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Noví občánci Jíloviště se svými rodiči 11. 9. 2005

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení mimořádného zasedání
Číslo: 4/2005
Datum: 26. 4. 2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1. Členy komise k výběrovému řízení na zhotovitele díla „Rekonstrukce stávající ČOV“. Výběrové řízení se uskuteční dne 17. 5. 2005 a členové výběrové komise jsou:
Zástupce zadavatele:
Náhradníci:
Petr Bukovský
František Vaněk
Petr Šmíd
Ladislav Ježek
Zástupce provozovatele ČOV:
Náhradník:
Ing. Paták
Pavel Kureš
Zástupci splňující odbornost:
Náhradníci:
Ing. Josef Vítek
Ing. Ivan Dalík
Jaroslav Musil
Ing. Ivan Fiala
V Jílovišti dne 26. 4. 2005
Zapsal:
Ověřili:

Ing. Karel Dostálek v. r.

K. Dostálek
Petr Šmíd
František Vaněk

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Nařízením vlády č. 612 ze dne 16.11.2004 jsou zkráceny platnosti občanských průkazů a je vytvořen harmonogram pro jejich výměnu:
1. OP vydané do 31. 12. 1994
vyměnit do 31.12. 2005
2. OP vydané do 31. 12. 1996
vyměnit do 31.12.2006
3. OP vydané do 31. 12. 1998
vyměnit do 31.12. 2007
4. OP vydané do 31. 12. 2003
vyměnit do 31.12. 2008
I v případě zápisu „platnost neomezena“ je povinnost OP vyměnit!!!

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Změnou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, s účinností od 1. 7. 2005, byly
stanoveny etapy povinné výměny řidičských průkazů:
1. ŘP vydané od 1. 7. 1964 - 31. 12. 1993 vyměnit do 31.12. 2007
2. ŘP vydané od 1. 1. 1994 - 31. 12. 2000 vyměnit do 31.12. 2010
3. ŘP vydané od 1. 1. 2001 - 30. 4. 2004 vyměnit do 31.12. 2013
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Informace pro podnikatele
Členové hospodářské komory se sešli v Parkhotelu
Krajská hospodářská komora Střední Čechy (dále
„KHK StČ“) oblastní kancelář Praha-západ uspořádala setkání podnikatelů, členů Prahy-západ. Setkání
se uskutečnilo 28.4.2005 v Parkhotelu Průhonice
pana Ing. Daniela Sedláčka, člena hospodářské
komory, a zúčastnili se ho zástupci několika firem.
Večer zahájil místopředseda KHK StČ a člen
představenstva Hospodářské komory ČR pan Ing.
Daniel Havlík, CSc., který zrekapituloval úspěšnou
transformaci bývalých OHK v nově vzniklou Krajskou hospodářskou komoru Střední Čechy a pohovořil i o současném stavu podnikatelského prostředí v
ČR. Poté promluvil předseda KHK StČ pan Ing.
Zbyněk Lukavec. Ten připomněl hlavní poslání,
úspěchy a cíle hospodářské komory a její význam pro
firmy podnikající na území ČR od malých živnostníků až po velké podniky. Po tomto úvodu následovala

krátká diskuse, při které všichni přítomní využili
možnosti prezentovat svou firmu či předmět svého
podnikání.
Na závěr bylo připraveno malé pohoštění, u kterého byla ta pravá chvíle navázat případné nové
obchodní kontakty s ostatními členy oblasti Prahazápad. Příští podnikatelské setkání se bude konat na
podzim tohoto roku.
Vítězslav Kaliba
Regionální zástupce
Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Oblastní kancelář Praha-západ
Podskalská 19, 128 25 Praha 2
tel.: 221 982 237
www.hkpz.cz
ohk@hkpz.cz

Elektronická aukce
V rámci připravovaných komerčních služeb, které
budou moci podnikatelé využívat prostřednictvím
Informačních míst pro podnikatele, Hospodářská
komora České republiky realizuje projekt Elektronické aukce, který nabízí podnikatelům možnost realizace on-line výběrových řízení na dodávku libovolného
zboží, vyhlášených „vyhlašovatelem“ (klientem
InMP). Hospodářská komora ČR osloví jménem vyhlašovatele dodavatele, kteří mu v rámci e-aukcí prezentují aktuální nabídky za účelem získání zakázky.
Elektronická nákupní aukce, jako součást výběrového nebo poptávkového řízení je speciální postup,
umožňující případným dodavatelům stlačovat proti
sobě cenu směrem dolů v reálném čase a to díky
informačním technologiím a internetu nezávisle na
místě, kde se jednotliví účastníci aukce v daný okamžik nachází. Všichni účastníci vidí, zda je jejich
nabídka konkurenceschopná a mohou ji podle toho
stále vylepšovat. Jako vedlejší (i když neméně důležitý) efekt získává zadavatel on-line aukcí velmi
přesný nástroj k nejlepšímu pasivnímu marketingovému průzkumu možností jednotlivých segmentů
trhu a také prostředek k certifikaci a hodnocení svých
dodavatelů.

