květen, červen

„Čarodějnice 2006“
Foto: L. Ježek

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ V NAŠÍ OBCI VE VOLBÁCH DO
POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Počet voličů zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
STRANA, HNUTÍ NEBO KOALICE
Strana zdravého rozumu
Právo a Spravedlnost - ANO tradiční rodině, NE korupci a krim.
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
SNK Evropští demokraté
Unie svobody - Demokratická unie
Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků …
Strana zelených
Komunistická strana Čech a Moravy
Koalice pro Českou republiku
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (předseda V. Železný)

Volební místnost v klubovně
hasičské zbrojnice v Jílovišti
2.–3. června 2006
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478
392
392
390
POČET PLATNÝCH HLASŮ
1
1
2
202
74
12
1
3
29
34
1
24
6

Slavnost v obci Trnová
Plakáty na vývěsních tabulích v naší obci zvali
zájemce na prohlídku nové úpravny vody u příležitosti oslav přidělení znaku a vlajky obci Trnová.
Přijala jsem pozvání, abych se s vámi, milí čtenáři , podělila o poznatky, které se možná netýkají jen
našich sousedů.
V sobotu 10. 6. 2006 ve 14 hodin se před obecním
úřadem v Trnové sešlo několik místních občanů,
kteří nelitovali času a vydali se na dlouhou procházku do lesa nad „Míchov“, kde je nová úpravna vody
umístěna.
Starosta obce pan Dušan Beneš rozdal přítomným
drobné dárky. Cesta vedla pozemky, připravenými
k zástavbě po vydlážděných komunikacích. Na lesní
cestě jsem se dozvěděla od místostarosty pana Miroslava Nezbedy o jejím budování, a kde všude musel
les ustoupit.
Výklad pana Pavla Dvorského o parametrech
úpravny mne ohromil svou velkolepostí.
Zdrojem vody je jezero Vranské přehrady. První
dvě čerpadla berou vodu z Vltavy někde v místech
„U Boudníků“ a „ženou“ ji do předúpravny, která je
u původní čističky (asi 10 let staré) v Trnové pod
rybníkem ( ten je mimochodem vypuštěný a bude se
upravovat). V této budově jsou čtyři nádrže, kde se
voda odkaluje a několika míchadly s dávkovači přípravků na úpravu vody přečerpává do nádrží s filtry.
V tomto zařízení jsou opět dvě čerpadla ( jedno vždy
záložní), která dostávají vodu do konečné úpravny.
Celkové převýšení je 175 m, délka vedení je 3,5 km.

V úpravně jsou další 4 filtry a ještě dva přídavné.
Odpadní voda je odváděna kanalizací do čističky
odpadních vod. Srdcem a mozkem technologie, která
stála kolem 5 mil. korun je speciální elektrorozvaděč,
který je jištěn proti výpadku el. energie několika různými zdroji, jedním i z Jíloviště a hlásí případné
poruchy provozu. Kontrolu zařízení také provádí
každý den pan Petr Marek, pravidelně je kvalita vody
sledována odběry a vyhodnocením v laboratoři VHS
Benešov. Upravená voda odtéká samospádem do
obce. Zatím je napojena celá oblast nové části
u Kokešárny, nové rekreační a sportovní zařízení
v bývalém statku a několik budov staré zástavby.
Svou kapacitou, která je jednou tak velká než na Jílovišti, bude moci Trnová poskytnout pitnou vodu
i okolním vesnicím. Stavba se realizovala asi 1,5 roku.
Na večerním slavnostním posezením s hudbou
jsem nebyla, ale myslím si, že naši sousedé mají co
oslavovat.
Znak byl obci udělen dopisem Parlamentu České
republiky ze dne 5. prosince 2005.
Popis znaku:
Ve stříbrno-modře polceném štítě vpravo zelený
vykořeněný růžový keř se čtyřmi listy pod třemi červenými květy se zlatými semeníky a zelenými kališními lístky na stoncích s trny, vlevo stříbrný ostrvový
kůl se třemi (1,2) suky.
O svěcení obecního praporu v neděli 18. června
2006 si přečteme v příštím vydání Zvonice.
- Fa-

