leden, únor

Těšíme se na masky.
Srdečně zvou pořadatelé.
OÚ Jíloviště – SDH Jíloviště – pizzerie U Hastrmana

Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
začal nový rok 2006 a pro všechny obyvatele ČR je tento rok velmi významný. Nejdříve nás v červnu
čekají volby do parlamentu ČR a v listopadu pak volby komunální. V těchto komunálních volbách zvolíme
nové zastupitelstvo naší obce, které ve svém volebním období bude muset například rozhodnout:
• Potvrdit nebo nepotvrdit platný územní plán, který nepočítá s novou výstavbou v lokalitách Na Močidlech
a V Michově.
• Potvrdit nebo nepotvrdit studii na řešení středu obce spojenou s případnou rekonstrukcí staré a nové hasičské zbrojnice.
• Rozhodnout, jak velikou finanční částkou z obecního rozpočtu se bude dále přispívat Sboru dobrovolných
hasičů naší obce a jakým směrem se dále bude náš Sbor dobrovolných hasičů ubírat.
• Jak vyřešit zásobování obce pitnou vodou. Zda se dále bude využívat stávajících obecních vodních zdrojů posílených o další vrt, nebo zda obec bude usilovat o napojení naší vodovodní sítě na vodojem obce
Trnová.
• O zvolení uvolněného starosty. Neuvolněný starosta při současném přenášení kompetencí a povinností ze
státu na obce nemůže svoji práci zvládnout.
• O vyřešení většího zapojení členů zastupitelstva obce a Vás občanů do problémů a dění v obci.
• Co a jak udělat pro naší mládež a pro maminky s malými dětmi.
• Z jakých zdrojů financovat rekonstrukci obecních komunikací a urychleně ji zahájit atd.
Z těchto pár bodů je vidět, že nové zastupitelstvo nebude mít lehkou práci a bude zapotřebí zvolit ty nejschopnější zastupitele. K správnému Vašemu rozhodnutí při výběru zastupitele Vám určitě pomůže, když
každý z nových kandidátů Vám jasně sdělí:
•
•
•
•

Jaký názor má na výše uvedené body.
Zda chce kandidovat na starostu.
Zda chce kandidovat na místostarostu.
V jakém výboru by chtěl pracovat.

K poznání dalších názorů kandidátů na zastupitele obce bych rád zorganizoval „Veřejnou besedu s občany“, na které by se Vám každý z kandidátů představil a odpověděl na Vaše dotazy.
Vážení spoluobčané, máte obrovskou moc svými hlasy rozhodnout, jakým směrem se dále bude naše obec
ubírat. Proto Vás prosím a žádám, abyste maximálně věnovali pozornost názorům jednotlivých kandidátů
zastupitele obce a zúčastnili se v co největším počtu „Veřejné besedy s občany“ v termínu, který Vám včas
sdělíme.
Vážení spoluobčané, na závěr svého prvého sloupku v roce 2006 Vám přeji, aby tento rok byl pro Vás
rokem úspěšným a aby se nám podařilo zvolit to nejlepší zastupitelstvo obce.

Karel Dostálek
Starosta
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Zprávy OÚ
Vážení spoluobčané, nezapomeňte prosím na své poplatkové povinnosti
v roce 2006!
1. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve výši 500,-- Kč za poplatníka a kalendářní rok je splatný nejpozději do 31. března
2006.
2. Místní poplatek ze psů je povinen zaplatit držitel psa dle odpovídající sazby nejpozději
do 30. dubna 2006.
Sazby poplatku ze psů činí ročně:
a) za prvního psa
250,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
375,- Kč
c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu
70,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je osoba uvedená v písmenu c)
100,- Kč
Poplatky uhraďte:
• poštovní poukázkou, která je k vyzvednutí na OÚ Jíloviště,
• hotově do pokladny správce poplatků,
• bezhotovostním převodem na běžný účet obce č. 174002065/0300 u ČSOB, a. s., pobočka Praha – Perla,
variabilní symbol u poplatku za komunální odpad 1337XXX (chataři 13375XXX) a poplatku ze psů
1341XXX (místo X doplňte své číslo popisné, chataři číslo evidenční).
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na OÚ Jíloviště, telefon 257 730 274.
Děkujeme

Váš obecní úřad

Žádosti o pomoc a spolupráci občanů
Domovní přípojky vodovodu a kanalizace
Zastupitelé obce se snaží o minimalizaci poplatků
za vodné a stočné. Proto na lednovém veřejném zasedání zastupitelstva obce bylo usneseno provést
konečně kontrolu domovních přípojek obecního
vodovodu a kanalizace a fakturace poplatků za tyto
služby občanům.
Tento úkol byl uložen kontrolnímu výboru již
před časem.
Často se totiž ozývají domněnky, že některé
rodinné domky jsou připojeny na sítě, aniž platí
vodné resp. stočné.
Potom je to ovšem na úkor ostatních slušných
občanů, kteří musí zaplatit o to více.
VHS Benešov má naší vodovodní a kanalizační
síť smluvně pronajatu, provádí její údržbu a opravy,
zajišťuje provoz vodárny a čističky odpadních vod.
Našim občanům i firmám, které podnikají na území

