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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
od komunálních voleb, které se konaly v minulém roce 15. a 16. října, uplynul již rok, a proto
Vás v příštím čísle vánoční Zvonice ve „Zprávě o činnosti zastupitelstva obce Jíloviště v roce
2011“ seznámím s tím, co se za tento rok v naší obci udělalo, neudělalo a předložím Vám vizi,
jak by v dalších letech naše obec měla vypadat. V této Zvonici, kterou máte před sebou, se
však opět vrátím k největšímu problému naší obce, a to ke skutečnosti, že naše obec nemá
ani školku, školu, kostel a hlavně ani žádné prostory, ve kterých by se mohli naši starší
občané, maminky s malými dětmi nebo mládež scházet. Stáváme se pouze noclehárnou a
obec Vám není schopna nabídnout žádné společenské vyžití! Jedno řešení se již objevilo ve
všech volebních programech jednotlivých sdružení při komunálních volbách, a to, že by se
k tomuto účelu dalo využít multifunkčního objektu č.p. 260 (Restaurace U Hastrmana).
V minulém čísle Zvonice (č. 4) jsem Vás však informoval, že na zasedání č. 2/2011 se
zastupitelé shodli, že řešit tuto vzniklou situaci je možné i dalšími variantami:
 vybudováním nového OÚ, školky, pošty atd. na obecním pozemku parc. č. 236/1
(u úpravny vody),
 využitím již zmíněného multifunkčního objektu restaurace, služeb a obchodu č.p.
260,
 využitím objektu rekonstruované hasičské zbrojnice,
 rekonstruováním stávající budovy OÚ.
Po zvážení všech výhod a nevýhod těchto jednotlivých variant si mělo zastupitelstvo obce na
zasedání č. 5/2011 dne 9. 6. vybrat a schválit jednu z nich. K tomu však nedošlo a místo toho
byla schválena pracovní skupina, která měla připravit na zasedání č. 7/2011 nové a
podrobnější podklady výhod a nevýhod všech výše uvedených variant. Pracovní skupina byla
zvolena ve složení:
 Mgr. I. Černý – měl připravit podklady pro variantu vybudování multifunkčního
objektu na obecním pozemku parc. č. 236/1 nebo možnosti jeho zřízení při
rekonstrukci nové hasičské zbrojnice,
 JUDr. J. Nekola – připravit podklady pro využití multifunkčního objektu č.p. 260
(Restaurace U Hastrmana),
 Ing. J. Vorel – připravit podklady pro variantu rekonstrukce stávající budovy OÚ
č.p. 81 nebo variantu využití pozemku parc. č. 27/1 a 36/1 a budovy č.p. 191 po
panu J. Vápeníkovi.
U všech těchto variant se předpokládalo, že jejich částečné finanční krytí se získá z finanční
částky cca 4,5 mil. Kč (odhadní cena) za prodej OÚ panu JUDr. O. Petráčkovi (majiteli
Hubertusu) a z úvěru, který by mohl být max. 10 mil. Kč. Ten by se však mohl začít splácet až
od roku 2014, tedy po splacení úvěru za plynofikaci obce. Reálné roční splátky úvěru od roku
2014 by mohly být ve výši 800.000,- až 1 mil Kč ročně. Bohužel před zasedáním č. 7/2011,
které se mělo konat 22. 9., došlo k tragické události, kterou nikdo nepředpokládal a která
zcela ovlivnila jeho průběh. Dne 15. 9. náhle zemřel společník pana JUDr. O. Petráčka a tím
se s finanční částkou za prodej budovy OÚ nemůže v současné době počítat. Přes tuto
vzniklou situaci se zasedání č. 7/2011 konalo. Jednotliví členové pracovní skupiny seznámili
jak zastupitele, tak i malý počet přítomných občanů se svými variantami a navrhli
zastupitelstvu obce neschválit žádnou z nich, protože v současnosti nemá obec ani na jednu

zajištěny finanční prostředky. S tímto postupem souhlasili i ostatní členové zastupitelstva
obce. Při následné debatě byla vznesena otázka, zda zastupitelé obce vůbec souhlasí s tím,
aby se obecní pozemek parc. č. 236/1 za hřištěm TJ Jíloviště zastavoval. Přesto, že tato
diskuse byla již nad rámec projednávaného a schváleného bodu programu („Umístění
nového OÚ a domu služeb obce Jíloviště“) k hlasování následně došlo. Až po skončení
zasedání jsem si uvědomil, že k němu právě z tohoto důvodu nemělo dojít, protože došlo
k porušení Jednacího řádu obce Jíloviště. Jako předsedající tohoto zasedání jsem si to měl
uvědomit a měl jsem prohlásit hlasování za neplatné. Pro Vaši informaci výsledek hlasování
byl tento:
Pro: 1 hlas, Ing. Karel Dostálek
Zdrželi se hlasování: 3 hlasy, Mgr. I. Černý, L. Fatková, R. Moureček
Průběh projednávání tohoto důležitého bodu, ale i celého zasedání byl pro mě velmi poučný:
 přesto, že šlo o zasedání s tak důležitým bodem programu („Umístění nového OÚ a
multifunkčního domu“), jehož výsledek by velmi ovlivnil život v naší obci, toto
zasedání proběhlo za minimální účasti a zájmu občanů Jíloviště,
 všechna zasedání zastupitelstva obce musí dodržovat platný „Jednací řád obce
Jíloviště“, ve kterém se v § 7, bodě 3 praví: „Předsedající předloží ke schválení návrh
programu jednání připravený starostou“. Zastupitelstvo obce má možnost tento
program doplnit o další body, ale po jeho schválení již není možné v průběhu
zasedání projednávaný bod rozšiřovat o další usnesení,
 po každém projednávaném bodu programu musí návrhová komise předložit
zastupitelstvu obce návrh usnesení, o kterém zastupitelstvo hlasuje. Usnesení se buď
schválí, neschválí nebo se bod programu přesune na další zasedání,
 usnesení, o kterém se hlasuje, musí být jednoznačné,
 a to nejdůležitější: Jsem přesvědčen, že záměr, který ovlivní na roky obec, „by měl
být“ schválen všemi členy zastupitelstva obce, tedy bez rozdílu z jakého jsou
sdružení, protože jen za tohoto předpokladu je možné tento záměr úspěšně
realizovat.
Na závěr bych Vás chtěl informovat, jak to s obecním pozemkem parc. č. 236/1 je. Zatím je
veden v platném územním plánu obce jako veřejný park a v návrhu nového územního plánu
jako veřejná plocha, na které není možné nic stavět. Proto je do programu zasedání
zastupitelstva obce č. 8, které se bude konat dne 20. 10. 2011 zařazen bod programu:
„Změna využití pozemku parc. č. 236/1“ z „veřejné plochy“ na „plochu v návrhu“, ve které
bude přesně určeno, co by se na této ploše dalo postavit. Bude to například školka, OÚ,
ordinace, prostory pro setkávání seniorů a mládeže, tedy objekty, které budou sloužit
výhradně pro účely obce a její občany. Až na základě tohoto případného souhlasného
stanoviska zastupitelstva obce projektant nového územního plánu pan Doc. ing. arch. Horký
změní využití tohoto pozemku.
Karel Dostálek