Popis vlajky:
List tvoří dva svislé pruhy,
bílý a modrý, v poměru 1:2.
V žerďovém pruhu zelený
vykořeněný růžový keř se
čtyřmi listy pod červenými
květy (1,2) se žlutými semeníky a zelenými kališními
lístky na stoncích s trny. Ze
středu horního a dolního
okraje listu vychází bílý
ostrvový pruh široký jednu
devítinu šířky listu s jedním
sukem k žerďovému a dvěma
suky k vlajícímu okraji listu.
Poměr šířky k délce listu je
2 : 3.
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Stavba okruhu R1 – propojení dálnice na Plzeň a na
Brno byla ve čtvrtek 25. 5. 2006 slavnostně zahájena
Ve Zvonici 5/6 z roku 2005 jsme otiskli článek
o kácení stromů v oblasti Lahovic podél silnice, kterou přijíždíme z Jíloviště do Prahy a naopak. Byla to
příprava na zahájení rozsáhlé výstavby v této lokalitě.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo potřebná
stavební povolení a stavba šestikilometrového úseku
ze Slivence do Lahovic, který by měl být hotový
v roce 2009, začala ve čtvrtek 25. 5. 2006. Celková
délka trasy tohoto úseku je 6 013 kilometrů. Stavba
bude obsahovat 1,7 km dlouhý tunel, dvě mimoúrovňové křižovatky, čtrnáct mostních objektů, přičemž
estakáda o délce 2,1 km přes údolí Berounky bude
vůbec nejdelším mostem u nás.
Rozpočet na výstavbu úseku činí téměř 9 miliard
korun. Projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Fondu soudržnosti, část nákladů bude
hrazena z úvěru od Evropské investiční banky a Státním fondem dopravní infrastruktury.
Zprovoznění této komunikace ulehčí celé jižní
části Prahy a Jižní spojce, která se stává v dopravních
špičkách stojící kolonou automobilů. Úkolem Praž-

ského okruhu je ulevit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice
u Prahy.
Na soutoku Vltavy s Berounkou chystá hlavní
město Praha vybudovat rekreační areál. Těžbou štěrkopísku, který je vhodný na výrobu betonu, vzniknou
v této oblasti čtyři jezera. Vytěžený materiál se stoprocentně využije na zahájenou stavbu jižní části
Pražského okruhu. O tři metry má být prohloubeno
i dno Berounky. V případě záplav tak pobere více
vody, čímž se sníží rozlivové území. V údolí vznikne do šesti let plocha 29x větší, než je Václavské
náměstí. Součástí rekreační oblasti bude i přístav pro
malé sportovní lodě.
Celkově by měl okruh dosáhnout délky 85 km.
Z toho je již 18 km v provozu. Je to úsek spojující
Slivenec s dálnicí D5 u Třebonic, který pokračuje
přes Řepy k letišti Ruzyně. Hotová je také spojnice
D11 a Štěrboholské radiály.
Máme se v nejbližší době nač těšit!?!
Podle deníku 24 hodin – Fatková

