
Až večer všem dětem zahoří od svíček ve šťastných očích tisíce hvězdiček,
ozdoby zazáří jak zimní náledí a z dálky tichounce zaznějí koledy,

vánoční stromeček se trochu ukloní, zaprská prskavkou, zvonečkem zazvoní:
BBiimm  bbiimm  bbaamm,,  bbiimm  bbiimm  bbaamm,,  vveesseelléé  vváánnooccee  vváámm!!

M. Kratochvíl - Štědrý večer

řř íí jjeenn,,   ll iiss ttooppaadd,,   pprroossiinneecc
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Sloupek starosty

Vážení spoluobčané,

po mé odmlce v minulém čísle Zvonice, rád se zase s Vámi podělím o některé informace z dění v naší
obci.
• Dne 15. září 2005 pan P. Bukovský rezignoval na funkci místostarosty i člena ZO. V oznámení o rezig-

naci uvedl:
Z osobních důvodů pro velkou časovou zaneprázdněnost se vzdávám funkce místostarosty obce, předse-
dy sociální komise a mandátu zastupitele k 15. září 2005.
Na zasedání ZO č. 7 dne 12. 10. 2005 byl zvolen do funkce místostarosty pan L. Ježek počtem 5 hlasů.
Druhým kandidátem na tuto funkci byl pan M. Petřík.
Prvním náhradníkem za pana P. Bukovského na kandidátce volební strany Hasiči obci byl pan Ing. M.
Cvrček, který rezignoval na mandát člena ZO po doručení oznámení o nastoupení do funkce člena zastu-
pitelstva obce Jíloviště. V rezignaci uvedl:
Oznamuji Vám, že rezignuji na mandát člena v zastupitelstvu obce jako náhradník z kandidátní listiny
volební strany Hasiči obce. Toto rozhodnutí pramení ze skutečnosti, že do konce volebního období zbývá
pouhý rok, což je podle mého názoru příliš krátká doba na moje působení v zastupitelstvu obce.
Druhým a posledním náhradníkem byla paní M. Součková, která na zasedání ZO č. 7 složila slib člena ZO.
Rád bych využil této příležitosti a poděkoval panu P. Bukovskému za práci kterou vykonal ve funkci mís-
tostarosty, člena ZO a popřál mu mnoho spokojenosti v soukromém životě, v podnikání a hlavně hodně
zdraví.
Novému členu ZO paní M. Součkové přeji pevné nervy a uspokojení z práce člena ZO a panu L. Ježkovi
ať mu chuť do práce v ZO vydrží!

• ZO na svém zasedání č. 7 schválilo dodatek č. 1 ke schválené smlouvě o dílo s firmou REKOMONT a. s.
V tomto dodatku č.1 v článku V. Cena a platební podmínky se potvrzuje, že konečná cena díla po vypra-
cování realizační projektové dokumentace nebude vyšší než 4 986 244,09 Kč vč. DPH. S touto cenou díla
firma REKOMONT a.s. vyhrála výběrové řízení. Zhotovitel se dále zavazuje, že dne 1. 11. 2005 zahájí
provedení díla a dílo dokončí do 30. 5. 2006. Podmínkou splnění termínu zahájení provedení díla je řádné
předání staveniště. ZO bude schvalovat ještě dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě, ve kterém bude upřes-
něn platební kalendář.
Pro obec je velmi důležité, aby se rekonstrukce ČOV uskutečnila v roce 2006. Důvodem dodržení tohoto
termínu rekonstrukce je současný technický stav ČOV, který nedovoluje splnit emisní hodnoty vypouště-
ných odpadních vod, tak jak stanovuje nařízení vlády č. 61/2003. Současné platné povolení o vypouštění
odpadních vod platí pouze do 31. 12. 2007 s tím, že do té doby musí být vydáno povolení nové, umožňu-
jící vypouštět odpadní vody s hodnotami, které budou v souladu s výše uvedeným nařízením vlády. Hod-
noty podle nařízení vlády č. 61/2003 v žádném případě stávající ČOV není a nemůže splnit a proto vodo-
právní úřad v případě, že by ČOV nebyla zrekonstruována nové povolení nevydal. Pokud tedy nedojde do
termínu 31. 12. 2007 k rekonstrukci a uvedení ČOV do trvalého provozu, dojde k jejímu zaslepení a
odpadní vody se budou muset vyvážet na jinou ČOV. Jenom pro Vaši informaci přibližné náklady na
vyvážení odpadních vod do nejbližší ČOV, která je na Zbraslavi, by se pohybovaly kolem 1 mil. Kč/rok.
Kdyby dále obec pokračovala s vypouštěním odpadních vod s neodpovídajícími limity do Jílovišťského
potoka, následovaly by sankce od Inspekce životního prostředí za nedovolené vypouštění odpadních vod
a tato sankce by mohla být udělena až do výše 10 mil. Kč a při opakovaném zjištění až do výše 20 mil.
Kč.
K finančnímu krytí investiční akce rekonstrukce ČOV se vrátím v příštím sloupku starosty.

• Pro obyvatele Hájenska, je důležitá informace o vybudování zrychlovací čerpací stanice, která umožní,
aby obyvatelé Hájenska měli ve svém vodovodním řadu stálý tlak. Zainvestování této investiční akce zaji-
stí firma TECHMA s.r.o., která provádí rekonstrukci Baxovy vily. Stavebník se zavazuje stavbu provést
podle uzavřené dohody do 31. 8. 2006.