obce, za to účtuje dle stavu vodoměrů odebranou
vodu a stočné.
Jednou ročně předkládá obecnímu úřadu vyúčtování veškerých nákladů na provoz a údržbu a také
počet všech vyfakturovaných kubických metrů vody.
Od těchto údajů je potom odvozena a vypočtena cena
vodného a stočného.
Kontrolní výbor sám ovšem není schopen tuto
kontrolu v tak velkém rozsahu provést. Proto jsme
požádali vedení VHS Benešov o spolupráci. Kontrola bude provedena v únoru a březnu nejspíše o sobotách dopoledne. Podílet se na ni budou jak pracovníci VHS Benešov, tak i zastupitelé obce a kontrolní
výbor.
Obracíme se na občany s prosbou, aby umožnili
pokud to bude třeba těmto kontrolním skupinám
přístup na soukromý pozemek. Termíny budou včas
oznámeny.
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Dále prosíme, pokud se na některé majitele
nemovitosti OÚ obrátí s žádostí o vyplnění několika
otázek a popřípadě čestného prohlášení o jeho vyplnění a včasné doručení OZ.
Otázky se budou týkat pouze připojení na výše
uvedené sítě.
Doplnění výborů obecního zastupitelstva
Jelikož u některých výborů OZ je nedostatečný
počet členů, obracíme se na případné zájemce z řad
občanů starších 18 let žijících na Jílovišti s touto
výzvou.
Pokud máte zájem o práci v některém z výborů
přihlaste se v úředních hodinách na obecním úřadě.
Obzvláště pro potenciální kandidáty letošních
podzimních voleb do obecního zastupitelstva je to
vhodná příležitost, jak se postupně, nenásilnou formou a za trpělivého vedení předsedů výborů, nechat
uvést do problematiky práce zastupitelstva obce.
Prosba o příspěvky do Zvonice
Redakční rada Zvonice si je vědoma nedostatků v
obsahové náplni. Bohužel aktivních přispěvatelů je

čím dál méně. Proto jménem redakční rady vás prosím, abyste nám laskavě zaslali jakékoliv příspěvky
a to i kritické.
Budeme velmi rádi za každou zprávičku, postřeh,
minireportáž nebo rozhovor s někým z naší obce. Přivítáme také zajímavé foto, obrázek, básničku, radu
atd. Zajímají nás také vaše názory co ve Zvonici
postrádáte, co by vás zajímalo, o čem byste si rádi
přečetli. Příspěvky můžete předat na obecním úřadě,
nebo hodit do schránky členů redakční rady.
Další sdělení se týká těch, kteří mají přístup k
internetu a často na něm hledají informaci i zábavu.
Pokud jste dosud nenavštívili naše stránky www.jiloviste.cz , tak to co nejdříve zkuste. Kromě aktuálních
informací a zpráv zde naleznete kompletní nové číslo
Zvonice. Často mnohem dříve než vyjde tiskem. Jen
to diskusní fórum se zatím moc nerozběhlo, ale doufám, že už brzo odstartuje a pak to bude fofr.
Za vaši snahu a úsilí, vážení spoluobčané, předem
děkuji.
Ladislav Ježek

Finanční úřad Praha – západ informuje veřejnost:
FÚ Praha – západ informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2005 podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci
Finančního úřadu přítomni ve dnech a obcích:
Mníšek pod Brdy
28. 2.
7. 3.
14. 3.
21. 3.
27. 3.
28. 3. 29. 3.
datum návštěvy a konzultace 21. 2.
8–14
12–18
8–14
12–18
8–14
14–18 14–18 14–18
hodiny
Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených termínech umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu
– bez front a v „domácím“ prostředí mohli vyřídit své záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet složenku pro případné zaplacení daně.
Pro usnadnění a snazší pochopení problematiky daňového přiznání veřejnosti jsou rovněž k dispozici na
středočeských finančních úřadech a Obecním (Městském) úřadě v Hostivici, Mníšku pod Brdy, Rudné, černošcích, Vestci, Průhonicích a Kamenném Přívozu vzory nejtypičtějších příkladů vyplnění daňového přiznání.
Pro případ, že vzniknout poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání některé nejasnosti,
mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informačních telefonních linkách
FÚ Praha – západ tel.: 261 373 200 nebo FŘ v Praze – tel.: 257 004 211.
Informační linky budou v provozu v termínu od 20. 1. 2006 do 31. 3. 2006 .
(Po, St. 8:00-17:00 hod., út., čt. 8:00 – 15:30 hod., Pá. 8:00 – 14,30 hod.)
Pracovníci daňové správy budou rádi, když využijete nabízené služby a věří, že se tím alespoň částečně
usnadní plnění Vašich daňových povinností. Předem Vám děkují za spolupráci a těší se na její další pokračování.
Finanční úřad Praha – západ
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Krajská hospodářská komora Střední Čechy
představuje novou službu pro své členy
Právní poradenství
Krajská hospodářská komora Střední Čechy nabízí svým členům od 1. 8. 2005 možnost využití právního servisu. Pro členy je k dispozici bezplatná právní poradna, která nabízí poskytnutí základní právní
pomoci, spočívající v poskytování základních prvotních informací pro orientaci v systému českého práva
a to zejména:
• Poskytování základních informací pro orientaci v
právních předpisech
• Poskytování prvotních informací o způsobech
uplatnění práva v rámci zákonných lhůt
• Poskytování jednoduchých právních rad při aplikaci závazkových právních vztahů
• Poskytování základních právních rad pro orientaci při řešení právních sporů především v těchto
právních odvětvích:
- obchodní právo
- občanské právo

