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Sbor dobrovolných hasičů
Všenory - Centrum M. Cvětajevové

ZVONICE

PŘEDSILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Obec Jíloviště srdečně
zve všechny spoluobčany na slavnostní
ohňostroj, který se
koná 30.12.2016
od 19 hod.
pod fotbalovým
hřištěm.
Spolupořádají
hasiči Jíloviště.

Slavnostní rozsvícení
Vánočního stromu

Blížící se Vánoce a začátek
nového roku jsou příležitostí
jednak popřát všem nejbližším, přátelům, kolegům, spoluobčanům šťastné a spokojené Vánoce, hodně zdraví,
lásky a štěstí v novém roce.
Rovněž je toto období příležitostí bilancovat uplynulý rok.

Obec Jíloviště srdečně zve všechny
spoluobčany na slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, které se koná
18. 12. 2016 od 17 hod.
u hasičské zbrojnice.
Pořádají hasiči Jíloviště

Slovo starosty
AKTUÁLNĚ Z RADNICE
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA :
Obec za poslední rok
Jsou to dva roky, co se správy obce ujalo nové zastupitelstvo. Připomeňme si, co se nám podařilo realizovat za poslední rok:
Dotace:
■ získání dotace 0,5 mil. Kč na rekonstrukci ulice U Hřiště –
z fondu Středočeského kraje:
■ získání dotace 180 tis. Kč na pracovní místo zaměstnance obce
pro údržbu a úklid – z MPSV
■ získání příspěvku 450 tis. Kč na výstavbu veřejného sportoviště
(bude se realizovat v roce 2017)
■ realizace dotace 4,5 mil. Kč na opravu ulice Lipová – z fondu
Středočeského kraje
■ realizace dotace 5,1 mil Kč. na výstavbu mateřské školy –
z fondu MŠMT
Celkem jsme za rok 2016 realizovali získané dotace za 10,7 mil. Kč.
Pro představu se jedná o sumu, odpovídající celkovým běžným
ročním příjmům obce.
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Investiční akce:
■ dokončení stavby přivaděče pitné vody v rámci Mikroregionu
a napojení na pražskou vodu, zbavení se závislosti na místních
zdrojích
■ dokončení výstavby Mateřské školy Jíloviště a zahájení jejího
provozu
■ dokončení rekonstrukce ulice Lipová
■ dokončení rekonstrukce ulice U Hřiště
■ výběr dodavatele na výstavbu veřejného sportoviště a zahájení
realizace
■ oprava chodníku před Celní školou
■ oprava místních komunikací a komunikace Pražská u Všenorského mostu
■ oprava komunikace u Srba Servisu, umožnění průchodu, instalace žlabů odvádějících dešťovou vodu z R4
■ oprava pomníku padlých a ústředního kříže na hřbitově
a pomníku věnovaného občany Jíloviště na Pražské ul.
■ rekonstrukce vodárny Jíloviště na Cukráku
■ rozšíření veřejného osvětlení pro oblast Hájenska

SLOVO STAROSTY

■ rozšíření veřejného rozhlasu pro oblast Hájenska, ulici Fr. Smolíka a ulici U Hřiště

Neinvestiční akce
■ Zachování pošty v obci – podpis výhodnější smlouvy Pošta
partner od roku 2017
■ zahájení intenzifikace ČOV, zadání projektu, vodoprávní řízení,
stavební povolení
■ dohoda s ŘSD o zachování současného sjezdu na Jíloviště
■ doplnění programu rozvoje obce na roky 2015 -2020 s výhledem do roku 2025 o dostavbu výstavby kanalizace a pitné vody
pro oblast Hájenska
■ monitoring nátoku balastních a dešťových vod
■ vytvoření studie a zadání projektu na novou hasičskou zbrojnici
■ Smlouva na výhodnější ceny elektřiny pro obec v rámci Mikroregionu – firma Amper Market
■ Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Řevnice o výkonu
městské policie v Jílovišti
■ Uzavření smlouvy mezi obcemi Černolice a Jíloviště o zabezpečení požární ochrany
■ Aktualizace provozního řádu pohřebiště
■ Aktualizace vyhlášky o dodržování čistoty a pořádku na území
Jíloviště
■ Realizace programu pro seniory
■ Nákup komunální techniky k odklízení listí
■ Zřízení stanoviště na sběr ořezaných větví
■ Nové nástěnky na Pražské ul. a u mateřské školy
■ Instalace odpadkových košů na psí exkrementy
■ podání žádosti o dotaci na hřiště u mateřské školy
■ podání žádosti o dotaci na rekonstrukci COV
■ zpracování projektu a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
ulice Na Plazích
■ Nová informační vitrína u zastávky autobusů na Pražské ulici

Společenské akce
■ obecní bál
■ přehlídka historických vozidel Zbraslav – Jíloviště
■ výstava Elišky Junkové v kapličce
■ posvícení
■ vítání občánků
■ podpora místních spolků, hasičů a sportovců

Co nás čeká v roce 2017:
■ Zahájení provozu místní pošty pod OÚ v rámci projektu Pošta
Partner
■ Dokončení intenzifikace ČOV a lokalizace balastních a dešťových vod, odstraňování jejich nátoků do ČOV
■ Podání žádosti o odstranění podmínky z územního plánu, zakazující nové stavby v Jílovišti (souvislost s ČOV)
■ Příprava stavby nové hasičské zbrojnice, podání žádosti
o dotaci
■ rekonstrukce ulice Na Plazích
■ realizace volnočasového sportoviště za hřištěm (v případě realizace přeložky VN)
■ rozšíření prvků dětského hřiště mateřské školy
■ spolupráce s městskou policií Řevnice
■ pokračování jednání o realizaci (příp. realizace) komunikace Fr.
Smolíka
■ rozšíření kamerového systému Jíloviště
■ příprava na opravy dalších místních komunikací
■ příprava a realizace voleb do parlamentu ČR na podzim 2017
Letošní hospodaření obce je zatím v přebytku a to především
zásluhou:
■ získaných dotací na stavby a pracovní místa
■ efektivním vyhlašováním výběrových řízení
■ přísným dodržováním rozpočtové kázně schváleného rozpočtu
■ důsledným vybíráním poplatků a příznivého výběru daní
■ aukcí na dodavatele elektřiny (zde např. úspora přes 120 tis. Kč.)
■ omezením a šetřením výdajů, efektivním řízením a úsporným
nakládáním se svěřenými prostředky
■ úsporných nákupů běžných výdajů, porovnáváním nejvýhodnějších cen
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Průběžné výsledky hospodaření obce můžete sledovat na
webových stránkách Jíloviště v sekci – interaktivní rozpočet
Nové zastupitelstvo převzalo obec s finančním zůstatkem na
účtech cca 12 mil. Kč, z čehož když odečteme 7 mil. určených na
spoluúčast rekonstrukce ulice Pražská, tak se jednalo o cca 5
mil. Kč. V současné době obec disponuje částkou cca 9 mil. Kč a to
při realizaci všech výše uvedených akcí za poslední 2 roky – to je
jasný důkaz řádného, odpovědného a svědomitého hospodaření.
V době, kdy je více než polovina obcí v ČR zadlužených, je to jistě
pozitivní zpráva pro voliče – občany našeho Jíloviště, že jimi zvolení zastupitelé se starají o zdravý a přebytkový stav obecní
pokladny při realizaci nezbytných investic na opravy a rozvoj. Jak
by řekl trenér Koudelky z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje –
zřejmě slušnej oddíl, no….
Díky odpovědné finanční politice, rozpočtové kázni, důslednému
prosazování hospodárnosti a efektivního vynakládaní prostředků
obce, starosta navrhl zastupitelům snížení koeficientu daně
z nemovitostí obce Jíloviště pro rok 2018 z hodnoty 3 zpět na
2, tak jak jsme slíbili v roce 2015. Toto je možné ale realizovat
jenom proto, že jsme naplnili rozpočet dotačními prostředky.
V každém případě přechodné zvýšení koeficientu z nemovitostí
splnilo svůj účel.