• Příští rok obec čekají dvě splátky úvěru od ČSOB a.s. První splátka bude dne 25. 6. 2006 ve výši 175 000,-
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Kč a druhá dne 25. 12. 2006 ve výši 1 975 000,- Kč. Tato druhá splátka bude splacena ze spoření občanů,
kteří uzavřeli smlouvu u Raiffeisen stavební spořitelny a.s. Proto Vás bude určitě zajímat informace, jak
ukončení smluv bude probíhat. Paní R. Kovaříková z referátu správy úvěrů PO, Raiffeisen stavební spo-
řitelny a.s. nám poslala tuto informaci:

Vážený pane Dostálek,
na základě našeho telefonického hovoru Vám zasílám předběžné informace o ukončení smluv stav. spo-

ření vinkulovaných ve prospěch obce Jíloviště. Vzhledem k tomu, že většině smluv uplyne zákonná lhůta 60
měsíců od uzavření smlouvy v 4-6/2006, zkontaktuje Vás 2-3 měsíce předem náš obchodní zástupce, který
provede všechny potřebné kroky k ukončení smluv, případné změny apod. O konkrétním postupu při ukon-
čení smluv Vás bude informovat přímo tento zástupce. Ve většině případů je domluven s obecním úřadem
datum, kdy obchodní zástupce navštíví obec a ve spolupráci s obecním úřadem zajistí formality potřebné
k ukončení smlouvy. Pokud v průběhu cyklu stavebního spoření došlo k úmrtí je nutné zajistit rozhodnutí
soudu o dědictví,ve kterém bude konkrétně uvedeno, kdo smlouvu o stavebním spoření zdědil (netýká se
pozůstalé manželky/manžela – ze zákona dědí smlouvu o stavebním spoření automaticky. Bez tohoto roz-
hodnutí nemůže být v žádném případě smlouva ukončena.

Pro Vaši informaci posílám formulář na ukončení smlouvy, ale upozorňuji, že se jedná o formulář k dneš-
nímu dni a ještě může dojít k nějaké změně.

Zdravím
Radka Kováříková

Raiffeisen stavební spořitelna a.s., referát správy úvěrů PO, Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3

• ZO schválilo Dohodu o přechodu závazků a povinností se Státním fondem životního prostředí ČR a v této
dohodě je uveden konec roku 2007 jako termín, po kterém může obec prodat plynovodní řad některé z ply-
nárenských společností a mít tak možnost uhradit zbylou částku úvěru u ČSOB a.s. Ke dni 1. 1. 2008 bude
výše úvěru 3 980 000,- Kč.

• Když už jsem u peněz, tak bych Vás také chtěl informovat, že by obec při naplněném rozpočtu na rok 2005
měla mít na BÚ k 31. 12. 2005 částku kolem 2 280 000,- Kč, ale podmínkou je, že nenastanou pro obec
žádné nepředvídatelné výdaje.

• Dne 20. 10. 2005 proběhlo na OÚ dílčí přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2005. Závěr toho-
to přezkoumání je:
PPřřii  ddííllččíímm  ppřřeezzkkoouummáánníí  hhoossppooddaařřeenníí  nneebbyyllyy  zzjjiiššttěěnnyy  cchhyybbyy  aa  nneeddoossttaattkkyy..
Děkuji paní Šedivé a paní Tvrdoňové za práci na OÚ jejímž výsledkem je tento závěr o přezkoumání hos-
podaření obce.

• Nynějšímu ZO zbývá do konce volebního období již pouze jeden rok. V roce 2006 se dokončí rekon-
strukce ČOV, vybuduje přečerpávací zrychlovací stanice, zrekonstruují se některé komunikace jako např.
komunikace K Trnové atd. Věřím proto, že naše obec Jíloviště bude stále hezčí a hezčí a Vám všem se
v ní bude stále lépe a lépe žít.

Vážení spoluobčané,

máme na Vás velkou prosbu. Potřebujeme pomoci! V naší obci se začíná rozšiřovat vandalismus. Jsou to
například pomalované čekárny, nepořádek na chodnících, převrácené dopravní značky, vytrhané dřevěné
plaňky v plotě u dětského hřiště atd. Toho kdo to dělá jsme nepřistihli, ale vše nasvědčuje tomu, že to dělá
část „nudící“ se mládeže z naší obce. Proto Vás rodiče prosím, kontrolujte více své děti! Zajímejte se více
o to co Vaše děti dělají ve svém volném čase! A Vy „nudící“ se mládeži, znovu Vás zvu na OÚ. Možná při-
jdeme společně na to, jak můžete lépe trávit svůj volný čas.

Těším se na Vás
Karel Dostálek

Starosta
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Vážení spoluobčané,
toto dvojčíslí Zvonice budete číst před vánočními svátky, kdy do konce roku 2005 bude zbývat pár dní,

a tak bych rád Vám všem na závěr svého sloupku popřál jménem ZO a OÚ Jíloviště

Hezké a klidné vánoční svátky, 
všechno nejlepší, 

hlavně hodně zdraví a dobré nálady v roce 2006.
Karel Dostálek

starosta

Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku 2005 a proto je čas se ohlédnout trochu zpátky.Poděkujme nyní společně všem, kteří
se letos a také v předešlých letech podíleli na oživení společenského života na Jílovišti.

