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Hromadu dárků, co srdce pohladí,
rodinu, přátele, co nikdy nezradí,
k bohatství krůček, ke štěstí krok,
nádherné Vánoce i nový rok.
Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok přeje čtenářům Zvonice mediální komise:
P. Dostálek, R. Moureček, K. Suškleb, J. Tvrdoň, Ing. J. Vorel

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Zvonice č. 6 je Zvonicí vánoční, a proto hned na
úvod bych Vám všem chtěl popřát jménem ZO
Jíloviště, OÚ Jíloviště, zástupkyně starosty a také
jménem svým, krásné a klidné vánoční svátky,
hodně štěstí a hlavně zdraví v
roce 2012.

Na zasedání č. 8/2011 zastupitelstvo obce neodsouhlasilo, aby
v novém územním plánu obce Jíloviště u obecního pozemku parc.
č. 236/1 bylo změněno jeho využití z „veřejné plochy“ na „plochu
v návrhu“. Tato změna by mohla obci umožnit na něm postavit
například školku, OÚ, ordinace, prostory pro setkávání seniorů a
mládeže, tedy objekty, které by výhradně sloužily pro účely obce a její občany. V platném
územním plánu je tato plocha vedena jako doprovodná zeleň a veřejný park, tedy bez
možnosti jakékoliv výstavby. Pro změnu využití pozemku hlasovali zastupitelé: Libuše
Fatková, Radek Moureček, Karel Dostálek, František Andres, proti byli Jan Vorel, Jan Nekola,
Lucie Hastrmanová a Pavel Šmíd. Zastupitel Ivo Černý se z jednání zasedání omluvil.
Myslím si, že je velká škoda, že mezi zastupiteli nedošlo v tomto bodě ke shodě! Musím také
připomenout, že i kdyby zastupitel Ivo Černý byl pro tuto změnu a počtem pěti hlasů by
mohla být tato změna schválena, nemělo by k ní dojít. Proč? Takto důležitý bod by měl být
schválen minimálně dvoutřetinovým počtem zastupitelů. K tomu však nedošlo a to i přesto,
že ve všech volebních programech jednotlivých sdružení byl slibován rozvoj obce a výše
uvedená výstavba multifunkčního objektu je přesně to, co tento pojem naplňuje.
Takže se budeme muset smířit s tím, že naše obec se stane pouze noclehárnou a Vám
občanům bude moci nabídnout pouze fotbalové zápasy TJ Jíloviště a návštěvu dvou
restauračních zařízení. Škoda!
Karel Dostálek

Z RADNICE
Jaké investiční akce se v roce 2011 v naší obci uskutečnily?
Jsou to:
 připojení nového vrtu JL5 do vodovodního systému obce a jeho kolaudace,
 výměna části vodovodního litinového potrubí v ulici Pražská v délce 185 m,
 prodloužení dešťové kanalizace od OÚ k ulici Lipová,
 vybudování obrubníků mezi chodníkem a komunikací ulice Pražská od OÚ k ulici
Lipová podle projektové dokumentace a vybudování provizorního chodníku,
 vybudování zábradlí u cesty od autobusové zastávky směrem na Mníšek pod Brdy,
 oprava čekáren autobusových zastávek,
 výměna rozpadlého zpomalovacího retardéru za zpomalovací polštáře v ulici Pražská
u dětského hřiště,
 vybudování nových zpomalovacích polštářů u Restaurace Pod lesem.
Je to hodně nebo málo?
Karel Dostálek

Cena vodného a stočného v roce 2011
Zastupitelstvo obce Jíloviště na zasedání č. 8/2011 schválilo pro rok 2011 cenu vodného ve
výši 40,70 Kč a cenu stočného 30,75 Kč, včetně 14% DPH, a tím zvýšení ročního nájemného
na 650 tis. Kč od společnosti VAK Beroun, a.s. za provozování vodovodu a kanalizace v naší
obci. Toto nájemné by z větší části mělo pokrýt náklady na investice do vodovodní a
kanalizační sítě obce v letech 2012 až 2013, které by měly zajistit zvýšení kvality dodávané
vody do vodovodní sítě, její množství a také zkrácení času nalezení poruch na ní.
Karel Dostálek

Plán investic na nejbližší období 2012 - 2013

Lokalita

Popis

Odhad ceny Termín
bez DPH

Úpravna vody
Jíloviště

Částečná stavební rekonstrukce
(stropy, omítka, atd.). Jedná se o
zařízení na výrobu pitné vody, a proto
je nutné dbát na úroveň zdravotního
zabezpečení.
Montáž druhého nového čerpadla na
výtlak z úpravny (nutná rezerva).
Instalace vzdušníků na oba dva
vodovodní řady.

