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Zprávy z obecního úřadu

UUssnneesseenníí

Číslo: 11//22000066

Datum: 19. 1. 2006

ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVOO    OOBBCCEE    SSCCHHVVAALLUUJJEE::
1. Aby o financování studie na rekonstrukci nové, staré hasičské zbrojnice a náměstíčka v prostoru ulice

Pražská bylo rozhodnuto na základě možností rozpočtu obce na rok 2006.
2. Vypuštění podmínky, že je nutné pro kolaudaci provozovny HIKO s.r.o. úprava křižovatky Příjezdní

k autoservisu OPEL.
3. Zamítnutí odprodeje obecního pozemku p. č. 437/2.
4. Zamítnutí výstavby benzinové pumpy pod mostem na Všenory.
5. Směnu pozemků p. č. 222/4, st. p. 203 a pozemků p. č. 222/1, st. p. 495.
6. 15. 3. 2006 jako konečný termín kontroly připojení rodinných domků a chat na vodovodní a kanalizační

řad. Tuto kontrolu za pomoci pracovníků VHS Benešov, a. s. Zajistí kontrolní výbor.
7. Přísedící Okresního soudu Praha-západ na volební období let 2006-2010.

ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVOO  OOBBCCEE  UUKKLLÁÁDDÁÁ::
1. Jednat s vlastníkem o celkovém řešení oplocení jeho pozemku p. č. 155/7 spolu se sousedícími pozemky.

Zajistí starosta.
2. Vypracovat do konce volebního období tohoto ZO novou smlouvu s provozovatelem vodovodu a kanali-

zace v obci s VHS Benešov, a. s.
Zajistí starosta.

3. Zjistit cenu vypracování projektové dokumentace a následné realizace připojení chat v ulici Fr. Smolíka
na obecní vodovodní a kanalizační řad.
Zajistí místostarosta.

4. Zajistit posekání trávy v lokalitě Na Močidlech a likvidaci suchých větví na obecním pozemku 333/5.

ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVOO  OOBBCCEE  BBEERREE  NNAA  VVĚĚDDOOMMÍÍ::
1. Seznámení se stavem prací na rekonstrukci ČOV.
2. Informaci o ukončení činnosti svazku obcí Řitka a Jíloviště.
3. Informaci o úvěru u České spořitelny, a. s.
4. Informaci o spolupráci s firmou ELTODO s. r. o. zabezpečující provoz VO.

SScchhvváálleennoo  66  hhllaassyy..

V Jílovišti dne 19. 1. 2006 Ing.  Karel Dostálek v. r.

Zapsal: K. Dostálek

Ověřili: M. Petřík
T. Patera
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HHoossppooddaařřeenníí  vv  rrooccee  22000055  ((vv  ttiiss..  KKčč))

PPŘŘÍÍJJMMYY RRoozzppooččeett SSkkuutteeččnnoosstt
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 750,00 933,62
Daň z příjmu OSVČ 1 430,00 1 529,43
Daň z příjmu právnický osob 815,00 927,93
DPH 1 350,00 1 456,20
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 332,00 332,82
Poplatek ze psů 26,00 26,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15,00 17,70
Poplatek za užívání veřejného prostranství 3,00 1,90
Poplatek z ubytovací kapacity 7,20 11,00
Poplatek za VHP 20,00 20,00
Odvod z výtěžku provozování loterií 15,00 15,60
Správní poplatky 55,00 89,59
Daň z nemovitostí 310,00 312,25
NI dotace na státní správu 7,80 7,80
NI dotace od krajů 4,00 6,17
Ostatní NI dotace 0,00 44,80
Veřejná doprava – vyúčtování záloh 1,60 1,60
Knihovna – služby 1,00 0,58
Příjmy z prodeje zboží 6,60 10,37
Pronájem obecního bytu 3,60 3,60
Pošta – topení 10,00 10,20
Pošta – pronájem 5,00 4,97
Pronájem hrobových míst 4,00 8,00
Příspěvky na plynofikaci 40,00 40,00
Pronájem pozemků 4,50 4,30
Přijaté NI dary 1,00 1,00
Úhrada dobývacího prostoru 0,40 0,34
Prodej pozemků 6,80 7,75
Odvoz odpadů právnickým osobám 16,60 16,69
Požární ochrana – telefon 0,60 0,60

– vyúčtování předplatného 0,90 0,90
Místní správa – služby (kopírování) 1,00 3,50

– prodej drobného majetku 1,80 1,80
– ostatní příjmy, vratky 7,70 7,77

Úroky 25,50 37,57
Podíly na zisku a dividendy 37,00 37,33
Příspěvky na tlakovou kanalizaci 59,00 56,06
PPŘŘÍÍJJMMYY  CCEELLKKEEMM 55  337744,,6600 55  998877,,7744

VVÝÝDDAAJJEE  --  bběěžžnnéé
Komunikace - materiál, služby, opravy 82,00 82,24
Dopravní obslužnost 99,00 94,27
Pitná voda – služby, opravy a udržování 120,00 117,78
Kanalizace – služby, opravy a udržování 210,00 134,72
Příspěvky na domovní přípojky TK 300,00 130,50
NI dotace na MŠ 9,00 3,00
NI dotace na ZŠ 100,00 117,26
Knihovna 8,00 7,73
Distribuce Zvonice 2,00 0,79
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Kultura – vstupenky do divadla, doprava, pohoštění, věcné dary 48,00 37,24
Dotace TJ 85,00 85,00
Dotace SDH na činnost s dětmi 13,00 10,00
Opravy obecního bytu 5,00 0,00
Veřejné osvětlení – el. energie, opravy a udržování 220,00 173,17
Hřbitov – likvidace odpadu 12,00 7,97
Plynofikace – věcná břemena 90,00 0,00

– NI dotace DSO Řitka a Jíloviště 5,00 5,00
Obec – drobný majetek, materiál, údržba, úklid, opravy, služby 408,00 399,32
Nebezpečný odpad 27,20 27,15
Komunální odpad – kontejnery 5,00 5,71

– směsný odpad 390,00 387,00
– tříděný odpad 115,00 111,37
– odměna EKO-KOM -90,00 -88,47
– ostatní, velkoobjemový 31,60 30,10

Odborná péče o veřejnou zeleň 32,40 32,40
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 10,00 7,50
Hasiči – požární ochrana 180,00 180,33
Zastupitelé – refundace mezd, odměny, služby 388,00 367,05
Místní správa – platy, dohody, pojistné za zaměstnavatele 448,00 390,42

– tisk, drobný majetek, materiál 133,00 103,88
– voda, plyn, elektřina 49,50 48,73
– poštovné, telekomunikač. sl., pojištění, školení, ost. služby 355,40 288,33
– opravy a udržování, program. vybavení, cestovné, pohoštění 69,00 55,58
– Obnova venkova, SMO, Mníšecký region 9,00 8,92

Služby peněžních ústavů 20,00 15,30
Úroky z úvěru 350,00 268,06
Daně a poplatky 20,00 9,80
BBěěžžnnéé  vvýýddaajjee  cceellkkeemm 44  335599,,1100 33  665555,,1155

VVÝÝDDAAJJEE  ––  kkaappiittáálloovvéé
Rekonstrukce ČOV 1 335,10 1 394,83
Nové VO 90,00 89,68
Obec – odkup pozemků 10,00 0,00
KKaappiittáálloovvéé  vvýýddaajjee  cceellkkeemm 11  443355,,1100 11  448844,,5511
VVÝÝDDAAJJEE  CCEELLKKEEMM 55  779944..2200 55  113399,,6666

