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Z radnice
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Vážení spoluobčané,
blíží se nejkrásnější svátky roku, svátky vánoční. Jsou to svátky, na které se určitě
všichni moc těšíme, i když jejich příprava je někdy až moc hektická. Každý rok si
s manželkou říkáme, že musíme již v listopadu mít nakoupené dárky, všude uklizeno a
celý prosinec, že si pak budeme vychutnávat kouzlo Vánoc. Bohužel tomu tak jako jiné
roky letos opět není. Zase budeme vše dělat na poslední chvíli a je to hrozná škoda!
Uvědomil jsem si to na Vánočním bazaru, který se konal v neděli 13. 12. na OÚ a který
pořádal Okrašlovací spolek Jíloviště. Při jeho návštěvě na mě dýchla krásná, klidná
vánoční nálada. K vidění, ale i k zakoupení byly připravené krásné vánoční dárečky.
Moc děkuji paní Stefanové i paní Tamchynové za jeho přípravu a využiji této příležitosti
k poděkování dalším občanům, kteří v roce 2009 pomohli obci.
Začal bych paní M. Šedivou a paní D. Tvrdoňovou z OÚ Jíloviště, které vždy
s úsměvem a nadhledem řeší narůstající množství práce na OÚ. Panu Velasovi za
nevděčnou práci při udržování čistoty v obci, ale také panu J. Šťastnému za práci na
úpravně vody a čističce odpadních vod. Nesmím také zapomenout na všechny členy
Okrašlovacího spolku Jíloviště, kteří chtějí mít naši obec hezčí a funkčnější, ale také
děkuji všem sponzorům, kteří finančně přispěli na posvícení, které se díky tomu velmi
vydařilo.
Velké poděkování za práci pro obec v roce 2009 patří také všem členům SDH
Jíloviště, a to hlavně členům zásahové jednotky. Nakonec bych chtěl poděkovat všem
zastupitelům ZO Jíloviště.
Ještě jednou Vám všem moc děkuji.

Vážení spoluobčané,
na závěr mého vánočního přání mi dovolte, abych Vám
všem popřál jménem ZO Jíloviště, OÚ Jíloviště, zástupce
starosty i jménem svým, krásné a klidné vánoční svátky a
hodně štěstí a hlavně zdraví v roce 2010.
Karel Dostálek

Společenská kronika
I závěr letošního roku se stal bohužel ukončením životní pouti
našich tří spoluobčanů.
Ve věku 88 let zemřel pan Antonín Dynda.
Narodil se na severu Čech v rodině sklářů. Sklářskému řemeslu se začal věnovat stejně jako
jeho předkové a jeho bratr. Přišla okupace, II. světová válka a s tím i totální nasazení. Nejprve
v Německu, pak se dostal do Vídně. Ve zbrojařském závodě pracoval se zajatci a nasazenými
občany 14 národností. Již dříve měl velký zájem o poznávání cizích jazyků a využil této příležitosti
k prohlubování svých znalostí a rozvíjení svého mimořádného talentu. Pod různými záminkami
dokázal opustit závod a složil ve Vídni univerzitní zkoušky z několika cizích jazyků.
Po skončení války pracoval krátce u Bati. Zde začal svou činnost v oblasti zahraničního
obchodu, ve které setrval až do konce svého života. Byl pracovitý, pečlivý, upřímný a přímočarý.
Pilně se sám učil a vrátil se ke sklárnám, kde působil v exportu skla, později v Teplicích
v keramickém průmyslu (porcelán apod.) Zde se seznámil se svou ženou Evou, která vděčně
vzpomíná na více jak půl století společného života, který prožila se stále pozitivně naladěným
manželem. Po roce 1948 byl zahraniční obchod centralizován do Prahy.
Pan Dynda měl velmi rád přírodu a to byl možná důvod přesídlení na Jíloviště. Stalo se tak
v roce 1978. Po sametové revoluci byl členem prvního obecního zastupitelstva, které mělo nelehký
úkol, nastavovat nová pravidla komunální politiky. Zajímal se o ochranu životního prostředí.
Velmi se zasadil o zpracování územního plánu obce a zasloužil se o neuskutečnění lavinové
zástavby na loukách a polích kolem Jíloviště.
Své bohaté zkušenosti z prostředí zahraničního obchodu začal sepisovat do různých příruček
Z těch se staly žádané publikace a tak spolu s manželkou publikovali tituly např.: „Česko–anglická
obchodní korespondence“ (též v němčině a španělštině) nebo „Obchodujeme se zahraničím“ apod.
Jejich úspěšnost a potřebnost dokazují opakovaně vyžádaná vydání.
Jeho šarmantní, elegantní postavu už v ulici K Dubíčku neuvidíme, ale knihy s jeho jménem
budou dále zdrojem poznání o zahraničním obchodě pro ty, kteří tyto vědomosti v praxi potřebují.
Podle laskavého vyprávění paní Evy Dyndové

