zastupitelstvo obce a to v případě, že by se letos stavba nerealizovala. V případě výstavby se
prostředky použijí na náklady spojené s její výstavbou a provozem. Ve volebním programu jsme slíbili, že se postaráme o předškoláky a hodláme to splnit.

OBEC JÍLOVIŠTĚ

Stavba přivaděče vody z Baní

n V souladu s předcházejícími řádky bych na závěr chtěl říct jasně
svůj (zdůrazňuji svůj nikoliv všech zastupitelů) názor na
výstavbu školky a sice:
• stavět pouze s dotací (podíl obce 350 tis.)
• pokud stavět za obecní prostředky, tak na základě výsledku
místního referenda (podíl obce 7 mil. )
Domnívám se totiž, že pokud se má vynaložit z obecních prostředků suma odpovídající čtyřletým investičním možnostem
obce, měli bychom se na tom jako všichni občané shodnout v referendu tak, aby bylo patrné, že to opravdu chceme a nepreferujeme
zájmy a potřeby jedné skupiny občanů proti jiným a neomezíme
tak investice do komunálních silnic, obecního prostranství, oprav
hasičské zbrojnice, obecního úřadu, vodovodního řadu, kanalizace (včetně dešťové), osvětlení, občanské vybavenosti, kamerového systému, čističky odpadních vod, programu pro seniory
a děti atd. Samozřejmě výsledek takového referenda by byl pro
zastupitelstvo ze zákona závazný.
Dovolím si zde zmínit svůj osobní příspěvek 2 tis. Kč měsíčně, který
je z mé odměny neuvolněného zastupitele převáděn ve prospěch
obecního fondu určeného pro podporu matek s dětmi, tzn. 24 tis.
Kč za rok. Čerpání tohoto fondu bude podléhat rozhodnutí zastupitelstva pro nejvíce potřebné rodiny s dětmi v obci.
PRAŽSKÁ: Výběr dodavatele na rekonstrukci ulice Pražská byl
dokončen, byla vybrána firma Eurovia, a.s., a zastupitelstvo obce jej
schválilo na svém zasedání dne 14.1. Základní parametry rekonstrukce (ceny včetně DPH):
n Celková cena díla dle smlouvy s ROPem: cca 25 mil. Kč
n Podíl obce na realizaci po odpočtu dotace: cca 6 - 7 mil. Kč
n Předpokládané datum zahájení rekonstrukce: únor 2015
n Předpokládané datum ukončení rekonstrukce: květen - červen 2015
n Předpokládané datum zúčtování plateb z ROPu: srpen 2015
Jsme s vědomi, že rekonstrukce ulice Pražská zasáhne do každodenního života téměř všech občanů i podnikatelů a budeme vás
pravidelně informovat o aktuálních uzavírkách, termínech a stavu
probíhajících prací tak, aby stavba co nejméně narušila běžný provoz v obci. Na webových stránkách obce i na informační tabuli
bude zveřejněn harmonogram dopravních opatření a dotčeným
nemovitostem bude zaslán informační dopis + termín zahájení
stavby - pravděpodobně v 2. polovině února. Že bude provoz na
ulici Pražská zásadně omezen minimálně po dobu 3 měsíců rekonstrukce, je zřejmé.
Přivaděč vody z Baní: v současné době probíhá intenzivní výstavba
celého projektu. Zastupitelstvo v době výroby tohoto čísla Zvonice
bude projednávat koncesní smlouvu na provozování celého díla
a harmonogram je následující:
n Datum dokončení díla: prosinec 2015
n Připojení na stávající obecní vodovodní systém: do konce roku 2015
n Spuštění zkušebního provozu: leden 2016
n Plný provoz pouze na pražskou vodu: 2016