odpadu. Návrh pro rok 2017 se bude pohybovat mezi 610 až 650,Kč., jedná se o nepatrné zvýšení, které kompenzuje zavedení
nových služeb pro občany :
■ možnost likvidace větví při podzimním a jarním ořezu stromů
a keřů na obecním pozemku v Pražské ulici (vedle telefonní
ústředny, parc.č. 222/4)
■ rozmístění košů na psí exkrementy
■ zvýšení frekvence vývozu nádob na tříděný odpad
Za letošní rok se nám podařilo vybrat na poplatcích více než jaký
byl rozpočet, a to zejména díky důslednému upomínání neplatičů
předcházejících tří let. Vyrovnávali jsme tak deficit těchto příjmů
minulých rozpočtů, kdy upomínkové řízení nebylo důsledné.

Lipová
Ze strany poskytovatele dotace byla provedena kontrola dotace
na rekonstrukci ulice Lipová a celá částka dotace, tj. 4 519 746,- Kč,
bude proplacena, spoluúčast obce byla 288 656,- Kč. To se nedá
nazvat jinak než úspěch a vzorná spolupráce všech zúčastněných,
kteří si za odvedenou práci zaslouží poděkování a kdyby to přes
Zvonici šlo, i„potlesk“.

ČOV
Příprava rozpočtu na příští rok a platby
Zastupitelé obce budou na své poslední schůzi 21. 12. 2016 projednávat návrh rozpočtu obce na rok 2017. V době uzávěrky Zvonice probíhalo ještě jednání a diskuse zastupitelů nad konkrétní
podobou rozpočtu. Je již však dnes jasné, že se zvýší vodné na rok
2017 z důvodu zdražení vody dodavatelem. Po uzávěrce bude
probíhat i schvalování výše poplatku za svoz komunálního
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Na rekonstrukci ČOV bylo vydáno platné stavební povolení a probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Celý proces běží dle
časového harmonogramu a realizace stavby v příštím roce je více
než reálná. Obec samozřejmě
v souvislosti s výstavbou tohoto
objektu, žádá o dotaci na spoluúčast. Při poslední obhlídce
objektu COV se nám podařilo
vyfotit tohoto krásného mloka
skvrnitého.

OBEC JÍLOVIŠTĚ

INFORMACE Z OBCE
Rekonstrukce ulice Na
Plazích
Byla dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci komunikace Na Plazích. Občané byli seznámeni s návrhem projektu 9. 11. 2016
na schůzce v hasičské zbrojnici.
V současné době se dokončují podklady pro podání žádosti o dotaci,
která bude vyhodnocena v průběhu
příštího roku.

3. Obecní bál
S potěšením si vám Obecní úřad dovoluje oznámit a zároveň
vás i srdečně pozvat na 3. ročník Obecního bálu Jíloviště, který
se bude konat 18. 2. 2016 v restauraci Spark. Lístky jsou již
v předprodeji na Obecním úřadě. Můžete očekávat hudbu
k tanci i k poslechu, předtančení a jako tradičně bohatou
tombolu.

Závora u Srba Servisu

Rozšíření veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu
Rozšířili jsme veřejné osvětlení Na Hájensku III a veřejný rozhlas
v ulici Fr. Smolíka, Na Hájensku III, v ulici Pražská, u mateřské školy
a v ulici Březová.

Po provedení opravy žlabu v ulici u Srba Servisu, jsme
uspořádali anketu, zda otevřít závoru a umožnit průchod
chodcům, kolařům, kočárkům. Anketa dopadla jednoznačně pro
tento záměr, a tak
bylo místo závory
osazena zábrana průjezdu aut a celá
komunikace
byla
opravena recyklátem.
Věříme, že toto řešení
přispěje ke komfortnějšímu průchodu
v této části obce.

Mateřská škola
Mateřská škola se zaběhla do svého standardního režimu, včetně
zajištění finančních prostředků ze státního rozpočtu na platy
zaměstnanců a školníka.
Rádi bychom upozornili zejména rodiče dětí navštěvujících MŠ na
uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin. Podrobnosti
v článku MŠ. Pro příští rok bude zastupitelstvo schvalovat rozpočet MŠ na svém posledním zasedání, předpokládáme příspěvek
obce na provoz MŠ ve výši cca 300 tis. Kč.

Pošta Partner JÍLOVIŠTĚ
V souvislosti se zahájením provozu pošty v Jílovišti pod správou
obce a ve spolupráci s Českou poštou v rámci projektu Pošta Partner si vás dovolujeme informovat, že v důsledku nutných technických a bezpečnostních procedur v rámci přechodu na nové parametry uživatele, bude provoz Pošty Jíloviště pro veřejnost
v novém roce obnoven dne 3.1. od 15 hod. O této skutečnosti
budou ještě občané informováni samostatným in formačním letákem přímo od ČP.

Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2016
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è Anketa – „Otevření závory pro pěší“
Byla ukončena anketa "Otevření závory pro pěší" na otázku: "Přejete si otevření závory pro pěší, cyklisty, kočárky apod. (místo
závory by byl umístěn středový sloupek) u cesty vedoucí od Srba
Servisu pod dálnicí do ulice Na Zvonici?" s těmito výsledky:

Ano: 96 hlasů
Ne: 16 hlasů
Nevím: 17 hlasů
Vítězná varianta je – otevření závory a umožnění průchodu –
bylo již realizováno

è Probíhá anketa
Jak hodnotíte práci zastupitelstva po dvou letech ?
Pozitivně
Negativně
Nevím
Prosíme hlasujte do konce roku 2016

Vážení spoluobčané, přeji vám šťastné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí v novém roce a splnění všech osobních
i pracovních přání. Zároveň Vám děkuji za vaši přízeň a podporu,
za tu bych chtěl rovněž poděkovat všem zastupitelům, sponzorům veřejných akcí, dobrovolníkům, spolkům, zkrátka všem,
kteří se podíleli na zvelebování a zlepšování našeho Jíloviště
v tomto roce.
Vladimír Dlouhý, starosta
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Výsledky voleb do zastupitelstev
krajů a do Senátu
Výsledky voleb do
zastupitelstev
krajů a do Senátu
konané dne 7. -8.
10. 2016 v Jílovišti:
Volební účast ve
volbách do zastupitelstev krajů a do
Senátu v obci Jíloviště byla vyšší než
celostátní průměr
(34,57 %), a dosáhla
41,07 % s následujícími zisky jednotlivých stran:

v%
Starostové a nezávislí
20,19
ANO 2011
20,19
ODS
15,38
TOP 09
13,94
Svobodní a soukromníci
5,76
ČSSD
5,28
Koalice SPD a SPO
5,28
KSČM
2,88
Česká pirátská strana2,88
Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK, ED 2,40
Dalších 5 stran a hnutí pod
2 % hlasů.
Do 2. kola senátních voleb postupili 2 kandidáti:
Oberfalcer Jiří (ODS)
23,69 %
Stibal Bohumil (ANO)
16,78 %

Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR, konané dne
14. - 15. 10. 2016 v Jílovišti: Volební účast CR – 15, 38 %, volební
účast v Jílovišti: 17,47 %. Ve druhém kole voleb do Senátu Parlamentu ČR v Jílovišti zvítězil Jiří Oberfalzer (ODS) se ziskem 57,95 %
hlasů před Bohumilem Stibalem (ANO) se ziskem 42,05 % hlasů.
Děkujeme volební komisi za práci při volbách a všem občanům za
účast ve volbách a věříme ve vyšší účast v příštích volbách do Parlamentu ČR, které se budou konat příští rok na podzim.
Vladimír Dlouhý

Vzpomínka na válečného veterána
11. listopadu se už 16 let vzpomíná na válečné veterány. Jedním z nich byl i můj tatínek, pan Vilém Teller. Jsem dodnes
ráda, že se dožil tak velkého ocenění práce a odvahy své
i mnoha a mnoha tisíc neznámých lidí, kteří v sobě našli tu sílu
a šli bojovat za mír nás všech. A že se spolu s těmi všemi
bojovníky proti fašismu postaral o to, abychom mohli my,
kteří dnes žijeme tady i jinde v Evropě, žít v míru. Myslím, že si
už dneska nikdo nedovede představit tehdejší dobu, a snad
je to i dobře. Ale zapomínat by se nemělo. Vím, tu či tam
někdo stěžuje, že si něco nemůže koupit nebo má malý byt –
ale nikdo z nás si nedovede opravdu představit hrůzy války,
opravdový hlad nebo strach o život svých bližních i svůj.
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Tatínek byl tichý, nenápadný pán, laskavý a ochotný, nikdy
nikomu nepřekážel a byl plný pochopení pro druhé. Tehdejší děti z turistického kroužku, který vedl jejich „Bill“ na
Jílovišti přes 25 let, vědí, o čem mluvím. Byl jedním z nejmladších, kteří se vůbec mohli oficiálně bojů v armádě
zúčastnit, přesto by mu bývalo letos už 93 let. Děkuji všem,
kteří si na něj vzpomněli 11. 11. nebo vzpomenou s tímto
článkem – nechci tady rozepisovat, co zažil, ale kdo by se
chtěl dozvědět víc, stačí zadat do vyhledávače na internetu
jeho jméno. A děkuji Martinu Cvrčkovi, který mě k napsání
těchto slov přivedl.
Jana Kopecká Tellerová

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Okrašlovací spolek
Uctění památky zesnulých

Zdobení perníčků

V sobotu 5. listopadu v 11:30 hodin se sešla na místním hřbitově
malá skupinka občanů, aby vzpomenula památky zesnulých.
Po společné modlitbě posvětil pan farář P. J. Dlouhý nově opravený kříž uprostřed hřbitova. Mezi zastávkami u rodinných hrobů
přítomných byla chvilka věnována i opravenému hrobu neznámého vojína.

v klubovně hasičské zbrojnice si užily děti i jejich maminky
v neděli 20. 11. 2016. Na připravené perníčky, při jejichž upečení
spotřebovaly členky
Okrašlovacího spolku 3
kila mouky, nešetřily děti
fantazií a polevou, kterou
připravila a„nadávkovala“

Divadlo „ V Kufru“
přivezlo v neděli 6. 11. 2016
pohádku „O tygříkovi, který
ztratil pruhy“.

Iva Stefanová
do igelitových
sáčků. Všeho
bylo dost
a každý si své
výrobky odnesl
na tácku domů.

Stromek u zvoničky
jsme stejně jako minulý rok připravili na první adventní neděli,
letos 27. 11. 2016.

Mše svatá
Říjnová bohoslužba v sobotu dvanáctého od 18:00 hodin byla
zakončena gratulací panu faráři P. J. Dlouhému, který oslavil narozeniny. Průběh mše obohatila svou přítomností mladá rodina
Sedlákových z nedaleké Řitky. Pan Sedlák zazpíval žalm a děti
ministrovaly. Na varhany hrála paní Jana Nováková z Lipenců,
dlouholetá varhanice v Líšnici. Koláče jsme napekly s paní Kučerovou a Faiereislovou. Prosincová mše svatá bude ve středu 28. od
18:00 hodin opět ve zvoničce sv. Floriána.

Požehnané vánoční svátky
a šťastný nový rok 2017
přeje všem
Okrašlovací spolek
obce Jíloviště

Za jílovišťské farníky blahopřál Ruda Kučera.
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Podzim v mateřské škole
Úkolem mateřské školy je vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělání každého dítěte, které toto zařízení navštěvuje. Děti v mateřské škole
si především hrají. Hra je přirozená forma činnosti, jejímž prostřednictvím získávají nové informace, zkušenosti, dovednosti
a znalosti. Co jsme tedy dělali?