Rekonstrukce části silnice č. I/4 v délce cca 1 km
V pondělí 12. 9. odpoledne obdržel OÚ Jíloviště přes datovou schránku „Rozhodnutí o opravě
a uzavírce části silnice I/4 v délce cca 1 km“ z Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru
dopravy. Uzavírka silnice I/4 měla začít ve čtvrtek 15. 9. a měla být ukončena 30. 9. V pondělí
ráno na základě již dříve uzavřené smlouvy s obcí začala firma Šlehofer, s.r.o., provádět

opravu komunikace Pražská frézováním výtluků a ve čtvrtek 15. 9. začala s jejich
vyspravováním asfaltovou směsí. V tento den ráno také začala oprava a uzavírka silnice I/4.
Řidiči, tak jako OÚ, nebyli včas o této uzavírce informováni, a to byl také důvod, proč ve
čtvrtek ráno začal na ulici Pražská obrovský zmatek. Zmatení, nadávající řidiči, kteří projížděli
obcí ulicí Pražskou, narazili v její horní části na pokládku asfaltové směsi, začali otáčet svá
motorová vozidla a ulicí Lipovou se vraceli zpět k mostu na Všenory. Díky těmto zmatkům
jsem si vyslechl hodně „silných slov“, a to jak od projíždějících řidičů, tak i od občanů naší
obce.
Všechna „silná“ slova, která jsem si vyslechl, byla vyvážena příhodou, která se mně za 13 let,
co dělám starostu, ještě nestala. Jedním z rozčilených občanů, který se do mě pustil, byl pan
Petr Kovařík. Snažil jsem se mu vysvětlit, proč k této situaci došlo, ale nepochodil jsem. Za
týden po této události jsem však byl velmi překvapen, když pan mě Petr Kovařík zastavil a
omluvil se za své chování. Vysvětlil mi, že ho hrozně rozčílilo, jak otáčející se auta v ulici Na
Zvonici zviřovala prach a dělala obrovský hluk.
Omluvy pana Petra Kovaříka si velmi vážím, děkuji za ni a obrovsky mne potěšila. Bohužel
však jeho přístup je zcela ojedinělý!
Karel Dostálek

Poděkování
Velmi rád bych poděkoval Vám všem, kteří jste se podíleli na vydařeném Posvícení 2011.
Tedy pořádající TJ Jíloviště, obci Jíloviště, všem sponzorům, ale také Vám občanům, kteří jste
se v hojném počtu tohoto Posvícení 2011 zúčastnili.
Jmenovitě bych chtěl poděkovat společnostem NOVUM, Srba SERVIS, TRANSAKTA, a.s.,
Drosera, HUSKY, HIKO SPORT, BIG HARD, s.r.o., Davelo, spol. s r.o., Motorest Jíloviště,
Cvrčkovy zahradnické služby, Lesy Jíloviště a dále panu Františku Andresovi – soukromému
zemědělci, JUDr. Janu Nekolovi – advokátovi, Pavlu Nedvědovi a paní Ladě Viesnerové, Janě
Kopecké – soudní tlumočnici. Bez Vaší finanční pomoci by nebylo možné Posvícení 2011
uskutečnit.
Z řad členů pořádající TJ Jíloviště pak děkuji panu Pavlu Šmídovi, Karlu Markovi, Ing. Janu
Vorlovi a panu Josefu Sršňovi za jeho pomoc při sestavování programu posvícení a za
nápady, které pomáhají zvyšovat jejich úroveň.
Karel Dostálek

Zpomalovací polštáře
V minulém čísle Zvonice jsem sliboval, že co nejdříve budou vybudovány zpomalovací
polštáře v ulici Pražská u dětského hřiště a u Restaurace Pod lesem. Nestalo se tak. Přitom již
máme souhlasné stanovisko s projektovou dokumentací od dopravce, společnosti Uher,
s.r.o., ale bohužel do dnešního dne se nenašla společnost, která by je vybudovala. Všechny,
které byly osloveny, tuto zakázku odmítly. Byla to například společnost STRABAG, a.s.,
Šlehofer, s.r.o., nebo STAREKO CZ Písek, s.r.o. Hlavním důvodem jejich odmítnutí bylo to, že
nejsou schopny garantovat delší životnost betonových zpomalovacích polštářů. Nezbývá
tedy než oslovovat další firmy a věřit, že se nějaká, která nám tyto zpomalovací polštáře
vybuduje, najde.
Karel Dostálek