Jsem přesvědčen, že rozhodnutí připojit obec na pražskou vodu a jít
do projektu osmi obcí na realizaci přivaděče z Baní, bylo rozhodnutí
správné a že i částka cca 2 mil. Kč, kterou za tento projekt obec zaplatí
(nebo už částečně zaplatila), je účelně vynaložena a přispěje k dalšímu rozvoji Jíloviště. Podle současných propočtů by cena vody, kterou bude obec odebírat, měla být nižší, ale pro výpočet konečné ceny
pro občany bude nutné dopočítat „rozpuštění“ nákladů na realizaci
a způsob tohoto výpočtu stanoví zastupitelé. Věříme ovšem, že
nepřesáhne současnou výši, kterou za vodu občané hradí. Rozhodně
by se měla zlepšit kvalita vody, která nebude tak tvrdá ani železitá,
jako je tomu nyní při čerpání z vlastních vrtů
Odvoz odpadů, aukce: Jíloviště se zapojilo společně s 10 okolními
obcemi do aukce na výběr nejvhodnějšího dodavatele sběru
komunálního odpadu s cílem ušetřit na této položce výdajové
stránky rozpočtu. V současné době zaplatí obec za odvoz odpadu
cca 600 tis. Kč ročně. Předpokládaný harmonogram celé aukce:
n příprava zadávacího řízení všech obcí: do dubna 2015
n vyhlášení aukce a její vyhodnocení: květen 2015
n výběr nejvhodnějšího dodavatele: květen - červen 2015
n uzavření smlouvy s novým dodavatelem: červen 2015
Do doby vyhodnocení aukce bude obec objednávat měsíčně
odvoz odpadu u stávajícího dodavatele - firmy AVE. Zároveň mohu
uklidnit občany, že nemusí mít vylepenou novou známku na
popelnici platnou pro rok 2015 a odvoz odpadu bude zajištěn.
Neznamená to ovšem, že by občané byli zproštěni povinnosti
poplatky za odpad platit. Pro rok 2015 zůstává částka za odvoz
poplatků stejná jako v minulém roce - 600,- Kč na poplatníka a je
splatná do 30.4.2015. V souvislosti s poplatky bych rád vyzval
všechny občany, kteří nemají splněny své poplatkové povinnosti
v minulých letech (zejména za rok 2014 je to mnoho občanů), aby
tak učinili neprodleně. V nejbližších týdnech totiž budeme obesílat
všechny neplatiče upomínkou o zaplacení dlužných částek.
Z pohledu nezaplacených poplatků má obec ze zákona povinnost
tyto poplatky vybrat a to v krajním případě i exekučním způsobem. Věřím, že k tomuto opatření nebudeme muset sáhnout. Pro
spoluobčany, kteří nejsou schopni splnit své poplatkové povinnosti z důvodu životní nouze bych doporučil obrátit se na sociální
komisi obce, kde zdůvodněná žádost o příspěvek bude posouzena
a v případě oprávněnosti bude poskytnuta odpovídající částka.
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ÚZEMNÍ PLÁN A ČERPACÍ STANICE NA CUKRÁKU: K případné
výstavbě čerpací stanice na Cukráku v místě současné odpočívky
s občerstvením se občané i zastupitelé vyjadřovali v podstatě od
nového zvolení zastupitelstva. Jelikož nám scházely informace,
uskutečnil jsem společně s předsedkyní stavebního výboru
a pověřenou zástupkyní obce pro projednávání územního plánu Ing. arch. Doubkovou, schůzku jak s pořizovatelem územního
plánu - paní Zverevovou za úřad Černošice, tak se zpracovatelem Ing. arch. Horkým. Výsledky těchto jednání jsme s paní architektkou prezentovali ostatním zastupitelům i občanům, a to jak v obci,
tak na 3. zasedání zastupitelstva. Navíc proběhla rovněž anketa na
webu Jíloviště. Projednávání tohoto tématu na zasedání zastupitelstva provázela bouřlivá diskuse občanů a výsledkem je postoj
zastupitelů, kteří berou na vědomí, že určený zastupitel obce
vznese požadavek u pořizovatele územního plánu na úpravu
návrhu plochy Z1, a to vyjmutím čerpací stanice pohonných hmot
z textové i grafické části návrhu územního plánu (viz zápis ze 3.
zasedání zastupitelstva uveřejněný na webu Jíloviště). Jinými
slovy, nebudeme tuto investiční akci podporovat. Současný harmonogram zpracování ÚP počítá s dokončením do konce letošního roku.
ODSTŘEL DIVOKÝCH PRASAT: V lednu proběhl v okolí Jíloviště
odstřel přemnožených divokých prasat a došlo tedy k redukci
jejich populace. Přesto vyzýváme spoluobčany k ostražitosti při
vycházkách do okolních lesů, mějte své čtyřnohé miláčky na
vodítku a buďte obezřetní, protože divoká prasata zejména pokud
se starají o mladé, mohou být nebezpečná. V případě, že je vstup do
lesa opatřen varovnými cedulemi o zákazu vstupu, respektujte je
prosím.
ZASTUPITELSTVO: Od svého zvolení se zastupitelstvo obce
shodlo na tom, že svá jednání bude konat střídavě v restauracích
v obci. Všichni členové zastupitelstva podepsali etický kodex
zastupitele. Na prvních třech zasedáních se tato změna projevila
vysokou účastí občanů (na posledním 3. zasedání bylo okolo 50
občanů) a ukazuje se tak, že občanům dění v obci není lhostejné
a zajímají se o něj. Děkujeme za projevenou podporu, vážíme si
jí a komunikaci s občany hodláme nadále prohlubovat. Po ustanovení výborů zastupitelstva začaly všechny svou aktivní činnost naplňovat. Členové stavebního výboru se zúčastňují kontrolních dnů na akci „Přivaděč vody...“, konzultují stavební otázky
se všemi dotčenými právnickými i fyzickými osobami v obci,
podílejí se na tvorbě územního plánu. Kontrolní výbor provedl
fyzickou inventuru majetku obce a připravuje kontrolu všech
smluv. Finanční výbor se podílí na přípravě rozpočtu na rok 2015
a předloží plán kontrol. Výbor pro mikroregion kontaktoval
okolní obce a připravuje zprávu pro zastupitelstvo o možnostech spolupráce a využití jejich poznatků a zkušeností. Sociální
výbor je připraven projednat žádosti spoluobčanů na nutnou
pomoc v nouzi.
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE: V současné době se chystá aktualizace
pasportizace obecních komunikací. Mnohé části komunikací jsou
ve vlastnictví soukromých osob. Celkové náklady na opravu se
odhadují na cca 15 mil. Kč., což vysoce překračuje investiční možnosti obce, která může „utratit“ ročně kolem 2,5 mil. Kč (pokud
nebude splácet dluh za MŠ). V současné době jsou zveřejňovány
dotační výzvy z různých zdrojů (Evropská unie, Středočeský kraj,
Ministerstva atd.), ze kterých je možné čerpat prostředky právě i na
rekonstrukci místních komunikací. Obec se bude o tyto dotace
ucházet. K tomu je ale nutné, aby pozemky k plánované rekonstrukci komunikací byly ve vlastnictví obce. Proto budou osloveni
majitelé částí místních komunikací s nabídkou odkupu jejich
podílů obcí tak, aby se daly za obecní prostředky i s podporou
dotací zrekonstruovat. Je zřejmé, že nabídka ceny pro odkup bude
ze strany obce spíše symbolická a v tomto směru bych rád požádal
spoluobčany o spolupráci a vstřícný postoj, protože pokud má
obec komunikace opravit a nadále udržovat, nemá možnost
„zaplatit“ za jejich výkup horentní sumy. Z hlediska postupné
rekonstrukce místních komunikací pak budou samozřejmě termínově „zvýhodněny“ ty, které budou 100 % ve vlastnictví obce.
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE: Jíloviště postrádá základní
programový dokument obce, který by formuloval základní směry
rozvoje obce a fungování v návaznosti na rozvoj celého regionu.
Měl by to být střednědobý až dlouhodobý plán připravený na
základě analýzy současného stavu, plánu zastupitelstva obce
a námětů spoluobčanů. Plán rozvoje obce Jíloviště by měl vycházet z analýzy současného stavu, tj. zhodnocení silných a slabých
stránek obce a jejích rozvojových příležitostí, jakož i identifikace
existujících rizik. Tento dokument by se měl stát důležitým nástrojem řízení obce, K jeho cílům, záměrům a prioritám bude přihlíženo při plánování investičních akcí a při sestavování jednotlivých
rozpočtů obce. Zpracovaný plán rozvoje by měl být „živým“ dokumentem, který bude porovnáván s reálnými možnostmi obce a se
zřetelem k nim průběžně aktualizován.
Tento dokument je mimo jiné nezbytnou podmínkou žádostí
o dotace. Současné zastupitelstvo na vytvoření této strategie pracuje a přípravnou verzi představí občanům k diskusi tak, aby
mohla být schválena v prvním pololetí letošního roku.
Vážení spoluobčané, omlouvám se za svůj „dlouhý“ příspěvek
(to to jméno:-). Věřím, že jste si všimli, že se snažíme zveřejňovat
na webu obce všechny informace týkající se dění v Jílovišti
neprodleně a doplnili jsme např. i chybějící zápisy z minulých
zasedání zastupitelstva. My, zastupitelé Jíloviště, chceme hrát
s vámi, občany, poctivou hru a uvítáme každý námět, radu, připomínku, kritiku, kterou budete mít a která pomůže zlepšit byť
třeba jenom drobnou věc v obci. Rovněž přivítáme jakoukoliv
pomoc a nabídku na spolupráci v profesních oblastech, ve kterých působíte a mohli byste své schopnosti a znalosti poskytnout obci. Na závěr se omlouvám, pokud jsem nějaké téma obce
vynechal či se mu dost nevěnoval, ale už tak je můj příspěvek
dost DLOUHÝ, si myslím.
Vladimír Dlouhý, Jíloviště