-

rodinné právo
pracovní právo
trestní právo
správní právo

Případné zastupování již bude zpoplatněno dle
ceníku příslušné právní kanceláře.
Tato služba je členům k dispozici každý den. V
případě zájmu je nutné kontaktovat Dagmar Votavovou, oblastní kancelář Poděbrady, tel. 325 616 446,
724 613 958 nebo votavova@ekopodebrady.cz
Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Oblastní kancelář Praha – západ
Pražská 17, 252 10 Mníšek pod Brdy
Tel. 318 590 711
ohk@hkpz.cz
www.hkpz.cz

5

ROZBOR VODY
Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.; Černoleská 1600; Benešov
laboratoř pitných vod tel 317722041
Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.253
Zadavatel: VHS Benešov s.r.o
Černoleská 1600
25613 Benešov
ROZBOR VODY
Místo odběru: Jíloviště síť úpravna vody výtlak
Klasifikace vzorku: vodovodní síť, krátký rozbor
Odběr provedl: Marešová
Datum odběru: 5.12.2005 11:25 Datum příjmu:5.12.2005 13.20
Ukončení: 9.12.2005 Teplota vzorku při odběru:10,6°C

Stanovení

Výsledky

Nejistota

Metoda

*Pach
*Chuť
*Barva Pt(mg/l)
*Zákal NTU
pH
CHSK (Mn)
Železo (mg/l)
Amonné ionty (mg/l)
Dusitany (mg/l)
Dusičnany (mg/l)
Konduktivita (mS/m)
Volný chlór (mg/l)
Mangan (mg/l)
Escherichia coli 100 ml
Koliformní bakterie 100 ml
Kultivovatelné mikrorg. 36°C
Kultivovatelné mikroorg. 22°C

0
0
5.0
0,95
7,48
1,22
0,192
0,056
0,012
4,8
99,2
0,120
<0,05
0
0
0
0

±20.0%
±10.0%
±10.0%
±5.0%
±2.0%
±5.0%
±5.0%
±5.0%
±5.0%
±5.0%
±3.0%
±10.0%
±5.0%
±20.0%
±20.0%
±20.0%
±20.0%

SOP 1
SOP 25
SOP 2
SOP 3
SOP 4
SOP 6
SOP 10
SOP 12
SOP 13
SOP 14
SOP 17
SOP 16
SOP 11
SOP20
SOP 20
SOP 22
SOP 22

- Metody nepodléhající ověření ASLAB jsou označeny * před názvem
- U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru ale pouze za správné provedení analýzy.
- Nejistota měření (NM) je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako
dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky b procentech, zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot,
které nelze přesně kvantifikovat.
- Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Datum: 20. 1. 2006

Vedoucí laboratoře: Ing. Věra Syslová
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ROZBOR VODY
Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.; Černoleská 1600; Benešov
laboratoř pitných vod tel 317722041
Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.253
Zadavatel: VHS Benešov s.r.o
Černoleská 1600
25613 Benešov
ROZBOR VODY
Místo odběru: Jíloviště síť obecní úřad
Klasifikace vzorku: vodovodní síť, krátký rozbor
Odběr provedl: Barek
Datum odběru: 16.1.2006 10:15 Datum příjmu:17.1.2006 8:00
Ukončení: 20.1.2006 Teplota vzorku při odběru:14,9°C

Stanovení

Výsledky

Nejistota

Metoda

*Pach
*Chuť
*Barva Pt(mg/l)
*Zákal NTU
pH
CHSK (Mn)
Železo (mg/l)
Amonné ionty (mg/l)
Dusitany (mg/l)
Dusičnany (mg/l)
Konduktivita (mS/m)
Volný chlór (mg/l)
Mangan (mg/l)
Escherichia coli 100 ml
Koliformní bakterie 100 ml
Kultivovatelné mikrorg. 36°C
Kultivovatelné mikroorg. 22°C

0
0
2,5
1,1
7,43
1,31
0,184
0,018
0,006
3,4
97,1
0,48
<0,05
0
0
0
0

±20.0%
±10.0%
±10.0%
±5.0%
±2.0%
±5.0%
±5.0%
±5.0%
±5.0%
±5.0%
±3.0%
±10.0%
±5.0%
±20.0%
±20.0%
±20.0%
±20.0%

SOP 1
SOP 25
SOP 2
SOP 3
SOP 4
SOP 6
SOP 10
SOP 12
SOP 13
SOP 14
SOP 17
SOP 16
SOP 11
SOP20
SOP 20
SOP 22
SOP 22

- Metody nepodléhající ověření ASLAB jsou označeny * před názvem
- U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru ale pouze za správné provedení analýzy.
- Nejistota měření (NM) je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako
dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky b procentech, zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot,
které nelze přesně kvantifikovat.
- Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Datum: 20.1.2006