Víte, co je RUD?
Že jste o něm nikdy neslyšeli? Možná vám to připomene rudu (tu železnou), ženy mohou snít
o Rudovi od sousedů. Ale pro starostky a starosty je RUD noční můrou. Prostřednictvím RUD
se totiž zajišťuje financování vaší obce, a to tak, že na tom všechny obce s výjimkou 4
největších měst tratí.
Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Věry Kovářové, předsedkyně politického hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ve Středočeském kraji, která již řadu let bojuje za odstranění
diskriminace ve financování obcí.
Co skrývá zkratka RUD?
RUD znamená ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Jde o systém financování všech obcí a měst v ČR.
Z určitých daní, které stát vybere, dostanou obecní rozpočty 21,4%.
O které daně se jedná?
Jde o daň z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních
požitků (zaměstnanci), daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
(dohody), daně z příjmů fyzických a právnických osob.
Co ovlivňuje výši částky pro jednotlivé obce?
Počet trvale hlášených osob, počet osob samostatně výdělečně činných (ti, kteří podnikají na
živnostenský list) se sídlem na území obce, velikost katastru obce. A koeficienty dle velikosti
obce.
Má výkonnost ekonomiky vliv na výši příspěvku?
Ano, daří-li se ekonomice, jsou výběry daní a tím i příjmy obcí vyšší, a naopak. V době
hospodářské krize vybere stát na daních méně a příjmy obcím klesají.
Existují rozdíly v příjmech na jednoho obyvatele v jednotlivých obcích?
Ano, zjednodušeně řečeno: čím větší obec či město, tím je příjem na 1 obyvatele vyšší.
Jaký je rozdíl mezi „nejchudšími“ obcemi a Prahou?
Rozdíl je 4,5násobek. „Nejchudší“ obce dostávají v průměru 6 800 Kč na 1 obyvatele, Praha
31 700 Kč. Do roku 2008 byl tento rozdíl dokonce 6,5 násobný.
Hodně se hovoří o návrhu novely zákona o RUD připravený Ministerstvem financí? O co v ní
jde?
Má snížit diskriminační rozdíl ve financování obcí mezi nejchudšími obcemi a Prahou ze 4,5
násobku na 3násobek. Je výsledkem dlouhodobého úsilí Sdružení místních samospráv ČR
(SMS ČR) a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN).
Co přinese návrh novely zákona o RUD obcím a městům?
Příjmy samospráv by se zvýšily o 1 400 až 2 400 Kč na obyvatele až do velikosti 20 tis.
obyvatel. Pozitivní dopad to bude mít na všechny obce a města kromě čtyř největších měst.
O jakou částku jde v případě naší obce?
Dnes vaše obec dostává 4 610 000 Kč, dle návrhu by se příjmy zvýšily o 898 000 Kč. Sami si
nejspíš umíte představit, co by vaše obec mohla díky těmto penězům realizovat.
Odkud se vezmou peníze na změnu zákona o RUD?
7 mld. Kč z tzv. nenárokových dotací z ministerstev, které nebyly vždy rozdělovány
transparentně, 1,5 mld. Kč z rozpočtu Ministerstva školství na počet žáků ve škole a 5 mld. Kč
se vezme z rozpočtu 4 největších měst: Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.
Proč se odebírají peníze právě 4 největším městům?
Za dob existence okresů dostávala tato města peníze navíc mimo systém RUD. Okresy byly
zrušeny a jejich povinnosti převzaly kraje. Nikdo však neměl odvahu odebrat těmto městům
peníze, které jim náležely neprávem. Např. na 1 Plzeňana je v současné době dvakrát více

peněz než na 1 občana Českých Budějovic či Liberce. Bezdůvodně - obě města jsou
statutární a plní stejné funkce a povinnosti.
Nebude to pro tato města složité?
Výpadky jim budou po dobu čtyř let kompenzovány i s ohledem na výši jejich dluhů tak, aby
se mohla na nově vzniklou situaci dostatečně připravit. Nadále budou dostávat několikrát víc
než ostatní obce.
Chcete vzít peníze Praze. Občané Středočeského kraje jezdí přeci do Prahy, využívají veřejnou
dopravu při cestě do zaměstnání, navštěvují divadla. Praha platí vybudování komunikací, po
kterých Středočeši jezdí. Jak k tomu Praha přijde?
Vezměme to z druhé stránky. Pražané jezdí do okolních měst a obcí za rekreací. V podstatě
tři dny v týdnu žijí mimo Prahu a využívají místní infrastrukturu, veřejné osvětlení, jezdí po
obecních komunikacích, používají místní veřejnou dopravu, produkují odpad atd. A obce? Ty
také financují výstavbu místních komunikací a dotují autobusovou dopravu na svých
katastrech. A kromě toho velká část občanů bydlí na venkově, používá místní infrastrukturu
a veřejnou dopravu, ale trvale jsou tito občané hlášeni v Praze, kde mají také většinou i sídlo
své firmy. Praha pak za ně dostává 31 700 Kč/1 obyv. včetně 30 % jejich daňové povinnosti z
podnikání (OSVČ) a obce, ve kterých skutečně bydlí, nedostanou za tyto občany v rámci
systému RUD ani korunu.
O Praze se tvrdí, že špatně hospodaří. Je to pravda?
Myslím, že některé kauzy jsou dostatečně známé.
Jak se staví starostky a starostové ke změně zákona o RUD?
Většina z nich ji plně podporuje. Díky ní může být odstraněn diskriminační rozdíl ve
financování měst a obcí. Obce by mohly lépe plánovat své investiční záměry, stavět školky,
školy, nové chodníky, místa pro volný čas. Mimo čtyři největší města žije 80 % obyvatel naší
republiky, v Praze, Brně, Ostravě a Plzni zbývajících 20 %. Je třeba začít myslet na venkov a
jeho rozvoj. Proto se starostové spojili, dali o sobě slyšet a chtějí změnu zákona – už je na
čase!
Děkuji za rozhovor!
P.S.
Obec Jíloviště se aktivně zapojila do boje proti diskriminaci financování obcí, a to jak v SMS
ČR (Sdružení místních samospráv ČR“, tak i v politickém hnutí STAN (Starostové a nezávislí).
Svůj podpis jsem připojil k dopisu „Klíč pro premiéra“ a zúčastnil jsem se 21. 9. pochodu na
podporu přijetí novely zákona RUD k předsednictvu vlády.
Karel Dostálek

Z RADNICE
Vítání nových občánků a žáků prvních tříd,
na které pozvala obec děti a jejich rodiny v sobotu 10. září 2011 do klubovny hasičské
zbrojnice, bylo již třináctým setkáním.
"Je potěšujíci, že nám malí občánci přibývají", (letos jich bylo sedm), konstatoval ve svém
úvodním přivítání starosta obce Ing. K. Dostálek. Zároveň je to však pro nás, obecní
zastupitele, určitý závazek, připravit v obci těmto novým občánkům takové podmínky, aby se
jim v Jílovišti líbilo.

