
řř íí jjeenn,,   ll iiss ttooppaadd,,   pprroossiinneecc

PPřřiiššllyy  zzaassee  ppoo  rrooccee  ……
KKddoo??

NNoo  ppřřeeccee  VVáánnooccee!!
ppoo  jjeehhlliiččíí  zzeelleennéé,,

ppoo  ccuukkrroovvíí  ppeeččeennéé..
SS  kkmmoottrreemm  kkaapprreemm  vvee  vvaanněě  ……

TTěěššiillii  jjssttee  ssee  nnaa  nněě??

J. Wykrent – Vzácný host

(Ozdobičky si děti můžete vybarvit.)   
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Celkový počet osob zapsaných na seznamu voličů 485

Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 339

Celkový počet odevzdaných úředních obálek 339

Volební účast 69,9 %

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE

Jméno a příjmení Pořadí na HL Počet hlasů

Volební strana č. 1 - Sportovci obce Jíloviště

Jan Nekola 1. 168

Pavel Šmíd 6. 97

Volební strana č. 2 - Hasiči obci

Libuše Fatková 1. 171

Miroslav Petřík 2. 90

Volební strana č. 3 - Sdružení pro Jíloviště

Lucie Hastrmanová 9. 184

Karel Dostálek 2. 171

Ivo Černý 6. 161

Jan Vorel 1. 154

Petr Brůna 3. 116

SEZNAM NÁHRADNÍKŮ

Volební strana č. 1 - Sportovci obce Jíloviště

Petr Marek 2. 70

Marie Hrubá 3. 94

Martin Šťastný 4. 57

Milan Černý 5. 64

Jan Tymich 7. 64

Volební strana č. 2 - Hasiči obci

Václav Pařízek 3. 66

Miloš Kunc 4. 46

Jan Kratochvíl 5. 39

Martin Cvrček 6. 65

Miroslav Petřík 7. 79

Martin Kovařík 8. 67

Martin Zima 9. 42

Volební strana č. 3 - Sdružení pro Jíloviště

Ivana Doubková 4. 145

Oldřich Šedivý 5. 137

Petr Veinhauer 7. 109

Petr Toman 8. 99
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PLATNÉ HLASY PRO JEDNOTLIVÉ STRANY A KANDIDÁTY
Volební strana č. 1 - Sportovci obce Jíloviště

Počet hlasů pro stranu 614
Jan Nekola 168
Petr Marek 70
Marie Hrubá 94
Martin Šťastný 57
Milan Černý 64
Pavel Šmíd 97
Jan Tymich 64

Volební strana č. 2 - Hasiči obci
Počet hlasů pro stranu 665

Libuše Fatková 171
Miroslav Petřík 90
Václav Pařízek 66
Miloš Kunc 46
Jan Kratochvíl 39
Martin Cvrček 65
Miroslav Petřík 79
Martin Kovařík 67
Martin Zima 42

Volební strana č. 3 - Sdružení pro Jíloviště
Počet hlasů pro stranu 1276

Jan Vorel 154
Karel Dostálek 171
Petr Brůna 116
Ivana Doubková 145
Oldřich Šedivý 137
Ivo Černý 161
Petr Veinhauer 109
Petr Toman 99
Lucie Hastrmanová 184

Volební strana č. 4 - Ladislav Ježek, nezávislý kandidát
Počet hlasů pro stranu 57

Ladislav Ježek 57
Volební strana č. 5 - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2006

Počet hlasů pro stranu 229
František Vaněk 69
Milena Zichová 23
Oldřich Nový 71
Jan Šindelář 30
Daniel Hudeček 36
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Zprávy z obecního úřadu

ČČlleennoovvéé  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  JJíílloovviiššttěě  ––  uussttaavvuujjííccíí  zzaasseeddáánníí  ddnnee  11..  1111..  22000066
Pavel Šmíd, Miroslav Petřík, Mgr. Ivo Černý, Ing. Jan Vorel (místostarosta), Lucie Hastrmanová,

Ing. Karel Dostálek (starosta), Libuše Fatková, Petr Brůna, JUDr. Jan Nekola
foto Dana Tvrdoňová

Na OÚ je možné koupit pohledy a letecké snímky Jíloviště formátu 40 x 30 cm, které byly pořízeny v letoš-
ním roce.

Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1996, i když mají dobu platnosti bez omezení, je nutné vyměnit za nové
do konce tohoto roku. Povinnost výměny se nevztahuje na občanské průkazy vydané občanům narozeným
před 1. 1. 1936, pokud není v těchto OP doba ukončení vyznačena konkrétním datem.

Jsou změněny úřední hodiny pro pracoviště zabezpečující agendy na úseku občanských průkazů, cestov-
ních dokladů, evidence vozidel a evidence řidičů na pracovišti Městského úřadu Černošice, Podskalská 19,
Praha 2 takto:

Pondělí 8.00 – 17.00 hodin
Úterý 8.00 – 12.00 hodin
Středa 8.00 – 17.00 hodin
Čtvrtek 8.00 – 12.00 hodin
Pátek 8.00 – 12.00 hodin

INFORMACE PRO OBČANY
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Vážení spoluobčané,

děkujeme Vám za Vaši velkou volební účast v komunálních volbách, které se konaly ve dnech 20.10 - 21. 10.
2006, a za hlasy, které jste dali našemu Sdružení nezávislých kandidátů pro Jíloviště. Svými hlasy jste vyjád-
řili jednoznačnou podporu našemu jasnému a ambicióznímu volebnímu  programu. Slibujeme Vám, že tento
program budeme v rámci daných rozpočtových pravidel během čtyř let volebního období naplňovat. Protože
bychom ještě více rádi prohloubili spolupráci se všemi občany Jíloviště, nabízíme Vám e-mailové adresy
členů našeho Sdružení, na které se budete moci obracet v případech jakýchkoliv problémů, dotazů, nejasnos-
tí či připomínek k práci zastupitelů. Také bychom se s Vámi chtěli pravidelně setkávat  na neformálních
veřejných sezeních, na kterých byste nás mohli informovat o Vašich problémech, o námětech, co by se mělo
v naší obci zlepšit, atd. Ještě jednou bychom Vám rádi připomněli, že nejsme Sdružení založené pouze pro
volby, ale že se budeme pravidelně scházet po celé příští volební období a že se chceme pokusit ve spolupráci
s Vámi změnit naší obec v takovou, ve které by se nám všem žilo ještě lépe.