Vedoucí laboratoře : Ing. Věra Syslová
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Minulost a budoucnost Zvonice
Každý začátek roku je spojen
s řadou různých předsevzetí a plánů, které vyplývají především
z ohlédnutí za minulým obdobím
a posouzení, co bylo špatně a co
by se mělo zlepšit. To jsme udělaly i my, které jsme stály u začátku
našeho časopisu Zvonice. Nechceme zde podrobně rozebírat historii časopisu, který se přes všechny obtíže letos dožívá 14.výročí
založení. Chceme se zamyslet nad
jeho obsahem. Proto připomeňme
jen několik klíčových momentů
jeho vývoje a vy, naši čtenáři, se
zamyslete s námi.
Časopis vznikl jako „měsíčník
obecního úřadu“ a hned ve svém
počátku si dal za úkol „zlepšení
informovanosti občanů o dění
v obci“ a „získat spolupracovníky
pro jeho sestavování“. Od samého
počátku v něm nechyběly podrobné informace z jednání obecního
zastupitelstva, podrobné hodnocení hospodaření obce a zprávy ze
všech jednání o zásadních obecních problémech, kterých v té
době nebylo málo (zásobování
pitnou vodou a zlepšení infrastruktury obce, územní plán,
odpadové hospodářství), o výběrových řízeních, vyhláškách obce,
informace o nových zákonech
a vyhláškách dotýkajících se obcí
a občanů, informace z Okresního
úřadu, z okresních shromáždění
Prahy-západ, sdružení obcí Mníšecka, Svazu měst a obcí, zprávy
o bezpečnosti v obci a veřejném
pořádku, doprava, zdravotnictví
i kultura v našem regionu. K nim
se vyjadřovala nejen starostka, ale
i ostatní členové zastupitelstva.
Od počátku byla součástí i společenská kronika a spolupráce s kronikářkou obce,ČSČK, našimi
hasiči a TJ Jíloviště, i učitelkami

klínecké školy. Časopis přejímal
i některé informace z okolních
obcí, které postupně také zakládaly své časopisy.
Zpravodaj se stal pravidelně
čteným místním periodikem, naši
občané si ho rádi kupovali –
v místním obchodě nebo si pro něj
chodili na obecní úřad, někdy
ještě dříve než vyšel. Byla založena redakční rada, jejíž členky se
horlivě účastnily na sběru materiálů pro publikaci.
Na první stránce se „zabydlela“ pravidelná rubrika Ze zasedání
obecního zastupitelstva, za níž
odpovídala jako „řadová členka“
starostka, stejně jako za všechny
informace z obecního úřadu.
K historii obce přibyly i články
o okolí obce a nakonec i celém
okresu Praha-západ s tipy na výlety, rozhovory se zajímavými lidmi
i kritické článečky samotných členek rady. Zvonice se věnovala
i různým radám (zdraví, zahrádka,
vaření apod.) a odvedla kus práce
při vydávání „místních“ telefonních seznamů, které se spolu s informacemi a jízdních řádech staly
každoroční přílohou časopisu.
Již na první pohled vidíme, jak
svázané ročníky čísel „ztloustly“.
Objevují se příspěvky občanů
z jejich zájmových oblastí, vzpomínky . A tak postupně vznikla
rubrika „Lidé mezi námi“. Hodně
jsme se dozvěděli především od
nejstarších občanů. Sbíraly se
zajímavé materiály, i s pomocí
našich čtenářů vznikají série článků: Rok v pranostikách, Kam na
výlet z Jíloviště, Přečetli jsme za
vás, Po Jílovišti se vždycky chodilo pěšky, Kalendář nejdůležitějších prací na zahrádce. V r. 1998
byla ve Zvonici shrnuta činnost
obecního zastupitelstva v článcích
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na pokračování „Co se povedlo
a nepovedlo za posledních osm
let“.
Postupně vznikla i rubrika
„Dopisy čtenářů“. O její existenci
bylo rozhodnuto, když se v obci
začaly objevovat anonymní dopisy. Hned po druhých „svobodných volbách“ v r. 1994. Ve
vánočním čísle na to upozornil
nový člen zastupitelstva R. Moureček a navrhl novou rubriku
„Názor z druhé strany“, kde by
byly otiskovány kritické články –
ovšem ne anonymní – s reakcí
radnice na kritiku. A tak se stalo.
V r. 1995 jsou v našem časopise,
který se mezitím změnil na Zvonici, uveřejňovány kritické dopisy
občanů, na které odpovídá starostka nebo členové zastupitelstva.
Nic nebylo ze strany obce „cenzurováno“, jen na hrubé výpady
nebylo reagováno. A tím se časopis mění i ve svém záhlaví z
měsíčníku obecního úřadu na
měsíčník obce. Každý občan má
právo se v něm vyjádřit (slušně) a
má právo čekat věcnou odpověď.
Je typické, že málokdy někdo
něco pochválil. Některé příspěvky
však nepostrádají laskavou ironii
a jsou dokonce veršovány!
Nelze opomenout, že činnost
redakční rady vyústila i do dalších
aktivit. Všechny její členky se
ochotně zapojily do přípravy publikace o historii Jíloviště, kterou
k 650.výročí první písemné zmínky o Jílovišti připravila historička
PhDR Ivana Čornejová. Později
se redakční rada rozhodla dokonce uspořádat vánoční výstavu
o historii Jíloviště – a nebyla to
malá práce. Při založení tradice
účasti na „Vejvodově Zbraslavi“
byly také členky redakční rady.
Stály i u nápadu v poslední době