FFIINNAANNCCOOVVÁÁNNÍÍ
Splátka úvěru na plynofikaci -350,00 -350,00
Změna stavu prostředků na účtech 769,60 -503,00
FFIINNAANNCCOOVVÁÁNNÍÍ  CCEELLKKEEMM 441199,,66 --885533,,0000

SSTTAAVV  BBĚĚŽž NNÉÉHHOO  ÚÚČČTTUU
k 1. 1. 2005                                                          2 897 902,77
k 31. 12. 2005                                                      3 400 905,02
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RRoozzppooččeett  nnaa  rrookk  22000066  ((vv  ttiiss..  KKčč))

PPŘŘÍÍJJMMYY
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 930,00
Daň z příjmu OSVČ 1 530,00
Daň z příjmu právnický osob 930,00
DPH 1 460,00
Poplatek za znečišťování ovzduší 0,70
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 375,00
Poplatek ze psů 25,60
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 17,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství 2,00
Poplatek z ubytovací kapacity 11,00
Poplatek za VHP 16,00
Odvod z výtěžku provozování loterií 8,06
Správní poplatky 55,00
Daň z nemovitostí 310,00
NI dotace na státní správu 8,86
Knihovna – služby 0,60
Prodej vstupenek do divadla 11,00
Pronájem obecního bytu 3,60
Pošta – topení 10,00
Pošta – pronájem 4,90
Pronájem systému veřejného osvětlení 0,40
Pronájem hrobových míst 2,30
Pronájem pozemků 1,60
Pronájem plynovodního řadu 55,80
Přijaté NI dary 30,00
Úhrada dobývacího prostoru 0,40
Prodej pozemků 25,25
Odvoz odpadů právnickým osobám 17,77
Požární ochrana – telefon 0,60
Místní správa – služby (kopírování) 2,00
Úroky 37,00
Podíly na zisku a dividendy 37,00
Příspěvky na tlakovou kanalizaci 9,00
Příspěvky občanů ze stavebního spoření 2 000,00
PPŘŘÍÍJJMMYY  CCEELLKKEEMM 77  992288,,4444

VVÝÝDDAAJJEE  ––  bběěžžnnéé
Komunikace – materiál, služby, opravy 130,00
Dopravní obslužnost 100,00
Pitná voda – drobný majetek, služby, opravy a udržování 270,00
Kanalizace – služby, opravy a udržování, oprava u Hubertusu 320,00
Příspěvky na domovní přípojky TK 300,00
NI dotace na MŠ 10,00
NI dotace na ZŠ 140,00
Knihovna 11,71
Distribuce Zvonice 1,50
Kultura – vstupenky do divadla, doprava, pohoštění, věcné dary (besídky) 49,00
Závod Zbraslav – Jíloviště 30,00
Dotace TJ 110,00
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Příspěvek mládeži na sport 20,00
Dotace SDH na činnost s dětmi 20,00
Opravy obecního bytu 5,00
Veřejné osvětlení – opravy a udržování 244,00
Hřbitov – likvidace odpadu, oprava kolumbária 50,00
Obec – drobný majetek, materiál, údržba, úklid, opravy, služby 444,00
Věcná břemena (zrychlovací stanice, plyn), geom. zaměření 150,00
Nebezpečný odpad 30,00
Komunální odpad, kontejnery 465,80
Odpad právnických osob 17,77
Odborná péče o veřejnou zeleň 10,00
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 40,00
Hasiči – požární ochrana 130,00
Zastupitelé – refundace mezd, odměny, služby 540,60
Místní správa – platy, dohody, pojistné za zaměstnavatele 448,00

– tisk, drobný majetek, materiál 160,00
– voda, plyn, elektřina 65,00
– poštovné, telekomunikač. sl., pojištění, školení, ost. služby 348,40
– opravy a udržování, program. vybavení, cestovné, pohoštění 57,00
– výměna oken OÚ 175,00
– Obnova venkova, SMO, Mníšecký region 43,90

Služby peněžních ústavů 20,00
Úroky z úvěru 300,00
Daně a poplatky 20,00
Běžné výdaje celkem 5 276,68
VÝDAJE – kapitálové
Všenorská – chodník 250,00
Rekonstrukce ul. K Trnové, podchodu Na Zvonici, u Součků 300,00
Projektová dokumentace – nový vrt, vodojem Cukrák 100,00
Zrychlovací stanice 122,00
ČOV 4 800,00
Nové VO – K Trnové 90,00
Nové VO – k Součkům 35,00
Nové VO – u autobusové zastávky 25,00
Obec – dětské hřiště 80,00
Obec – odkup pozemků 150,00
Kapitálové výdaje celkem 5 952,00
VVÝÝDDAAJJEE  CCEELLKKEEMM 1111  222288,,6688

FFIINNAANNCCOOVVÁÁNNÍÍ
Úvěr na ČOV 4 000,00
Splátka úvěru na plynofikaci -1 975,00
Změna stavu prostředků na účtech -1 275,24
FFIINNAANNCCOOVVÁÁNNÍÍ  CCEELLKKEEMM 33330000,,2244
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Sloupek starosty

Vážení spoluobčané,

v tomto čísle Zvonice mě zaujaly příspěvky, které jsou nazvány „Supervolební rok“, „Nebuďte pasivní,
probuďte se, prosím!“, a „Ach ty odpady!“. Jsem za ně rád, protože díky nim mohu odpovědět na otázky, které
pravděpodobně zajímají většinu z Vás.

• Nejprve bych se ale chtěl vrátit k článku z minulého čísla, který se jmenoval Minulost a budoucnost Zvo-
nice. V tomto článku je kritizována malá informovanost o dění v obci, v zastupitelstvu a v Mníšeckém
regionu v dnešním zpravodaji Zvonice. Je dáván příklad, jak vše bezvadně fungovalo před rokem 1999,
kdy ve Zvonici byly uveřejňovány nejnovější informace a zajímavosti a tak jsme my, občané, byli dosta-
tečně informováni a spokojeni. Já si však myslím, že to ani tehdy tak idylické nebylo. Zastupitelstvo obce
fungovalo podobně jako dnešní, zastupitelé také nepsali články do Zvonice, a tak většinu příspěvků psala
bývalá paní starostka. Její příspěvky byly psané velmi dobře a opravdu jsme se z nich mohli dozvědět vše
podstatné, co se v obci a v zastupitelstvu obce událo. Když jsem se stal v roce 1999 starostou já, chtěl jsem
v této nastoupené cestě pokračovat, ale bohužel se mi to nepodařilo. Hlavním důvodem je mé časové zane-
prázdnění. Neměl jsem a nemám sílu si večer, když se vrátím ze zaměstnání nebo z úřadu domů, sednout
a psát. Sloupek starosty potom skutečně většinou píšu a odevzdávám na poslední chvíli. Na moji omluvu
bych chtěl připomenout, že bývalá paní starostka s předsedkyní finančního výboru vykonávaly svoje funk-
ce jako uvolněné a na OÚ pracovala na plný úvazek jedna pracovní síla. Já a pan místostarosta jsme neu-
volnění, oba jsme vytíženi ve svých zaměstnáních a na OÚ pracuje pouze jedna zaměstnankyně a účetní
na dohodu. Přitom práce v obci i na OÚ, jak už jsem se několikrát ve Zvonici zmiňoval, geometrickou
řadou narostla a stále narůstá. To mě ale samozřejmě neomlouvá, a proto se budu snažit po zbytek tohoto
volebního období spolupráci s redakční radou zlepšit. Co se týče poznámky, že do Zvonice nepřispívají
členové zastupitelstva obce, mohu jenom konstatovat, že tomu tak opravdu je, ale proč, to nevím. Posled-
ní poznámka o absenci místního kronikáře naráží na problém, který mě samotného velmi mrzí. Považuji
to za svůj velký neúspěch, že jsem v celé obci za osm let nenašel nikoho, kdo by pokračoval ve šlépějích
bývalé kronikářky paní Mourečkové.