Kratičký kulturní program přednesla
Hanka Černá, která opět zapískala na
flétničku, Karolinka Čejková, Evička a
Honzík Veinhauerovi, Zuzka Šmídová a
Síma Černá.
Nejstarším „malým občánkem“ byl Matěj
Mazánek, který už ke starodávné kolébce,
opět zapůjčené pro tuto příležitost
rodinou Andresů, docupital. Až ze Strnad
přijeli
rodiče a starší bráška Nely
Danysové. Před deseti lety byla v hasičské
zbrojnici dvojčátka Evička a Honzík
Veinhauerovi,
letos
jsme
vítali
dvojnásobný přírůstek do rodiny manželů Havelkových, sestřičky Elišku a Kateřinu.
Nejmladším jílovišťským občánkem byla Miládka Vorlová.
Již třetí rok byl mezi dárky pro každé miminko keramický kočárek se jménem a datem
narození. Chyběla Barborka Kocíková a Vilém Kovařík. Ti si mohou malou pozornost od obce
vyzvednout na OÚ.
Z prvňáčků nám udělal radost Dominik Zikmund. Pěkně se představil a řekl, že chodí do první
třídy na Zbraslav. Kufřík se školními potřebami během své devítileté povinné školní docházky
určitě upotřebí. Také Barborka Kulhánková a Terezka Moravčíková mají kufříčky na OÚ.
Fotografie z letošního i loňského "vítání" budou zveřejněny na webových stránkách obce.
Školáky budeme mít příští rok určitě, víme o nich z předešlých "vítání občánků" a věříme, že
přivítáme i nová miminka. Tak za rok se opět setkáme.
Fatková

Posvícení
Jako již tradičně se koncem září
konalo posvícení. Letos se tohoto
úkolu zhostila Obec Jíloviště
společně se sportovci a posvícení
uspořádali u kabin fotbalového
hřiště. Počasí nám přálo a celý den
krásně hřálo sluníčko. Lidí se zde
sešlo opravdu hodně.
Program začal v 11h. Zahájení se
ujal pan starosta, Ing. Karel
Dostálek. Hned po něm přišla na
řadu kapela Rangers Band a dále
jistě každého potěšil Jožka Šmukař s
dechovkou. Všichni si mohli užít
krásných písní a zazpívat si společně s kapelami. Celým dnem provázel Roman Štabrňák,
který nám ukázal i nějaké to kouzlo.
Během dne byla připravena i spousta doplňkových akcí. Srba servis zde předváděl svá auta,
děti si mohly hrát na skákacím hradu, koupit si různé hračky, či si zakoupit nějaké laskominky
u stánků. Sportovci také uspořádali bohatou tombolu a kdo chtěl zkusit své štěstí, mohl si
během dne koupit lístky. Kdo měl chuť, mohl si dát i tradiční posvícenské koláčky.
Nesmíme také opomenout, že kdo zde trávil svůj čas, měl jistě žízeň a hlad, proto bylo
během dne k dostání pivo, limo, výborné klobásy a guláš, steaky a grilovaná kýta. Každý si
jistě vybral dle svých chutí.
V 17:00 se uskutečnil zápas mezi Kabátovic jedenáctkou (hráli členové skupiny Kabát a jejich
kamarádi) a naší starou gardou. I přes velkou snahu jsme nakonec prohráli 5:2
Na osmou hodinu večerní byla plánována zábava. Zahrála nám kapela JOYBOX, kde hraje na
bubny rodák z Jíloviště - Honza Malý. Tancujících bylo opravdu hodně a všichni si zábavu jistě
užili.
Nezbývá než poděkovat Karlu Markovi, Pepe Sršňovi, Pavlu Šmídovi, Honzovi Vorlovi a VŠEM,
kteří se na přípravě a hladkém průběhu posvícení podíleli. Velké poděkování si také zaslouží
sponzoři, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit: Big Hard, s.r.o., Ing. Antonín
Cvrček, Davelo, spol.s r.o., Drosera s.r.o., FactoryPro, a.s., HIKO SPORT, s.r.o., HUSKY CZ,
s.r.o., Jana Kopecká, Lesy Jíloviště, Motorest Jíloviště, Pavel Nedvěd, JUDr. Jan Nekola,
Novum Czech, s.r.o., Srba Servis, s.r.o., Transakta a.s.
Hanka a Jan Vorel

1. říjen – Mezinárodní den seniorů
Již od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů. Právě toho dne byl totiž
Organizací spojených národů a jejím tehdejším generálním tajemníkem Kofi Annanem
vyhlášen rok 1999 Mezinárodním rokem seniorů. Den seniorů je oslavou všeho, co
společnosti přinášejí staří lidé. Zvyšuje povědomí o problémech, se kterými se potýkají, jako
například zneužívání starších lidí.
Naše doba je dobou dlouhověkosti.
V druhé polovině dvacátého století se zvýšila průměrná délka života o celých dvacet let.
Během následujících dvaceti let bude přibližně jedna třetina obyvatelstva vyspělého světa
starší než 60 let. Stárne však i starší obyvatelstvo, generace seniorů. Typickým obrázkem je
dnes jedno dítě, dva rodiče, čtyři prarodiče a jeden i více praprarodič.
Dalším zásadním faktorem u staršího obyvatelstva je rozdíl mezi pohlavími. Téměř na celém
světě se ženy průměrně dožívají vyššího věku než muži. Existuje u nich tedy i vyšší riziko
chudoby ve stáří, pravděpodobnost onemocnění chronickými nemocemi či zdravotní
postižení a diskriminace.
Podle Annana prochází společnost určitou "tichou revolucí". Mottem Mezinárodního roku
seniorů bylo heslo "Za společnost pro všechny věkové kategorie". Taková společnost by
neměla karikovat starší občany jako pacienty nebo penzisty. Měla by je naopak vidět jako ty,
kteří zároveň přispívají k rozvoji a mají z něho také prospěch. Společnost pro všechny věkové
kategorie je zavázána vytvořit podmínky ke zdravému životnímu stylu pro všechny.
Kdo je vlastně „starý?“ Biologický začátek stáří není možno přesně stanovit.
Ottova všeobecná encyklopedie, vydaná roku 2003, udává: „Stáří-senium je biologický stav
stárnutí a opotřebování organismu chorobnými procesy, životními podmínkami a způsobem
života. Kalendářní stáří člověka je konvenčně řazeno k věku 60 či 65 let. Počátek stáří (60-70
let), vlastní stáří (75-89 let) a dlouhověkost (90 a více let) .
Průměrný věk obyvatel ČR je 40,9 let. Avšak populace v ČR postupně stárne, tak jako ve
většině zemí Evropy a obecně ve vyspělých zemích světa. Dokazuje to počet obyvatel ve věku
0-14 let, který je přibližně 14,2% z celkového počtu obyvatel, kdežto lidí ve věku 65 a více je
15,2% (věk 15-39 let 36,6%, 40-64 let 34%) Zajímavostí je, že ke konci roku 2009 žilo na
našem území 730 lidí starších 100 let.
Jaký je „strom života“ v Jílovišti? Průměrný věk je u mužů 42 let, u žen 44.
rok
1916
1921
1926
1931
1936
1941
1948
1951
1956
1961