Členové Sdružení nezávislých kandidátů pro Jíloviště
E-mailové adresy:
Petr Brůna petr.bruna@jiloviste.cz
Ivo Černý ivo.cerny@jiloviste.cz
Jan Vorel jan.vorel@jiloviste.cz
Ivana Doubková
Petr Veinhauer                                     
Oldřich Šedivý
Petr Toman
Karel Dostálek karel.dostalek@jiloviste.cz
Lucie Hastrmanová lucie.hastrmanova@jiloviste.cz

Vážení spoluobčané a přátelé,

toto vydání bude, jak říká paní šéfredaktorka, poslední letošní číslo Zvonice.
Proto mi dovolte, abych jako na konci každého roku poděkoval všem, kteří posílali příspěvky do obecního
občasníku a kteří se podíleli na pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, obzvláště těch pro děti
a mládež.
Děkuji také Vám všem,  kteří jste mi ve volbách  dali svůj hlas a projevili mi tak svou důvěru, i když to nako-
nec na zvolení do zastupitelstva  nestačilo. Stál jsem totiž na své kandidátce jako pověstný „kůl v plotě“.
Přesto jsem nezahořkl a pokud  bude o mou pomoc zájem, pomůžu i nadále a to s organizací, přípravou
i realizací různých pořadů, besed, přednášek i zábav.
Přeji nově zvoleným zastupitelům i těm „déle sloužícím“ mnoho úspěchů v jejich nelehké a často i nevděčné
práci a všem spoluobčanům pak přeji 

hodně zdraví a spokojenosti v roce 2007

A také kapičku štěstí!
Ladislav Ježek

� �
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Sloupek starosty

Vážení spoluobčané,

v termínu od 20.10. do 21.10. proběhly v naší obci, stejně jako v celé České republice komunální volby,
které změnily veškeré mé osobní plány. V těchto komunálních volbách jsem kandidoval za Sdružení nezávis-
lých kandidátů pro Jíloviště na druhém místě. Sdružení vzniklo v srpnu tohoto roku a hlavním impulsem jeho
vzniku byl zájem občanů - kandidátů, kteří se neangažují ani ve zdejší Tělovýchovné jednotě ani ve Sboru dob-
rovolných hasičů, ale kteří chtějí něco pro obec udělat a mají zároveň vizi, co by se mělo konkrétně udělat.
Myslím, že se nám díky tomuto Sdružení podařilo dát dohromady takové osobnosti, které jsou schopny jeho
ambiciózní volební program naplnit, jenž většinu z Vás oslovil. Již před volbami mě překvapil velký počet kan-
didátů do nového zastupitelstva, celkem se totiž o Vaši přízeň ucházelo 31 kandidátů. Druhým překvapením
pro mě byla vysoká volební účast. V obci volilo 69,9% z celkového počtu osob zapsaných ve výpisech ze
seznamu voličů a jeho dodatků. Třetím velkým překvapením pak byl počet hlasů odevzdaných voliči pro naše
Sdružení. Celkem jsme obdrželi 1276 hlasů, tj. prakticky tolik, kolik bylo odevzdáno dohromady pro Hasiče
obci se 665 hlasy na druhém místě a pro Sportovce obce Jíloviště se 614 hlasy na místě třetím. Proto díky tako-
vémuto výsledku voleb bylo pět kandidátů z našeho Sdružení pro Jíloviště zvoleno do zastupitelstva obce.
Čtvrtým překvapením pro mě bylo, že jsem od Vás dostal (stejně jako paní Libuše Fatková ze sdružení Hasi-
či obci) plných 171 hlasů. Na prvním místě s největším počtem hlasů byla paní Lucie Hastrmanová z našeho
Sdružení, a to s počtem 184 hlasů. Paní Lucii Hastrmanové k tomuto úspěchu upřímně gratuluji. 

Tím, že jsem byl na kandidátce našeho Sdružení pro Jíloviště zařazen na druhém místě, jsem chtěl dát jasně
najevo, že už nechci kandidovat na funkci starosty a že se chci po osmi letech starostování plně věnovat práci
ve firmě. Měl jsem představu, že když budu znovu zvolen do zastupitelstva, velmi rád svými znalostmi a zku-
šenostmi pomohu v nějakém výboru. Když budu zvolen zastupitelem, píši záměrně, protože s možností, že již
zvolen nebudu, jsem počítal. Bylo to proto, že jsem u části občanů cítil s mou prací velkou nespokojenost, a to
přes to, že ona různými postranními cestičkami šířená nespokojenost nebyla nikdy konkretizována. Nikdy za
mnou totiž nikdo z občanů ani ze zastupitelů nepřišel a neupozornil mě na chyby, které jsem dělal. Proto mě
tak velký počet hlasů, které jsem od Vás, vážení spoluobčané, v uplynulých volbách obdržel, mimořádně pře-
kvapil a zároveň velice potěšil. Na základě tohoto počtu získaných hlasů jsem si uvědomil skutečnost, že obča-
nů, kteří byli s mou prací ve funkci starosty v minulém volebním období, tedy v letech 2002 až 2006, nespo-
kojeni, je mnohem méně, než jsem čekal. Byli pouze daleko více slyšet, ale tak to asi v životě chodí.

Na průběhu těchto komunálních voleb mě ještě překvapilo:
• že jste si pečlivě vybírali jednotlivé kandidáty. Pokud jste volili celé kandidátky, tak jste vesměs voli-

li Sdružení  pro Jíloviště
• že jste si četli volební programy 
• že náš jasný program s jasnými body měl u Vás jednoznačný úspěch 
• že jste měli možnost volit zastupitele obce z velkého množství kandidátů.

Vážení spoluobčané na tomto místě bych Vám chtěl poděkovat za účast ve volbách,  za hlasy které jste
dali našemu Sdružení pro Jíloviště i za hlasy, které jste dali mně osobně.

Vaše účast ve volbách a hlavně počet hlasů pro naše Sdružení pro Jíloviště je pro nás velmi zavazující, pro-
tože za vývoj a úspěšný rozvoj naší obce ponese naše Sdružení pro Jíloviště odpovědnost. Tato odpovědnost
byla také příčinou, že naše Sdružení předložilo na ustavujícím zasedání ZO návrh na kandidáta na funkci uvol-
něného starosty, a to mou osobu, na místo místostarosty pana Ing. Jana Vorla. Na funkci starostky či místosta-
rostky by správně měla kandidovat paní Lucie Hastrmanová, protože dostala největší počet hlasů. Tyto funkce
jí byly nabídnuty, ale paní Hastrmanová je pro nezkušenost a velké časové zatížení odmítla. To samé platí pro
dalšího kandidáta na funkci starosty pana Ing. Jana Vorla. Ani on nemá zkušenosti s touto funkcí, a proto se naše
Sdružení pro Jíloviště rozhodlo pro výše uvedenou variantu, tedy, že kandidátem na uvolněného starostu budu
já a na místostarostu pan Ing. Jan Vorel. Za čtyři roky ve funkci místostarosty pan Ing. Vorel získá zkušenosti
a díky jim se bude moci o funkci starosty případně ucházet v dalším volebním období. 



� 7�

Pro některé z Vás je asi překvapením, že jsem své rozhodnutí na funkci starosty obce již znovu nekandi-
dovat změnil a s kandidaturou na funkci starosty jsem souhlasil. Důvodem změny mého rozhodnutí nekandi-
dovat na tuto funkci byla moje velká odpovědnost za naplnění našeho  ambiciózního volebního programu a
vůle nehazardovat s důvěrou Vás voličů, kterou jste nám a našemu programu dali. Je zapotřebí, aby v této fázi
byl starostou někdo, kdo má zkušenosti, znalosti i kontakty, a proto jsem se rozhodl funkci uvolněného sta-
rosty přijmout. Bylo to pro mě těžké rozhodnutí už proto, že zcela změní můj osobní život. Na ustavujícím
zasedání zastupitelstva obce dne 1.11.2006 jsem byl starostou zvolen a pan Ing. Jan Vorel byl zvolen mís-
tostarostou. Věřím a jsem o tom přesvědčen, že své zkušenosti nabyté za 8 let starostování zúročím. Jako
uvolněný starosta se budu této činnosti plně věnovat a hlavně na ni budu mít čas. V dnešní době již není
možné vykonávat funkci neuvolněného starosty a zároveň ještě pracovat plně ve firmě. 

