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Všechny naše občany srdečně zveme!



SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

je čas prázdnin a dovolených. Někteří z Vás se ještě těší na dovolenou, jiní, tak jako 
já, Vám ji mohou jen tiše závidět. Moje čtrnáctidenní dovolená se vydařila, i když ve 
druhém  týdnu  nebylo  moc  hezké  počasí.  Místem  mé  dovolené  byla  Vysočina, 
chatička u rybníka Velké Dářko, který se nachází blízko Žďáru nad Sázavou.  

Krajina kolem Velkého Dářka je překrásná, krásné louky, koupání, příjemné výlety na 
kolech, pohoda. Kraj je to však díky počasí velmi tvrdý. Když začne foukat vítr, hned 
Vám je najednou zima. Pro obyvatele Žďárského okresu je pracovních příležitostí 
málo, a proto si práce každý kdo ji má, váží.  Přes pravděpodobné finanční potíže 
obyvatel jsou vesnice čisté a hezky upravené. U většiny rodinných domů je fasáda 
opravená  a  nově  natřená  s  posekanou  trávou  na  zahradách  a  veřejných 
prostranstvích, s upravenými skalkami a záhony kytiček. Ploty jsou nízké – max. 150 
cm vysoké. V každé obci najdete opravený nebo nově vybudovaný kostel, kapli nebo 
kapličku. Jedna obec však převyšuje úpravností obce ostatní – jmenuje se Radostín. 
Snad je to dáno jejím názvem, ale potkáte v ní jen usměvavé a ochotné obyvatele. 
Obec  leží  v  620  m nadmořské  výšky.  Má  157  obyvatel.   Z toho  89  obyvatel  je 
v produktivním věku.  Průměrný věk obyvatel je 43 let. Popisných čísel je 119 a čísel 
evidenčních  –  chalup  -  je  přibližně  stejný  počet.  V létě  se  počet  obyvatel  v obci 
rozroste  až na 400.  Co mě  velmi  překvapilo,  až šokovalo,  že  i  přes nízký  počet 
obyvatel v obci aktivně  působí divadelní spolek Mladí ochotníci se stoletou tradicí, 
Sbor  dobrovolných  hasičů,  Český  svaz  žen  a  občanské  sdružení  „Přátelé 
Radostína“. Pro všechny obyvatele obce funguje tenisový klub, pořádá se hokejový 
turnaj, lyžování v Radostíně a nohejbalový turnaj. Také se pořádají zájezdy, besedy - 
třeba pro seniory. Ještě větším překvapením pro mě bylo, že obyvatelé obce mají o 
dění v obci velký zájem a aktivně se do něho zapojují. Nově si vybudovali např. kapli 
sv. Rosálie, která byla vysvěcena nynějším panem kardinálem Dominikem Dukou. 
Jenom jsem mohl závidět!

Jaký je to rozdíl proti Jílovišti. Dění v naší obci probíhá bez Vašeho většího zájmu. 
Příkladem může být Vaše malá účast na veřejném zasedání zastupitelstva obce č. 5 
(s  účastí  5  obyvatel),  i  když  jedním  z  projednávaných  bodů  bylo  rozhodnutí 
zastupitelstva obce o umístění nového OÚ. Ani tento bod Vás však na zasedání 
nenalákal. Je to škoda, protože se mělo rozhodovat o budoucnosti naší 
obce.  Buď  bude  obec  pouze  noclehárnou,  nebo  Vám  nabídne 
možnost se scházet, rozvíjet se a poskytne Vám možnost smysluplně 
využívat Váš volný čas.

Znovu bych rád zopakoval, tak jako v minulé Zvonici, že naše obec nemá ani školku, 
školu,  kostel  nebo kapličku a hlavně  ani  žádné prostory,  ve  kterých byste se Vy 
občané, maminky s malými dětmi, ale i mládež, mohli scházet. Důležité pro obec a 
tedy i pro Vás je, aby v obci vznikl objekt, ve kterém by byla



� školka,
� pošta,
� společenský sál,
� obecní úřad, knihovna a archiv,
� prostory,  ve kterých byste měli  možnost se scházet a to hlavně  senioři, 

mládež a maminky s malými dětmi, 
� místnosti pro ordinaci např. praktického lékaře nebo zubaře.

Zastupitelé obce se v různém na zasedání č. 2/2011 shodli, že takový objekt může 
vzniknout buď

1) vybudováním na obecním pozemku parc.  č. 236/1 (u úpravny vody),
2) využitím objektu restaurace, služeb a obchodu č.p. 260,
3) využitím objektu hasičské zbrojnice,
4) rekonstruováním stávající budovy  OÚ.

Po zvážení všech výhod a nevýhod jednotlivých variant mělo zastupitelstvo obce dne 
9.  6.  na  zasedání  č.  5/2011  jednu  z těchto  variant  vybrat  a  schválit.  K tomuto 
rozhodnutí  však  zastupitelstvo  nedospělo,  pouze  odsouhlasilo  vytvoření  pracovní 
skupiny ze zastupitelů ve složení JUDr. Jan Nekola, Mgr. Ivo Černý a Ing. Jan Vorel, 
která  připraví  pro  zastupitele  na  zasedání  č.  6  podrobné  podklady  (finanční, 
výhodnost  nebo  nevýhodnost  jednotlivých  variant  atd.),  na  základě  kterých  by 
zastupitelstvo obce mohlo kvalifikovaně jednu z variant vybrat.

Karel Dostálek 
Starosta

Z RADNICE

Obec Jíloviště zve všechny nově 
narozené občánky a letošní 

prvňáčky,

na tradiční  v í t á n í   10.  září 2011  od 16:00 hodin

v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

Srdečně zveme i děti, které v obci žijí, ale nemají zde trvalý pobyt. Aby dostaly malou  
upomínku, je potřeba nahlásit se na obecní úřad u paní M. Šedivé do konce srpna 
2011.

Fatková.



Cestovní pasy pro děti  - důležité upozornění!

podle portálu Ministerstva vnitra a aktuálně.cz

Možná jste se již někteří z vás setkali se skutečností, že od 1. 7. 2011 není prováděn  
zápis dětí do cestovních dokladů rodičů.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné 
pro  všechny  státy  Evropské  unie,  skončilo  30.  června  2011  zapisování  dětí  do 
cestovního pasu rodičů.  