Zájemci z řad podnikatelů přitom nemusí učinit
nic jiného, než navštívit jedno z Informačních míst
pro podnikatele, kde vyškolený pracovník aukci
zadá. Výsledkem aukce je setříděný přehled vhodných dodavatelů dle předem definovaných kritérií se
závaznými cenami poptávaného zboží (služby).
Realizaci procesně zajišťuje obchodní partner
Hospodářské komory ČR společnost Český trh, a.s.
Předpokládaný začátek spuštění je 1. 8. 2005.
Tuto službu mohou využít jak podnikatelé poptávající
zboží, kterým bude dle jejich zadání aukce zrealizována, tak i podnikatelé, kteří se chtějí aukcí zúčastnit
jako dodavatelé. Elektronické aukce budou nabízeny
na kterémkoliv Informačním místě pro podnikatele
jako jedna z komerčních služeb.
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Informační místo pro podnikatele
RM Praha - západ
Podskalská 19, 128 25 Praha 2
Tel.: 221 982 237
e-mail: rmpraha-zapad@inmp.cz
ohk@hkpz.cz
www.hkpz.cz

Informace pro podnikatele
Prezident Hospodářské komory ČR na Hospodářské radě vlády
Hospodářská rada vlády se ve čtvrtek 9. června
sešla již počtvrté, kromě jiného se na svém zasedání
zabývala návrhem Strategie hospodářského růstu
a dopravní politiku. Prezident Hospodářské komory
ČR vznesl požadavek HK ČR na vytvoření metodik
kontrol finančních úřadů, správy sociálního zabezpečení, živnostenských úřadů a úřadů práce. „Vytvoření a zveřejnění těchto metodik považuji za stěžejní
opatření, které by výrazně přispělo k posílení právních jistot podnikatelů a tím k posílení celé ekonomiky,“ tvrdí Jaromír Drábek. Podle jeho slov dnes
není zajištěno rovnoměrné pokrytí kontrolovaných
subjektů jak v regionech, tak co do velikosti firem a
jednotlivých odvětví. „V řadě případů se také setkáváme s nejednotným výkladem zákonů, což považuji
za hrubý nedostatek, který by měl být velmi rychle
řešen. Postrádám prioritní oblasti, na které by se

úřady při svých kontrolách zaměřovaly. Jednotné
metodiky kontrol se zaměřením na podstatné položky by k napravení dnešního stavu jistě přispěly,“ říká
Drábek. V neposlední řadě také připomněl, že u nás
téměř neexistuje kontrola šedé ekonomiky, stávající
metody jsou neefektivní: „Nelze se divit, že stále
ještě dochází k melouchaření a k zaměstnávání
načerno.“
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Zdroj: www.komora.cz
Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Oblastní kancelář Praha - západ
Podskalská 19, Praha 2
tel.: 221 982 237
e-mail: ohk@hkpz.cz

Vážení,
Náš nový server www.otomtoje.cz je v provozu přibližně tři měsíce a jeho cílem co možná nejjednodušší
formou přiblížit služby a řemesla svým návštěvníkům z Prahy a okolí. Snažíme se tím podpořit malý a střední stav, registrace živnostníků a firem do nabídky u nás je bezplatná, požadujeme pouze naplnění podmínek
vzájemné reklamy (podrobnosti na našich stránkách). Naše stránky se velmi dynamicky rozvíjejí, v současnosti máme cca 1 000 registrací.
Jelikož chceme poskytovat komplexní služby a zároveň vyplnit prázdná místa na internetu, rozhodli jsme
se založit novou a velmi prospěšnou rubriku. Jedná se o neustále aktualizovanou nabídku chystaných akcí pro
veřejnost (kulturních, sportovních, společenských, „akcí pro děti a rodiny tad.), a to na celém území Prahy a
Středočeského kraje. Z vlastní zkušenosti víme, že se o zajímavých akcích Iidé dozví až po jejich skončení
zpravidla ve večerních zprávách v televizi. Chceme tedy spolupracovat se všemi městskými a místními úřady
v Praze a Středočeském kraji stejně jako s pořadatelskými agenturami a nabízet našim návštěvníkům vše, co
se v tomto regionu chystá, aby si mohli účelně zorganizovat svůj volný čas a vybrat si z široké nabídky, kterou jinde pohromadě nenajdou.
Konkrétní podoba spolupráce: Váš úřad nás bude formou e-mailových zpráv na akce@otomtoje.cz informovat o akcích, které pořádá či schvaluje a o jejichž propagaci má zájem a také nás bude informovat o změnách které mohou nastat. Náš administrátor bude tyto informace třídit, aktualizovat a zveřejňovat v kalendáři chystaných akcí na www.otomtoje.cz. Aby byl zvýšen účinek výsledků naší spolupráce, bude MÚ upozorňovat veřejnost na možnost využití této služby na www.otomtoje.cz podle svých možností (tisk, www stránky, Ietáčky na OU apod.).
Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a že se k tomuto jistě užitečnému projektu připojíte.
Děkujeme za brzkou odpověď
S přáním krásného dne
P. Matějka
admin@otomtoje.cz