Přesto si myslím, že i když jsem tuto funkci dosud vykonával jako neuvolněný, tak se již minulému zastupi-
telstvu  obce v letech 2002 - 2006 podařilo udělat v obci obrovský kus práce. Chtěl bych při této příležitosti
poděkovat hlavně bývalému zastupiteli panu Ing. P. Palušovi za práci kterou v minulém zastupitelstvu udělal.
Občas to mezi námi sice jiskřilo, ale jeho připravenost na jednání zastupitelstva obce byla příkladná. Zejména
si pak vážím toho, že dokázal vždy jasně formulovat svůj názor, za svým názorem si stál a dokázal říkat nahlas
i nepříjemné věci. Odstupem času si tuto skutečnost plně uvědomuji a věřím, že se pan Ing. Paluš do dění obce
zase zapojí. Děkuji samozřejmě rovněž i bývalým ostatním členům zastupitelstva obce za práci v zastupitelstvu. 

Co se nám za minulé volební období podařilo:
• dokončila se plynofikace obce a ukončil činnost Svazek obcí Řitka a Jíloviště, který vznikl, aby se ply-

nofikace obce vůbec mohla realizovat
• realizoval se vrt Na Jeptišce. Je však zapotřebí tento vrt ještě připojit do vodovodního systému
• realizoval se  retardér v ulici Pražská
• vybudovala se tlaková kanalizace v části ulice Zahradní
• plynofikovala se požární zbrojnice včetně obecního  bytu
• plynofikoval se OÚ
• rekonstruovala se obecní komunikace v ulici K Dubíčku
• rekonstruoval se vodovodní řad vedle komunikace na Klínec a Trnovou
• byla podepsána směnná smlouva mezi pozemkem p.č. 222/4, jehož výlučným vlastníkem byl ČESKÝ

TELECOM a.s, a pozemkem p.č. 222/1, jehož výlučným vlastníkem byla obec Jíloviště
• rekonstruovala se čistička odpadních vod
• byla vypracována projektová dokumentace na zrychlovací stanici Na Hájensku včetně stavebního povo-

lení
• byl položen obrus na obecní komunikace v ulici K Trnové a Zahradní
• rekonstruovalo se dětské hřiště
• byla vyměněna okna a vchodové dveře na OÚ, atd.
Myslím, že z tohoto výčtu je vidět hodně práce, která se bývalému zastupitelstvu podařila.

Na závěr svého sloupku bych Vás ještě rád, Vážení spoluobčané, informoval o tom, co Vás bude určitě
zajímat, a to že:
• na OÚ budou dále pracovat paní Šedivá a účetní paní Tvrdoňová
• každou sobotu v měsíci budou úřední hodiny od 8,00 hod. do 12,00 hod.

Vážení spoluobčané, úplně na závěr bych Vás chtěl ujistit, že spolu s novým zastupitelstvem obce udělá-
me všechno pro to, aby se nám všem v naší obci dobře žilo, a že to, k čemu jsme se v našem volebním pro-
gramu zavázali, budeme postupně naplňovat. Také Vám můžeme slíbit, že se zvýší Vaše informovanost
pomocí Zvonice (bude vycházet v kratších termínech), webových stránek a zpráv na vývěskových tabulích.

Protože toto dvojčíslí Zvonice budete číst před vánočními svátky, kdy do konce roku 2006 bude zbývat už
jen pár dní, dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce i jménem obecního úřadu popřál

Hezké a klidné vánoční svátky, všechno nejlepší, hlavně hodně
zdraví, spokojenosti a dobré nálady v roce 2007

Karel Dostálek
Starosta
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v sobotu 9. 9. 2006 v klubovně hasičské zbrojnice bylo velice hezké. Obavy z malého počtu prvňáčků se
nenaplnily a ze čtyř nových občánků jsme se také radovali. Navíc přišli letos se svými rodiči úplně všichni a
klubovna se příjemně zaplnila, takže účast ani moc neovlivnilo konání závodu veteránů Zbraslav „ Jíloviště.

Noví občánci však nebyli žádná miminka v zavinovačkách, ale pořádní „chlapáci“ (viz. foto). Však se
narodili od 9. 5. do 14. 8. 2006 a jsou to samí kluci. Nejstarší Štěpán Joch (25. 4.), dvě májové dětičky Petr
Dalekorej (3. 5.) a Dominik Čejka (9. 5.) a nejmladší Karel Mařík (14. 8.). Moc jim to slušelo.

Podle statistických údajů zpracovaných Ústavem pro informace ve vzdělávání nastoupilo v tomto roce do
1. ročníků základních škol 93,2 tis. nových žáků. Do tohoto počtu přispělo Jíloviště třemi školačkami: Mar-
celkou Mejstříkovou, Aničkou Veselou a Anetkou Příbanovou.

Přítomné přivítal místostarosta obce pan Ladislav Ježek a dětičky dostaly pěkné dárky. Hlavně školačky
měly velkou radost ze školních kufříků se školními potřebami a tradiční upomínkou na tento den – knížkou
s věnováním pana starosty Ing. Karla Dostálka.

Moc hezké bylo i kratičké kulturní pásmo, které s hasičskými dětmi připravila paní Nataša Tymichová.
Simonka Černá, Natálka Tymichová, Zuzanka Šmídová a Denisa Pospíšilová zazpívaly a přednesly básničky
o mamince, děťátku i školácích.

Na společné fotografii chybí Anička s Anetkou které se trošku opozdily, protože informace o začátku akce
jim byla sdělena s posunutím o půl hodiny. Ještě jednou se jim za to omlouváme.

Všem přejeme hodně štěstí, úspěchů a radosti.
Fatková

S tatínkem Štěpán Joch a s maminkami
Dominik Čejka, Kája Mařík, Péťa Dalekorej,
na židličce žákyně 1. třídy ZŠ ve Zbraslavi
Marcelka Mejstříková.

Vítání občánků a letošních prvňáčků
v Jílovišti

foto Jan Tymich
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Vesnický pohřeb
Podle starých zvyklostí vypravila rodina Andresova své mamince, babičce a prababičce, jílovišťské selce

paní Anně Andresové.
O jejích životních osudech jsme již na stránkách Zvonice psali. Dne 26. srpna usnula a v den, kdy

uplynulo 40 let od pohřbu jejího tragicky zemřelého syna Toníka se již neprobudila.
V sobotu 2. září 2006 se ke statku Andresových scházeli lidé nejen z Jíloviště, ale i z blízkého a vzdá-

lenějšího okolí. V rukou hospodářů byla i kytice z obilných klasů a polního kvítí, která byla připomínkou
jejího života a práce na statku.

V 10 hodin, po církevním rozloučení, se vydal dlouhý smuteční průvod z Andresova dvora na místní hřbi-
tov. Po pohřebním obřadu se hodně hostů sešlo v pizzerii U Hastrmana, kde rodina Andresova, také podle
starých zvyků, všechny pohostila.

Za hojnou účast a květinové dary všem, kdo se přišli rozloučit, rodina děkuje.

Události kolem nás



Události kolem nás
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Závody veteránů Zbraslav – Jíloviště 9. 9. 2006
Co napsat o letošním ročníku populární jízdy histo-
rických vozidel do vrchu Zbraslav – Jíloviště, když
zprávy o něm bohužel plnily televizní zpravodajství
a stránky celostátních deníků? Žijeme totiž v době,
kdy sebezdařilejší akce nezíská takovou mediální
popularitu, jako tragická nehoda, přesně taková, jaká
se stala na Baních. Fám, polopravd a výmyslů se

vyrojilo bezpočet. Nechceme popisovat, jak k neho-
dě došlo, ani do detailu popisovat její důsledky,
navíc vše je stále předmětem policejního vyšetřová-
ní. V první řadě doufáme, že nic podobného se už
nebude opakovat, a všem přímým aktérům přejeme
již jen dobré zprávy.

