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Z radnice 
PITNÁ VODA 
Sou�asný stav v zásobování obce pitnou vodou  

Ve dnech, kdy siln�ji nezaprší je stále nutné dovážet vodu cisternami  z  Baní do vodojemu. 
Jejich po�et se pohybuje  mezi  3 až 5 a d�vod tohoto dovážení je stále stejný jako v minulých dnech, 
voda se �erpá pouze  z vrtu na Jeptišce a z jednoho vrtu u úpravny vody. Tedy cca 160 m³ vody za 
den, které odpovídá 1,85 l/s. Když neprší pohybuje se denní spot�eba vody v obci mezi 210 - 230 m³. 
Zdroj pitné vody u Ruky dodává  do úpravny vody  minimální množství. 

Návrh, jak urychlen� �ešit nedostatek pitné vody v naší obci  

Tento návrh �eší, jak dále postupovat, aby bylo zajišt�no v co nejkratší dob� dostate�né 
množství pitné vody pro obec a tento návrh bude p�edložen ke schválení zastupitelstvu obce na 
zasedání �. 7/2007. Cílem návrhu je dodávat do vodovodní sít� takové množství pitné vody, aby OÚ 
nemusel vyhlašovat zákaz zalévání a nebyl nucen regulovat odb�r vody uzavíráním vodovodního �adu.  
• Dostate�né množství vody pro zásobování obce bude zajišt�no z vlastních zdroj� a to z vrtaných 

studní, které se nacházejí v lokalit� Jeptiška. Tato orientace obce na využití vlastních zdroj� je 
podložena tím, že minulý týden  proutka� pan Novotný našel vydatný pramen v blízkosti 
prameništ� Jeptiška (cca ve vzdálenosti 150 m od stávajícího zdroje) a doporu�il na tomto míst� 
vyvrtat pr�zkumný vrt. Odhaduje jeho minimální vydatnost  4 l/s a to p�edstavuje 346 m³ pitné 
vody za den. 

• Stejné místo na vyvrtání pr�zkumného vrtu potvrdil další proutka�, hydrogeolog pan Ing. 
Vodi�ka. Odhaduje stejn� jako pan Novotný jeho vydatnost více než 4 l/s. 

• Na základ� tohoto zjišt�ní bude objednáno u firmy Stavební Geologie a.s. vyvrtání zkušebního 
vrtu na ur�eném míst� ob�ma proutka�i. Po vyvrtání pr�zkumného vrtu za�ne ihned 21 denní 
zkouška m��ení jeho vydatnosti. D�ležité je, že toto m��ení  se bude provád�t v suchém období a 
proto nedojde ke zkreslení jeho kone�ného výsledku. Termín - konec �ervence. 

• Potvrdí-li se, že pr�zkumný vrt má p�edpokládanou vydatnost i kvalitu vody ihned se zahájí 
projektové práce na jeho legalizaci. Termín – nejpozd�ji do listopadu.  

• Po legalizaci pr�zkumného vrtu se musí tento pr�zkumný vrt urychlen� p�ipojit do vodovodního 
systému obce. Termín – do za�átku b�ezna 2008. 

• Stávající vodovodní potrubí, které vede z prameništ� Jeptiška k  podchodu pod rychlostní 
komunikací na Trnovou má malý pr�m�r, a proto by nedokázalo dopravit p�edpokládané 
množství vody od zdroje do úpravny. Nutné je tedy tuto �ást vodovodního potrubí vym�nit za 
potrubí s v�tším pr�m�rem. Termín  - konec �ervna 2008. 

• V p�íštím roce musí obec po�ítat s rekonstrukcí technologie v úpravn� vody z d�vodu konce  její 
životnosti. 

• Tedy v souhrnu pro zajišt�ní dostate�ného množství vody pro obec je zapot�ebí: realizovat 
pr�zkumný vrt a ov��it si jeho p�edpokládanou min. vydatnost 4 l/s, tento pr�zkumný vrt 
legalizovat, p�ipojit do vodovodního systému obce, vym�nit vodovodní �ad od Jeptišky 
k podchodu na Trnovou, rekonstruovat úpravnu vody a vybudovat další vodojem 300-400 
m³ na Cukráku. Hrubý odhad finan�ních náklad� na tento investi�ní zám�r se pohybuje  
kolem 8 mil. K� a ty m�že obec si zajistit pouze získáním dotace. Realizace tohoto 
investi�ního zám�ru je teprve na za�átku, ale p�esto za�aly již probíhat jednání na získání 
této dotace. 

          Karel Dostálek 

P.S.  Zastupitelstvo obce Jílovišt� na svém zasedání �. 7/2007 schválilo výše uvedený 
návrh na zajišt�ní  dostate�ného množství pitné vody pro obec. 



 

 

DOTACE 
Jaké dotace v letech 2004 až 2007 obec získala?  
 

1. V roce 2004  
• V rámci Programu obnovy venkova (POV) získala obec dotaci úroku z úv�ru na plošnou 

plynofikaci obce ve výši 200 tis. K�. 
 

2. V roce 2005 obec nezískala žádnou dotaci.  
 

3. V roce 2006 
• V rámci Programu ministerstva zem�d�lství MZe získala obec dotaci na rekonstrukci 

�OV ve výši 5 377 tis.  K�. 
• V rámci Programu obnovy venkova POV získala obec dotaci na vým�na dve�í a oken v 

budov� OÚ ve výši 122 tis. K�. 
• V rámci Programu obnovy venkova POV získala obec dotaci úroku z úv�ru na plošnou 

plynofikaci obce ve výši 186 tis. K�. 

          Karel Dostálek 

Internetové stránky obce a Zvonice 
V dnešním �lánku v�novaném, jako obvykle, internetovým stránkám naší obce bych se rád 

v�noval 2 témat�m, která nám ob�an�m Jílovišt� usnadní získávání informací o d�ní v naší obci.  