Jaké bude léto?
Zatím počasí nevypadalo, že bychom se mohli těšit na teplo, ale letní měsíce jsou teprve před námi. Ať už
zavítáte kamkoliv v naší republice nebo do blízké i vzdálené ciziny, mějte se, milí čtenáři Zvonice, moc hezky
a načerpejte nové síly do další práce.
Netroufám si vyzývat vás k příspěvkům do našeho zpravodaje, bylo to zatím vždy neúspěšné. Přesto, prosím, pokud se budete chtít podělit o svou zkušenost nebo příhodu z dovolené, napište nám. Zpestříte obsah
Zvonice a potěšíte její tvůrce.
A nezapomeňte, od 1.7. 2006 platí nová pravidla silničního provozu!
Tak bezpečnou jízdu a krásné zážitky z dovolených i prázdnin přeje
L. Fatková
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Hasiči
začali na sport nejaktivnější část roku tradičním
Branným závodem Karla Košaře. V sobotu 6. 5.
2006 se uskutečnil již jeho 18. ročník. Z organizačních důvodů se opakoval směr „braňáku“. Start byl
jako v minulém roce na Jílovišti a cíl v hasičské
zbrojnici v Praze 5 – Lipencích.
Zasportovat si přišlo 14 dvojic v kategorii mladších ( 18-40 let) a 8 dvojic v kategorii starších (od 40
až za hrob, jak hlásaly vylepené plakáty na informačních tabulích ve vsi a u hasičské zbrojnice).
Účast byla o 7 dvojic menší než v ročníku předešlém. Trasa však byla vybrána kratší a všichni si
v cíli pochvalovali, jak byla příjemná. Cestou plnili
závodníci lehčí i náročnější úkoly na 12 stanovištích.
Nechyběla střelba ze vzduchovky, testy znalostí silničních pravidel, zručnosti atd.
První dvojice „vyběhla“ na trať, vybavena mapkou, v 9:50 hodin a pak každých pět minut další..
V cíli zaznamenali rozhodčí první „doběh“ v 11,26
hodin a poslední „bloudící“ dvojice byla v cíli ve
14:41 hodin. K dosaženým časům se připočítávaly
nebo odečítaly body podle úspěšnosti na kontrolních
stanovištích.
Vítězně z tohoto hodnocení vyšli v kategorii
mladších manželé Krůtovi z Lipenců, druhé místo
vybojoval Michal Petřík z Jíloviště a Tomáš Prskavec z Mokropes, kteří soutěžili za Jíloviště a na třetím místě bodoval opět manželský pár z Lipenců
Katka a Pepa Vladykovi.
V kategorii starších si na Jíloviště odvezli putovní pohár za vítězství Zdeněk Čámský a Dáša Novotná. Na druhé příčce zůstali manželé Zuzka a Honza
Fatkovi z Lipenců. Lipenským patřilo i třetí místo,

které získali Jana a Martin Skálovi. Nejstarší letošní
dvojicí byl Jarda a Pavel Fatka, kterým bylo dohromady 115 let. Všechny odměny za umístění byly
zkonzumovány na místě.
Na posilněnou připravili lipenečtí hasiči dobrý
oběd: uzenou polévku a bramborový knedlík s uzeným masem a dušeným zelím. K poslechu a tanci do
pozdních hodin hrál Milan Kotěchovský a Václav
Mařík.
Poděkováni patří hlavním organizátorům –
J. Fatka a Mir. Petřík st. za Jíloviště, B Košařová, St.
Dvořák a I. Žáková za Lipence i asi třem desítkám
rozhodčích, kde zdatně fungovala i mládež do 18 let.
Těšíme se na vás na startu 19. ročníku v květnu
2007, který by měl být v Lipencích. Ať je nás víc
a počasí vyjde jako letos!
- Fatková -