Zbraslavské noviny 10/2006

� Poděkování �

Rodina Šichova děkuje všem, kteří se přišli rozloučit ve čtvrtek 7. září 2006 
do obřadní síně v motolském krematoriu s 

Miroslavem Šichou
a projevili účast nad jeho odchodem.

Křest varhan
Již na jaře ozdobil zbraslavskou obřadní síň nový

varhanní pozitiv, ale až ve středu 13. září 2006 jsme
měli příležitost jej uslyšet v plné kráse. O důstojné
uvítání do života se postaral vynikající český varha-
ník a cembalista Jaroslav Tůma. V rámci koncertu,
na kterém zazněly varhanní skladby J. S. Kerlla, J. K.
Vaňhala i suita pro cembalo F. Couperina, varhanům

připil „na zdraví“ jejich autor Mgr. Rudolf Valenta,
místostarosta Filip Toušek, ředitel ZUŠ Karel Nedo-
ma a samozřejmě Jaroslav Tůma.

Nástroj bude sloužit nejen při koncertech a svateb-
ních obřadech, ale také pro výuku mladých varhaníků
– žáků zbraslavské ZUŠ.

Zbraslavské noviny 10/2006

Základní škola v Mníšku pod Brdy
oslavila 50. výročí otevření nové školní budovy.
Program začal v pátek 13. 10. 2006 průvodem masek
v menších skupinách. Pokračoval v sobotu výstavou
dobových fotografií za uplynulých 50 let. Návštěvní-
ci si mohli prohlédnout třídy, práce žáků, seznamy
učitelských sborů i absolventů školy.

Součástí programu bylo i představení muzikálu Tři
mušketýři, které připravili žáci letošních a loňských
9. tříd. K vidění byly v tělocvičně ukázky cvičení
aerobicu a Takewonda – bojového umění v provede-
ní žáků školy.

Humanitární sbírka,
která se uskutečnila v sobotu 21. 10. 2006 se příliš
nevydařila, co se týká odvozu. Igelitové pytle a pře-
nosky s textilem „zdobily“ prostranství před obecním
úřadem několik dní. Bylo to z důvodu malé kapacity
pro odvoz sebraných věcí.

Pro občany, kteří by případně měli další dary pro
nadaci sdělujeme: na parkovišti u zbraslavské pro-
dejny ALBERT je kontejner, kam se mohou textilie
ukládat průběžně během celého roku.

- red -



Návštěva divadla Na Jezerce
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byla kulturním zážitkem pro milovníky herectví
Jany Preisové a Blanky Bohdanové.

Jejich představení VABANK navštívili naši občané
18. 10. 2006. 

Divadlo Na Jezerce se nachází ve stejnojmenném
nuselském parku v Praze 4. Původně hospodářská
usedlost z počátku 19. století, ke které byl ve dvacá-
tých letech minulého století přistaven divadelní sál se
stala výletní restaurací pražských rodin. Po rozsáhlé
a nákladné rekonstrukci celého areálu, prováděné
Městskou částí Praha 4, bylo Divadlo Na Jezerce
slavnostně otevřeno ve čtvrtek 2. prosince 2004.
Nabízí návštěvníkům 205 pohodlných míst s dobrou
viditelností v příjemném a kultivovaném prostředí,
posezení v útulné restauraci a převedším dobrou
a kvalitní zábavu.

Divadlo se stalo sídlem Divadelní společnosti
Jana Hrušínského - DSJH. Nehraje ovšem jen v
Praze, ale nabízí svá představení také divákům všech
zájezdových míst České republiky a na Slovensku.
Byla založena v roce 2002, první premiéru "Zahrej to
znovu Same" (autor W. Allen - režie Ondřej Sokol)
uvedla v březnu 2003 v divadle GONG. Svým vzni-
kem navázala na dlouholetou rodinnou tradici.

Zakladatelem jednoho z našich nejstarších herec-
kých rodů se stal v roce 1883 pan Ondřej Červíček,
který byl prvním držitelem divadelní koncese.
Herecká štafeta přešla na rodinu Budínských. Jedna z
jejich dcer se na jaře 1920 provdala za herce Rudol-
fa Böhma-Hrušínského. Činnost Budínského společ-
nosti překlenula tíživá léta obou světových válek.
Působil v ní J. K. Tyl (1851), v první polovině 20.
století např. Karel Lamač, Rudolf Hrušínský st. či
Josef Kemr. Skončila spolu s činností ostatních čes-
kých divadel v Protektorátu Čechy a Morava k 31.
září 1944 a po válce již nebyla obnovena.

Navzdory protivenstvím, jenž museli členové
Budínského společnosti mnohdy čelit, zanechalo
v nich toto působení nesmazatelné dojmy. Za mnohé
je vyjádřil Rudolf Hrušínský, když napsal:

„Mnoho vánočních svátků jsem prožil v rodině
svého dědečka Václava Budínského – Červíčka.
Byly to Vánoce, které měly zvláštní a podivné kouz-
lo a podivnou, zvláštní vůni. Vůni vybílených malič-
kých divadelních hospodských sálů v různých zasně-
žených vesničkách, vůni petrolejového vařiče mé
babičky, na němž dokázala vykouzlit štědrovečerní
večeři pro celou divadelní společnost, vůni divadel-

ních kostýmů, kulis a různých rekvizit. A také zvlášt-
ní vůni venkovských, obyčejných lidí, kteří měli úctu
k naší práci a přicházeli do divadla v jediných čer-
ných šatech, které oblékali pouze do kostela a potom,
později – naposled – do rakve. Vážili si nás a my si
vážili jich. A ta úcta k obyčejným venkovským
lidem, pro které divadlo bylo kostelem, mě neopusti-
la dodnes.“

V dějinách českého divadla 19. a první poloviny
20. století sehrály kočovné nebo cestující divadelní
společnosti, jak se jim také říkalo, významnou a do-
dnes nedoceněnou roli. V malém jihočeském měs-
tečku Bavorově, kam společnost zajížděla, nalezl
poslední místo odpočinku Ondřej Červíček. Na jeho
náhrobní desce byl umístěn nápis hodný pokračova-
tele Josefa Kajetána Tyla a zakladatele hereckého
rodu:

Jest vavřín Tvojí poduškou,
jenž provázel Tě cestou trnitou.

Nechť slavně dá Ti spáti,
nežils marně pro vlast máti.

Na vstupenky přispěl OÚ a postaral se i o poho-
dlnou dopravu autobusem pana Uhra.

Doufejme, že bude příležitost zopakovat si hezký
večer a zase se třeba dozvíme zajímavosti o nějakém
jiném divadle.

Čerpáno: „Ve službách Thálie“ – Marie Valtrová,
březen 2005 – www.hrusinsky.cz



Ve dnech 22. – 24. 9.2006 se uskutečnil již jede-
náctý ročník tohoto festivalu. Konal se pod záštitou
a za finanční podpory hlavního města Prahy. Vyhla-
šovatelem festivalu byla Městská část Praha Zbra-
slav, Zbraslavská kulturní společnost a synové Jaro-
míra Vejvody, spolupořadatelem Městská část Praha
Zbraslav. Záštitu a finanční podporu festivalu
poskytlo hlavní město Praha. Pověřeným pořadate-
lem festivalu byla or-fea spol. s r.o., festivalová
a organizační kancelář, Těšnov 9, 110 00 Praha 1.