PODZIMNÍ HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
bude v sobotu 22. 10. 2005 od 14,00 hodin pøed OÚ Jílovištì
Mùz¡ete darovat veškeré obleèení, lùz¡koviny, záclony, pøikrývky, polštáøe apod.,
Hraèky, nádobí atd. - papír ne!
Dary pøineste zabalené v krabicích nebo igelitových pytlích.
- OÚ -
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Jílovišťské léto
propuklo s hezkým počasím v celé obci. Nad
zahrádkami se večer vznášela vůně grilovaných
pochoutek nebo třeba jen i opékaných buřtů.
Autobusy pana Martina Uhra byly příjemně poloprázdné, známé tváře pravidelných spolucestujících
vystřídali rekreanti ubytovaní v Celní škole, kteří
poznávali krásy našeho hlavního města. Přesto v nich
chybělo štěbetání školní mládeže, která regenerovala
své síly na různých prázdninových aktivitách, na
táborech se svými vrstevníky nebo na rodinných
dovolených. Problémy s tekoucí vodou, které jsme si
užívali před několika lety, nebyly.
Les lákal ke sběru borůvek a zvláště hub nebo jen
k hezké letní procházce.
Idylka však byla pokažena někým, kdo si neváží
práce druhých, nevnímá krásu přírody a ničí prostře-

dí kolem nás. Takovými lidmi byla poznamenána
autobusová čekárna v obci.
Zničený koš na odpadky a pomalované zdi, které
jsou tak pěkné, když září svou bělostí překvapily
každého, kdo kolem tohoto „díla“ prošel.
Kdo je pachatel? Jílovišťské omladina snad ne,
vždyť lavička u autobusové čekárny byla místem
jejich večerních setkání. Vrátí se na své místo a poskytne odpočinek potřebným?
Nebuďme lhostejní k takovým činům, které kazí
vzhled naší obce a ničí pěkné a užitečné věci kolem
nás. Vždyť uvedení do původního stavu financuje OÚ
z prostředků, které mohl použít jinde a pro nás, občany Jíloviště!

-Fatková-

Jílovišťská autobusová čekárna v obci.

Opožděné vydání Zvonice 7/8
snad, vážení čtenáři a občané, omluvíte. Stalo se tak z důvodů dovolených a regenerování sil všech, kdo
se na jejím vydání podílejí. Mockrát děkujeme za pochopení a počítáme s pomocí a příspěvky od vás.
Připomínáme dětem výzvu z minulého vydání Zvonice s prosbou o pěkný obrázek nebo příhodu z prázdnin. Samozřejmě uvítáme i zapojení dospělých, kteří se chtějí podělit o své zážitky a zkušenosti z dovolených.
Očekáváme vaše práce označené jménem a věkem do konce září 2005. Odevzdejte na OÚ nebo komukoliv
z členů redakční rady. Moc se na ně těšíme.
- red -
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Vítání občánků a žáků prvních tříd
Letošní setkání bylo významné tím, že na místech prvňáčků měly usednout děti, které jsme vítali v roce
1999, kdy se tato malá slavnost konala poprvé, jako nové občánky.
Na 16,00 hodinu přišly v neděli 11. 9. 2005 do hasičské zbrojnice dvě školačky Julinka Holubová a Izabelka Adresová. Dostaly pozornost od OÚ a knížku s věnováním od starosty obce Ing. Karla Dostálka. I pro
naše nové občánky - Filípka Tamchynu a Josefínku Sporerovou byly připraveny drobné dárečky.
Pozvali jsme i „prvňáky“ z prvního Vítání. Ti panečku vyrostli. Kluky ( Ondra Podhola a Tomáš Kučera )
zajímají počítače a děvčata (Veronika a Jana Marková) fotbal. Však L. Ježek fotografoval a můžete porovnávat.
Hezké, krátké vystoupení s básničkami, písničkami a vtipy předvedli Kuba Hrubý, Natálka Tymichová,
Simonka Černá, Adélka Kratochvílová, Adélka Šedivá, Nicola Čechová, Denisa Pospíšilová a Jitka Marková.
Z „dřívějších miminek“ chyběla Marcelka Mejstříková, Štěpán Moravčík a Barbora Moravcová.
Poslední se odstěhovala, Marcelka usedne do školních lavic až příští rok a Štěpán byl nemocný. Proto chyběla i jeho sestřička Terezka do plného počtu nových občánků.
Příští rok bude počet školáčků asi menší, ale naši tradici neporušíme a na naše „Vítání“ v roce 2006 se už
těšíme.
- Fatková -