OBEC JÍLOVIŠTĚ

Výstavba vodovodního přivaděče
ze Zbraslavi do Mníšku pod Brdy se zdárně rozběhla.

Stavba „Zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou“ byla zahájena v polovině září 2014. Investorem stavby je Svazek obcí VOK
Mníšek pod Brdy. Technický dozor investora vykonává Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Zhotovitelem je společnost Energie stavební a báňská, a.s. Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí SFŽP a z vlastních zdrojů obcí Svazku.
Cílem tohoto rozsáhlého projektu je zajištění kvalitní pitné vody
pro celou oblast západně od Prahy v dostatečném množství
i s výhledem na budoucí rozšiřování jednotlivých aglomerací.
V rámci stavby bude položeno celkem 20,5 km trubních řadů
o průměrech Ø 300, 225, 160 a 125 mm, z tvárné litiny a polyetylénu. Na trase bude vybudován nový vodojem Jílovište s kapacitou 2 x 200 m3, bude provedena rekonstrukce dvou stávajících
vodojemů a postaveny tři čerpací stanice a tři armaturní komory.
Stavba začíná ve Zbraslavi u vodojemu Na Baních, kde se napojuje
na přivaděč Ø 400 mm z přehradní nádrže Želivka a pokračuje po
komunikaci ven ze Zbraslavi. U přemostění „Strakonické“ přivaděč
vchází do lesních úseků v nichž pokračuje k vysílači Cukrák, dále pak
vede do obce Jíloviště, kde prochází v blízkosti autosalónu „Srba
servis“. Zde se částečně dotkne sjezdu ze „Strakonické“ do Jíloviště
a před podjezdem opět uhýbá do polních a lesních cest směrem ke
hřbitovu. Trasa je dále vedena lesem až na komunikaci Jíloviště –
Všenory a pokračuje podél ní do Všenor, Řitky a Mníšku pod Brdy.

V katastrálním území obce Jíloviště jsou již trubní řady položeny
s výjimkou úseku na sjezdu ze „Strakonické“. Tento úsek před
podjezdem bude realizován v jarních měsících při lepších klimatických podmínkách a vzhledem k jeho délce významným způsobem neovlivní dopravní situaci v obci. V měsíci únoru bude
zahájena pokládka trubního řadu Ø 300 mm z tvárné litiny ze
Všenor do Jíloviště v příkopu u komunikace. Ani tyto práce
zásadně neomezí dopravu v tomto úseku díky umístění řadu
v příkopu. Všechny dotčené lesní cesty budou postupně zrekonstruovány novým štěrkovým povrchem v souladu s projektem.
V lesním úseku u vysílače Cukrák bude do poloviny roku 2015
probíhat výstavba nového vodojemu. V této části bude stavební
ruch částečně ovlivňovat volnočasové aktivity.
Ke konci ledna 2015 je položeno celkem 7 500 m trubních řadů,
probíhá výstavba armaturní komory a čerpací stanice ZbraslavBaně, výstavba vodojemu Jíloviště, rekonstrukce vodojemu Kovohutě a přečerpávací stanice Černolice. Zhotovitel stavby, společnost Energie stavební a báňská, a.s., předpokládá dokončení
výstavby v souladu se smluvním termínem 30. 9. 2015. Čistá voda
v dostatečném množství začne proudit do domovů obyvatel členských obcí Svazku VOK Mníšek pod Brdy v průběhu posledního
čtvrtletí roku 2015.
Jiří Malý
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HASIČI

Sbor dobrovolných hasičů
23. 11. 2014

26. 12. 2014 jsme připravili 14. ročník turnaje ve stolním tenise

Zdobení perníčků pro děti ve
spolupráci
s Klubíčkem, za
upečení perníčků
děkujeme Ivě
Stefanové.

pro dospělé, do kterého se přihlásilo 24 účastníků, z těch se nejlépe umístnili:
1. místo Jaromír Lorenc
2. místo Jiří Čapek
3. místo Mirek Hrubý

29. 11. 2014 Již tradiční zdobení adventních věnců též ve spolupráci s Klubíčkem, za zajištění chvojí děkujeme p. Tobolkovi.