• A teď už k dnešnímu vydání Zvonice a výše zmiňovaným příspěvkům. Účelem mého Sloupku starosty
v minulém čísle Zvonice nebyla vůbec volební agitace a už vůbec to neměl být návod, jak volit ty nej-
schopnější zastupitele, ale jen jsem chtěl upozornit na problémy, které nové zastupitelstvo obce bude
muset řešit. Asi jsem to špatně napsal, ale za vším je má obava z výsledku komunálních voleb. ZO má
totiž obrovskou moc v tom, že může mimo jiné rozhodnout o změně územního plánu a například v loka-
litách Na Močidlech a v Michově povolit výstavbu rodinných domů. Jsem přesvědčen, že pro obec by toto
řešení vůbec nebylo dobré a mělo by velké negativní důsledky pro život v obci. (V příštím Sloupku se
k tomuto tématu vrátím a pokusím se Vám vysvětlit proč nová výstavba nemusí být pro obec vždy příno-
sem). Také nevím, co je „národněfrontové“ na tom, když budete vědět od budoucího kandidáta do zastu-
pitelstva obce, s jakou částkou by souhlasil v rozpočtu obce pro Sbor dobrovolných hasičů (v rozpočtu na
rok 2006 jde o částku 130 000,- Kč) nebo jaký názor má kandidát na to, zda má nebo nemá být v obci
uvolněný starosta. Mojí snahou v Sloupku starosty bylo vyzvat Vás občany, abyste se více zajímali o názo-
ry budoucích zastupitelů obce na situace, které je čekají. Na základě těchto informací se můžete daleko
lépe rozhodovat, koho budete svobodně volit. Osobně se mi moc líbí uveřejnění Desatera člena zastupi-
telstva a hlavně věta: „TTeenn,,  kkddoo  cchhccee  ttuuttoo  pprrááccii  dděěllaatt,,  mmuussíí  cchhttíítt  ssáámm  vvěědděětt,,  cchhttíítt  zznnáátt  aa  ttaakkéé  ssee  nneebbáátt  ssvvůůjj
nnáázzoorr  uuppllaattnniitt,,  kkddee  jjee  ttřřeebbaa“.

• K článku „Nebuďte pasivní, probuďte se, prosím!“
Zákon o odpadech umožňuje obcím vybírat poplatek dvěma způsoby. První možnost je místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy…komunálních odpadů a tuto variantu zvolilo zastupitel-
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stvo naší obce. Poplatníkem je:
a) yzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
b) yzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka až 250,-- Kč za osobu a kalendářní rok,
b) částka stanovená na základě skutečných výdajů obce za předchozí rok až do 250,-- Kč za osobu a

kalendářní rok.
Druhý způsob je poplatek za komunální odpad. Oslovili jsme firmu Remondis, která nám zajišťuje svoz
odpadů, abychom zjistili, jak se v tomto případě postupuje. Obec nakoupí kupóny, které jsou barevně roz-
lišeny podle četnosti vývozu nádob. Ty mohou být týdenní, čtrnáctidenní i měsíční. Občan si zvolí jednu
z variant, kupóny si od obce zakoupí a nalepí na svou popelnici. Cena vývozu za jednu nádobu je v sou-
časné době 35,30 Kč. Roční poplatek by tedy byl:
týdenní svoz 1 835,60 Kč
čtrnáctidenní svoz 917,80 Kč
a měsíční svoz 423,60 Kč
Oba způsoby mají své zastánce i odpůrce a nelze se zavděčit všem.
Kdyby pisatelka článku sledovala úřední desku u OÚ, tak by si přečetla Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2005, která byla vyvěšena od 15. 12. 2005 do 31.12. 2005 a v ní by nalezla jaké skutečné náklady obec
Jíloviště vynaložila na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2005 a z čeho se vycházelo při
výpočtu ročního poplatku pro rok 2006.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že obec nebude dotovat poplatek ze svého rozpočtu, který je již tak napjatý
a stanovila maximální částku tohoto poplatku na 500,-- Kč za poplatníka. Zastupitelstvo obce zároveň
vyzvalo občany, kterým navýšení poplatku způsobí finanční těžkosti, aby požádali sociální komisi o přís-
pěvek. Podání žádosti o tento příspěvek není žádné žebrání a ani ostuda.

• Tento článek a příspěvek,,Ach ty odpady,, pravdivě pojmenovávají jiný palčivý problém: ukládání odpadu
do kontejneru u místního hřbitova, který je neustále plný a je v něm odpad, který do něj vůbec nepatří.
Návrh pisatelek jistě stojí za zvážení, proto se v nejbližší době spojíme s firmou EKOPRAG, aby vypra-
covala cenovou nabídku pro variantu, kdy by byl kontejner menší a častěji se vyvážel. Jediné, čeho se obá-
vám je, aby ti, kteří dosud kontejner používali ke zbavování se všeho nepotřebného ze své domácnosti,
neodhazovali odpad do lesa nebo příkopu u silnice.
Zcela se ztotožňuji se závěrem jednoho z článků:
PPrroossttěě,,  vvššee  jjee  vv  lliiddeecchh  aa  pprroottoo  nneevvzzddáávveejjttee  ssvvoouu  kkrriittiikkuu,,  ddeemmookkrraacciiee  VVáámm  ppřřiinneessllaa  pprráávvoo  nnaa  nnii  aa  zzáálleežžíí--llii
VVáámm  nnaa  ttoomm,,  jjaakk  zzddee  bbuuddeemmee  žžíítt  aa  jjaakk  bbuuddee  nnaaššee  vveessnniiccee  vvzzkkvvééttaatt,,  jjee  jjeenn  nnaa  nnááss  vvššeecchh..
KK  ttoommuu  oopprraavvdduu  nneenníí  ccoo  ddooddaatt!!

• Zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 2/2006 dne 29. 3. 2006 schválilo rozpočet na rok 2006, vrátím se
k němu v příštím čísle Zvonice.

Svůj sloupek bych chtěl dnes zakončit opět citací z příspěvku „Nebuďte pasivní, probuďte se, prosím!“, ve
kterém pisatelka píše: PPrroossttěě,,  vvššee  jjee  vv  lliiddeecchh!!!!!!

A já s tím absolutně souhlasím, jenom bych si přál, abychom začali jednat a chovat se tak, jak pisatelka
píše: zastupitel, a já dodávám i občan, by měl být pravdomluvný, pracovitý, čestný, spolehlivý, spravedlivý
a hlavně charakterní. A v tomto duchu bychom měli začít každý u sebe.

Karel Dostálek
Starosta
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Supervolební rok

V minulém čísle Zvonice jsme se ve Sloupku pana starosty seznámili s téměř „národněfrontovým“ návo-
dem, jak máme zvolit ty nejschopnější zastupitele a co se jich máme ptát na Veřejných besedách s občany,
obdobě plenárních zasedání MNV, kde nám byli představováni občané z jednotných kandidátek a jejich
budoucí „naplánované“ úkoly.

Inspirována listováním v archivu naší Zvonice jsem v ročníku 1996 nalezla trochu jiný návod, podle kte-
rého by se měli řídit jak kandidáti na funkci člena obecního zastupitelstva, tak i voliči při výběru důvěryhod-
ných zastupitelů. Jistě stojí za to si ho připomenout. Tehdy jsme si ho vypůjčili v půlměsíčníku Vikýř v Krás-
né Lípě (zdalipak ještě vychází?).