Platnost  zápisů,  které byly provedeny do tohoto data,  skončí  26.  června 2012. V 
současnosti je vydání cestovního pasu pro děti dobrovolné. Podle unijního nařízení 
však  začne  nově  platit  zásada  „jedna  osoba  –  jeden  pas“!  Správní  poplatek  za 
vydání standardního cestovního pasu pro dítě  mladší 15 let přitom zřejmě  v roce 
2012 stoupne na šestinásobek, z nynějších 100 na 600 korun. Počítá s tím novela o 
státních poplatcích, kterou navrhuje Ministerstvo vnitra. Pro cestování po Evropské 
unii stačí lidem nadále občanský průkaz. Do něj lze sice zapisovat i děti, úřady 
pro ně ale doporučují vlastní cestovní doklad - v některých případech totiž v zahraničí 
hrozí problémy, protože v průkazu je uvedeno pouze rodné číslo dítěte.

Od roku 2012 - po startu elektronických občanských průkazů v Česku - mají také děti 
dostávat vlastní průkazy už od narození, ne až od patnácti let jako dosud. 

Současně má po 26. červnu 2012 výslovně platit, že děti musí mít vlastní doklad 
(průkaz nebo pas) i při cestách s rodiči po Evropské unii.

Cestovní pas pro děti do 15 let se vydává v ČR ve lhůtě do 30 dnů, s platností 5 let. 

Občané  Jíloviště  si  mohou  zažádat  na  pracovišti  Městského  úřadu  Černošice  v 
Podskalské 19, Praha 2.

Fatková



ZE ZASTUPITELSTVA

ZE  ZÁPISU  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE 
JÍLOVIŠTĚ 

č. 5 / 2011 ze dne 9. 6. 2011

Přítomno: 9 zastupitelů a 5 občanů

                                                                                                                          

ZO projednalo a schválilo:

� Rozpočtové opatření č. 3/2011 (nákup nových košů u autob. čekáren, 
oprava havárie vodovodu na hřišti  a střechy OÚ) – ZO bylo s rozpočtovým 
opatřením seznámeno, neschvalovalo jej.

� Závěrečný  účet  za  rok  2010. Obec  hospodařila  v  roce  2010 
s přebytkem.

� Rozpočtové opatření č. 4/2011.  V příjmech je navýšení z poplatku za 
užívání veřejného prostranství (pokládka nn vedení v ulici Hasičská), za odvoz 
bioodpadu a za poskytování služeb.

Výdaje jsou upraveny v položkách:

� Silnice - vybavení zrcadly v ulici K Dubíčku, opravy a údržba (podle zjištění 
současného stavu silnice v ulici Pražská navýšení o 250 tisíc korun).

� Voda - vícepráce na rekonstrukci vodovodního řadu a elektrické energie.
� Dětské hřiště - protiskluzová dlažba, výměna opotřebovaných herních prvků.
� Pohřebnictví  -  zřízení  obecního  hrobu,  vyklizení  hrobky  předávané  novým 

majitelům.
� Postup  při  budování  vodovodní  přípojky  z  obecního 

vodovodního řadu. Žadatel si zainvestuje vodovodní přípojku z vlastních 
finančních  prostředků  a  část  umístěnou  na  obecním  pozemku  převede 
bezúplatně obci.

� Mandátní  smlouvu s panem JUDr.  L.  Hirešem, který  řeší  sporné 
případy komunikací v obci

� Vypovězení  smlouvy  se  svozovou  společností  komunálního 
odpadu  AVE  s.r.o. Hlavním  důvodem  vypovězení  této  smlouvy  jsou 
finanční náklady, za které nám svozová společnost účtuje odvoz 110 l, 120 l, 
240 l  a  pronajatých  1100 l  nádob na komunální  a  tříděný odpad.  Nového 



výběrového řízení se zúčastňují společně obce Jíloviště, Líšnice a Černolice. 
Je předpoklad, že vítězná svozová společnost komunálního odpadu nabídne 
obcím lepší finanční podmínky. 

� Úhradu  vícenákladů  za  provoz  vícekapacitního  vozidla  – 
kloubového autobusu na autobusových linkách 317 a 321 ve výši 1304,- Kč 
měsíčně.

Informace: 

� Kolaudace stavební části (komunikace, přípojky nn atd.) vrtu JL5 (jedná se o 
akci  Rozšíření  prameniště  Jeptiška)  proběhla  dne 24.  6.  2011  bez  závad. 
Kolaudace samotného vrtu JL5 proběhla dne 7. 6. 2011 se závadami. Nebylo 
předloženo  souhlasné  stanovisko  Odboru  životního  prostředí  Černošice  o 
trvalém omezení funkce lesa na částech lesních pozemků parc. č. 399 a 400/1 
a bylo zjištěno, že ve vzorku vody, odebraném na výtlačném řadu, se objevilo 
zvýšené množství chloridů. Voda z vrtu JL5 jich má však minimální množství, 
a proto po jeho připojení bude voda dodávaná do vodovodní sítě kvalitnější. 

� stavba dešťové kanalizace v části ulice Pražská je předána,
� ve  stejné  části  ulice  Pražská  již  byla  dokončena  výměna  litinového 

vodovodního potrubí a probíhá uložení telefonních kabelů do země, 
� je vydáno stavební povolení na stavbu „Jíloviště – Na Plazích kNN demontáž 

nn“ – druhá část,
� řešením  umístění  obecního  úřadu  a  budov  občanského  vybavení  byla 

pověřena pracovní skupina ve složení Mgr. I. Černý, JUDr. J. Nekola a Ing. J. 
Vorel. Výdaje na dosud vypracované studie činí celkem 40 000,- Kč,

� obecně  závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování 
komunálního  odpadu  se  nebude  z  důvodu  žádosti  o  osvobození  platby 
poplatku  měnit.  Žádosti  občanů  o  osvobození  platby  tohoto  poplatku bude 
řešit sociální komise, 

� sběr vysloužilých elektrozařízení, jejich svoz a následné zpracování, bude v 
obci probíhat ve spolupráci s SDH Jíloviště.