XVIII. ročník
6. 5. 2006

Na kontrolních stanovištích se s chutí zapojovali do
plnění úkolů i náhodní turisté.
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Hasiči
Sportovní a můžeme říci i společenskou událostí
bylo okresní kolo soutěže malých hasičů PLAMEN.
V sobotu 20. května 2006 jsme „hostili“ v našem
„sportovním areálu“ kolem 260 účastníků, ke kterým
můžeme připočítat určitě ještě několik desítek diváků.
V pěti disciplínách měřilo své síly 17 družstev
malých hasičů z 12 sborů okresu Praha – západ.
Nejpočetnější byla skupina hasičů z Hradištka,
která měla 4 družstva malých hasičů, z toho dvě
družstva dětí předškolního věku, tzv. přípravky. Byla
radost je sledovat při závodění.
Za Jíloviště nastoupila dvě družstva – „Áčko“:
Jana Marková, Bára Šedivá, Aneta Maňáková, Veronika Pařízková, Veronika Marková, Denisa Pospíšilová, David Pařízek, Kuba Hrubý a Nicola Čechová.
Neporazili své letité soupeře mladé hasiče ze Sloupu
a obsadili pěkné 2. místo. O několik vteřin pomalejší byli letos i v požárním útoku a tak vítězný pohár i
pohár za nejrychlejší útok si odvezli do Sloupu. Na 3.
místě skončili mladí hasiči z Hradištka „A“. Trochu
jsme byli zklamaní. Musíme do příštího ročníku přidat v přípravě, abychom neměli zbytečné trestné
body.
Družstvo Jíloviště „B“ bylo deváté. S „ostřílenými mazáky“ Jirkou Lachoutem, Pepou Novým,
Janičkou Krejčovou, Filipem Kratochvílem a Símou
Černou nastoupili naši nejmladší Milan Černý, Adél ka Kratochvílová, Natálka Tymichová, Zuzka Šmídová a Lukášek Hartl.
Ti naši „ostřílení“ by si také zasloužili medaili,
pomáhají nám učit nováčky hasičský sport. Bez nich
by jsme "béčko" nemohli postavit do soutěže. Hodně
pomohli při nácviku chlapci ze zásahové jednotky,
s malými Jitka Marková ml., která už dětskou soutěž

opustila. Své poslední závody v této soutěži absolvovali také Bára Šedivá, Verča Pařízková a Aneta
Maňáková. Děkujeme jim za působení v družstvu
mladých hasičů, přejeme jim v dalším studiu na
středních školách, kde prošly úspěšně přijímacím
řízením, hodně úspěchů a těšíme se, že budou nadále
mezi nás docházet a na chvíle mezi hasiči budou rády
vzpomínat.
Zajímavá byla ukázka výcviku služebních psů,
kterou mohly děti shlédnout mezi plněním jednotlivých disciplín. Kdo měl zájem, mohl si zakoupit
drobné reklamní hasičské předměty – omalovánky,
zápisníky apod.
Těch, kterým je potřeba poděkovat je hodně. Na
poháry, ceny a upomínkové předměty přispěl OÚ
Jíloviště, KVK, s.r.o., Auto Přerost a Švorc a Kolpron Praha 5 s.r.o.
Sportovci se postarali o občerstvení, pan Miloš
Jiřík o ozvučení a Vlasta Pospíšilová průběh soutěže
komentovala. U rožně na opékání výborných klobás
se ohřáli Maruška Hrubá a Pepa Fatka. Ještě, že
počasí nám přálo a přeháňky, které vydatně přicházely v týdnu před závody, v sobotu počkaly, až když
se hasičská auta rozjížděla domů.
Fotoaparátem dokumentoval průběh soutěže pan
Eliáš, kterému touto cestou děkujeme za pěkné fotografie, které dodal ve velmi krátké době.
Poděkování starosty Okresního sdružení hasičů
ČMS pana Zdeňka Mlejnského, za organizaci soutěže na vysoké úrovni, patřilo zcela právem pracovní
četě, která zajišťovala přesun nářadí, hasičských strojů atd., všem rozhodčím a osobně starostovi našeho
sboru Mirkovi Petříkovi st.
- Fatková -
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Hasiči
Hned týden po dětských závodech, 27. 5. 2006, startovalo na obvodní soutěži
v požárním sportu v Malé Lečici družstvo mužů – Martin Zima, Michal Petřík,
Zdeněk Trkovský, Karel Špaček, Karel Neuman, Pavel Krištůfek a Petr Matys
a družstvo žen – Marie Kirchmannová, Milča Kyptová, Jitka Marková st., Kristýna Marková, Šárka Obermajerová, Hanka Krejčová a Jaruška Šmídová v jediné
disciplíně požárním útoku. V této soutěži se nestříká na terče, ale na plechovku.
Každé družstvo má dva pokusy, lepší z nich se započítává do celkového umístění.
Naše děvčata se umístila na prvním místě, chlapci skončili čtvrtí. Do okresního
kola soutěže, které bude v září letošního roku postupuje 14 družstev mužů a 6
družstev žen, seřazených podle nejlepších časů, dosažených na soutěžích všech 6
obvodů v okrese Praha - západ.
Tak si musíme počkat, až závody všude proběhnou.
******************************
Mezi přípravou stihli naši chlapci ze zásahové jednotky postavit máj u hasičské
zbrojnice, hranici na „čarodějnice“, díky Mirkovi Petříkovi ml. prošla naše hasičská auta technickou kontrolou (STK).