30 000,- Kč

2012 - 2013

80 000,- Kč

2012

50 000,- Kč

2012 - 2013

Úpravna vody
Jíloviště
Výtlačný a zásobní
vodovodní řad

Vodojem Jíloviště
Vodojem Jíloviště
Vodojem Jíloviště

Ochranná pásma
zdrojů vody
Telemetrie

Zdroje vody
Jeptiška a U Ruky
Vodovodní síť
Jíloviště
Kanalizační síť
Jíloviště
Kanalizační stoka
Jíloviště (u okálů)
ČOV Jíloviště

Dokončení opravy střechy (zatéká do
komory – nevyhovující stav).
Stavební opravy stropů – zateplení a
omítky (nevyhovující stav).
Kapacita vodojemu je do spotřebiště
malá. Je nutné vybudovat minimálně
ještě jednu akumulační komoru a tím
zvětšit vodojem.
Opravy oplocení a vykácení stromů, u
kterých hrozí vyvrácení a poničení
zdrojů a jejich oplocení.
Centrální přenosy do dispečinku
provozovatele, modernizace
automatiky a zabezpečení objektů.
Výměna čerpadel – postupná náhrada a
modernizace (4 x).
Navrhnout a osadit úseková šoupata na
síti (cca 4 x) pro potřebu odstávek.
Lokalizovat a odstranit nátok balastních
vod do kanalizace.
Výměna části stoky z důvodu malého
spádu a neustálého ucpávání (nutno
čistit každé tři měsíce).
Dokončit terénní úpravy ve spodní části
ČOV a zprovoznit odběrné místo pro
odvoz kalů.

50 000,- Kč

2012

50 000,- Kč

2012

Zadat
2012
projektovou
dokumentaci
Dle možnosti 2012 - 2013
obce
250 000,- Kč

2012 - 2013

Za 1 ks cca 2012 - 2013
30 000,- Kč
Za 1 ks cca 2012 - 2013
50 000,- Kč
Dle rozsahu 2012 - 2013
Zadat
2012
projektovou
dokumentaci
Dle možnosti 2012 - 2013
obce
Karel Dostálek

Zpomalovací polštáře
Konečně se podařilo oslovit stavební společnost, která je ochotna a schopna vybudovat
zpomalovací polštáře v ulici Pražská u dětského hřiště a u Restaurace Pod lesem. Protože
došlo ze strany některých občanů ke kritice budování zpomalovacího polštáře před
Restaurací Pod lesem, rád bych uvedl:
 ve Zvonici č. 4 byl ze schválené projektové dokumentace uveřejněn obrázek těchto
zpomalovacích polštářů,
 ve Zvonici č. 5 bylo uvedeno, že ke zpomalovacím polštářům u dětského hřiště se
vybudují ještě zpomalovací polštáře před Restaurací Pod lesem,
 dne 15. 9. byla obci předána žádost občanů o řešení nebezpečné dopravní situace
v ulici Pražská, hlavně od OÚ až k Motorestu Jíloviště. Tuto žádost podepsalo 26
občanů obce a na jejím základě obec nechala vypracovat projektovou dokumentaci,
která by tuto nebezpečnou dopravní situaci řešila,

 v projektové dokumentaci jsou navrženy dva zpomalovací polštáře u Restaurace pod
lesem. Dále je navržen přechod pro chodce u autobusové zastávky ve středu obce a
namalování oddělovacích bílých pruhů 6 m komunikace od ulice Lipová ke křižovatce
K Dubíčku,
 projektová dokumentace byla schválena Dopravní policií ČR, odborem dopravy
v Černošicích a také provozovatelem autobusové dopravy v naší obci, společností
UHER,s.r.o.,
 zpomalovací polštáře jsou vyprojektovány tak, že autobus po zpomalení plynule
projede mezi nimi,
 motorové vozidlo musí před zpomalovacím polštářem zpomalit a pak plynule jedním
kolem přejede zpomalovací polštář. Autobusy ani motorová vozidla před
zpomalovacími polštáři nebudou muset zastavovat ani v zimních měsících.
Věřím, že se konečně díky těmto opatřením provoz na celé ulici Pražská zklidní!
Karel Dostálek

Výběrové řízení společnosti pro zabezpečení komplexního nakládání
s odpady na katastrálním území obcí Líšnice, Černolice a Jíloviště
Obce Jíloviště, Líšnice a Černolice společně vyhlásily výběrové řízení na „Veřejnou zakázku
malého rozsahu č. 201103 – Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního a tříděného
odpadu v obcích Líšnice, Černolice a Jíloviště“. Do výběrového řízení se přihlásily dvě svozové
společnosti. Společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. a AVE CZ odpadové
hospodářství,s.r.o. Výhodnější cenovou nabídku na rok 2012 až 2014 podala společnost AVE
CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Zastupitelstvo obce ji na základě tohoto výběrového řízení
na zasedání č. 9/2011 schválilo.
Zde je několik údajů z této cenové nabídky a srovnání s cenami v roce 2011:
Směsný komunální odpad
1 ks kontejneru – 110/120 l
(četnost svozů 1 x týdně)
1 ks kontejneru – 240 l
(četnost svozů 1 x týdně)
1 ks kontejneru – 1100 l
(četnost svozů 1 x týdně)

