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„Zasaď strom, ať máš kyslík na zpívání“
Byl bych rád, aby všichni , co mne znali, mohli o mně – až tu nebudu – říci , že jsem nikdy
neopomenul vytrhnout bodlák a zasadit květinu všude tam, kde jsem myslel , že vykvete.
Abraha m Lincoln

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás v tomto čísle Zvoni ce přehledně seznámil s tím, ja ké akce se od za čá tku roku v
obci realizoval y a jaké akce nás v tomto roce ještě čeka jí.
Nejdůležitějš í investi ční akcí v tomto roce, která již s pěje do finále, je připojení nového vrtu
JL5 do vodovodního s ystému obce. Konečné předání díla proběhne 22. 4. Díky tomuto
novému vrtu bude mít obec dos ta tek pi tné vody, a to i v suchých letních měsících, a menš í
obsah dusi čnanů a železa . Dojde tak ke zvýšení kvality dodá vané pi tné vody do vodovodního
s ys tému obce. Celkové finanční náklady této inves ti ční a kce jsou 3 078 tis . Kč plus nutné
víceprá ce na technologii vys trojení vrtu, které se provedl y na základě požada vků
provozova tele našeho vodovodu a kanaliza ce, VAKu Beroun, a .s ., ve výši 204 tis . Kč. Celková
cena díla tedy je 3 282 tis. Kč. Na tuto inves ti ční a kci obec získala dota ci ve výši 1 693 tis. Kč.
V týdnu od 4. 4. do 8. 4. bude obci ta ké předána další inves ti ční akce „JÍLOVIŠTĚ – UL.
PRAŽSKÁ, Deš ťová kanaliza ce - 1. etapa “. Za zhotovi tele byla na základě výběrového řízení
vybrána společnos t ZEPRIS s .r.o. s cenou díla 557 tis . Kč. V této ceně díla se vša k nepočítalo s
úpra vou provi zorní as faltové vrs tvy komunika ce v tlouš ťce 50 mm v mís tech, kde byl
proveden výkop. Původně se počítalo jenom se zhutněným štěrkem, ale z důvodu, že
nevíme, kdy dojde k rekons trukci komunika ce od OÚ Jíloviš tě k vyús tění komunika ce Lipová
do uli ce Pra žská , ZO se rozhodlo, že mís to uvažovaného š těrku se položí provi zorní as faltová
vrs tva , která však finančně za tíží obec ve výši 126 tis . Kč. Další víceprá ce ve výši 83 tis . Kč
vzni kl y díky nutné změně uložení STL pl ynovodu a vložením další zděné kanaliza ční šachty do
hla vního deš ťového řadu, která slouží pro odvedení deš ťových vod z uli ce Lipová a ze s ta tku
č.p. 3. Cel ková cena díla je tedy 761 tis. Kč.
Na za čá tku měs íce března se uskutečnilo položení kabelového vedení NN od ulice Hasičská k
uli ci K Trnové. Z důvodu s nížení nákladů na realizaci veřejného os větlení se v této čás ti obce
do výkopu pro kabel ové vedení NN přiložil kabel veřejného os větlení, osadil y se tři nové
s tožá ry veřejného os větlení a zprovoznil y se. Finanční ná klady obce na tuto akci dosáhl y výše
78 tis. Kč.
Během měs íce dubna se za čne realizova t další a kce „JÍLOVIŠTĚ – PRAŽSKÁ ULICE,
Rekonstrukce vodovodního řa du v ha va ri jním s ta vu“. Na zá kladě výběrového řízení byla
vybrána společnos t LB 2000, s .r.o. z Olomouce, která ve výběrovém řízení nabídla nejnižš í
cenu za provedení díla ve výši 590 tis . Kč. Od této výměny si ZO slibuje zlepšení tlakových
poměrů ve vodovodní s íti ve s tředu obce a Na Hájens ku a zmenšení obsahu železa ve vodě
ve s tředu obce.
Během léta dojde od OÚ Jíloviště k uli ci Lipová k položení telefonního kabelu do země a ke
zprovoznění telefonní s ítě od mos tu na Všenory k uli ci Lipová a k následnému odstra nění
vrchních telefonních kabelů a tím i dřevěných s tožá rů v této čás ti obce.

Do konce roku by ta ké měl být položen kabel NN v uli ci Na Plazích, a proto bude možné
odstra nit betonové sloupy po současném vrchním vedení NN. Souběžně s položením kabelu
NN dojde k realiza ci nového veřejného os větlení v této uli ci.
Urychleně se mus í také vyprojektova t projektová dokumenta ce „JÍLOVIŠTĚ – UL. PRAŽSKÁ,
Deš ťová ka nalizace II.“ která umožní prodlouži t a realizova t ji ž vybudovaný hla vní řa d
deš ťové kanaliza ce a ž k hasičské zbrojni ci. Až po tomto prodloužení deš ťové kanaliza ce bude
mít rekons trukce komunika ce od OÚ Jíloviš tě k hasičské zbrojni ci smysl. Jen díky ní se toti ž
budou moci realizova t dešťové vpus tě, které umožní odvádění deš ťových vod z uli ce Pra žská
od motorestu k OÚ do Jíloviš ťského potoka .
Obec za tím v tomto roce požádala o dvě dota ce. „Na Rekonstrukci s ta ré hasičs ké zbrojni ce v
obci Jíloviš tě“ a „Pos ta vení objektu pro zá zemí volnočasových akti vi t dětí a mládeže v obci
Jíl oviš tě“.
Karel Dostálek
starosta

PŘÁNÍ
V s obotu 3. dubna osla vila 95. narozeniny nejs ta rš í obyva telka naší obce, paní Ma rie Kosová ,
z malované há jovny pod Cukrákem. Osobně jsem jí za naší obec, tedy za nás všechny, její
obyva tele, popřál všechno nejlepší, hla vně hodně zdra ví do dalších let. Pa ní Ma rie Kosová
mne velmi překvapila s tále výbornou pamětí - přednesením dlouhé básni čky. Ze všeho
nejvíce na mě však zapůsobila milá a tmosféra celého setkání a krásný vztah mezi babi čkou paní Ma rií Kosovou, její dcerou - paní Šejnohovou, a vnučkou. Tak krásný vztah se málokdy
vidí a mohu si jenom přá t, aby to takto fungoval o i v jiných rodiná ch.
Karel Dostálek

Z RADNICE

Hody, hody doprovody, mějte po celý rok
dost vody,
na velikonoce malovaná vajíčka, stále klidný
úsměv na líčkách!
Přejeme všem zdraví, štěstí, žádné hádky,
mějte krásné jarní svátky!