Na základ� anket, které byly na našich internetových stránkách publikovány bylo zjišt�no, že 
by bylo dobré zve�ej�ovat hlášení místního rozhlasu i jiným zp�sobem, než pouze ústním podáním 
v obecním rozhlasu. Je pravda, že obecní rozhlas je v n�kterých �ástech obce jen t�žko srozumitelný 
nebo není slyšet v�bec. Na našich stránkách p�ibyla nová sekce, ve které jsou publikována veškerá 
hlášení obecního rozhlasu v textové podob�. Samoz�ejm� jako každý nový �lánek je i toto hlášení 
zobrazeno na úvodní stran� našich obecních stránek. Není jej tedy, po ur�itou dobu, pot�eba nijak 
složit� hledat. V��ím, že tato nová služba p�isp�je k jednoduššímu p�ístupu k obecním hlášením i pro 
ty ob�any, kte�í rozhlas slyší spatn� nebo jej neslyší v�bec. 

 
        www.jiloviste.cz  sekce Hlášení rozhlasu 



 

Druhé téma, kterému bych se rád v�noval je prezentace podnikatel� a veškerých služeb 
poskytovaných našimi ob�any na území naši obce na internetových stránkách. Byl bych rád pokud by 
se tímto vytvo�il pro naše ob�any, a nejen pro n�, jakýsi seznam aktivit, které lze na území naši obce 
nalézt. Pro naše ob�any a návšt�vníky obce je zde patrná výhoda ve snadném vyhledání pot�ebných 
informací ohledn� požadovaných služeb v naší obci. Pro podnikatele a poskytovatele služeb naopak 
možnost prezentace nejen v obci, ale i prost�ednictvím internetu jakémukoliv návšt�vníkovy našich 
obecních stránek v�etn� dostupnosti pro roboty vyhledávacích portál�. Každá prezentace m�že 
obsahovat obrázek, nadpis a libovolný text. V��ím, že tato služba p�isp�je k vetší informovanosti o 
d�ní v naší obci.  

 

            Jan Vorel 

 

Informace pro ob�any 
Výlet do Mníšku pod Brdy 

                                                                                                                                                             

Výlet do Mníšku pod 
Brdy se opravdu vyda�il. 
Bylo moc hezké po�así a 
na Zámku i Skalce se 
nám v�novali velice  
p�íjemní lidé. 

Dozv�d�li jsme se hodn� zajímavých informací 
týkajících se Zámku, který p�edstavuje život 
šlechty v 19. století i kláštera na Skalce, kde nám 
ochotný správce pan Kunt otev�el kostelík sv. 
Má�í Magdalény i rekonstruovanou budovu 
kláštera. 

Podle pov�sti byl majitel zámku lakotný a upsal 
se �ertu, aby mu  postavil zámek do prvního 
zakokrhání kohouta. Pak kohouta schoval a nechal 
ho zakokrhat d�ív než vyšlo slunce. �ert se lekl a 
upustil poslední v�ž do rybníka u zámku. Proto 
má mníšecký zámek jeden roh budovy bez v�že.  

Milým p�ekvapením byla malá, ale velice p�kná 
výstavka o spisovatelce  Marii Wágnerové - 
�erné, um�leckým jménem Felix Háj, která je 
autorkou známého literárního díla Kája 
Ma�ík.Unikátními exponáty byly knihy, které 
p�edstavovaly její další, mén� známou  um�leckou 
tvorbu. Narodila se v Mníšku pod Brdy 27. 5. 
1887, od té doby tedy uplynulo již 120 let. 

V zámku  se nám líbilo dobové za�ízení místností. 
Vid�li jsme zimní jídelnu s kaplí, kde se konají 
civilní nebo církevní svatby. 

Na kope�ek na Skalku jsme se museli po�ádn� 
rozjet, aby nás autobus vyvezl. Obdivovali jsme 
krásné panorama brdských vršk�. Podle slov 

správce areálu se souvislé lesní porosty táhnou 
skoro až k Plzni a do mníšeckého kraje tak 
proudí od západu �erstvý a �istý vzduch.  

V kostelíku jsme si poslechli zasv�cený výklad 
o jeho stavb�. Podle p�ání zámeckého pána m�l 
interiér podobu jeskyn�. Je to ojedin�lý jev ve 
st�ední Evrop�. Bohužel p�i sesuvu p�dy  (pod 
areálem je n�kolik pater d�lních štol)  se z�ítil 
krápníkový strop kostelíka a st�ny se asi o 40 
cm rozestoupily. Vše je patrno na vnit�ním 
zdivu. P�estože vypadá vnit�ek kostelíka chud�, 
i tady �íkají manželské páry své „ano“. 

Sál v nové budov� kláštera slouží jako výstavní 
a koncertní sí� pro mníšecký kulturní život. 

Místo je p�ipravováno k navrácení své funkce : 
poskytovat p�íst�eší poutník�m, tak jako za dob 
františkán�, kte�í klášter obývali a na p�ilehlém 
území hospoda�ili. 

K�ížovou cestou lemovanou kapli�kami se ti 
mén� unavení prošli, zase do kope�ka, až ke 
kapli, která sloužila františkán�m jako místo 
k rozjímání . Nyní je opravená a pobývá v ní 
kardinál Vlk, když zavítá na Skalku. Kdo cht�l 
mohl se i na Skalce ob�erstvit ve stánku s pitím 
a jídlem. 

Výstavku v Zámku, o spisovatelce Marii 
Wágnerové – �erné, p�ipomenuly ruiny 
lesovny, kde bydlela Zdé�a, hrdinka z románu o 
Kájovi. Rozbo�ená hájovna, kde fiktivn� žil 
Kája Ma�ík (ve skute�nosti bydlel v Mníšku na 
fa�e) má být znovu postavena jako obydlí 
správce. 



 

Pod�kování pat�í také do �isovic za zap�j�ení 
autobusu a panu �idi�i Ku�erovi, který nás 
bezpe�n� kolem páté odpoledne dovezl dom� na 
Jílovišt�. 

P�eji všem hezké léto a o posvícení se sejdeme 
na p�kné nebo sousedské. 

                                                                                    
Fatková. 

D�tský den  

v sobotu  2. 6. 
2007 na našem 
fotbalovém h�išti a 

p�ilehlých 
sportovištích pat�il 
již tradi�n� 
sportovnímu klání 
našich nejmladších 

ob�ánk�. 
Po�adatelé je 
rozd�lili do 
skupinek podle 
v�ku.  

D�v�ata od 3 do 6 
let sout�žila ve �ty�ech disciplínách a po 
sportovišti je doprovázela  Jaruška Šmídová. 
V b�hu na 30 m byla nejrychlejší Hana �erná, 
pak Aneta Verbeš�uková a t�etí se umístila Eva 
Veinhauerová. 

Nejlepší mušku v hodu mí�kem na klauna m�la 
Natálka Hrubá, za ní byla Karolína Stolínová a 
Bára Kulhánková. 