    Další zasedání ZO se uskuteční ve čtvrtek 8. 9. 2011 v 19,00 hodin 
v hasičské zbrojnici.

Fatková



CO SE DĚJE V OBCI

DODRŽOVÁNÍ  OBECNĚ  ZÁVAZNÝCH  VYHLÁŠEK 
OBCE

Upozorňuji, že stále platí 
� obecně  závazná  vyhláška  obce  č.  1/2009,  která  stanoví  podmínky  pro 

spalování  suchých  rostlinných  materiálů.  V  čl.  1  jsou  stanoveny  podmínky 
spalování suchých rostlinných materiálů. Spalovat suché rostlinné materiály je 
možné 

o od 1. března 2010 do 31. května 2010 v době od 8,00 hod. 
do 18,00 hod. a v období od 1. září 2010 do 31. října 2010 
v pátek a sobotu v době od 8,00 hod. do 17,00 hod. a v 
neděli od 8,00 hod. do 12,00 hod. 
Jediným místem v obci pro ukládání biologického odpadu 
je určen kontejner u hřbitova.

� obecně závazná vyhláška obce č. 3/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností. V čl. 2 jsou stanovena omezení hlučných činností.

o Noční  klid  je  stanoven dobou od 22.00  hodin  do  06.00 
hodin.  V  této  době  je  každý  povinen  zachovat  klid  a 
omezit  hlučné  projevy.  Mimořádně  lze  pořádat  (např. 
plesy,  večírky,  zábavy  s  tancem)  jen  na  povolení 
Obecního úřadu Jíloviště.

o Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných 
dnech pracovního klidu v době od 12.00 hodin do 22.00 
hodin  veškerých  prací  spojených  s  užíváním zařízení  a 
přístrojů  způsobujících  hluk,  např.  sekaček  na  trávu, 
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

o Organizátoři veřejných společenských a sportovních akcí 
konaných  na  venkovním  prostranství  jsou  povinni  tyto 
akce ukončit do 22.00 hodin.

Karel Dostálek



VÝZVA VANDALŮM

Na přiložené  fotografii 
je  vidět,  že  v  obci 
došlo  na  autobusové 
zastávce  u  Hubertusu 
k poškození vchodové 
postranice  z 
polykarbonátu  u 
čekárny  pro  cestující. 
Stalo se tak krátce po 
její opravě. 
Smutné  je  to,  že 
pravděpodobnými 
vandaly je někdo z 
obyvatel  naší 
obce,  kteří  to  asi 
udělali  z  opilosti, 
pochybného 
hrdinství, hlouposti atd. 
Věřím, že si již po čase uvědomili, jakou hloupost udělali, že se za ni 
stydí a najdou odvahu se k ní přiznat. Velmi by mne jejich přiznání 
potěšilo. 
Chtěl bych je proto upozornit, že každé pondělí jsem na OÚ do 19,00 
h a ve středu do 17,00h.

Karel Dostálek 

ZPOMALOVACÍ PRAHY

Někteří z Vás právem kritizují, proč ještě nebyl osazen zpomalovací práh – retardér v ulici 
Pražská  u  dětského  hřiště.  Původní  se  zcela  rozpadl,  a  proto  musel  být  odstraněn. 

Uvědomuji si, že po jeho odstranění někteří 
neukáznění  řidiči  ihned  zvýšili  rychlost 
svých motorových vozidel při průjezdu obcí 
ulicí  Pražskou.  Jsem  si  také  vědom,  že 
bezpečnost chodců a hlavně dětí musí být 
na této komunikaci co nejrychleji zajištěna. 
Proto obec zadala vypracování projektové 
dokumentace  na  vybudování 
zpomalovacího  prahu,  dvou  polštářů  (viz 
obrázek), který je ohleduplný k autobusům, 
účinný  proti  motorovým  vozidlům,  ale 
bohužel  neúčinný  proti  motorkářům.  Ti 
mezi polštáři lehce projedou. 



Projektová dokumentace musí být schválena dopravcem autobusové dopravy, společností 
Martin Uher, s.r.o., ROPIDEM, který tuto dopravu organizuje, a Odborem dopravy Černošice. 
Dopravce Martin Uher, s.r.o, ani ROPID nám klasický retardér nepovolí z toho důvodu, že při 
jeho  přejezdu  dochází  k poškozování  autobusů.  Ke  všemu  od  1.  září  bude  v určitých 
časových intervalech nasazen na linku č. 318 nízkopodlažní autobus, který je obzvláště na 
tyto přejezdy retardéru choulostivý. 

Protože  vyřešení  rychlé  jízdy  motorových  vozidel  v ulici  Pražská  u  dětského  hřiště  a  u 
restaurace Pod lesem trvá již delší dobu, musí se urychleně zpomalovací prahy realizovat.    

Karel Dostálek

Dětský den.

Odpoledne  plné  sportovních  i  zábavných  soutěží  připravili  pro  děti,  již  tradičně, 
sportovci a hasiči  Jíloviště, za finančního přispění Obce Jíloviště.

V sobotu 4. 6. 2011 přicházeli již před 14:00 hodinou do prostoru tréninkového hřiště 
a bývalého pionýrského tábora děti s dospělými. Někteří „závodníci“ se opozdili a tak 
byli zapisováni do věkových skupinek dodatečně, již za průběhu soutěže. 

Zahájení soutěží oznámil Milan Černý „hlásnou troubou“. Chlapci a děvčata si pak 
užili skákání v pytli, běhání, shazování plechovek, přechod přes kladinu, slalom mezi 
kuželi, ale také střelbu ze vzduchovky, hod granátem a stříkání hadicí na terč.

Bylo slunečné počasí a vydrželo až do konce vyhlašování vítězů. To už hrozily mraky 
i  hřmělo  a  spadly  i  nějaké  ty  kapky  deště.  Předání  cen  i  „dekorování“  všech 
perníkovými  medailemi  proběhlo  ve  velkém  spěchu  a  všichni  jsme  si  přáli 
nezmoknout.