Velitel zásahové jednotky SDH Jíloviště Jirka Michel oslavil životní
jubileum!
V sobotu 26. března 2011 přišli hasi či do hasičské zbrojni ce v Jíloviš ti osla vit se s vým
veli telem jeho na rozeniny.
Připojujeme se k řadě gra tulantů, děkujeme Ji rkovi za dosa vadní prá ci pro hasiče i obec a
přejeme hodně zdra ví a ži votní energie do dalších let.

ZE ZASTUPITELSTVA
Ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 2 ze dne 17. 2. 2011
Přítomni :

F. Andres , Mgr. I. Černý, Ing. K. Dos tálek, L. Fatková ,
L. Has trma nová , R. Moureček, Ing. J. Vorel
Oml uven:
P. Šmíd
Neomluven: JUDr. J. Nekola
Přítomno
14 občanů
ZO projednalo a schválilo:
 Pos tup ve věci objektu res taura ce, služeb a obchodu č.p. 260. ZO souhlasilo se
s tanoviskem finančního výboru, že cena nemovi tosti je nad finanční možnos ti obce.
 Žá dos t o vydání rozhodnutí o dělení nebo s celování pozemků za obchodem a č. k.
155/11, pod domkem pana Vápeníka . ZO Jíloviš tě s chválilo vydání rozhodnutí o
















dělení nebo s celová ní pozemků ta k, jak je uvedeno v geometri ckém plánu č. 711106/2010 s tím, že nový s ta vebník při výs ta vbě na tomto pozemku dodrží pla tný i
nový územní plán obce Jíloviště
Žá dos ti o přidělení dota ce na dota ční ti tul č. 2 a č. 4, vyhlášené výzvou ROP – MMR.
Dota ční ti tul č. 2 je zaměřen na volnočasové akti vi ty dětí a mládeže a pokud bude
dotace přidělena , pos ta ví obec objekt pro ná řadí u tréninkového hřiš tě. Využi tí
dotačního ti tulu č. 4 se týká obnovy sakrálních s ta veb v obci – u nás s ta ré hasičské
zbrojni ce.
Výši členského příspěvku pro SOMR na rok 2011: 4 000,- Kč.
Řešení umístění skříní pro NN na pájení v ulici Na Plazích. ZO nes chválilo umís tění
skříní na pozemcích obce, ale na pozemcích dotčených s ta vebníků.
Plán financování obnovy vodovodů a kanaliza ce
Pořízení změny č. 3 ÚP Jíloviš tě v l okali tě „Hotel Ci nema Pala ce“. Změna přes tala být
ze s trany žada tele ini ciována a v roce 2010 skončila i platnos t územního rozhodnutí.
ZO s chválilo pořízení změny č. 3 ÚP Jíloviš tě v lokalitě „Hotel Cinema Pala ce“
ukonči t.
Pořízení nového územního plánu u Odboru územního plánová ní a s ta vebního řádu v
Černoši cích. Protože bylo zvoleno nové složení zas tupi tels tva obce, je nutné opakova t
předepsané s chválení pořízení nového ÚP obce Jíloviš tě.
Pos tup jednání ve věci pozemků p.č. 142/3 a 142/4. Termín do 28. 2. 2011
Řešení účel ové komunika ce ke hřbi tovu, pa rc. č. 184/2. ZO s chválilo vybudování ces ty
podle sprá vného geometri ckého za měření.
Řešení účelové komuni kace pa rc. č. 92/2 v lokali tě Bučina .
Doda tek ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem.
Seznámení s rozpočtovým opa třením č. 9/2010.

1) Informace:
a) Zřízení komis í - Sta rosta obce Ing. K. Dos tálek ozná mil zřízení s ta vební komise.
b) Zprá va kontrolního výboru - R. Moureček:
i) KV provedl ve spoluprá ci s pra covni cemi OÚ inventury ma jetku a inventá ře obce.
Nebyl y zjištěny nedos ta tky a vyřa zování inventá ře na vrženého k odpisu bude
probíha t průběžně.
ii) Výběrové řízení na provedení výměny li tinového potrubí vodovodního řadu bude
z důvodu změny podmínek opakováno.
iii) Z kontrol y pl nění usnesení ZO: Veřejnoprá vní smlouva s měs tem Mníšek pod Brdy
pro vykoná vá ní přenesené působnosti na úseku a gendy přestupků byla
podepsána 26. 1. 2011.
c) Z Mníšeckého regionu a okolních obcí - L. Fatková :
i) Zás tupci společnosti Středočeské obalovny, která se s tala ma ji telem Obalovny
Kytín, nabídli obcím spoluprá ci v oblasti údržby silnic, dodá vky pos ypových
ma teriálů i využi tí moderní technologie na zjišťování kvali ty podloží silni c
georada rem.
ii) Seznámení s ná vrhem rozpočtu SOMR na rok 2011.
iii) Diskuse k ná vrhu Středočeského kra jského úřadu na zrušení některých
autobusových spojů. ROPID ani obce zájem na rušení spojů nema jí.
i v) Změny v poplatcích a fin. pos tihy při nedodržení termínů úhrady poplatků

d) Připojení vrtu JL5 a realiza ce deš ťové kanaliza ce v ulici Pra žská – Ing. K. Dos tálek
i) Připojení JLP není dosud z důvodů mokrého terénu realizova telné. Dosud
odvedenou prá ci společností Zepris na pokládce dešťové kanaliza ce v ulici Pra žská
hodnotí s ta ros ta obce Ing. K. Dos tálek kladně. S kvali tou provedení je spokojen.
Vyvs tá va jí vša k nepředvídatelné problémy. Průzkumovými vrty bylo zjiš těno, že
li tinové vodovodní potrubí je a ž na křižova tku k obecnímu úřadu. Potřebná délka
výměny je tedy místo 80m 160m. Znamená to předpoklad na výšení nákladů na
600 000,- Kč. Podle hodnocení odborníků ze společnosti VAK Beroun se výměnou
v celé dél ce zlepší tlak vody pro střední část obce a výměnu v celé dél ce 160 m
doporučuje.
Tím se změnil y podmínky pro výběrové řízení na doda va tele, a proto se bude
opakova t.
e) Při va děč vody z Baní – Ing. K. Dos tálek
i) Projekt bude uskutečněn za předpokladu získání dotace z fondů ŽP ve výši 200
mil . korun. U připojení obcí se předpokládá získání dotace na vlastní žádos t obce.
f) Možnos ti přemís tění OÚ
i) Řešení výs ta vby nebo rekons trukce OÚ se nabízí ve 4 va riantách:
(1) vybudová ní nového OÚ na pozemku pa rc. č. 236/1
(2) využi tí objektu res taura ce, služeb a obchodu č.p. 260.
(3) využi tí objektu při rekons trukci hasičské zbrojnice.
(4) rekons trukce stá va jící budovy OÚ
Na základě zvážení všech okolnos tí jednotli vých va riant rozhodne ZO o dalším
postupu.