Po�adí ve shazování plechovek mí�kem : 1. 
Aneta Borá�ová, 2. Eva Veinhauerová. 3. 
Aneta Verbeš�uková. 

V hodu mí�kem do dálky vyhrála Eva 
Veinhauerová, druhá byla Hana �erná a t�etí  
Aneta Borá�ová. 

Ve skupince state�n� bojovala i Simona 
Ježková, Monika Pavlišová a Karin Vilmanová. 

Ve stejné v�kové kategorii a stejných 
disciplínách sout�žilo  9 chlapc�. „Na starost“ 
je m�la Blanka Kratochvílová. Na „stupních 
vít�z�“ stáli takto :    

b�h na 30m : 1. Martin Šmíd, 2. Jan Veinhauer, 
3. Patrik Kova�ík 

hod mí�kem na klauna:  1. Jakub Olšák, 2. 
Adam Ma�ík, 3. Jan Veinhauer 

hod mí�kem na plechovky : 1.  Jakub Olšák, 2. 
Mat�j Podroušek, 3. Patrik Kova�ík 

hod mí�kem do dálky : 1. Tomáš Vermach, 2. 
Samuel Kordiak, Jakub Olšák. 

Pochvalu za snahu zaslouží i Nicolas Grim.  

Zdena Krej�ová zaznamenávala výsledky na 
jednotlivých sportovištích d�v�at�m ve v�ku 
od 7 do 10 let. Umíst�ní v b�hu na 60 m, 
st�elb� ze vzduchovky, v hodu granátem,  na 
plechovky a na klauna se s�ítala a hodnotila 
celkov� jako p�tiboj. Na prvním míst� byla Eva 
Žertová, na druhém Amálie Hilgertová, na 
t�etím Julie Holubová. 

Dob�e b�hala  Marie Mejst�íková , která 
shodila i nejvíce plechovek. Dobrou mušku v 
„plechovkové“ disciplín� m�la také Ani�ka 
Veselá, Veronika Rybárová a Áda 
Kratochvílová. Ta se do sout�ží zapojila o dvou 
berlích, s kterými si pomáhá p�i ch�zi po úrazu, 
který m�la na p�echodu v Jílovišti. 

S rukou v sád�e, kterou si p�ivezla ze školy 
v p�írod�, vybojovala prvenství ve stejném 
p�tiboji, ale v�kové kategorii  10 až 12 let Jana 
Krej�ová. Druhá byla Jana Malkovská  a  t�etí  
Adéla Šedivá. 

Na stupních vít�z� nestála Simona �erná, která 
však byla nejlepší ve st�elb� a Kristýna 
Lachoutová. Ta shodila z d�v�at nejvíce 
plechovek. Ve sportovním klání je provázela 
Hanka Krej�ová. 

S chlapci ve v�ku 7 – 9 let chodila po h�išti 
Jarmila Marková. Ve stejném p�tiboji jako 
d�v�ata m�li tyto výsledky:  1. Olda Nový, 2. 
Tomáš Rákosník, 3. Tomáš Grim. 

Záv�re�ný potlesk divák� i soupe�� byl  také 
pro : Milana �erného, Hanuše Vítka, Radka 
Holuba, Lukáše Hartla a Martina Kordiaka. 

Vedoucím nejstarších chlapc� ve v�ku od 10 
do 12 let byla Vlasta �erná. 

V této skupin� byly síly závodník� opravdu 
vyrovnané a t�i z nich získali v záv�re�ném 
hodnocení p�tiboje stejný po�et bod�. 
Dopl�ková disciplína – b�h v pytli -  rozhodla 
o tomto po�adí: 

1. Martin Rada, 2. Fanda Andres, 
3. David Pa�ízek 

„Medailové umíst�ní“ nezbylo na Patrika Ježka 
a Petra Veinhauera. Bojovali ze všech sil a 
zaslouží si pochvalu. 



 

Odm�nu p�edal místostarosta obce J. Vorel 
spolu s vedoucími skupinek všem závodník�m.  

Po vyhlášení výsledk� a p�edání cen, �ekala 
d�ti ješt� „kolá�ová“ disciplína. Ve �ty�ech 
velkých kolá�ích, které v rukou držely 
po�adatelky byly zape�eny mince, ke kterým se 
d�ti prokousávaly. 

Po sladkých kolá�ích se opékaly bu�ty. 
P�estože již p�i �ekání na vyhlášení výsledk� 
za�alo pršet, vydrželi všichni , kdo p�išli d�ti 
povzbuzovat a spokojeni mohou být i hlavní 

organizáto�i Maruška Hrubá a Vlasta 
Pospíšilová. Slovem odpoledne provázel Milan 
�erný a o ob�erstvení se postarala Petra 
Marková a Zuzana Kadlecová. 

Všem, kte�í sv�j volný �as v�novali d�tem pat�í 
pod�kování. 

A vy , d�ti, trénujte na p�íští rok ! 

                                                                     
Fatková

. 

Zm�na p�ednosti v jízd� na Zbraslavském nám�stí 
V pr�b�hu m�síce �ervna dojde k výrazné zm�n� p�ednosti v jízd� na Zbraslavském nám�stí. 

Hlavní komunikací se stane spojnice ulic U Národní galerie a Elišky P�emyslovny, vedlejší pak 
Žitavského a Ke Kr�ovu. To znamená, že od Prahy povede hlavní silnice na Ban�. Zm�nu inicioval 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. v rámci „Projektu preference MHD v Praze“. Po dobu 3. m�síc� 
pak budou �idi�e na zm�nu dopravního režimu upozor�ovat výstražné tabule umíst�né p�ed 
k�ižovatkou. 

 

 
                                                                   Podle �lánku Št�pána Vacka – Zbraslavské noviny 6/2007 

K 660. výro�í první zmínky o existenci obce 
Jílovišt�. 

 

 Skute�né po�átky Jílovišt� jsou zahaleny rouškou tajemství, nevíme p�esn�, kdy byla 
obec založena. S nejv�tší pravd�podobností se tak stalo n�kdy ve t�icátých až �ty�icátých letech 14. 
století v souvislosti s koloniza�ní �inností (tzn. zakládáním nových vsí a mýcením lesních porost�), 
organizované nedalekým  cisterciáckým klášterem ve Zbraslavi nazývaným Aula regia, �ili Sí� 



 

královská. První písemná zpráva, v níž je Jílovišt� jmenováno, pochází z roku 1347 a sd�luje, že jistý 
rychtá� jménem Vav�inec (latinsky Laurentius) prodal zbraslavskému klášteru plat z rychty a kr�my. 
Zbraslavský klášter byl tedy zdejší vrchností, které se ze vsi odvád�ly pen�žní dávky, podle dnešní 
terminologie dan�. Je  z�ejmé, že vesnice byla založena o n�co d�íve a p�ed polovinou století tu už  
existovalo vedle obydlí rychtá�e i n�kolik dalších stavení, v�etn� kr�my – hospody.  