Cílem festivalu byla propagace české hudební
tvorby s ohledem na regionální vznik, možnosti sblí-
žení a pochopení názorů na interpretační odlišnosti
jak v oblasti orchestrů, tak i v oblasti publika z růz-
ných částí republiky i ze zahraničí. Propagace Zbra-
slavi, a tím i hlavního města Prahy jako kulturního
centra. Připomenutí díla zbraslavského rodáka Jaro-
míra Vejvody a jeho přínos do oblasti české dechov-
ky. Uspořádáním veřejných vystoupení orchestrů
v okolí a tím zapojení co největšího množství obyva-
tel do kulturního dění.

Jako tradičně se v pátek v podvečer rozjely kape-
ly do okolí Zbraslavi, aby pozvaly příznivce této
muziky na sobotní a nedělní program na Zbraslav.
V sobotu dopoledne se v divadle Jiřího Srnce usku-
tečnila soutěžní vystoupení orchestrů. Soutěž byla
určena malým dechovým orchestrům do 25 hráčů
včetně dirigenta bez věkového omezení. Povinnou
skladbou byla letos polka Jaromíra Vejvody a Vaška
Zemana: Já ráda tancuju – v orchestrálním provede-
ní (beze zpěvu).

Porotu tvořili jako obvykle vynikající odborníci
v tomto žánru, pánové Karel Bělohoubek, Stanislav
Horák a Josef Jiskra z Německa. Současně se soutě-
ží v divadle probíhaly ve stanu na náměstí mimosou-
těžní vystoupení orchestrů. Při vystoupení orchestru
ZUŠ Přeštice se v zaplněném stanu objevil také pri-
mátor hlavního města Prahy Pavel Bém. I tady se
potvrdilo, že platí „Co Čech, to muzikant“. Primátor
Pavel Bém společně se starostou Městské části Zbra-
slav Petrem Valentou dokázali strhnout přítomné
publikum ke společnému zpěvu hitu Vejvodovy
polky Škoda lásky. Jejich vystoupení ocenili nejen
čeští, ale také zahraniční návštěvníci festivalu. Na
festivalu zazněly nejen skladby autorů, kteří vytvoři-
li základy české dechovky, ale i autorů současných.
Divácky atraktivní podívanou byla mažoretková
show a vystoupení Tanečního studia Andrea ve stepu

na hřišti u sokolovny a také průvod orchestrů s mažo-
retkami. Ten skončil na Zbraslavském náměstí jejich
společným vystoupením. Při koncertu se ve festiva-
lovém stanu předvedla Vejvodova kapela pod tak-
tovkou Josefa Vejvody a jeho dcery Moniky a byly
vyhlášeny výsledky soutěže. Té se zúčastnily mimo
českých i kapely z Německa, Norska, Holandska
a Řecka. Laureátem festivalu se stala Malá černá
hudba Karviná, která si odvezla na rok putovní
pohár, který se pokusí obhájit na příštím ročníku fes-
tivalu. Sobotní večer zakončil svým zajímavým pro-
gramem trojnásobný vítěz festivalu, orchestr Křídlo-
vanka z Čáslavi. Nedělní dopolední matiné ve stanu
na náměstí bylo rozloučením s letošním ročníkem
jak se patří. Orchestr Choceňačka a zejména mláde-
žnický orchestr z Řecka, který dokázal návštěvníky
zvednou z lavic a s potleskem ve stoje byli mladí
muzikanti vyprovozeni až před stan. Je velice potěši-
telné, že právě juniorské a mládežnické orchestry se
dostávají na přední místa. To je zárukou, že jejich
nadšení a elán pro interpretaci dechové hudby nedo-
pustí odsunutí tohoto žánru do pozadí. Stejně jako při
minulých ročnících se i letos objevili nejen příznivci
české dechovky z domova, ale i hosté z Německa,
Švýcarska, Rakouska, Anglie a USA. Poděkování
patří všem orchestrům i těm, kteří je vedou a věnují
jim svůj čas. Zvláštní poděkování patří členům poro-
ty, všem organizátorům, Magistrátu hl. m. Prahy,
Městské části Zbraslav i všem sponzorům, bez
jejichž přispění a pomoci si Vejvodovu Zbraslav
nedovedeme představit.

VVýýsslleeddkkoovváá  lliissttiinnaa
1. MMaalláá  ččeerrnnáá  hhuuddbbaa  KKaarrvviinnáá  (CZ) zlaté pásmo
2. KKlleeiinnee  BBllaassmmuussiikk (D) zlaté pásmo
3. Choceňačka (CZ) stříbrné pásmo
4. Dechový orchestr ZUŠ – Přeštice (CZ)

stříbrné pásmo
5. Pralinka, Praha (CZ) bronzové pásmo
6. Blaasorkest 40+ (NL) bronzové pásmo
7. Marching band „Heraklidon Band“ (GR)

bronzové pásmo
8. Krejzovanka (CZ)
9. Midtun Pavillion Orkester (N)

Zvláštní cenu poroty za nejlepší sólový výkon –
získal SStteeffaann  FFrraannzz (Kleine Blasmusik)

Mezinárodní festival malých dechových orchestrů
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Cena diváků za velmi dobrý výkon při pochodo-
vém defilé MMiiddttuunn  PPaavviilllliioonn  OOrrkkeesstteerr (N) a MMaarrcchhiinngg
bbaanndd  „„HHeerraakklliiddoonn  BBaanndd““ (GR)

LLaauurreeáátteemm  ffeessttiivvaalluu  22000066  ssee  ssttaall  oorrcchheessttrr
MMaalláá ččeerrnnáá  hhuuddbbaa  KKaarrvviinnáá

U nás na Jílovišti již po několikáté zahájil páteč-
ní podvečerní koncert na místním fotbalovém hřišti
nejen XI. ročník festivalu, ale i naše jílovišťské
posvícení.

Opět jsme se obešli bez stanů pro nepříznivé
počasí, protože bylo slunečno a poměrně teplo.

Naši hosté – Marching band "HERAKLIDON
BAND" nebyli zrovna malým hudebním tělesem, ale
určitě patřili mezi nejmladší soutěžící. Tento pocho-
dový orchestr založilo nově vytvořené zastupitelstvo
obce Heraklidon na řeckém ostrově Kos. Své první
vystoupení uspořádala kapela 28 října 2001 při příle-
žitosti národního svátku. O dva roky později se or-
chestr vydal na první turné po ostrově Kos a Korfu,
kde absolvoval výcvikové kurzy a semináře profesi-
onálních hudebníků . Kapela koncertovala také na
Krétě, Rhodos a ve třech kyperských městech.
V současnosti pracuje na svém prvním CD. Vedou-

cím orchestru je od jeho vzniku Nikos Ganavouras
a poprvé se hudebníci zúčastnili takové ho festivalu.
Výsledky jsou pro ně určitě slibným začátkem jejich
dalšího soutěžení.

Účast našich občanů nebyla příliš velká. Určitě by
se více líbila typická česká dechovka, ale výběr účin-
kujících, nemá nikdo z obce možnost ovlivnit. Ani
posunutí začátku koncertu ze 17:00 hodin na později
není možné. Tato vystoupení nejsou jen pozvánkou
na festival, ale také pomáhají pořadatelům organi-
začně zvládnout příjezdy hudebníků, a ti je využijí
k rozcvičení a sehrání pro večerní vystoupení ve
stanu na Zbraslavském náměstí.