07. 12. 2014 Za využití montážní plošiny proběhla oprava
kabelového vedení a montáž nových žárovek na „vánočním“
stromu u hasičárny, je na místě poděkovat Mirku Petříkovi ml.,
který se na tomto nejvíce podílel – ať už na barvení žárovek, tak
i při samotné úpravě z plošiny.

27. 12. 2014 se konal dětský turnaj ve stolním tenise, do nějž se
přihlásilo 7 dětí, které byly rozděleny do 2 skupin. V kategorii
mladších zvítězil Péťa Dalekorej, v kategorii starších byl nejlepší
Daniel Fejgl.
Děkujeme restaurantu Spark za poskytnutí prostoru pro uspořádání našich turnajů.
30. 12. 2014 Ve spolupráci s Obecním úřadem jsme technicky
vypomohli při zajištění každoročního ohňostroje.

13. 12. 2014 Divadélko pro děti a následné rozsvícení vánočního stromu.

17. 12. 2014 se narodil Matyáš Petřík, přejeme mu hodně
zdraví a štěstí, a rodičům ať dělá jen radost.

24. 12. 2014 od 23,00 hod. jsme uspořádali historicky první
předpůlnoční setkání v kapličce sv. Floriána, sešlo se nás i přes
větrné počasí hodně a bylo to velmi příjemné setkání.
Věříme, že do budoucna se toto setkání stane tradicí naší obce.

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA
03. 12. 2014 ve večerních hodinách se zásahová jednotka
zúčastnila prověřovacího cvičení s evakuací v Mníšku pod Brdy
v domově pro seniory.
Evakuováno bylo 61 seniorů (z toho 18 imobilních seniorů na lůžkách nebo evakuačních podložkách a 7 vozíčkářů) v čase 35
minut. Cvičení se zúčastnily jednotky HZS Středočeského kraje ze
stanic Řevnice a Dobříš s výškovou technikou a jednotky SDH
Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota a Jíloviště.
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05. 12. 2014
V ranních hodinách zasahovala naše jednotka u požáru 2 autobusů v Mníšku pod Brdy.
Způsobená škoda byla vyčíslena na 5 milionů (2 autobusy Solaris,
1 částečně poškozen), uchránit se podařilo hodnoty za 5 milionů.
Příčinou vzniku požáru byla technická závada v motorovém prostoru.

09. 01. 2015
byla jednotka povolána operačním střediskem, k odstranění padlého stromu na R4, v průběhu cesty k zásahu, jednotka operačním
střediskem vrácena zpět na základnu.

12. 01. 2015

11. 01. 2015

Ve spolupráci s jednotkou HZS stanice Řevnice odstraněn vyvrácený strom, který hrozil pádem na chatu v lokalitě Na Plazích.

Likvidace olejové skvrny v délce cca 600 metrů na komunikaci
v obci Trnová.

17. 01. 2015 Odstranění nebezpečné překážky na dětském
hřišti.
Zásahová jednotka se schází každé pondělí v hasičárně, kde provádí údržbu techniky i údržbu okolí hasičské zbrojnice, v tuto
dobu - každé pondělí 18,00 – 19,30 hod. můžete odevzdat
vysloužilé elektrospotřebiče, nebo staré železo. Prosíme, využívejte této doby, kdy jsou přítomni členové sboru, a neodkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče před vrata, ani je neházejte přes plot.
Děkujeme.

www.hasici.jiloviste.cz
fotky z akcí www.sdhjiloviste.rajce.idnes.cz
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Okrašlovací spolek
obce Jíloviště a Klubíčko - co bylo a co nás v nejbližší době čeká
V posledním vydání Zvonice v loňském roce jsem vás informovala
o práci členů Okrašlovacího spolku a jeho Klubíčka v roce 2014.
Dovolím si jen tuto zprávu doplnit.
Všechny plánované akce se uskutečnily a naši členové se zapojili
i do dalších aktivit.
V únoru se konal karneval, na jaře to byla pomoc při úklidu dětského hřiště a černé skládky biologického odpadu u polní cesty
v oblasti Na Močidlech (škoda, že další posekaná tráva z okolních
zahrádek se tam objevila už týden poté).

Klubíčko pak ve spolupráci s hasiči uspořádalo v adventním čase
zdobení perníčků pro děti a divadelní představení Gloria - tentokrát s vánoční tématikou. Průběžně se ve Zvoničce konají mše.
Členky Okrašlovacího spolku se podílejí na květinové výzdobě
objektu a také na úklidu.
Zájem o výstavu, divadlo, karneval i štěpánské koledy byl veliký,
proto plánujeme tyto akce i v příštím roce. Z další plánované činnosti na rok 2015:

Největší jarní akcí v obci v minulém roce bylo bezesporu dokončení opravy staré hasičské zbrojnice. Na podzim následovaly
práce na opravě plotu dětského hřiště (co se nestihlo, to natřeme
na jaře).
Ve Zvoničce proběhly velmi pěkné akce: výstava o našich legionářích a setkání na sv. Štěpána. O tom píší v této Zvonici další členové našeho spolku.