Cena bez DPH v roce 2011

Cena bez DPH v roce 2012

35,91 Kč

33 Kč

56,20 Kč

56,- Kč

199,- Kč

199,- Kč

188,- Kč

188,- Kč

121,90 Kč

145,- Kč

146,30 Kč

146,- Kč

Separovaný odpad
Plast 1ks kontejneru – 1100 l
(četnost svozů 1 x týdně)
Papír 1ks kontejneru – 1100 l
(četnost svozů 1 x týdně)
Sklo 1ks kontejneru – 1100 l
(četnost svozů 1 x týdně)

atd.
Karel Dostálek

Nepořádek v obci
V obci se opět začíná zvyšovat nepořádek. Je to zejména kolem kontejnerů na směsný odpad
pro chataře a separovaný komunální odpad, ale i v okolních lesích. Moc Vás proto žádám o
spolupráci. Všímejte si, kdo tento nepořádek dělá a nebojte se na OÚ na něj upozornit.
Původce nepořádku dostane pokutu a jeho jméno bude uveřejněno ve Zvonici!
Bohužel, asi je to jediný způsob, jak tímto způsobem dokážeme zvýšit čistotu v naší obci.

Žaloba paní M. Fidrmucové na Obec Jíloviště
Paní Fidrmucová podala dne 11. září 2009 Okresnímu soudu Praha – západ žalobu na
1. Městský úřad Mníšek pod Brdy, Stavební odbor
a
2. Obec Jíloviště
o náhradu škody ve výši 48 293,- Kč, která by měla být způsobena nesprávným postupem či
nezákonným rozhodnutím obou žalovaných.
Okresní soud Praha–západ žalobu paní M. Fidrmucové zamítl a uložil jí, aby každému ze
žalovaných zaplatila náklady řízení ve výši 16 410,- Kč.
Paní M. Fidrmucová se proti tomuto rozsudku odvolala ke Krajskému soudu v Praze, který
dne 13. července 2011 rozsudek Okresního soudu Prahy–západ potvrdil a uložil paní M.
Fidrmucové, aby zaplatila 1. žalovanému náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši 8 055,- Kč
a 2. žalovanému – Obci Jíloviště náhradu nákladů řízení ve výši 19 332,- Kč.
Proti tomuto rozsudku již není dovolání přípustné.
Karel Dostálek

ZE ZASTUPITELSTVA
Ze zápisu zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 8/2011 ze dne
20. 10. 2011
Přítomno: 8 zastupitelů a 2 občané
ZO projednalo a schválilo:
 plán investic do vodohospodářského infrastrukturního majetku obce, který doporučil
jeho provozovatel VAK Beroun, a.s. pro nejbližší období 2011 – 2013.
 návrh smlouvy s Českou pojišťovnou
 zrušení výběrového řízení na společnost pro zabezpečení komplexního nakládání s
odpady na katastrálním území obcí Líšnice, Černolice a Jíloviště a opakovaní výzvy k
podání nabídky a Dohody o centrálním zadávání z důvodu pouze jednoho
přihlášeného zájemce. Zástupci ve výběrové komisi za obec Jíloviště zůstali stejní:
Mgr I. Černý, R. Moureček a náhradník Ing. J. Vorel.
ZO projednalo a neschválilo:
 rozdělení pozemku parc. č. 330/3 o výměře 5 993 m² v ulici Lesní na 5 parcel o
velikosti cca 1 200 m² a návrh vypořádání vlastnických vztahů k parcelám rozšiřujícím
obecní komunikace parc. č. 330/4, 330/5 o výměrách 422 a 167 m², souvisejících s
dělením pozemku.
 stávající územní plán umožňuje v této lokalitě nízkopodlažní bydlení s parcelami nad
2000 m² s podmiňující investicí.
 změnu využití pozemku parc. č. 236/1 u fotbalového hřiště.
Zasedání ZO – 29. 11. 2011 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.
Fatková

Ze zápisu zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 9/2011 ze dne
29. 11. 2011
Přítomno: 7 zastupitelů a 3 občané
ZO projednalo a schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 6/2011, ve kterém ZO schválilo výdaje na
o vybudování zábradlí u cesty od autobusové čekárny Jíloviště hl. silnice, ve
směru na Mníšek pod Brdy ve výši 54 600,- Kč,
o úpravy provizorního chodníku a komunikace v ulici Pražská ve výši 159 734,Kč. Při této příležitosti poděkoval starosta obce Ing. K. Dostálek zastupiteli
R. Mourečkovi za pomoc při jednáních s dodavatelskou stavební společností,
o rekonstrukci dvou a vybudování jednoho světla veřejného osvětlení v ulici
Na Plazích – 1. část.
Naopak se v tomto roce neutratily finanční prostředky na dovybavení
dětského hřiště a nerealizoval se systém dopravní obslužnosti. V souvislosti s