Starosta obce Ing. Karel Dostálek předal vedoucí-
mu a dirigentovi orchestru vlaječku se znakem obce
Jíloviště, poděkoval za vystoupení a popřál úspěch
v nadcházející soutěži.

I příští rok se určitě na naši obec obrátí pořadatelé
festivalu o zajištění možnosti vystoupení některého
ze soutěžících orchestrů.

Hospodyňky, pokud bude termín souběžný s na-
ším posvícením naplánujte si pečení tak, aby jste si
mohly prožít hezkou hudební chvilku na hřišti.
Vždyť umělci přijedou za námi a nic nás to nestojí!

Podle or-fea s.r.o. Fatková – Ježek
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VEJVODOVA ZBRASLAV 2006

foto Dana Tvrdoňová



� 14�

Hasiči

Soutěž o pohár starosty OSHČMS Praha – západ
V sobotu 9. 9. 2006 ráno odjelo reprezentovat do

soutěže v požárním sportu náš sbor sedm mužů a sedm
žen. Závody probíhaly v Davli u Prahy a přijela druž-
stva SDH okresu Praga - západ, která dosáhla nejlep-
ších časů v okrskových soutěžích. Jedinou disciplí-
nou byl požární útok na vodu s nástřikem terčů.
Výsledné časy dvou pokusů se sčítaly. Nejlepšího
výsledku dosáhli muži z SDH Dolní Jirčany a stali se
vítězi.

Naše družstvo: Mirek Petřík st., Michal Petřík,
Karel Neuman, Tomáš Cígler, Honza Balcárek,
a Tomáš Trkovský skončilo z 9 zúčastněných sborů
na 7. místě.

Ženy: H. Šichová, J. Šmídová, M. Kirchmannová,
M. Kyptová, J. Marková, Vl. Marková a K. Marková
vybojovaly mezi 9 soutěžícími družstvy žen šesté
místo. Chce to více trénovat a výsledky se určitě
dostaví.

Memoriál Josefa Bednáře 16. září 2006
Naše ženy vynechaly. Děti skončily na posledním

místě. Nutno podotknout, že věkový průměr našich
malých hasičů byl v kategorii starších žáků nejnižší.
Jirka Lachout jako strojník, sourozenecké duo Krato-
chvílových – Adélka a Filip na savicích, koš šroubo-
vala Síma Černá, rozdělovač s přehledem Kuba Hrubý
a na proudech Natálka Tymichová a Denisa Pospíši-
lová.

Bojovali statečně a nám dospělým se jejich výkon
líbil a víme nač se zaměřit.

V této soutěži máme možnost vidět pokusy mlad-
ších dětí. Na předem utvořené přívodní vedení připo-
jí pouze sací koš a vytvoří přívodní a útočné vedení
stejně jako kategorie starší. Motorovou stříkačku
obsluhuje dospělý strojník. Věk dětí je od 6 do 11 let.
Zatím se nám nepodařilo mít v dětské základně 7 dětí
v potřebném věku.

Nejlépe se umístili naši muži: Mirek Petřík st.,
Michal Petřík, Tomáš Cígler, Pavel Krištůfek, Karel
Neuman a Péťa Matys.

Přivezli do naší sbírky trofejí pohár za třetí místo.
Pravidla této soutěže určila dva pokusy požárního
útoku s cílem shodit proudem vody plastovou láhev
na stojanu. Do výsledného umístění se započítával
čas rychlejšího pokusu.

Nutno se zmínit, že jsme měli radost i z účasti
Davida Hartla v soutěži. Reprezentoval SDH Zbra-
slav A, a nás hřálo vědomí, že jsme ho „odchovali“
mezi našimi malými hasiči, kde působil do doby, než
dětské soutěže opustil.

VVýýsslleeddkkoovváá  lliissttiinnaa::
děti mladší 1. pokus 2. pokus 
1. Zličín A 24,1 24,1
2. Stodůlky 28,2 26,5
3. Zličín B 51,3 DNF 
děti starší 1. pokus 2. pokus
1. Lipence B 16,65 16,75
2. Zličín 21,31 23,5
3. Stodůlky 27,63 23,25
4. Řepy A DNF 25,82
5. Lipence A 27,15 55,55
6. Řepy B 38 30,06
7. Jíloviště 34,25 30,10
muži 1. pokus 2. pokus 
1. Třebonice B 31,26 21,44
2. Zličín 22,26 25,79
3. Jíloviště 26,68 25,13
4. Třebonice A 26,03 25,85
5. Lipence 26,01 26,78
6. Stodůlky 26,56 26,19
7. Zbraslav A 54,25 33,84
8. Řepy A 42,72 36
9. Řepy B 41,18 38,5
10.Písnice 60,74 44,19
11.Zbraslav B 60,53 52,26
ženy 1. pokus 2. pokus
1. Třebonice 24,54 26,46
2. Zličín 26,4 DNF
3. Řepy 32,41 32,2
4. Lipence DNF 37,77
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Hasiči

Co se povedlo?
Letošní posvícení! Hudební pozvánku po vsi v so-

botu 23. září 2006 provázelo nejen překrásné počasí,
ale i krojovaná skupinka našich děvčat. Společně s
muzikanty na břízkami vyzdobeném vleku a traktoru
vytvořila milý rámeček tomuto jílovišťskému zvyku.
Velký podíl na úspěchu má paní Nataša Tymichová,
která nejen, že polovinu krojů ušila, ale i materiál na
jejich výrobu zakoupila. Mockrát jí děkujeme. Určitě
to vše přispělo nejen k hojné účasti na večerní taneč-
ní zábavě v pizzerii U Hastrmana, ale i k nedělnímu
odpolednímu posezení tamtéž. Pamětníci by možná
opravili naši pozvánku. Bývala v neděli „Pěkná
hodinka“ a v pondělí „Sousedská“ nebo obráceně?

Každopádně bychom tuto naši tradici měli ucho-
vat, aby se mohli setkat a družit všechny věkové
kategorie v naší obci. Z doslechu vím, že proběhl
i pondělní mariášek.

Organizování posvícení je časově velice náročné.
Poděkování patří všem našim hasičům, kteří se zapo-
jili , jak prací, tak příspěvkem do tomboly, za tradiční
hlavní cenu – zvěřinu Lesům Jíloviště a firmě Elektro-
montáže s.r.o., která ochotně zapůjčila traktor a vlek.

Ať žije posvícení 2007, které budou pořádat naši
sportovci.

PLAMEN – Radlík 14. 10. 2006
Soutěžní den nám začal novinkou – příjezdem

autobusu pana Uhra, který nás dopravil na závody i
domů. Sporné předpisy nedovolují přepravovat děti
hasičskými vozy a tak jsme vyzkoušeli možnost spo-
jit prostředky s SDH Mníšek, jako možný způsob
dopravy na takovéto hasičské akce.

Naše výprava včetně dospělých rozhodčích byla
dost početná. Na start nastoupily 3 pětičlenné hlídky
dětí a ještě jsme „půjčili“ Fandu Čecha klineckým,
aby si mohli děti zasoutěžit.