DDeessaatteerroo  ččlleennaa  zzaassttuuppiitteellssttvvaa
ČČlleenn  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  bbyy  mměěll::
• mít tolik času, aby se práci v zastupitelstvu mohl věnovat alespoň 3 večery v měsíci,
• mít schopnost vyslechnout klidně a pozorně názory lidí, se kterými zásadně nesouhlasí nebo které - třeba

neoprávněně - považuje za hlupáky,
• mít cit pro možnou hranici v uzavíraných kompromisech a vědět, v čem nelze ustupovat jiným názorům,
• být schopen promluvit stručně, zřetelně, jasně a nahlas, jinak nemá šanci cokoliv v zastupitelstvu prosa-

dit,
• umět rozhodnout v zájmu obce i tehdy, jestliže se obecní zájmy dostanou do rozporu s jeho zájmy osob-

ními nebo zájmy jeho blízkých,
• vědět nejen, co zařídit, ale také, jak to zařídit,
• být schopen uznat vlastní chybu a snažit se jí napravit,
• měl by umět odhadnout lidi. Zastupitel musí často rozhodovat hlasováním o věcech, kterým nerozumí.

Musí proto umět odhadnout, zdali předkladatel návrhu je odborník nebo se jeho návrh opírá o odbornou
expertizu,

• měl by umět hospodařit i s vlastními penězi a neměl by mít sklon vyhazovat peníze za hlouposti. Vždyť
dobrá polovina práce člena zastupitelstva se týká obecních peněz a majetku,

• vědět, že se vděku občanů nedočká a že každého zastupitele alespoň jeden občan upřímně nenávidí.

A ještě poznámka na okraj.
Pan místostarosta v minulé Zvonici nabádá občany ke spolupráci s výbory OZ. Myšlenka jistě dobrá. Ale

problém je v tom, že dost dobře nevíme, které výbory mají nedostatečný počet členů - složení výborů je jaksi
v obci utajené. A snad by nebylo nutné se „hlásit“ na obecním úřadě v úředních hodinách, snad by stačilo se
domluvit s předsedy výborů a ti by to jako plnoprávní volení zástupci předložili ke schválení obecnímu zastu-
pitelstvu. O složení výborů přece nerozhoduje obecní úřad! A to máme v této naší malé obci k sobě tak dale-
ko, že spolu budeme hovořit jen přes „úřad“? A po zkušenostech, které mám, si nejsem jistá, že „nenásilná
forma a trpělivé vedení předsedů výborů“ pro nás připraví takové kandidáty, kteří budou vyhovovat výše uve-
denému Desateru. Ten, kdo chce tuto práci dělat, musí chtít sám vědět, chtít znát a také se nebát svůj názor
uplatnit tam, kde je třeba. Nezapomínají na to občas i naši současní zastupitelé?

Ulb
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„Dětí jako smetí“
bylo v sobotu 11.3.2006 odpoledne na dětském karnevalu v pizzerii U Hastrmana.
Hezky vyzdobený sál vítal od 14:00 hodin návštěvníky, kteří přijali pozvání pořadatelů a přišli se poba-

vit. Fotoaparáty cvakaly, kamery vrčely, byl to pěkný zmatek. Kolem třetí hodiny už nebylo na sále volné
místečko.

Simonka Černá a Natálka Tymichová si na zahájení připravily písničku o karnevalu, ale jejich zpěv, bohu-
žel zanikl v hlasité hudební produkci.

Krátké vystoupení předvedla i skupina roztleskávaček pod vedením Petry Markové.
Děti se občerstvovaly koláčem, který jim upekli v kuchyni pizzerie, losovaly o tombolu, kterou zakoupil

obecní úřad a soutěžily o ceny za nejlepší masky, které věnovali také majitelé pizzerie. Porotě se nejvíce líbil
malý motýlek Ondráška Sládka a z velkých dětí zapůsobila Renata Hudečková svou „upírkou“. Rozhodová-
ní vůbec nebylo jednoduché , všechny masky byly moc pěkné, dětem moc slušely. Lucka Hastrmanová proto
předala ještě dalších osm cen. Nejpočetněji byly zastoupeny krásné princezny. Líbila se i zvířátka - slůně,
žabák… a další pohádkové postavy - vodník, rytíř, princezna koloběžka, mimozemšťan, čertíci a čertice. Roz-
tomilá byla Karkulka malé Natálky Hrubé i temperamentní cikánka AnetkyVerbeščukové. Všechny masky
byly odměněny sladkostí.

S organizováním tomboly vydatně pomohl Láďa Ježek ml. , Verča Marková, Bára Šedivá a Veronika
Pařízková. Každé z dětí si odneslo nějaký dáreček .

Spočítali jsme, že na karneval přišlo 64 dětí. Bude jich příští rok více? Uvidíme.
- Fatková -

Zajímavosti
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Malé výročí autobusové dopravyv Jílovišti
Narozeniny se slaví toho data, kdy se oslavenec

narodil. U lidí je to snadné. Určit však přesné datum
narození autobusové dopravy je obtížnější. Nicméně
víme, že naše současná autobusová doprava se narodi-
la v období 1995-1996. Připomeňme si toto malé
výročí skutečně „zdařeného dítka“ několika připomín-
kami z archivu naší Zvonice. V záři-
jovém čísle z r.1995 se dočítáme:

Od začátku tohoto roku obec usi-
lovala o zavedení „pražské do-
pravy“ prostřednictvím ROPIDu.
Všechna jednání ovlivnitelná obcí
směřovala k zahájení provozu se
začátkem školního roku. V tomto
smyslu podala zavčas všechny zadá-
vací podklady. Další kroky byly již
plně v kompetenci ROPIDu, zaříze-
ní pražského magistrátu, který také tyto linky z 50 %
finančně zabezpečuje….bylo nutno provést výběr
dopravce na základě obchodní veřejné soutěže, vydá-
ní licence dopravci a rozhodnutí o umístění a vybave-
ní zastávek v souhlasu se stanovenými předpisy.

Výběrové řízení proběhlo až na začátku července,
takže 30 tidenní lhůta pro vydání licence začala běžet
až ve 2. týdnu srpna, a místní šetření, z kterého
vyplynuly povinnosti obce ve vybavení zastávek, se
konalo až 25. srpna. A tak se rozplynula naše naděje
na zahájení provozu se začátkem školního roku.

Z těchto důvodů se tedy omlouváme všem, kteří
se těšili, že již 4.září pojedou do práce či do školy
„městským autobusem“ Nestalo se - pokud dobře
dopadne posouzení naší „připravenosti“ při kontrole
12.9., pak první „městský autobus“ s dopravcem
ppaanneemm  MMaarrttiinneemm  UUhhrreemm  vvyyjjeeddee  1188..  zzáářříí  11999955.

Po zahájení provozu bylo provedeno šetření obce
o využití spojů a již v říjnu obecní zastupitelstvo usi-
luje o zvýšení frekvence spojů a zavedení víkendo-
vého provozu. S tím se počítá od II.čtvrtletí 1996 po
dohodě s obcí Trnová.

V březnovém čísle z r. 1996 se však již dozvídáme
o zahájení výběrového řízení na dopravce pro celý
mníšecký region od 1. 7. 1996 a v květnovém čísle
vychází ve Zvonici podrobná zpráva Nový systém
dopravy v mníšeckém regionu. A v červenci pak jsme
již informováni, že: „Počínaje prvním červencem se
změnil systém dopravy v celém mníšeckém regionu.