Minulost a budoucnost Zvonice
zatím dvakrát realizovaného Čaje
či kávy o páté, kdy jsme cestovali
po nám neznámých krajinách.
V r. 1999 se obměnilo složení
redakční rady. Nový starosta má
jiné představy o formě i obsahu
Zvonice a členové redakční rady –
nevoleného orgánu – je musí
respektovat. Zvonici financuje
obec a časopis již se neprodává,
ale dodává se čtenářům zdarma.
Některé rubriky se ze Zvonice
ztrácí. Zprávy z obecního zastupitelstva jsou nahrazeny publikováním suchých zápisů z obecního
zastupitelstva. Jejich objasnění je
nahrazeno dopisy a komentářem
pana starosty. Kritika je přijímána
někdy zbytečně nedůtklivě.
Jednotlivá čísla Zvonice se
postupně bohužel tenčí. Význačně
ubylo zpráv z obecního úřadu.
Obsah zaplňují zprávy z TJ a od
hasičů, společenská kronika, články o historii, zápisy ze zastupitelstva docházejí se zpožděním a čtenáři si stěžují, že neví, o čem je
v nich řeč. Jen zprávy o hospodaření obce dále pečlivě zpracovává
paní Růžičková. Stává se, že časopis nevychází měsíčně, ale čím
dál častěji jako dvojčíslo. Od r.
2003 Zvonici vydává Výbor pro
kulturu a sport, předsedkyně
redakční rady L. Fatková byla
vystřídána jeho předsedou L. Ježkem, práce s kompletováním čísel
jí však zůstává. Od r. 2004 je Zvonice vydávána již jenom jako
dvouměsíčník. Podrobných informací od vedení obce ubývá,
v poslední době chybí pravidelná
podrobná informace o hospodaření obce, jak jsme byli zvyklí od K.
Růžičkové. O našem okolí a spolupráci obcí se již nepíše. Ubývá
i příspěvků občanů. Zdá se, že
i zájem čtenářů ochabuje, o tom

svědčí nepříliš úspěšná anketa (32
odpovědí!) zaměřená na užitečnost a zaměření obecního časopisu. Slovo a dopisy čtenářů jsou
spíše k pláči než inspirující,
některé útočné především ve
směru k členům redakční rady. Od
čtenářů slýcháme nejen stížnosti
na obsah časopisu, ale i na nepravidelnost vydávání. Není divu, že
dosud pracující členy rady to odrazuje, někteří se schůzek rady
vůbec nezúčastňují.
Dříve členky redakční rady
celý měsíc sbíraly a připravovaly
příspěvky do každého čísla měsíc
předem a na redakční radě pak
číslo jen sestavily a připravily si
rámcový obsah dalšího čísla. Teď
se redakční rada sejde, v podstatě
neví, co v připravovaném čísle
bude, protože jen „ty skalní“ přicházejí s připravenými příspěvky.
A pak již záleží na tom, co se
podaří od koho tzv. „vydolovat“.
Na příspěvky členů zastupitelstva
jsme si již vůbec přestali dělat
naděje, pan starosta se sice redakčních rad zúčastňuje, ale na jeho
příspěvky se často musí čekat.
A tak Zvonice vychází nejen jako
„občasník“, stanovené termíny
většinou neplatí. A tak se ptáme,
kde je původní záměr „zlepšení
informovanosti občanů“ a „získání spolupracovníků“?
V současné době se změnami
v obecním zastupitelstvu se pravděpodobně změní i vedení redakční rady, představa o další koncepci je víc než mlhavá. Proto vyzýváme nejen novou redakční radu,
ale i vedení obce k reflexi přijetí
výše uvedené kritiky „do vlastních řad“. Zvonici, na které nám
moc záleželo a stále záleží, přejeme stejně nadšenou redakční radu,
jakou jsme byly my v prvních
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letech její existence. Tím spíše, že
by měla nahradit absenci odpovědného kronikáře, od kterého by
se naši potomci měli dozvědět, jak
jsme to tu vedli!!! A naše čtenáře
prosíme, aby byli našimi spolupracovníky. Víme, že ne každý
má chuť a čas psát do našeho časopisu, ale i ústně projevené názory
jsou inspirací pro naše snažení.

Ulbrichová + Fatková

HIKO Sport otevře u nás svou novou provozovnu
Možná jste si na svých procházkách všimli, že
v naší obecní „průmyslové zóně“ hned vedle již dobře
zavedeného zahradnictví pana Cvrčka vyrůstá nový
a dost velký objekt.
Vlastně již vyrostl, dokončuje se a věřte nebo
nevěřte v dubnu bude zahajovat činnost.
Věřím, že velká většina zasvěcených spoluobčanů
již ví o co se zde bude jednat. Přesto myslím, že pár
podrobností snad neuškodí.
Požádal jsem proto investora stavby nové provozovny a spolumajitele firmy HIKO Sport pana ing.
Ivana Hilgerta o informace a toto mi napsal:

Firma HIKO Sport s.r.o. byla založena v roce
1991 jako typicky rodinná firma . Zakladateli firmy
byli Marcela Hilgertová – Košťálová a Ivan Hilgert,
dva fanoušci divoké vody, kteří rok předtím ukončili
svoji dlouholetou závodní a reprezentační kariéru ve
vodním slalomu. Vztah k divoké vodě zůstal a přenesl se do vlastního podnikání – výroby širokého sortimentu potřeb pro různé vodní sporty.
Firmě HIKO Sport se podařilo v poměrně krátké
době výrazně prosadit jak na tuzemském, tak na
mezinárodním trhu. K rychlému rozvoji napomohly

zejména vysoká technická a estetická kvalita výrobků, postupné rozšiřování sortimentu a úspěšné budování mezinárodní distributorské sítě. Značku HIKO
Sport se podařilo postupně prosadit do povědomí
vodácké veřejnosti ve 20 zemích světa. V současné
době činí export přibližně 70 % celkového obratu
firmy.
Za úspěšným rozvojem firmy stojí i silný vývojový a testovací tým. Členy týmu jsou například vodní
slalomářka a dvojnásobná olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová, dále čerstvá olympijská medailistka jachtařka Lenka Šmídová a mnoho dalších vynikajících vodáků.
Kompletní sortiment firmy a mnoho dalších informací je možno si prohlédnout na www.hiko.cz.
Firma zaměstnává v této době 45 lidí.
Do nově postaveného areálu na Jílovišti se přestěhuje centrála společnosti – kanceláře, logistické
oddělení a obchodní sklady. Dále se sem přestěhuje
výrobní a vývojové oddělení společnosti. V první
fázi by to mělo být přibližně 30 lidí, s tím, že se počítá s postupným rozšiřováním. Velmi rádi bychom
tedy přivítali do našeho týmu nové lidi z Jíloviště
a blízkého okolí.
Tak potud pan ing. Hilgert. Na
můj dotaz mi dále odpověděl, že
na Jílovišti kromě výrobního provozu bude také velkoobchodní
prodejna a vzorkovna s možností
maloobchodního prodeje. Firma
HIKO měla dosud výrobní provoz v areálu bývalých sléváren v
Mníšku pod Brdy.
Dále má v Česku několik prodejen a půjčoven lodí, raftů, lyží a
sportovních potřeb.
Jak už je výše uvedeno, převážná část zboží se však dodává
do specializovaných prodejen ve
více než 20 zemích Evropy ale i v
USA.
Pro ty občany, kteří nemají
možnost získat více informací na
internetu, ale mají zájem o vodní
sporty, ještě uvádím, že firma je
také zřizovatelem Hiko klubu,
který byl založen s cílem zlepšit
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komunikaci, vytvořit zázemí a ocenit stálé zákazníky
maloobchodní sítě.
Na klubových večerech se například pro zájemce
o divokou vodu a romantiku vůbec promítají videa
z vodáckých expedic do exotických zemí a je zde
možno besedovat s jejich účastníky.
Pro vaši představu o jaký sortiment se jedná předkládám ilustrační foto z katalogu firmy.
Jménem redakce Zvonice přeji nové provozovně
úspěšný start a hodně spokojených klientů. A dou-

fám, že bude spokojeno také několik našich spoluobčanů, kteří u této prosperující firmy najdou trvalé
a perspektivní zaměstnání a pravidelný výdělek, bez
nutnosti dalekého dojíždění za prací. Výběrová řízení na obsazení volných místa mají probíhat koncem
února a v březnu.
L.J .
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doplňuje freskami zdobené stěny a původní dřevěné podlahy. Zajímavému
interiéru byla přizpůsobena i kuchyně ve
které vám bývalí šéfkuchaři ze dvou vyhlášených pražských restaurací připraví
například čirou polévku s portským
vínem, cibulkou, balsamicem a sýrovými
krutony nebo třeba francouzská kachní
prsa s omáčkou z lišek a omáčkou demiglasse, ochutnat zde můžete domácí
dorty a nebo třeba pěnu z bílé čokolády
s baileys na ananasovém carpaciu.

v dobřichovickém zámku.

V zajímavých prostorách dobřichovic-

kého zámku, v místnostech generalátu

(dřívějším letním sídle generála rytíř-

ského řádu křižovníků s červenou hvěz-

dou) byla nově otevřena zajímavá res-

taurace pro náročnější milovníky dob-

rého jídla a pití. Původně velmi zničený

interiér byl poměrně náročně zrestau-

rován a dle návrhu architektů zde byl

vyroben designový nábytek. Ten jenom

kolektiv restaurace Zámecký had.

na tel. 774 584 804. Těší se na vás

píme. Rezervace můžete objednávat

a doufáme, že vás příjemně překva-

10 do 24 hodin. Přijďte nás navštívit

Restaurace je otevřena každý den od

hruškový koňak Godet pearadise.

