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Z radnice 
KONTROLA ZP�SOBU LIKVIDOVÁNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD 
 Majitelé rodinných dom� a ostatních objekt� v Jílovišti, které nejsou napojeny na 

obecní kanalizaci, p�edloží ve dnech 5. 11. a 7. 11. 2007 od 8,00 do 18,00 hodin na OÚ Jílovišt� 
doklad, jakým zp�sobem likvidují splaškové vody. Všichni tito majitelé obdrží písemnou pozvánku na 
tuto kontrolu. Pokud by n�kterému z majitel� ani jeden termín nevyhovoval, je možné domluvit si 
termín náhradní. V tomto p�ípad� je nutné zavolat na moje mobilní telefonní �íslo 602232842. 

 

          Karel Dostálek 

REAKCE NA �LÁNEK „AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY – OTEV�ENÝ 
DOPIS“ 

 

 Již delší dobu jsem se chystala napsat dopis ohledn� zastávky na znamení Jílovišt�-
Trnová rozcestí. Až nyní paní Ulbrichová svým otev�eným dopisem k této problematice mne vyzvala, 
abych se k tomu také vyjád�ila, protože  opravdu nejde jenom o lidí v d�chodovém v�ku, ale i o nás 
pracující a o školáky, kte�í denn� dojíždíme za prací a školou do Prahy, tudíž využíváme autobusovou 
dopravu. Když jsme se p�ist�hovali do Jílovišt�, tak jsem se snažila chodit také na zastávku Jílovišt�-
Trnová rozcestí, ale neut�šený stav a také osv�tlení (hlavn� v zimních m�sících) p�ístupové cesty 
k této zastávce mne p�inutil využívat spíš zastávku ve vesnici. Proto bych se p�imlouvala, aby 
zastupitele obce vynaložili maximální úsilí a snažili se zajistit p�eložení zastávky na znamení do 
úrovn� mostu na Všenory  tak, jak to navrhuje pí Ulbrichová. Tuto zastávku by využívalo podstatn� 
více lidí než ji využívá dosud. O finan�ní náro�nost p�esunutí zastávky snad ani nejde, nikdo nebude 
trvat na vybudování �ekárny, ale jenom na p�emíst�ní a zabudování zna�ky resp. zna�ek. Údržba 
p�ístupové cesty  stávající zastávky by byla podstatn� finan�n� náro�n�jší než p�emíst�ní zastávky a 
nakonec p�emíst�ní by hodn� zp�íjemnilo „zamos�ák�m“ život a o to nám p�ece jde. 

 Pevn� doufám, že k p�emíst�ní zastávky nebudou bránit žádné d�vody a že  v nejbližší 
dob� budu moct pod�kovat za vst�ícnost a vynaložené úsilí za zajišt�ní p�emíst�ní zastávky 
zastupitelstvu obce. 

 

Jílovišt�  dne 4.10.2007      Tymichová Nataša 

 

ODPOV��: 
Žádost o úpravu p�ístupu k autobusovým zastávkám na stanici Jílovišt� – Trnová                  

od RNDr. M. Ulbrichové byla p�edložena zastupitelstvu obce na zasedání �. 9. Na tomto zasedání jsem 
byl pov��en za�ít v této záležitosti jednat s kompetentními orgány, tedy  s ROPIDEM, s dopravcem 
panem Uhrem, s M�stským ú�adem �ernošice atd.  S výsledky t�chto jednání seznámím zastupitelstvo 
obce na zasedání �. 10 a budou uve�ejn�ny ve Zvonici �. 11.   
                                       Karel Dostálek 

CHODNÍK 
 

 Jelikož  tady byla i otev�ena problematika „neš�astného chodníku“, ráda bych se 
vyjád�ila i k této problematice. Nechci kritizovat práci toho, kdo za�ídil vybudování tohoto chodníku, 
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ur�it� to d�lal s nejlepším v�domím a sv�domím, ale co to bylo za akci. Dlouho nikomu chodník 
nescházel a najednou pár dní p�ed volbami do zastupitelstva je vybudován chodník, myslím si, že 
opravdu nepovedený. Dodnes si myslím, že tento chodník byl postaven provizorn� a že se jednoho dne 
probudím a na míst� provizorního chodníku bude stát opravdový chodník, jaký je ve st�edu vesnice. 
Tím myslím, že bude spravena i silnice tak, aby se voda v t�chto místech neshromaž�ovala.  