8. 2. 2015 bude v restaurantu Spark od 15:00 dětský karneval, opět
s hodinovou produkcí balónkových diskoklaunů, kteří měli
úspěch v loňském roce.
Na přelomu března a dubna plánujeme divadélko pro děti.
V květnu výstavu zaměřenou k sedmdesátému výročí skončení
2. světové války.
Děkujeme SDH Jíloviště, OÚ Jíloviště a restauraci Spark za podporu a spolupráci při naší činnosti.
Za stromeček, který o Vánocích vyzdobil Zvoničku děkujeme ing.
Tobolkovi.
Iva Stefanová
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Koledy – betlémy
Manželé Kučerovi připravili hezké setkání ve Zvoničce 26. 12. 2014. Papírové
betlémy zapůjčil člen Českých betlémářů, kteří jsou evidováni v Římě,
Jarda Macků z Lipenců. Ruda Kučera
přivezl starodávný betlém z kostelíka
v Trnové. Krásný vyřezávaný a sesta-

vený v mechu zapůjčil pan Jan Laufík.
Hodně starý papírový betlém přinesl i pan
Fr. Andres nejst. Jeho přítelkyně Zdenička
Zimová upekla vánočku, která moc chutnala
náhodnému návštěvníku z Kolumbie, který
s námi vydržel ve Zvoničce až do konce.
S příchodem sourozenců Sporerových,
Terezky Bučkové, Emičky Kovaříkové
a Verunky Volfové z Klínce jsme mohli udělat
„dětský sbor“ a zazpívat koledy. Doprovázeli
jsme se cinkáním na triangl a se zpěvem
pomohli i přítomní dospělí.
Za „koledování“ si mohly děti vybrat odměnu- plyšáky, sladkosti,
knížky apod. Paní Stíbalové se zdálo, že přišlo málo lidí. Potěšilo
nás, že vůbec někdo přišel. Příprava nám dělala radost. Anička
Kučerová přinesla vánoční cukroví, vařila čaj a kávu. Bylo to milé
setkání. Rozcházeli jsme se kolem půl sedmé.
Fatková
vyřezávaný betlém J. Laufíka

Ohlasy na výstavku
Dne 26. 12. 2014, na sv. Štěpána, jsem se zúčastnil příjemného odpoledního setkání občanů Jíloviště a dalších
zájemců i z ciziny v nové Zvoničce sv.
Floriána. Setkání zorganizovala rodina
Kučerových a paní Fatková, která
s několika dětmi krásně zpívala české
koledy. Děti za své pěvecké výkony
dostaly drobné dárky. Na stolech
v kapličce jsem si prohlédl betlémy
z různých materiálů, včetně papírového
betlému zapíchaného do vánočky. Betlémy pocházely z různých koutů České
republiky. Vedle toho vonělo cukroví,
vánočky a ovoce. Setkání navodilo nádhernou vánoční atmosféru a přispělo
k většímu sblížení mezi sousedy.
Mgr. Jan Kubišta, LL.M.
pracovník Evropské služby
pro vnější činnost v Bruselu
figurkový betlém z trnovského kostelíka
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Našim legionářům
Malá výstava o velkých mužích
Poslední listopadový víkend jste v kapličce svatého Floriana měli
možnost spatřit výstavu věnovanou československým legionářům a jejich působení v první světové válce. Jak už z názvu události vyplývá, výstava opravdu nebyla rozsáhlá, neboť výstavní
prostor měl své kapacity, které bohužel není možno rozšířit.
Přesto se však dle mého názoru podařilo na patnácti výstavních
panelech alespoň základně vystihnout nejdůležitější okamžiky,
počínaje vznikem legií ve Francii, Itálii či v Rusku, přes klíčové
momenty a bitvy, jako byla například bitva u Arrasu nebo ještě
známější bitva u Zborova, a konče obtížemi spojenými s návratem
legionářů domů do „nové“ vlasti.
Dusivou atmosféru války pak podtrhovaly i dobové poznámky
v obecní kronice, nebo tehdejší korespondence „obyčejných“ lidí,
z nichž lze velice dobře vyčíst, jak těžké období tehdy prožívali,
a nakolik malicherné se oproti tomu některé z dnešních problémů
zdají být.
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Na výstavu se přišlo podívat zhruba okolo sta lidí, a zápisky
v návštěvní knize značí, že řada z nich snad odcházela spokojena,
a třeba i s novými vědomostmi.
Rád bych zde ještě poděkoval všem, kteří byli s přípravou výstavy
nápomocni, především pak paní Fatkové za zapůjčené materiály,
Josefovi Novému za fotografie a Československé Obci Legionářské za důvěru ve mně vloženou při zapůjčení výstavních panelů.
Můj veliký dík pak patří rovněž všem návštěvníkům, neboť jejich
návštěva mě mimo jiné utvrdila v tom, že připomínat si historii má
stále význam.
V květnu letošního roku plánujeme uspořádat výstavku k 70. výročí
konce II. světové války. Prosíme občany, kteří by mohli poskytnout
vhodné dokumenty, aby se se mnou nebo jiným členem Okrašlovacího spolku spojili.
Lukáš Vejnar

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK / TJ JÍLOVIŠTĚ

Evropské setkání mladých
Praha zažila setkání tisíců mladých lidí z mnoha evropských a i mimoevropských států, které organizovala komunita
Taizé. Ta byla založena v malé francouzské vesničce stejného jména již v roce 1940. Uprostřed války se komunita zaměřila na přijímání válečných uprchlíků, především Židů. Jejím cílem je smířit rozdělené křesťany a národy.

Evropská setkání křesťanské mládeže se konají od roku 1978.
Minulý rok se setkání konalo ve Štrasburku, předtím v Římě
(2012), v Berlíně (2011) a na mnoha dalších místech. Už jednou
bylo v Praze: v roce 1990, v roce velkých změn, kdy Prahu navštívilo téměř 80 tisíc mladých lidí.
Na letošní 37. evropské setkání, které mělo název „Pouť důvěry“
a jehož cílem bylo obnovovat pouta solidarity v Evropě, přijelo do
Prahy kolem třiceti tisíc úřastníků. Setkání se uskutečnilo v Praze
na pozvání České biskupské konference a Ekumenické rady církví
v ČR. Mladí lidé ze 65 zemí, kteří na setkání přijeli, netvoří nějaké
hnutí, ale hledají cesty důvěry tím, že se snaží prohloubit svůj
vnitřní život a zároveň podporovat solidaritu napříč našimi rozdělenými společnostmi.