Jsou zde dva silné spolky. Na jejich činnosti se, jak jistě víte, některé rodiny podílejí prací již třetí a možná
i čtvrté generace členů, závodníků, hráčů, činovníků ale i pořadatelů, prostě těch, kteří se nebojí i přiložit ruku
k dílu. Pokusím se jmenovat ty, bez kterých se žádná větší pořádaná akce neobejde. Alespoň já si ji nedove-
du představit. Pokud někoho opomenu, odpusťte mi, mrzí mne to. Ale vaši kamarádi a děti a mládež, pokud
se jim věnujete na vás nezapomenou. Takže jmenovitě děkuji všem členům rodiny Šmídů, Marků, Hrubých,
Černých, Tellerů a dalších za činnost v tělovýchově. U hasičů pak nelze přehlédnout práci rodiny Petříků,
Fatků, Mourečků a dalších nejmenovaných.

Nejvíce vážení přátelé oceňme a poděkujme za práci s dětmi a mládeží. Všem těm, kteří organizovali dět-
ský den, karneval, vítání občánků, mikulášskou nadílku, různé soutěže a utkání a kdoví co ještě. Já osobně si
nejvíce cením a děkuji vedoucím družstev mládeže hasičů, fotbalistů, dříve také turistů, roztleskávaček a dal-
ších.Vy všichni co se o život v obci zajímáte víte, kteří dříve byli a kteří jsou to nyní.Za to, že vychází tento
občasník Zvonice chci poděkovat všem jeho přispěvatelům: Marii Ulbrichové i Hrubé, Iljovi Sedlákovi a
hlavně Libušce Fatkové, která to celé dává dohromady.Pokud se týká práce na internetových stránkách obce,
děkuji paní Daně Tvrdoňové a Petrovi Šmídovi mladšímu.Děkujeme také všem občanům, kteří chodí nejen
fandit, ale i pomáhat a nakonec z jejichž obecních prostředků se většina akcí pro mládež spolufinancuje za
laskavého přispění některých místních podnikatelů – sponzorů. Tak těmto všem jmenovaným a také všem
občanům přeji jménem výboru pro kulturu, sport a mládež hodně pevné zdraví, optimismus, dobrou pohodu,
velké úspěchy v práci i sportu.Také pohodu a spokojenost v soukromém životě v roce 2006.

Ladislav Ježek starší
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Do Nového roku

pøejeme všem ètenáøùm Zvonice

pevné zdraví, hodnì elánu a sil

do všech pracovních i osobních aktivit

a pokojné vánoèní svátky.

Rádi bychom naplnění těchto slov přáli i sobě, abychom vytrvali ve vydávání Zvonice i nadále. Děkuje-
me všem, kteří nám pomáhají.

Na naši výzvu k poskytnutí příspěvků z prázdnin a dovolených nepřišel žádný obrázek ani vyprávění a tak
otiskujeme náš zážitek z jednoho letního dne, kdy na Jílovišti „přistál“ balon.

Za redakční radu L. Fatková, foto L. Ježek
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dopolední hraní dětí s rodiči v naší dobře vybavené herně 

úterý
09,00 – 11,30 hlídání dětí (ve věku od 2,5 roku) +
dopolední program 
10,45 – 11,30 „muzicírování“ – rytmické, hudební,
taneční hrátky spojené s pískáním na flétničky 

středa
09,00 – 11,30 volná herna pro rodiče s dětmi 
10,00 – 10,45 keramické dopoledne pro nejmenší 

čtvrtek
09,00 – 11,30 volná herna pro rodiče s dětmi 

vstupné: volná herna ... 20,- Kč/hodinu,
program ... 50,- Kč/45 minut,
hlídání ... 50,- Kč/hodinu
Pro více informací volejte prosím 777 247 395 (Mgr. Tulingerová) 

Školička pro nejmenší
Rodinné a kulturní centrum Klínec

Vejvodova Zbraslav 23. 9. 2005

Je už opravdu hezkou tradicí,  že vždy v pátek před jílovištským posvícením vystupuje na našem travna-
tém hřišti fotbalového oddílu dechová kapela. Stejně jako loni i letos k nám přijela „Kleine Blassmusik“
z Eissingenu v Německu. Nepřijeli však na naše posvícení, ale na jubilejní 10. ročník festivalu dechových
orchestrů Vejvodova Zbraslav.

Za krásného slunečného počasí nám
s chutí hodinku zahráli a potom jsme s ni-
mi chvíli  přátelsky poseděli u sklenice piva.

Asi čtyřicet spokojených diváků jim po
každé české písničce, na kterou se kapela
specializuje, hlasitě aplaudovala. Na závěr
jsme jim  popřáli hodně úspěchů, alespoň
tolik, co dosáhli v loňském ročníku.

Stany, které zakoupil obecní úřad, po
loňské deštivé zkušenosti, jsme zatím
nemuseli stavět. Snad přijdou vhod už
napřesrok.