 Chodník nyní plní jedinou funkci a to tu, že nemusíme šlapat po blát� a tráv�. Jinak 
neplní v�bec sv�j ú�el. Dovolila bych si �íct, že je to ješt� horší než to bylo bez chodníku. Voda, která 
se shromaž�uje na silnici, když prší, nyní nemá v�bec kudy odtékat nebo odtéká podstatn� pomaleji 
než to bylo p�edtím, protože tomu brání panely. Doporu�ovala bych zastupitelstvu obce zkusit si t�eba 
po ránu zasprintovat po tomto úseku, když prší a je plno vody. Já jsem osoba st�edního v�ku, takže 
sprintovat ješt� m�žu (a d�lám to), pokud nechci abych byla od neohleduplných �idi�� mokrá od hlavy 
k pat�, což se mne a mým d�tem stalo  již n�kolikrát. Ale nedovedu si p�edstavit starší lidi, jak 
s h�lkou v ruce sprintují a �íkají si, co bych neud�lal/a pro své zdraví. Další problém chodníku je, že se 
tam vedle sebe nevejdou dv� osoby. Pokud cht�jí projít vedle sebe dv� osoby, tak jedna musí vstoupit 
do vozovky, pokud nechce riskovat, aby se neskutálela do škarpy. Další problém je ten, že kvalita 
chodníku není na dobré úrovní, když po pár m�sících se bortí n�kolik panel� do škarpy, ale jeden je už 
v takovém stavu, že jenom �ekám, kdy tam dojde k úrazu. Pí Ulbrichová navrhovala zajistit chodník 
zábradlím, ale to zábradlí by muselo být z obou stran – z jedné strany, aby �lov�k nespadl do škarpy a 
z druhé strany, aby složilo jako ochrana proti  promo�ení od aut. Potom si nedovedu p�edstavit, jak  
kolem sebe procházejí dv� osoby.  

 Proto bych apelovala na zastupitelstvo obce, aby vyhodnotilo stav chodníku a ud�lalo 
kroky k náprav�. N�kdy je lepší žádný chodník, než špatn� provedený chodník.  

 Pokud jsem se n�koho dotkla, tak se omlouvám a pevn� doufám, že v nejbližší dob� 
budu moct pod�kovat za napravení tohoto neut�šeného stavu chodníku. 

 

Jílovišt�  dne 4.10.2007     Tymichová Nataša 
 

ODPOV��: 
Ve Zvonici �. 8 v �lánku "Rekonstrukce silnice III. t�ídy od za�átku mostu na Všenory až po 

za�átek obce Všenory" jsem již o chodníku na Všenorské ulici psal. V tomto �lánku je napsáno: „S tím 
souvisí pro obec úkol, aby do poloviny p�íštího roku zajistila vybudování nového chodníku kolem 
celní školy“. Jenom pro up�esn�ní, na realizaci tohoto chodníku je zapot�ebí  projektové dokumentace, 
stavebního povolení a hlavn� finan�ního krytí, které i s projektovou dokumentací odhaduji kolem   
600 tis. K�. Minulé ZO o vybudování tohoto chodníku mnohokráte na svých zasedáních jednalo. 
Nap�íklad již v roce 2006 bylo v rozpo�tu na projektovou dokumentaci pamatováno �ástkou            
250 tis. K� a to samé se opakovalo i v letošním roce.  K realizaci projektové dokumentace však 
nedošlo, protože se vždy tyto peníze bohužel p�esunuly na jiné investi�ní akce. Provoz na Všenorské 
ulici však každým m�sícem v roce 2006 neúm�rn� stoupal a bezpe�nost ob�an� - chodc� z lokality 
Hájenska se díky tomu stále zhoršovala, a proto se minulé zastupitelstvo obce rozhodlo, na konci 
minulého léta, vybudovat tento chodník na dobu max. dvou let provizorn�, a to z panel�. Bylo to 
�ešení rychlé, finan�n� nenáro�né a hlavn� bez projektové dokumentace. Na jeho realizaci sta�il jenom 
souhlas SUS, Policie �R a M�stského ú�adu �ernošice. Tento provizorní chodník ur�it� není ideální a 
paní Tymichová má pravdu, že u n�ho chybí zábradlí. Je to proto, že kdybychom cht�li toto zábradlí 
vybudovat, op�t  bychom k tomu pot�ebovali projektovou dokumentaci a tedy stavební povolení. Dále 
v �lánku paní Tymichová píše, že chodník v této podob� v�bec neplní sv�j ú�el a že je lepší žádný 
chodník, než špatn� provedený chodník. Jsem p�esv�d�en, že i v této nedokonalé podob� provizorní 
chodník plní sv�j ú�el! Bezpe�nost chodc� z lokality Hájenska se zvýšila. Je to díky vyvýšení a 
žlutému ozna�ení kraje chodníku a tím upozorn�ní �idi�e motorového vozidla, že jede kolem 
chodníku. Co se tý�e louží, tak ty tam byly i p�ed tímto provizorním chodníkem, protože jejich 
p�í�inou je špatný stav asfaltového povrchu komunikace Všenorská. 
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  Na záv�r bych cht�l obyvatele Hájenska pot�šit informací, že se p�íští rok do�káme 
rekonstrukce ulice Všenorská a vybudování nového chodníku, který zainvestuje obec. 
 

                          Karel Dostálek 

KURZ DRÁTOVANÉHO ŠPERKU 
 

 Kurz drátovaného šperku, na který jsme vás zvali v minulém �ísle Zvonice, se 
uskute�ní v sobotu 8. 12. 2007 v restauraci U Hastrmana. Kurzovné je 300,-- K� na osobu a p�ihlášené 
prosíme o uhrazení zálohy 150,-- K� do 15. 11. 2007 na OÚ. 