 Kostel je doložen o n�co pozd�ji. V roce 1357 soudobé prameny uvád�jí, že zde stál 
kostel sv. Václava, u kterého byla fara. Nejednalo se asi o velkou stavbu a je možné, že byla jen ze 
d�eva. Kostel sloužil p�edevším jen obyvatel�m Jílovišt�, protože v p�edhusitském období stávaly 
kostely tém�� v každé vsi. Víme, že ve zdejším okolí m�ly své kostelíky na po�átku 15. století 
 Mokropsy, Klínec, Líšnice i Trnová. Jíloviš�ský kostel zanikl za husitské revoluce. Nevíme, zda byl 
rozbo�en, nebo jenom po rozvratu církevní správy p�estal fungovat. Poslední zmínka o zdejším fará�i – 
kn�zi Petrovi – pochází z roku 1419. A tak v obci  zbyly jen pomístní názvy Na kostelíku a Na zvonici.  
Zvonice, která byla nepochybn� sou�ástí n�kdejší chrámové stavby p�etrvala jist� déle. 

 Husitská revoluce  prom�nila osudy Jílovišt� ješt� mnohem výrazn�ji. Husité hned 
v roce 1420 p�epadli zbraslavský klášter, zhanobili v hrobce uložené ostatky panovník�. Dokonce prý 
m�li vytáhnout z rakve t�lo nedávno zesnulého krále Václava IV., posadit ho na oltá� a nalévat ho 
pivem se slovy: Však kdyžs byl živ, rád jsi s námi píjel. Uvedená historka nejspíš není pravdivá, ale 
faktem je, že klášter po husitství ztratil své pozemkové panství, a proto i Jílovišt� získalo novou 
vrchnost, tentokrát pány sv�tské. Nejd�íve ves získal znamenitý vále�ník Zikmund Bolechovec 
z Pušperka, podle všeho p�ívrženec krále Zikmunda Lucemburského. Do majetku zbraslavského 
kláštera se Jílovišt� vrátilo až v polovin� 16. století, ale v této dob� se o n�m píše jako o vsi pusté. 

 Taková situace nebývala výjime�ná – stávalo se, že n�které obce byly po ur�itou dobu 
(�asto z neznámých d�vod�) neobydlené. V roce 1587 už tomu bylo jinak: tehdy zde stálo celkem 
dev�t usedlostí, k nimž pat�ily nep�íliš rozlehlé pozemky: pole a louky. Pokud by se n�komu zdál tento 
po�et dom� malý, je t�eba upozornit, že tento stav nebyl v�bec neobvyklý – jednalo se o zcela b�žnou 
vesnici st�ední velikosti charakteristickou pro tuto oblast náhorní roviny mezi Vltavou a Berounkou, 
kde nebyla nikdy p�íliš úrodná p�da. Z této doby známe už i více  jmen zdejších obyvatel: rychtá�em a 
kr�má�em tu byl n�jaký Jan, žil zde tkadlec Velislav, Mat�j Lesák a Mat�j a Jíra Roubalovi. 

 Zlé �asy nastaly obyvatel�m za t�icetileté války. Zdejší krajinou táhly r�zné armády – 
v roce 1631 to byli Sasové, poté vojsko Albrechta z Valdštejna, pak, roku 1645, švédští žoldné�i pod 
velením generála Banera z vít�zné bitvy u Jankova  a ješt� na samém konci války op�t Švédové 
generála Wittenberga. Pobo�en byl znovu zbraslavský klášter a Jílovišt� nejspíš úpln� lehlo popelem. 
Místní lidé hledali, jak bývalo zvykem, p�ed loupícími vojáky spásu v lese, kam prchali s tím 
nejcenn�jším, co m�li, i s domácím zví�ectvem. Nedlouho po konci války už ve ves zase žila svým 
životem, v roce 1651 tady bylo 47 obyvatel, kte�í se zabývali zem�d�lskou �inností, byli to sedláci a 
chalupníci, krom� toho je evidován kr�má�, t�i uhlí�i (v brdských lesích se v milí�ích pálilo d�ev�né 
uhlí) a mlyná�. Kde stál mlýn, není moc jasné, ale protože  k obci už v té dob� pat�ila i �ást vltavského 
b�ehu pod Strnady, je nejvíc pravd�podobné, že se jednalo o mlýn na Vltav�. Nicmén� v této dob� 
byly stále t�i domy pusté a n�kte�í obyvatelé žili v provizoriu na spáleništi. Kostel zaniklý za husitství 
nebyl už nikdy obnoven a v roce 1696 bylo Jílovišt� p�ifa�eno k Líšnici, kde byla p�i fa�e  základní 
škola, kterou navšt�vovaly i jíloviš�ské d�ti.  

 V druhé polovin� 18. století známe na Jílovišti 3 sedláky – Antonína Hartmanna, Jana 
Kalendu a Matese Löbla, dva chalupníky – Tomáše Vopršala a Ond�eje Mastila. V soupisu robotních 
povinností z roku 1777 je uvedeno, že sedláci i chalupníci byli povinni robotovat 3 dny v týdnu 
s volskými potahy. Zámožn�jší sedláci nerobotovali sami, ale mohli místo sebe posílat na práci své 
podruhy, �i pacholky. Krom� toho pobýval v obci ješt� neuvedený po�et domká��, tj. majitel� malých 
stavení s malou rozlohou pozemk�. V 18. století stála v obci také panská kovárna.  

 D�ležitým datem pro d�jiny obce je rok 1785, kdy byl v rámci josefínských reforem 
zrušen zbraslavský klášter a po ur�itých nejasnostech nakonec v roce 1825 koupil celé zbraslavské 
panství (v�etn� Jílovišt�) hrab� Bed�ich Jind�ich Öettingen-Wallerstein a jeho rod  zde setrval až do 
po�átku 20. století, kdy panství koupil Cyril Barto� z Dobenína. Z po�átku 19. v�ku je zachována 
gruntovní (pozemková) kniha naší obce (ta �ítala už na t�i desítky stavení), kde se už setkáváme se 



 

jmény obyvatel, jejichž potomci z�stali tomuto místu až do nejnov�jších dob: v �p. 1 žila rodina Jana 
Smíška, v �p. 23 rozv�tvená rodina Jana Petráka, v �p. 2 – nejv�tším statku, k n�muž pat�ila i hospoda 
p�ebýval Ond�ej Andres a v �p. 11 Martin Kryšt�fek.  

