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Foto Dana Dostálková

Slavnostní otevření staré hasičské zbrojnice - kapličky
svatého Floriána

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
volby do Evropského parlamentu, konané na území České republiky ve dnech 23. 05. – 24. 05. 2014
Účast ve volbách do Evropského parlamentu byla obecně v ČR velmi nízká. Průměrná volební účast byla
18,2 % a nejvíce ji převýšilo s 25,82 % hl. m. Praha. Na druhém místě byl Středočeský kraj, ve kterém
přišlo hlasovat 19,2 % voličů a v něm největší volební účast měl okres Praha – západ s 26,12 %. V okrese
Praha – východ byla volební účast 23,29 %.
V naší obci přišlo volit 33,85 % voličů. Ze 79 obcí našeho okresu byla větší účast jen v Buši, Černošicích,
Dobřichovicích a v Trnové.
Ve výpisu v seznamu voličů bylo zapsáno 514 osob a volební komise vydala a přijala 174 volebních
obálek. Platných hlasů bylo odevzdáno 168 a z nich 57 hlasů získala TOP 09, na druhém místě se umístilo
s 43 hlasy Hnutí ANO 2011 a na třetím místě ČSSD s 12 hlasy.
Všem občanům, kteří přišli volit, za to patří velký dík! Děkuji také všem členům volební komise za
vykonanou práci!
Rekonstrukce uličního prostoru ul. Pražská, Jíloviště
Předběžné termíny realizace „Rekonstrukce uličního prostoru Pražská, Jíloviště“ by mohly být:
Ø 30. 6. 2014 vyhlášení výzvy,
Ø 23. 7. 2014 nabídky,
Ø 25. 7. 2014 výběr zhotovitele,
Ø 7. 8. 2014 konec lhůty pro námitky,
Ø v polovině srpna 2014 by se mohla podepsat smlouva,
Ø do 30. 11. 2014 by mělo být dílo dokončeno.
Mateřská školka
Stav projektových dokumentací inženýrských sítí nutných pro vybudování mateřské školky je následující:
1) Přeložka kanalizačního řadu vedoucího přes pozemek parc. č. 242/1 - Projektová dokumentace je
hotova. Je nutné vydat stavební povolení a vybrat zhotovitele na realizaci této přeložky.
2) Projektová dokumentace na plynovodní přípojku je také hotova a je podána na Stavebním úřadě
v Mníšku pod Brdy.
3) Přípojka NN - ČEZu byla zaslána podepsaná „Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě“ a zaplacen PDS poplatek ve výši
12 500,- Kč.
4) Vodovodní přípojka - Projektová dokumentace je také hotova a je podána na Stavebním úřadu
v Mníšku pod Brdy.
5) Přípojka O2 se nebude realizovat z důvodu, že O2 požaduje od obce uhradit vysoké finanční
náklady na položení kabelu do země od ulice Pražská.
Územní plán
Zastupitelstvo obce Jíloviště na Zasedání č. 38/2014 schválilo „Pokyny pro zpracování druhého návrhu
územního plánu Jíloviště“. Pro upřesnění uvádím, že Zadání ÚP Jíloviště bylo schváleno zastupitelstvem
obce Jíloviště dne 20. 1. 2010 a společné jednání o Návrhu ÚP Jíloviště se pak uskutečnilo dne 10. 9.
2013. Na základě výsledků z tohoto jednání došel pořizovatel k závěru, že je potřebné pořídit nový Návrh
územního plánu (návrh č. 2 ÚP Jíloviště), a proto v souladu s § 51 odst. 3 stavebního zákona zpracoval ve
spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování.
V souladu s výše uvedeným § 51 odst. 3 Stavebního zákona si také pořizovatel ÚP Jíloviště (Odbor
územního plánování Městského úřadu v Černošicích) vyžádal k Zadání ÚP Jíloviště jednak stanovisko
příslušného dotčeného úřadu, ale také podle § 45i Zákona o ochraně přírody a krajiny i stanovisko
příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. Na základě těchto obdržených stanovisek potom
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pořizovatel doplnil návrh pokynů pro zpracování Návrhu č. 2 ÚP Jíloviště a s tímto dokumentem se
můžete seznámit na webových stránkách obce.
Přivaděč pitné vody z Baní
Dne 25. 2. 2014 byla v souladu s § 28 Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách odeslána výzva
k podání nabídky v užším řízení deseti zájemcům, kteří splnili požadavky na prokázání kvalifikačních
předpokladů na veřejnou zakázku na stavební práce „Zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou“.
Zadavatelem této veřejné zakázky je Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy. Možnost podání nabídek
skončila dne 14. 5. 2014 v 10:00 h a otevírání obálek s nabídkami proběhlo ihned po skončení této lhůty.
Nabídky podalo 8 zájemců. Všechny vyhověly požadavkům § 71 odst. 8 Zákona č. 137/2006 Sb. Žádná
z nabídek nebyla komisí pro otevírání obálek vyřazena, a proto byly předány hodnotící komisi k dalšímu
posouzení a hodnocení. Hodnotící komise se sešla 4. 6. 2014. Hlavním kritériem pro výběr zhotovitele
této veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty a bez rozpočtové rezervy.
Při kontrole nabídek v podrobnostech v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr bylo
u dvou nabídek zjištěno, že neprokázaly nabídkovou cenu tj., že nedoložily oceněné položkové rozpočty