ním informoval starosta obce Ing. K. Dostálek, že Dopravní inspektorát Policie
ČR uložil povinnost odstranit reklamní cedule z plotů občanů a obci tabule
“Vítá vás obec Jíloviště“.
 Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Jíloviště a RWE GasNet, s.r.o. na
obecních pozemcích parc. č. 307/24 a parc. č. 192/4.
 Výsledek výběrového řízení na společnost vyvážející komunální odpad v obci Jíloviště.
Ze dvou přihlášených uchazečů (AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. a Komwag,
a.s.) byla vybrána společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., která svoz
komunálního odpadu v naší obci v současné době provádí.
 Splácení nákladů odvolacího řízení u Krajského soudu v Praze paní M. Fidrmucové ve
výši 19 332,- Kč v měsíčních splátkách 750,- Kč. V žádosti paní Fidrmucové je uvedena
měsíční splátka 500,- Kč. Navýšení bylo navrženo z důvodu ukončení splátky do konce
volebního období stávajícího ZO.
 Neprodávat 200 ks nekótonovaných akcií společnosti Česká spořitelna, a.s.
společnosti FINANCE Zlín, a.s. Hodnota akcií je celkem 80 000,- Kč.
ZO uložilo starostovi obce Ing. K. Dostálovi:
 Připravit podklady pro vybrání nejvhodnějšího pojištění „Odpovědnost za škodu při
výkonu činnosti zastupitele obce“.
 Zajistit stání motorových vozidel v ulici Lomená před rodinným domem č.p. 190 u
plotu pozemku parc. č. 222/7 na obecním pozemku parc. č. 222/10. Stání vozidel
bude ohraničeno kameny ve vzdálenosti cca 30 cm od podezdívky plotu pana B.
Kovaříka.
ZO pověřilo starostu obce Ing. K. Dostálka:
 Aby nechal připravit smlouvu na rok 2012 se společností AVE CZ odpadové
hospodářství, s.r.o. ve dvou variantách. Jednu s variantou paušálního ročního
vyúčtování a druhou s vyúčtováním podle předložené cenové nabídky při výběrovém
řízení.
Informace:
 Zpomalovací polštáře
V současné době byla zahájena výstavba zpomalovacích polštářů na ulici Pražská u
dětského hřiště a u Restaurace Pod lesem. S projektovou dokumentací vyslovil
souhlas odbor životního prostředí v Černošicích, majitel autobusové dopravy
zajišťující dopravní spojení v obci i zástupci Dopravního inspektorátu Policie ČR.
Dlouho se nedařilo získat zhotovitele, přestože bylo osloveno 5 společností. Zakázku
přijala nakonec stavební společnost STARP, s.r.o. Po dohodě bude použita
kombinace asfaltu, dlažby a betonu. Dodavatel zaručuje 3 letou trvanlivost použitých
materiálů.
Až to dovolí počasí, budou zvýrazněny krajnice 6 m komunikace ulice Pražská od ulice
Lipová ke křižovatce ulice K Dubíčku a také se obnoví přechod u autobusové čekárny
v obci.
 Zavedení dvousložkové ceny
Provozovatel vodohospodářské sítě v naší obci Vak Beroun, a.s. nabídl možnost
zavedení dvousložkové ceny pro platbu vodného.
 Obecní komunikace mezi ulicí Hasičskou a K Trnové
Tuto obecní cestu ve špatném stavu upravuje na své náklady stavebník pan Olšák
materiálem, vytěženým ze svého pozemku. Požádal starostu obce Ing. K. Dostálka o

příspěvek na její finální úpravu asfaltovou drtí. Protože stavba této komunikace není
v plánu oprav obecních komunikací, tak zastupitelé nedoporučili příspěvek
poskytnout.
Dotazy občanů:
 Pan S. Baudyš měl dotaz na osvětlení v lokalitě Fr. Smolíka a doporučil opravu schodů
z mostu u hotelu PALACE CINEMA.
Vybudování veřejného osvětlení souvisí s vyřízením vlastnických vztahů ke stávající
komunikaci, která je zakreslena jinak v katastrální mapě, než je ve skutečnosti.
Na opravu schodů se osloví stavební společnost, která buduje v obci zpomalovací
polštáře.
 Paní M. Šmídová upozornila, že výtluky, v říjnu opravované na silnici u Všenorského
mostu, se již znovu obnovily.
 Pan F. Andres poukázal na nevhodné parkování vozů na chodníku u Restaurace Pod
lesem.
 Pan Ing. J. Vorel navrhl, aby termíny zasedání ZO byly plánovány v delším časovém
úseku, a to v úterý pracovní schůzky, ve čtvrtek veřejná zasedání.
 Pan S. Baudyš upozornil na neaktuálnost zpráv na webových stránkách obce.
Další zasedání ZO v tomto roce bude 15. 12. 2011 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.
Fatková

CO SE DĚJE V OBCI

SOUTĚŽ „O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ STROM MĚST A OBCÍ 2011“
probíhá v období od 25. 11. 2011 do 31. 12. 2011 ve dvou samostatných soutěžních
kategoriích: I. kategorie - obce
II. kategorie - města
V Jílovišti rozsvítíme vánoční strom 18. 12. 2011. Pokusme se dohnat ty obce, které byly před
námi. Pokud se objeví „náš“ strom na www.rozsvitimevasevanoce.cz/soutez/,

HLASUJTE!!!
Pořadatel soutěže, společnost BIZMARK, s.r.o., rozdělí mez tři výherce v každé kategorii,
podle umístění finanční příspěvek ve výši 60 000 Kč na nákup ekologických služeb nebo zboží.
Fatková

V sobotu 26. listopadu vytvářely děti z naší obce krásné adventní
věnce.
Za potřebné klestí děkujeme panu Ing. F. Tobolkovi z Lesů Jíloviště.