D�kujeme. 

Autobusové zastávky 
Aktuální téma posledních m�síc� je v naší obci v�nováno autobusovým zastávkám. Jen 

málokdo si nevšiml zbourání starých zastávek na Strakonické silnici. Staré, nepr�hledné zastávky 
skýtaly úkryt pro bezdomovce a chuligány. Bohužel tak zastávky neplnily, díky zápachu, ú�el úkrytu 
p�ed sychravým po�asím, p�i �ekání na autobus. Nové zastávky, které jsou v dob� vydání Zvonice 
dokon�ovány, by m�ly tento problém �ešit, jelikož mají st�ny z pr�hledného plastu. Tyto p�íst�ešky 
navíc budou v celé obci stejné, aby sjednocovaly pohled na naši obec p�i projížd�ní okolo. Na nové 
zastávky obec dosáhla prost�ednictvím dotace získané p�es program obnovy venkova. Na kompletní 
realizaci zastávek se však finan�n� zna�nou m�rou podílela obec sama, získaná dotace je tedy 
výpomocí p�i realizaci toho zám�ru.  

Bohužel ani výstavba nových zastávek se neobešla bez komplikací a zbyte�ných škod na 
obecním (ve�ejném) majetku. Pro nové zastávky musely být z d�vod� rozm�r�, a pokud možno 
bezbariérovosti mezi nástupišt�m a p�íst�eškem, vytvo�eny nové betonové základové desky, na které 
m�ly být p�íst�ešky umíst�ny. Tyto nové základy byly, jak ukazují fotografie, ješt� p�i m�kkém betonu 
pošlapány. Tím vznikla zbyte�ná škoda a navíc byla prodloužena doba, po kterou nemohly být nové 
zastávky namontovány. Ba více, nesvítilo ani ve�ejné osv�tlení, nebo� i to bylo s rekonstrukcí zastávek 
spojené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
poškozeni základových desek zastávek, foto Jan Vorel 
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V naší obci bude celkem 7 nových zastávek, 6 z nich  bude umíst�no podél rychlostní 
Strakonické silnice. Sedmá je umíst�na v P�íjezdní ulici na zastávce sm��ující na Trnovou a Klínec po 
staré silnici. V��íme, že tyto nové zastávky budou pro nás všechny p�ínosem p�i �ekání na autobus. 

 

          Jan Vorel 

Venkovní st�l na ping-pong 
Na d�tské h�išt� byl p�idán betonový st�l na ping-pong , p�ejeme mnoho zábavy p�i p�íprav� na 

váno�ní turnaj ve stolním tenisu. 

 
          Jan Vorel 

 (Ne)obhajoba starosty 
(k �lánk�m pana Kova�íka Zvonice �.8/2007 a paní Ulbrichové Zvonice �.9/2007) 

 

     Nev��ím, že �lov�k skute�n� orientovaný na výsledek (v konkrétních p�ípadech urychlené 
vybudování vodovodu v obci Jílovišt� a vybudování chodníku na zastávku autobusu) vyhotoví, jako 
jediný sv�j po�in, ve�ejný dopis, požadující po vedení obce okamžité a rychlé �ešení.     

     Kdyby šlo pisatel�m výlu�n� o v�c, jist� by, t�eba i n�kolikrát, zašli na místní radnici, 
napsali p�ipomínku �i  návrh zastupitelstvu obce, zú�astnili se ve�ejného zasedání zastupitelstva, 
argumentovali, žádali, vysv�tlovali. Pak teprve, po marném úsilí, právem  ve�ejn� psali. Nikoliv 
rovnou zasedli a otev�eným dopisem zaúkolovali starostu. V prvním p�ípad� dokonce za hranicí 
vkusu. Kdyby šlo pisatel�m výlu�n� o v�c samu, nem�ly by z jejich dopis� dýchnout rezidua 
minulosti, osobní spory, p�ípadn� zviditeln�ní sebe sama.  

     Na pozadí této korespondence by bylo zajímavé v�d�t, zda si pisatelé uv�domují  problém, 
který otev�eli. Zda zejména pan Kova�ík  chápe podstatu lapálie, kterou popisuje a p�itom ihned velmi 
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lehce  a jednoduše na papí�e �eší.  Ten problém p�itom není v osob� sou�asného starosty a 
v sou�asném zastupitelstvu, ale o patro výš.    