v požadovaném rozsahu jak v tištěné, tak i v elektronické verzi, a proto byly ze soutěže vyřazeny.
Ze zbývajících 6 zájemců byla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou od společnosti Energie –
stavební a báňská, a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno ve výši 177 137 637 Kč bez DPH (bez rozpočtové
rezervy) tj. 214 336 541 Kč včetně 21 % DPH.
Ukliďme Jíloviště
Ve třech lokalitách, uvedených v organizačních letáčcích, vyzývajících
k akci Ukliďme Jíloviště, se postupně sešlo celkem 23 občanů. Zda je to
hodně nebo málo, to se neodvažuji posoudit. Domnívám se však, že i
vedle těchto občanů, si i další občané Jíloviště uklidili okolí svého
bydliště. Nejvíce, 10 dobrovolníků, uklízelo dětské hřiště. Šest občanů
likvidovalo skládky při silnici na Všenory a v lokalitě Na Hájensku.
Nejtěžší úkol měly 2 „hrdinky“ s likvidací černé „biologické“ skládky Na
Močidlech u obecní cesty vedoucí k chatám, kam jim po ručním
vytřídění přijela na pomoc mechanizace pana F. Andrese. Bohužel do týdne
vyvezl neznámý neukázněný občan opět svůj biologický odpad na uklizené
místo! Proto bych chtěl znovu upozornit, že na tomto uklizeném místě je
„Skládka biologického odpadu zakázána“!
Také bych chtěl připomenout, že každý občan obce má možnost si objednat
svoz biologického odpadu za podmínek, které jsou uvedeny v přiloženém
letáčku v této Zvonici.
Slavnostní otevření opravené budovy staré hasičské zbrojnice se zvoničkou
Dne 4. května proběhlo za početné účasti občanů
otevření a vysvěcení opravené budovy nazývané
buď „Stará hasičská zbrojnice – zvonička“ nebo, jak
ji uvádí na webu farnosti světící pan farář
P. J. Dlouhý z kostela sv. Václava v Mníšku pod Brdy,
„Kaplička sv. Floriána“. Při tomto slavnostním
otevření bylo možné prohlédnout si uvnitř malou
výstavku, vztahující se k její historii, nebo si
prohlédnout historickou, ale i současnou hasičskou
techniku.
Pokud čas dovolí, bude pan Rudolf Kučera, člen
pastorační rady Římskokatolické farnosti v Mníšku
pod Brdy, oznamovat zvoněním sobotní i nedělní
poledne nebo svolávat občany k bohoslužbě.
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První pobožnost v kapličce se za početného zájmu občanů konala 1. června od 16:30 hodin, a 14. června
pak byla od 18:00 hodin sloužena první mše svatá.
Ještě jednou bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na její rekonstrukci, ale i těm, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci jejího slavnostního otevření za obětavost a pracovní nadšení.
Velký dík patří členům SDH Jíloviště!
Kontrola hospodaření obce Jíloviště za rok 2013
Dne 9. dubna 2014 se na OÚ Jíloviště uskutečnilo závěrečné přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za
rok 2013. Tuto kontrolu provedl Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor finanční kontroly.
Při přezkoumání hospodaření obce Jíloviště nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Na závěr svého příspěvku bych Vás chtěl informovat, že dopisem ze dne 29. 5. 2014 se na obec ve
smyslu § 10 Zákona č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) obrátil pan Ing. Vladimír Dlouhý s tím, že byla v
posledním čísle Zvonice uveřejněna nepravdivá tvrzení o jeho osobě a že se dotýkají jeho cti a
důstojnosti. Mělo se jednak jednat o tvrzení, že je členem Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti
Jíloviště, které bylo uvedeno v části Slovo starosty, a dále o některá tvrzení obsažená v části článku
JUDr. Jana Nekoly, nazvaného „Tak už jsme také moderní, bohužel“. Pan Ing. Vladimír Dlouhý současně
požádal o uveřejnění své odpovědi dle zmíněného tiskového zákona. Ovšem jím navržený text
neodpovídá smyslu daného zákona a nepřímo tak požaduje uveřejnění omluvy nikoli své vlastní
odpovědi. Jeho text je napsán tak, že hovoří za druhou osobu, což není přípustné. Jsem proto
přesvědčen, že pro uveřejnění požadovaného textu není žádný zákonný ani věcný důvod a v tomto
smyslu bude Ing. Dlouhému odpovězeno.
Nad rámec uvedeného si však za svou osobu dovoluji uvést následující. Pokud Ing. Dlouhý skutečně
považuje tvrzení, že je členem Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště, za způsobilé
závažným způsobem ohrozit jeho čest a dobré jméno na veřejnosti, omlouvám se mu. Je mi líto, že se ho
to dotklo a příště ho budu uvádět pouze jako podporovatele tohoto sdružení, tak jak je uvedeno na
stránkách projiloviste.cz.
Obdobnou výzvu jako Ing. Dlouhý zaslala obci rovněž paní Ing. arch. Ivana Doubková, ale s tím rozdílem,
že paní Ing. arch. Doubková se cítí dotčena toliko tvrzeními v článku JUDr. Nekoly. I zde zastávám názor,
že není důvod k omluvě resp. odpovědi dle tiskového zákona a v tomto smyslu bude ing. Doubkové
odpovězeno.
Karel Dostálek