rok 1999 – prvňáci

rok 2005 – šesťáci
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Vážení spoluobčané,
v neděli 4. 9. 2005 se na mnoha místech v centrální části Jíloviště a v desítkách poštovních schránek občanů naší obce objevil níže otištěný leták. Pan Ing. Tomáš Březina nás požádal o jeho zveřejnění a zároveň
o zveřejnění svého vyjádření.
Redakční rada a starosta
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Vyjádření Ing. Tomáše Březiny:
1. Nikdy jsem nebyl kandidátem ani členem KSČ, nebyl jsem nikdy členem ani žádné jiné předlistopadové
politické strany. (viz archiv KSČ, archivy ČSL, ČSS)
2. Nikdy jsem nebyl žádným vědomým ani nevědomým spolupracovníkem STB, nejsem veden žádným způsobem v seznamech STB. Nikdy jsem nebyl osloven žádným pracovníkem STB ke spolupráci, nikdy jsem
nevedl s pracovníky STB ani neformální rozhovory. Vlastním negativní lustrační osvědčení. (viz
http://www.mvcr.cz/stb/index.html.)
3. Společnost BEST, a.s., jejímž jsem stoprocentním vlastníkem, se za 15 let svojí existence nikdy neúčastnila žádné soutěže o státní zakázku, žádnou státní zakázku nevyhrála, žádná státní zakázka ji nikdy nebyla přidělena. BEST, a.s. je výrobcem stavebních hmot, není realizační stavební firmou, které jsou výlučně
nositeli těchto zakázek. BEST, a.s. realizuje 92% svých prodejů do sítě obchodních řetězců se stavebninami. (viz archivy státních úřadů a vyhlašovatelů státních zakázek, archivy obchodních organizací)
4. Nikdy jsem nebyl jako privátní osoba Tomáš Březina za nic trestně stíhán nebo žalován, není mi známa
ani snaha o totéž. Jako statutární zástupce společnosti BEST, a.s. jsem vystupoval nebo vystupuji ve sporech společnosti BEST, a.s.. Za svou existenci vedla společnost BEST, a.s. s protistranami jedenáct sporů.
Ve všech sporech, vyjma jediného, byla (je) BEST,a.s. stranou žalující. Tyto spory se týkají zneužití patentového práva, autorského práva, klamavé reklamy a vymáhání pohledávek. Jediný případ, kdy se BEST,
a.s. brání, se týká autorského práva.
BEST, a.s. jsem zakládal v r.1990 v Rybnici u Plzně jako referent technického odboru s.p. Ergon Praha.
Ze svého jsem koupil pozemek na výstavbu od místního občana, ostatní náklady na stavbu první továrny byly
kryty úvěry od Kreditní banky Plzeň, ČSOB Praha a IKB Duesldorf. V následujících letech byly spolupracujícími bankami BankAustria Creditanstalt, HVB Bank a Česká spořitelna. Ve všech případech BEST, a.s. beze
zbytku plnil své závazky, jsme považováni za klienta nejvyšší bonity. BEST, a.s., ani já osobně, jsme nikdy
nebyli účastníky žádné formy privatizace státního majetku, vždy jsme stavěli za svoje a úvěrové peníze na
zelené louce. Nikdy jsme neobchodovali ani s akciemi, ani s firmami, nemáme žádné pobočky v daňových
rájích. Pouze vyrábíme a prodáváme stavební hmoty. Poslední roky platí BEST, a.s. roční daně ve výši cca
120mil. Kč do státního rozpočtu.
Osobně nemám rád nefunkční a nadbytečnou publicitu, žiji normálním rodinným životem. Řadu let odmítám nominace na Podnikatele nebo Manažera roku, odmítám přednášet na různých manažerských fórech. Byl
jsem členem ODS od r. 1995 do r. 1998, mandátu poslance jsem se vzdal předčasně v únoru 1998. Bylo to
v době štěpení ODS po finančních skandálech, jako důvod jsem uvedl do mikrofonu sněmovny osobní důvody.
Anonymní, negativní, nepravdivá kampaň proti mé osobě (a firmě) začala před sedmi týdny, deset dní po
uveřejnění mého jména mezi stovkou nejbohatších Čechů ve velmi čteném nebulvárním týdeníku. Nemám
tušení, kdo a proč tuto kampaň vede. Anonymy doposud obdrželi, kromě letákové akce v Jílovišti a v Řitce,
všichni zaměstnanci BEST, a.s. a čtyři celostátní deníky. Záležitost jsem předal orgánům činným v trestním
řízení.
Děkuji p. starostovi Dostálkovi a redakci Zvonice, že mně velmi operativně umožnili reagovat. Děkuji
všem, co anonymy nečtou a házejí do koše, děkuji i těm opatrným, co nejprve zkoumají a pak se správně rozhodují.
V Jílovišti, 7. 9. 2005