     Osobn� jsem zde zažil t�i kampan� komunálních voleb. Defilovalo v nich �adu uskupení se 
svými programy. N�které byly konkrétn� rozepsané, n�které velmi obecné, n�které realistické, n�které 
spíše úsm�vné. Žádný z t�chto program� však nikdy nem�l plné finan�ní vyjád�ení a zejména nem�l 
uvedeny finan�ní zdroje na svoje pln�ní. Prost� nikdy jsem ne�etl cestu k získání finan�ních 
prost�edk� pro napln�ní  p�edkládaných program�, a vždy jsem se tomu divil. Žádný uchaze� o k�eslo 
starosty nem�l odvahu (n�kte�í možná ani pov�domost) �íci: 

     Vážení, máme pouze dv� možnosti: 

     Ta první. Zachováme si obec jak ji známe, nemáme chu� ani ambice nic m�nit ani rozvíjet. 
Pak nám pro napln�ní rozpo�tu obce sta�í finan�ní prost�edky každoro�n� poskytnuté státem ze 
státního rozpo�tu, sem tam získáme n�jakou dotaci. Udržíme provoz obce, ale zapome�te na nový 
vodovod, zapome�te na protihlukovou ze�, zapome�te na nové silnice a nové chodníky. Každý rok si 
jeden vylosujeme a opravíme, šanci tak má i cesta k autobusu. Zato si tu zachováme, tak blízko Prahy, 
krásnou p�írodu (pravda trochu napadenou hlukem, který stále roste… ). Ale bu�me optimisty, v roce 
2050 bude líp… 

     Ta druhá. Otev�eme obec Jílovišt� zm�nám, které p�inesou finan�ní prost�edky nejen ze 
státního rozpo�tu. Otev�eme obec pro zajímavé projekty, jejichž sou�ástí bude i obnova a zvelebení 
d�ležitých objekt� obce. Takové projekty budeme i aktivn� vyhledávat a podporovat. Rozvoj se 
budeme snažit udržet v definovaných mezích. P�es do�asné problémy, které tato cesta nepochybn� 
p�inese, bude v dohledu a v reálných  termínech progresivní zlepšení života v obci. Všechny úsp�šné 
obce v tuzemsku i zahrani�í tak postupují… 

     Ob� cesty jsou možné, ob� jsou k životu, ale bohužel není možná cesta  nejlukrativn�jší, ta 
lepší kombinace cest obou. Pouze brát, resp. dostávat a nic neodevzdávat.  

     Obecní zastupitelstvo je v popisované problematice o patro níž, pouze reprezentuje jeden 
z možných proud�.  Pan starosta ve volbách dostal obrovské procento hlas�, nejv�tší procento ze 
všech kandidát�. A� se na m� nezlobí, ale s p�evahou  programu a s p�evahou reality spíše pod bodem 
�íslo jedna. A a� se na m� nezlobí ani ostatní, vždy� to za posledních deset museli vid�t a pochopit. 
Ostatn� ani p�edch�dkyn� nebyla v tomto sm�ru odlišná. P�esto byl masivn� zvolen, v�tšina si vybrala 
cestu a všichni  to musíme respektovat. Je nefér se náhle probrat a ude�it podpásovými a 
populistickými útoky. 

     V�tšina situací v život� má však �ešení, dovoluji si proto panu Kova�íkovi poradit, co by 
mohl ud�lat, aby se rychle do�kal vody v odpovídající kvalit� a množství, tak jak ve svém otev�eném 
dopisu požaduje. Rady jsem si dovolil se�adit od nejefektivn�jší po nejmén� ú�innou. M�l by: 

- Kandidovat ve volbách, stát se starostou, a s pomocí firmy Kabrna velmi rychle, jednoduše a 
levn� vybudovat nový vodovod. 

- Nechat si firmou Kabrna velmi levn� a rychle vyvrtat vlastní studnu. 

- Odst�hovat se do lepší lokality v okolí, kde již firma Kabrna všechno vybudovala. 

- Odst�hovat se do kraj�, kde ješt� vládnou šikovní p�edstavitelé ONV, na které pan Kova�ík 
vzpomíná. 

- Dále ve�ejnými a slušnými dopisy napovídat vedení obce, jak to má d�lat. 

     Paní RNDr. Ulbrichové, emeritní starostce, si nedovolím poradit nic. 

 

                                                                                                Tomáš B�ezina 

                                                                                           B�ezová 201, Jílovišt� 
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Internetové stránky obce 
Již delší dobu jsem ve Zvonici nenapsal �lánek o internetových stránkách naší obce, které jsou  

dnes již pravideln� aktualizovány a dopl�ovány o aktuální informace. Pokusím se zde napsat, co se 
v poslední dob� na internetových stránkách obce zm�nilo, jaké informace tam najdete a kde. 

Na našich internetových stránkách je nejd�ležit�jší hned první, titulní, strana. 
(http://www.jiloviste.cz)  Na této stránce naleznete vždy nejnov�jší publikované �lánky a novinky. 
V p�ípad�, že se na obecní stránky díváte pravideln�, je možné se na této stránce dozv�d�t veškerá 
aktuální témata. V poslední dob� jsou také zve�ej�ovány informace, které jsou p�edm�tem hlášení 
obecního rozhlasu. Unikne–li vám hlášení nebo mu dob�e nerozumíte, je možno se podívat na 
internetové stránky, kde je hlášení zve�ejn�no. Navíc je vždy, jako aktuální �lánek, umíst�no na titulní 
stran�. Archiv hlášení je pak v sekci: informace nejen pro naše ob�any/hlášení rozhlasu. 