Přijdete se podívat?  Přijďte. Už teď vás
srdečně zveme.
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V říjnu letošního roku jsme se rozloučili s panem

Vladimírem Kunclem,
který zemřel věku 72 let.

Výtvarně spolupracoval s naší redakční radou a byl autorem mnoha a mnoha veselých plakátů, kterými
zvali na společenské akce v Jílovišti, občany i přespolní, místní hasiči a sportovci.

V srpnu 1992 namaloval a napsal první hlavičku našeho Zpravodaje a do prosince 1994 byl jeho obrázek
s hotelem Hubertus a jeho oblíbenými lesy v záhlaví tohoto měsíčníku.

Po šestileté odmlce se vrátily jeho obrázky na titulní stránky naší již Zvonice a setrvaly tam po celé tři
roky. V tomto období jsem ho často navštěvovala a vím, že pro něho to nebylo jen malování. Vždy moc pře-
mýšlel o tom, aby vyjádřil kresbou i svou myšlenku. Myslím, že se mu to dařilo a překvapoval nás svými
nápady.

O jeho „vinšovačkách“ a obětavé činnosti u místních hasičů bylo již na našich stránkách psáno. U příle-
žitosti 60. výročí založení SDH v Jílovišti udělal tablo, které visí na stěně v hasičské zbrojnici a je hezkou
památkou, ale i odkazem pro nás.

V jeho domku v Lomené ulici začalo být smutno po odchodu jeho životní partnerky paní Evy Schweine-
rové, v listopadu loňského roku. On sám ztrácel zájem o svět kolem sebe. Snažili jsme se opět ho zapojit do
dění kolem Zvonice, ale obrázek otištěný na první stránce letošního prvního vydání byl posledním, který pro
nás vytvořil.

Skončily jeho procházky s pejskem i jeho malování.
Rozlučme se s ním v předvánočním čase jeho kresbičkami, které namaloval pro Zvonici č.12 v roce 1995.
S jeho ostatními obrázky se určitě při nejbližší příležitost opět setkáme. Máme je všechny schované.

Za redakční radu L. Fatková

Rozloučení
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Slovo čtenářů

Přímo v centru obce nám vyrostla restaurace. Uprostřed prázdnin se otevřely její dveře a nemají šanci se
zavřít. V tom největším parnu prošel personál i pivní zařízení zatěžkávací zkouškou a myslím, že výborně.

Hezké posezení uvnitř i na zahrádce s dětským zařízením přímo lákalo, zrovna tak, jako milí a usměvaví
obsluhující. Jídelní lístek je bohatý na výběr, nápojový také. Myslím, že každý odchází spokojený a rád se
vrátí. A protože bydlím naproti, mohu potvrdit spokojenost hostů. Navíc je to v obci jediné kulturní zařízení,
kde je možné pořádat jak taneční zábavu, tak i různé akce pro děti.

První taneční zábavu zde uspořádali místní sportovci – tradiční jílovišťské posvícení a další akce se chy-
stají. Máme se na co těšit!

Smutnější a méně kulturní je chování chlupatých čtyřnohých miláčků, kteří se venčí na Pražské ulici, bez
ohledu na upozornění a na to, že je ulice čistá, upravená a projde zde nespočet lidí za den a hlavně malé děti.
A nejlepší je, když si člověk nějaký ten „poklad“ přinese na botě až domů, protože bezohledný páníček nebo
panička nechá svého miláčka vykonat potřebu přímo u sousedova plotu. Ale doufejme, že se dočkáme „bez-
hovínkové“ ulice, když už jsme si vymohli vstup do Evropské unie.

-Hrubá-

Co je u nás nového?

Jednou, když jsem sešlapával plastové láhve, které dávám do pytle a příležitostně s nimi zajedu ke kon-
tejneru se ke mně připojil náš pes a zvědavě mě pozoroval.

Jeho postoj mě vybízel: „Tak mi také jednu hoď, abych si mohl hrát!“
Tak jsem mu jednu láhev opravdu hodil a podívejte se, jakou jsem mu tím udělal velkou radost. Ani jsem

mu nemusil nic předvádět a vysvětlovat. A netrvalo mu ani minutu než ji upravil tak, že byla velmi vhodná
pro sběrnu tříděného odpadu.

A tak mu je nyní pravidelně servíruju na trávník a on vždy spojí pro něj příjemné s tím, co je pro nás velmi
užitečné.

Po Vánocích ho ještě vyzkouším, jestli by byl také schopen likvidovat krabice a krabičky, které zbudou
po rozbalení dárků. Když na to nepřijde sám, tak mu to názorně a odborně za pomoci vnoučat předvedu. A to
by bylo, aby to nebylo.

Hlavně, že se nebudou muset pánové Retmans a Jeřala dvakrát na Jílovišti točit.
S výsledkem Vás opět seznámím v aprílové Zvonici.

Váš pravidelný čtenář a pečlivý třídič odpadu.

