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Liliovník tulipánokv tý

Z radnice
VZPOMÍNKA NA BÝVALOU
ULBRICHOVOU, CSc.

STAROSTKU,

PANÍ

RNDr.

MARII

Dne 17. dubna 2008 v ranních hodinách zem ela bývalá starostka naší obce,
paní RNDr. Marie Ulbrichová. Byla starostkou od roku 1990 až do roku 1998. V další ásti Zvonice
si p e tete její životopis a vzpomínku na ni od paní L. Fatkové. Jako p ipomenutí na dobu jejího
starostování uve ej ujeme její lánek, otišt ný ve Zvonici . 11 v roce 1997. Myslím, že její slova
se velmi hodí i do dnešních dn .
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VANDALOVÉ A ZLÍ LIDÉ
Nechápu a nerozumím tomu, jak n kdo m že ukrást st echu z autobusové zastávky na
Strakonické sm rem na Prahu na Cukráku (obec tato oprava bude stát 10 000,- K ), jak n kdo m že
vyhodit 25 pytl odpadk na louku Na Michov (jejich likvidace bude stát obec 2 500,- K ), jak
n kdo m že p ed OÚ vyvrátit dopravní zna ku, jak n kdo m že vyhodit z auta fenu s malým, ani ne
p tined lním št átkem u okál atd. Moc si p eji, tak jako si to p ála ve svém lánku paní
M. Ulbrichová, aby t ch zlých a nenávistných skutk ubývalo, ale bohužel tomu, tak není!
Karel Dostálek

P IPOJENÍ NOVÉHO VRTU DO VODOVODNÍHO SYSTÉMU OBCE
Pro nás pro všechny je velmi dobrá zpráva, že do dnešního dne se nedovážela voda do
vodojemu na Cukráku. Vodojem je totiž stále plný.
Denní spot eba vody se pohybuje od 95 do 120 m³, ve výjime ném p ípad dosáhla 150 m³.
Jak jsem Vás již informoval, na vým nu zarostlého vodovodního adu od prameništ Jeptiška
k podchodu na Trnovou jsme požádali o dotaci na Krajském ú ad St edo eského kraje. Ta již byla
schválena radou Krajského ú adu a eká se jen na schválení zastupitelstvem kraje, a proto si
myslím, že termín zahájení této investi ní akce je reálný v m síci ervenci. Naopak p ipojení
nového vrtu do vodovodního systému obce se opozdilo. Zatím na tuto stavbu probíhá územní ízení,
ale ihned po nabytí právní moci požádáme o stavební povolení. Pak již bude zbývat „pouze“ sehnat
finan ní prost edky a investi ní akci realizovat.
Karel Dostálek

LÁNEK ZASTUPITELE OBCE KLÍNCE, PANA VLADIMÍRA
V KLÍNECKÝCH NOVINÁCH . 13

ECHA,

S laskavým svolením pana V. echa uve ej ujeme jeho SLOVO ÚVODEM, které bylo
otišt no v posledních Klíneckých novinách . 13. Myslím, že je pou né si tento lánek p e íst už
proto, že jeho slova platí i pro naši obec.