Buřtíky  opékala  paní  Hrubá už pod střechou v  areálu  zázemí fotbalového  hřiště. 
Drobný  deštík  pak  znepříjemnil  začátek  fotbalového  utkání  našich  úspěšných 
sportovců Jíloviště „A“, jehož začátek byl v 17:00 hodin.

Během soutěží  měly  děti  možnost  občerstvit  se limonádou, ovocem (opět  zvítězil 
meloun) a třemi plechy koláčů, které upekla Gábina Hudečková. 

Tak za rok se zase určitě přijdeme podívat, jak nám děti rostou!

Fatková





KAZÍN – CUKRÁK

14. července 2011 se v klidu a bez velké publicity uskutečnil již 18. ročník běžeckého 
závodu do vrchu, který pořádal Athletic veteran club Praha 1982.  Dozvěděli jsme se 
o něm bohužel  pozdě,  ale rádi  otiskujeme informace, které  nám ochotně  poskytl 
„hlavní pachatel“ závodu, Ing. Vladimír Šperk.

� Jak myšlenka tohoto závodu vznikla?

Před 18 lety si čtyři běžci z běžeckého klubu AVC Praha (Athletic veterán klub, kde 
vedoucím byl Václav Chudomel – olympionik) řekli, že si zkusí zaběhat mimo dráhu a 
organizované závody v pěkné přírodě. Jeden z těchto „toulavých běhů“ zamířil i na 
Jíloviště. Skončili jsme tenkrát v hospůdce v Lipencích. Zde se zrodil nápad udělat 
běh oficiálně. Ten se ujal a již každým rokem je tento běh zařazen do seriálu běhu do 
vrchu viz. www.kopec.cz.  Je to nejtěžší běh z celého seriálu.

� Jaký je časový harmonogram závodu?

Časový harmonogram byl dán intervalovým startem, kde start prvního závodníka byl 
v  18:00  hod.  To znamená,  že  závodníci  byli  na  závod  vypuštěni  po  10  sec.  po 
jednom. On by nešel udělat start hromadný s ohledem na bezpečnost závodníků. 
Hned po startu se běží po kazínské skále. Vypustit cca 100 lidí naráz by dopadlo tak, 
že 75% by jich skončilo v Berounce. Celkový čas, který strávíme v lese je necelých 
30-45 minut. I nejpomalejší závodník to zvládne za cca 25 minut. Letos byly ideální 
běžecké podmínky.

� A z cíle zase zpátky?

Po doběhu do cíle se všichni vrátili do hospůdky "Pod Kazínem", kde doplní ionty do 
tělesné schránky a  když hudební  režisér  Českého rozhlasu Igor  Tausinger  nemá 
pracovní povinnosti,  tak zasedne v hospůdce k pianinu a hraje šlitrovky k tanci a 
poslechu.  Někdo  se  koupe,  někdo  usilovně  doplňuje  ionty  a  děvčata  při  klavíru 
nedbajíce bolavých nohou si ještě pěkně zatancují (i když ti běžci jsou pěkný taneční 
dřeva).  Je  to  NÁDHERNÝ  PRÁZDNINOVÝ  VEČER.  V  tu  dobu  všechny  starosti 
odplavou v Berounce.

� Jaká bývá účast závodníků?

Účast bývá tak okolo 100 lidí a přitom tento běh nikterak nepropagujeme tak jako 
firmy Adidas, Nike apod. V letošním ročníku startovalo 94 závodníků.  Běh je bez 



cen,  a tak zde běží opravdu ryzí nadšenci běhu. Letos se například zúčastnil Petr 
Pechek, vítěz pražského maratonu. Myslím, že je to těžký, ale oblíbený běh. 

Závodníci se dopraví na start auty, na kole nebo busem do Lipenců a pak pěšky. 
Další  alternativa  byla vlak do Mokropes a pak na přívoz na Kazín,  ale přívoz už 
nefunguje a tak tato doprava není využívána.

� Takže příští rok bude 19. ročník běžeckého závodu?

Ano. Určitě  trénujte, abyste vylepšili  traťový rekord, který je 9:55 min. A těším se 
naviděnou!

Děkujeme  za  e-mailový  rozhovor.  Ať  se  Vám v  klubu  daří  a  neopouští  Vás  ten 
úžasný elán.

Z výsledných listin, pro případ, že by některý jílovišťský sportovec chtěl poměřit své 
síly: 

� Junioři do 19 let

1.Čorba Martin,2000 Vlašim 15:37

2.Svoboda Zdeněk,1992 Sokol Bratřínov 22:45

� Muži 20 – 39 let

1.Pechek Petr,1983 Kerteam Praha 10:18

2.Slovák Dalibor,1984 Kerteam Praha 10:43

3.Walenfels Jirka,1972 Sokol Vinohrady 11:07

� Muži 40 – 49 let  

1.Kovář Michal,1971 Hisport Praha 11:05

2.Soukup Petr,1965 Kovohutě Příbram 11:24

3.Jánošík Rudolf,1971 Spartak Vlašim 11:49

� Muži 50 – 59 let

1.Slabý Josef,1961 Sedlec Prčice 12:12

2.Minčev Ivan,1957 OK Jihlava 12:21

3.Fliegel Miroslav,1954 Kerteam 13:14



� Muži 60 – 69 let

1.Gregor Jarda,1951 ACOH 14:16

2.Werner Petr,1951 Liga 100 15:12

3.Svoboda Jan,1943 Příbram 15:16

� Muži nad 70 let

1.Čech Jaroslav,1941 Liga 100  Praha 14:39

2.Janeček Jaroslav,1940 PSK Union 16:50

3.Karlík Tomáš,1940 Triatlon Vyšehrad 16:59

� Ženy 20 – 34 let 

1.Poborská Helena,1978 Kerteam 13:00

2.Zemanová Dagmar,1977 Kerteam 13:52

3.Rabiňáková Lenka,1986 RC Basset 14:02

� Ženy 35 – 49 let  

1.Štěpánková Eva,1972 Biatlon Beroun 15:07

2.Borovičková Lenka,1973 VSK Chemie Praha 15:09

3.Flieglová Alena,1962 SABZO 17:13

� Ženy nad 50 let  

1.Mališová Karla,1960 USK Praha 14:35

2.Setinková Zuzana,1957 DGP 15:12

3.Procházková Irena,1957 TJ Háje 16:30

Fatková



90 - Lidé mezi námi

Dovolte mi připomenout, že  ve Zvonici č. 8/2001 vyšel pod tímto názvem článek,  
psaný  RNDr.  Marií  Ulbrichovou,  ve  kterém  blahopřála  paní  Květě  Růžičkové  k  
životnímu jubileu. 
Vyzvedla její dlouholetou práci pro občany a pro obec, do které se zapojila již v roce 
1986, (tehdy jí bylo 65 let) přátelskou výpomocí ve stavební komisi. Jako zastupitel  
„se specializací“ na finance a sociální věci vydržela pak ještě „fungovat“ po tři volební  
období, to je celých 12 let.