CO SE DĚJE V OBCI
Změny na dětském hřišti
Změny začaly v březnu odstraněním a prořezáním keřů. V sobotu 12. dubna 2014 bylo opraveno a
dokončeno oplocení hřišťátka těmito dobrovolníky:
F. Andres ml. a nejml., K. Dostálek, D. Hudeček, M. Kovařík, P. Matys, J. Mazánek, R. Moureček,
Michal Petřík, Mir. Petřík st., K. Špaček, J.Zahálka
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Plot je opatřen vrátky. K nim byl
přemístěn koš na odpadky.
Martin Kovařík sestavil dětský
domeček, zakoupený obcí spolu
s houpačkou – hnízdem.
V sobotu 17. 5. 2014 byly při akci
„Ukliďme Jíloviště“ pod stávající
houpačku u hrací sestavy
navezeny
drobné
oblázky,
kterými se zaplnily i nerovnosti u
dalších
herních
prvků.
Dobrovolníci
také
vyměnili
dopadové desky u skluzavky a
vyčistili celý prostor hřišťátka.
V plánu je ještě rozšíření herní sestavy o šikmou lezeckou stěnu a kreslící tabuli, oprava laviček a
pískoviště, pořízení stojanu na kola a pevné kladiny.
Děkujeme všem, kteří „přiložili ruku k dílu“, i návštěvníkům hřišťátka, že ho budou udržovat v čistotě a
pořádku.
Fatková

Dětský den 2014
Setkání na hřišti u příležitosti Mezinárodního dne dětí se
poslední květnovou sobotu opravdu vydařilo. Kolem šedesáti
dětí se pohybovalo se svými rodiči mezi 13 stanovišti, kde
získávaly za své výkony bodíky, které si vyměnily za nějakou
odměnu. Letos byly nejžádanější píšťalky.
Sluníčko pěkně svítilo a hřálo. Klobásky opečené Maruškou
Hrubou chutnaly a meloun uhřáté „závodníky“ osvěžil. Po
17:00 hodině se všichni rozcházeli spokojeně domů.
Organizátoři vydrželi ještě trochu déle. Uklízeli, hodnotili a
dělali si poznámky pro zlepšení na příští rok. Fotografovala
H. Hudečková a L. Kovaříková. Všem moc děkujeme!