Ing. Tomáš Březina
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Hasiči
Letní zpravodajství
Okrsková soutěž – Klínec 4. 6. 2005
Již třetí rok byl pořadatelem soutěže v požárním
sportu mužů a žen 7. okrsku Sbor dobrovolných hasičů v Klínci. Stejně jako v minulém roce byl mokrý
terén, protože závody provázel občasný vydatný déšť.

Náš sbor reprezentovalo 14 mužů ve dvou družstvech a stejný počet žen.
Jedno družstvo mužů a obě družstva žen postou pila do okresní soutěže - 10. září 2005.

„HURÁ MNÍŠEK“ – 11. června 2005
byla báječnou soutěží pro naše malé hasiče. Ani
tentokrát nebylo počasí nejideálnější. Nejen naše, ale
i ostatní děti byly mokré nejen z deště, ale i vodou
stříkající z kádě při ponořování sacího koše do vody
nebo „menšími nehodami“ na spojení rozdělovače
i při samotném stříkání proudnicemi.
Svou zručnost si závodníci vyzkoušeli na panelu
se spojkami, stříkali džberovou stříkačkou na plechovky a vyvrcholením bylo měření sil při provádění požárního útoku. Ten začínal startem čtyř členů,
kteří vyběhli s nosítky pro figurínu, která představovala zraněného a přenesli ji do prostoru startu. Pak se
již prováděl požární útok klasickým způsobem.
Naše družstvo ve složení: Jana Marková, Jitka
Marková, Aneta Maňáková, Bára Šedivá, Veronika
Pařízková, Kuba Hrubý a Veronika Marková předvedlo ne zcela vydařený pokus, který přesto zajistil
dětem první místo v soutěži.
Naši „začátečníci“ - Kuba a Matěj Klucký doplnili
již „ostřílené“ - Jirku Lachouta, Pepu Nového, Davida
Pařízka, Filipa Kratochvíla a Janičku Krejčovou a skončili na šestém místě. Všechny děti byly dost mokré.

Největším „hastrmánkem“ byl David Pařízek. Při každém pokusu mu stříkala voda z rozdělovače a úplně ho
zmáčela. Dobře si však vždycky poradil.
Po skončené soutěži odjely některé sbory domů,
ale našim dětem se ještě nechtělo a tak si poměřily
síly ještě dalšími pokusy s malými hasiči z Klínce
a Mníšku pod Brdy.
Potlesk a uznání si vysloužila naše děvčata, která
provedla požární útok pouze v šesti členech: strojník
- Jana Marková, sací koš - Jitka Marková, savice Bára Šedivá, rozdělovač - Veronika Pařízková, levý
proud - Aneta Maňáková, pravý proud - Veronika
Marková. I my, dospělé doprovody, jsme měly z jejich výkonu radost, i když jsme přijímaly jejich
nápad s rozpaky a obavami.
U plápolajícího ohýnku jsme si opékali během
soutěže buřty, ale mokré oblečení se usušit nestačilo.
Mníšeckým hasičům patří veliké díky za tuto
dobře připravenou soutěž pro děti. Za pomoc s nácvikem dětí i prací s technikou děkujeme chlapcům
z naší zásahové jednotky a Monice Čámské.
-Fatková-

Klínec – 11. 6. 2005
Klínečtí plní své předsevzetí, že oslaví založení sboru každý rok a již po třetí zvaly plakáty naše občany na
odpolední a večerní hasičskou slavnost do Klínce.
Účast v soutěži v požárním sportu, která byla
hlavním programem oslav, přijaly sbory, se kterými
nemáme příležitost setkat se v soutěžích okrsku ani
okresu. Až ze Šumavy, z Kolince, přijelo družstvo
mužů a žen, kteří „nocovali“ po vydařené taneční
zábavě ve stanech postavených u klínecké hasičské
zbrojnice. Náš sbor reprezentovala dvě družstva
mužů a jedno žen.
„A“: Martin Kovařík, Mirek Petřík ml., Michal
Petřík, Dan Hudeček, Honza Balcárek, Tomáš Cígler,
Pavel Krištůfek.