Ovoce, les

podzimní strom

výzdoba školní zahrady

Hledali jsme barvy přírody, pojmenovávali jsme je, vytvářeli jsme
koláže z listů, pracovali s tiskařskými barvami. Během těchto činností získaly děti poznatek o tom, proč listí padá, co se s ním děje
potom, a že v přírodě je všechno využitelné a potřebné. Barvy
mohou vyjadřovat emoce, zdobit interiér i exteriér školky. Vlastní
tvorbou si děti rozvíjely kreativitu a fantazii, seznámily se
s nevšedními technikami a materiály a souběžně s tím esteticky
působily na své okolí.
Živel vítr jsme dětem zprostředkovali třeba i výrobou větrníku, na
které spolupracovala celá rodina. Každý sám zkoušel vzít do ruky
opravdové kladívko a hřebíček a za pomoci paní učitelky si
dokončit výrobu vlastního větrníku. Samozřejmě jsme si venku
museli vyzkoušet, jestli se nám práce podařila. Teď již děti ví, že
nám vítr může pomáhat, ale i škodit.
Z ořechových
skořápek děti tvořily „svého“ originálního broučka.
Každé si skoPráce s kladívkem
A přece se točí
řápku obarvilo
podle své fantazie a všichni broučci jsou krásní. Společně jsme jim
zazpívali ukolébavku a uložili je do „postýlky“ z krabičky, k zimnímu
spánku. Na jaře je zase půjdeme na zahradu společně probudit.

Naši broučci

všichni naši „broučci“

Proč někteří ptáci odlétají a jiní ne?
Děti se seznámily s druhy ptáků, jejich jmény, stavbou těla.
Pomáhali jsme dětem uvědomit si, čím se ptáci liší od savců a také,
že je potřeba se o ně v zimě starat. Připravili jsme lojové koule ze
semínek, oříšků a jiných dobrot, které jsme rozvěsili kolem školky.
Nyní napjatě čekáme, jestli je ptáčci objeví a my je budeme moci
pozorovat.
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Nanášení směsi na šišku 1

Nanášení směsi na šišku 2

Co se děti dozvěděly, naučily?
Že příroda má svůj řád, že každý živočich je jiný, neopakovatelný,
že je potřeba některým tvorům pomáhat. Procvičily si jemnou
motoriku ruky, znalost barev, práci se štětcem, verbální dovednosti i sborový zpěv, paměť, logické myšlení, kooperaci, schopnost empatie a také sdílení emotivních zážitků.
Víte, jak se správně čistí zuby? Děti v mateřské škole už ano.
Do školky přišla slečna Andrejka Dyršmídová, dentální hygienistka, která dětem vyprávěla pohádku o zubní víle, ukázala jim, jak
se správně čistí zoubky a proč. Nakonec si vše vyzkoušely v praxi.

Nejprve ukázka

potom praxe

Povídali jsme si i o tom, co znamená slovo Advent, vyrobili jsme si
adventní věnec a při první svíčce si každé ráno s dětmi povídáme
o tom, co nás zajímá a na co se těšíme.
Co nás čeká?
V prosinci se mohou děti těšit na návštěvu Mikuláše, anděla
i čerta, kteří za nimi přijdou až do školky a určitě nepřijdou
s prázdnou.
Přijede divadlo Hračka s představením s názvem „Koleda“
18. 12. S hudebním vystoupením se zúčastníme slavnostního rozsvícení vánočního stromu v Jílovišti a potom samozřejmě přiletí
do školky Ježíšek a hodným dětem jistě nadělí pod stromeček.
Někteří rodiče i prarodiče Ježíškovi pomáhají, a tak určitě nebudou děti ve školce smutné.
21. prosince od 16.00 hod. bude ve školce sváteční posezení
pro děti i rodiče (samozřejmě i babičky, dědečky apod.). Společně
si vyrobíme svícen na štědrovečerní stůl, zazpíváme si, popovídáme a budeme sdílet neopakovatelnou sváteční atmosféru.
A co ještě děláme?
Kreslíme, stříháme, lepíme, skládáme, modelujeme, hrajeme
stolní společenské hry, hrajeme si na domácnost a s auty, stavíme
domy i autodráhy. Vyprávíme si pohádky, recitujeme básničky,
zpíváme společně i sólo, tančíme, cvičíme a hrajeme různé pohybové hry. A mnoho a mnoho dalších věcí.
Děkujeme Vám všem, kteří nám pomáháte, aby se děti ve školce
cítily dobře a přejeme Vám spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém
roce
Za mateřskou školu Mgr. Dana Petráková

HASIČI

Sbor dobrovolných hasičů
08. 10. 2016 Branný závod Libeř
08. 10. 2016, skoro až v aprílovém počasí jsme po
měsíci trénování vyrazili v 7:15 do Libře, kde se konalo
1. kolo hry Plamen. Na start 1. kola hry Plamen se
postavilo 11 dětí, které reprezentovaly náš sbor. Děti
byly rozděleny do dvou hlídek po pěti a na jednoho
náhradníka,
který běžel v kategorii
starší s hlídkou SDH
Sloup. V první hlídce byl
Michal Stefanov, Štěpán Joch, Tereza Fafejtová, Martin Kašpárek,
Mykola Stasyuk.
V hlídce druhé byl David
Ondráček, Šárka Obermajerová, Lukáš Joch,
Matěj Mazánek a náš
nejmladší reprezentant
Jiřík Dubina. První
hlídka vybíhala za slunečného počasí a celých
27 minut jim vydrželo. O 50 minut později, kdy vybíhala hlídka
druhá, se na obloze střídala přeháňka za přeháňkou, které je
doprovázely celých 53 minut na trati, druhá hlídka totiž zabloudila
a zaběhla si trať pro kategorii starší, která je také o cca 1 km delší,
za to mají náš obdiv a ne jen náš! A jak že to naše hlídky dopadly?
První hlídka skončila na 13. místě a hlídka druhá na místě 25., tedy
místě posledním v kategorii mladší. Náhradníkem, který reprezentoval náš sbor ve společné hlídce SDH Sloup a SDH Středokluky,
v kategorii starší, byl Filip Tamchyna. Děkujeme všem dětem za
vzornou reprezentaci a zejména hlídce druhé za jejich bojovnost,
když dokázaly doběhnout trať pro kategorii starší a splnit všechna
stanoviště!
Po návratu na Jíloviště musela přijít zasloužená odměna v Motorestu Jíloviště, kde na děti čekal smažák s hranolkami a všechny
děti dostaly čokoládovou medaili.
Závěrem děkujeme vedoucím za práci s dětmi, rodičům za odvoz
dětí a pomoc na soutěži a také našim pomocným rozhodčím, díky
kterým také mohlo 1. kolo proběhnout.

29. 10. 2016 Dušičkový večer pro děti
29. 10. jsme připravili dušičkový večer pro děti, dýní
bylo dost, takže se na každého dostalo.
Nemohly chybět ani chutné useknuté prsty. Po vydlabání dýní, si každý svou dýni před hasičskou zbrojnicí
rozsvítil. Pak jsme se s dětmi vydali na procházku s lampióny po vsi. Letos bohužel ze zdravotních důvodů chyběl pan Dýně, nejen on byl smutný, ale hledaly ho i děti. Věříme,
že příští rok si to s ním děti vynahradí.