Od napsání článku uplynulo 10 let a já s paní Květou Růžičkovou vzpomínala, jak s 
tehdejší starostkou RNDr. M. Ulbrichovou a nynějším starostou Ing. K. Dostálkem, 
který byl v prvním polistopadovém zastupitelstvu místostarostou, získali společným 
úsilím první dotaci na koupi stávající budovy obecního úřadu ve výši 360 000,- Kč. 
Po ní pak následovala další na likvidaci skládky a pak rozšíření hřbitova.
Vyprávěla, jak zůstalo hospodaření obce po oddělení Klínce a Trnové s dluhem 100 
000,- Kč.
Vzpomíná ráda na úterky a čtvrtky, kdy chodila hrát karty k paní Taubenestové, která 
byla prvním sponzorem v novém politickém zřízení státu. Věnovala tehdy obci 100 
000,- Kč a moc tím pomohla ve svízelné finanční situaci. 
O sobě mluvit nechtěla, ale i tak jsem se něco dozvěděla.
Jako malá si se svým starším bratrem a sestrou nejraději hrála „na krám“. Už tehdy ji 
zajímala čísla a počítání.  Narodila se v Ostravě,  kde rodina bydlela. V II. světové 
válce  měla  být  pracovně  nasazena  do  Drážďan,  ale  tatínek  jí  pomohl  se 
zaměstnáním u dráhy. 
Studovat za války nemohla a tak v roce 1946 přišla do Prahy studia dokončit. Zde 
poznala i  svého manžela,  právníka, s kterým prožila spokojených 30 let života. Z 
politických důvodů byl později stíhán a i ona musela odejít z Ministerstva dopravy, 
kde krátce pracovala. Spolu začali jezdit na Jíloviště, kde získala v roce 1971 byt od 
zaměstnavatele  AŽD  (Automatizace  železniční  dopravy).  U  dráhy  začínala  jako 
telefonistka a telegrafistka a do důchodu odcházela z pracovního zařazení hlavního 
ekonoma. 
Politicky se nikdy neangažovala, jejím světem byly a jsou čísla a práce. I dnes ráda 
luští křížovky a hlavně sudoku. Má stále zájem o novelizace zákonů a mnohokrát už 
dobře poradila přátelům a známým v oblasti sociální pomoci.
Její rodinou jsou synové a dcery sourozenců, kteří ji jezdí na Jíloviště navštěvovat.
Začátkem září,  kdy slaví  paní  Květa  Růžičková  své  další  narozeninové  jubileum, 
bude také již třinácté vítání občánků a školáků. Připomeňme si, že to byla ona, kdo 
se zasloužil o zavedení této milé události v naší obci.
A tak jí opět všichni popřejme stálé zdraví, dostatek sil a energie na aktivity, které jí 
zajímají a těší.
Paní Květa Růžičková děkuje všem občanům, kteří jí pomáhají drobnými službami, 
když ruce, nohy a záda již tak dobře neslouží.

Fatková



KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Restaurace pod Lesem
Začátek je vždy ve 20:00

sobota 27.8.2011
Country zábava se skupinou STARÝ KONĚ

Olympiáda Mníšeckého regionu

bude  v  sobotu  27.  srpna  2011 od  14:00  hodin  na  hřišti  v  Čisovicích.  Bude  to  i 
rozloučení s prázdninami a také trochu přivítání nového školního roku.
Každá ze 14 obcí regionu vyšle svá družstva do soutěže. Měřit síly budou v každém 
družstvu 4 děti ve věku do 10 let a 4 dospělí – 2 muži a 2 ženy.
Disciplíny:

� Běh – štafeta 4x 20 m trakaře (jeden drží nohy druhého, který pochoduje po 
rukou),  štafeta  se  předává  plesknutím  ruky  závodníka,  který  je  trakařem 
(trakař je ten, kdo pochoduje po rukou a musí jím být dítě).

� Hod – polenem – hodí každý člen družstva (počítá  se součet hodů  všech 
členů,  špalky  budou  ve  třech  velikostech,  nejlehčím  budou  házet  děti  a 
nejtěžším muži).

� Lano –  přetahování  lana,  soutěží  celé  družstvo,  systém každý  s  každým, 
družstva s největším počtem vítězství  postupují  do finále (vítězství  = jeden 
bod do celkového hodnocení disciplíny).

� Překvapení – tajná disciplína, dopředu můžeme říct jen to, že bude mokrá 
☺.

Program začne ve 14:00 hodin slavnostním nástupem a defilé družstev. Poté budou 
probíhat jednotlivé disciplíny. Souběžně s tím bude nabídnut doprovodný program: 
projížďka na koních, skákací hrad, občerstvení z grilu i jiné, cukrovinky a další. 
Jarmark –  řemeslníci,  zemědělci,  včelaři  apod.  z  obcí  mají  možnost  volného 
prodeje svých výrobků a ukázky své činnosti v rámci regionu. 
Mohou se ozvat i případní sponzoři! Nemusí jít o závratné částky.
Moderovat bude Vlaďka Pirichová, jedna z hlavních tváří Rádia Frekvence 1.
Kontaktní osoba pro obec Jíloviště: L. Fatková libuse.fatkova@email.cz, tel: 728 489 469

I  Jíloviště  bude  mít  mezi  soutěžícími  zastoupení.  Přijďte  povzbudit  naše  
závodníky!!!