„B“: Mirek Petřík st., Karel Špaček, Tomáš
Trkovský, Karel Neuman, Pepa Obermajer, Jirka
Lerch a Standa Matys.
Ženy - Monika Čámská, Věra Mihálová, Vlasta
Pospíšilová, Lydie Fatková, Petra Marková, Hanka
Krejčová, Šárka Obermajerová obsadily páté místo.
I to jim stačilo na získání poháru, kterým bylo odměněno všech šest zúčastněných družstev žen.
Po vyhlášení výsledků soutěže přispěli k dobré
náladě nám dobře známí hudebníci - SdružVolTón
a početná skupina zástupců našeho sboru. Tentokrát se
asi u sv. Petra přimluvil i sv. Floriánek a slunečné
počasí překazila jen krátká dešťová přeháňka během
odpolední soutěže, která však nic nepokazila.
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3. memoriál Antonína Harvánka – Osnice 3. 9. 2005
Memoriál byl další přípravou na II. kolo soutěže v požárním sportu. Zúčastnili se jen muži a mezi šesti
soutěžícími družstvy získali krásné 3. místo.

II. kolo soutěže v požárním sportu – Hodkovice 10. 9. 2005
Za náš sbor jelo závodit jedno družstvo mužů
a jedno družstvo žen.
K požárnímu útoku přibyly další disciplíny: štafeta 4x100 m s překážkami a přebor jednotlivců.
Naši chlapci: Martin Kovařík, Michal Petřík, Zdeněk Trkovský, Josef Obermajer ml., Daniel Hudeček,
Miroslav Petřík ml., Pavel Krištůfek a Tomáš Cígler,
vybojovali v konkurenci 14 družstev hezké 4. místo.
Účast ženských závodnic byla velice slabá. Do
soutěže přihlásil ženy jen SDH Hodkovice, Buš a
Jíloviště.
A takové bylo i pořadí. Naše děvčata měla nejrychlejší štafetu 4x100m, ale nepodařil se požární

útok na vodu. Diplom za první místo ve štafetě jednotlivců si přivezla Lydie Fatková. Spolu s ní se snažily o nejlepší umístění: Vlasta Pospíšilová, Marie
Kirchmannová, Petra a Tereza Marková, Monika
Čámská a Věra Mihálová.

Teď čeká naše hasiče účast na Memoriálu Josefa
Bednáře v Lipencích 17.09.2005 a Branný závod prověrka znalostí a fyzičky našich malých hasičů
v I.kole hry PLAMEN, které bude 8.11. 2005 v Davli.
- Fatková-

Poděkování dobrovolným hasičům za bleskurychlý zásah
V našem domě se oslava svátku Marie znenadání
rychle změnila na záchrannou akci. Přívalový déšť,
večer 12. 09. 2005, nám v okamžiku zaplavil garáž v
suterénu a ohrožoval zaplavením celého suterénu.
Díky včasnému zásahu dobrovolných hasičů se
zabránilo tomu nejhoršímu.
Teď, když odstraňujeme naplavené bahno z podlahy, z různého nářadí a garážového a dílenského
zařízení si uvědomujeme, co by to dalo za práci,
kdyby byl zaplavený celý suterén. Touto cestou
chceme poděkovat našim spoluobčanům - dobrovolným hasičům za jejich obětavou činnost, kterou
vykonávají s profesionálním nasazením a láskou, jak
to bylo vidět u nás, v našem neštěstí. Rychle odčerpali vodu plovoucím čerpadlem a pomohli ručně
odčerpat zbytek kalné vody. Natolik jsme byli zaskočeni touto událostí, že jsme snad zapomněli jim

poděkovat za jejich nezištnou pomoc a proto volíme
tuto cestu.
Navíc jako novousedlíci ani neznáme jména,
kromě dvou Petříků, těchto statečných lidí.
V Jílovišti 14. 9. 2005
Za rodinu Jiroutových a Nistorových Ing. V. Nistor.