2) Dotazy občanů
 L. Hastrmanová – měla dotaz na opravu autobusových čekáren.
Sta ros ta obce Ing. Dostálek – s opra vami se za čne během měsíce března – dubna ,
podle klima ti ckých podmínek.
 M. Šmídová – ptala se na možnost posunutí autobusové zastávky blíže k Hájensku a
dopravního značení na ulici Všenorská. Dotaz a žádost podpořil pan Průžek a paní
R. Borková.
Sta ros ta obce Ing. K. Dos tálek připomenul , že v minulos ti ji ž podobná jednání
probíhala a byla neúspěšná . Slíbil ini ciova t další jednání a pokud budou úspěšná ,
požada vkům občanů vyhovět. Zna čení na uli ci Všenors ké prověří a na vrhne řešení.
 S. Baudyš – upozornil na havarijní stav schodiště, které je teď, po uzavření průchodu u
Hotelu Cinema Palace, jedinou pěší cestou do lokality Fr. Smolíka. Také není osvětlení
na mostě a bezpečnost chodců je ohrožena.
Sta ros ta obce Ing. K. Dostálek zjis tí, zda je s chodiš tě součástí mos tu a jaké jsou
možnos ti opra vy s chodiš tě i nápra vy nedosta tečného os větlení.

Zasedání ZO – ve čtvrtek 14. 4. 2011 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici

Březen - měsíc knihy a internetu
Bezpečnější internet
Internet – fenomén dnešní doby, je neodlučně s pojen s naším každodenním ži votem v prá ci ,
v soukromí, při zába vě, při naši ch volnočasových akti vi tá ch, při s tudiu, při sezna mování apod.
Víme ale, jaká jsou rizika pohybu na internetu, a to zejména pro naše děti? Jak využíva t
internet bezpečněji?
 V ČR užívá akti vně internet 60 % obyva tel
 U dětí ve věku 9-16 let je podíl uži va telů internetu 90%
Děti jsou digitálními domorodci (učí se i ntui ti vně, technologie berou jako s oučás t ži vota ),
kdežto rodi če a uči telé i přes veškerou snahu zůs tanou digitálními přistěhovalci (učí se podle
dříve za žitých s chémat, k technologiím přis tupují podezříva vě).
Základní rizika internetu:
 Riziková komunikace a nebezpečné kontakty
 Poskytování soukromých informací na internetu
 Nebezpečný, nevhodný a nezákonný obsah
 Rizika spojená s online hrami
 Závislosti a únikové chování
Základní slovníček pojmů z oblasti nebez pečných a škodlivých projevů:
 FLAMING – dopalování, provoka ce, zesměšňová ní, pomlouvání. Typi ckým příkladem
fla mingu může být např. pomlouvá ní a zes měšňování uči telky jejími žáky.
 HAPPY SLAPPING – „veselé fa ckování“. Příkladem může být video, jehož obsahem je
fyzi cké násilí na vyhlédnuté oběti . Další z formy happy slappi ngu je snaha zostudi t
vyhlédnutou oběť; jde např. o vi dea, kde se maskovaný útočník sna ží obna ži t
vyhlédnutou oběť a vše při tom na tá čí a poté zveřejní.
 HOAX – nepra vdi vá zprá va , noviná řská „ka chna “, podvod, výmysl , žert či kanadský
žertík.
 KYBERGROOMING – „zkrášlování“, záměrné vylepšování s vých vlastnos tí ve s naze
vzbudi t zá jem potenciální oběti .
 KYBERSTALKING – pronásledování, opakova né stupňované obtěžování, které může
mít různou podobu a intenzi tu.
 KYBERŠIKANA – šikanování jiné osoby (ubližování, ztrapňování, obtěžování,
ohrožová ní, zastrašová ní apod.)
 SCAM – podvodná , ale na první pohled láka vá nabídka . Čas to je obsah s camu
sesta ven tak, a by v příjemci budil souci t a potřebu pomáha t.
 SPAM – nevyžá daná pošta . Sdělení, které obdržíme do naš í mailové s chránky, a niž
bychom si ho vyžádali. Ve většině případů jde o reklamní obsah, jehož
pros tředni ctvím odes ílatel nabízí zboží anebo služby různého cha rakteru.
Další pojmy naleznete na stránkách: http://www.bezpecne- online.cz/slovnik

KYBERGROOMING – lákání dětské oběti
 Techniky agresora:
o Lákání (získá vání) informa cí o oběti
o Falešná i denti ta agresora
o Metoda zrcadlení (využívá informa ce získané od s vé oběti)
o Lákání na schůzku
 Hrozby:
o Zneuži tí
o Ubl ížení na zdra ví
o Vydírá ní

 Co by měly děti vědět:
o Nikdy neuvádět os obní informa ce
o Při kontaktu ci zího člověka informova t dospělého
o Nedůvěřova t informa cím od ci zího člověka
o Nechodi t na s chůzky s člověkem z internetu
o O případné s chůzce s kama rády z internetu i nformova t rodi če
o Trvá -li dítě na osobní s chůzce, pak vždy jen v doprovodu dospělého

Poskytování soukromých údajů na internetu
Studnicí inf ormací o nás jsou sociální sítě - celosvětově má Facebook 500 milionů
uživatelů. V ČR jsou to cca 2 miliony aktivních uživatelů.
72% českých dětí mezi 9–16 lety má vlastní profil v některé ze sociálních sítí:
 Fa cebook, Twi tter
 Lidé.cz
 Spolužá ci .cz
 Libimseti .cz

Problém Facebooku = problém soukromí
 Fa cebook umožňuje extrémně snadné a rychlé zveřejnění jakýchkoliv informa cí, které
vidí vši chni , kteří jsou nebo se tvá ří jako přá telé
 Problém Facebooku = problém lidského faktoru
 Neznalost možnos tí nasta vení soukromí, umožnit sdílení velmi citli vých informací
pouze úzkému okruhu ověřených přá tel
 Neuvědomění si rizik
 Nedomýšlení důsledků – z internetu nel ze nikdy ni c spolehli vě získa t zpět (sma zat)
 Přehnané počty přá tel , honba za co největším „množstvím“
 Teenageři – „čím více informací, tím lépe“, sna ha pochlubi t se, přehánět, být více
„IN“
Jak předcházet riziku:
 Nas ta vte s ys tém rodičovské kontrol y – u menš ích dětí zakažte přístup do sociálních
sítí – limit registra ce do fa cebooku je 13 let!
 Dohodněte se s dětmi na zá kladních pra vidlech internetové komunika ce, tzn.
zejména nesdělova t tabu údaje – adresu bydliště a škol y, celé jméno, telefonní číslo,
choulos ti vé fotografie
 Poučte děti o důsledcích neuvá ženého jednání – možnost krádeží, napadení, vydírání
 Na učte děti a trvejte na dodržování nasta vení s oukromí, příleži tos tně ji m pokyny
opakujte
 Komunikujte s dětmi o tom, s kým se na internetu „kama rádí“, mějte alespoň
při bližný přehled přá tel
Jak řešit případný problém?
 Dítě neobviňujte
 Problém nezlehčujte
 Problém nenechte eskalova t, řešte jej oka mži tě
Více informací naleznete na http://www.bezpecne-online.cz/pro-ucitele-a-rodice