Jak připravit PET láhve do kontejneru
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Už jste navštívili novou restau-
raci/pizzerii U Hastrmana? Pokud
ne, přečtěte si následující článek
pro inspiraci…

Od léta má Jíloviště o jednu
atrakci navíc. Je jí restaurace s ide-
ální polohou ve středu obce, kte-
rou si otevřeli pro radost všech
Jílovišťáků, přespolních i jich sa-
mých manželé Hastrmanovi. Ná-
por zájemců v prvních dnech po
otevření byl obrovský, krásné
letní počasí a čas dovolených
přímo vybízely k návštěvě restau-
race se zahrádkou, na níž je terás-
ka pro hosty s hezkým posezením
a dětským koutkem. To bylo hek-
tolitrů piva, které protekly pípou!
Obsluha, která musela zapome-
nout na institut zavírací hodiny,
k ránu znavena opouštěla lokál,
aby se za pár hodin vše opakova-
lo…Co víc si začínající restaura-
tér může přát?

Restaurace je zařízena s vku-
sem, žádná přemrštěná výzdoba
obvyklá pro nové restaurace ve
snaze zaujmout výstavou replik
rádoby starožitných předmětů (už

je toho moc, řekl bych, restuarace
se pak podobají jako vejce vejci a
nevytvářejí si svůj styl). Rozdělení
restaurace na pivní část pro věčně
žíznivé štamgasty a část restaurač-
ní je velmi šťastná. Přijdete-li na
oběd či večeři s rodinou či příte-
lem, nemáte náladu poslouchat
pivní výkřiky od vedlejšího stolu,
naopak zajdete-li si na pivo, ne-
musíte se cítit omezeni k diskuzi o
fotbale, která zajímá jen stejně
potrefené spolustolovníky. Prav-
da, některé stoličky u baru jsou již
standardně obsazeny a na nich
popíjející hosté jsou téměř součás-
tí místního koloritu….ale přesně
to dělá z bezejmenné restaurace
oblíbenou hospůdku s domácí
atmosférou. Velký sál je příslibem
pro radovánky jílovišťského lidu
při příležitostech, kterých se vždy
najde dostatek. Ať jsou to již
posvícení, zábavy, svatby či osla-
vy nejrůznějšího druhu nebo spor-
tovní přenosy.

Jídelní lístek je rozmanitý:
kromě pizzy, která je připravová-
na v peci vytápěné dřevem a jejíž

chuť je srovnatelná s vyhlášeným
Grosettem si můžete objednat
steak či mexickou specialitu.
Z jídel, které jsem si sám odzkou-
šel, mohu doporučit gratinovaný
kozí sýr s medem, mexickou tor-
tillu nebo pokrmy připravené
z lilku a cukety. Naprostou jednič-
kou však byl Chateaubriand, 500 g
toho nejlepšího hovězího. Ale
nezkoušejte sníst tuto porci sami,
nezvládnete to.

A ještě něco podstatného –
v této restauraci se potvrzuje pra-
vidlo stálých hostů: dobré jídlo již
dnes vaří v mnoha restauracích,
ale vstřícná a přátelská obsluha je
to, co umocní Váš zážitek do té
míry, že se budete vracet.

Máme velké štěstí, že hospoda
Pod lesem, která je již patrně nená-
vratně ztracena, byla nahrazena
dvěma výbornými restauracemi,
motorestem rodiny Šíchových a
restaurací rodiny Hastrmanových.

Ilja Sedlák

RReessttaauurraaccee  UU  HHaassttrrmmaannaa
Vás srdečně zve na  SS ii ll vveess tt rroovvsskkéé   vveessee ll íí (hudba, tanec, zábava)

Sobota 31. 12. 2005 – začátek v 19,30 hodin

Rezervace a podrobnosti o akcích na tel. č. 777 348 533

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Otvírací doba během vánočních svátků 2005
23. 12. 11,00–22,00
24. 12. zavřeno
25. 12. 11,00–22,00
26. 12. 11,00–22,00
31. 12. 11,00–15,00  19,30–03,00
1. 1. 2006 13,00–22,00

Gastrokoutek Ilji Sedláka
Restaurace U Hastrmana, Jíloviště



byl opět příležitostí poměřit si síly se sbory, které
v naší okrskové a okresní soutěži nepotkáváme.

V kategorii dětí startovala za SDH Jíloviště dvě
družstva. Jana Marková, Bára Šedivá, David Pařízek,
Aneta Maňáková, Veronika Pařízková, Veronika
Marková a Denisa Pospíšilová dosáhli z naší „výpra-
vy“ nejlepšího umístění.

Škoda, že pro technickou závadu (spadnutí hasič-
ské přilby) nebyl uznán čas z prvního pokusu našich
dětí, který byl bezkonkurenčně nejlepší – pod 23,00.

Špatně si nevedlo ani naše druhé družstvo: Jirka
Lachout, Filip a Adélka Kratochvílovi, Nicola
Čechová, Fanda Čech, Kuba Hrubý a Jana Krejčová.
Projevila se zvláště zkušenost starších – Jirky
Lachouta, který, jako strojník, dokázal dobře „zabo-
jovat“ i na připojení rozdělovače.

Tradičně se na této soutěži nedařilo našim ženám
a po skoro kuriózních pokusech, z kterých nedokon-
čily ani jeden jim „domácí“ upřímně děkovali, že
posunuly jejich závodnice na předposlední příčku.

Našimi smolařkami byly: Marie Kirchmannová,
Věra Mihálová, Vlasta Pospíšilová, Hanka Krejčová,
Petra Marková, Monika Čámská a Tereza Marková.

Dobrý výkon podali naši muži, kteří se umístili
v první polovině výsledkové tabulky.