Uznání a slova chvály nás těší. Pro úplnost uvádíme jména všech zasahujících členů: Miroslav Petřík
st., Michal Petřík, Karel Špaček, Tonda Marek,
Honza Balcárek, Tomáš Trkovský a Jirka Lerch.
Tato událost byla důkazem toho, že hasiči jsou
připraveni naplnit své poslání - „bližnímu ku pomoci“ nejen při likvidaci ohně, ale opět i dalšího přírodního živlu - vodě.
-Fatková-

Blahopøání
V mìsíci srpnu a záøí oslavili naši èlenové

Josef Sudík, Jan Laufík a Zdena Šichová
svá ¡z ivotní jubilea. Ještì jednou jim touto cestou
pøejeme pevné zdraví a hodnì dalších krásných a spokojených let.
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Sport na Jílovišti
4. 6. 2005 – Dětské sportovní odpoledne v Jílovišti
Jako každý rok, tak i letos jsme uspořádali pro
děti k jejich svátku sportovní odpoledne na našem
hřišti.
Od samého rána vydatně pršelo a vlastně jsme ani
nevěděli, zda se sportovní odpoledne uskuteční.
Děti se nám začaly scházet kolem 14. hodiny, kdy
pršelo úplně nejvíc, ale už se nedalo nic dělat,
dětičky se těšily na soutěže a tak náš moderátor
Milan Černý zahájil sportovní odpoledne. Všechno
bylo připravené a zdárně jsme zvládali naplánovaný
program.
Soutěžilo se v pěti disciplínách - střelba ze
vzduchovky - jako vždy obstarával náš pan lesní
Jarda Krejčí s pomocníkem Petrem Matysem. Vrh
granátem měla na starost Monča Čámská a Hanka
Krejčová, kopání na bránu se zavěšenými terči s čísly
obsluhovala Lucka Čámská, džberovku - stříkání
vody na plechovky zajišťoval Martin Zima, Kája
Špaček a Radek Moureček, běh na 60 m měřil Mirek
Hrubý st.. Jednotlivá družstva, rozdělená podle věku,

měla svoje vedoucí - Lucka Hastrmanová, Vlasta
Pospíšilová, Vlasta Černá, Blanka Kratochvílová,
Petra Marková, Jarmila Marková, Maruška Kirchmannová, Jaruška Šmídová a Zdenka Krejčová.
Před vyhlášením výsledků se kousaly výborné
koláče se zapečenou mincí z pekárny od Jarolímků z
Mníšku pod Brdy. Všechen potřebný materiál
zajistila Maruš Hrubá, ovoce jako vždy obstaral
Pavel Šmíd. Finančně se na celé akci podílel jako
každý rok Obecní úřad Jíloviště, manželé Hastrmanovi, TJ Jíloviště a M. Hrubá.
Na závěr celého dne se opět opékaly špekáčky
a usmálo se na nás na chviličku i sluníčko.
Snad byly naše děti spokojené a těšíme se zase na
příští rok.
Ještě bych ráda poděkovala všem jmenovaným za
účast a vydatnou pomoc při přípravách a zdárném
průběhu sportovního odpoledne a za finanční pomoc
již zmíněných sponzorů.
M. Hrubá

A jak dopadlo fotbalové klání našich žáků?
4. 6. 2005 Dobřichovice Jíloviště
góly: Kuba Hrubý, Martin Velebil
6
2
Jíloviště
12. 6. 2005
Řevnice
0
10
Takový výsledek jsme očekávali, řevnické mužstvo bylo vybaveno 15letými kluky a naše malé postavičky
neměly téměř žádné šance na hru.
Jíloviště
19. 6. 2005
Hvozdnice
góly: Kuba Hrubý 3x, Verča Marková
3
4
Sezóna 2004 - 2005 byla pro naše žáky celkem úspěšná. V tabulce skončili na pěkném 3. místě.
Děkujeme všem malým hráčům za úspěchy, kterých dosáhli pod odborným vedením Mirka Hrubého (díky).
Předvedli nám pěkný fotbal a těšíme se zase od září.
Děkujeme Jitce Markové, která se již se žákovským fotbalem rozloučila, protože dosáhla 15 let věku. Ale
s fotbalem nekončí, naopak, pokračuje ve Slavii Praha v ženském družstvu. Bude klukům chybět v partě,
ale přejeme jí úspěchy!
Podle tabulky „našich kanonýrů“ 2004 - 2005 je toto pořadí žáků - fotbalistů:
1. Kuba Hrubý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 gólů
2. Lukáš Vačkář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 gólů
3. Martin Velebil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 gólů
4. Míša Kalenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 góly
5. Jana Marková a Verča Marková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 góly
6. Jirka Lachout, Tomáš Rákosník a Kryštof Tulinger . . . . . 1 gól