Nebezpečný a nevhodný obsah na internetu
 Pornogra fie a dětská pornogra fie
 Děts ká pornogra fie – je nezá konná
 Pornogra fie – je přís tupná od 18 let – čas to je zde chabé za jištění pouze online
potvrzením
 Zobra zení násilí
 Extremismus
 skrytá propa ga ce extremis tických hnutí, častá je regis tra ce těchto s tránek v ci zině
 Sebepoš kozování (např.anorexie, bulimie)
Co by měly děti vědět?
 Nikdy nepos ílejte s vé fotky ci zímu čl ověku, a to v žádném případě ani za úpla tu
 Ka ždou komuni kaci je možné uloži t a později s ní vydíra t

 Je zcela nepřípustné někomu posíla t nebo prodá va t s vé intimní fotografie – šíření
dětské pornogra fie je tres tné!
 Tres tní odpovědnos t za chová ní nezletil ých, a to včetně chová ní na internetu mají
rodi če!
 Zveřejnění podobných ma teriálů může výra zně zkomplikova t další ži vot
Jak předcházet:
 Nas ta vte s ys tém rodi čovs ké kontrol y
o menší děti whi telisty (seznam povolených s tránek), zaka žte přís tup do
sociálních sítí
o s ta rší děti blacklisty (seznam za kázaných strá nek)
 Vys větlete dětem, že i na internetu se objevují věci , které jsou jen pro dospělé
 Na učte je rea gova t – např. vypnout moni tor
Jak řešit případný problém:
 Dítě neobviňujte a nesuďte
 Buďte dětem k dispozi ci , chtějí-li se vá m s věři t
Projevy závislosti na internetu:
 Změny v chování
 Omezení jiných a kti vi t a možnos tí
 Změna vnímání, vnímání všeho ve vztahu a s ohledem na drogu
 Sociální izolace
 Neklid
 Snížení výkonnosti , zvýšená una vi telnost
 Pasi vi ta, rezignace, deprese
Jak předcházet:
 Podporujte sebevědomí dítěte, dá vejte mu pozi ti vní a férovou zpětnou va zbu
 Ke hrá m a internetu nabídněte a trakti vní alterna ti vy v reálném ži votě
 Za jímejte se o jeho trápení, od kterých se možná sna ží odreagova t
 Dohodněte se na časových dota cích hraní
Jak řešit případný problém:
 Hledejte skutečnou příči nu problému
 Nekri ti zujte, dítě podporujte
 Zá vislost řeš te společně s odborníkem
Závěrem pár rad dětem pro bez pečnější internet
 Neuvádějte zbytečně své osobní údaje (jméno, adresu, telefonní číslo, fotografie
nebo hesla).
o Není jasné, co se s takovými úda ji potom bude dít a někdo je může snadno
zneužít
o Dobře si rozmyslete, ja ké fotky dá vá te na web
o Dá vejte pozor na to, co na internetu celému s větu o sobě prozra zujete
o O tom, že jste členem sociální s ítě, bys te měli říct i rodičům

 Pokud chcete na svém profilu v sociální síti nebo jinde na internetu zveřejnit f otky
nebo videa, kde jsou i jiní lidé, nejdříve se jich zeptejte.
o Ka ždý člověk má prá vo na vlastní obraz, to zna mená , že fotku kama ráda
můžete zveřejni t jen s jeho souhlasem
o To sa mé pla tí i pro autorsky chráněný obsah, to znamená díla druhých lidí,
jako je například hudba , filmy, texty, gra fiky a spousta dalších věcí. Když je
použijete bez dovolení, může se vá m to hodně prodra žit
 Nedůvěřujte všem informacím na internetu.
o Na internet může kdokoli v napsat téměř cokoli v a nemus í to být vůbec
pra vda . Někdy ani není jasné, odkud informa ce jsou a kdo je vlastně zveřejnil
o Čas to s tačí jenom porovnat informa ce z internetu s knihami , ve kterých se píše
o s tejném téma tu
 Nikdy neotvírejte emaily a přílohy, když nevíte od koho jsou nebo co v nich je.
o Nejlepší je hned je sma zat. Ta kzvané spa my pos ílají ci zí lidé, kteří někde na
internetu získali vaši emailovou adresu. Ta kové email y býva jí nebezpečné:
většinou vás chtějí přimět k ná kupu nějakého výrobku, mohou se ale sna ži t
zís kat důleži tá osobní da ta nebo dokonce š íří vi ry, které mohou poš kodi t váš
počíta č
 Lákavé internetové nabídky, které se tváří, že jsou úplně zadarmo, mohou ve
skutečnosti stát hodně peněz.
o Skutečná cena za nabídku při tom není na první pohled vidět, je totiž někde
napsaná titěrným písmem. Opatrný buďte i při pla cení s tránek s referá ty. Když
si nejs te jistí, je nejlepš í se pora dit s někým dospěl ým
 Stahování hudby nebo filmů zadarmo je většinou nelegální,
o Když na razíte na bezplatnou nabídku, buďte raději nedůvěři ví
o Využi tí s tažených na hrá vek si ce není tres tné, dá vejte si ale pozor: pokud má te
víc něž jednu kopii, může se to pova žova t za š íření nebo dokonce prodej
nahrá vky, a to je porušení zákona , ta kže vypalova t ka mará dům hudbu na CD
může být nebezpečné
o Dá vejte si pozor i na P2P s ítě. Ty fungují na principu sdílení, takže když
s tahujete něja kou mp3, musíte sa mi nabídnout jiný soubor, a to už je tres tný
čin!