Betlémy v české kultuře
Tradiční součástí českých vánočních svátků se stalo zdobení
příbytků betlémy. Kdy a jak vůbec tento zvyk vznikl a odkud k
nám přišel?
V roce 1223 opustil Řím se souhlasem papeže Honoria III.
mladý jáhen Giovanni Bernardone. Papež budoucího světce,
kterého zná dnes celý svět pod jménem František z Assisi, nepropustil s prázdnou. Potvrdil
novou řeholi františkánského řádu a dovolil Františkovi, aby oslavil Vánoce s „obzvláštní
nádherou“. František z Assisi se usídlil na zalesněném kopci v Grecciu, kde poblíž své malé
poustevny přetvořil přírodní jeskyni v kapli. Uprostřed vánoční noci se rozžehly pochodně a
okolní obyvatelstvo stoupalo na horu k jeskyni ze všech stran se smolnicemi v rukou, aby se
účastnilo první půlnoční mše. V jeskyni byl žlab naplněný senem a oslík s volkem. Tato
scenérie, kterou chtěl František připomenout prosté prostředí Kristova příchodu na svět, se
stala předobrazem všech dalších jesliček neboli betlémů.
U nás první barokní jesličky začali stavět jezuité v kostelech v šestnáctém století. Tehdejší
betlémy byly mnohem větší než ty, které známe dnes z domácností. Figury byly takřka v
životní velikosti a celá scenérie bývala koncipována tak, aby do všech detailů co nejvíce
vytvářela sugestivní iluzi okolností zrození Páně tak, jak ji křesťanství traduje. Nejstarším a
nejrozměrnějším zachovalým dílem tohoto druhu u nás jsou jesle v kostele Panny Marie
Andělské u kapucínů v Praze na Loretánském náměstí. Byly vytvořeny v roce 1780.
Rakouský císař Josef II. zakázal v rámci osvícenských reforem stavění velkých kostelních jeslí.
I proto se jich bohužel do dnešní doby zachovalo tak málo. Nicméně prostý lid se nechtěl
svých jesliček - i přes přísný zákaz – vzdát, a tak se v Čechách od osmnáctého století hojně
rozšířila domácí výroba menších betlémů. Betlémy byly nejčastěji vytvářeny ze dřeva, dále z
papíru, chlebového či perníkového těsta, slámy, keramiky, případně dalších dostupných
materiálů. Některé byly po vzoru svých barokních předloh bohatě kolorovány.
Prostředí, z nichž pocházeli lidoví tvůrci, se začalo promítat do charakteru betlémů. Mezi
baráčky tak nacházíme různé řemeslníky, v příbramských betlémech pak nesmí chybět
postavičky horníků. Horlivými tvůrci betlémů byli chudí lidé, pro něž byla výroba betlémů
rovněž možností přivýdělku. Proto jsou u nás známy hornické betlémy z Příbramska (to je
vůbec nejrozlehlejší betlémářskou oblastí u nás), jesličky chudých tkalců z horských oblastí
(Orlickoústecko), skříňkové betlémy z Broumovska atd. Lidové betlémy jsou vytvořeny nejen
s velkou řemeslnou zručností, ale také srdcem lidí, kteří na jejich výrobu věnovali značnou
část volného času. Mnohé jsou zpracovány s velkým výtvarným citem a mají vysokou
uměleckou hodnotu.
A kam se můžeme vypravit za krásou betlémů z Jíloviště?
V Karlštejně je celoročně otevřeno muzeum betlémů. Je tu vystaveno 25 starých českých
betlémů vyřezávaných ze dřeva. Můžeme zde obdivovat i betlémy s figurkami z cínu a z
chlebové hmoty. Velikosti betlémů jsou od několika centimetrů až po několik metrů, některé
betlémy jsou pohyblivé.
V Praze lze – kromě již zmíněného betléma u kapucínů na Loretánském náměstí – vidět pod
kostelem P. Marie a sv. Karla Velikého v ulici Ke Karlovu podzemní jeskyni s kolorovanými
postavami svaté rodiny nebo v kostele sv. Martina na Praze 6 perníkový betlém.

V dobříšském zámku se již stala tradicí adventní prohlídka. Prostory zámku jsou ozdobeny
vánoční výzdobou a rovněž betlémy zapůjčenými od příbramských betlémářů.
Na Příbrami se každoročně koná výstava historických i soudobých betlémů umístěná v
postranních kaplích Baziliky Panny Marie (Svatá Hora). Exponáty se rok od roku mírně
obměňují, ale bývá tu pravidelně k vidění např. miniaturní betlém umístěný ve skořápce
lískového oříšku, skříňkové betlémy akademického malíře pana B. Koubka a mnoho dalších
skvostů, především od příbramských autorů.
V galerii Františka Drtikola v Zámečku - Ernestinu je od 6. 12. do 9. 1. výstava „ Příbramské
betlémy aneb Vánoce našich dětí, rodičů a prarodičů“, vhodná i pro děti.
Hornické muzeum Příbram vystavuje v části svého rozlehlého areálu od 5. 12. do 21. 12.
expozici „Vánoce v hornickém domku, tradice a zvyky“.
V neposlední řadě bych ráda upozornila na malou výstavku betlémů, která bude k vidění v
jílovišťské hasičské zbrojnici v rámci tradičního setkání u příležitosti rozsvěcení vánočního
stromu.
Iva Stefanová
Zdroje:
Václav Frolec a kol.: Vánoce v české kultuře, Vyšehrad, 1988
Valburga Vavřincová: Malá encyklopedie Vánoc, Libri, 2003
webové stránky Spolku příbramských betlémářů