jako digestiv můžete nabídnout třeba

k nabízeným pokrmům. Na závěr si pak

a vybíráme tak aby se co nejlépe hodila

vína, jejichž nabídku stále rozšiřujeme

K tomu všemu vám nabídneme zajímavá

tel.: 774 584 804, info@zameckyhad.cz

www.zameckyhad.cz

Nová francouzská restaurace

restaurace - kavárna - designshop - cukrárna

Zámecký had

Gastrokoutek Ilji Sedláka
Restaurace Zámecký had, Dobřichovice
Jednoho hezkého podzimního
odpoledne jsem projížděl nedalekými Dobřichovicemi, když mne
zaujal poutač čerstvě otevřené restaurace na dobřichovickém zámku. Řekl jsem si, že za pokus to
stojí, a tak jsem s určitými potížemi zaparkoval na malém plácku
těsně před vjezdem na most přes
Berounku a vydal jsem se prozkoumat onu kulinářskou novinku
se zajímavým názvem Zámecký
had.
Při vstupu do zámku na mne
dýchla atmosféra zašlých časů
zámeckých pánů, v prvním patře
byla otevřena výstava fotografií
k volnému shlédnutí a pak jsem
již vystoupil do restaurace ve druhém patře. Zvláštní interiér mne
zaujal hned u vstupu – zařízení
poměrně skromné bez zbytečných
dekorací, onoho zámeckého hada
představoval nekonečný pytel
napěchovaný slámou vinoucí se
po všech místnostech. Před
kuchyní stál vyparáděný kuchař,
jeho cechovní hábit zářil čistotou,
stejně jako skvostně načechraná

čepice, až jsem si řekl, že toho asi
moc nenavařil, když se nestačil
zašpinit přípravou omáček… Usadil jsem se v první místnosti, která
je nejhezčí a nejteplejší, což je
dobré vědět pro dny, které neoplývají letními teplotami.
Přinesli mi vkusně vytvořený
jídelní lístek a musím přiznat, že
ačkoliv nabídka nebyla nejširší,
nenašel jsem v něm jídlo, které
bych si nechtěl vyzkoušet. Dal
jsem si své oblíbené hovězí carpaccio, které bylo servírované způsobem hodným Kampa Parku či
Hergetovy cihelny v turistickém
centru Prahy (k tomuto pokrmu se
musí podávat salát rukola a parmazánové hobliny, vše zalité kvalitním panenským olivovým olejem) – Kč 95 a pak jsem zvolil
těstoviny fettuccini(široké nudle)
s kuřecím masem a smetanou za
Kč 90. Tuto kombinaci doporučuji. S malou obměnou jsem ji zvolil i při své druhé návštěvě v období vánočního týdne, kdy bohužel
většina mimopražských restaurací
je zavřena. Stává se často, že
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některé restaurace na svátky
zavřou, což se mi zdá nepochopitelné, protože kdy jindy jsou nejvyšší tržby než ve dnech volna,
kdy mají lidé čas zajít na dobré
jídlo a jsou náchylní utratit nějakou tu korunu navíc… Z toho pak
profitují ti s podnikavým duchem,
kteří raději zavřou první týden
v lednu, kdy všechny restaurace
zejí prázdnotou.
Ale zpátky k hadovi. U jídelního lístku bych ještě zmínil výbornou špenátovou krémovou polévku za Kč 40 nebo kachní prsa
z omáčkou z lišek (trochu předražené za Kč 220). Způsob servírování jídel Vás nadchne, restaurace
snese srovnání s podniky vyšší
cenové skupiny a přitom za přijatelné ceny.
Dezerty jsem ještě neodzkoušel, ale názvy jsou lákavé (Creme
brullé, Bailey´s mousse, pošírovaná hruška či mandlová vafle).
Dobrou chuť.
Ilja Sedlák

Hasiči
Závěr roku byl ve znamení již tradičních akcí.
Rozsvěcení vánočního stromu u hasičské zbrojnice 17. 12. 2005, si děti užily po svém. Již po několikáté si vytvořily svůj program ve chvílích čekání na
setmění, aby žárovičky na vysoké jedli u hasičské

zbrojnice rozzářily zimní tmu desítkami barevných
světélek. A pod stromem před zbrojnicí běhaly malé
postavičky s prskavkami a svoje nadšení a nedočkavost s blížícími se svátky přenesly na nás dospělé.

Stolní tenis o vánočních svátcích má své stálé příznivce. Turnaje v roce 2005 se účastnilo 26 závodníků.
Prostředí sálku pizzerie U Hastrmana bylo důstojnou kulisou sportovního klání. Vítězný putovní
pohár se vrátil zásluhou Pavla Šmída do Jíloviště.
O tři dny později si zahráli i zájemci z řad dětí.

„Jejich“ turnaj v místní hasičské zbrojnici neměl takovou účast (11 závodníků), ale ti co přišli, si zahráli s chutí. Nejlepší byl Kuba Hrubý.
Organizačně oba dva dny zajistil starosta sboru
Mirek Petřík, kterému pomohli Karel Špaček, Michal
Petřík, Karel Neuman a Hanka Krejčová.

Rozloučení s rokem, které jsme uspořádali pro
členy a hosty SDH 30. 12. 2005 také v pizzerii
U Hastrmana ozdobil ve 20:00 hodin „předsilvestrovský“ ohňostroj, na který zvaly plakáty všechny naše občany. Ti co přišli, nelitovali. Úchvatné
světelné gejzíry vystřelovaly k obloze za doprovodu

hudby a zasněžená plocha fotbalového hřiště dotvořila zimní atmosféru silvestrovské a novoroční noci.
Kéž přízeň sponzora, který tuto nádhernou podívanou „daroval“ všem, kteří byli v chladném večeru
vděčnými diváky, zůstane zachována a umožní začátek nové „tradice“ v Jílovišti. Mockrát děkujeme.