Fatková
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HASIČI
Branný závod Karla Košaře 2014
V sobotu 10. května 2014 proběhl již 26. ročník
Branného závodu Karla Košaře. Na startu se sešlo
celkem 33 startujících dvojic. Z toho 19 z mladší
kategorie – věk 18 – 40 let a 14 dvojic kategorie
starších 40 – až dokud můžeš.
Hlavní „tvůrci“ letošního závodu na startu v
Motorestu Jíloviště: B. Košařová, J. Fatka (SDH
Lipence) a R. Moureček (SDH Jíloviště).
Na startu dostali soutěžící nejprve mapu jílovišťské
trasy, která vedla převážně lesem. Na 5 stanovištích
tohoto úseku si závodníci podrželi co nejdéle
zapálený papír, řešili hlavolam, vyhazovali koule z
kruhu, zkusili si udržení rovnováhy na namydlené kládě a prověřili si svou optickou paměť.
Na 6. stanovišti dostali další, lipeneckou mapu následující cesty. Na tomto stanovišti se prověřoval čich
soutěžících. Pouze 2 dvojice si spletly majoránku s oregánem a jedna rum s vaječným koňakem.
Na dalších stanovištích se prokazovala zručnost při oblékání, spolupráce dvojice při přemísťování věcí z
láhve do láhve, znalost uvázání uzle „plochá spojka“ a šikovnost při jízdě v kolečku s plným ešusem vody.
Pak už následoval jenom cíl. Tady na všechny čekal oběd, polévka a guláš s knedlíkem. Mezitím rozhodčí
dávali do počítače hodnocení ze všech stanovišť a počítali výsledky. K výpočtu se zohlednil čas na trati,
získané body ze stanovišť a čas při čekání na stanovištích.
Po třetí hodině se mohly vyhlásit výsledky a předat ceny. Bohužel žádná z dvojic reprezentující Jíloviště
se na „stupních vítězů“ neumístila. Po vyhodnocení už byla volná zábava při diskotéce.
Hezké počasí přispělo ke zdárnému průběhu celého závodu a mnozí se již těší na další ročník.