 V revolu�ním roce 1848 obyvatelé Jílovišt� sledovali tažení ozbrojených p�íslušník� 
Národních gard na pomoc Praze a krom� toho bou�ící se studenti bojující na barikádách dostali 
k dispozici od sedlák� Mastila a Petráka dva vozy. Národní gardy ale do Prahy ani nedorazily, u Baní 
se dozv�d�ly o porážce revoluce a jejich p�íslušníci se vrátili dom�. A�koliv byla revoluce roku 1848 
poražena, p�esto prod�lal vnit�ní život celé zem� mnohé zm�ny. Byla definitivn� zrušena robota a 
velkou novotou bylo zavedení skute�né samosprávy, což znamená, že obyvatelé volili p�edstavenstvo 
(pozd�ji nazývané zastupitelstvo) v �ele se starostou. Tyto orgány nahradily d�íve vrchností 
dosazované rychtá�e. 

Mnozí starostové byli v obci skute�nými autoritami, jednou z takových osobností v 19. století 
byl pan František Andres, který se mj. zasloužil o z�ízení obecní kroniky, do níž pak po dlouhá léta 
sám po�izoval zajímavé zápisy. 

 V první polovin� 19. století z�stal jíloviš�ským farním kostelem chrám v Líšnici, ale  
d�ti za�aly chodit do školy v Trnové. M�ly to tak p�ece jenom blíž než do Líšnice. Ke kostelu sv. 
Ducha v Trnové byla pak  naše obec p�ifa�ena slavnostn� v roce 1875, o n�co pozd�ji tvo�ilo Jílovišt� 
s Trnovou jednu katastrální obec. 

Ivana �ornejová 

 

Hasi�i 
Zásahová jednotka 
vyjela podle knihy jízd: 

- 18.5.2007 , požár lesa u Mníšku pod Brdy 

- 22.5.2007, ho�ící kamion na Cukráku 

- 24.5.2007, požár lesa mezi Jílovišt�m a Všenory 

 

V sobotu  20.5.2007 uklidili chlapci spáleništ� po „�arod�jnicích“ u fotbalového h�išt�. 

Z d�vodu rekonstrukce fotbalové plochy našeho h�išt� je pot�eba najít vhodné místo pro konání 
oslav 70. výro�í založení našeho sboru. Nabízí se prostor bývalého pionýrského tábora. Ve spolupráci 
s obcí byl vypracován odborný posudek o zdravotním stavu porost� s doporu�ením jejich ošet�ení . 
První víkend v �ervnu za�ali hasi�i s �ist�ním vegetace v prostoru bývalého pionýrského tábora a další 
soboty i ned�le budou následovat. Kdo má chu�, m�že p�ijít pomoci. 

 

Okrsková sout�ž v sobotu  2. 6. 2007  
v sousedním Klínci byla pro naši výpravu úsp�šná.    

Družstvo žen vybojovalo první místo mezi 6 zú�astn�nými sbory. Sout�žilo se v požárním útoku na 
vodu. Stroj obsluhovala Marie Kirchmanová, savice a koš Jitka Marková ml. a V�ra Mihálová, 
rozd�lova� spojovala a nesla Šárka Obermajerová a Veronika Pa�ízková, proudem vody shodila 
plechovky na stojanu Hanka Krej�ová a Veronika Marková. 

Muži „postavili“ družstvo „A“ : Jirka Lachout, Karel Špa�ek, Mirek Pet�ík ml., Zden�k  Trkovský, 
Petr Šmíd, Honza Balcárek a Petr Matys. Nam��ený �as pokusu – 27:91 vt. 



 

„Bé�ko“ : Dan Hude�ek, Michal Pet�ík, Tomáš Cígler, Josef Obermajer ml., Karel Neuman, Standa 
Matys a Pavel Krišt�fek bylo o n�co málo lepší – 27:37 vt. 

Postupový �as pro okresní sout�ž byl do 30:00 vt.  

V sobotu 16.6. 2007 pojedou tedy z Jílovišt� do Okrouhla na okresní sout�ž muži i ženy.  

O tom ale až p�íšt�. 

Škoda, že p�ipravené grilování v p�írod� na záv�r úsp�šného dne se muselo odložit pro silný déš� na 
jindy. 

                                                                                                                      Fatková. 

Sportovci 

Turistický kroužek 
Turistický kroužek v naší obci se 

pomalu stává tradi�ním setkám d�tí 
s procházkou po p�írod� v našem okolí �i 
n�kam dále. Poslední p�edprázdninová sch�zka 
bude 23.6. op�t v 9:00 hodin p�ed šatnami 
fotbalového h�išt�. P�jdeme se podívat na 
Klíneckou Jeskyni. Je pot�eba aby všichni m�li 
sebou baterky. 

 

Pro d�ti které s námi pravideln� chodí 
p�ipravujeme prázdninový víkend na Šumav� 
od 13. do 15. �ervence.  Veškeré informace 
budou d�tem p�edány na sch�zce 23.6. 

     
     Jan Vorel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozhovor se starostou M�chenic  s Ing. Petrem 
Holubem 
V M�chenicích �eší stejné problémy, jako v 
dalších malých obcích: svoz komunálního 
odpadu, poplatky, informovanost obyvatel, 
komunikace, rozpo�et… 

Žáb� se zdá, že v M�chenicích tyto problémy 
�eší zajímav�, odvážn� i efektivn�, a proto vám 
p�inášíme rozhovor s m�chenickým starostou 
Petrem Holubem. 
 

Kdo je ing. Petr Holub? 
Ing. Petr Holub je starostou obce M�chenice již druhé 
volební období, tedy od roku 2002. Kandidoval za sdružení 
Nezávislých kandidát�. P�vodním povoláním je obchodní 
manager, vystudoval �eské vysoké u�ení technické v Praze, 
obor elektrotechnologie. 

V mníšeckém regionu je o n�m hodn� slyšet a v 
M�chenicích je jeho práce zase hodn� vid�t. 
Se zastupiteli a zastupitelkami se scházejí každý týden na 
pracovních poradách a �ízení obce se nebojí p�irovnat k 
�ízení firmy. 