Jíloviště A: Dan Hudeček, Mirek Petřík ml.,
Michal Petřík, Martin Kovařík, Jarda Cígler, Tomáš
Trkovský, Tomáš Cígler

Jíloviště B: Petřík Mirek st., Karel Špaček, Zde-
něk Trkovský, Karel Neuman, Pepa Obermajer ml.,
Radek Moureček, Jirka Lerch,

KKaatteeggoorriiee::  dděěttii  mmllaaddššíí
pořadí SDH čas

1. Lipence 26,31
2. Stodůlky 27,44
3. Zličín 31,53

KKaatteeggoorriiee::  dděěttii  ssttaarrššíí
pořadí SDH čas

1. Lipence 24,66
2. Jíloviště A 25,6
3. Stodůlky 26,22
4. Řepy A 27,53
5. Jíloviště B 29,65
6. Řepy B 30,09
7. Zličín 40,29

KKaatteeggoorriiee::  mmuužžii  
pořadí SDH čas

1. Třebonice 21,84
2. Zličín 22,5
3. Jíloviště A 23,25
4. Jíloviště B 25,13
5. Lipence 27,28
6. Stodůlky 28,53
7. Řepy 33,84
8. Velká Chuchle 40,06
9. Zbraslav A 40,19
10. Zbraslav B 44,75

KKaatteeggoorriiee::  žžeennyy
pořadí SDH čas

1. Zličín B 24,07
2. Třebonice 27,75
3. Zličín A 28,78
4. Řepy 32,56
5. Lipence 44,31
6. Jíloviště N
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Hasiči

Memoriál Josefa Bednáře v Lipencích – 17. 9. 2005
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P L A M E N 2005 – 2006

V sobotu ráno vyjelo 15 dětí a početná skupina
rozhodčích z našeho sboru zahájit další kolo soutěže
PLAMEN. Počasí už kolem osmé hodiny slibovalo
krásný slunný podzimní den.

Trasa vedla hezkým prostředím v oblasti Petrova.
Na šesti stanovištích prokazovaly děti svoje znalosti
a dovednosti ve střelbě, uzlování, topografii, zákla-
dech první pomoci, překonání vodorovného lana,
požární ochraně a určitě i ve vytrvalosti a fyzické
zdatnosti.

Na start se postupně postavily tři pětičlenné hlíd-
ky SDH Jíloviště.

SSee  ssttaarrttoovvnníímm  ččíísslleemm  1100::
Nicola Čechová
Janička Krejčová
Simonka Černá
Adélka Kratochvílová
Milan Černý
(celkové umístění 17.)
SSttaarrttoovvnníí  ččíísslloo  1177::
Jirka Lachout
David Pařízek
Filip Kratochvíl
Matěj Klucký
Kuba Klucký
(celkové umístění 21.)
SSttaarrttoovvnníí  ččíísslloo  2277::
Veronika Pařízková
Veronika Marková
Aneta Maňáková
Denisa Pospíšilová
Kuba Hrubý
(celkové umístění 3.)

Mezi 26 zúčastněnými hlídkami z 15 sborů okre-
su Praha – západ si naši mladí hasiči vůbec nevedli
špatně a z třetího místa se dá dobře útočit na přední
umístění v požárně technických disciplínách jarního
kola soutěže.

Konkurence je veliká, vítězná hlídka z SDH Jílo-
vé je kvalitním soupeřem, stejně jako tradičně
mladí hasiči ze Sloupu (2. místo). Klínečtí nám
„šlapou na paty“ ze čtvrtého místa a je potřeba se
dobře připravit.

Po celou dobu závodu nám „fandila“ Natálka
Tymichová s rodiči, kteří pomohli i s dopravou dětí
na soutěž.

Hned po soutěži byly k dispozici úplné výsledky
z jednotlivých disciplín, tak jsme mohli vyhodnotit
přípravu a zjistit, kde děti dostaly trestné body za
zbytečné chyby. Je co zlepšovat.

S nácvikem střelby tradičně pomáhal pan Krejčí
a dětem se většinou dařilo. Někdo musí zlepšit fyzič-
ku, jiný pozornost nebo své znalosti.

Teď nás čekají spíše zájmové činnosti, ale přípra-
vu nesmíme podcenit a začít s ní včas.

Všem, kdo nám s dětmi pomohli a pomáhají moc
děkujeme.

Fatková

Závod požárnické všestrannosti – Davle 8. 10. 2005
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Rozsvěcení vánočního stromu u hasičské zbrojnice – 17. 12. 2005

Stolní tenis – turnaj pro dospělé i děti U Hastrmanů a v HZ – o vánočních svátcích

Výroční valnou hromadu v restauraci „U Hastrmana“ – 21. leden 2006

Týdenní pobyt dětí v Jizerských horách – únor 2006

se svým členem Vladimírem Kunclem, který se vlastně stal, díky svému koníčku – malování, jílovišťským
hasičem. Při svých každodenních jízdách se zastavoval u nás v hospodě „Pod lesem“ na jídlo. Jeden večer
tam zastihl Slávu Špačka a Karla Marka, jak se dohadují nad nějakým hasičským plakátem. Slovo dalo slovo
a on se nabídl, že jim ho nakreslí. Později mu pomohli najít na Jílovišti skromný podnájem. To už byl jen krů-
ček k tomu, aby ho umluvili, aby dělal ve sboru jednatele.