věk
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

muži
0
0
1
4
10
19
19
20
26
22

ženy
1
2
6
9
10
17
17
17
22
20

rok
1966
1971
1976
1981
1986
1991
1996
2001
2006
2011

věk
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

muži
32
23
19
16
18
19
20
9
14
13

ženy
23
20
25
17
16
21
15
17
7
14

Životospráva pro podzim - přehled deseti potravin, které by v podzimním jídelníčku seniorů
neměly chybět:
 Mrkev
Svědčí zraku i pokožce. Abychom lépe využili blahodárné účinky karotenoidů (betakaroten a spol.), tedy přírodních antioxydantů, vaříme mrkev jen krátce a hlavně vždy
společně s nějakým tukem.
 Zelené bylinky
Sáhneme po rozmarýnu, který má antiseptické účinky a prospívá i játrům. Snítka
čerstvého rozmarýnu příjemně provoní pečené brambory a odvar z něj prospěje po
jídle zažívání. Při nachlazení si můžeme uvařit čaj z tymiánu; na čerstvý už asi teď
těžko narazíme, ale poslouží i sušený.
 Dýně
Této typické sezónní zelenině se zatím dost vyhýbáme, protože si s ní mnohdy
nevíme rady. Přitom její poměrně neutrální chuti lze využít k tomu, že ji můžeme
připravovat nasladko i naslano. Dobře stravitelná je v polévkách i jako pyré, ale lze ji
přidávat i do kuskusu, do rýže, zkrátka fantazii se meze nekladou. Díky vláknině dýně
usnadňuje zažívání, ale také pomáhá odvádět z těla toxiny.
 Květový pyl
Je vynikajícím zdrojem energie hlavně díky antioxydantům. Konzumujeme ho při
snídani s kompotem nebo rozmixovaným ovocem, protože vláknina napomáhá tomu,
že náš organismus pyl dobře přijímá. Doporučuje se třítýdenní kúra, jednu
polévkovou lžíci pylu denně. Čerstvý pyl lze skladovat až rok v absolutním suchu nebo
v mrazničce, případně ho namíchat do medu. Pozor na to, že snadno vlhne a plesniví.
 Med
Od podzimu sladíme čaj medem. Nemusíme se bát kalorií, má jich méně než cukr.
Svými přednostmi ho mnohonásobně předčí. Celkově posiluje organismus, zvyšuje
imunitu, podporuje hojení zánětů, je vyhledávaným spojencem při nachlazení. Navíc
prospívá zažívání, nervové soustavě, prostě je to všelék.
 Červené hrozny
Jejich slupka je bohatá na polyfenoly, což jsou látky působící jako antioxydanty. Ze
zeleniny je na ně nejbohatší brokolice, z ovoce černý rybíz, právě tmavé hrozny, ale
třeba i šípky a švestky. Antioxydanty jako zdatné bojovníky proti volným radikálům, a
tedy ochránce našich buněk, nelze rozhodně přehlížet. Doporučená denní dávka je
zhruba 200 g červených hroznů. Pozor, musíme je dobře umýt, abychom je zbavili
pesticidů.
 Hrušky
S blížící se zimou jíme obvykle víc masa, tělo tedy dostává pořádnou porci živočišných
bílkovin. Je překyselené, a proto náchylnější k zánětlivým procesům. Naštěstí lze tuto
nerovnováhu napravit tím, že jíme více ovoce, především některých druhů. Favoritem
jsou hrušky, které jsou povahy zásadité. Pomáhají i jablka, banány, hrozny.

 Zázvor
Čerstvý zázvor má především protivirové účinky. Zároveň pomáhá proti únavě, proti
zánětlivým procesům, takže do podzimu a zimy je ideální. Pokud zrovna netoužíme
po zázvorovém čaji, můžeme si zázvor strouhat na saláty. Když přidáme ještě česnek,
je to pořádně zdravá bomba. Zkuste třeba s mrkví.
 Červené zelí a kedlubny
Jsou bohaté na vitamin C, kterého je nám v zimě třeba ve zvýšené míře. Francouzský
specialista na výživu doporučuje zajímavý podzimní kedlubnový salát: nastrouháme
kedlubny a jablka se slupkou, přidáme ořechy, trochu nasekané řeřichy seté a
zakápneme zálivkou.
 Kysané zelí
Kysáním zelí se zvyšuje podíl vitaminu C a navíc přítomné enzymy chrání naši střevní
mikroflóru. Konzumujeme ho syrové, jen okapané, neproplachujeme. Jako přílohu ho
můžeme také ohřát v páře. Pro snazší strávení ochucujeme kmínem nebo zrnky
koriandru.
Fatková

Více prostředků pro rozvoj obce Jíloviště
Současná vláda se zavázala zmírnit rozdíl v daňových příjmech mezi „nejbohatšími“ městy a
„nejchudšími“ obcemi. Ministr financí Miroslav Kalousek nedávno představil návrh, který
tento slib plní. Pokud se jej podaří prosadit, výrazně to pomůže obcím v našem regionu.
Nynější situace není udržitelná. Čtyři největší města v naší republice dostávají z daní 45 %
výnosu, ale žije v nich pouze 20 % populace. To mohou obyvatelé ostatních měst i lidé na
venkově vnímat jako určitou nespravedlnost. Porovnejme daňový příjem jednotlivých měst
na obyvatele – u Prahy se jedná o 33 tisíc, u Ostravy asi 20 tisíc, středočeské Kladno má už
pouze 11 tisíc a Příbram asi 8 tisíc ročně. Nejhůře jsou na tom vesnice a města v pásmu 2000
až 5000 obyvatel, ty dostanou na obyvatele v průměru jen 6,8 tisíc korun ročně.
Cílem vlády a Ministerstva financí je snížit tyto propastné rozdíly na únosnou úroveň, kterou
lze považovat za obvyklou ve vyspělé Evropě. Navrhuje se tedy čtyřem největším městům
příjmy o trochu snížit a ostatním naopak přidat. V „nejchudší“ skupině obcí v pásmu 2000 –
5000 obyvatel by se průměrně přidalo 2,4 tisíce korun na hlavu. To by například pro Mníšek
pod Brdy znamenalo 11 milionů korun v rozpočtu navíc. S touto částkou už lze uvažovat o
rozšíření kapacity školky, rozsáhlejší opravě chodníků, silnic, rekonstrukci školy či o dalších
investicích potřebných pro rozvoj obce. Obci Jíloviště by podle propočtů ministerstva návrh
zvýšil příjmy téměř o 900 tis. korun.
Naše obec by tuto částku mohla využít na opravu ulice Pražská, rekonstrukci obecního
úřadu nebo také více pomoci s rekonstrukcí staré hasičské zbrojnice či jiné smysluplné
projekty v obci, které pomohou zlepšit kvalitu života v Jílovišti.