Komunita Taizé toto setkání připravovala ve spolupráci s místními
přípravnými týmy po celé Praze i v jejím okolí. Program setkání se
skládal ze sdílení myšlenek a zážitků v mezinárodních skupinkách,
společné modlitby a tematických setkání. Dopoledne se program
odehrával ve farnostech, sborech a školách, v poledne se mladí
lidé shromažďovali ve velkých chrámech v centru Prahy a večer na
výstavišti v Letňanech. Pražané a občané z okolí Prahy poskytli
účastníkům skrovné ubytování a novoroční oběd. 1. 1. 2015. Bratři z Taizé i mladí účastníci setkání byli „okouzleni pohostinností “
a „solidaritou přátelství“.
Z Jíloviště se zapojili tito občané: Fr. Andres nejst., manželé Kučerovi a Feireislovi, rodina Sporerových. Jejich hosté byli převážně ze
sousedního Polska.
Podle článku kardinála M. Vlka - Fatková

Jubilejní rok odstartoval,
na jaře se máme na co těšit
Slavnostní rok, kdy náš klub slaví 40 let od svého založení, má za
sebou první měsíc plný změn, pozitivních změn. První skvělou
zprávou, která rychle obletěla naši dědinu, je návrat syna Jíloviště, jednoho ze stavebních pilířů a strůjců prvních úspěchů
A-týmu, Petra Krištůfka alias Kysely. Po dvou a půl letech se tento
ex-ligista vrací na místo činu, jeho role bude tentokrát „nakopnout“ skomírající Benfiku (B-tým). „Bengo“ se nyní nachází ve fázi
nabírání fyzické kondice, svou jarní pouť pak začíná 22. 3. domácím zápasem proti Dolním Jirčanům. Dalším pozitivem je tolik
potřebné razantní posílení prvního týmu Jíloviště. Áčko v podzimní části sezóny značně stagnovalo a pomyslný kalich trpělivosti přetekl. Na tak kvalitní soutěž byl náš kádr, co se do přístupu
týče, řekněme neadekvátní. Mužstvo v lednu opustilo trio Josef
Rezek, Petr Lehovec a Lukáš Oslzla, Pavel Krištůfek se pak na
vlastní žádost přesouvá do Benfiky. Při zacelování děr se volila jistota a okamžitá kvalita. Do útoku přichází Hosrt Siegl mladší (25),

naposledy Blšany, snajpr ostřílený divizí a 3.ligou. Záložní řadu
vystuží Tomáš Šorna (24), naposledy Nová Ves pod Pleší, odkojený 1.FK Příbram a stále v jednání je odchovanec Slavie David
Sobíšek (25), naposledy Horní Měcholupy. Obrannou linii pak
posílí
Tomáš
Zelenka
(34),
naposledy
působící
v nižších soutěžích v Německu a Petr Mlejnek (26) z Českého
Brodu. Mančaft začátkem ledna rozehrál již tradiční zimní turnaj
zvaný Weber Cup, pořádaný pražskými celky Aritmou a Radotínem. Po třech odehraných duelech je stoprocentní, když nejprve
porazil Hvozdnici 3-1, stejným rozdílem si poradil s kladenskými
Doksy a naposledy hladce přehrál domácí Radotín 4-1. Veškeré
aktuality a dění v našem klubu můžete klasicky sledovat na
webových stránkách: ttp://fotbal.jiloviste.cz.
Šimon Velas
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Přípravka si odpočinula
jen o Vánocích
Naši nejmladší měli paradoxně nejkratší pauzu. Již 14. listopadu
jsme sice odehráli poslední zápas, ale trénovali jsme až do Ježíška
a začali první pondělí v novém roce.
Poslední zápas podzimu odehráli kluci na Slavii, zahráli si v pátek na
jednom z tréninkových hřišť Slavie Praha v pozdních odpoledních
hodinách, tudíž na atmosféře přidalo umělé osvětlení. Byla to pro
ně jedinečná příležitost získat zkušenosti a okusit kouzlo velkého
klubu. Náš cíl nebyl počítat výsledky, což by mimo jiné bylo dost
obtížné, protože kluci hráli 2 na 2 a střídali hokejově, systém jako na
tréninku v nich nevzbuzuje takovou nervozitu. Mottem obou mančaftů bylo: „Nejvíce gólů chtěj vstřelit a zabraň nejvíce gólům soupeře.“ Naši kluci si vyzkoušeli hrát proti o něco menším hráčům, to
vyžadovalo vyhnout se kličkou nebo rychlým oběhnutím, prostě
překonat soupeře a vstřelit branku, tudíž to pro ně mělo velký
smysl. Po fotbalové stránce dělají kluci posuny, trenéři je učí nad
svými akcemi přemýšlet a kluci se stále zlepšují. Všichni si zápas
skvěle užili, kluci si hodně zahráli a stále si o tom rádi povídají.

Pak přišly Vánoce, všemi očekávaný Ježíšek a rok 2015! Na trénink
jsme se sešli už první pondělí 5. ledna, u spousty kluků Ježíšek
nechal pod stromečkem balón velikosti 1, který jim trenér doporučil, takže si je na první trénink přinesli. Nenechali jsme kluky
dlouho klidné a už 18. ledna jsme vyrazili na další zápas, tentokrát
do sousedních Lipenců. Zápas byl pro naše „piškoty“, tedy ty
mladší členy přípravky. Výjezd se konal krásné nedělní odpoledne
a mířili jsme do lipenecké tělocvičny. Kluci si před zápasem zahráli
„přehazku“ na zahřátí a pak se do toho pustili. Všichni kluci věděli,
že hlavním úkolem je dát co nejvíce branek, a když se dostane gól,
tak to neřešit a snažit se dát zase gól. Dalším jednoduchým pravidlem bylo s balónem utíkat, a ne ho nakopávat někam bez myšlenky. Klukům se to dařilo a zase na nich byl vidět velký posun,
především vydrželi hrát celou dobu.
Tréninky stále probíhají jednou týdně ve všenorské tělocvičně, ale
od března začneme trénovat zase dvakrát do týdne a pomalu se
začneme přesouvat na venkovní hřiště. Uvidíme, co nám počasí
dovolí.
Všechny články k zápasům najdete na webových stránkách přípravky: jilovistepripravka.webnode.cz, veškeré fotky z tréninků
a zápasů najdete na facebookových stránkách TJ Jíloviště.
Denisa Pospíšilová
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Rozsvícení vánočního
stromu
Bohužel samotné rozsví
cení stromu pro mne byl
o velkým zklamáním. Chybě
l živý betlém, svařené vín
o
nebo punč, a také jsem
postrádala poslech koled,
který by navodil tu pravou
vánoční atmosféru jako
v
předchozích letech.
O rozsvícení stromu se jak
o každý rok postarali naš
i
nejmenší větou „stromečk
u, rozsviť se“ za pomoci
Denisky Pospíšilové.
V minulých letech se kon
al v tomto čase bazárek,
živý
betlém a rozsvícení stro
mu v jeden den. Přišlo se
po
dívat hodně jílovišťských,
ale i přespolních lidí a akc
e
sklidila obrovský úspěch
.
Lucka Kovaříková