Protože se jedná o integrovaný systém s pražskou
dopravou, je i forma vydaných jízdních řádů kompli-
kovaná a nevhodná do příruční kabelky. Z toho důvo-
du starostka zpracovala přehledný seznam odjezdů
jednotlivých linek…Tento přehled naleznete v tomto
čísle Zvonice a je možno si jej za cenu rozmnožení

(2 Kč) koupit na obecním úřadě.“
Od té doby došlo k různým

změnám větším či menším v tomto
systému dopravy, ale nutno uznat,
že většinou ke změnám pro cestují-
cí výhodným. A po zkušenostech
s ČSAD, JUDr. Hoffmannem či fir-
mou Hotliner (vzpomínají jistě
pamětníci!) jsme měli tehdy oprav-
du šťastnou ruku s výběrem doprav-
ce v regionu!

Bylo mi potěšením, že jsem se v minulých dnech
mohla s panem Martinem Uhrem a panem Jirotou
(původně tajemník, později starosta Mníšku pod
Brdy), který se mnou na systému dopravy úzce spolu-
pracoval, setkat na malé „soukromé“ oslavě výročí
PID v regionu. Při tom jsem se dozvěděla, jak pana
Uhra polilo horko, když se třemi autobusy zahájil
dopravu do Jíloviště a já jsem mu sdělila, že se chystá
doprava v celém regionu, jak se závratně s celou rodi-
nou zadlužil, aby se mohl účastnit výběrového řízení!
A měl v něm opravdu silnou konkurenci s významný-
mi přímluvci. Ale starostové mníšeckého regionu po
zkušenostech s jeho službami jednotně prosadili svou.
Hluboce se skláním před jeho pílí, skromností a pocti-
vou podnikavostí, když dnes slyším, že má autobusů
desetkrát tolik a chystá se nakoupit i nízkopodlažní
autobusy pro invalidní cestující, dává zaměstnání ně-
kolika desítkám lidí, my jezdíme stále čistými a nikdy
nezpožděnými autobusy a při tom všem zůstává pan
Uher stejně skromným a zdvořilým jako když před
deseti lety po prvé vstoupil jako plachý mladík na jílo-
višťský obecní úřad! Bylo příjemné si zavzpomínat.

Snad mohu jménem našich občanů panu Uhrovi
ze srdce poděkovat a popřát jemu i jeho zaměstnan-
cům mnoho zdaru v dalším desetiletí. Kéž bychom
měli u nás hodně takových podnikatelů a kéž
bychom si jich dokázali vždycky vážit!

-Ulb-

Zajímavosti 



Slovo čtenářů

� 12 �

Nebuďte pasivní, probuďte se, prosím!
Při posledním vydání časopisu Zvonice se mi

dostalo trochu inspirace k napsání pár řádků k ožive-
ní nás všech ve „vsi“. Nejprve mě překvapilo složení
redakční rady. Tři staré známé a jinak nikdo. Jistě
většina z nás občanů čte tuto Zvonici se zájmem.
Chceme se dozvědět o dění v obci, jak obec „hospo-
daří“ a různé jiné zajímavosti. Když už se netěší
zájmu veřejná zasedání, tak alespoň obecní noviny
jsou pro nás na malé vesnici dobré, i ve vztahu jed-
noho k druhému, když se naše obec rozrůstá stále
o nové obyvatele. Teď je jen dosti smutné, že Zvoni-
ce již není delší dobu tak výstižný časopis, jako
v době jejích začátků. Je málo připomínek občanů
a zpráv od občanů a tím i málo kritiky na věci zde
v obci nedořešené. Dále pak vychází pouze za dva
měsíce, tudíž všechny informace vlastně zestárnou,
a to je špatné!

Po přečtení Zvonice leden-únor 2006 jsem se rov-
něž dočetla, že se skrývají i nedostatky v našem
vedení obce. Pan nově zvolený místostarosta Ježek
vyzývá občany k doplnění některých komisí v OZ
o lidi. Ptám se, jak je možné, že celé volební období
nebyl tento požadavek vznesen? Chybí lidé a nikomu
ze zastupitelů to do této doby (téměř 4 roky) nevadi-
lo? Je to podivné.

A což pak sloupek pana starosty! To mě zaujalo
nejvíce. Dvanáctero nařízení pro nové zastupitele
(předvolební kampaň?). Tomu už já vůbec nerozu-
mím, to tu ještě za demokracie nebylo, aby předešlé
zastupitelstvo doporučovalo nově zvoleným, co by
měli dělat. Na to já mám svůj osobní názor a přede-
vším představu, jaké by měl mít zastupitel vlastnosti
a chování k občanům, když už se této práci chce
věnovat ve svém volném čase: pravdomluvný, pra-
covitý, čestný, spolehlivý, spravedlivý a hlavně cha-

rakterní. Jen tak může zastoupit občana, má-li tento
nějaký problém. Jsem osobně toho názoru, že než
špatné vedení obce, tak je lépe nás občany nechat jít
samotné anebo se k lepším přiřadit. Ve sdělovacích
prostředcích toho slýcháme a vidíme dost, proto je
třeba volit s rozvahou a hlavně nemluvit za zády.
Vždyť většina z nás fandila demokracii!

Dále pak bych chtěla připomenout, jak výstižně
a plno chvály nám napsal do Zvonice č. 9-10 v roce
2004 ing. Paluš, předseda finanční komise. Od té
doby se odmlčel nebo odcestoval? Teď, kdy by bylo
potřeba vědět, proč se zdražil komunální odpad na
sumu 500 Kč, což bychom z rozpočtu jistě pochopi-
li, ovšem kde je? Takže, jestliže jste, občané, všichni
spokojeni, tak jen tak dál se zdražováním odpadu,
protože nadávat na ulici je naprosto bezcharakterní
a zbytečné! Proč nás nikdo neinformoval? Byla
vydána nová obecně závazná vyhláška k odpadové-
mu hospodářství anebo se změnil článek 3 původní
vyhlášky č.7/2003?

Nejlepší podívaná ze všeho je na kontejner
u místního hřbitova, slouží opravdu ke všemu mož-
nému odpadu - i nebezpečnému. Jistě jste si toho vět-
šina z vás všimla. Nejlépe by bylo přistavit tam
nákladní vlak, občané to zaplatí a s kališky od svíček
a suchou květinkou půjdou k domovu.

Prostě, vše je v lidech a proto nevzdávejte svou
kritiku, demokracie vám přinesla právo na ni a zále-
ží-li vám na tom, jak zde budeme žít a jak bude naše
vesnice vzkvétat, je jen v nás všech. Proto je třeba
věci, které jsou nedořešené, stále připomínat, jen tak
poznáme charakter lidí, kteří chtějí obec vést a slibu-
jí pozorně naslouchat nám, občanům - voličům.

Marie Fidrmucová
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Dětský karneval
Stalo se již hezkou tradicí v naší obci, že se zde

každoročně pořádá dětský karneval. Naše drobotina
se na tento karneval vždy moc těší a spolu s rodiči si
každý rok vymýšlí nové a nové kreace, ve kterých se
předvede svým přátelům. Letos 11. 3. se po prvé
tento karneval pořádal v nové pizzerii „U hastrma-
na“. I když je její sál poměrně velký, sešlo se nás tam
tolik, že jsme se tam všichni skoro nevešli. Úspěch
byl velký, dětem i dospělým se maškarní velice líbil.
Hudba, světelné efekty, občerstvení, tombola, rozzá-
řené dětské oči - co víc by si člověk mohl přát?