 

 
          Titulní strana, http://www.jiloviste.cz 
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Využíváte naši obecní knihovnu? Informace o ní jsou op�t nov� p�ístupné na internetových 
stránkách Jílovišt� v sekci  Obecní ú�ad/Knihovna, kde je možno se do�íst, kdy je v knihovn� otev�eno 
a jaké knížky v knihovn� jsou. Zejména informace o t�ch, které jsou naší knihovn� zap�j�eny v rámci 
vým�nného programu. 

Na našich internetových stránkách také nov� p�ibyla ikonka s odkazem na stránky Policie 
v našem okrsku – Praha venkov. Lze tam nalézt veškeré informace týkající se Policie v našem okrese. 

Sou�ástí internetových stránek naší obce jsou také oficiální stránky našich hasi�� a sportovc�, 
kde je možno si prohlédnou nap�íklad fotografie z po�ádaných akcí, jako jsou výro�í, výlety a další. 
Stránky jsou na adresách: 

http://www.jiloviste.cz/hasici 

http://www.jiloviste.cz/sportovci 

V��ím, že se nám poda�í za p�isp�ní dalších dobrovolník� tyto zájmové stánky naplnit i dalšími 
informacemi a fotografiemi. 

V sekci inzerce lze vkládat inzeráty a to jak nabídkové tak poptávkové. V �ásti v�nované 
diskuzím je možno zakládat nové diskuze �i p�ispívat do již d�íve založených diskuzí a vyjad�ovat se 
tak k témat�m, která vás v naší obci zajímají. Tímto zp�sobem je možno nap�íklad dávat podn�ty        
k realizaci vašich nápad� a reagovat na aktuální témata a �lánky zve�ejn�né na internetových 
stránkách �i jinde. 

Na obecních internetových stránkách jsou k nalezení aktuální jízdní �ády autobus�, archiv 
výtisk� Zvonice a další informace. Samoz�ejmostí je také ú�ední deska, na které lze nalézt informace, 
které je ze zákona povinna obec zve�ej�ovat. 

V��ím, že naše obecní internetové stránky shromaž�ují informace pro naše ob�any tak, aby 
byly p�ehledné a dalo se v nich jednoduše vyhledávat. Budu rád za jakékoliv podn�ty a nápady, aby 
naše obecní stránky byly pro nás všechny p�ínosem. 

          Jan Vorel 

 

Hasi�i 
Po náro�ných p�ípravách na srpnové oslavy 70. výro�í založení našeho sboru i jejich 

„dvoudenním“ trvání nás �ekalo období vypln�né hasi�ským  sout�žením.  

 

1. zá�í 2007 - sout�ž o pohár starosty OSH�MS okresu Praha - západ v Davli. 

�est našeho sboru zachra�ovalo v této sout�ži jen družstvo muž� : Dan Hude�ek, Michal 
Pet�ík, Karel Neuman, Zden�k a Tomáš Trkovský, Pepa Obermajer ml. a Pavel Krišt�fek. 

V konkurenci družstev sbor� okresu Praha – západ, které dosáhly na okrskových sout�žích 
nejlepších �as� vybojovali 6. místo. 

Škoda , že možnost ú�asti nevyužily naše ženy. Snad se p�íští rok zada�í obsadit ob� kategorie. 

                                                                                                                                                       

16. zá�í 2007 – sout�ž v požárním sportu v Klínci 

Naši sousedé již tradi�n� po�ádají tuto sout�ž pro muže a ženy u p�íležitosti výro�í založení 
svého sboru, které si tímto p�ipomínají každý rok. I tady  nás reprezentovalo jen družstvo muž�, kte�í 
se umístili na osmém míst�. 
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22. zá�í 2007  -  Memoriál Josefa Bedná�e v Praze 5 – Lipencích. 

Tradi�n� jsme se již po n�kolikáté zú�astnili sout�že, kde máme možnost pom��it si síly 
s družstvy, která na závodech okresu Praha – západ nepotkáváme. 

Stejn� jako minulý rok se nejlépe z naší výpravy umístili muži, p�estože „základnu“  postihla 
„sádrová infekce“ (zran�ní: Pavel Krišt�fek, Karel Neuman, Honza Ko�ous).  Karel Špa�ek, Dan 
Hude�ek, Michal Pet�ík, Mirek Pet�ík ml., Zden�k Trkovský, Tomáš Cígler a Petr Matys  zopakovali  
op�t t�etí umíst�ní   z minulého roku. 

Ženy skon�ily na 5. míst�.  Závody i pe�ení posvícenských kolá�k� stihly: Monika �ámská, 
V�ra Mihálová, Jitka Marková, Hanka Krej�ová, Tereza , Veronika a Petra Marková. 

D�ti sout�žily jako první. To nám opravdu vyhovovalo, protože hned po sout�ži pospíchaly 
zp�t na jíloviš�ské posvícení. V�tšina jich totiž doprovázela v krojích muzikanty p�i vyda�ené hudební 
pozvánce po vsi. První pokus nov� postaveného týmu pro požární útok : strojník - Denisa Pospíšilová, 
savice - David Pa�ízek a Áda Kratochvílová, sací koš -  Síma �erná, rozd�lova� – Pepa Nový, proudy 
Natálka Tymichová a Jana Krej�ová,  nebyl moc rychlý, ale druhý je posunul také na 5. místo. 