Podle: www.sdhlipence.cz, Fatková
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SPORTOVCI
A-tým triumfuje v krajském poháru. Přijede v létě Sparta?
Utopie? Ne tak docela. Vítězstvím v Poháru „Středočeského krajského fotbalového svazu“ jsme si zajistili
účast v příštím ročníku Českého poháru. Pochopitelně projít až do 2. kola, kde již startují mančafty
z 1. ligy, by se rovnalo senzaci, souboje Černý - Lafata či Krištůfek - Matějovský však realitou mohou být.
Cesta do finále byla dlouhá, turnaj byl rozehrán v září 2013, kde nám los přisoudil čerstvého vítěze
Okresního přeboru Prahy-západ, Sokol Zbuzany. Po brankách Pavla Krištůfka a Ládi Obermajera jsme
ambiciózní celek porazili na jeho hřišti 2:0, což nás posunulo do dubnového osmifinále. Tam na nás čekal
Union Čelákovice, hrající ve stejné soutěži jako naši chlapci, což znamenalo již třetí vzájemné měření sil
v tomto soutěžním ročníku. V „mistrákách“ jílovišťští s Unionem zaznamenali pozitivní bilanci. Srpnová
domácí bezbranková remíza a jarní výhra 2:0 v Čelákovicích nás pro osmifinále pasovala do role favorita.
Kluci před vlastními fanoušky neponechali nic náhodě a i pohárový souboj zvládli, trefy Pepy Rezka a
V. Janouška ještě stvrdil střídající Honza Nekola a pečetil tak postup do čtvrtfinále v poměru 3:1. Mezi
nejlepší „osmičkou“ naše cesta vedla do Doks v okrese Kladno. Papírově slabší soupeř působící o dvě
soutěže níž nás zle potrápil. Vyřazení pět minut před koncem odvrátil Tomáš Pecháček vyrovnávacím
gólem na 1:1 a v následném penaltovém rozstřelu jsme ukázali pevnější nervy. Možnost pomstít
posvícenský výprask nám byla dána v semifinále a malá odplata se povedla na jedničku. Od příští sezóny
divizní Benátky v domácím prostředí překvapivě nestačily na „zelenobílý“ a padly 1:2, když skóre otočili
slepenými zásahy Lukáš Rada s Vencou Janouškem. Finálová bitva hraná na dva zápasy systémem domavenku pak proti sobě svedla Jíloviště s Voticemi, hrajícími 1. A třídu. V úvodním duelu ve Voticích jsme si
vystříleli výtečnou pozici do odvety. Díky Frantovi Janouškovi a Víťovi Balcarovi vítězíme 2:0 a jednou
rukou již saháme po trofeji. Kouzlo domácího prostředí však nezafungovalo ani v odvetném klání. Hosté
senzačně smazávají dvoubrankový náskok a porážejí nás 5:3. Dramatické finále tak rozhodly až penalty,
na které jako bychom měli recept. Kluci proměňují všech pět exekucí, zatímco votičtí selhávají v 5. sérii.
Vypuká euforie, pohár je náš.

1. kolo
Osmifinále
Čtvrtfinále
Semifinále
1. finále
2.finále

Zbuzany
TJ Jíloviště
Doksy
SK Benátky n/J
SK Votice
TJ Jíloviště

TJ Jíloviště
Čelákovice
TJ Jíloviště
TJ Jíloviště
TJ Jíloviště
SK Votice

0
3
1
1
0
3p

2
1
1p
2
2
5

Krištůfek, Obermajer
Rezek, Janoušek V., Nekola
Pecháček
Rada, Janoušek V.
Janoušek F., Balcar
Rezek 2x, Bezpalec
Šimon Velas