Domnívám se, že tato příležitost získat dodatečné prostředky do každoročních daňových
příjmů pro obce v našem regionu se nesmí promarnit. Získají tak větší samostatnost při
rozhodování a jejich starostové nebudou muset jezdit pokorně „leštit kliky“ na ministerstva
do Prahy, aby sehnali nějakou tu dotaci. Zastupitelé obce znají potřeby svých obyvatel lépe
než úředníci v centru. Proto je nutno, aby i opoziční poslanci zapomněli na politikaření a
vládní návrh podpořili.
Helena Langšádlová, poslankyně za Středočeský kraj , Jan Vorel

ZE ZASTUPITELSTVA
Ze zápisu zasedání zastupitelstva obce Jíloviště
č.6/2011 ze dne 8. 9. 2011
Přítomno 5 zastupitelů a 5 občanů.
ZO projednalo a schválilo:
 Smlouvu č. 1/2011 na opravy povrchu silnice na ulici Pražská se společností Šlehofer,
s. r. o., se sídlem v Radotíně. Položkový rozpočet je na konečnou částku s DPH =286
002,48 Kč. Zahájení díla je do 10 dnů a ukončení do 40 dnů od podpisu smlouvy.
 Mandátní smlouvu s panem Ing. Nádvorníkem na výkon technického dozoru při
realizaci akce „Oprava povrchů komunikací s asfaltovým povrchem v obci Jíloviště“,
v rozsahu =500 000,- Kč, za dohodnutou cenu =9 000,- Kč.
 Vícenáklady za provoz autobusové linky č. 318, které vznikly posílením spojů této
linky, která má zastávky v obci. Obnovuje se její provoz v sobotu, v neděli a o
svátcích. V ranních a odpoledních dopravních špičkách je interval mezi spoji 10 minut.
Měsíční navýšení finančního příspěvku pro Jíloviště je =1 000,- Kč.
 Výzvu k podání nabídky a Dohody o centrálním zadávání. Ve spolupráci obcí Líšnice,
Černolice a Jíloviště byl vypracován návrh na výzvu k podání nabídky na výběr
společnosti pro zabezpečení komplexního nakládání s odpady na katastrálním území
těchto obcí. Pověřenou obcí je obec Líšnice, kde je předpokládaný nárůst obyvatel
během cca 10 let z 500 na 2500. Nastavení kritérií pro hodnocení nabídek je: cena za
svoz 70%, kontrola množství odvezeného odpadu (čipy apod.) 20%, bonusy 10%. Ve
výzvě je zapracována i možnost zřízení sběrného dvora.
 Dva členy výběrové komise na výběr svozové firmy na zabezpečení komplexního
nakládání s odpady na katastrálním území obcí Líšnice, Černolice a Jíloviště:
Mgr. Ivo Černý, Radek Moureček a jako náhradník Ing. Jan Vorel.
 Souhlasné stanovisko o bezúplatném převodu kanalizačního řadu do majetku obce.
Rozšíření se týká lokality na Močidlech, kde je kanalizační řad budován pro přípojky
ke stávajícím stavebním pozemkům investorem panem Ing. Martinem Cvrčkem.
 Žádost manželů Nováčkových o povolení stavby budovy pro úschovu nářadí na
pozemku parc. č. 333/3 . Regulativa pro dotčenou lokalitu budou řešena v novém
územním plánu obce Jíloviště. Předpokládaný termín schválení návrhu nového ÚP
obce Jíloviště - leden 2012.

Informace:
 v řešení legalizování účelových komunikací ke hřbitovu parc. č. 437/1 a 184/2 a
V Bučině parc. č. 92/2 bude postupováno shodně. Možnosti prověřuje právník a
příslušné úřady.
 za pracovní skupinu pro vypracování podkladů k posouzení umístění nového OÚ a
dalších veřejných prostor předložil Mgr. I. Černý návrh na zjištění názoru občanů
(anketou, na webu apod.). Starosta obce Ing. K. Dostálek navrhl samostatné zasedání
ZO na 22. 9. 2011.
 za přeplňování a nepořádek kolem kontejnerů, na který upozornila paní Žikovská
z lokality Fr. Smolíka, nejsou odpovědni jen občané Jíloviště. Obdobně tomu je i na
dalších místech, kde kontejnery stojí. Starosta Ing. K. Dostálek požádal o předání
informace na obecní úřad, pokud by některý obyvatel Jíloviště přistihl „přespolní“ při
odkládání komunálního odpadu do obecních kontejnerů, i o jejich přeplnění.
Příští zasedání ZO Jíloviště bude ve čtvrtek 20. 10. 2011 od 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.
Fatková

Ze zápisu zasedání zastupitelstva obce Jíloviště
č. 7/ 2011 ze dne 22. 9. 2011
Přítomno 9 zastupitelů a 8 občanů.
ZO projednalo a schválilo:
 rozpočtové opatření č.5/2011 týkající se ve výdajích navýšení finanční částky na
opravy a údržbu silnic, chodník na ulici Pražská, oprava autobusové čekárny v obci,
střechy u vodojemu (provedl Vak Beroun), opravy hřbitovní zdi, rozměření nových
hrobových míst a vícepráce na veřejném osvětlení, které je měněno v souvislosti s
položením kabelu nn v ulici Na Plazích.
V příjmové části došlo k drobnému navýšení za poplatky a služby místní správy. Velký
propad je zatím u daně z příjmů OSVČ.
Společnost Šlehofer dokončila opravu komunikace Pražská. Ve smlouvě se
společností je záruční doba na provedené práce 36 měsíců a pojištění, které bylo
dotazováno na zasedání OZ č.6 bylo předloženo. Nevyčerpané finanční prostředky ve
výši 159 734,- Kč navrhuje starosta obce Ing. K. Dostálek investovat do úpravy
chodníku na ulici Pražská od kapličky k ulici Lipová.
Původně navrhovanou opravu ulice Na Plazích doporučil odložit až po dokončení
posílení kabelu nn, které bude probíhat ještě v druhé etapě. Její termín není dosud
znám. Současně informoval, že se podařilo jednat se společností Telecom o
současném uložení telefonního kabelu do země v této ulici.
ZO jednalo o umístění nového OÚ a domu služeb obce Jíloviště.
 předpokládaný příjem za prodej budovy stávajícího OÚ je v současné době nereálný a
termín dalších případných jednání o odkupu společností Rephana není znám. S tímto
příjmem je počítáno ve všech variantách předložených návrhů.
 starosta obce Ing. K. Dostálek doporučil, podat návrh na zveřejnění poptávky na
investora pro společné podnikání, které by mohlo být jednou z dalších variant
uskutečnění plánovaných záměrů obce.