Odhalení pamětní desky na všenorské škole
Všenorská škola, která nese ve svém čestném názvu jméno
Josefa Kubálka, připomněla význam tohoto vynikajícího
pedagoga odhalením pamětní desky na budově 2. stupně.
Slavnostního odhalení byli mezi početnými návštěvníky přítomni i
hosté z Kubálkovy rodné obce Svídnice, zástupci sousedních obcí,
krajského zastupitelstva a vysokých škol.
O Kubálkově díle promluvila přední znalkyně dějin pedagogiky
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. z Pedagogické fakulty UK, která
také vysoce ocenila všenorskou školu za to, jak pečuje o památku
skutečně velké osobnosti českého školství.
Pozdrav zaslaly i obě vnučky prof. Kubálka, vysokoškolské
učitelky na univerzitách v Praze a v americké Floridě.
Podvečerní slavnosti na školní zahradě dodalo lesku vystoupení
folklorního souboru Pramínek a položení základního kamene ke
školnímu muzeu mapujícímu dobu J. Kubálka. Škole se podařilo
do příprav zapojit nejen žáky, ale i mnoho rodičů a veřejnost, a
tak svým dokumentárním filmem přispělo i OS pro Všenory.
Návrh netradiční a velmi působivé pamětní desky je dílem
akademického sochaře Petra Váni.
V. Veselý

„Podbrdská keramika“ z keramické dílny „U Šimůnků“ v Klínci a její
znovuzrození
Letos si připomínáme 140 let
od založení keramické dílny
zvané „U Šimůnků“ v Klínci.
Dílny, která vznikla v roce
1871 a vyráběla kromě
klasického hnědého nádobí
na vaření a uchovávání
potravin
i
malovanou
uměleckou keramiku, místně
nazvanou
„Podbrdská“.
Jednalo se o měkkou
kameninu, malovanou pod
glazuru na bílé nástřepí s
typickými rostlinnými a zvířecími dekory, v lidové keramice zcela ojedinělými. Právě tento
výrazný rukopis keramika dostala po roce 1935 zásluhou malíře Zdislava Hercíka a posléze i
jeho žáka, pana Zdeňka Hrubého, kteří keramiku dekorovali. Po tři generace se Klínec pyšnil
touto věhlasnou keramikou, až do roku 1950, kdy byl hrnčíř Josef Šimůnek ze zjevných
důvodů nucen dílnu uzavřít.
V Klínci žiji od narození, vyrábím zde keramiku, kameninu pálenou v peci, kde se topí
dřevem, a zajímám se o keramickou historii naší obce. Od roku 2009 sbírám a schraňuji
materiály o historii této dílny za účelem vydání obrazové publikace. Navštěvujeme
pamětníky a fotografujeme dochovanou keramiku. Při této zajímavé práci jsem se seznámila
s pravnučkou hrnčíře, pana Antonína Šimůnka, Ivanou Švarcovou, která vystudovala
uměleckoprůmyslovou školu a od jara tohoto roku jsme společně započaly s výrobou volných
replik „podbrdské keramiky“, což nás neobyčejně naplňuje a těší. V září jsme se již účastnily
keramických trhů v Berouně, a to s velkou odezvou.
Stále průběžně pracujeme na připravované publikaci a prosíme, pokud máte tuto keramiku
doma, na chatě, půdě, velice rádi ji nafotíme pro náš projekt, nebo případně vykoupíme pro
plánovanou expozici v naší dílně. Jedná se především o závěsné talíře, vázy, džbánky, vše je
většinou signované - Hercík,
Hrubý, nebo zespodu iniciálami Z.
H., často i s datací. Taktéž nás
zajímají fotografie či vzpomínky
pamětníků. Děkujeme!
Další informace a fotografie
keramiky
najdete
na
www.brozova-keramika.cz , nově
vyráběné
repliky
na
www.fler.cz/podbrdska-keramika/
nebo nás kontaktujte na telefonu
604 401 844,
nebo
na
emailu
brozova.keramika@seznam.cz.

V prosinci nás kromě řady vánočních trhů v našem regionu čeká společná výstava v Modrém
domečku v Řevnicích, kde zhlédnete kromě naší keramiky i výtvory dalších výtvarnic, např.
šperky nebo pletenou módu. Vernisáž výstavy je 9. 12. a potrvá až do 22. 12. (viz. pozvánka).