TJ Jíloviště a Obec Jíloviště Vás srdečnou zvou na Léto na hřišti.
14. 6. 2014 - Zakončení sezony 2013/2014
V sobotu 14. června jsme zahájili projekt Léto na hřišti rozloučením s uplynulou fotbalovou sezonou.
Odpoledne zahájil nejmladší tým TJ Jíloviště, přípravka, který se od 14:30 hodin utkal s přípravkou
z Dobřichovic. Jednalo se o první zápasovou zkušenost našich nejmladších a tak nás velice překvapilo, že
nastříleli čtyři góly. Za jejich velkou práci a pokrok od září a především za jejich první zápas byli oceněni
medailemi. Na zápasovou vlnu se v 17 hodin připojil náš A-tým, který změřil své síly v posledním kole
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Krajského přeboru se Spartakem Příbram. Zápas skončil nerozhodně 2:2 a tak tedy oba týmy získaly
v závěru sezony po jednom bodu.
Oslavy vypukly v 19:30 hod, kdy na stage nastoupila kapela We on the Moon a zahrála své aktuální hity,
včetně své nejčerstvější novinky Burning up. Ve 21 hodin je vystřídala skupina VaŤáK (The best Kabát
revival) a anglické písničky vystřídaly české. Poté, co skončil live koncert, na stage dorazil dj a tančilo se
dál.
V rámci projektu Léto na hřišti bychom vás rádi pozvali ještě na další plánové akce:
5. 7. 2014 - Přivítání prázdnin
Tímto krásným odpolednem plným
zážitků přivítáme společně s dětmi
začínající prázdniny a s dospěláky léto.
Program začne ve 14 hodin, od kterých
bude až do 17 hodin k dispozici šikovná
malířka, která vykouzlí z každého
zvířátko nebo pohádkovou bytost na
přání pomocí malování na obličej. V 15
hodin proběhne ukázka výcviku psů!
Během programu nám hasiči z Jíloviště
předvedou simulovaný zásah a přivezou
s sebou hasičskou techniku. Otrlé
tanečníky potěší, že si budou moci
zatrsat na dětské diskotéce.
Celé odpoledne bude možné zasoutěžit
si v několika disciplínách o razítka, za
která si pak každý může vylosovat svou
cenu. Pro nejmenší bude k dispozici výtvarný koutek, kde mohou rozvíjet svou tvořivost a pro ty zručnější
nabídneme tvoření origami. Během celého programu bude možné zapsat se do nejmladšího týmu TJ
Jíloviště, přípravky, do které nabíráme nové hráče do 10ti let.
19. 7. 2014 - Fitness & Wellness day
Odpoledne ve znamení sportu a zábavy Vám od 14 hodin nabídne ukázku cvičení na TRX a funkční
trénink. TRX je závěsné fitness nářadí, na kterém můžete cvičit kdekoli. K dispozici budou dva
kvalifikovaní trenéři, kteří systém TRX představí a z nekonečného množství cviků několik názorně ukážou,
zároveň budete mít možnost tento efektivní trénink celého těla sami vyzkoušet. V 17 hodin nastoupí
k přátelskému utkání B-tým TJ Jíloviště, který se utká se starou gardou SK Slavie Praha u příležitosti
rozloučení Zdeňka Peclinovského s hráčskou kariérou na Jílovišti, která trvala více než 10 let.
Odpoledne zakončíme diskotékou 80. a 90. let, která odstartuje v 19:30.
2. 8. 2014 - Odpoledne pro aktivní seniory
Poslední víkendovou akcí projektu Léto na hřišti bude sobotní odpolední posezení na hřišti od 16:30. Od
17 hodin nám bude hrát Jožka Šmukař s kapelou. Přijďte si poslechnout dechovku, dát si malé
občerstvení a setkat se s přáteli.
TJ Jíloviště
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MNÍŠECKÝ REGION
Obce Mníšeckého regionu se představují: Čisovice a Bojov
Obec Čisovice nepochybně patří mezi nejstarší písemně doložená místa na bývalém
Zbraslavsku. První písemná zmínka o obci je datována v darovací listině z roku 1037,
kdy český kníže z rodu Přemyslovců, Břetislav I., odevzdal benediktinskému klášteru
(založenému v roce 1 000 při soutoku Sázavy s Vltavou na Ostrově u Davle) vedle
jiných majetků také včelaře z Čisovice. Mniši pořídili o tomto darování pamětní zápis,
který vložili později do listiny krále Přemysla Otakara I. z roku 1 205.
Z náhodných zmínek ze 14. století lze usuzovat na rýžování zlata v okolí Bojovského potoka. V roce 1409
byly Čisovice přiděleny k nově založenému mníšeckému panství. Kromě zemědělství se lidé živili prací v
lese, pletením košíkářského zboží, výrobou březových košťat apod. Po třicetileté válce (1618-1648) se
novým majitelem mníšeckého panství stal bohatý pražský měšťan Servác Engel z Engelsflussu. Tento
podnikavý pražský koželuh vybudoval v Čisovicích velikou koželužnu na výrobu librové kůže. Také
obnovil Bláhův mlýn (stoupu na drcení dubové kůry, která byla potřebná pro loužení kůží) a pilu a krčmu
na Špalandě.
K Čisovicím patří od dávných dob Bojov, který společně s
Bouškovským robotním panstvím zakoupil v roce 1668 Servác
Engel z Engelsflussu (úřední název Bojov je používán od roku
1923, dříve byl název v pomnožném čísle Bojovy).
Do roku 1838 docházela čisovická školní mládež do mníšecké
školy a bojovská do Líšnice. Toho roku v pronajatých místnostech
začal s vyučováním Josef Pelikán (zedník, přezkoušený
zbraslavským vikariátem), který zde učil 30 let. V roce 1863 byla
vystavěna školní budova (dnešní kulturní dům), do které např. v
roce 1897 docházelo 168 dětí. Tato školní budova sloužila svému
účelu až do roku 1955, kdy byla otevřena současná škola, k níž v 70. letech minulého století obec
přistavěla školu mateřskou.
Obci Čisovice s osadou Bojov velmi prospělo železniční spojení mezi Prahou a Dobříší (od r. 1897). Tím
došlo k výraznému dojíždění místních lidí za prací, zejména do Prahy. Dosud lidé do Prahy chodili pěšky,
později se plavili z Davle na vorech a od roku 1850 využívali železnici z Dobřichovic. Trať přispěla i k
rozmachu trampingu a pozdějších chatových rekreačních osad v údolí Bojovského potoka.
V současné době žije v obou obcích téměř 1 000 obyvatel.
Za posledních 15 let byly v obci vybudovány plynovod,
veřejný vodovod a část splaškové kanalizace včetně ČOV.
Budova základní a mateřské školy prošla rozsáhlou
rekonstrukcí a modernizací. Opravy se dočkaly i obě jediné
sakrální stavby, a to kaple Navštívení Panny Marie v
Čisovicích postavená v roce 1854 a kaplička v Bojově z roku
1897.
K historii i současnosti obou obcí neodmyslitelně patří
bohatý spolkový život. Jsou to především oba sbory
dobrovolných hasičů – bojovský byl založen v roce 1910 a
čisovický již v roce 1879. SDH Čisovice aktivně provozuje nejen požární sport, ale především zajišťuje,
jako jednotka požární ochrany, zásahy u požárů a pomoc při povodních. V roce 1921 byl založen i další
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aktivní spolek v obci, kterým je fotbalový klub TJ Sokol Čisovice. Nejmladší spolkovou organizací je
základní organizace Českého svazu chovatelů, jejíž činnost byla obnovena v roce 1996. V obou obcích se
také pravidelně scházejí kluby seniorů a pořádají, ve spolupráci s obcí, společné poznávací a kulturní
zájezdy. Díky spolkové soudržnosti se daří udržovat tradice a kulturní, sportovní a společenský život je v
obci velmi bohatý. Mezi pravidelné akce patří např. masopustní průvod, vepřové hody, zájezdy do
divadel a za krásami naší vlasti, soutěže v požárním sportu, turnaj v malé kopané, nohejbalu a stolním
tenisu, celonárodní výstavy drobného zvířectva, myslivecké zábavy a vánoční koncerty, dětské dny a
pálení čarodějnic s bohatým programem pro děti. K těmto účelům slouží zázemí kulturního domu a areál
sportovního hřiště.
Aktuální informace o dění v obcích, včetně naskenované kroniky a bohaté fotogalerie, naleznete na
webových stránkách obce www.cisovice.cz .
Zuzana Kuthanová, starostka obce