M. Hrubá
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Sport na Jílovišti
Podzimní pozvání
Muži – podzim 2005
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

20. 8.
27. 8.
3. 9.
10. 9.
17. 9.
24. 9.
1. 10.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.
5. 11.
12. 11.

od 17,00 hodin
od 17,00 hodin
od 17,00 hodin
od 17,00 hodin
od 16,30 hodin
od 16,30 hodin
od 16,00 hodin
od 16,00 hodin
od 15,30 hodin
od 15,30 hodin
od 14,30 hodin
od 14,00 hodin
od 14,00 hodin

Všenory
Jíloviště
Klínec
Jíloviště
Dolany
Zbuzany
Jíloviště
Dobrovíz
Jíloviště
Roztoky
Jíloviště
Třebotov
Jíloviště

-

Jíloviště
TK Dobřichovice
Jíloviště
Jeneč
Jíloviště
Jíloviště
Tursko
Jíloviště
Statenice
Jíloviště
Kosoř
Jíloviště
Kazín

Žáci – podzim 2005
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo

neděle
4. 9.
neděle 11. 9.
neděle 18. 9.
neděle 25. 9.
neděle 2. 10.
neděle 9. 10.
neděle 16. 10.

od 10,00 hodin Vonoklasy - Jíloviště
od 10,00 hodin Jíloviště - Hvozdnice
od 10,00 hodin
Dobříč - Jíloviště
od 10,00 hodin Jíloviště - Dobřichovice
od 10,00 hodin Čísovice - Jíloviště
od 10,00 hodin
Choteč - Jíloviště
od 10,00 hodin Jíloviště - Kosoř

Prosíme o maximální účast hráčů i fanoušků!
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Slavnosti Elišky Přemyslovny 2005 28.září - 16. října 2005
středa 28.09. 14:30 hod.
V přemyslovských stopách - procházka okrajem Prahy ze Zbraslavi na Tetín, start Zbraslavské náměstí
středa 28.09. 18:00 hod.
Vyšehrad kostel sv. Petra a Pavla, zádušní mše za Elišku Přemyslovnu
sobota 1.10. 16:00 hod.
Zbraslavský zámek - COMMEMORATIO WENCESLAI II. REGIS BOHEMIAE (slavnostní koncert
k poctě českému králi Václavu II. dvorská hudba 13. a 14. století spojená s ukázkou gotických tanců)
neděle 2.10. 14:00 hod.
louka v Borovičkách - rytířský turnaj na počest krále Václava II.
čtvrtek 6.10. 17:00 hod.
Zbraslav - Kaškovo divadlo - Obraz Václava II. ve Zbraslavské kronice (přednáška Antonína Roberta)
sobota 8.10. 19:00 hod.
Zbraslav - Husův sbor - Noc varhan
neděle 9.10. 14:30 hod.
Vyšehrad - komentovaná vycházka Prahou a poté prohlídka vyšehradského areálu s průvodcem, start ze
Zbraslavského nám.
neděle 9.10. 17:00 hod.
Vyšehrad, kostel sv.Petra a Pavla - Koncert pro královnu, hraje Jaroslav Tůma
čtvrtek 13.10. 17:00 hod.
Zbraslav - Kaškovo divadlo - Zbraslavský klášter - významné centrum své doby (přednáška Petra Klučiny)
neděle 16.10. 16:00 hod.
Zbraslav, kostel sv. Havla - závěrečný koncert slavností, hraje Štěpán Rak

....... www.zbraslavske noviny.cz......

LTC JUDO ZBRASLAV
provádí po celý měsíc září nábor nových členů - chlapců i dívek.
Pokud je ti 6 a více let, přijď mezi nás, cvičíme vždy v pondělí a ve čtvrtek od 18:00 do 20:00 hodin
v tělocvičně ZŠ Nad Parkem. Naučíš se moderní bojový sport s prvky sebeobrany, zlepšíš svou obratnost,
rychlost, sílu a navíc získáš nové kamarády.
Je to finančně nenáročný sport, platí se pouze 300,- Kč za 1 roku. Rádi mezi námi přivítáme i dospělé
zájemce.
Bližší informace Vám na tel.: 257 922 323 nebo 602 100 959 poskytne Václav Holub, hlavní trenér.

ZVONICE měsíčník obce Jíloviště – MK ČR E 12563
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Výtvarná spolupráce. V. Kuncl
Sazba a tisk: Pragoeduca – PhDr. Zdeňka Kubrová, Antala Staška 80, 140 00 Praha 4
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