Co myslíte, že je pro úsp�šné �ízení malé obce 
do 1000 obyvatel nejd�ležit�jší? 

Myslím si, že nejd�ležit�jší je stanovení vize jak 
svoji obec �ídit a spravovat. Zda zastupitelé dají 
p�ednost firemním metodám �ízení nebo budou 
postupovat dle vlastní intuice. Lidé si �asto 
myslí, že obecní záležitosti nelze firemními 
nástroji �ešit, protože firmy jsou zam��eny 
pouze na pen�žní zisky. Pravdou však je, že 
veškeré aktivity obce je nutné hodnotit. Metody 



 

z firemního �ízení mohou velice úsp�šn� zm��it 
hodnotu pen�žních i nepen�žních p�ínos� pro 
obec.  

Co nového, zásadního jste do �ízení obce 
M�chenice p�inesl vy? 

Zde musím �íci, že prvotní rozhodnutí o stylu 
�ízení obce bylo vzniklo po zhruba p�lro�ním 
jednání na zastupitelstvu, takže se jedná o 
vícemén� kolektivní rozhodnutí zastupitel� obce. 
Já osobn� se pouze snažím, aby nastolené postupy 
byly neustále uplat�ovány, protože vždy existují 
p�irozené tendence k odklonu. Nap�íklad vždy 
musí být vy�ísleny provozní náklady projektu, 
dopady do rozpo�tu a vliv na budoucí tok pen�z v 
obci, atd. Sou�asn� pln� využíváme metod 
marketingu a metod ke zvyšování spokojenosti 
zákazník�, se kterým jsem pracoval v oblasti 
obchodu. 

�eho se malé obce nesmí bát? 

Malé obce mají svá specifika, proto si myslím, že 
tím hlavním �eho se nemají obávat, je vlastní 
pohled na �ešení problém� a nalézat nová �ešení. 
Jako p�íklad mohu uvést likvidaci splaškových 
vod. V M�chenicích jsme se nap�íklad rozhodli 
�ešit likvidaci splaškových vod pomocí domácích 
�OV. Investi�ní a provozní náklady na 
vybudování centrální kanalizace jsou neúm�rné 
vysoké a stejného efektu lze dosáhnout i 
provozem domácích �OV. Výsledkem tohoto 
rozhodnutí je, že lidé si sami �ídí provozní 
náklady, obec není zadlužená a pouze kontroluje 
kvalitu vypoušt�ných vod. Stejn� tak novým 
p�ístupem �ešíme likvidaci komunálních odpad�, 
kdy v obci byl zaveden systém „Kolik odpad� kdo 
vyprodukuje, tolik zaplatí“. Systém je maximáln� 
spravedlivý a obci se uvolnili finan�ní prost�edky, 
které m�že lépe využít (nap�. vým�nu ve�ejného 
osv�tlení, nebo oprava silnic,…) 

Co naopak by se nem�lo stát, �eho se 
vyvarovat? 

Myslím si, že zastupitelé obce by se vždy m�li 
snažit, aby obec neztrácela majetek a byli si vždy 
v�domi toho, že lidé mají vyvinutý smysl pro 
spravedlnost a jakékoliv nespravedlivé rozhodnutí 
(zejména v p�erozd�lování podpor a dotací) 
p�ináší nerovnosti mezi ob�any. Sou�asn� lidé 
pochopí každé, by� nepopulární, rozhodnutí 
pokud je spravedlivé ke všem. 

�erpáte také peníze z evropských grant�? Na 
co, jakou máte zkušenost? Co p�ipravujete?? 
Jak to realizujete? Kdo to pop�ípad� �ídí??? 

V minulých letech jsme �erpali na opravu obce 
po povodních z „Evropského fondu solidarity“. 
Také jsme vyzkoušeli finan�ní podporu ze 
strukturálních fond� SROP na vybudování 
širokopásmového internetu v obci. Zkušenosti z 
t�chto projekt� jsou velmi rozdílné, ale rozdílné, 
ale umož�ují nám p�ipravit další projekty 
kvalitn�ji a dokonale se p�ipravit na 
administraci podpory z evropských fond�. 
Velice kladn� nap�íklad hodnotím nutnost 
zpracovávat ekonomické analýzy, které ukáží 
životaschopnost projektu a jeho p�ínosy. 
Negativn� hodnotí složitou administraci 
projekt� a zejména v poslední dob� 
neujasn�nost cíl� Evropské unie v oblasti 
za�azení projekt� vhodných pro ve�ejnou 
podporu.  
Pokud se týká v�tších projekt� a možnosti 
�erpání dotací z Evropské unie, p�ipravujeme 
projekt na využití �eky Vltavy pro rekrea�ní 
ú�ely.  
Na p�íprav� projekt� se podílí zastupitelé obce, 
kte�í mají zájem o daný projekt. Já, protože jsem 
starosta tzv. na plný úvazek, pak zajiš�uji jeho 
administraci a dohlížím na finan�ní stránku. 

P�ibližte nám trochu m�chenické partnerství 
s Japonskem? Byli jste v Japonsku, setkali se 
s japonskými starosty, jak to vzniklo, jaké to 
bylo?? 

V M�chenicích již více jak 10 let probíhala 
neformální spolupráce s Japonsko-�eskou 
asociací v Tokyu. V roce 2005 navštívily 
zastupitelé obce M�chenice Japonsko a 
prob�hlo n�kolik jednání na úrovni starost�. 
B�hem této návšt�vy byly p�ipraveny další 
projekty možné spolupráce mezi M�chenicemi a 
m�sty Nirasaki a Machina ve st�ední �ásti 
Japonska. Na základ� této návšt�vi a v rámci 
roku Japonsko-evropské spolupráce, byl v roce 
2006 p�ipraven projekt vým�ny sportovní 
mládeže. Naši mladí fotbalisté navštívili 
Japonsko a v kolébce japonského fotbalu m�st� 
Nirasaki sehráli n�kolik fotbalových zápas�. 
Stejn� tak Japonské d�ti navštívili M�chenice. 
Tuto spolupráci chceme i nadále prohlubovat a 
p�ipravujeme další kulturní vým�ny, nap�. ve 
spolupráce se ZŠ ve Vraném nad Vltavou.  
Mohu �íci, že Japonsko je velice zajímavá a 
inspirující zem� se zajímavými lidmi. Myslím 
si, že máme mnoho spole�ného a sou�asn� se 
m�žeme od sebe navzájem mnohému nau�it. 
Tuto spolupráci vidím jako p�íležitost pro mladé 
lidi, a nejen pro n�, jak lépe poznat rozmanitost 
kultur a navázat nová zajímavá p�átelství. 