Foto L.Ježek st.

********************************
Výtěžek ze sběru železného šrotu, který byl 22.dubna 2006 přispěje k činnosti
našeho sboru. Děkujeme všem občanům, kteří pomohli a sběr připravili.
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14. dubna 2006 zemřela paní Zdena Cvrčková.
Členkou našeho sboru byla od roku 1974. Přestože se již v posledních letech nezapojovala
aktivně do hasičského dění, ráda chodila na vánoční besídky a akce pořádané s dětmi pro děti.
Měla v této oblasti působení své bohaté zkušenosti. V padesátých a šedesátých letech, kdy nebyl
televizní přijímač v každé domácnosti, věnovala svůj volný čas děvčatům a chlapcům z Jíloviště
a připravovala s nimi kulturní představení, která pak byla v místním hostinci "Pod lesem" hojně
navštěvována našimi občany. Bydlela tehdy na Jílovišti v ulici Na Zvonici ve "Felixově vile".
Získala pro spolupráci zbraslavského skladatele pana Romana Blahníka, který program doprovázel hrou na klavír. Na Jílovišti v té době pracovala na poště.
Narodila se v Třeboni. Její otec, důstojník jezdectva čsl. armády Antonín Otta, sloužil v různých městech naší republiky, až se usadil, jako major ve výslužbě, se svou rodinou na Zbraslavi. Tam dokončila malá Zdenička Měšťanskou školu a za protektorátu vystudovala Obchodní
akademii v Praze. V roce 1945 začala pracovat na poště ve Zbraslavi a pak své působiště střídala v blízkém i vzdálenějším okolí.
Po sňatku s panem Antonínem Cvrčkem, bydlela s manželem nějaký čas ve Všenorech. Po stavebních úpravách na budově statku u Cvrčků se na Jíloviště s rodinou vrátila a stala se jeho
občankou.
Čest její památce!
Kratičká vzpomínka byla napsána podle vyprávění rodiny a pamětníků.
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TJ Jíloviště
První fotbalová utkání byla odložena. Mělo se začínat 25. 3. 2006, nakonec se začínalo až v dubnu.
A takhle to dopadá.
Jíloviště
8. 4. 2006
Klínec
góly: Franta Jakubec, Zbyněk Vermach, Aleš Novák,
4
0
Tomáš Trkovský
Jíloviště
15. 4. 2006
Jeneč
gól: Slávek Voženílek
4
1
Jíloviště
22. 4. 2006
Dolany
góly: Honza Švarc 3x, Slávek Voženílek 2x, Franta Jakubec
6
2
26. 4. 2005 Dobřichovice Jíloviště
góly: Honza Švarc 2x
2
2
Jíloviště
29. 4. 2006
Zbuzany
góly: Zdeněk Peclinovský, Pavel Tůma, Slávek Voženílek
3
2
Jíloviště
1. 5. 2006
Všenory
góly: Slávek Voženílek, Tomáš Cígler
2
3
Jíloviště
7. 5. 2006
Tursko
3
0
Jíloviště
Dobrovíz
13. 5. 2006
0
2
Jíloviště
21. 5. 2006
Statenice
gól: Slávek Voženílek
4
1
Jíloviště Roztoky u Prahy góly: Slávek Voženílek 2x
27. 5. 2006
2
1
Snad se bude našim „chlapům“ zase dařit!
Žáci nám ale dělají vetší radost. Hlavně, aby to vydrželo!
Jíloviště
7. 5. 2006
Vonoklasy
góly: Kuba Hrubý 3x
3
2
Jíloviště
14. 5. 2006
Hvozdnice
góly: Kuba Hrubý, Verča Marková, Michal Kalenda
2
3
Jíloviště
21. 5. 2006
Dobříč
góly: Kuba Hrubý 9x, Lukáš Vačkář 5x, Jana Marková 2x,
17
0
Michal Kalenda
27. 5. 2006 Dobřichovice Jíloviště
5
0
Zatím žáci drží stále druhé místo v tabulce, držíme palce!