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Kulturní a společenské akce v Mníšku pod Brdy
do konce roku 2011
Neděle 4. prosince 2011, 17.00
1. ADVENTNÍ KONCERT
(zpěv, flétna, trubka, varhany)
Kostel sv. Václava
Sobota 10. prosince 2011, 16.00
ADVENTNÍ BOHOSLUŽBA
Křesťanského společenství Praha
Sál MKS

Sobota 10. prosince 2011, 17.00
2. ADVENTNÍ KONCERT
Kapela Kapři
Kostel sv. Václava

Sobota 17. prosince 2011
VÁNOČNÍ KNOFLÍKOVÝ TRH
Živý Betlém, koledy, zvonohra...
Náměstí F. X. Svobody

Sobota 17. prosince 2011
3. ADVENTNÍ KONCERT, 16.00
Marie Sedláková - soprán,
Lucie Sedláková-Hůlová- housle
Kostel sv. Václava

Neděle 25. prosince 2011, 16.00
VÁNOČNÍ KONCERT
Michiyo Keiko, Drahoslav Gric (zpěv, varhany)
Kostel sv. Václava

Pátek 30. prosince 2011, 17.30
PŘEDČASNÝ SILVESTR
Živá hudba, ohňostroj, svařené víno,
balónky štěstí...
Náměstí F. X. Svobody

Adventní setkání
a rozsvícení vánočního stromu
v neděli 18. prosince 2011 od 15:00 hodin
hasičská zbrojnice v Jílovišti
15:00 h
 vánoční bazárek Okrašlovacího spolku (možnost nákupu
vánočních výrobků)
 výstavka vánočních betlémů a zimních miniatur
 dětský koutek: malujeme vánoce
16:45 h
 živý betlém s koledami
 občerstvení
 rozsvícení vánočního stromu
Po dobu setkání můžete přispět „štědrovníčky“ do kasičky pro
opravu staré hasičské zbrojnice.
Srdečně Vás všechny zve: starosta a místostarostka obce,
hasiči Jíloviště a Okrašlovací spolek v Jílovišti

Restaurace pod Lesem
24. 12. 2011
25. a 26. 12. 2011
31. 12. 2011

1. 1. 2012

ZAVŘENO
zveme Vás na naše speciality a televizní pohádky
samozřejmě jsme nezapomněli na tradiční turnaj ve stolním tenise
SILVESTROVSKÝ MEJDÁNEK, disko ve stylu 80-90 let, netradiční
tombola, ohňostroj, 299 Kč vstup a začátek od 19:00
(v ceně je lehké občerstvení a sklenka sektu)
přijďte ochutnat tradiční NOVOROČNÍ ČOČKU

HASIČI
Podzimní kolo soutěže PLAMEN
V sobotu 15. října 2011, v sedm hodin ráno, odjížděla hasičská Avia s dětmi do Úhonic, kde
se konalo I. kolo soutěže PLAMEN pro ročník 2011 - 2012. Byla mlha a chladno. Počasí se
však během dne hodně vylepšilo a možná pomohlo dětem k dobrým výsledkům.
Za náš sbor závodily dvě hlídky v kategorii starších MH.
První hlídka – Natka Tymichová, Milan Černý, Lukáš Hudeček, Anetka Verbeščuková a Hanka
Černá- přivezla medaile za třetí místo! Blahopřejeme! Velmi dobře stříleli ze vzduchovky.
S přípravou na tuto disciplínu pomáhal, jako každý rok, pan J. Krejčí a moc mu za to
děkujeme. Do druhé hlídky, kde závodili: Martin Šmíd, Tomáš Senft, Evička a Honzík
Veinhauerovi, jsme si museli „půjčit“ šikovnou Katku z SDH Sloup. Děti skončily na sedmém
místě mezi 12 startujícími hlídkami. I to je úspěch a také blahopřejeme.
Velkou pochvalu zaslouží také Filip Tamchyna, který se zapojil do soutěže v kategorii
přípravky a společně v hlídce s hasiči SDH Čisovice získal čtvrté místo. (Přípravka má kratší
trať cca 1km).
Pořadatel podzimního kola – závodu požární všestrannosti – SDH Úhonice má kolektiv
mladých hasičů od září 2009. Zajistit 6 kontrolních stanovišť (střelba na dřevěné špalíčky,
základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana – hasební látky a
grafické značky technických prostředků, překonání překážky po vodorovném laně) na trase
dlouhé cca 2 km pro mladší kategorii a cca 3 km pro starší děti není jednoduché. Hasičům z
Úhonic patří za organizaci soutěže i občerstvení pro téměř dvě stě účastníků velká pochvala.
Z dospělých doprovázeli děti J. Petříková, Michal Petřík, Pepa Nový, Avii bezpečně řídil
K. Špaček. Děti, které se nevešly do Avie, pomohla na soutěž dopravit G. Tamchynová.
Úspěch dětí nás těší a všem, kteří s nimi pracují, moc děkujeme.
Fatková

Co chystáme do konce letošního roku a na začátku roku 2012:
 rozsvícení vánočního stromu u hasičské zbrojnice v neděli 18. 12.
2011
 předsilvestrovský ohňostroj, v pátek 30. 12. 2012 od 19:00 hodin u
hřiště
 vánoční turnaj ve stolním tenise
Dospělí: v pondělí 26. 12. 2011 od 9:00 hodin v Restauraci Pod lesem
Děti: v úterý 27. 12. 2011 od 13:00 hodin v hasičské zbrojnici
Zájemce srdečně zveme – sportovní obuv s sebou!
 Výroční valnou hromadu SDH Jíloviště 28. 1. 2012
 zimní pobyt na horách, chata AHOJ – Hrabětice n. N.
4. - 11. února 2012

Blahopřání
V posledním měsíci roku slaví své kulaté životní jubileum
pan Jiří Švehlík.
Spokojené dny a stálé zdraví přejí hasiči Jíloviště.