MOTOREST Jíloviště
21. 2. sobota - zvěřinové hody

KNIHOVNA
Obecní knihovna, která je otevřena každou středu od
17:00 do 19:00 v budově obecního úřadu, vám nyní
nabízí novou službu a sice výběr knih, které si můžete
půjčit (či odnést) ze speciálního boxu, do kterého přináší
knihy ostatní spoluobčané. Funguje to na principu:

přinesu a dám do knihovny knížku, kterou můžu postrádat a půjčím si jakoukoliv jinou. Nikdo nebude kontrolovat, zda někdo knížku vrátil, ale spoléháme na poctivost
čtenářů. Věřím, že tato nová službu přispěje k vyšší
návštěvnosti knihovny.
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OBCE V OKOLÍ

Obce Mníšeckého regionu
se představují
Dovolujeme si pokračovat v seznamování s obcemi SOMR, které
jsme zahájili v prvním vydání Zvonice 2014. Přečetli jste si již o Bojanovicích s Malou Lečicí, Bratřínově a poznali jste obec Čisovice –
Bojov. Dnes nabízíme historii i současnost našeho souseda.

KLÍNEC
Historie obce
Obec se nachází na západní straně Brd, na náhorní planině mezi
Jílovištěm a Mníškem pod Brdy v údolním zářezu potoka
Korábka, tekoucího do Bojovského potoka. Obec Klínec byla
založena pravděpodobně roku 1309. Klínec byl majetkem královské komory, přesto zde měl významná práva blízký benediktýnský klášter na Ostrově u Davle. Ještě za života Václava II.
dostal část královského lesního újezdu v okolí Klínce zbraslavský
klášter cisterciáků. Větší zájem o tuto zalesněnou oblast podnítil
dar královny Elišky Přemyslovny, která roku 1319 odevzdala Klínec zbraslavskému klášteru i s okolním lesem, kde se těžilo zlato
a polodrahokamy. V lesích okolo Klínce se kdysi také hojně pálily
milíře. V předhusitském období (pravděpodobně již v polovině
14. stol.) založil zbraslavský klášter u Klínce panský dvorec. Podle
předpisů cisterciácké řehole měly být řádové dvorce poněkud
vzdáleny od pohanských vesnic. Proto si zbraslavští mniši zvolili
u Klínce výhodné místo v úrodné a dosud nevyklučené oblasti,
vzdálené od poddanské i nápravnické usedlosti asi 250 m cesty
(dnes č. p.1). Využili půdy okolních doubrav a bučin, které
postupně měnili na ornou půdu (nejúrodnější v obci), a tak pravděpodobně již v tomto období vnikla pole klášterního dvorce
hluboko do lesa Pekla, nedávno předtím narušeného těžbou
zlata. Výnosnost klíneckých rýžovišť tehdy již poklesla a vrchnosti nezbývalo nic jiného, než se i zde věnovat zemědělství.
V období třicetileté války (1618-1648) byla obec, na rozdíl od
sousední Líšnice a Řitky, uchráněna před zničením. Napomohla
tomu poloha Klínce mimo stezku spojující hlavní město království s jižními Čechami. Roku 1887 protnula lesy na okraji Klínce
železnice vedoucí z Prahy na Dobříš. Později zřízená vlaková
zastávka leží asi 1 kilometr od vsi. Prakticky od začátku provozu
je trať využívána při rekreaci Pražanů. Ti od období „první republiky“ v okolí obce postupně vybudovali několik chatových osad
a vtiskli obci rekreační charakter. Roku 1959 byl položen
základní kámen zdejší školy a 1. září roku 1961 byla zahájena
výuka (do této doby docházeli žáci do líšnické školy). Nyní je
budova využívána mateřskou školou.
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Jméno obce
Název Klínec (ve starších dobách, v podstatě až do poloviny 20.
stoly se psalo Klinec) se většinou odvozuje od polohy obce, která
je vklíněna do terénu, či že původní ves tvořila jakýsi „klín“, stavení
na obou březích potoka vytvořily podobu klínu. Někteří autoři
(Antonín Profous, Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní
význam a změny II, Praha 1949) předpokládají, že se jedná
o zdrobnělinu podstatného jména klín – tedy pruh země
v podobě klínu – a současně se domnívají, že vzniklo z obecného
podstatného jména klínec, tzn. kousek země.

Těžba zlata v okolí Klínce
Založení Klínce je spojeno s těžbou zlata a polodrahokamů.
Památkou této těžby jsou kopečkovité útvary zvané pinky a jámy
zvané sejpy, které se hojně vyskytují v okolních lesích. Jejich
výskyt dal vzniknout místnímu názvu „Pinkousy“. Zalesněné údolí
pod obcí je pozůstatkem po těžbě zlata. Dodnes je v terénu
patrný náhon, který přiváděl do dolu vodu z rybníků pod vsí. Ve
skalním hřbetě, který odděloval povrchový důl od potoka, je ve
skále vylámána asi 100 m dlouhá odvodňovací štola „Čertovka“.
Celé údolí je dílem středověkých havířů.