Slune�né po�así zp�íjemnilo závodník�m �ekání na start i celý hasi�ský den. 

P�i návratu dom� muži zasahovali u ho�ícího automobilu na strakonické silnici. 

 

 
Foto: Jan Tymich 

 

6. �íjna 2007 – Závod požárnické všestrannosti – 1. kolo hry PLAMEN v Hradištku. 

Slibované hezké po�así p�álo v sobotu 6. �íjna po�adatel�m – SDH Hradištko i 125 malým 
hasi��m, kte�í sout�žili v15 hlídkách starší kategorie a 10 hlídkách kategorie mladší. 

Na trati dlouhé asi 2,5 km plnily d�ti úkoly na 6 stanovištích.  

Se startovním �íslem 1. zahájila závod naše hlídka:  Síma a Milan �erných, Filip a Áda 
Kratochvílovi a nová�ek v sout�ži Fanda Andres. Nejlépe se jim da�ilo na stanovišti  s požární 
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ochranou, kde ur�ovali technické prost�edky PO a p�i�azovali vhodné a nevhodné hasební látky 
k vylosovaným materiál�m. Celkový po�et 36 trestných bod�, které „nachytali“ na všech disciplínách 
jim sta�il na 13. místo. 

Sout�ž starší kategorie uzav�eli se startovním �íslem 15. op�t naši : Pepa Nový, Denisa 
Pospíšilová, Jana Krej�ová, Natálka Tymichová a Áda Šedivá.  „Získali“ celkem16 trestných bod� na 
uzlování a p�ekonání p�ekážky po vodorovném lan�, kde ur�enou vzdálenost - 4m starší a 3 m mladší 
kategorie -  musí p�ekonat ruce závodníka a to v�bec není lehké. Dala by se zlepšit i „muška“ na 
st�elb�. Jejich snaživý výkon nám p�inesl krásné 3. místo v celkovém umíst�ní sbor�.  

Jako každý rok i letos nám b�žela na zkušenou hlídka nejmladších nových malých hasi��: 
Veronika Rybárová Jul�a Holubová, Isabela Adresová, Kuba Rába  a Zuzka Šmídová. Získali sice 
nejvíce trestných bod�, ale dob�hli a z�stali v sout�ži. Otevírá se nám tím možnost zapojit do jarního 
kola další družstvo, tentokráte v mladší kategorii. Pot�ebovali bychom však ješt� n�kolik malých 
nadšenc�, které by hasi�ské závod�ní bavilo. Stále �ast�ji  se setkáváme na d�tských sout�žích 
s p�ípravkami, kde jsou d�ti p�edškolního v�ku a výsledky se dostavují, když jsou pak starší. 

První místo vybojovalo SDH Jílové (7 trestných bod� i nejrychlejší �istý �as na trati 19:55), 
druzí byli mladí hasi�i ze Sloupu ( 10 trestných bod�, �istý �as  23:05), naše hlídka se 16 trestnými 
body a �istým �asem 23:28 jako t�etí a na záda nám „dýchalo“ družstvo Hradištka (16 trestných bod�, 
�istý �as 26:33). 

Blahop�ejeme všem d�tem i jejich vedoucím paní Jan� Pet�íkové a Hance Krej�ové. 

D�kujeme za pomoc panu Tymichovi a Jarušce Šmídové, kte�í odvezli �ást naší výpravy na 
sout�ž. 

Sv�j �as v�novali rozhodování na stanovištích i další �lenové našeho sboru: Vlasta Pospíšilová, 
Karel Špa�ek, Radek Moure�ek, Marie Kirchmannová, Dan Hude�ek. 

Pokud budeme p�íprav� v�novat dostate�nou pé�i m�žeme na ja�e ur�it� o n�jakou medaili 
op�t zabojovat! 

 

                                       ****************************************** 

 

Program hned po vyda�ených oslavách 70. výro�í založení SDH v Jílovišti , které se konaly 
dne 25.8.2007 , byl tedy opravdu bohatý. 

Ani podzim není ve znamení velkého odpo�ívání. 

Chlapci ze zásahové jednotky „zazimují“ techniku používanou k požárním sout�žím, dokon�í 
údržbu automobil�, provádí praktický výcvik strojník� atd. 