Přeji všem bez pečné využívání internetu, který je bezesporu při dodržování určitých
pravidel velkým a nezbytným pomocníkem v našem životě, bez rizika.
S využi tím zdrojů ze s tránek:
www.saferinternet.cz
www.pomoconline.cz
www.bezpecne-online.cz a interní prezenta ce napsal

Oldřich Šedivý

CO SE DĚJE V OBCI
Brdský cyklobus vyráží na svou trasu
V s obotu 2. dubna 2011 vyjede na s voji trasu
Cyklobus – tradi ční pomocník cyklistů, kteří rádi
vyrá žejí do brdských lesů a okolí. Zvláštní linka se
speciálně upra veným autobusem vyrá ží ji ž osmým
rokem v trase Dobři chovi ce, nádra ží – Mníšek pod
Brdy, nám. – Kytín a pomáhá tak vyvézt cyklis ty od
vlaku v údol í Berounky do brdských vrchů.
Rozsah provozu je s tejný jako v předchozích letech,
tedy pět s pojů ka ždý nepra covní den z Dobři chovi c
a čtyři s poje v opa čném s měru. V Dobři chovi cích je
zas tá vka cykl obusu umístěna na pa rkovišti vedle
nádra žní budovy. Li nka bude v provozu až do 2. října 2011.
V loňské sezóně přepra vil cykl obus cel kem 1900 cestujících a 1100 jízdních kol a protože
na va zuje na vlaky z obou směrů, nabízí s vé služby cyklistům od Pra hy i od Berouna .
Z Mníšku pod Brdy nebo Kytína mohou vyzna va či bi cyklů vyra zi t po zna čených cyklis tických
trasách, sledova t lze i pěší turis ti cké tras y či kra jem projíždět po mnoha lesních cestá ch.
Několik tipů na výlety nabízí leták Cyklisté v PID, který ROPID vydá vá k začá tku cyklisti cké
sezóny.
Linka je výhodná pro rodiny s dětmi i pro cyklis ty, kterým se nechce zdolá va t ná ročné
s toupání z údol í Vlta vy a Berounky. A například díky zas tá vce Černoli ce je cyklobus a trakti vní
i pro necyklis ty: pěš í odtud mohou vyra zit přímo do brds kých lesů a horolezci na zná mé
Černoli cké skál y.
Na lince cykl obusu platí Ta rif PID a cena přepra vy jízdního kola je 32 Kč bez ohledu na
vzdálenost. Při využi tí přes tupu z vlaku na cyklobus v Dobři chovi cích je jízdné za přepra vu
kola v cykl obusu s níženo na 16 Kč, ale jen v případě předložení dokladu o přepra vě jízdního
kola v ná vazném vlaku ČD (tra ť 171) pla tného v den použi tí linky cykl obusu řidi či cyklobusu.
Cena přepra vy jízdních kol dle Ta rifu ČD je 25 Kč za jednu jízdu.
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Mlok skvrnitý
Při prochá zce jsem náhodně našla přímo v obci , u cha tové osady poblíž čisti čky odpadních
vod, krásný exemplá ř mloka s kvrni tého. Překva pilo mne to, mloci pořebují pro růs t s vých
la rev velmi čis tou vodu – la rvy ros tou ve s tudánká ch nebo potůčcích – a jsou proto ci tli vým
ukaza telem kvali ty ži votního pros tředí v oblasti, včetně kyselos ti deš ťů. Ve Wikipedii jsem o
ml oku vyhledala následující informa ce.
Iva Stefanová
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra ) je
s tředně velký obojži velník a nejrozšířenější
evropský zás tupce čeledi mlokovi tých, rozšířený v
zá padní Asii, jihozá padní Afri ce a zvláště v ji žní a
s třední čás ti Evropy (přesný evropský a reál
rozš íření vi z mapka ).
Popis
Mlok s kvrnitý je robus tní obojži velník s krá tkými
končetina mi, poměrně dl ouhým a silným ocasem
a malou hla vou se zakulacenou tlamou a
vypoukl ýma očima . Velikos t i zba rvení se výra zně
mění dle několika poddruhů. Dospěl ý jedinec je
dlouhý 18-28 cm. Nejčas těji se objevují mloci s
černě zba rveným tělem se žlutými skvrnami nebo
pruhy. V některých lokalitá ch se objevují i
poddruhy se skvrnami pomera nčově oranžovými
až červenými . Svým zba rvením se blízce podobá
ameri ckým a xolotlům a s tejně jako u ni ch má jeho
ba revné skvrnění funkci va rovnou a odrazující.
Pohla ví se od sebe zba rvením neliší.
Chování
Mlok s kvrni tý obývá výhradně vlhké lesní lokali ty,
louky nebo pole v bl ízkos ti vodních toků, jezírek
nebo s tudánek, ka m klade ka ždoročně s vá va jíčka ,
zvláště pak preferuje lis tna té nebo smíšené les y.
Vyhledá vá
předevš ím podhors ké
lokali ty,
nejčas těji vys tupuje do na dmořs ké výšky pod 1
200 m n. m.
Ži je nočním způsobem ži vota , přes den se ukrývá
pod lis ty, kmeny s tromů, větvemi , v dírá ch v zemi
nebo pod kameny, kde je chrá něn před přímým
slunečním zá řením. Ze s vých úkrytů čas to vylézá i
za deš ti vých a nepřízni vých dnů. Jeho potra vou se
s tá va jí nejčas těji mal í a ž s tředně velcí
bezobra tlovci (žížal y, s tonožky, drobný hmyz,
pa vouci , červi , slimá ci aj.), které usmrcuje vysoce

účinným jedem [zdroj?]. Na přelomu října a listopadu se před nepřízni vým zi mním počasím
s chová vá do podzemí, kde se drží při bližně s tálá teplota .
Mločí jed, samanda rin, který vyměšuje ze žlá z za oči ma, není pro člověka příliš nebezpečný,
pokud se však nedos tane např. do očí, kde způsobuje silné pálení, ale menš ím ži vočichům,
kteří se ho sna ží napadnout nebo kteří se s tá va jí jeho kořis tí, může způsobit silné s valové
křeče a zvýšení krevního oběhu v celém těle, spojené s obtížnějš ím dýchá ním. Jed ve větším
množs tví pak může ta kového ži vočicha i zabít. Díky této s chopnosti nemá téměř žá dného
při rozeného nepřítele, největším nebezpečím je pro něj člověk.
Mlok skvrni tý pohla vně dospívá ve 3. a ž 4. roce ži vota . Při pá ření samec sa mici uchopí
zespodu, odloží sperma for na podklad a sklouzne na s tranu, ta kže sami ce klesne na
spermafor. Po vyvinutí va jec v jejím těle (je v naši ch podmínká ch vejcoži vorodý) klade
při bližně 40 (ma x. 70) la rev o dél ce 2,2–3,2 cm, které před proměnou dorůs tají velikos ti až
8 cm La rvy jsou masožra vé, ži ví se rybím potěrem, drobnými korýši nebo členovci , často se u
ni ch ta ké projevuje kanibalismus . K proměně u ni ch dochá zí po třech měsících, v červenci a ž
s rpnu. V přírodě se dožíva jí průměrně 20, v za jetí a ž 40 let.
Výskyt a početnost v ČR
Mlok skvrni tý je v České republice dle vyhlášky 395/1992 Sb. silně ohroženým druhem.
Velkou zásluhu na tomto s ta tusu má předevš ím a utomobilová dopra va a ni čení a
znečiš ťování přírodních vodních toků, jezírek a s tudánek. Platí pro něj také tzv. Bernská
konvence, která jej uzná vá přísně chráněným druhem, který nesmí být pod účelem chovu
opatřován odchytem v přírodě a je možné jej získa t jen z regis trovaných chovů. Druhy ži jící
na území našeho stá tu pak lze držet v lidské péči jen na základě udělené výjimky ze zákona o
ochraně přírody a kra jiny č. 114/1992 Sb.
Literatura
 ZWACH, Ivan: Obojži velníci a plazi České republiky, Praha : Gra da Publishing, 2009
 Diesener & Rei chhol f (1997): Obojži velníci a plazi
 Mora vec ed. (1994): Atlas rozš íření obojži vel níků v ČR