Fatková



Běh naděje

Volným pokračováním úspěšných běhů Terryho Foxe (1993 – 2007) je Běh naděje. 
První ročník této humanitární akce spojené s veřejnou sbírkou na podporu výzkumu 
rakoviny a zdravého životního stylu byl uspořádán v roce 2008.

Město Mníšek pod Brdy se zapojilo do BTF poprvé v roce 2000. V neděli  18. září 
2011 zve občany a návštěvníky Mníšku, děti i dospělé,  již na  3. ročník Běhu naděje.

REGISTRACE  (přijímání  příspěvků  a  vydávání  upomínkových  předmětů)  v 
klubovně MKS V Lipkách - již od 9.00!

Hromadný START - v 11.00 od MKS V Lipkách (zde rovněž CÍL)

Sportovní program pro děti i dospělé (TJ Sokol Mníšek) a nafukovací atrakce pro 
děti.

K  dispozici  místnost  k  převlečení  a  k  úschově  věcí.  K  dobré  náladě  bude  hrát 
reprodukovaná hudba.

Vyberte si podle své chuti a možností ze dvou tras (1,5 a 7 km), popis 
tras k dispozici u startu. Vybranou trasu není nutno běžet! Lze jít, jet na kole nebo na 
jiném vlastní silou poháněném dopravním prostředku (koloběžka, kolečkové brusle 
apod. - vhodné jen pro trasu 1,5 km).

Na shledanou  s  Vámi  se  těší  organizátoři  BĚHU NADĚJE 2011  v 
Mníšku pod Brdy

Město Mníšek pod Brdy,  Městské kulturní středisko Mníšek pod Brdy a TJ Sokol 
Mníšek pod Brdy.

Turistický  kroužek  a  mladí  hasiči  odjíždějí  autobusem v  9:18  hodin  ze  zastávky 
Jíloviště, hl. silnice.

                                          Přidáte se k nám?

Fatková



 „Vejvodova Zbraslav“

XVI.  ročník  mezinárodního  festivalu  malých 
dechových orchestrů

se  koná  pod  záštitou  hlavního  města  Prahy  a  za 
organizační a finanční podpory Městské části Zbraslav ve 
dnech 23. - 25. 9. 2011.

Předběžný časový plán

23.09.2011 pátek

16,00 – 18,00 vystoupení zúčastněných orchestrů  v okolí  Zbraslavi  (i  Jíloviště  na 
hřišti)

18,00 – 22,00 ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN - veřejná vystoupení orchestrů

24.09.2011 sobota

09,00 – 13,00 ČERNÉ DIVADLO JIŘÍHO SRNCE - soutěž orchestrů

10,00 – 13,00 ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN - veřejná vystoupení orchestrů

14,00 – 15,00 HŘIŠTĚ TJ SOKOL ZBRASLAV - mažoretková show

16,00 slavnostní průvod orchestrů s mažoretkami - trasa: ulicí U Národní galerie na

Zbraslavské náměstí.  Po skončení průvodu společný koncert všech zúčastněných 
orchestrů a

mažoretkových skupin na Zbraslavském náměstí. Koncert „VEJVODOVY KAPELY“ s

vyhlášením výsledků soutěže, dirigent: Josef Vejvoda

19,00 – 22,00 ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN - festivalová veselice

25.09.2011 neděle

10,00 ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN - MATINÉ



Or-fea Praha, festivalová a organizační kancelář, cestovní agentura, 
ve spolupráci se

Zbraslavskou kulturní společností a syny Jaromíra Vejvody se těší 
na vaši účast!

Festival se koná pod záštitou hlavního města Prahy a za organizační 
a finanční podpory

Městské části Zbraslav.

HASIČI

Z činnosti zásahové jednotky

V sobotu 2. července 2011 se zúčastnilo 7 členů naší zásahové jednotky (Petřík Mir. 
ml.,  Špaček  K.,  Trkovský  T.,   Balcárek  J.,  Tamchyna  J.,  Nový  J.,  Krištůfek  P.) 
celodenní odborné stáže na HZS v Řevnicích.

Výjezd k zásahu žádný nebyl,  ale prošli  školením na používání dýchací  techniky, 
které bylo zakončeno testy a prakticky si vyzkoušeli záchranu tonoucího. 

15. 7. 2011 likvidace požáru chaty v Bojově

 

„O putovní pohár SDH Jíloviště“  -  25. 6. 2011 

Tréninkové hřiště v Jílovišti  se stalo již potřetí dějištěm soutěže v požárním sportu , 
kterou pořádal náš sbor dobrovolných hasičů.

V soutěži prováděli  závodníci dva požární útoky na vodu a jejich výsledný čas byl 
součtem obou pokusů. Na posledním místě bylo družstvo našich mužů, kterým ve 
druhém pokusu praskly hadice a požární útok byl neplatný. Družstvo mužů Jíloviště 
A získalo poprvé putovní pohár v kategorii mužů pro náš sbor.

Ženy  Jíloviště  své  prvenství  „o  prsa“  neobhájily  a  Putovní  pohár  v  kategorii  žen 
„putoval“ do Klínce.



Počasí se vydařilo,  občerstvení chutnalo a věříme, že příští  rok bude větší  účast 
soutěžních družstev i přihlížejících diváků.

 I. pokus II. pokus celkem pořadí

Klínec – muži 43,16 27,58   70,74 2.

Jíloviště – muži A 32,47 28,38   60,85 1.

Jíloviště – muži B 29,10     -      - 5.

Trnová – smíšené 63,15 46,91 112,06  3.

Dolní Břežany - smíšené 58,74 53,35 112,10 4.

Jíloviště – ženy 37,79 30,72   68,51 1.

Klínec – ženy 34,30 33,99   68,29 2.

Soutěž v požárním sportu – Klínec 5. 7. 2011.

Na tento již tradiční závod, který každoročně  pořádá SDH Klínec, vyslal  náš sbor 
družstvo mužů a žen. Muži: P. Brychta, P. Krištůfek, K. Neuman, bratři Petříkové, K. 
Špaček a T. Trkovský vybojovali mezi šesti zúčastněnými družstvy 4. místo.