24. 6. 2006 od 9:00 hodin se koná na našem hřišti
již tradiční fotbalový turnaj.
Celodenní výkon fotbalistů bude hodnocen v restauraci
„U Hastrmana“ s taneční zábavou.
Zveme všechny příznivce sportu a zábavy.
M. Hrubá
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Dětské sportovní odpoledne
připravili tradičně naši sportovci na oslavu Mezinárodního dne dětí v sobotu 3. června 2006. Nejen deštivé,
jako vloni, ale i mimořádně chladné počasí letošního léta se umoudřilo a na dobře připravená sportoviště na
našem hřišti, kam přišli děti měřit své síly, svítilo skoro celý den sluníčko, které sice moc nehřálo, ale přispělo k hezkému odpoledni. Desítky duhových bublin a bublinek, které děti vypouštěli při vyhlašování
výsledků získanými bublifuky, ještě umocnily radost dětí z pohybu a společenství svých vrstevníků.
V několika disciplínách bojovalo o nejlepší umístění skoro padesát dětí.
Pořadatelé je rozdělili do pěti kategorií.
V té nejmladší, kde byli kluci i holčičky do šesti let, stáli na stupních vítězů takto:
Hod na klauna:
1. Anička Veselá
2. Anetka Verbeščuková
3. Martínek Šmíd

Hod na plechovky:
1. Evička Tobolková
2. Péťa Kovařík
3. Simonka Ježková

Běh na 30 m:
1. Martínek Kardiak
2. Hanička Černá
3. Tomášek Vermach

Hod tenisovým míčkem:
1. Lukášek Hartl
2. Radeček Holub
3. Evička Veinhauerová

Za účast byl odměněn i Honzík Veinhauer. Kája Stolinová odešla domů dříve než bylo slavnostní vyhlášení
výsledků.

Ve skupince děvčat od 7 do 9 let probíhalo hodnocení jako:
dvojboj – běh na 60m a střelba ze vzduchovky:
1. Simona Černá
2. Natálie Tymichová
3. Nikola Berková

trojboj – hod na klauna, vrh koulí a hod na plechovky tenisovým míčkem:
1. Eva Žertová
2. Barbora Tobolková
3. Simona Černá

Za účast si ceny odnesly Kristýna Lachoutová, Adéla Šedivá, Adéla Kratochvílová, Julie Holubová, Zuzana
Šmídová a Izabela Adresová.
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Dětské sportovní odpoledne
Ve stejných disciplínách soutěžila i děvčata od 10 do 12 let :
dvojboj:
1. Denisa Pospíšilová
2. Jana Krejčová
3. Renata Hudečková

trojboj:
1. Renata Hudečková
2. Denisa Pospíšilová
3. Dominika Křenková

Na startovní listině byla ještě Markéta Rákosníková, Zlata Maňáková a Tereza Tobolková.
Kluci závodili v kategorii 9–12 let. Tak je jasné, že větší šanci na vítězství měli ti starší:
dvojboj:
1. Richard Lébl
2. Martin Rada
3. Filip Kratochvíl
trojboj:
1. Richard Lébl
2. František Andres
3. Martin Vala
Statečně bojovali i Patrik Ježek, Lukáš Hudeček,
Milan Černý a Olda Nový.