O bazárku dětských oděvů
V sobotu 19. 3. se konal ba zá rek dětských oděvů. Šlo o první pokus o tento typ akce po delš í
době. Sešlo se několik prodá vajích maminek a další se přišl y podíva t a něco s vým ra tolís tká m
koupi t. Bylo z čeho vybíra t, k dispozi ci byl y hra čky, sportovní potřeby, kočá rky, a utoseda čky,
obuv a oděvy pro děti od miminek do cca 15-ti let.
Ma minky, které ji ž nechtěl y neprodané věci po ba zárku zpátky, měl y možnos t je věnova t na
dobroči nný účel . Proto jsme kontaktoval y občanské sdružení Home Start, které se zabývá
pra cí se sociálně slabými či jinak znevýhodněnými rodina mi a přímo na objedná vku pro
konkrétní rodinu z odložených věcí vytřídil y, co se jí hodilo. Hned v neděli 20. 3. si kra bi ci s
oděvy převzala dobrovolni ce, pra cující v této organiza ci .
Home Start pracuje s rodinami, v nichž žije alespoň jedno dítě do 6-ti let a které mají sociální,
psychologické a zdravotní problémy (rodiny cizinců, etnických monorit, s problémy s
nezaměstnaností, psychickou chorobou, fyzickým handicapem, alkoholismem některého ze
svých členů atp.) Princip pomoci spočívá v tom, že do rodiny dochází 1x týdně na 2-3
hodinovou návštěvu dobrovolník, který je již také rodičem a na přátelské bázi pomáhá
s těžkostmi, které daná rodina s výchovou dětí má. Bližší informace o neziskové organizaci
Home Start najdete na www.hostcz.org.

Da rování dalších věcí konkrétní matce v tíži vé fi nanční si tua ci zpros tředkovala paní Angelika
Holubová . Zbylé nepotřebné věci jsme zabalily do pytlů a odvezl y do sběrného kontejneru
neziskové organi za ce POTEX. V této souvislos ti bychom rády upozornil y, že jsme si ce
původně neměl y v úmyslu odvážet pytle s oděvy pro dospělé, které nám občané rovněž
nosili, ni cméně i ty jsme sa mozřejmě do POTEXových kontejnerů odvezl y. Pro jílovišťs ké
občany je nejdos tupnějš í kontejner, který se na chází na Zbrasla vi před Dětským domovem
Ch. Masa rykové
POTEX je zkratka znamenající POužitý TEXtil. Tato organizace má na různých místech
republiky umístěny velké stříbrné kontejnery, kam lze vyprané oděvy, povlečení, obuv,
kabelky atd. zabalené v igelitových pytlích odložit. Některé oblečení je pak použito na
charitativní účely přímo jako oděv, z dalšího jsou v chráněných dílnách, zaměsnávajících
osoby s handicapem, vyráběny například textilní koberečky. Bližší informace o fungování
neziskové organizace POTEX najdete na www.potex.cz.
Mohu-li celou akci hodnoti t, domnívá m se, že byla relati vně úspěšná . Zejména mne teší, že
odložené věci se dos tal y ke konkrétním potřebným dětem. Udělaly js me poměrně masi vní
informa ční kampaň. Z tohoto pohledu mohla být účas t nakupujích ma minek větš í, ale s vou
roli zřejmě sehrálo i to, že js me se bohužel trefil y do termínu ja rních prá zdnin.
Vzhledem k tomu, že Kl ubíčko bude zřejmě i v budoucnu pořáda t podobné akce, rády
bychom s informacemi o ni ch cíleně oslovil y jílovišťs ké mami nky. Proto pros ím ty, které by si
přál y být o a kcích Klubíčka , potažmo Okrašlova cího spolku, za meřených na děti ,
informová ny, aby laska vě napsaly s vůj kontakt (e-mail, telefon, adresa , rok na rození dítěte)
buď na mail i va 1s tefanova @sezna m.cz, nebo na papír a ten pak hodil y do naš í poš tovní
s chránky (Pražs ká 52 – vedle hasičá rny).
V neposlední řadě je třeba poděkova t jménem pořá dajícíh ma tek z Klubíčka SDH Jíloviš tě,
které nám zapůjčilo klubovnu hasičské zbrojni ce, která je jednak dobře dostupná a také dos t
vel ká na to, aby se bazá rek vůbec mohl v naší obci kona t.
Za Klubíčko Iva Stefanová

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Restaurace a kavárna Pod lesem
 od 23. 3. točíme Staropramen!
 koncem dubna otevíráme pobočk u Fortuny, přijďte si vsadit na MS v hokeji,
Ligu mistrů a další sportovní události
 ve čtvrtek 7. 4. začínáme jarní kolo Musicboxu - tentokrát Katapult a Olympic
 i dále budou pokračovat diskotéky Oldies but goldies s DJ Slávou Blochem
a oblíbeným karaoke - 23. dubna, 7. května, 21. května, 4. června
 jakmile dovolí počasí, bude se každý víkend grilovat na terase
 o víkendu od 8. do 10. 4. vás zveme na zvěřinové hody!
 zveme vás na velikonoční hody s jehněčím masem
 přijďte si užít první sluníčk o na opět otevřené zahrádky...