 nejlevnější variantou dle odhadové kalkulace stavební firmy, cca 500 000,- Kč, je
oprava budovy stávajícího OÚ v rozsahu rekonstrukce střechy a izolace základů.
 zastupitelstvo obce hlasováním rozhodlo o nezastavování pozemku 236/1 u
fotbalového hřiště.
Fatková

CO SE DĚJE V OBCI
Zručská desítka na Jílovišti
Již tradičně v páteční podvečer
našeho jílovišťského posvícení
vystoupil i letos 23. 9. 2011
v rámci 16. ročníku festivalu
dechových orchestrů Vejvodova
Zbraslav jeden jeho účastník v
areálu našeho fotbalového hřiště.
Letos jím byla dechová kapela
Zručská desítka ze Zruče nad
Sázavou, která přijela na festival
poprvé. Vznikla koncem roku 2001
z podnětu několika žáků a
bývalých žáků zručské ZUŠ. Jejím
kapelníkem se stal a do nynějška
je Martin Prachař.
Starosta obce Ing. K. Dostálek hudebníky přivítal a předal jim drobné upomínkové předměty.
Sympatické je jejich mládí (průměrný věk členů je zhruba 23 let) a chuť, s jakou dechové
skladby hrají.
Kapela se zabývá především interpretací tradiční české dechovky. Jejím hlavním cílem je
šíření staré tradice české dechové hudby, která je nepochybně cenným prvkem naší kultury.
I když v současné době nemá u nás tento žánr na růžích ustláno a nachází zájem především u
starších posluchačů, věří Zručská desítka a svou činností se snaží dosáhnout toho, že česká
dechovka díky své melodičnosti, dynamičnosti a hravosti opět zaujme širší okruh posluchačů.
Orchestry musely zařadit do soutěžního programu určenou skladbu – Jaromír
Vejvoda/Ladislav Jacura: Nová Praha (pochod) – v orchestrálním
provedení (beze zpěvu).
Z výsledkové listiny 16. ročníku festivalu malých dechových orchestrů
Vejvodova Zbraslav 2011 jsme se dozvěděli, že Zručská desítka byla
oceněna Stříbrným pásmem. Získala také cenu poroty za sólový výstup
klarinetů a sympatický výkon dětského trumpetového dua.
Blahopřejeme a věříme, že naše setkání se Zručskou desítkou nebylo
poslední a možná se ještě na Jílovišti nebo ve Zbraslavi uvidíme.
Fatková

Běh naděje - Mníšek pod Brdy, neděle 18. září 2011
Na startu letošního, již 3. ročníku Běhu naděje u mníšeckého
kulturního střediska stálo ve dvou skupinách celkem 152 dětí i
dospělých, kteří zvítězili sami nad sebou při překonání dvou tras
- 1,5 km a 6 km.
V době čekání na start se asi 60 dětí, mezi nimi i naše z Jíloviště, zúčastnilo oblíbeného
Sokolení, které připravila TJ Sokol Mníšek pod Brdy. Děti si vyzkoušely svou zdatnost a
obratnost na třinácti stanovištích - například šplh na laně a provazovém žebříku, prolézání
obručí, hod na cíl, skok z místa, běh s míčkem na pálce a další.
Dobré účasti pomohlo nejen příznivé počasí, ale určitě i nafukovací atrakce pro nejmenší děti
v místě startu.
Naše starší děti, Lukáš Hudeček, Milan Černý, Tomáš Senft a Martin Šmíd, si troufly na delší
trasu. Ti mladší, Kája Čejková, Evička a Honzík Veinhauerovi, Filip Tamchyna, Anička a Lukáš
Svobodovi a nejmenší Péťa a Honzík Dalekorejovi s dospělými doprovody (J. Šmídová,
J. Petříková, L. Fatková, G. Tamchynová a J. Svobodová) obešli Zámecký rybník a stihli i
nakrmit kachničky a ryby v něm. Nejmladší Verunka Tamchynová "jela" trasu v kočárku.
Před startem promluvila MUDr. Alexandra Aschermannová, zástupce České onkologické
společnosti, a nabádala děti, aby vůbec nezačínaly s kouřením, a všechny účastníky
informovala o důležitosti správné životosprávy.
Další paní doktorka, MUDr. Piharová, měřila před startem tlak a tělesný tuk všem zájemcům.
Celé dopoledne provázela komentářem moderátorka Vlaďka Pirichová.
Naše malá výprava z Jíloviště byla organizátory vítána a i my jsme přispěli do sbírkových
pokladniček. Celková vybraná částka veřejné sbírky na podporu výzkumu rakoviny a
zdravého životního stylu byla v Mníšku pod Brdy = 5 682,- Kč. Pro letošní rok je zatím
přihlášeno 85 běhů v různých místech naší republiky. První byl 16. 4. 2011 v Plzni, poslední
přihlášený je 28. 10. 2011 v Jeseníku.
K 26. 9. 2011 byl celkový výtěžek sbírky =336 807,- Kč (podle informací na
wwwbehnadeje.cz).
Všichni účastníci dostali v cíli malé občerstvení a upomínkové předměty.
Děkujeme za odvoz z Mníšku P. Šmídovi a L. Dalekorejevé. Po skončení závodu začalo totiž
pršet a doprava byla omezena z důvodu opravy Strakonické silnice.
Budeme se snažit i příští rok zařadit tuto akci do kalendáře činnosti mladých hasičů a turistů.
V osobě G. Tamchynové a jejích přátel se vlastně zapojilo i jílovišťské Klubíčko.
Fatková

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Restaurace Pod lesem
v pátek 29. 11. 2011
Halloweenská párty Pod lesem s diskotékou
Začínáme přijímat objednávky na vánoční cukroví a vánočky!

HASIČI
Z činnosti zásahové jednotky
 6. 8. 2011 se účastnili chlapci záchrany osoby, jejíž ztráta byla nahlášena v lese nad
Všenory
 3. 9. 2011 proběhla odborná stáž na HZS v Řevnicích pro ty členy zásahové jednotky,
kteří nemohli v prvním termínu (2. 7. 2011). Vyjeli s profesionály k autonehodě v Litni
a prodělali potřebná školení.
 15. 9. 2011 byl vyhlášen planý poplach na pálení klestí v Jílovišti
 26. 9. 2011 zavezli chlapci vodu na hřbitov
V září byl odvezen železný šrot od hasičské zbrojnice. Děkujeme všem, kteří přispěli starými
železnými nepotřebnými věcmi do velké hromady. Ve sběru železného šrotu i použitých
elektrozařízení budeme nadále pokračovat.