V poslední skupince soutěžili chlapci a děvčata ve věku 13–15 let v pětiboji. Konečné umístění dopadlo takto:
1. Jana Marková
2. Linda Vranešičová
3. Jakub Hrubý
4. Jakub Hošek
5. Lukáš Vala
Skupinky dětí doprovázely, kromě maminek, tatínků, babiček a dědečků, již osvědčené pořadatelky a rozhodčí z řad příbuzných i přátel. Milan Černý moderoval a ozvučil průběh odpoledne písničkami z českých
pohádek.
Ty děti, které se ještě neodvážily zapsat na startovní listiny, si mohly vyzkoušet některé discipliny „nanečisto“. Navíc připravili naši hasiči Michal Petřík, Petr Šmíd ml. a Jan Koďous stříkání džberovkou na plechovky. Než byly výsledky spočítány soutěžily děti v jízdě na kole, tříkolce, skákaly v pytlích a vyzkoušely si
„běh“ ve vysokých holinách. Za vše dostávali sladkou odměnu. Nechyběly ani koláče se zapečenými mincemi, které statečně „držel“ na stojanech Renda Hudeček. Na sportovištích dále pomáhali také J. Krejčí, L.
Ježek mladší i starší, Petr Šmíd, Mirek Hrubý st. a další.
Největší kus práce odvedla Maruška Hrubá., která přispěla i na buřtíky, co si děti opékaly na závěr na ohníčku. Na odměny pro děti poskytl prostředky obecní úřad spolu se sportovci, Pavel Šmíd věnoval ovoce a děti
se osvěžovaly krájeným melounem.
Díky všem, kteří přiložili ruku k dílu. Za rok se přijdeme zase podívat, jak nám děti vyrostly a jak jich přibývá.
L. Fatková
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Foto: L. Ježek st.

Dětské sportovní odpoledne
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LAS WELLAS OPEN 2006
III. r oč n í k
Tradiční turnaj v nohejbale dvojic se uskutečnil 8. 5. 2006 na hřišti u Velasů.
1. místo Velas – Flegl (109 let)
2. místo Čech – Fresl
3. místo Krištůfek A. – Šmíd Pavel
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Pozvání do Mníšku pod Brdy
kostel sv. Václava – koncert duchovní hudby
Městské kulturní středisko ve spolupráci
s agenturou The Prague Concert Co.,
americkou agenturou ACFEA
a Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy
vás zvou na vystoupení amerického
smíšeného sboru

PILGRIM CHURCH
OF CHRIST CHOIR
(Wheaton, Maryland),
který se uskuteční v úterý 4. července 2006
v 18.30 hod. v kostele sv. Václava v Mníšku
pod Brdy.
Příspěvek na uspořádání koncertu je jako
vždy dobrovolný.

SKALECKÁ POUŤ BUDE 22.–23. ČERVENCE
Letošní Skalecká pouť se uskuteční o víkendu 22.–23. července 2006
V sobotu 22. července ráno se můžete připojit k poutnímu procesí od kostela sv. Václava do poutního
areálu Skalka, doprovázenému souborem staré hudby Ritornello.
Mši sv. v areálu Skalka bude 22. července dopoledne sloužit J. Em. kardinál Miloslav Vlk.
Po mši sv. vystoupí soubor Ritornello na Skalce se svým programem barokních písní.
V kostelíku sv. Máří Magdalény bude po skončení mše sv. slavnostně otevřena výstava maleb ak. mal.
Jiřiny Adamcové – Legendy o sv. Františkovi.
V neděli 23. července v 18.30 se v kostele sv. Václava uskuteční koncert duchovní hudby (zpěv, varhany,
viola) s převážně mozartovským repertoárem.
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