05. 11. 2016 Shromáždění starostů
05. 11. 2016 se v Řevnicích uskutečnilo shromáždění starostů. Na
tomto shromáždění byl zvolen nový starosta okresu, Josef Myslín
z Čisovic.
05. 11. 2016 Výběh na rozhlednu Vysoká
V sobotu 6. listopadu za typického listopadového počasí byli naši
dva reprezentanti v TFA (Tomáš Trkovský a Josef Nový) vyběhnout
rozhlednu Vysoká u Kutné Hory. Rozhledna má vyhlídkovou plošinu ve výšce 25 m. Závodili v kategorii muži „bez“ a „s dýchací
technikou“. V kategorii
muži „s dýchací technikou“ oba absolvovali
dva pokusy. A jakže si
vedli? Tomáš Trkovský
skončil v kategorii muži
bez DT na 6. místě
a v kategorii muži s DT
na místě 3. Josef Nový
skončil na 5. místě.
06. 11. 2016 školení vedoucí mládeže
06. 11. 2016 absolvovali Radek Moureček a Karel Špaček přeškolení
na vedoucí kolektivu mladých hasičů, které se konalo v Cholupicích
26. 11. 2016 Adventní věnce
Jako každý rok, den před 1. adventní nedělí patřil adventnímu
tvoření. Sešlo se Vás skutečně hodně, ale materiálu bylo dostatek
pro všechny. Adventních věnců byla plná hasičská zbrojnice.
Někdo si také vyrobil věnec pro své blízké na hřbitov.
Za chvojí na výrobu děkujeme panu Tobolkovi. Zároveň děkujeme za pomoc se sbíráním a sušením ozdob, a za stříhání chvoje.

Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2016
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Tréninky mladých hasičů
I přesto, že děti mají letos závodění za sebou, stále mají co trénovat a učit se. Ale není to jen o tom trénovat na „Plamen“, případně
uzlovou štafetu. Děti při pravidelných schůzkách také tvoří
obrázky do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. V průběhu dalších schůzek se budou připravovat na masopust.

V prosinci oslaví své životní jubileum paní Eva Obermajerová, přejeme jí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VÁS
SRDEČNĚ ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ AKCE:
18. 12. 2016 Rozsvícení vánočního stromu
v 17 hod. před hasičskou zbrojnicí, ve spolupráci s Okrašlovacím
spolkem a mateřskou školou
24. 12. 2016 Předpůlnoční setkání
ve 23 hod. předpůlnoční setkání ve staré hasičárně
26. 12. 2016 Vánoční turnaj ve stolním tenise
od 10 hod. v Restaurantu Spark turnaj pro dospělé ve stolním tenise

Pár řádků ke vždy důležité prevenci
Opět zde máme adventní čas, období spojené s řadou
zvyků. Jeden z nich představují adventní věnce. Ty měly
svému majiteli zajistit lásku, zdraví, štěstí. V pozdější době
přibudou na výzdobě svíčky a jejich světlo symbolizuje očekávání a radost z příchodu Spasitele. Tato výzdoba však
může být i příčinou smutku a neštěstí, příčinou požáru. Pří
zapálení svíčky je nutné si uvědomit, že se jedná o zdroj
tepla. Tepla obklopeného touto dobou hořlavým materiálem. Je proto důležité jejich umístění, především nutnost
nehořlavé podložky zabraňující kontaktu s chvojím věnce.
Pozornost je třeba věnovat také hořlavým předmětům
v okolí, kdy třeba záclony a závěsy se mohou vlivem průvanu dostat snadno do blízkosti ohně a vzplanout. Další
nebezpečí představují děti a domácí mazlíčkové. Děti při
hraní snadno převrhnou, nebo posunou zdroj ohně, stejně
tak kočka nebo pes. Nikdy by proto neměla být hořící svíčka
ponechána bez dozoru. Při odchodu z domu je nutné svíčku
důkladně uhasit. Stejné nepříjemnosti mohou svíčky způsobit nejen v domácnostech, ale také na hřbitovech. Při vzpomínce na své blízké věnujte proto pozornost porostu v okolí
plamínku svíčky. Ať Váš adventní věnec je pouze symbolem
štěstí, zdraví, lásky, bohatství a z jeho světla vyzařuje radost
a očekávání Všeho dobrého.
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ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA
Vážení čtenáři zpravodaje Zvonice,
blíží se konec roku 2016 a toto vydání zpravodaje je tím pádem
v tomto roce poslední. Proto bych rád i touto cestou, než budu
psát pár řádků o činnosti zásahové jednotky za dobu uplynulou
od posledního vydání Zvonice poděkoval VŠEM. Všem členům
Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště. Za
obětavou práci při záchraně životů, minimalizaci škod na majetku
občanů postižených mimořádnou událostí, ale i za práci, kterou
obnáší dobrovolná hasičina.
Na všechny zásahy musí být proto i dobrovolný hasič dobře připraven. Představuje to nejen údržba zásahové techniky, ale
i odborná příprava na daná témata z oblasti likvidace událostí. To
vše všichni vykonávají ve svém volném čase a bez nároku na
finanční odměnu.
Veliké poděkování nepatří pouze členům Zásahové jednotky
obce Jíloviště. Patří i členům Sboru dobrovolných hasičů Jíloviště,
kteří nejsou členy zásahové jednotky, za jejich obětavou pomoc
při zajištění zázemí pro zásahové hasiče v době trvání zásahu,
výcviku, apod.
Nyní pár řádků o naší vykonané práci.
19. 10. 2016 – byla naše jednotka povolána k požáru osobního
automobilu na D 4 Strakonická
31. 10. 2016 – byla jednotka hasičů Jíloviště povolána k požáru
osobního automobilu rovněž na D 4 Strakonická
Obě tyto události byly v konečném řešení překlasifikovány
z požáru na planý poplach, jelikož se v obou případech jednalo
o technickou závadu na vozidle.
12. 11. 2016 – se členové Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště zúčastnili plánovaného výcviku práce
s motorovou pilou v rizikových podmínkách. Místem výcviku byl
lesní úsek podél silnice spojující obec Jíloviště s obcí Všenory.
Jelikož se jednalo o rizikové kácení stromů v těsné blízkosti tolik
frekventované silnice, bylo nutné provést bezpečnostní opatření
spojená s osazením svislého dopravního značení práce na silnici,

TURISTICKÝ ODDÍL

se sníženou rychlostí v daném úseku
a úplnou uzavírkou silnice, vždy na
dobu nezbytně nutnou. Uzavírku silnice po celou dobu výcviku prováděly dvě posádky dopravní Policie,
oddělení Praha – západ venkov. Za
skvělou spolupráci i pomoc jsme byli
velice rádi a děkujeme, jelikož celý
výcvik byl pro všechny zúčastněné
dosti fyzicky náročný.
Poděkování patří také společnosti Lesy Jíloviště, panu ing. Filipu
Tobolkovi za poskytnutí materiálu nezbytného pro tento výcvik.
Na závěr tohoto článku bych rád jménem Zásahové jednotky
Sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště popřál Všem občanům
i jejich blízkým klidné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti bez naší pomoci.
Za Zásahovou jednotku
Sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště
Mirek Petřík, zástupce velitele
Zásahová jednotka se schází každé pondělí v hasičárně, kde provádí údržbu techniky i údržbu okolí hasičské zbrojnice, v tuto
dobu - každé pondělí 18,00 – 19,30 hod. můžete odevzdat
vysloužilé elektrospotřebiče, nebo staré železo. Prosíme, využívejte této doby, kdy jsou přítomni členové sboru, a neodkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče před vrata, ani je neházejte přes plot.