Jeho velkou láskou však byla hasičská auta. Jejich opravě a údržbě věnoval hodně svého času a věnoval
ho rád.

Dalším velkým koníčkem bylo malování. Jeho obrázky na „Vinšovačkách“ k různým životním jubileum
hasičů byly vždy milé a humorné.

Tyto kresby zůstanou památkou na člověka, který byl vždy ochoten přiložit ruku k dílu. To dokázal na pří-
stavbě hasičské zbrojnice. Loučíme se s ním jeho oblíbeným sloganem: „Čím jste vy, byli jsme i my, čím
jsme my, budete i vy“.

Podle článku Lidé mezi námi Zvonice 1/2000

Hasiči

Co chystáme ?

Hasičský sbor se rozloučil

Sbor dobrovolných hasičů v Jílovišti děkuje všem svým členům
a příznivcům, kteří podpořili v tomto roce jeho činnost svou prací,
finančními příspěvky a účastí na akcích pořádaných hasiči a věří, že tak
bude i nadále.

Spokojené vánoční svátky,
veselého Silvestra

a bezpečných 365 dní roku 2006
přejí hasiči Jíloviště



Opět po roce nastávají vánoce,
všude kolem vládne shon,
voní koření, purpura a pečení.
Ptáčkové ke krmítkům létají,
něco k snědku hledají………

Chystání vánoční výzdoby a pečení cukroví začíná obvykle dlouho před Štědrým dnem. Různé ozdoby dříve
nesly znaky oslav Slunovratu, tvarem připomínaly slunce (kulaté věnce, koule). Využíván byl hlavně přírod-
ní materiál – jablíčka, ořechy, sušené plody, sláma, chvojí a také pečivo.

ZZkkuussttee  ttřřeebbaa  oozzddoobbyy  zzee  ššiiššeekk..
Někdy stačí mašlička, větší a více rozvinuté
šišky můžeme použít jako tělíčko figurek.
Hlavu uděláme z kuličky vaty, kterou zaba-
líme do fáčoviny. Na šátky a čepice použije-
me textil či krajku, obličej domalujeme
fixem a hlavičku k šišce přilepíme.

NNeebboo  zz  oořřeecchhoovvýýcchh  sskkoořřááppeekk::
Košíček – půl ořechu, držadlo z proužku
papíru, uvnitř jeřabiny a slaměnka.
Rybička – dvě půlky slepit a mezi vlepit tla-
mičku, ocas a hřbetní ploutev, vystřižené
z papíru nebo látky
Labuť – do dvou půlek vlepit tělo z bílého
papíru a ořech natřít na stříbrno.

Pečeme –                                                    vyzkoušejte – nepečeme

VVaanniillkkoovvéé  bboobbeeččkkyy TTaattrraannkkoovvéé  kkoouullee
– máslo 250 g – tatranka  3 ks
– hladká mouka 400 g – cukr moučka 125 g
– mleté ořechy 100 g – Hera 125 g
– moučkový cukr 100 g – rum 2 lžíce
– vanilka, rozinky – lískové nebo vlašské ořechy

Ze všech přísad vypracujeme těsto a tvoříme Tatranky dáme do mrazáku, pak nastrouháme.
drobné bobečky, do kterých vmáčkneme Rozpustíme tuk, přidáme cukr, rum,
rozinku. nastrouhané tatranky a necháme ztuhnout.
Po upečení obalíme v cukru. Tvoříme koule a obalujeme v mletých oříšcích.

Obrázky ve Zvonici si můžete vybarvit.

Vánoční koutek
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Sport  v  J í loviš t i

A co naše „áčko“ ?

Minuly prázdniny a opět se začalo sportovat na hřišti.
Žáci zahájili podzimní kolo 4. 9. 2005 ve Vonoklasech a vyhráli 0:2

4. 9. 2005 Vonoklasy JJíílloovviiššttěě góly: Kuba Hrubý, Jana Marková
0 2

11. 9. 2005 JJíílloovviiššttěě  Hvězdnice
0 1

18. 9. 2005 Dobříč JJíílloovviiššttěě góly: Kuba Hrubý 3x, Lukáš Vačkář 2x, Verča Marková, 
2 8 Martin Velebil, Michal Kalenda

25. 9. 2005 JJíílloovviiššttěě  Dobřichovice góly: Kuba Hrubý 2x, Martin Velebil
3 12

2. 10. 2005 Čísovice JJíílloovviiššttěě góly: Michal Kalenda 3x
0 3

9. 10. 2005 Choteč JJíílloovviiššttěě gól: Lukáš Vačkář
0 1

16. 10. 2005 JJíílloovviiššttěě  Kosoř góly: Kuba Hrubý, Lukáš Vačkář, Michal Kalenda
3 3

Žáci nám předvedli hezký fotbal, kterého se na domácím hřišti zúčastňovalo okolo 50 fanoušků a za to jim dě-
kujeme. Podzimní kolo malí fotbalisté zakončili na 2. místě v tabulce, pod vedením Mirka Hrubého ml. – díky!

Po posledním zápase 16. 10. 2005 měli kluci slavnostní oběd v restauraci „U Hastrmana“, kde se o všechny
zúčastněné vzorně téměř celé odpoledne staral ochotný obsluhující personál.