S d�tmi chystáme  - Hurá Mníšek – 20.10. 2007 – speciální hasi�ské sout�žení pro mladé 
hasi�e 

                              -  lesový adrenalin   - 27.10.2007 v Mod�anech – poznáváme okolí obce 

                              -  duši�kovou noc     -   2.11.2007 na hasi�ské zbrojnici v Jílovišti 

                              -  bowling s poznáváním Trnové  -  17.11.207  v Trnové 

                              -  adventní dekorace  - 1.12.2007 na hasi�ské zbrojnici v Jílovišti  

                              -  váno�ní besídku  - 15.12.2007 na HZ v Jílovišti 

                              -  váno�ní turnaj ve stolním tenisu – 29.12.2007 na HZ v Jílovišti 

Spolu s turistickým kroužkem chceme nabídnout d�tem každý víkend aktivity, kterých se 
mohou zú�astnit. Proto nám „turis�ák“ pom�že nasbírat plody z lesa pro váno�ní dekorace a my 
p�izveme „turisty“ do Mod�an, na duši�ky i do Trnové. 
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Doufáme, že se d�ti mezi sebou lépe poznají a do budoucna  postaví základy hezkým 
sousedským vztah�m. 

Vítáme každého, kdo má chu� se  do �innosti s d�tmi zapojit. 

Fatková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Jan Tymich 
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Sportovci, fotografie z vycházek turist� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jan Vorel 
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Kam Za Kulturou 
10. 11. 2007  –  M a r t i n s k é   p o s v í c e n í    a vyhlášení Ceny NN -   Lety náves, 

                          NN = Naše noviny, nezávislý poberounský ob�asník 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Výstavní sezónu v klášte�e na Skalce uzav�e kolekce fotografií  populárního 
cestovatele a fotografa Ji�ího Kolbaby  

ze všech kon�in naší planety s názvem  OBJEVUJ SV	T !  

Výstava bude otev�ena v ned�li 7. �íjna v 15 hod. a potrvá do 28. �íjna 2007. 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
              ***   KINO MNÍŠEK POD BRDY  -   �ÍJEN  2007  *** 

 

Za�átky promítání  ve 20 hod., není-li uvedeno jinak. 
 

 
20.  sobota  *  SIMPSONOVI VE FILMU  (USA)  Od 18.00 a 20.00 h.! 
Animovaní seriáloví hrdinové oblíbení nap�í� generacemi - kone�n� v dlouhometrážním filmu!  I ve 
Springfieldu se �eší ekologické problémy a Homer  i jeho blízcí mají z toho zamotanou hlavu...   
                                                                                       
Širokoúhlý.               �eský dabing – stejný jako v seriálu! 
 
27. sobota  *  MEDVÍDEK (�R)   
Ho�ká komedie Jana H�ebejka a Petra Jarchovského o vztazích dnešních �ty�icátník� – t�í p�átel z 
gymnaziálních studií a jejich partnerek, kte�í p�ed sebou navzájem skrývají svá tajemství. Je to sv�t, 
kde ženský princip je mocn�jší než mužský... Hrají (v�tšinou v pro n� netypických rolích) Ivan Trojan, 
Ji�í Machá�ek, Roman Luknár, Tatiana Vilhelmová, A�a Geislerová a Nataša Burger.                          
Od 12 let. 
 

 
LISTOPAD  2007 

 
3. sobota  *  GYMPL (�R)                                         Od 18.00 a 20.00 h.!  
Na pon�kud zkostnat�lém gymnáziu zajímá studium jen málokoho.  Petr a Michal (Tomáš Vorel jr. a 
Ji�í Mádl) rad�ji chodí za školu – a jejich bezradní, stresovaní rodi�e se snaží vymyslet n�jaké �ešení...  
V dalších rolích Milan Šteindler, Ji�í Schmitzer, Martin Zbrožek, Tomáš Matonoha, Eva Holubová aj.   
 
10. sobota  *  TRANSFORMERS (USA)  
Ve vesmíru zu�í dávná válka dvou vysp�lých mimozemských civilizací. Jedna ze stran objeví na Zemi 
zdroj energie, který by jí mohl p�ivést k vít�zství. Válka se tak obrací proti lidské civilizaci...     Ak�ní 
sci-fi  z  dílny  režiséra Michaela Baye produkoval Steven Spielberg .                                                                                                            
Širokoúhlý.   
 
17. sobota  *   DIVOKÉ VLNY (USA)                       Od 16.00 a 18.00 h.! 
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Nau�te se surfovat s mladým tu��ákem Codym, který se chystá na ú�ast ve svém prvním 
profesionálním závod�! Animovaná ak�ní komedie o tom, že opravdovým vít�zem nebývá vždy ten, 
kdo je první v cíli.                                                                       �eský dabing. 
 
                                                                                                 
 
24. sobota  * BOURNEOVO ULTIMÁTUM (USA) 
Elitní tajný agent Jason Bourne (Matt Damon)  prochází složitou cestou, když si vzpomíná na svou  
dávnou minulost.  �ím více se blíží k pravd�, tím rychleji musí prchat p�ed svými pronásledovateli, 
kte�í ho cht�jí zlikvidovat..                           Širokoúhlý.             Od 15 let. 
 
 
                         P�ipravujeme na   PROSINEC  2007 
 

  1. 12. *  RATATOUILLE (Francie) * Od 16.00 a 18.00 h.!  * Animovaná komedie. 
  8. 12. *  �ÁBLOVA DÍLNA (Rakousko – N�mecko)  *  Vále�né drama.   