Snad jen při závěrečném hodnocení masek ukáplo
několik slziček, vždyť každé dítě bylo přesvědčeno,

že právě ta jeho maska je ta nejlepší a nejnápaditější.
Možná, že by organizátoři měli zvážit vypuštění
tohoto bodu programu - nač dětem kazit čistou radost
a posilovat v nich pocity nespravedlnosti? Ještě je
v životě čeká hodně soutěžení, kde jejich úspěch
nebude závislý na možnostech a tvořivosti maminek
a babiček, ale na jejich osobním nasazení!

Závěrem bych ovšem chtěla poděkovat všem
organizátorům, kteří dětem připravili hezkou zábavu,
majitelům pizzerie za skvělé pohoštění a hlavně paní
Fatkové, která se s takovou láskou a péčí věnuje
našim dětem a vnoučatům,

Libuše Černá

Ach ty odpady!
Na začátku roku nám důchodcům malinko přida-

li. Tyto přídavky nám pomalu polykají zvýšené ceny
energií, krutá zima je snad na straně ČEZu i plyná-
ren! Ti nám to ovšem hlásili předem. Teď jsme se
s překvapením dozvěděli, že se k nim přidává i naše
obec. Obecní úřad nám suše oznámil, že do 31. 3.
máme zaplatit za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů 500 Kč za poplatníka a kalen-
dářní rok, tedy opět o 50 Kč více než v loňském roce.
A tak se naše obec pomalu dostává na 1.místo v ceně
sběru odpadů na občana ve Středočeském kraji. A to
jsme si mysleli, že když budeme pilně třídit odpady
a zavedeme si ekologické topení, ubude v našich
popelnicích odpadu, poplatky se sníží a časem se
nám vrátí, co jsme mnozí z nás přispěli na plynofika-
ci obce. Omyl, čím máme v popelnici méně, tím víc
platíme. Vskutku vynikající motivace pro třídění
odpadu !

A smutné je, že jsme se vlastně ani nedozvěděli,
kdo, kdy a proč o tomto zvýšení rozhodl. Jistě by
většina občanů přivítala, kdybychom se byli ve Zvo-
nici dočetli něco o rozpočtu obce, kolik obec na
likvidaci odpadu vydává, kolik od poplatníků vybírá
a zdali jsou na tuto službu vydávané částky odpoví-
dající.

Kdybychom o tom byli informováni, třeba by
někoho z nás, občanů, napadlo, jak by mohla obec
ušetřit. Dovolte mi uvést malý příklad. Já jako dů-
chodce často chodím na hřbitov. A tak mě (a nejsem
sama) napadlo, musí-li obec mít u hřbitova obrovský
(ještě k tomu ošklivý) kontejner. Likvidace jeho
obsahu jistě stojí dost peněz, zvláště proto, že v něm
často nacházíme jiné odpady než hřbitovní odpad:
trakaře, televizory, pneumatiky, dětské kočárky
apod. Někdy mám strach kontejner otevřít, abych
tam nenašla třeba oběť nějakého násilného činu!Jsem
si téměř jistá tím, že tento odpad nepochází od našich
občanů, mají přece jiné možnosti tento odpad likvi-
dovat (a díky za to!). U hřbitova by stačil malý kon-
tejner, jako máme na tříděné odpady. Tam by se těch
pár suchých kytiček, ale i věnců, jistě vešlo.

A jak ulevit v platbách občanům, aby nemuseli
sociální komisi žebrat o nějaké úlevy při dlouhodobé
nepřítomnosti např. při nemoci? Což se vrátit opět
k systému žetonů zakupovaných na obecním úřadě?
Možná, že by se obecní úřad podivil, jak by se zvý-
šily platby z objektů, kde bydlí a produkuje odpad
třeba 5 lidí, ale trvale je tam hlášen jen jeden.

Libuše Černá



Jeden z našich populárních spoluobčanů pan
František Ringo Čech bude vystavovat své obrazy v
Chodovské tvrzi v Praze 11 - Chodově ve dnech 20.
dubna - 14. května 2006.

Bude se jednat o mistrovu největší pražskou
výstavu v letošním roce.

Pan F.R. Čech se malbě věnuje již více jak 30 let
a v česku vystavoval již více než padesátkrát. Dle
údajů pana akad. sochaře Milana Martiníka kurátora
galerie Chodovská tvrz, které otiskujeme s jeho las-
kavým svolením, jsou mistrovy obrazy k vidění také
ve sbírkách a galeriích kromě Prahy také v Paříži,
Berlíně, Moskvě, Vídni, Torontu, Lyonu, Madridu a
Tokiu. Jeho obrazy jsou také ozdobou soukromých
sbírek mnoha známých osobností. Seznam těchto
osobností je velmi různorodý a přijdete - li se na
výstavu podívat, pan kastelán vás s ním rád seznámí.

Předpokládám, že většina spoluobčanů mistra
Františka Ringa Čecha osobně zná, ale neškodí zopa-
kovat pár údajů o jeho tvůrčím životě, které si proto
dovoluji přetisknout.

Multimediální umělec pan Fr. R. Čech původně
bubeník skupiny Storrywille jazz a spoluzakladatel
skupiny Olympic, po ukončení studia na konzervato-
ři působí jako herec v Černém divadle Jiřího srnce, se

kterým byl rok i v Las Vegas. Později se stává šéfem
orchestru divadla Semafor. Dále zakládá vlastní
kapelu Shut Up a jeho spoluprací se zpěváky Vikto-
rem Sodomou a Jiřím Schellingerem vzniklo několik
nezapomenutelných evergreenů.

Ringo žije v podstatě několik uměleckých životů
najednou. Kromě již zmíněné malby a hudby je třeba
připomenout, že napsal také několik knih (a to nejen
o svém životě) a napsal, aranžoval a se svým soubo-
rem zahrál několik divadelních her. Kromě toho
úspěšně vede a řídí své vlastní divadlo.

Se svým souborem také vystupuje v létě na ven-
kovních scénách. V minulém roce například jsme
měli příležitost shlédnout jeho představení v Řevnic-
kém lesním divadle nebo v některých letoviscích u
Slapské přehrady.

Rozhodně si nenechte výstavu ujít. Galerie je
otevřena denně mimo pondělí od 13 do 19 hodin.
Chodovská vodní tvrz je vzdálena deset minut pěkné
procházky ze stanice Chodov na trase Metra C. A na
závěr informace pro ty, co jsou líní na krok. Pocho-
pitelně tam lze popojet dvě stanice autobusem MHD.

LJ

Pozvánka na výstavu F. R. Čecha
tip pro nedělní výlet

� 14 �
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Pokud se vypravíte z Jíloviště
po dálnici na Dobříš, pak na
samém vrcholu stoupání za Mníš-
kem pod Brdy Vás zaujme po
pravé straně hezká stavba nedávno
zrekonstruované restaurace Malá
Svatá Hora. Název tohoto místa
souvisí s věhlasným poutním mís-
tem Svatou horou u Příbrami. Za
jasného počasí totiž lze od místní
kapličky dohlédnout až na příb-
ramský chrámový komplex.

Tato restaurace je vhodná jak
pro slavnostnější chvíle jako jsou
svatby, promoce apod. (Helena
Vondráčková zde měla své zásnu-
by), tak i pro dny všední. Lokál je
zařízen ve stylu klubových res-
taurací, s dřevěným obložením,
krbem a replikami starožitných
obrazů, působí útulně a teple.
Obsluha je výhradně pánská, což
dodává image luxusnějších res-
taurací (i v tomto oboru je diskri-
minace žen bohužel obvyklá).
Zručnost číšníků a jejich sveřepé
dodržování zásad stolování mů-
žou sice někomu připadat zbyteč-
ně okázalými, ale lze si na tento
styl obsluhy rychle zvyknout.
Někdy je až legrační pozorovat,
jak se číšník zuřivě dere na tu
stranu hosta, z níž se má správně
servírovat, ačkoliv uspořádání
stolů mu v tom brání.