Ženy: M. Kirchmannová, J. Krejčová, M. Kyptová, sestry Jana a Jitka Markovy, V. 
Mihálová a D. Pospíšilová  přivezly na Jíloviště pohár za 1. místo. Za nimi skončila 
děvčata z Klínce a Sloupu.

Naše družstva závodila s novými hadicemi, které sbor pro účely požárních soutěží 
zakoupil.

I  v  Klínci  pořadatelům  počasí  přálo  a  odpolední  závod  byl  zakončen  taneční 
zábavou.     





Blahopřání jubilantům

Kulaté životní výročí měl v měsíci červnu Honza Kubát a v září ho 
oslaví jeho manželka  Jára  Kubátová.

Děkujeme za dlouholeté členství a přejeme zdraví, štěstí a 
spokojenost.

     

SDH Jíloviště se zapojil do sběrné akce použitých 
elektrospotřebičů 

s kolektivním systémem  ELEKTROWIN, a. s., která podle zákona zajišťuje oddělený 
sběr  domácích  elektrospotřebičů.  Zpětný  odběr  televizí  a  monitorů  probíhá  ve 
spolupráci se společností ASEKOL, s.r.o.          

Jak budeme sbírat?

Každou sobotu – první byla 25. 6. 2011 - od 10:00 do 11:00 hodin můžete přivézt 
použité elektrospotřebiče k hasičské zbrojnici v Jílovišti. Zde budou shromažďovány 
a při dostatečném množství odvezeny k recyklaci.

Třídění elektrozařízení:

� CHLAZENÍ, TV  -  mrazák, chladnička, televize, apod.
� VELKÝ  SPOTŘEBIČ   -   pračka,  sušička,  myčka, 

sporák, trouba, apod.
� MALÝ SPOTŘEBIČ - mikrovlnná trouba, vysavač, fén, 

topinkovač, apod. 

Pomůžeme vám zbavit  se  starých  spotřebičů,  vy  nám pomůžete  získat  pro  sbor 
odměnu.

Do akce je zapojeno již  240 sborů.    Od začátku sběrné akce v Jílovišti  již  naši 
občané odevzdali 12  velkých spotřebičů a naplnili jeden bag speciálně určený pro 
spotřebiče malé.  Byl  objednán  první  odvoz  společností  ELEKTROVIN.  Děkujeme 
všem, kteří se zapojují. 

Za SDH Jíloviště Fatková



PLÁN AKCÍ HASIČŮ A TURISTŮ

Fatková, Vorel

TURISTICKÝ ODDÍL

Letní červencový tábor v Krásném Buku

Ve druhém červencovém týdnu se uskutečnil již tradiční letní tábor pro jílovišťské děti 
a  mládež.  Při  výběru  místa  měli  tentokráte  oba  hlavní  organizátoři  –  Jaruška 
Šmídová  a  Honza  Vorel  –  mimořádně  šťastnou  ruku.  Pro  letošní  tábor  vybrali 
základnu Českého svazu ochránců přírody v Krásném Buku, který je dnes součástí 
Krásné Lípy. K dispozici jsme měli dům s kuchyní, klubovnou a sociálním zařízením 
a venku klasické stany s podsadou.

Náš tábor se nacházel v krajině utvářené sopečnou činností, ovšem na samé hranici 
Labských pískovců. Za pouhý týden jsme mohli poznat jen nepatrnou část ze zdejší 
překrásné přírody. Nemohli jsme přitom vynechat Právčickou bránu – český přírodní 
div světového významu. 

Tábora se zúčastnilo celkem 23 dětí,  které byly  rozděleny do čtyř  družstev.  Celý 
tábor byl veden v duchu putování společenstva prstenů, jak jej popisuje J.R.Tolkien 



ve stejnojmenné trilogii. Vedoucí každého družstva obdržel na začátku tábora prsten, 
který  měl  na  konci  zničit  vhozením  do  pukliny  Hory  osudu.  I  jednotlivé  hry  se 
vztahovaly k putování společenstva prstenu. Poslední večer se jednotlivá družstva 
vypravila  k  puklině  –  ohni  obestavěnému  čedičem,  kam  byly  prsteny  postupně 
vhozeny. 

Kromě  několika klíšťat a drobných oděrek se dětem nic vážnějšího nestalo. Horší 
byla situace u vedoucích. Honza si v pondělí  hnul bederní páteří a pro bolest se 
skoro  nemohl  hýbat.  Ve  středu  ráno  jej  proto  odvezla  sanitka  do  rumburské 
nemocnice,  kde  dostal  infúzi  a  pak  přesvědčil  lékaře,  aby  jej  propustili  do  péče 
našich zdravotnic. Stejně se do konce tábora už příliš nehýbal.

Že „bábi“ Součková umí výborně vařit, není třeba připomínat. Přesto nelze nezmínit 
meruňkové knedlíky, které se staly zlatým hřebem celého tábora, minimálně v oblasti 
stravování. 

Závěrem bych chtěl poznamenat, že tábor se opravdu povedl, a to zejména proto, že 
se stal  skutečným společenstvím tak, jako společenství  provázející  Froda Pytlíka. 
Ačkoliv občas nějaké zádrhele ve vztazích jednotlivých členů nastaly, vždy jsme se 
dokázali sebrat a pokračovat společně v putování až do konce. A za to patří malým i 
velkým účastníkům veliké poděkování. 

Petr Sporer





SPORTOVCI

Ohlédnutí za minulou sezónou

Minulou  sezónu  naše  A  mužstvo 
dosáhlo  historického  úspěchu,  když 
suverénně  vyhrálo  II.  třídu  a 
postoupilo  do  krajské  I.B  třídy. 
Současně  i  naše  B  mužstvo 
postoupilo  ze  IV.  třídy  do  III.  třídy. 
Takže se jednalo o velice úspěšnou 
sezónu. 