„Memoriál Josefa Bednáře“ - Lipence 17. 9. 2011
Po delší neúčasti na soutěži v
požárním útoku v Lipencích
odjelo na její 10. ročník
poměřit svoje síly jedno
družstvo mužů a jedno
družstvo žen.
Dopoledne předvedlo požární
útok na vodu 21 družstev
mladých hasičů. Nejlépe se
umístily děti ze SDH Nová Ves
pod Pleší v mladší kategorii a
ve starší získali pohár za
prvenství děti ze SDH Zličín.
Nejméně startujících bylo v
kategorii žen: Nová Ves pod
Pleší, Řeporyje, Stodůlky,
Zličín, Řepy, Třebonice a
Jíloviště. S hasiči těchto sborů
nemáme příležitost se v
soutěžích okresu Praha–západ
setkávat, a proto druhé místo
našich
děvčat
–
M.
Kirchmanové, Jany Markové, L.
Coufalové
(Čámské),
V.
Markové, M. Kyptové, D.
Pospíšilové a J. Krejčové je
výborným výsledkem.

Ještě lepší umístění vybojovali naši muži – Michal Petřík, K. Špaček, T. a Z. Trkovští,
K. Neuman, J. Obermajer a P. Brychta, kteří přivezli na Jíloviště Putovní pohár za prvenství
mezi 13 zúčastněnými družstvy mužů. Gratulujeme!
Dobrou soutěžní náladu podpořilo příznivé počasí a vítězství přispělo k večernímu posezení
hasičů v hasičské zbrojnici.

Mladí hasiči





připravili krátké kulturní pásmo na vítání občánků 10. 9. 2011
účastnili se spolu s turisty Běhu naděje v Mníšku pod Brdy v neděli 18. 9. 2011
jsou přihlášeni do podzimního kola PLAMEN, které bude 15. října 2011 v Úhonicích.
opravte si termín v plánu činnosti MH a turistů: vánoční dekorace budeme vyrábět
26. 11. 2011

Rozsvícení vánočního stromu u hasičské zbrojnice plánujeme s připravením malé výstavky
vánočních betlémů. Máte někdo doma zajímavý „kousek“ na zapůjčení?
Za SDH Jíloviště Fatková

TURISTICKÝ ODDÍL
Turistický oddíl Jíloviště
Letos poprvé připravujeme podzimní dětskou dvoudenní
vycházku, která se bude konat
19. - 20. listopadu. Akce bude organizována společně se zimním
tábořením, které pořádá náš odbor KČT již tradičně na začátku
seriálu zimních táboření organizovaných klubem českých turistů.
Naše podzimní výprava povede z Jíloviště autobusem blíže
brdským lesům.
Z autobusu se odebereme vycházkou na trampský camp na
Brdech, kde u ohně přespíme.
V neděli se pak projdeme dále na autobus, který nás doveze zpět
na Jíloviště. Cestou se jistě podíváme na pár zajímavých brdských
míst. Více informací bude sděleno na příští schůzce turistického
oddílu 22. 10. nebo 5. 11. 2011. Závaznou přihlášku bude potřeba
odevzdat do 11. 11. 2011. Akce bude pro členy oddílu díky dotaci od obce Jíloviště zdarma.
Akce je díky větší náročnosti vhodná pro děti od 10 let. S sebou bude nutné mít vhodné
vybavení, zejména teplý spacák. Pro více informací je možné obrátit se telefonicky na
Jarušku Šmídovou, tel.: 777 155 353, nebo na Honzu Janzu Vorla, tel.: 777 093 088.
Jan Vorel

Fotografie z vycházek:

ZE STARÉ ZVONICE
Cuketový kotlík
Ve Zvonici č. 8/1995 jsem objevila výborný recept na cuketový kotlík a vyzkoušela z cuket
letošní úrody. Než jsem vše postupně nakrájela, byl chutný pokrm hotový.
Potraviny přidáváme v pořadí, jak jsou uvedeny v návodu:
Trochu tuku, dvě cibule, 150 g točeného salámu, 2 cukety, 2 papriky, 2 stroužky česneku,
tymián, bazalka, kečup, sůl, 2 rajčata.
Cibuli nakrájíme na kolečka, salám na kostky, cuketu na hranolky, papriky na proužky,
ochutíme kořením a prolisovaným česnekem a nakonec vmícháme pokrájená rajčata. Jíme
s chlebem, nejlépe opečeným.
A komu se letos neurodila jablka, přidávám recept na jablečnou roládu, kde jich tolik
nepotřebujeme.
Fatková

Jednoduchá a rychlá jablečná roláda (bez tuku)
POTŘEBNÉ PŘÍSADY:
4 vejce; 150 g cukru; 6 až 8 lžic hladké mouky; 250 g
nastrouhaných jablíček (asi tak 2 až 2 a půl středně velkého
jablíčka); skořice a cukr na posypání jablíček
POSTUP PŘÍPRAVY:
Plech vyložíme pečícím papírem, nastrouhaná jablíčka
rozložíme na plech, posypeme skořicí a eventuálně cukrem.
Ušleháme vejce a cukr, až je hmota hustá. POZOR - vejce s
cukrem se musí šlehat opravdu dlouho, až vznikne poměrně hustá kaše (s el. šlehačem je to
chvilka). Do ušlehané kaše postupně lehce vmícháme mouku a nalijeme na jablíčka. Dáme
péct na zhruba 15 až 20 minut.
Po upečení otočíme papír nahoru a ještě teplé stočíme (pomohla jsem si ještě jedním
papírem a plechem, na který jsem koláč překlopila, první papír odstranila a pomocí druhého
roládu zatočila). Po vychladnutí můžeme polít nějakou polevou nebo stačí jen pocukrovat.
Recept z internetu od kamarádky Jany vyzkoušela Fatková

SUDOKU

ZVONICE - Zpravodaj obce Jíloviště – MK ČR E 12563.
Vydává obec Jíloviště, mediální komise: Ing. Jan Vorel,
Petr Dostálek, Jiří Tvrdoň, Kamil Suškleb.
Fotografie: Radek Moureček
Uzávěrka příštího čísla 30.11.2011
Tiskne: Casus Direct Mail a.s. - tiskové a mailingové služby, správce Vrtbovské zahrady na Malé
Straně, www.casus.cz, 272 088 350