Výroční valná hromada 21. 1. 2006 přilákala do
pizzerie U Hastrmana hlavně hodně hostů z okolních
sborů. Mnozí z nich vydrželi při hudbě skupiny
Sdružvoltón dlouho přes půlnoc.
Obsáhlá zpráva starosty sboru Miroslava Petříka
shrnula celoroční činnost členů SDH Jíloviště. Ta se
neoddělitelně prolínala s aktivitami mladých hasičů.
O jejich práci přednesly zprávu Simona Černá a Jana
Krejčová.
Hodně informací jsme přinášeli během roku průběžně na stránkách Zvonice. Takže, co jsme si
nepřečetli?
- celkový počet členů SDH Jíloviště je 84 dospělých a 32 mladých hasičů ve věku do 18 let, členská základna má dohromady 116 členů
- z činnosti zásahové jednotky:
13. 2. první výjezd v roce 2005 do k.ú. Trnová k
likvidaci padlých stromů do vedení VN
březen: 4x vyjeli naši hasiči k požárům obytných
objektů , jeden poplach byl planý.
duben: 2 výjezdy k hořícím automobilům na silnici, 2 požáry lesa a 2x asistence při pálení klestu
na Jílovišti
květen: požár chaty ve Všenorech, požár kompostu ve Všenorech, požár lesa v Černolicích

srpen: likvidace padlého stromu přes komunikaci
ve Všenorech
září: odčerpávání vody v RD v Jílovišti
říjen: odborná stáž na stanici HZS v Řevnicích a
likvidace uniklých ropných produktů v Jílovišti
listopad: 3 výjezdy k požárům – RD v Klínci, les
v Trnové, automobil na Strakonické
prosinec: odstranění padlých stromů do vedení
VN v k.ú. Trnová a požár přístavku RD ve Všenorech
průběžné činnosti dle potřeby:
- zajištění dovozu vody do nádrže na hřbitově
- zalévání hřiště TJ a tréninkového hřiště
- údržba techniky a její příprava k STK
- oprava čerpadla v obecní studni
- školení, fyzická příprava (soutěže)
- pomoc s mládeží a kulturními akcemi
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Hasiči
Co plánujeme v roce 2006?
Provedeme:
- besedu s mládeží v oblasti preventivně výchovné
činnosti
- prověřovací nebo námětové cvičení
Zapojíme do soutěží v požárním sportu a hry
PLAMEN:
- 2 družstva mužů
- 2 družstva žen
- 2 družstva mladých hasičů
Uspořádáme následující kulturní a sportovní
akce:
- týdenní pobyt mladých hasičů na horách
- 3 taneční zábavy
- 2 zájezdy do Polska
- dětský karneval
- rozsvěcení vánočního stromu u HZ
- zúčastníme se životních jubileí členů
- ve spolupráci s SDH Lipence 18. ročník BZ Karla
Košaře Lipence – Jíloviště
- vánoční turnaje ve stolním tenise dětí a dospělých
- II. kolo hry PLAMEN 20.5.2006 (pokud bude
zájem ze strany OSH)
Zajistíme:
- účast zásahové jednotky na stáži u HZS stanice
Řevnice
- opravu a údržbu hasičské zbrojnice a okolí
- opravy a údržbu techniky, výzbroje a výstroje
- brigády na vylepšování a údržbu tréninkového
hřiště
- technické prohlídky vozidel

- opravu čerpadla ve studni u hasičské zbrojnice
- ve spolupráci s OÚ projektovou dokumentaci na
přístavbu HZ
- spolupráci s OÚ na aktualizaci požárního řádu
obce a povodňového plánu
- sběr železného šrotu v obci
- dovoz vody na místní hřbitov pro OÚ
Příjemnou částí Výroční valné hromady bylo ocenění dobrovolné práce našich členů :
Medaile Za věrnost 10 let – Marková Petra, Marková Tereza, Čámská Lucie, Čámská Monika, Šmídová Jaroslava
Stužka Za věrnost 20 let – Fatková Libuše, Pospíšilová Vlasta, Mařík Václav, Šmíd Pavel, Šichová
Zdena
Stužka Za věrnost 30 let – Marková Alžběta, Petříková Jana, Sudíková Anna, Čámský Zdeněk
Stužka Za věrnost 40 let – Šicha Miroslav, Sudík
Jaroslav
Čestné uznání SDH – Krejčová Hana, Krištůfek
Pavel
Čestné uznání OSH – Petřík Michal, Moureček
Radek, Zima Martin, Obermajer Josef ml., Hrubá
Marie
Medaile Za příkladnou práci – Hrubý Miroslav st.,
Kovařík Martin
Druhé nejvyšší vyznamenání udělované Sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska Řád sv. Floriána
byl předán Janu Laufíkovi.

Blahopřejeme
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Fatková
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• 62 podzemních parkovacích stání
• termín zahájení stavby 3/2006
• předpokládaný termín ukončení
stavby 05/2007

Černošice – Centrum Vráž
Nové byty a nebytové prostory

• Mokropeská – Táborská ulice, Černošice, Praha – západ
• 39 bytů nad údolím řeky Berounky s výhledem na brdské lesy
• 3383 m2 komerčních ploch pro obchody, lékárnu, kavárnu,
restauraci, ordinace lékařů, kanceláře a větší obchod s potravinami