Nová sezona začíná 

A mužstvo - sobota 27.8.2011 zápasem v 10:30 v Hostomicích

B mužstvo - neděle 28.8.2011 zápasem v 17:00 v Jesenici  

Náš první domácí - zápas se odehraje  

B mužstvo - pátek 2.9.2011 v 18:00 proti Hradišťku

A mužstvo - sobota 3.9.2011 v 17:00 proti Březnici

Děkujeme všem,  kteří  se na tomto úspěchu podíleli.  Hlavně  fanouškům, kteří  nás celou 
sezónu podporovali. Největší dík patří našemu sponzorovi Honzovi Nekolovi.

TJ Jíloviště



ZE STARÉ ZVONICE

Posvícení – původ a historie

Mnohé z nás napadne otázka: „Co je to posvícení vlastně za svátek?“

Zapátráme-li v daleké historii, zjistíme, že podle legendy slavil první posvícení král 
Šalamoun, když světil svůj chrám v Jeruzalémě. Každý rok pak ve stejný den pořádal 
hostinu pro svoje přátele na počest vysvěcení chrámu.

Posvícení  bývalo  jedním  z  nejoblíbenějších  svátků  prostého  venkovského  lidu, 
kterým zároveň oslavovali ukončení polních prací. Posvícení v Čechách a hody na 
Moravě  se  slavívaly  na  podzim,  tedy  v  období  kdy  již  byl  nový  mák do  buchet, 
zásoba čerstvé mouky a vajec, zralé švestky na povidla a vykrmené husy na pekáč, 
zkrátka ideální doba na posvícení.

Za starých časů se posvícení slavilo téměř v každé farnosti v jinou dobu. Lidé chodili 
na posvícení konaná v okolních obcích nejen aby navštívili své příbuzné a přátele 
nebo aby něco utržili  prodejem různého zboží,  ale také proto, že se jim díky této 
slavnosti naskýtala možnost dobrého jídla a zároveň odpočinku od práce. 

A  tím,  jak  se  lidé  bavili,  pracovní  morálka  trpěla.  Císař  Josef  II.  chtěl  nějakým 
způsobem sjednotit oslavy v celé zemi, a proto roku 1787 vydal nařízení, kterým lidu 
nařídil  slavit  posvícení  v jeden čas.  Termín stanovil  na neděli  po svátku svatého 
Havla. Poslušní poddaní přijali toto nařízení velice nadšeně. Od té doby slavili třetí 
neděli v říjnu tzv. „císařské hody nebo také havelské posvícení“ a mimo nich dál i 
svoje místní posvícení tzv. „naše posvícení“.

Na Jílovišti, co pamatuji, se slaví posvícení jen jedno, to „naše“, a to vždy sobotu 
před  Václavem  (28.  9.)  někdo  raději  použije  před  Michalem  (29.  9.).   Podle 
historických  pramenů  by  to  mělo  být  neděli  po  svátku  Ludmily  (16.  9.).  Jí  byl 
zasvěcen kostelík,  který měl  stát  na rozcestí  ulice  Pražské,  Zahradní a Hasičské 
někdy  od  roku  1369  až  do  husitských  válek,  kdy  pravděpodobně  zanikl.  Podle 
papežských registří měl odevzdávat půlroční desátek 2 groše. Byl však chudičký a 
podle záznamů  v roce 1384 a 1405 zůstal dlužen. Toto místo bylo našimi předky 
nazýváno „na kostelíku“.

Kdo by znal z vyprávění jiné skutečnosti, napište je.

                             

Podle knihy České tradice a výpisků kronikářky V. Mourečkové zpracovala Fatková.



A  aby  se  letošní  posvícení  vydařilo,  přidávám  jeden  recept  na  výborné  koláče. 
Nejsou  pro  náš  kraj  typicky  posvícenské,  u  nás  jim  říkáme  moravské  nebo 
meruňkové. Vyzkoušejte je, budete překvapeni. 

na těsto: na náplň:

1 kostka droždí (4,2g) půlené  meruňky  bez  pecek  (mohou  být  i 
kompotované)

700 g hladké mouky 300 g měkkého tvarohu

140 g cukru moučky 3 lžíce cukru moučky

320 ml mléka

5 žloutků

250 ml oleje                                                               

na drobenku: dále potřebujeme:

60g másla 1 žloutek na potření koláčků a tuk na potření plechů

80g polohrubé mouky pečící papír

60g cukru moučky

Z droždí, trochu mouky, špetky cukru a asi 50 ml 
vlažného mléka uděláme kvásek a necháme asi 
15 min. kynout na teplém místě. Ze zbylé mouky, 
cukru,  žloutků,  kvásku  a  oleje  vypracujeme za 
postupného přilévání mléka vláčné těsto. Mísu s 
těstem  přikryjeme  čistou  utěrkou  a  na  teplém 
místě necháme asi 1 hodinu kynout. Mezitím si 
připravíme  drobenku,  náplň,  plechy  potřeme 
tukem  a  vyložíme  pečícím  papírem.  Troubu 
předehřejeme na 180°C.

Na pomoučněném vále zpracováváme těsto jako na ovocný knedlík. Půlku meruňky 
klademe řezem dolů. Koláčky pokládáme na plech spojenými cípy dolů, asi 10 cm od 
sebe. Přes těsto vytlačíme do důlku meruňky prohlubeň, naplníme ji tvarohem, který 
jsme vyšlehali  s  cukrem,  a  posypeme drobenkou.  Koláčky  potřeme rozšlehaným 
žloutkem a pečeme asi 12-14 minut do růžova.

Fatková



SUDOKU

INZERCE

Hledáme pronájem garáže.
Oblast Jíloviště, Klínec, Trnová, Líšnice, Všenory a okolí.

Dlouhodobě. Kontakt: Ing. Milan Vahala, milan.vahala@email.cz, tel 773669066..

ZVONICE - Zpravodaj obce Jíloviště – MK ČR E 12563. 
Vydává obec Jíloviště, mediální komise: Ing. Jan Vorel, 
Petr Dostálek, Jiří Tvrdoň, Kamil Suškleb.
Fotografie: Radek Moureček 
Uzávěrka příštího čísla 30.09.2011

Tiskne: Casus Direct Mail a.s. - tiskové a mailingové služby, správce Vrtbovské zahrady na 
Malé Straně, www.casus.cz, 272 088 350 