OBCE V OKOLÍ

Pohled na obec Klínec
Literatura: Ivana Čornejová, Dějiny Klínce, 2010

zovat, měly větší počet zaměstnanců, používala se zatáčecí forma,
takže se netočilo jen ručně na kruhu, výroba se zrychlila a byla
velká konkurence. V té době začal keramiku malovat akademický
malíř Zdislav Hercík, který dal keramice podobu s typickými nezaměnitelnými vzory, převážně přírodních motivů. Později naučil
malovat pana Hrubého z Klínce, který pak v dílně působil až do 50.
let, kdy byla dílna zavřena. Na tradici dědictví svých předků před
několika lety zdárně navázaly keramička Magdaléna Brožová
a výtvarnice Ivana Švarcová.
Boháč Zdeněk , * 3.1. 1933, † březen 2001
Český historik a historický geograf. V r. 1957 absolvoval obor historie na FF UK. V letech 1957-1965 vedoucí oddělení historické
geografie Historického ústavu ČSAV v Praze. Průkopník komplexního studia dějin středověkého osídlení, feudální pozemkové
držby a demografického vývoje českých zemí (Dějiny osídlení
středního Povltaví v době předhusitské, 1978); v l. 1976-1985 a od
roku 1990 předseda Komise pro historickou geografii ČSAV. Zabýval se též českými církevními dějinami (Poutní místa v Čechách,
1995; Topografický slovník k církevním dějinám předhusitských
Čech). Přední organizátor česko-lužické kulturní spolupráce,
1975-1991 předseda Sekce pro studium lužickosrbské kultury při
společnosti Národního muzea v Praze, od roku 1991 předseda
Společnosti přátel Lužice; autor průvodce Sasko-Lužice (1989)
s úvodem do lužickosrbských reálií a knihy České země a Lužice
(1993).

Památky na doby minulé a architektonické
zajímavosti obce

Období světových válek
Těžkým obdobím pro obec byly obě světové války. V první padlo
na frontě 12 klíneckých občanů. Jeden občan, pan Jaroslav Dvořák, byl členem italské legie. V období druhé světové války se
v obci objevil udavač, díky němu nebylo možno organizovat
odbojovou činnost. Celou válku ale působil divadelní kroužek,
který svými vystoupeními utužoval vlastenecké cítění občanů.
Počátkem května 1945 byl v Klínci ustaven revoluční národní
výbor, jehož sídlo bylo v restauraci „Stop“ na dobříšské silnici.
V revolučním národním výboru pracovali mimo jiných pan
Schleier, F. Mestek a F. Petrák, spolupracovali místní kupec J.Velek
a hajný A.Urban, kteří vyzbrojeni loveckou puškou odzbrojovali
mladé nezkušené německé vojáky, prchající z vojenského cvičiště
nad Štěchovicemi. Ke konci války se na území obce zdržovala
ruská vojska.

Významné osobnosti v obci
Kolem roku 1871 se začala budovat tradice klínecké nebo podbrdské keramiky. Hrnčířskou dílnu v Klínci založil pan Antonín
Šimůnek. Ze začátku vyráběli užitkové nádobí, hrnce, pekáče.
Zákazníci si pro zboží jezdili do dílny a část se rozvážela do
obchodů. Ve 30. letech minulého století se začaly dílny mechani-

Kaplička - nachází se nad menším z místních rybníků. Neslouží
k bohoslužebným účelům. Výzdobu tvoří oltář, obrazy svatých
a socha svatého Jana Nepomuckého. Na kapli zavěšen zvon.
Křížky – v katastru obce se nachází několik křížků, jež jsou památkou původního vyznání obyvatelstva. Dodnes tvoří významný
krajinotvorný prvek.
Zemědělské usedlosti – v obci zůstalo zachováno jen několik
bývalých zemědělských usedlostí (statků). Jsou památkou
z období zemědělského charakteru naší vesnice a zemědělského
využívání krajiny.

Současnost Klínce
Vzhledem k intenzívní výstavbě se obec neustále rozrůstá a nyní
má 625 trvale hlášených obyvatel, 270 rodinných domů a 160
rekreačních objektů. V obci je Mateřská škola, praktický lékař,
2 prodejny potravin a smíšeného zboží, restaurace. Velký význam
pro život v obci má činnost spolků – dobrovolných hasičů a tělovýchovné jednoty. Oba spolky obohacují kulturní život o řadu
společenských akcí v průběhu celého roku (karneval, pálení čarodějnic, dětský den, vinobraní, posvícenská zábava, Milulášská…).
Tělocvična TJ Klínec a fotbalové hřiště nabízí občanům Klínce
i širokého okolí možnost sportovního vyžití v řadě sportovních
oddílů.
Markéta Hanáková
místostarostka obce
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INZERCE

Připravujeme pro Vás
mnoho zajímavých akcí,
v nejbližší době
na Vás čeká:

Srdečně
Vás zveme
do útulné
a nekuřácké
restaurace
Pod Lesem
na Jílovišti

☛ 4.2.2015 Sýrová středa
☛ 7.-8.2.2015 Rybí víkend
☛ 8.2.2015 Posezení s živou hudbou
☛ 11.2.2015 Slovenská středa
☛ 14.2.2015 Valentýnské menu
s živou hudbou
☛ 18.2.2015 Italská středa
☛ 21.-22.2.2015 Tradiční zabijačkové
hody
☛ 22.2.2015 Posezení s živou
hudbou
☛ 27.2.2015 Večerní zábava s
kapelou

Telefon: 311 360 125
www.podlesem.eu
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Ceník Inzerce

Mobil: 608 665 566
www.facebook.com/podlesem

A4 1.900 Kč, A5 naležato 1.000 Kč
pro občany Jíloviště nebo podnikající v Jílovišti A4 500 Kč, A5 naležato 250 Kč
Inzerce je možná formou smlouvy o reklamě s obcí Jíloviště.