Děkujeme.
Starosta SDH: Karel Špaček tel.: 777 267 241, e-mail: karelspacek@atlas.cz

http://hasici.jiloviste.cz
fotky z akcí www.sdhjiloviste.rajce.idnes.cz
Facebook Hasiči Jíloviště

TOM-LVÍČATA JÍLOVIŠTĚ

Školní rok je v plném proudu, Vánoce za dveřmi a my se od října,
pravidelně každých čtrnáct dní, opět scházíme! Ne vždy nám
vyjde počasí, ale to nás neodradí, protože máme motivaci. Za
každý výlet dostaneme razítko a za pět takových razítek nás čeká
překvapení, kdo s námi chodí, už ví, o co se jedná. Mimo spousty
her a zábavy také poznáváme nové věci, kamarády a hlavně okolí.
Poprvé jsme byli na vycházce ve Všenorech, kde jsme si při zpáteční cestě, mimo jiné, zahráli i na kamzíky. Následoval výlet na
Černolické skály, kde jsme se dozvěděli, že je to vlastně jedna
z věží mníšeckého zámku, protože jí tam shodil čert. Třetí
vycházka vedla na nedalekou vyhlídku nad Vltavu. Cestou jsme
potkali dančí rodinku a poznávali tlapky ostatních lesních obyvatel. Na poslední schůzce jsme dokonce pouštěli draky.
Neváhej a přidej se k nám! Zažiješ spoustu zábavy a poznáš nové
kamarády. Můžeš jít sám/a nebo s rodiči. Záleží jen na tobě.
Do Vánoc nás čekají ještě dvě společná setkání a to 3. 12. a 17. 12.
Po novém roce bude první schůzka 14. 1. a poté bude následovat
každých čtrnáct dní.

Více informací na našem facebooku:
https://www.facebook.com/TomLvicataJiloviste/

Sbor dobrovolných hasičů a Zásahová
jednotka obce Jíloviště přejí všem
radostné vánoční svátky, a do nového
roku hlavně zdraví, štěstí a pohodu.
Zároveň děkujeme všem příznivcům
a těm, kteří nás podporují za vše, co pro
nás nejen v roce 2016 udělali.
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Slavnostní otevření
Centra Mariny Cvětajevové
ve Všenorech
Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 bylo při Všenorské knihovně slavnostně otevřeno Centrum Mariny Cvětajevové.
V příjemném prostředí společenského sálu obecního úřadu ve
Všenorech hovořil pan Leoš Válka, ředitel Centra současného
umění DOX, který má největší podíl na vzhledu expozice, kde má
své malinké místečko i naše obec. Za kulturní komisi OZ Všenory
provázel program slovem pan Vladislav Veselý. Bylo vzpomenuto
období dvacátých let, kdy přicházela vlna ruských emigrantů do
Čech a nebyla všemi představiteli obcí vítána tak jako např. ve
Všenorech.
K významu a odkazu díla Mariny Cvětajevové a proč je poezie
stále zapotřebí se vyjádřil současný mladý básník Petr Borkovec.
Mé první setkání s Marinou Cvětajevovou bylo prostřednictvím paní Smutné
z Restaurantu Spark. Ptala se mi tehdy,
to bylo krátce po otevření restaurantu,
zda básnířku znám a kde je domek, ve
kterém na Jílovišti bydlela.
Vyptávala jsem se starších občanů Jíloviště, ale nezjistila nic, snad proto, že její
pobyt v nájmu na Jílovišti trval pouhé
dva měsíce.
Uvítala jsem pozvání Všenorské knihovny na slavnostní odpoledne a až
tady jsem se dověděla od paní Jany
Soukupové, která bydlela na Jílovišti
v Zahradní ulici, že v domku č. 8. bydlela její teta paní Plechatá, a o Marině
Cvětajevové jí vyprávěla.
Ráda seznámím i čtenáře Zvonice
s touto výjimečnou ženou. Její portrét je
také umístěn v sále restaurantu Spark.
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Se zápalem hovořila o vzniku Centra Mariny Cvětajevové autorka a neúnavná iniciátorka
propagace jejího díla, paní Galina Vaněčková. Ta se připojila i přednesem ukázky z poémy
„Krysař“, ona v originále, paní Hana Kofránková, režisérka českého rozhlasového vysílání
v češtině. Improvizovanou hrou na flétnu a klarinet doprovodil recitátorky všenorský občan
a známý hudebník, pan Jiří Stivín.
Velkou zásluhu na otevření Centra mají také pracovnice Všenorské knihovny v čele s paní
Alenou Sahánkovou, které na závěr připravily i malé pohoštění pro všechny přítomné.

Kdo byla Marina Ivanovna Cvětajevová ?
Život této největší básnířky 20. století byl úzce spjat s krajem kolem
Berounky a hlavně obcí Všenory – Mokropsy, kde se jí narodil syn
Georgij a kde napsala svou významnou poému „Krysař“.

Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2016

Mokropsům dávám
přednost před
Paříží.
Tam byly husy,
potoky… a červená
hlína, z které je Adam
… Tarusa – Langackern
– Koktebel – Mokropsy
(Všenory) – to jsou místa mé
duše. Podle nich mne dáte dohromady. Marina
Cvětajevová, Sebrané sešity 1933.

ZPRÁVY Z OKOLÍ

V červnu a červenci 1924 bydlela ve vsi Jíloviště v ulici Průjezdní (nyní Lipová) č. 8. , kde 8. 6. zakončila svou „Poemu
konce“ . Dne 21. 7. 1924 se opět stěhuje do Mokropes.
Oba manželé se tu zapojili do života emigrantských kruhů. Ruská
inteligence, která v té době sídlila v Praze a jejím okolí vedla
bohatý kulturní život. Literární kroužky se scházely nejen ve vile
„Boženka“ ve Všenorech, ale také v Černošicích a Řevnicích, pravidelně probíhaly „Zbraslavské pátky“. Později vznikl i Všenorskomokropeský ruský klub.
Život Efronových však probíhal ve zhoršujících se materiálních
podmínkách a Sergej byl vážně nemocen. Přátelé je přesvědčili
o tom, že ve Francii budou mít možnost lepšího výdělku. Několik
měsíců po narození syna Georgije – Mury proto rodina opustila
Československo a v listopadu 1925 odjela do Paříže. Marina předpokládala, že se brzy vrátí, ale zůstala ve Francii 14 let.