Tato restaurace je umístěná na
ideálním místě křižovatky pěších
či cyklistických tras a tak její ven-
kovní terasa bývá v létě plná vý-
letníků. Točí tu výbornou Plzeň,
která ve stínu vysokých stromů
chutná dvojnásob.

Dovolím si Vám doporučit z jí-
del, která jsem již vyzkoušel. Jako
předkrm je výborný tatarský bif-
tek z pravé svíčkové podávaný
s česnekovými topinkami. Porce
je to veliká, proto je lepší tento
předkrm sdílet s jedním či dvěma
spolustolovníky. A pokud k sobě
nikoho nenajdete, kdo by rovněž
holdoval syrovému hovězímu,
pak zkuste menší porci rovněž
tatarského bifteku, ale z uzeného
lososa. Ten Vás jistě nezklame.

Z polévek je bezkonkurenční
Indická Muligatowny, kuřecí s kari,
žampiony, mandlemi a smetanou.
Pro mnohé dámy tato polévka
postačí jako jediné vydatné jídlo
dne.

Z hlavních pokrmů jsem byl
velmi spokojen se svíčkovou na
smetaně, kachničkou na medu
nebo kotletou po staročesku(čes-
nek, slanina, žampiony). Přes po-
ledne se podávají hotovky v jed-
notné ceně Kč 89,- a je z čeho
vybírat:vepřo-knedlo, uzené, rizo-
to, „smažák“…

Ceny jednotlivých minutko-
vých jídel jsou v relaci kolem Kč
100-150, bifteky jsou pak za více
než Kč 200,-. 

Když už jsem tuto restauraci
tolik vynachválil, musím upozor-
nit i na některé nedostatky. Tím
hlavním jsou ceny nealkoholic-
kých nápojů, protože 2 dcl Coca-
Coly jsou za tutéž cenu jako půl
litr Plzeňské dvanáctky. Zde není
cenová relace v pořádku a moc
mne mrzí tento přístup majitele
restaurace, protože takové dispro-
porce si nelze nevšimnout a pak
Vám může jinak výborné sousto
i zhořknout v ústech. Když si toho
ale všimnete zavčas, můžete per-
sonálu dát svou nelibost najevo
tím, že si objednáte jedno pití pro
dva se slovy, že s jejich podivnou
cenou za nápoje nesouhlasíte. Já
jsem to jednou udělal a ve výrazu
číšníka jsem spatřil souhlas a po-
chopení (ceny stanovuje majitel
a zbytečně si tak škodí).

Chcete-li se o restauraci a je-
jím jídelníčku dozvědět více, nav-
štivte www.malasvata.cz.

Ilja Sedlák

Gastrokoutek Ilji Sedláka
Restaurace Malá Svatá, Kytín



Zimní pobyt na horách jsme letos uskutečnili
s několika plánovanými, ale i nečekanými změnami.

V termínu pololetních prázdnin 4. - 10. února
2006 se podařilo zajistit dvě horské chaty a tak byla
naše milá „Ahojka“ obydlena pouze 26
malými hasiči a třemi dospělými. Na
nedaleký „Růžodol“ chodily děti na
oběd a večeři. Spojení často fungovalo
pomocí vysílaček. Jejich obsluhu si děti
rády vyzkoušely.

Tam bylo království našich kuchařek paní Maruš-
ky Hrubé a Jany Petříkové. Zásoby dovezl, jako už
několikrát, Karel Marek. Na nákupy přispěl finanční
částkou pan Miroslav Hrubý st. a pomohl i Pavel
Šmíd. Mockrát děkujeme. Pan Mařík se nemohl
v potřebném termínu uvolnit a tak se improvizovalo,
aby všichni strávníci byli spokojeni. A opravdu byli.
Odměnili kuchařky malovanými vařečkami.

Na chatě, kde vařily, s nimi pobývali odrostlí
hasiči a všichni společně jsme si užívali neobyčejné-
ho přídělu sněhu, kterým letošní zima nešetřila nejen
na horských kopcích, ale ještě v březnu i u nás na
Jílovišti .

Neustálé sněžení nebylo překážkou každodenního
lyžování dětí. Ve sportovním areálu na Severáku při-
byl pojízdný pás pro začínající lyžaře. Letos však
nebyl mezi našimi dětmi žádný začátečník. Na sjez-
dovky se chodilo dopoledne i po obědě a ještě zůsta-
lo dětem hodně energie na večerní program.

Mezi tradičními zábavami - soutěže, hry, kostka -
byly opět nejoblíbenější diskotéky. Nechyběl ani
závěrečný karneval, tentokrát na chatě. Lyžaři se
dočkali i nočního lyžování, které nám minulý rok
překazil déšť, který rozmáčel sjezdovku.

„Babi“ Součková pekla jeden večer s dětmi štrú-
dl, Veroniky oslavily na horách svátek. Nechyběla
noční bojovka ani testy odborných znalostí do soutě-
že PLAMEN, které splnilo 13 malých hasičů.

Vítězem celotýdenní hry, ve které si
děti prohlubovaly znalosti topografie,
uzlování a dalších hasičských dovednos-
tí se stala Jana Marková.

Protože se na pokojích lépe udržoval
pořádek, hodnotil se i úklid. Největší

nepořádník dostal nad „postel“ malé prasátko, které
ho doprovázelo zavěšené na krku i na oběd a večeři.
A věřte, stalo se , že nebylo komu dát. Tak pořádné
byly naše děti.

S topením na Ahojce pomáhali naši „chlapáci“
Aleš Novák a Petr Matys, občas i Kuba Hrubý. Star-
ší děvčata pečovala o mladší děti.

Letos za námi přijelo také nejvíce návštěv rodičů.
Zpáteční cesta byla zatím ze všech nejsvízelnější.

Autobus se nedostal až k chatě a zavazadla i lyže
jsme sváželi na saních na parkoviště. Na silnici do
Bedřichova stálo mnoho automobilů bez řetězů,
které nezvládaly sněhovou kalamitu. Mirek Petřík
ml. „řídil“ dopravu na křižovatce u vodárny v Bedři-
chově. Několikrát museli naši velcí hasiči vystoupit
a roztlačovat zapadlá vozidla.

Domů jsme přijeli s velkým zpožděním.
My dospělí, a hlavně „hlavas“ - Vlasta Pospíšilo-

vá, jsme si vydechli úlevou, že vše dobře dopadlo.
Děti se radovaly ze setkání s rodiči, ale zároveň jim
bylo smutno, že dny na horách jsou už minulostí.

Máme všichni nač vzpomínat.
- Fatková -
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Hasiči
„Růžodol, Růžodol tady Ahoj, přepínám…“
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66..  55..  22000066 BBrraannnnýý  zzáávvoodd  KKaarrllaa  KKooššaařřee
již 18. ročník bude mít start v Lipencích a cíl na Jílovišti.
Soutěží dvojice ve dvou věkových kategoriích: 18 - 39 let

40 - kdo může
Srdečně zveme všechny zájemce o zdravý pohyb a zábavu k účasti.
Sejdeme se v 8:00 hodin na hasičské zbrojnici v Jílovišti.
Startovné: 50,- Kč na osobu.