 

Myslíte si, že by se zastupitelé a zastupitelky 
m�li vzd�lávat? Nebo je jim dostate�nou 
kvalifikací po�et hlas� ve volbách? Když ano, v 
�em p�edevším? 

Samoz�ejm�, všichni se musíme neustále 
vzd�lávat, nejen zastupitelé, abychom mohli 
využívat p�íležitosti, které nám nabízí dnešní 
doba. O zastupitelých obce to platí dvojnásob, oni 
jsou Ti, kte�í �ídí obec a musí kvalifikovan� 
rozhodovat o investicích a dalších záležitostech 
obce. Zastupitelé obce by m�li znát metody 
vyjednávání, prezentace, metody komunikace, 
�ízení �asu, tzv,“ time management“, m�li by mít 
základní ekonomické znalosti,základní znalosti z 
ú�etnictví obce, samoz�ejm� seznamovat se 
zákony a dnes k tomu p�istupuje i znalost cizích 
jazyk�. 

Co nap�íklad m�že podle vás „napáchat“ 
problematiky �ízení obce zcela neznalý/á 
starosta/ka, který/á je do funkce hozen/a 
rovnýma nohama, bez pot�ebných zkušeností, 
ze dne na den? 

Tato otázka je velmi složitá. Škody mohou být 
jak finan�ního charakteru,nap�íklad p�i realizaci 
nevhodného projektu �i nedomyšlení n�kterých 
jeho dopad�. Ale mohou vznikat i špatnou 
komunikací �i nevhodným �ízení lidí. 
Zastupitelé obce se rozhádají a obec není 
schopna u�init jakékoliv rozhodnutí. To je 
velice složitá situace, mnohem komplikovan�jší 
než u firem, protože firmy jsou �ízeny 
direktivn�, kdežto obecní zastupitelé se 
rozhodují více �i mén� demokraticky. V t�chto 
situacích je vhodné, aby byli všichni zastupitelé 
alespo� seznámeni s metodami komunikace, 
�ešením námitek �i manipulativními metodami.  

 

Ptala se Dana Radová 

P�íklady dobré praxe, inspiraci, nápady, úvahy a 
post�ehy m�chenického starosty ing. Holuba i 
dalších zajímavých osobností budeme p�inášet 
na našich stránkách www.chytrazaba.cz 

Dana Radová 

 

Kam za kulturou, sportem, zábavou  
 

17. 6. 2007 , ned�le  -  zahájení výstavy obraz� a grafiky Barbory Sládkové  : LOU�ENÍ SE               
STROMEM . Výstavu dopl�ují texty verš� MUDr. Jaroslava Dostála. Výstava bude p�ístupna do 8. 7. 
2007 (o víkendech a svátcích od 10 do 17 h., v úterý až pátek na požádání u správce areálu – tel. 732 
931 219).               Dobrovolné vstupné bude v�nováno na obnovu  
                                                                         barokního areálu Skalka. 

25. 6. 2007 , pond�lí – T�ÍDNÍ KONCERT žák� p�vecké t�ídy pí. U�. Rybické a d�tského p�veckého 
sboru ZUŠ Zbraslav v ob�adní síni M�stského domu ve Zbraslavi od 18:30 hodin. 

27. 6. 2007, st�eda – ZÁV	RE�NÝ KONCERT ZUŠ, Královský sál zámku Zbraslav od 18:15 hodin. 

5. 7. 2007,  ve �tvrtek (státní svátek), v podve�erních hodinách vystoupí v mníšeckém kostele sv. 
Václava smíšený sbor ROYAL RUSSELL SCHOOL CHOIR z Anglie. 
                                                       P�esný za�átek koncertu a program budou v�as zve�ejn�ny��
�
5. – 8. 7. 2007   -  p�edstavení Pygmalion – Dob�ichovice, Zámek 

14. 7. 2007 v 15 hod. vernisáž výstavy obraz� V�ry Ma�kové  

                                              - KRAJINY A ZÁTIŠÍ  - klášter Skalka, Mníšek pod Brdy. 

                                              Expozice bude p�ístupná do ned�le 29. �ervence 2007.   

 

21. 7. 2007, o víkendu 21.-22. �ervence 2007 se v Mníšku pod Brdy koná tradi�ní SKALECKÁ 
POU
.V sobotu 21. 7. mše pod širým nebem v barokním areálu Skalka, kulturní program. Po oba dny 



 

pou�ové atrakce a stánky v centru m�sta, v sobotu v kin� promítání filmu pro d�ti, v ned�li koncert 
duchovní hudby v kostele sv. Václava. 
Program bude dále up�esn�n na plakátech. 

 

28. 7. 2007 – Slavnosti truba��  - Hlásná T�ebá� 

 

Kino Mníšek 
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Blahop�ejeme 
Trio zobcových fléten ze t�ídy K. Mezery : Anna Paulová, Tereza Pošarová a Daniela 

Marková, za klavírního doprovodu Radky �íhové ze t�ídy J. Hájkové, získalo v krajské sout�ži 1. 
cenu s postupem do celostátního kola sout�že. 

Dalším úsp�chem naší mladé obyvatelky Jílovišt� je 2. cena v celostátní  sout�ži v komorní h�e 
Hradecké guitarreando, kterou získala spolu s kytaristou Šimonem Tamaki. 

P�ejeme další úsp�chy. 

                                                                 P�e�teno na  z informa�ní nást�nce ZUŠ ve Zbraslavi. 

 



 

D�tský den fotografiemi 
 

 

 

 

 



 

    FARNÍ SBOR  
 �ESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ  

       HVOZDNICE    

 

fará�ka: Mgr. Vendula KALUSOVÁ 

tel. 257 770 336 

mobil 777 203 186 

 

   Bohoslužby    ned�le 9:30 

   Ú�ední hodiny na fa�e           st�eda 14:00-18:00 

   Vyu�ování náboženství pro d�ti dle dohody 

  K�est, svatbu, poh�eb lze kdykoli vysloužit po p�edb�žné domluv�.  
     Osobní rozhovor d�v�rného charakteru v osobních krizích apod. se zajišt�ním ml�enlivosti (tzv. 
zpov�dní tajemství)je poskytován zájemc�m rovn�ž po p�edchozí domluv�.  