Tomáš Klus, Vladimír Mišík, Nedvědi a další na Portě v Řevnicích
Hvězdy folk, country a tra mpské hudby se předs ta ví poslední víkend před prázdninami na
Portě v Řevni cích. Porta letos osla ví 45 let s vé exis tence a dá se pova žova t za nejs ta rší letní
festi val v naší republi ce. Celou historií festi valu prošl y s tovky hudebníků a skupin a mnozí z
ni ch prá vě na tomto fes ti valu vyros tli a s tali se s tálicemi folk a country hudby. S Portou jsou
nerozlučně spja ti například Ka rel Pl íhal , Věra Ma rtinová , Robert Křesťan, Pa vel Žal man
Lohonka , Spi ri tuál kvintet, Wabi Da něk a mnoho dalších uměl ců a skupin tohoto žánru.
Za dobu s vé existence prošel fes ti val mnohými změna mi . Struktura soutěže, žánrové
hra nice, udělování cen a také čas té s těhování Porty jí utvá řel y a ž do dnešní podoby. Poslední
přes těhování Českého ná rodního fi nále z Jihla vy do Lesního di va dla v Řevnicích Portě
při neslo obrodu a čers tvý vítr do celého s ys tému a Porta sklízí v posledních letech úrodu z
oběta vé prá ce všech, kteří Portě pomáhají. Tradi ce ovšem zůs tá vá , a tak ji ž 45 let fes ti val
s ta ví na základních oblastních kolech ve všech koutech naší republiky, odkud pos tupují
vítězní interpreti do Českého ná rodního finále. Kromě vítězů jednotli vých oblastních kol
vys toupí ve dnech 24. - 26. 6. 2011 v a reálu Lesního di vadla Vladimír Mišík a E.T.C., Věra
Ma rtinová , Jan a František Nedvědovi, Tomáš Klus , Wabi Daněk, Ja rosla v Samson Lenk,
Roman Horký, mnoho dalších hudebníků a skupin a poprvé také vyni kající s větový kyta ris ta
Peppino D´Agostino...
Kromě dvou hudebních s cén, kde se předsta ví ty nejlepší kapel y v interpreta ční soutěži , je
pro ná vš těvníky při pra vena také portovní výs ta va , hudební dílny, kde několik vynika jících
lektorů-hudebníků odhalí některé ta je hry na strunné nás troje. Nebude chybět dobré jídlo,
pi tí a nezapomenutelné vys toupení hvězd v hodi ně H a noční zpívání, kde si můžete zazpíva t
se za čína jícími i zkušenými muzi kanty.
Info na www.porta -fes ti val .cz a www.eportyr.cz.
o. s. Porta

Zasaď v Řevnicích strom, ať máš kyslík na zpívání
Zdra víme všechny s při cházejícím ja rem a těš íme se na vás nejen na Portě, ale i na akcích,
které budou Portě předchá zet a o kterých vás budeme informova t.
Za číná me ji ž za čá tkem dubna, kdy se bude kona t sá zení s tromků, v rámci akce
„Zasaď strom, ať máš kyslík na zpívání“.
Zveme všechny, kdo se chtějí nejen potka t s přáteli , ale také zasadi t si s vůj letošní s trom.
Možná to bude zase kus připra vené mýti ny k osázení, borový há j, alej u cesty, anebo zase
kousek dubového lesíku. To se teprve uvi dí. Les bude Porta sázet ji ž počtvrté, a kromě nás ,
porťáků, se letošního sázení zúčastní i děti z místní škol y v Řevni cích. Možná , že se přidají i
další škol y. V ka ždém případě se k nám při dali zástupci Středočeského kra je a několik dalších
muzikantů.
A aby naše prá ce byla po zásluze odměněna , nevynecháme ani opékání buřtíků. Celá a kce
proběhne v sobotu 9. 4. 2011, od 9.00 hod., mís to s razu bude jako obvykle Lesní di vadl o v
Řevni cích. S sebou potřebujete pouze pra covní ruka vi ce a dobrou náladu. Budeme rádi , když
ná m potvrdíte s voji účas t, a ť se dos tanou s tromky a posléze i buřtíky na každého.
Kontakt: revni ce@porta -fes ti val .cz.
o. s. Porta

Římskokatolická farnost při kostele sv. Jakuba staršího na Zbraslavi
ve spolupráci s městskou částí Praha - Zbraslav
a Zbraslavskou kulturní společností
uvádí
k roku svaté Anežky České

LIDOVÉ PAŠIJE
na podkladě lidových her z Vlastiboře, Va mberka a Železného Brodu.
Scéna :
Hudba :
Choreogra fie:
Ozvučení:
Techn. spoluprá ce:
Režie:

Tomáš Ša má rek
Fra ntišek Štěrbá k
Veronika Všeti čková
agentura PRO MUSIC s.r.o.
Vladimír Koša ta
Petr Řehoř
Oldři ch Vl ček

Osoby a obsazení:
JEŽÍŠ NAZARETSKÝ:
Radúz Mácha
PETR:
Milan Čejka
JAN:
Aleš Čejka
JIDÁŠ :
Miroslav Šnajdr
ONDŘEJ:
Vladimír Šlachta
JAKUB:
Jiří Mašek
FILIP:
Václav Košata
BARTOLOMĚJ:
Zdeněk Chupík
MATOUŠ:
Ivan Hačkajlo
TOMÁŠ:
Marek Doležal
JAKUB ALFEŮV:
Tomáš Kulveit
JAKUB ZELÓTES:
Petr Megela
JUDA JAKUBŮV:
Jan Šulc
OPOVĚDNÍK:
Oldřich Vlček
MARIA, matka Ježíšova:
Simona Postlerová
MAŘÍ MAGDALENA (Majdalena):
Lucie Žáčková
MARTA:
Marie Stříteská
VERONIKA:
Pavla Beretová
DÍVKA od ohně:
Božena Osvaldová
DÍVKA od pípy:
Veronika Všetičková
ĎÁBEL:
Tomáš Šamárek

SMRT(ka):
ANDĚL:
JORAM:
ANNÁŠ :
KAIFÁŠ :
PILÁT PONTSKÝ:
HAMATA:
NANDAVER:
MALCHUS:
ŠIMON CYRÉNSKÝ:
JOSEF Z ARIMATIE:
DISMAS:
JISMAS:
VOJÁCI:

Jana Pidrmanová
Jaromíra Mílová
Josef Pejchal
Zdeněk Beránek
Stanislav Oubram
Jan Novotný
Miroslav Fantyš
Vlastimil Přáda
Václav Šamárek
Filip Toušek
František Pondělíček
Lukáš Bajt
Martin Nejdl
Jan Zemánek,
Ivan Kočí,
Tomáš Podrazský,
Michal Podrazský
PÍSAŘ :
Jiří Svoboda
LID A ŽENY JERUZALÉMSKÉ:
Marie Čejková,
Lída Hačkajlová, Irena
Kovářová
a farníci