15. 12. *  HV�ZDNÝ PRACH  (VB – USA)  *  Od 18.00 h.! *Fantasy pro malé i  velké. 

 

Pracovní   p�íležitost 
 

Prodejna Potravin Kortán v Jílovišti hledá dv� pracovní síly. Jednu na pracovní úvazek            
4 hodiny a druhou na 8 hodin denn�. Zájemci volejte   na telefonní �íslo 257730359. 

D�kujeme! 

 

Kalíšek 
 

D�tská herna pro d�ti 0-5 let ve Hvozdnici nabízí každé úterý tyto programy: 

09:00 – 11:00  hlídání d�tí (vycházka, hraní, malování, zpívání aj.) 

14:00 – 17:00 otev�ená herna pro d�ti s doprovodem (hraní, káva, �aj, vedlejší program pro maminky) 

17:00 – 17:45  biblická školi�ka pro nejmenší ( biblické p�íb�hy hravou formou – pouze pro zájemce) 

   Herna je provozována v rámci projektu Otev�ený d�m za finan�ního p�isp�ní KÚ St�edo�eského 
kraje. Veškerý program krom� biblické školi�ky má nenáboženský charakter.  

 

T�šíme se na Vás! 

 

Kontakty: Mgr. V. Kalusová 

Farní sbor �eskobratrské církve evangelické Hvozdnice 

tel. 257 770 336 

mobil: 777 203 186 

e-mail: hvozdnice@evangnet.cz 

http://hvozdnice.evangnet.cz 
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Zveme Vás do divadla Na Jezerce na p�edstavení  
 

PETROLEJOVÉ LAMPY, 
  

které se koná 19. listopadu 2007 od 19.00 hodin. 
 

Cena vstupenky je 160,-- K�, doprava autobusem zdarma. Vstupenky m�žete zakoupit  
na Obecním ú�adu. T�šíme se na Vás! 

 

 
 



 

VÝZVA  k vým�n� �idi�ských pr�kaz�. 
Vážení ob�ané, 

 povinná vým�na �idi�ských pr�kaz� vydaných od 1. �ervence 1964 do 31. prosince 
1993 se pomalu blíží ke konci, ale stále zbývá velký po�et �idi��, kte�í o vým�nu nezažádali.  

Dle statistiky  

na Praze západ zbývá cca 7 240 �P k vým�n�. 
 Za poslední �tvrtletí, tedy od 1.7.2007 do 30.9.2007 bylo dle centrálního registru �idi�� 

odevzdáno 7 338 kus� 
P k povinné vým�n�. S pot�šením lze �íci, že, to je prakticky stejný po�et, 
jaký nám ješt� zbývá, a tedy bychom si nemuseli d�lat starosti. Opak je však pravdou, jedná se stále o 
vysoké �íslo a �asu není nazbyt. Nastane p�edváno�ní shon a najednou p�ijde konec roku. Nejsou t�i 
m�síce jako t�i m�síce. Proto se obracíme na vás, kte�í jste vým�nu ješt� nerealizovali - je pouze na 
vašem p�ístupu a vaší zodpov�dnosti, zda ji stihnete! My se v�tšího náporu ob�an� nebojíme a 
v p�ípad� pot�eby jsme p�ipraveni realizovat taková opat�ení, aby byl hladký pr�b�h procesu vým�n 
zabezpe�en. 

Neváhejte, 
  a neodkládejte návšt�vu Registru �idi�� v Podskalské 19, Praha 2. 

Ú�ední hodiny 

Po, St�              08:00  – 17:00 hod 

Út, �tv, Pá       08:00  – 12:00 hod 

 V sou�asné dob� doporu�ujeme návšt�vu v úterý, �tvrtek a pátek, kdy je návšt�vnost 
menší. Ke konci roku se však i v t�chto dnech delším frontám na p�epážkách z�ejm� nevyhnete. Zcela 
jist� se ale vyhnete sankcím od 1 do 30 tisíc K�, které by vás mohly �ekat v roce 2008. Cesta k nám 
vás vyjde levn�ji.  
íká se, že i �as jsou peníze, proto využijte stávajících menších front. 

 Pokud si žadatel nem�že podat žádost osobn�, m�že tak u�init prost�ednictvím písemn� 
zmocn�né osoby (p�i p�evzetí 
P prost�ednictvím zmocn�né osoby na základ� ov��ené plné moci na 
p�ísl. ú�adu).   

 Pro starší ob�any, kte�í již vým�ny nepožadují, pak nabízíme možnost zaslat starý 
P 
s písemným vyjád�ením (opat�eným na ú�ad� ov��eným podpisem) poštou. S ú�ady jednotlivých obcí 
bude projednána také varianta, která by takovým „žadatel�m“ umož�ovala odevzdání 
P p�ímo na 
obcích. 

Nenechávejte návšt�vu odboru dopravy až na konec 
roku 2007 

P�íjemné podzimní dny a samoz�ejm� kilometry bez nehod! 

                                                                Vedoucí odboru dopravy MÚ �ernošice Mgr. Ju�ica    
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