Paní Helena Lišková, rozená Rakušanová, zemřela 6.10. 2009, ve věku 86 let. Na Jíloviště
se provdala ve čtyřicátých letech. Vychovala 4 děti - 3 syny a dceru. Pracovala jako dělnice
v čokoládovně Orion a věnovala se domácí práci pro továrnu Koh-i-noor, která zaměstnávala ženy i
muže nejen v Jílovišti, ale i v jeho okolí. Rozloučení proběhlo v úzkém kruhu rodinném.
Čest její památce.
V sobotu 12. prosince 2009 jsme se rozloučili v trnovském kostelíku Sv. Ducha s paní
Annou Andresovou. Narodila se v roce 1938 v Podbořanech manželům Chmelíkovým jako čtvrté
dítě. Z malého hospodářství v pohraničí se za války musela rodina odstěhovat a Anna se velice
mladá vdala. Toto manželství bylo však rozvedeno a v roce 1970 přišla na Jíloviště do rodiny
Andresů. S manželem Františkem měla dvě děti - dceru Angeliku a syna Františka. Ze statku se
později s rodinou odstěhovala do rodinného domku, který s manželem postavili nedaleko statku
v ulici K Trnové. Tady i její srdíčko na svátek Mikuláše dotlouklo. Každý den několikrát chodila
kolem autobusové čekárny na Pražské ulici do Andresova statku poklidit a podojit ve chlévě,
pomoci v hospodářství tam, kde bylo třeba. Jednou mi řekla: „Já jsem jen prostá venkovská
ženská“.Myslím, že za těmito slovy je skryt celý její život, naplněný těžkou prací a láskou k rodině.
Rodina Andresova děkuje všem za účast na posledním rozloučení, za projevy soustrasti i
květinové dary.
Fatková.

Hasiči
Chlapci ze zásahové jednotky vyjeli v podzimních měsících dvakrát k neohlášenému pálení
v lese (Všenory, Černolice) a v sobotu 12. 12. 09 v 0,30 hodin asistovali při požáru chaty
v Bratřínově. Zde se bohužel nepodařilo požár uhasit a budova vyhořela celá. Byly však ochráněny
okolní chaty i blízký les.
V chodbě hasičské zbrojnice začali opravovat vlhkou omítku.
Průběžně se věnují údržbě hasičské techniky.
Připravili žárovky na „vánočním stromu“ u hasičské zbrojnice.
Čertovská Mikulášská v sobotu 28. 11. 2009 nebyla občany příliš navštívena.
Možná se projevila chřipková epidemie. Hudební skupina ŠARM se líbila a hasiči
děkují všem, kteří je přišli svou účastí podpořit a ocenili pečlivě připravenou
bohatou tombolu.
Kromě členů SDH ochotně cenami přispěli i tito dárci: Lesy Jíloviště –
Ing. J. Hruška a Ing. F. Tobolka, Cukrárna Pod lesem, Motorest Jíloviště a
pan Pavel Šmíd. Děkujeme.

Konec roku 2009

STOLNÍ TENIS
Na tradiční vánoční turnaje srdečně zveme všechny příznivce tohoto sportu ! ! !
Dospělí : 26. 12. 2009 od 8:00 hodin v Restauraci U Hastrmana.
Startovné 50,- Kč
Děti :
27. 12. 2009 od 14:00 hodin v hasičské zbrojnici v Jílovišti.
Nezapomeňte sportovní obuv !!!

ve spolupráci s obcí Jíloviště

PŘEDSILVESTROVSKÝ
OHŇOSTROJ
ve středu 30. 12. 2009 v 19:00 hodin u hřiště
a společenský večer s hudbou v Restauraci U Hastrmana hraje hudební skupina Sdružvoltón – vstup dobrovolný

Začátek roku 2010:
23. ledna 2010: Výroční valná hromada SDH Jíloviště od 17:00 hodin
v Restauraci U Hastrmana.
31. ledna 2010: H a s i č s k ý b á l v Restauraci U Hastrmana.
Začátek ve 20:00 hodin.
Milí přátelé,
rok nám rychle v bohaté činnosti utekl. Děkujeme, že se svou
účastí společně s námi podílíte na naplnění našich akcí.
Mějte klidné vánoční svátky a načerpejte hodně sil do
přicházejícího roku 2010.
Ať je pro nás všechny šťastný a spokojený. K tomu Vám
přejeme hlavně zdraví.
Vaši hasiči

Okrašlovací spolek
Vánoční bazárek na Jílovišti má za sebou svou premiéru.
V neděli 13. prosince 2009 proběhl v prostorách obecního úřadu Vánoční bazárek, pořádaný
Okrašlovacím spolkem Jíloviště. Smyslem akce bylo upozornit na aktivity spolku a symbolický
výtežek akce použít jako jeden ze zdrojů ve prospěch plánovaného projektu rekonstrukce staré
hasičské zbrojnice. Návštěvníci bazaru si kromě nákupu drobných vánočních předmětů a naladění
adventní atmosférou mohli prohlédnout grafické návrhy rekonstrukce objektu staré hasičárny. Rádi
bychom poděkovali za přízeň a finanční příspěvek všem návštěvníkům a navázali na tradici bazárku
v předvelikonočním období v druhé polovině března 2010.
Za Okrašlovací spolek Gabriela Tamchynová