Marina Cvětajevová se narodila 8. 10. 1892 v Moskvě. Tatínek byl
univerzitní profesor a ředitel prvního veřejného muzea v Moskvě.
Maminka – pianistka měla polsko-německý původ.
Rodina žila v blahobytu a vysoce kulturním prostředí. Od 10 let
byla Marina s rodiči na cestách po Evropě (Itálie, Francie, Švýcarsko), získala skvělou jazykovou průpravu – později ovládala italštinu, francouzštinu a němčinu – a evropské vzdělání (studovala
na Sorbonně). V sedmnácti letech jí vyšla první kniha „Večerní
album“, která obsahovala verše od jejího patnáctého roku. Sama
o ní řekla: „Vydala jsem ji z důvodů v literatuře vedlejších a v poezii přirozených - místo dopisů člověku, s nímž jsem se jinak stýkat
nemohla.“
V roce 1912 se stala ženou Sergeje Efrona, vojáka, publicisty
a novináře rusko-židovského původu.
V chaosu doby po občanské válce žila s dvěma dcerami v hrozné
bídě, která ji donutila dát je do sirotčince v naději, že se tam
budou mít lépe. Mladší Irina ovšem ve věku 3 let zemřela hlady
a Ariadnu matka zachránila na poslední chvíli.
V roce 1922 jí nakonec bylo dovoleno emigrovat. Odjela za manželem do Berlína a ještě téhož roku rodina přesídlila do Prahy, kde
žili s manželem, který studoval Filozofickou fakultu UK.
Brzy se však rodina stěhovala mimo Prahu a dcera odjela studovat
do ruského gymnasia v Moravské Třebové. Prvním místem jejich
pobytu byla vesnice Dolní Mokropsy, pak Horní Mokropsy a dále
do Nových Dvorů, kde se jim podařilo pronajmout místnost
v hájence.

Ani tam se jim však nedařilo dobře. Dcera využila možnosti beztrestného návratu do Sovětského svazu (1937), její otec ji následoval o několik měsíců později, aby uprchl před policejním vyšetřováním. Roku 1939, krátce před vypuknutím II. světové války se
i Marina Cvětajevová rozhodla vrátit za rodinou.
Její život však byl velmi svízelný. Takřka vzápětí byla pod vykonstruovaným obviněním ze špionáže zatčena její dcera a odsouzena na 8 let do gulagu. Za 5 týdnů po ní byl ze stejného důvodu
zatčen i manžel Sergej. Ti tři se už nikdy nespatřili.
Cvětajevová zůstala v Moskvě sama se synem a snažila se uživit
překladatelskou prací. Po přepadení SSSR Německem (1941) byli
oba evakuováni na východ do Tatarské ASSR, do městečka Jelabuga na břehu Kamy. Jen 14 dní po příjezdu do Jelabugy, 31. 8.
1941, se zoufalá a utrápená Cvětajevová oběsila. Za nedlouho byl
její muž popraven jako „imperialistický špion“. Syn Georgij padl
v prvních válečných bojích.
V básních „Čechám“, které vznikly v letech 1938-39 se objevují
verše, které jsou obžalobou útočného nacismu a výrazem sounáležitosti jejich autorky s naší zemí:
„Vzali nám prameny i hory, lučiny vzali, vzali bory,
a co je víc než zemský ráj… Vzali i boj za rodný kraj.“
Její velikou lásku k Čechám vyjadřují další verše z této sbírky, které
jsou vyryty na pamětní desce věnované básnířce, která byla odhalena v listopadu 1989 na domě č. 51 ve Švédské ulici v Praze 5, kde
manželé Efronovi žili od září 1923 do konce května 1924 :
„Křišťálová země, žij a šťastná buď. Tvé srdce je granát,
z žuly je Tvá hruď.“
Podle publikace „Marina Cvětajevová v Čechách“, autorů G. a M.
Vaněčkových
zpracovala L. Fatková
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Obce Mníšeckého regionu
se představují
Článkem o minulosti i současnosti města Mníšek pod Brdy jsme
v minulém vydání Zvonice ukončili seriál „Obce Mníšeckého regionu se představují“. Aby byl výčet úplný, rozhodl mediální výbor
seznámit čtenáře Zvonice i s příspěvkem o Jílovišti, který byl zveřejněn ve Zpravodaji městečka pod Skalkou č. 227, ročník 39 z června
2014. Text je ponechán původní beze změn, jen fotografie ze stavby
dálnice byla získána později a přikládáme ji jako zajímavost a uvedené letecké snímky R4 jsou také méně známé.
Připomeňme si tím i výročí 670 let od první písemné zmínky o Jílovišti z roku 1347, které v nadcházejícím roce naše obec završí.

Jíloviště
Katastrální území obce má rozlohu 13,99 km² a je převážně tvořeno lesy. Od roku 1974 je na jihozápadní hranici přímým sousedem hlavního města Prahy. Na východě je ohraničeno řekou Vltavou, na západě Berounkou. Obec se nachází v nadmořské výšce
353 m. Nejvyšším vrchem je Kámen (414 m n. m.), nejznámějším
Kopanina (411 m n. m.). Tyčí se na ní do výšky 193,5 m televizní
vysílač Cukrák, postavený v letech 1959 – 1961. Počet obyvatel se
pohybuje kolem 600 osob.
Vznik sídelního útvaru Jíloviště souvisí s kolonizační činností zbraslavského kláštera, jednoho z nejvýznamnějších klášterů založených posledními Přemyslovci v roce 1292. První zcela bezpečná
písemná zmínka o obci Jíloviště pochází z roku 1347, kdy zdejší
rychtář Vavřinec prodal klášteru ve Zbraslavi platy z rychty
a krčmy. Název je odvozen od pojmu „jistba“, který ve staročeštině
označoval např. světnici nebo přístřešek. Podle jedné z hypotéz
šlo o lovecký útulek panovníka a jeho družiny, podle další to bylo
útočiště hledačů zlata, kteří ho vypírali z jílu.
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Ikonografie obecního znaku dobře symbolizuje základní charakteristiku obce: Zelené pole štítu je inspirováno lesním bohatstvím
okolí obce. Barva stříbrného kůlu má blízko k pojmu historické
veřejné cesty, u které obec vznikla. Ve středověku tudy proudili od
jihu do Českých zemí obchodníci se zbožím tzv. Zlatou stezkou.
Vertikální směřování kůlu se ztotožňuje s představou cesty stoupající do vrchu, na kterém obec leží. V pojmenování heraldické figury
„kůl“ je obsažen také pojem „jistba“, který je i výrazem pro pilíř.
Stříbrná tinktura má vztah i k druhé figuře, kterou je otep dříví. Ta
nachází oporu v ikonografii sv. Václava, kterému byl zasvěcen
místní kostel, který zanikl v době husitských válek. Podle legend
sbíral sv. Václav se svým druhem Podivenem klestí, které pak svázal do otýpek a rozdával je vdovám a sirotkům. Dřevo v otýpce
bylo určeno k topení, ale plameny z ní šlehající ukazují ještě k faktu,
že atributem sv. Václava byla černá , tzv. přemyslovská orlice, které
z těla šlehají plameny. Otep ve znaku obce Jíloviště je v duchu svatováclavské hagiografie také symbolem lidského soucítění, obětavosti ve prospěch druhých a sousedské pomoci.
Proto možná byla obec ve své historii sloučena s obcí Trnová, kde
naši občané pomáhali stavět hasičskou zbrojnici nebo později ve
spojení tří obcí Jíloviště, Trnová, Klínec (1979- 1990) s jednou
samosprávou se podíleli, podle zápisů kronikářky, na výstavbě
zdravotního střediska v Klínci ve směnách tehdejší Národní fronty.
Nešťastná, nevratná a asi nezbytná byla výstavba silnice R4 – Strakonické v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy byla dříve
Dobříšská cesta přebudována na čtyřproudovou. Proťala obec
v jihozápadní části. Hluk z ní negativně působí na život v obci