KULTURA
Kulturní a společenské akce v Mníšku pod Brdy - červenec a srpen 2014
Sobota 5. července 2014 - DOBÝVÁNÍ ZÁMKU ŠVÉDSKÝMI VOJSKY
4. ročník atraktivní podívané. Vojenské ležení, šerm pro děti aj. Státní zámek Mníšek pod Brdy
Neděle 13. července 2014, 15.00 - Alena Čížková: OBRAZY (vernisáž výstavy)
Klášter v barokním areálu Skalka
Tradiční SKALECKÁ POUŤ s kulturním programem a trhem
- pátek 18. 7. 2014 na Skalce v 19:00 hodin koncert vokálního uskupení Yellow Sisters
- sobota 19. 7. 2014 na náměstí F. X. Svobody postupně zahrají více než unikátní a hraví The Tap Tap, po
nich Aneta Langerová s kapelou a nakonec koncert legendy české hudební scény, Václav Neckář se
skupinou Bacily
- neděle 20. 7. 2014
od 14:00 hodin na Zadním rybníku - 5. MNÍŠECKÁ POUŤOVÁ NECKYÁDA
v 18:30 hodin závěrečný slavnostní koncert duchovní hudby, ve složení Alexander Shonert – housle,
Daniela Demuthová – mezzosoprán a Vladimír Jelínek - varhany
Sobota 19. července 2014, 12.15 - Eva Ova - OBRAZY (vernisáž výstavy)
Kostelík sv. Maří Magdalény v barokním areálu Skalka
Pátek 8. – sobota 9. srpna 2014 od 20.00 - NOC NA KARLŠTEJNĚ
Výpravný muzikál v zámecké zahradě. Státní zámek Mníšek pod Brdy
Sobota 3. srpna 2014, 15.00 - Koncert skupiny BŮHVÍ s hosty
Barokní areál Skalka
Neděle 10. srpna 2014 - MUDr. Pavel Hartl: TVÁŘE ODJINUD - fotografie (vernisáž výstavy).
Klášter v barokním areálu Skalka
Sobota 30. srpna 2014 - HRADOZÁMECKÁ NOC S OHŇOSTROJEM
Státní zámek Mníšek pod Brdy
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13. 9. 2014 bude zakončeno Mníšecké kulturní léto koncertem legendárních sourozenců
H+P Ulrychových a skupiny Javory beat, pro které je ROK 2014 ROKEM JUBILEJNÍM. Sourozeneckých 135
let (Hana 65, Petr 70), 50 let umělecké činnosti, 40 let Javorů a 5 let Javory beatu. Koncert se bude konat
od 18:00 hodin v zámecké zahradě Státního zámku Mníšek pod Brdy.
Více informací získáte na webové stránce www.mnisek.cz nebo na facebookovém profilu města.
Vstupenky můžete rezervovat na e-mailu: mks@mnisek.cz nebo na tel.: 318 592 280.