Chtěla bych touto cestou poděkovat za nemalé finanční dary manželům Hastrmanovým, pánům Pavlovi
Šmídovi, Petrovi Markovi, Petrovi Vačkářovi, Kájovi Neumanovi a Mirkovi Hrubému st., kteří klukům
přispěli na slavnostní posezení.

Děkuji i klukům za slušnou reprezentaci naší obce ve fotbale.

Podzimní kolo se začalo hrát už 20. 8. 2005 ve Všemírech prohrou 1:3
Vypadalo to, jako kdyby obuli kopačky poprvé.

20. 8. 2005 Všemíry JJíílloovviiššttěě gól: Pavel Krištůfek
1 3

27. 8. 2005 JJíílloovviiššttěě  TK Dobřichovice
0 4

3. 9. 2005 Klínec JJíílloovviiššttěě góly: Pavel Krištůfek, Zdeněk Peclinovský 
0 2

10. 9. 2005 JJíílloovviiššttěě  Jeneč gól: Honza Švarc
1 5

17. 9. 2005 Dolany JJíílloovviiššttěě góly: Pavel Tůma 2x, Honza Švarc
4 3

24. 9. 2005 Zbuzany JJíílloovviiššttěě góly: Petr Bělohlav, Zdeněk Peclinovský, Pavel Krištůfek
1 3

1. 10. 2005 JJíílloovviiššttěě  Tursko góly: Honza Švarc, Pavel Krištůfek, Tomáš Cígler
3 1
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Sport  v  J í loviš t i
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8. 10. 2005 Dobrovíz JJíílloovviiššttěě
5 0

15. 10. 2005 JJíílloovviiššttěě  Statečnice góly: Honza Švarc, Aleš Novák
2 0

Protože Aleš už odrostl žákovskému fotbalu, začal hrát za „A“ mužstvo a je úspěšný. Přejeme, aby se mu
dařilo stále a pomohl tak našemu fotbalu.

22. 10. 2005 Roztoky JJíílloovviiššttěě gól: Pavel Krištůfek
2 1

Trenér neustále řeší problémy s docházkou hráčů na zápasy. Jak je vidět z výsledků, žáci mají větší
zodpovědnost než dospělí.

A ještě drobná připomínka k rozjetým fanouškům. Nelíbí se mi výrazy, které někteří používají bez ohledu na to,
že mezi diváky jsou i děti. Ale vůbec je to nesportovní až nechutné chování místních. Proč? Chceme sportovní
výsledky? Tak se také sportovně chovejme. Nejsem žádný moralista, ale dost často mi zatrne, co dokáží
fanouškové křičet a myslí si, jak jsou chytří a vtipní. Nemá to s fanděním naprosto nic společného! Někteří jsou
dokonce bývalí fotbalisté a co dokázal? Kopat pralesní ligu – nic víc. Fandit svému mužstvu není to samé jako
nadávat. Význam si můžete najít v odborných knihách, budou k tomu stačit Pravidla českého pravopisu nebo
Ottův naučný slovník a určitě to pomůže ke slušnému chování člověka 21. století. Potom teprve můžeme mluvit
o „fandovství“.

–Hrubá–

Sportovci přejí všem občanům Jíloviště

štědré vánoční svátky štěstí, spokojenost,

zdraví a hezké sportovní zážitky v roce 2006!



� 16 �

ZZVVOONNIICCEE měsíčník obce Jíloviště – MK ČR E 12563
Vydává výbor pro kulturu a sport OZ Jíloviště: L. Ježek-předseda, L.Fatková,
RNDr. M.Ulbrichová, M.Hrubá, M. Černý, R.Moureček
Sazba a tisk: Pragoeduca – PhDr. Zdeňka Kubrová, Antala Staška 80, 140 00 Praha 4
Uzávěrka příštího čísla: 9. ledna 2006

10. prosince od 16,00 a 18,00 hod.

VVAALLIIAANNTT  ((VVeellkkáá  BBrriittáánniiee))

Malý ptáček s velkým srdcem - to je Valiant, poštovní holub, který se přihlásí jako dobrovolník pro
doručování válečných zpráv. Odletí do Londýna a stane se členem elitní holubí letky. Najde spoustu
kamarádů a dokáže, že stateční mohou být i ti úplně nejmenší.

Český dabing – v titulní roli Vojta Kotek

17. prosince od 18,00 a 20.15. hod.

LLEEGGEENNDDAA  OO  ZZOORRRROOVVII  ((UUSSAA))

Muž s černou maskou se vrací, aby zachránil chudé a utlačované obyvatele Kalifornie před hamižností
jejich vládců. Nyní je však otcem desetiletého syna a boj za spravedlnost ohrožuje nejen jeho vlastní
život, ale i bezpečí jeho rodiny…V hlavních rolích Antonio Banderas a Catherine Zeta-Jones.
Širokoúhlý.

PPřřiipprraavvuujjee  ssee::

DOBLBA (14. 1. 2006)

NOČNÍ HLÍDKA (21. 1. 2006)

HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR (4. 2. 2006)

HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ (11. 2. 2006)

Nashledanou v kině!

KINO MNÍŠEK POD BRDY
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