OBCE V OKOLÍ / SPORT

i přes částečně vybudované hlukové bariéry. Stavba ukončila také
historii známého závodu automobilů do vrchu Zbraslav - Jíloviště
(od roku 1908) s cílem na Jílovišti.
Mezi nejstarší budovy patří Andresův statek a z iniciativy Okrašlovacího spolku
obce Jíloviště opravená stará hasičská
zbrojnice se zvoničkou z roku 1882. Z filmové historie je známý hotel Hubertus,
kde byla natáčena řada prvorepublikových
filmů. V hotelu Cinema Palace, nyní uzavřeném, se natáčela v novější historii televizní
reality show Milionový pár.
Pro bezprostřední blízkost obce hlavnímu
městu a krásné okolní lesy zde pobývaly
významné osobnosti - pražský primátor
K. Baxa a P. Zenkl i známí herci, např. Fr.
Smolík. Také v současnosti je Jíloviště
domovem několika známých umělců.
Od roku 1996 v obci každoročně, v podvečer zahájení mezinárodního festivalu
dechových hudeb Vejvodova Zbraslav,
koncertuje některý ze soutěžících
orchestrů. Nositeli kulturního života v obci
jsou místní spolky hasičů a sportovců. Tradiční je podzimní posvícení, o jehož pořádání se střídají. Zásahová jednotka SDH

Jíloviště je zařazena v kategorii JP03 - to znamená, že vyjíždí
i k zásahům mimo obec. Fotbalisté „A“ týmu Jíloviště hrají v soutěži Středočeského krajského přeboru. Akce pro děti připravuje
i Klub rodičů a dětí - Klubíčko.
V obci není škola ani žádné předškolní zařízení. Žáci z Jíloviště
navštěvují ZŠ v okolních obcích i v Praze. Zastupitelé přijali rozhodnutí pomoci rodinám s předškolními dětmi a postavit novou
budovu mateřské školky pro 25 dětí.
Dobře udržované cyklostezky spojující Jíloviště s okolními obcemi
a dalšími památkami regionu Mníšecko lákají turisty, hlavně
občany Prahy, k výletům. Mírně kopcovitý terén je využíván i pro
zimní sporty.
Zmíněná symbolika otepi se v dnešním světě poněkud vytrácí
a bylo by dobré, kdyby se k nám její poselství navrátilo.
Libuše Fatková, místostarostka obce Jíloviště

Poznámka mediálního výboru
Články o obcích regionu byly psány na výzvu redakce Zpravodaje
městečka pod Skalkou. Na posledním jednání starostů SOMR v prosinci 2013 bylo dohodnuto, že je mohou využít i redakce místních periodik zúčastněných obcí. Protože naše Zvonice je dvouměsíčník,
dochází ke značnému časovému posunu. Proto mohou být v obsahu
článků některé údaje ze současnosti neaktuální. Za to se čtenářům
omlouváme.
Texty s uvedením autora však ponecháváme původní. Fotografie jsou
vybírány náhodně.

SPORT V JÍLOVIŠTI
Pevně doufáme a věříme, že jarní část sezóny bude pro naše áčko i béčko úspěšnější!
Více informací naleznete na webových stránkách klubu: http://fotbal.jiloviste.cz/cs

Tabulka
Áčko
15. místo
Béčko
14. místo
Dorost
3. místo
Přípravka 8. místo

Body

Střelec
sezóny

Počet vstřelených branek

15 bodů
Václav Janoušek
9 bodů
Horst Siegl jr.
19 bodů Josef Prachař, Lukáš Neoral
1 bod
Dominik Čejka

6
8
6
7

Všem fanouškům a příznivcům děkujeme za podporu v roce 2016! Těšíme se na Vás na jaře!
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
a klidný vstup do nového roku 2017.
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INZERCE
Okrašlovací spolek obce Jíloviště
vás srdečně zve
do sálu restaurantu Spark

v pátek 6. ledna 2017
od 17:00 hodin na

Vytrvalostní a posilovací
cvičení pro každého.

Po Novém roce začínáme 10.1.
jako vždy, tj. každé úterý
v 18h30 v sále Restaurace
Spark v Jílovišti.
S sebou sportovní obuv, podložku
na cvičení, ručník, vodu a dobrá nálada
pak přijde sama. Těším se na Vás.

Krásné Vánoce
a pohodový nový rok 2017

ttřřííkkrráálloovvýý
ko
konncceerrtt
Vystoupí žáci a učitelky MŠ v Jílovišti a
Smíšený pěvecký sbor při Husově domě ve Hvozdnici.
Dobrovolné vstupné bude věnováno do Tříkrálové sbírky mníšecké farnosti.

všem přeje Eva Teličková

Kam na „Rybovku“?
24.12. půlnoční mše svatá na Zbraslavi (opravdu až o půlnoci)
25.12. od 16 h v Mníšku pod Brdy – koncertní provedení
v kostele sv. Václava
26.12. od 10.30 h mše svatá v Líšnici
2. ledna od 15 h mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého
ve Velké Chuchli

Líšnické varhany se v současné době opravují. Přispět na
opravu v ceně 169 000,- Kč můžete i vy na účet

233 029 701/0300 s heslem VARHANY LÍŠNICE.
Na požádání je možné vystavit potvrzení o daru pro odpočet z daní. (tel.: 318 592 619, farnost.mnisek@centrum.cz)
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Ceník Inzerce

A4 1.900 Kč, A5 naležato 1.000 Kč
pro občany Jíloviště nebo podnikající v Jílovišti A4 500 Kč, A5 naležato 250 Kč
Inzerce je možná formou smlouvy o reklamě s obcí Jíloviště.