NÁZORY NAŠICH OBČANŮ
Pohádka o Dlouhém, Široké a Bystrozraké
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, jak možná někteří z vás vědí, narodil se mi před několika měsíci
syn Jan. Za chvilku tak budu muset začít malému Jeníčkovi vyprávět pohádky. Mám proto nejvyšší čas se
nějaké hezké pohádky naučit. Rád bych se s vámi o jednu takovou, která mě (shodou okolností) nedávno
napadla, podělil. Jmenuje se o Dlouhém, Široké a Bystrozraké.
Nuže tedy milý Jeníčku, bylo, nebylo jedno malé království, kterému vládli mužíci s červenou hlavou.
Jeden z nich byl králem a jmenoval se Chaotik I. Dobromyslný. Druhý byl jeho dvorním šaškem a říkalo se
mu Paragraf. Království žilo v poklidu do doby, než se o něj začala zajímat zlá čarodějnice La Banbána.
La Banbána chtěla nechat celé království zarůst kapradím, protože kapradí posilovalo její temnou moc.
Mužíci s červenou hlavou bohužel její pravé úmysly nerozpoznali a sedli jí na lep. Od té doby se
královská pokladna plnila dukáty, ale království zarůstalo kapradím a jeho obyvatelé chřadli na duši.
Jednoho dne tím královstvím procházeli tři kamarádi – Dlouhý, Široká a Bystrozraká, kteří měli každý
nějakou nadpřirozenou schopnost. Dlouhý uměl výborně počítat a každý, kdo se mu postavil, se
přepočítal. Široká poznala každý strom i kytku a rozuměla řeči zvířat. Konečně Bystrozraká viděla daleko
do budoucnosti a dokázala předvídat, jaké mají lidé plány. Samo sebou nesměl chybět ani jejich věrný
pomocník – skřítek Občasníček.
Ti tři kamarádi dali svoje zvláštní schopnosti dohromady a společně zlou La Banbánu a mužíky
s červenou hlavou vyhnali z království pryč. Skřítek Občasníček jim k tomu vyhrával, až se za svoje malé
bříško popadal. V tom království se od té doby všem krásně žilo ……………… a zazvonila Zvonice a pohádky
je, Jeníčku …………. Konec.
Milý přátelé, doufám, že na pohádkového začátečníka to není naivní až příliš a Jeníčkovi se bude líbit do
doby, než dostane rozum. Vy, co už jste dospělí, rozum máte a na bytosti z pohádky patrně nevěříte.
V opravdovém životě se pohádkové bytosti nevyskytují a kdo na ně věří, většinou zpláče nad výdělkem.
V opravdovém životě bohužel nebo vlastně bohudík nelze ničeho dosáhnout bez vynaložení
odpovídajícího úsilí a prostředků.
Jinými slovy, Jeníčku, bez práce nejsou koláče, ať si říká, kdo chce, co chce ….
Jan Nekola
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