Jako první na trať branného závodu vyběhla hlíd-
ka našich nejmenších , kterou vedla zkušená Nicola
Čechová, aby nám malí: Zuzanka Šmídová, Áda
Kratochvílová, Milda Černý a Lukášek Hartl nikde
nebloudili. Sice jim patřilo po vyhlášení výsledků
poslední místo, ale v kategorii starších, takže plnili
stejné úkoly jako mnohem starší a zkušenější závod-
níci. Určitě o nich ještě uslyšíme, až povyrostou.

Další hlídka našeho SDH byla chlapecká: Pepa
Nový, Kuba Hrubý, Jirka Lachout, David Pařízek,
Filip Kratochvíl a skončila na 12. místě z 26 zúčast-
něných.

Nejúspěšnější hlídka: Jana Marková, Veronika
Marková, Denisa Pospíšilová, Jana Krejčová a Natál-
ka Tymichová dostala medaile za krásné 2. místo.
První obsadili naši tradiční soupeři – mladí hasiči ze
Sloupu. Pro nás je to o jeden stupínek lepší umístění
než v loňském roce a tak musíme přípravě na jarní

kolo soutěže věnovat potřebnou péči, aby celkové
umístění v soutěži PLAMEN – ročník 2006-2007
bylo co nejlepší.

Počasí bylo překrásné. Svítilo sluníčko a děti
s chutí využívaly doprovodné akce – trampolíny.

Také měly možnost prohlédnout si hasičskou
techniku HZS v Jílovém a vyzkoušet si výsuvnou
plošinu hasičského vozu.

Hezký den jsme zakončili v klubovně naší hasičské
zbrojnice, kde jsme rozkrájeli a konzumovali sladké
dorty, které dostala každá soutěžní hlídka a velký dort
za 2. místo.

foto Jan Tymich
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Hasiči 

Rozloučení
I letošní podzim nám připravil smutné rozloučení 

s dlouholetým členem našeho sboru kamarádem a milým člověkem 

Mirkem Šichou
Na Jíloviště přišel se svými rodiči z Náchodska v roce 1945. Jeho tatínka oslovil inzerát paní Pleyové,

že zaměstná v hotelu Hubertus zahradníka a malý Mirek se stal jeho pomocníkem.
Jak šel čas, změnili se majitelé Hubertusu a Mirek pracoval jako řidič Státního statku Zbraslav, vrátil

se k zahradničení, když byl Hubertus v držení Úřadu vlády. Celkem deset let odfáral také v uranových
dolech na Příbrami. Jako důchodce pracoval u lesní správy.

K hasičům „se dal“ v roce 1964. Získal řadu uznání a ocenění za svou práci v hasičstvu. V roce 2002
mu bylo uděleno druhé nejvyšší vyznamenání SH ČMS - Řád sv. Floriana.

Při tom všem vychoval tři syny a zůstal věren své zahrádce, spíše zahradě. Na žádné slavnosti v obci 
nechyběly květiny z jeho skleníků a o posvícení byly v tombole vinné hrozny z jeho révy. Stejně tomu

bylo i letos, přestože se posvícení na Jílovišti nedočkal. Ve čtvrtek 7. září, v den jeho nedožitých 
79. narozenin , jsme se s ním v motolském krematoriu rozloučili.

Nikdy nezapomeneme na jeho dobrotu a milý úsměv, který dovedl potěšit.
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- 99..  pprroossiinnccee (sobota) – Mikulášský večer s hudbou, hraje skupina Sdružení volných tónů
- 1166..  pprroossiinnccee  (sobota) – vánoční besídka s rozsvěcením vánočního stromu a prskavkami
- 2266..  pprroossiinnccee (úterý) – přijďte si zahrát stolní tenis do pizzerie U Hastrmana tradiční Vánoční turnaj
- 2299..  pprroossiinnccee (pátek) – stolní tenis pro děti - turnaj v hasičské zbrojnici od 9:00 hodin

BBuuddee  ii   oohhňňoosstt rroojj !!   PPFF  22000077!!

Do nového roku 2007
přeje Sbor dobrovolných hasičů Jíloviště

všem občanům hodně zdraví, štěstí a radosti.

Zároveň si dovoluje poděkovat svým členům,
kteří v roce 2006 nezištnou prací přispěli

k činnosti sboru a těm, kteří ochotně
podpořili dobrovolné hasiče finančním příspěvkem.

Hasiči 

Halloweensko – dušičková noc na hasičárně

Hasičský konec roku 2006:

byla pro malé hasiče i jejich kamarády dlouho
očekávanou událostí.

Počátek tohoto svátku sahá až do období starých
keltů. Tehdy lidé na 1. listopadu svítili na cestu duším
mrtvých, a to lucernami vyrobenými z dýní. Věřili, že
v noci ze 31. 10. na 1. 11. se duše mrtvých vracejí
domů. Noci se říkalo Samhain, což znamená konec
léta.

Jakmile se k moci dostala církev, svátek byl zaká-
zán a nahrazen Svátkem všech svatých,lidově nazý-
vaným – dušičky. Tato vzpomínka na zemřelé se
u nás slaví 2. listopadu. Zapalují se svíce na hrobech,
přináší květiny a věnce. Lidé vzpomínají na ty, kteří
už nejsou mezi námi.

Mnozí lidé ale Samhain slavili déle, a proto se
dnes oba svátky spojily v jeden a vesničané mu zača-
li říkat Halloween (v originále All Hallow’s Day -

všech blahoslavený den). Mnoho lidí Halloween spo-
juje s Amerikou, ale zde se svátek začal slavit až poté,
co sem přijeli evropští osadníci. Svátek se stal velmi
oblíbeným a lidé si zdobí domy dýňovými svítilnami
a pečou koláče dodnes. Tradice říká, že se objevují
čarodějnice a duchové. Děti se převlékají za strašidel-
né bytosti a provádějí dospělým různé veselé kousky
(31. 10.).

Tak jsme se snažili i v sobotu 4. listopadu 2006.
Děti se prošly s lampiony v kostýmech strašidel částí
naší obce. Strašily a houkaly, ale také se trochu bály,
když na ně ve tmě „bafla“ jiná strašidla.

Děkujeme, za pochopení dospělých, kteří pomoh-
li tento večer uskutečnit a s úsměvem přijímali „sko-
tačení“ dětí. Přespání na hasičské zbrojnici mělo jen
dotvořit zvláštnost dušičkové noci.
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TJ J í loviš tě

Ještě v teplém létě se začínalo hrát podzimní kolo fotbalových zápasů a už tu máme pomalu zimu, vánoce a
konec „sportování“. Tady jsou výsledky zatím odehraných zápasů „A“ mužstva:

19. 8. 2006 Hradištko B JJíílloovviiššttěě gól: Petr Bělohlav
7 1

26. 8. 2006 Měchenice B JJíílloovviiššttěě góly: Pavel Krištůfek, Dominik Fingl
1 2

2. 9. 2006 JJíílloovviiššttěě  Psáry góly: Pavel Vaněk, Aleš Novák
2 3

9. 9. 2006 Radlík JJíílloovviiššttěě góly: Sláva Voženílek, Petr Bělohlav, Franta Jakubec
3 3

16. 9. 2006 JJíílloovviiššttěě  Čisovice gól: Dominik Fingl
1 3

23. 9. 2006 Krňany JJíílloovviiššttěě góly: Pavel Krištůfek 3x, Sláva Voženílek 2x, Šimon Velas
0 6

30. 9. 2006 JJíílloovviiššttěě  Vranén. Vlt. góly: Sláva Voženílek, Pavel Krištůfek
2 0