Mateřské centrum Klubíčko
Dne 24. října se v Restauraci u Hastrmana konala podzimní výtvarná dílna Barevný podzim.
Pro děti byly připraveny nejrůznější výtvarné aktivity: lepení stromů z listí, vyrábění draků, tvoření
podzimních strašidýlek z dýní, či lepení barevných papírových jablíček. Podle mého názoru šlo o
velice příjemně strávené dopoledne rodičů s dětmi.
V příštím roce bude hudební škola Yamaha v Jílovišti opět nabízet hudební program pro
děti:
1) Robátka – určen pro děti od 4 do 18 měsíců. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti
zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických
zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.
2) První krůčky k hudbě – určen pro děti od 18 měsíců do 4 let. Obsahem Prvních krůčků jsou
jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na
rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností).
3) Rytmické kroky – určen pro děti od 4 do 6 let. Jde již o cílenou hudební průpravu. Děti
zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi (hra na
flétnu a rytmické nástroje).
Těšíme se na Vás na některé z příštích výtvarných dílen, či na některém z hudebních
programů.

Vánoční hodování
Každá rodina má představu tradičních Vánoc pravděpodobně jinou. Ke každé však jistě patří
méně či více nazdobený vánoční stromeček, jedle, smrk i borovička, voňavé sladké cukroví a
bohatě prostřený stůl plný lákavých dobrot, na kterých si pochutnáváme, ať už jsme zdraví nebo
nemocní.
Zatímco zdraví si mohou dopřávat laskominy bez vážnějšího rizika, že ohrozí svůj zdravotní
stav, osoby s některými zdravotními potížemi by měly i ve svátečním čase dodržovat jednoduché
zásady. Opatrní by určitě měli být ti, kdo bojují s nadváhou, mají zvýšený cholesterol nebo
žlučníkové potíže.
Na paměti také mějme, že ani zdravému člověku nesvědčí přejídání a nadměrný přísun
energie ve večerních hodinách. Kdo by však odolal smaženému kapru a bramborovému salátu?
Tak snad jen drobná rada na závěr: „Na menším talíři se zdá porce větší.“
A neodpustím si jedno pokušení v podobě zajímavého receptu na vánoční cukroví, který
jsem dostala od své sestry Aleny. Má zajímavý postup i výsledek a možná ho opravdu měl rád
„tatíček Masaryk“.
Masarykovo cukroví.
20 dkg celých vlašských ořechů
20 dkg polohrubé mouky
10 dkg moučkového cukru
20 dkg másla (raději méně a dle potřeby přidat)
1 lžička kakaa
1 žloutek
Celé ořechy namočíme na 1 hodinu do studené vody. Vysušíme a smícháme s ostatními
přísadami. Z těsta uděláme válečky o Ø 2 cm a necháme do druhého dne v chladu. Druhý den
nakrájíme na plátky (1 cm) a upečeme. Teplé můžeme obalit v moučkovém cukru.
Dobrou chuť !
Převzato z VZP – Pohoda, Fatková

Vánoční omalovánky
Děti, až budete mít dlouhou chvíli, nebude počasí ani na bruslení ani na sáňkování, můžete
si vybarvit tento obrázek.
Připomíná narození Ježíška v městě Betlémě. Nad šťastnou rodinou svítí jasná hvězda, která
přivedla do chléva k narozenému Ježíškovi mnoho poutníků. Všichni poklekli, pozdravili ho a
bohatě obdarovali. Kolem Ježíška se linula nazlátlá záře a všichni lidé kolem něho se cítili velmi
šťastni. A to buďte i vy!

PF 2010

Vánoční a novoroční přání všem čtenářům
Zvonice
Vážení čtenáři Zvonice,
rád bych na tomto místě poděkoval všem přispěvatelům do letošní Zvonice a všem, kteří se na
vytváření Zvonice v letošním roce podíleli. Rád bych poděkoval společnosti Srba Servis, s.r.o., díky
jejíž finanční podpoře bylo pro obec v posledních 2 letech vydávání Zvonice snazší. Rad bych také
poděkoval společnosti Casus Direct Mail, a.s., díky které je vánoční číslo barevné.
Vážení spoluobčané, budeme rádi za Vaše nápady, podněty a příspěvky, aby obecní zpravodaj
Zvonice byl pokud možno stále lepší.
Rád bych na tomto místě jménem redakce popřál všem krásné prožití vánočních svátků a mnoho
pohody, zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
za redakci Zvonice Jan Vorel
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