ZBRASLAVSKÁ ZÁMECKÁ ZAHRADA - PŘEDKOSTELÍ
17. DUBNA 2011 V 15 H (PAŠIJE VELKOPÁTEČNÍ)
24. DUBNA 2011 V 15 H (PAŠIJE VZKŘÍŠENÍ)
VSTUP VOLNÝ

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Jílovišťské okrašlování 2011 aneb co nového
23. února 2011 se znovu sešli členové Okrašlova cího spolku, a jak bylo a vi zováno v minulé
Zvoni ci, při nášíme s tručné zprá vy a informa ce z dění ve spol ku.
 Na Minis ters tvo pro mís tní rozvoj byla podána žádos t o dota ční ti tul č. 4 pro obnovu
sakrálních s ta veb, které nejsou prohlášeny kul turní chráněnou pamá tkou, s ná zvem
Obnova s ta ré hasičské zbrojni ce, uli ce Pražs ká v obci Jíloviš tě. Z 308 regis trova ných
žá dos tí má ta naše poř. číslo 206. Výsledek by měl být oznámen v druhé polovi ně
dubna 2011. Žádána je ma x. výše dota ce 400 000,- Kč, předpokládaný rozpočet 753
355,- Kč.
 V s obotu 19. března proběhl v hasičs ké zbrojni ci baza r dětského oblečení a
sportovních potřeb – na vzdory cílené propaga ci mís tním rodiná m s mal ými dětmi a
masi vní reklamě v okolních vesni cích a mateřs kých š kolká ch, byla účas t spíše
spora dická , což je škoda, neboť se na místě sešlo množs tví zna čkového oblečení za
vel mi solidní ceny pro děti od nejmenšího věku do cca do 15 let. Uvidíme, zda se na
podzim na jde potřebná energie k zopakování této akce. K dobrému pocitu z baza ru
může přispět fakt, že některé nepotřebné věci byl y předány na cha ri tati vní účel y.
 Na s obotu 16. dubna je plánová n další velikonoční bazá rek s možnos tí nákupu
drobných předmětů a pochutin s velikonoční téma tikou
Tolik hla vní zprá vy z okrašlová ní, zá roveň bychom chtěli znovu vyzva t občany k příspěvkům
do veřejné sbírky na rekonstrukci staré hasičské zbrojnice, která je s tále dos tupná
na č. ú 2900065378/20101 (Fi o, družstevní záložna). Dlouhodobější zá měry Okrašlova cího
spol ku včetně získání dalších případných dota cí záleží prá vě na tom, zda se poda ří
rekons trukci zahá ji t a uskutečni t. Případným dá rcům předem děkujeme.
Další termín setkání spolku je předběžně naplánován na 20. dubna 2011.
Za Okrašlovací spolek Gabriela Tamchynová

HASIČI
Z činnosti zásahové jednotky
 26. 3. 2011 se us kutečnil sběr použi tých autoba terií u hasičské zbrojni ce v Jíloviš ti
 9. 4. 2011 s běr želeného šrotu v obci
 23. 4. 2011 š kolení strojníků a veli telů
Termíny soutěží v požá rním sportu: 21. 5. 2011 PLAMEN – MH
28. 5. 2011 okrsková soutěž, muži a ženy
11. 6. 2011 okresní kolo, muži a ženy
 členové ZJ prochází povinnými zdra votními prohlídkami
 pokra čují prá ce na dodělání Tatry (broušení pro lakování)
 probíhá řízení k povolení s ta vby přístřešku za HZ pro Ta tru
Zimní pobyt na horách
Vzhledem
k termínu
pololetních prázdnin jsme
odjížděli do Jizerských hor
až v sobotu
12. března 2001. Do s tředy
byl o slunečno a děti každý
den l yžoval y. Ve čtvrtek se
počasí změnilo a přesně
podle
předpovědi
meteorologů pršelo. Byli
jsme však připra veni a
„hla vas “ Vlasta Pospíšilová
domluvila prohlídku na
nedaleké
Josefodolské
přehradě. Byla pos ta vena
na říčce Ka meni ci v letech
1976 – 82. Má dvě hráze, vysoké 44m, a zadržuje 23 milionů krychl ových metrů vody. Kolem
je ochranné pásmo, protože vodní nádrž je zdrojem pi tné vody pro město Liberec.
Dozvěděli jsme se mnoho zajíma vých věcí o její s ta vbě i využi tí.
Ve 13:00 hodin odjížděl y děti a dospělé doprovody do pla veckého s tadionu v Li berci .
Konečně se děti dočkal y a užil y si vodních radová nek (150m dlouhý vodní tobogán je nejdelš í
ve s třední Evropě).
V pá tek dopoledne se ješ tě l yžovalo, ale sníh byl na mrzl ý, protože padala „omrzli ce“ a foukal
vítr. V s obotu 19. 3. 2011 při jel v 10:00 hodin Mi chal Balej s autobusem pana Uhra z Mníšku
pod Brdy a odvezl nás domů, boha tší o nové záži tky.

Děkujeme za pomoc „babi “ Součkové, J. Vorlovi , M. Verbeš čukovi , M. Ki rchmanové a
chlapcům ze zásahové jednotky, kteří byli na cha tě Růžodol a pomáhali připra vova t pro děti
bojovky apod.

Návštěva hasičské stanice č. 7 v Praze - Jinonicích
V sobotu 26. 3. 2011 měl y naše děti možnos t sezná mi t se s kompletní zásahovou technikou,
za měřenou na těžké nehody (automobily, vla ky) a vyproš ťování osob z ha va rovaných vozů,
ale i např. zas ypaných sesunutím budovy a pod.
Zhlédl y i cvi čnou lezeckou stěnu, zvyš ující fyzi ckou kondi ci hasičů z povolání. Děti doprová zel
Mi chal Petřík, Radek Moureček a Ji ndra Tamchyna . Ná vš těvu s tani ce za jistil Pepa Nový.
Děkujeme.
Z ja rních akcí s rdečně zveme na :

 Tradi ční s ta vění má je a pálení ča rodějni c poslední dubnový den. Setká me se u
fotbalového a cvi čného hřiště.
 Branný závod Karla Košaře, pořáda ný ve spoluprá ci s SDH Lipence v sobotu 7. 5.
2011. Start v Lipencích - cíl na Jílovišti. Odjezd z Jíloviště v 8:00 hodin od hasičs ké
zbrojni ce. Zá vodit budou dvoji ce ve dvou věkových ka tegori ích od 18 do 40 let a od
41 výše. Rozhodující pro za řa zení je věk sta rš ího zá vodníka . Sta rtovné á 100,- Kč.

Za SDH Jíloviště Fatková

INZERCE
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