7. 10. 2006 Davle JJíílloovviiššttěě gól: Aleš Novák
1 1

14. 10. 2006 JJíílloovviiššttěě  Slapy góly: Sláva Voženílek 2x, Pavel Kryštůfek, Dominik Fingl
4 2

Žáci mají méně zápasů, proto již užívají zimního odpočinku.
3. 9. 2006 Vonoklasy JJíílloovviiššttěě góly: Lukáš Vačkář, Michal Kalenda

2 2
10. 9. 2006 Kazín JJíílloovviiššttěě góly: Lukáš Vačkář, Michal Kalenda, Martin Kundrata

2 3
17. 9. 2006 JJíílloovviiššttěě  Čisovice góly: Martin Kundrata 2x, Michal Kalenda

3 1
24. 9. 2006 Kosoř JJíílloovviiššttěě góly: Lukáš Vačkář 2x, Michal Kalenda 2x

3 4
1. 10. 2006 JJíílloovviiššttěě  Všenory

0 7
8. 10. 2006 Hvězdnice JJíílloovviiššttěě góly: Martin Kundrata

3 1
Hvozdnický trenér se může stydět, postaví do hry hráče „na černo“ a pak se raduje z vítězství. Bohužel si
neuvědomuje, že má záporný výchovný vliv na své svěřence a od útlého mládí je učí dělat podvody jako
běžnou součást života.

15. 10. 2006 JJíílloovviiššttěě  Choteč góly: Martin Kundrata 2x, Lukáš Vačkář 2x
4 3

Po skončení „zápasení“ měly děti zajištěné pohoštění v restauraci U Hastrmana. Děkujeme za vzornou
obsluhu a také finanční příspěvek.

Hrubá

TJ Jíloviště přeje všem hezké a klidné prožití
vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody.

Těšíme se na shledání v roce 2007
v našem sportovním areálu i na zápasech mimo naše hřiště!

Děkujeme za přízeň všem, kdo nám projevili podporu.



Prosinec je již zcela zimním
měsícem s romantikou zasněžené
ladovské krajiny. Den se krátí na
pouhých osm hodin, slunce putuje
dál od rovníku k jihu na obratník
Raka, kde se 21. prosince otočí
a začne se vracet zpět k severu. Je
nejdelší noc v roce „ZIMNÍ
SLUNOVRAT“.

I letos nám předpovědi počasí
slibují zimu, jak má být. Tak si
snad děti užijí sněhu i ledu dosta-
tek. My nezapomeňme, že 4. 12.,
na svátek sv. Barbory, dáváme
třešňové či višňové větvičky tzv.
„barborky“ do vody. Když rozk-
vetou, jsou pěknou vánoční de-
korací a svobodným dívkám
„věští“ štěstí, lásku a případné
vdavky.

Ze starých zvyklostí si připo-
meňme, že je více času „na hrát-
ky“ – návštěvy sousedů a povídá-
ní. V loňském ročníku Čisovic-
kých novin jsem si přečetla článek
„Draní peří“. I já si ještě dobře
pamatuji, jak tato převážně ven-

kovská činnost probíhala a jak se
všechny sousedky a s nimi i my
děti na tuto událost těšily. Našku-
bané husí peří se střádalo během
roku do papírových pytlů, z kte-
rých je „dračky“ přendaly pod
kameninové hrnce umístěné na
dlouhém stole ve velké kuchyni.
Z těch pírko po pírku braly
a oddělovaly prachové části od
středu – pápěrky, které končily na
zemi. I pak se z pápěrek udělal
třeba podhlavník nebo strožok pro
psa do boudy. Z velkých brk se
zase vázaly mašlovačky. Peříčka
pak naplnila polštáře a peřiny,
které byly na posteli ve „sváteč-
ním“ pokoji vystlané do velké
výšky a připomínaly mi pohádku
O princezně na hrášku.

Těšily jsme se jako děti na
různá povídání a zpívání. Vymě-
ňovaly se zkušenosti v hospodaře-
ní, léčitelských metodách apod.
Např. proti nachlazení a kašli:
povařit půl litru černého piva
a přidat 4 polévkové lžíce medu –

zamíchat a vypít teplé (zaručeně
uklidňuje a mírní kašel).

Nebo: rozdrtit 2 stroužky čes-
neku, smíchat se šťávou z 1 citro-
nu a přilít 1 polévkovou lžíci oli-
vového oleje – denně užívat 1 ča-
jovou lžičku. Kašlání, kýchání
a rychlý pohyb byl při draní totiž
zakázán.

Pro každý den bylo připravo-
váno i malé pohoštění – čaj i káva
z melty nebo cikorky. A vždy se
pekl nějaký moučník. Vyvrchole-
ním byla „doderná“, kdy se konči-
lo s draním v jednom domě a plá-
novalo se pokračování v druhém
a tak to pokračovalo celou zimu.
Ten den se na stole objevily i jiné
dobroty – domácí vaječný koňak,
masové pochoutky z domácí výro-
by (vepřové škvarky nebo husí
jatýrka zalitá sádlem apod.).

Draní peří už teď není v módě,
nejsou ani husy ani velké kuchyně
a tak nám zůstaly jen hezké vzpo-
mínky.

Fatková

Vánoční rozjímání
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V á n o č n í  a  n o v o r o č n í  p ř á n í
Opět po roce jsou tu chvíle, kdy kolem vládne shon,
všude se uklízí, vaří a peče. Vzduch voní kořením ,

purpurou a jehličím. Vymýšlíme přání na pohlednice,
vyhlížíme v zimní tmě Mikuláše a píšeme Ježíškovi.

Vánoce jsou opředeny zvláštním kouzlem. To kouzlo
není jen v krásně nazdobeném stromečku a dárcích.

Je to čas, kdy míváme k sobě nejblíže, uděláme si čas
na své blízké a kamarády a podáváme se té vánoční atmosféře. 
Ať nám to kouzlo lidské sounáležitosti vydrží po celý příští rok.

Děkujeme všem občanům, kteří mají Zvonici rádi a čekají netrpělivě, kdy se její výtisk objeví 
v poštovní schránce. Manželům Kubrovým za vydatnou a nezištnou pomoc 

s vydáváním našeho zpravodaje.
Snad si ho uchováme i pro další roky a jeho obsah bude bohatší a zajímavější.

Hodně zdraví všem přeje vaše Zvonice.
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Uzávěrka příštího čísla: 

Zima je také časem „zabijaček“.

VVeeppřřoovvéé  hhooddyy
budou v motorestu U Šichů
v Jílovišti 9. prosince 2006

Restaurace U Hastrmana - prosinec 2006
2. 12. sobota Mikulášská nadílka a diskotéka pro děti 

- večer diskotéka pro dospělé
9. 12. sobota Mikulášská zábava

OOtteevvíírraaccíí  ddoobbaa  oo  vváánnooččnníícchh  ssvvááttccíícchh::
22. 12. pátek 11.00 - 23.00
23. 12. sobota 11.00 - 21.00
24. 12. neděle - zavřeno -
25. 12. pondělí - zavřeno -
26. 12. úterý 9.00 - 21.00

TTuurrnnaajj  vvee  ssttoollnníímm  tteenniissuu
31. 12. neděle 12.00 - 15.00

SSiillvveessttrroovvsskkéé  vveesseellíí  oodd  1199..0000
1. 1. 2007 pondělí 12.00 - 21.00

Všechny akce budou upřesněny na plakátech!
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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