2200..  55..  22000066 PPLLAAMMEENN
po úspěšném zakončení jarního kola mezinárodní hry dětí a mládeže v našem jílovišťském „sportovním
areálu“ v květnu 2005, bude i letos závěr ročníku 2005-2006 u nás na Jílovišti.
Přivítáme děti z celého okresu Praha - západ.
Přijďte se podívat!
Kdo se bude chtít zapojit do příprav, rádi jeho pomoc přijmeme.

2277..  55..  22000066 OOkkrrsskkoovváá  ssoouuttěěžž  vv  ppoožžáárrnníímm  ssppoorrttuu  mmuužžůů  aa  žžeenn  
bude v Lečici. Chystáme zapojit dvě družstva mužů i žen.

2244..55..22000066 NNaa  nnáákkuuppyy  ddoo  PPoollsskkaa..  
K oblíbenému jednodennímu zájezdu se můžete přihlásit u
paní J. Kubátové tel: 257 730 331 
Cena: =270,- Kč
Odjezd bude ve 4.30 hod. od hasičské zbrojnice.

Hasiči
Hasiči připravují

XXVVIIIIII..  rrooččnnííkk
66..  55..  22000066
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Sport  v  J í loviš t i

AA  jjee  ttoo  ttuu  zzaassee..  BBoorrccii  zzee  ssttaarréé  ggaarrddyy  jjiižž  pprraavviiddeellnněě  ttrréénnuujjíí..  KKaažžddýý  ččttvvrrtteekk  vv  ppooddvveeččeerr  jjee  uuvviiddííttee  nnaa  hhřřííššttii..
ZZaanneeddlloouuhhoo  ttoottiižž  zzaaččíínnáá

PPOODDBBRRDDSSKKÁÁ  Žž UUPPAA  SSTTAARRÝÝCCHH  GGAARRDD

Naši Old Boys se zúčastňují této soutěže již tradičně. Soupeři zůstávají stejní jako v loňském ročníku. Je
zajímavé probrat si znovu pravidla a ustanovení soutěže.

a) v první řadě je zdraví

b) pro hru platí pravidla ČMFS

c) za účastníky mohou hrát hráči starší 35 let (výjimky - brankáři a další po domluvě se soupeřem)

d) utkání rozhoduje 1 rozhodčí laik po losování či domluvě

e) (platí hlavně pravidlo za a), pomezní nahrazují poslední bránící hráči

f) výsledky a jména střelců nahlašuje domácí tým vždy nejpozději v následující pondělí hlavnímu pořadateli
Markovi Vávrovi

g) změna termínu je možná po dohodě obou soupeřů

RRoozzlloossoovváánníí  ttýýkkaajjííccíí  ssee  FFCC  CCoossmmooss  JJíílloovviiššttěě

TTeerrmmíínn ssoouuppeeřřii aakkttuuáállnníí  tteerrmmíínn  aa  ččaass

23/4 JJíílloovviiššttěě - Nový Knín NE 15:00 doma

29/4 JJíílloovviiššttěě - BASILEJ SO 14.30 doma

6/5 Daleké Dušníky - JJíílloovviiššttěě SO 17:00 venku

20/5 TURNAJ VOZNICE SO 8.00 venku

28/5 JJíílloovviiššttěě - Voznice NE 15:00 doma

4/6 Rosovice - JJíílloovviiššttěě NE 16:00 venku

11/6 JJíílloovviiššttěě - Stará Huť NE 15:00 doma

5/7 TURNAJ v Dalekých Dušníkách ST 8:00 venku

Těšíme se na účast hráčů i příznivců!

Manažer Old Boys

Zimní sportování. 
Tradiční novoroční fotbálek
„starci proti mlaďochům“
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Sport  v  J í loviš t i

Muži – jaro 2006

Tabulky po podzimní části

16. kolo sobota 8. 4. od 16,30 hodin Jíloviště - Klínec
17. kolo sobota 15. 4. od 17,00 hodin Jeneč - Jíloviště
18. kolo sobota 22. 4. od 17,00 hodin Jíloviště - Dolany
15. kolo středa 26. 4. od 17,30 hodin TK Dobřichovice - Jíloviště
19. kolo sobota 29. 4. od 16,30 hodin Jíloviště - Zbuzany
14. kolo pondělí 1. 5. od 17,00 hodin Jíloviště - Všenory
20. kolo neděle 7. 5. od 16,30 hodin Tursko - Jíloviště
21. kolo sobota 13. 5. od 17,00 hodin Jíloviště - Dobrovíz
22. kolo neděle 21. 5. od 17,00 hodin Statenice - Jíloviště
23. kolo sobota 27. 5. od 17,00 hodin Jíloviště - Roztoky
24. kolo sobota 3. 6. od 17,00 hodin Kosoř - Jíloviště
25. kolo sobota 10. 6. od 17,00 hodin Jíloviště - Třebotov
26. kolo sobota 17. 6. od 17,00 hodin Kazín - Jíloviště

Žáci – jaro 2006
8. kolo neděle 7. 5. od 10,00 hodin Jíloviště - Vonoklasy
9. kolo neděle 14. 5. od 10,00 hodin Hvozdnice - Jíloviště

10. kolo neděle 21. 5. od 10,00 hodin Jíloviště - Dobříč
11. kolo sobota 27. 5. od 10,00 hodin Dobřichovice - Jíloviště
12. kolo neděle 4. 6. od 10,00 hodin Jíloviště - Čisovice
13. kolo neděle 11. 6. od 10,00 hodin Jíloviště - Choteč
14. kolo neděle 18. 6. od 10,00 hodin Kosoř - Jíloviště

PPrroossíímmee  oo  mmaaxxiimmáállnníí  úúččaasstt  hhrrááččůů  ii  ffaannoouušškkůů!!

22000055//22000066 OOFFSS PPrraahhaa  --  zzááppaadd  
EE22BB  --  OOkkrreessnníí  ssoouuttěěžž  žžáákkůů  --  sskkuuppiinnaa  BB

1. Dobřichovice 7 6 0 1 60: 16 18 ( 9)
22.. JJíílloovviiššttěě 77 44 11 22 2200::  1188 1133 ((  44))
3. Hvozdnice 7 4 1 2 13: 19 13 ( 1)
4. Kosoř 7 3 3 1 36: 25 12 ( 0)
5. Choteč 7 3 0 4 31: 31 9 ( 0)
6. Čisovice 7 3 0 4 11: 30 9 ( 0)
7. Vonoklasy 7 1 1 5 11: 22 4 ( -8)
8. Dobříč 7 0 2 5 16: 37 2 (-10)

22000055//22000066 OOFFSS PPrraahhaa  --  zzááppaadd  
AA22BB  --  IIIIII..  ttřřííddaa  --  sskkuuppiinnaa  BB

1. Jeneč 15 12 2 1 51: 11 38 ( 17)
2. Dobrovíz 14 12 2 0 43: 8 38 ( 17)
3. Roztoky 14 11 3 0 41: 10 36 ( 12)
4. Tursko 15 8 2 5 26: 24 26 ( 5)
55.. JJíílloovviiššttěě 1144 77 00 77 2299::  3333 2211 ((  00))
6. Třebotov 15 6 2 7 31: 38 20 ( -4)
7. Kazín 14 6 1 7 38: 30 19 ( -2)
8. Kosoř 14 5 2 7 32: 38 17 ( -4)
9. Zbuzany 15 5 2 8 27: 40 17 ( -4)
10. TK Dobřichovice14 4 3 7 25: 31 15 ( -6)
11. Statenice 15 4 1 10 29: 45 13 ( -8)
12. Dolany 14 4 1 9 31: 48 13 ( -8)
13. Všenory 15 3 3 9 18: 32 12 (-12)
14. Klinec 14 2 0 12 13: 46 6 (-15)
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