Děkujeme všem, kteří jste nás v roce 2011 podpořili.
Přejeme vám, občanům a přátelům, spokojené vánoční
svátky, zdraví, štěstí a klidné dny roku 2012.

Hasiči Jíloviště

Jaké bude příští rok počasí?
Pranostiky o zimě
Když v prosinci mrzne, sněží, úrodný rok nato běží.
Studený prosinec - brzké jaro.
Mírný prosinec – mírná celá zima.
Mlhavý leden – mokré jaro.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen.
Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště.
Fatková

TURISTICKÝ ODDÍL
Děkujeme všem, přátelům, kamarádům a občanům Jíloviště, za přízeň v roce
2011. Přejeme vám všem spokojené vánoční svátky, zdraví, štěstí a co nejlepší
vstup do nového roku 2012.

Turistický oddíl
Jan Vorel

RECEPT
Zajímavý tip na novoroční oběd?!
Když vaří chlap - lahodná prsa (krůtí...)
Tohle jídlo je opravdu lahůdka. Nutno ovšem zdůraznit,
že vzhledem k použitým ingrediencím, tedy vlastně jen
jedné z nich, ho lze ve fázi přípravy doporučit jen pro
silné žaludky...
Ano, vidíte dobře, jsou tam i olomoucké tvarůžky...
Nejdříve ze všeho si dejte v hrnci na pařák uvařit brambory ve slupce. Když jimi projde bez
větších potíží špejle, slijte vodu a dejte je vychladnout.
Potom je dobré si udělat salát dle Vaší chuti, aby měl čas se hezky rozležet. A můžete se dát
do toho pravého díla.
Olomoucké tvarůžky si vidličkou rozmačkejte na malé kousky a přidejte k nim obsah
„střední" konzervy játrové paštiky Májka. Můžete samozřejmě použít jakoukoliv jinou, ale já
mám Májku moc rád. Promíchejte, opepřete, přidejte špetku provensálských bylinek
rozmělněných v dlani, asi čtyři stroužky česneku, rozetřeného se špetkou soli a malou lžičku
plnotučné hořčice. Se solí to nepřehánějte, protože syrečky jsou dost slané samy o sobě.
Umíchejte něco jako pomazánku. Jo, v téhle fázi to tak trochu smrdí, ale slibuji Vám, že ve
finále nebude po syrečkovém zápachu ani památky.
Dále budete potřebovat asi 1 kg krůtích prsou, která si
nakrájíte na plátky silné asi 4 cm. Do těch plátků si
vyřízněte kapsu a tu naplňte připravenou směsí. Párátky,
nebo špikovacími jehlami kapsy sešijte, svrchu lehce
osolte (pozor s tou solí, „nádivka" je už slaná až až),
opepřete a posypte provensálskými bylinkami. Potom
kapsy rozložte do pekáčku, vymazaného olivový olejem,
kterým je svrchu ještě trochu pokapejte. Přiklopte je
horním dílem pekáče a dejte péci asi na 200 stupňů do trouby.
Každých 15 minut kapsy kontrolujte a mašlovačkou je hezky potírejte vypečenou šťávou.
Nebuďte „vykulení", když Vám začne směs z kapes trochu unikat. To vůbec nevadí a je z ní
potom okolo kapes výborné „ňamňání". V tuhle chvíli si oloupejte ty uvařené brambory,
nakrájejte si je na plátky a rozložte je na plech, vymazaný olivovým olejem. Osolte je, slabě
opepřete, posypte mletým kmínem a pokapte zase olivovým olejem. Vstrčte ten plech s nimi
do trouby pod pekáč s krůtími prsy a ony se tam budou hezky pomalu opékat.
Když je maso už skoro upečené, zalijte ho sladkou, 33% smetanou a dejte ještě, už bez
horního dílu pekáče, zapéct - podle potřeby a Vaší chuti na konzistenci. Během téhle fáze
zapékání občas, asi po pěti minutách, pekáč vyndejte a kapsy hezky potřete pečící se
smetanou z pekáčku. Udělá Vám to na mase úžasnou vrstvičku něčeho fantasticky dobrého.
Brambory už asi budou upečené dozlatova, tak ten plech s nimi vyndejte (podle potřeby)
ven.

Kombinace opečených brambor,
syrečků, paštiky, masa a sladké
smetany, to celé podtrženo kvalitním
červeným vínem, nám připraví něco,
jako gastronomický orgasmus. Věřte
mně, že se nemusíte bát syrečkového
zápachu. Během pečení prostě zmizí a
zbude jen něco fantastického...

Fatková

Z ARCHIVU
Jak se jezdilo (jezdí) v naší obci!

SUDOKU
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