    Veškeré církevní úkony jsou ur�ené ve�ejnosti, tj. nejen pok�t�ným �len�m církve, ale všem 
hledajícím a tázajícím se. Sbor je otev�en všem kdo hledají �i obnovují své osobní ko�eny nebo 
náboženskou identitu. Hledáte-li otev�ené spole�enství k�es�an� jsme zde práv� pro Vás! 

   N�kolik slov o nás: 

�eskobratrská církev evangelická (dále jen �CE) je druhá nejv�tší státem registrovaná 
k�es�anská církev v naší zemi. Navazuje na tradice �eské reformace jejímiž nositeli byli Jan Hus, Petr 
Chel�ický, Jan Amos Komenský aj. Jako samostatný církevní útvar vzniká �CE v roce 1918 spojením 
protestantských církví luterského a kalvínského vyznání. �CE má demokratické, tzv. presbytern�-
synodní z�ízení. V �ele církve nestojí jedna osoba ale rozhoduje shromážd�ní jejích volených 
p�edstavitel�, synod. Ten volí synodní radu v jejímž �ele stojí synodní senior. V sou�asnosti je jím 
Mgr. Joel Ruml. Každé rozhodnutí podléhá v církvi na všech úrovních hlasování. 

   Místn� se �CE d�lí na senioráty (krajové oblasti) a místní sbory. Zdejší sbor je sou�ástí Pražského 
seniorátu �CE jenž má své sídlo v Praze-Radotín� a v jeho �ele stojí seniorka Mgr. Lydie Mamulová. 
Seniorát je spravován seniorátním výborem a shromážd�ním všech jeho sbor�, tzv. konventem, který 
se koná jedenkrát ro�n�.  

   V �ele místního sboru stojí fará�/ka a kurátor/ka (laický správce sboru) a volení „starší“ sboru, tzv. 
presbyte�i.  

     Duchovní �CE (muži i ženy) studují na Evangelické teologické fakult� Univerzity Karlovy, 
mohou se ženit a vdávat, mít d�ti.  

   �CE je tolerantní ke všem sociálním menšinám a staví se vst�ícn� k ostatním k�es�an�m všech 
vyznání.  

    Bohoslužby �CE mají prostý ráz. Jejich základem je �etba a výklad biblického textu (kázání), 
modlitba, zp�v žalmu, starých prostestatských písní. Trvají zpravidla 45min. �lenové církve se 
zpravidla mezi sebou tradi�n� oslovují brat�e-sestro. O k�es�anských svátcích (vánoce, velikonoce aj.) 
je vysluhována svatá ve�e�e Pán�, tradi�n� známá z historie jako „p�ijímání pod obojí“.  

Pokud se chcete dov�d�t více neváhejte kontaktovat fará�ku sboru na uvedených telefonních     �íslech 
nebo p�ij�te v ned�li na bohoslužby.  



 

 

       

            Ob�anské sdružení Lážov 
                        vás zve na 
   „Divadlo v podzám�í“ 
           letní divadelní p�ehlídku 
         v Amfiteátru Káji Ma�íka  
             v Mníšku pod Brdy 
 

                           Program: 
 

                      pátek 14. �ervence     
              G.B.Shaw:  PYGMALION 
                               vstupné 80,- K�  
                     sobota 28. �ervence  
   W.Ebert: GANGSTE�I Z VALENCE 
                                                        vstupné 50,- K� 

                     sobota 4. srpna 
V.K.Klicpera: VESELOHRA NA MOST�                          vstupné 50,- K� 

                    pátek 31. srpna 
Jar.Foglar:  RYCHLÉ ŠÍPY                          vstupné 100,- K� 

 
 

          Vstupenky - v Hostinci Káji Ma�íka 
                        a na tel. 603 228 048 

         
 



 

 

 

Seminá�e pro nové ženy 
Chcete nap�íklad vybudovat d�tské h�išt�, za�ít vydávat místní noviny, kandidovat do 

zastupitelstva? Nelíbí se vám sou�asná politika? Schází vám flexibilní pracovní úvazky a chcete to 
pomoci zm�nit? Fotíte a plánujete uspo�ádat výstavu ze spole�ného sousedského setkání?  

Ob�anské sdružení Žába na prameni hledá ženy ze St�edo�eského kraje, 
které se cht�jí aktivn� podílet na život� sousedské komunity, obce nebo širší 
spole�nosti, ve které žijí. Máte-li chu�, nápad nebo plán, dodáme Vám pot�ebné 
informace, dovednosti a znalosti. V  osmi seminá�ích se dovíte, jak napsat projekt, 
rozjet ob�anské sdružení nebo jak funguje obec a zastupitelstvo. Pom�žeme 
vám zorientovat se v oblasti získávání grant� a v práci se strategickým a 
územním plánem obce. Vyzkoušíte si, jak argumentovat a psát, jak zvládnout 
informa�ní technologie, www stránky, jak prezentovat své názory a ve�ejn� 
vystupovat.   

Seminá�e realizované v rámci projektu Ženy pro ob�anskou spole�nost povedou 
profesionální lekto�i a lektorky. První cyklus osmi seminá�� je p�ipraven pro dvacet ú�astnic a bude 
probíhat od zá�í 2007 do ledna 2008. Jednodenní setkání se budou konat dvakrát m�sí�n� ve �tvrtek v 
Praze. Na dopolední p�ednášky budou navazovat odpolední dílny. Úsp�šné absolventky obdrží 
certifikát. Seminá�e jsou pro ú�astnice zdarma, ob�dy a hlídání d�tí je zajišt�no. 

Podrobn�jší informace jsou na: www.novezeny.eu. P�ihlášky s dotazníkem naleznete v sekci 
Seminá�e. Vypln�nou p�ihlášku pošlete nejpozd�ji do 15.7.2007 na e-mail: tomas@zabanaprameni.cz. 
Kontaktní osoba Tomáš Pavlas telefon: 774 922 135. T�šíme se na vid�nou.  

        

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a 
státním rozpo�tem �R. 

 

Úsp�šné zakon�ení  
školního roku a hezké prázdninové zážitky d�tem, 
odpo�inek na dovolené bez starostí dosp�lým, 
p�eje redakce Zvonice. 
 
 

 

 

 

Omlouváme se za opožd�né vydání dubnové a kv�tnové Zvonice, bohužel ne vše bylo v naší moci. 
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