Slovo úvodem
Milí sousedé,
je to k neví e, ale je to práv rok, kdy jsme vás takhle oslovil poprvé. Za tu dobu se kolektivu
naší redak ní rady poda ilo p es všechny problémy, které se kolem novin vyrojily, vydat celkem
t ináct ísel a zachovat pravidelný rytmus jedno íslo m sí n . Což je v amatérských podmínkách
jist docela úctyhodný výkon. Ohlasy na úrove Klíneckých novin mimo naši obec byly vesm s
velice p íznivé a jejich úrove byla hodnocena velice kladn . Já osobn si neskromn myslím, že se
nám poda ilo vytvo it periodikum, které m lo vysokou kvalitu a bylo i dostate n pestré, takže si
v n m mohl n co zajímavého najít asi každý.
Když se ale zamyslím nad tím, co jsme KN vložili do vínku hned v prvním ísle, musím
bohužel konstatovat, že se nám nepoda ilo splnit to hlavní, co jsme si p edsevzali a eho jsme cht li
dosáhnout. Cituji ze svého úvodníku z kv tna lo ského roku: Chceme zd raznit, že tyto noviny
budou nejen pro všechny, ale i všech. Znamená to tedy, že se na jejich obsahu m že aktivn podílet
úpln každý, kdo má chu n co napsat o emkoli, co ho zajímá nebo trápí. … Pokud se vše poda í,
stanou se Klínecké noviny m sí níkem, který bude ob any informovat o práci zastupitelstva,
stanoviscích zastupitel i o názorech, p áních a stížnostech ob an . Tedy o všem d ležitém, co se
v Klínci a jeho okolí d je. Když se zamyslím nad tím, zda KN jsou opravdu noviny všech obyvatel
Klínce, pak musím s politováním konstatovat, že tomu tak není. Skoro všichni si je sice rádi a
pe liv p e tou, ale že by se naprostá v tšina Klíne ák n jak zapojila do jejich obsahu, to bohužel
z stalo jen zbožným p áním. Když se spolu ob as setkáváme, má spousta lidí celou haldu stížností,
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problém , jsou naštvaní na kdeco a mají hromadu nápad , ale když je lov k vyzve, aby své názory
vyslovili nahlas, dostanou výraz, jako by uvid li erta. Ve vsi je tedy po této stránce až velebné ticho
a navenek jsou tedy vlastn všichni se vším zcela spokojeni. Naprostá v tšina zastupitel v etn
starosty noviny programov ignoruje a celá velká skupina spoluob an je p ímo bojkotuje.
Mohu vás ujistit, že dát dohromady jedno íslo KN je opravdu mimo ádn náro ná záležitost
a to jak asov , tak i organiza n . Tohle všechno lov k rád ud lá, když má pocit, že to všechno
hon ní, ponocování a vymýšlení má n jaký smysl. Že to p ináší n jakou odezvu a že se da í trochu
rozhýbat stojaté klínecké vody a p im t lidi k n jaké aktivit . Po té ro ní zkušenosti musím ale
bohužel konstatovat, že apatie v tšiny zdejších lidí je až zarážející. A najednou si musím položit
otázku, jaký to všechno má vlastn smysl.
Odpov jsem dlouho odsouval, ale ro ní výro í m p im lo k tomu, abych si kone n zcela
poctiv odpov d l na otázku, jestli se mi ješt chce v téhle práci pokra ovat. A zcela poctiv jsem si
musel odpov d t, že ne. Nechci už jen s uzou kým okruhem spolupracovník tla it tu káru do kopce
a všude vid t jen pevn zav ené dve e a zatažené záclony. Proto jsem se ist sám za sebe rozhodl,
že tímto íslem, které jsem se zase pokusil p ipravit v co nejlepší podob , svou práci šéfredaktora
KN kon ím. Nemám už žádnou motivaci investovat sv j as, kterého mám opravdu hrozn málo, do
n eho, co jsme si p edstavovali úpln jinak. O nedostatku asu sv d í ostatn i to, že tohle íslo
vychází se zna ným zpožd ním. Nenašel jsem tentokrát prost dost volných chvil, což by do
budoucna jist nebylo lepší. A nemám už motivaci chyb jící as nahrazovat no ní prací, kdy jsem
sed l t eba do t í do rána, protože jsem cht l všechno stihnout v termínu, který jsme si ur ili.
K mému rozhodnutí p isp lo i to, že zastupitelstvo bez mého souhlasu rozhodlo, že za noviny
budou ob ané v budoucnu platit. Já jsem p esv d en, že tím by zmizela p vodní idea informovanosti
všech, protože k ásti lidí by se tak noviny prost nedostaly. Nemyslím si, že by obec vydávání
novin tak finan n ruinovalo a že by si je nemohla dovolit.
Rovn ž se nepoda ilo dostat informace, v KN obsažené, mezi širší ve ejnost. Jejich
internetová verze postupn zanikla a p es mé urgence se je nepoda ilo obnovit. Nejsem si jistý, jestli
to byla náhoda. Spíš bych ekl, že si ur ité kruhy prost nep ály, aby si to, co se v KN píše, mohl
p e íst i n kdo z jiných kout republiky.
Až komicky p sobí volání r zných lidí po tom, že nemají jak do novin p ispívat. Z ídili jsme
jim poštovní adresu, schránku, kam mohou p ísp vky vhodit a dokonce i mailovou adresu. Od té
doby na mail p išel jediný p ísp vek, navíc s p ílohou, která se nedala otev ít a na mé žádosti o
poslání v novém formátu už odesilatel nereagoval. Do schránky tu a tam n kdo n co hodí, ale
omezuje se to výhradn na kuchy ské recepty. Poštou nep išlo nic. Bez podpory tená jsou ale
obecní noviny k ni emu, což je pot eba si íci otev en .
A jen tak na okraj – na mou výzvu po založení p ípravné skupiny, která by spolupracovala na
p ípravách d stojných oslav sedmistého výro í Klínce, zareagovali jen sportovci. Jinak nikdo. No, to
se z ejm dalo ekat, že?
Chci touto cestou pod kovat všem svým skv lým spolupracovník m a spolupracovnicím,
jejichž jména najdete na konci novin v tiráži. Jsem p esv d en, že se nám poda ilo dát dohromady
mimo ádný kolektiv, který pracoval spolehliv jako hodinky a vypracoval se na úrove , kterou nám
ostatní obce mohou závid t.
Mé rozhodnutí skon it je jen moje osobní a nemusí to nutn znamenat, že KN skon í. Pokud
se najde n kdo, kdo je udrží p i život , má možnost to ud lat a celou tuto zavedenou zna ku mu rád
odevzdám. Ud lat noviny podle svých p edstav mají te možnost nap íklad naši stálí kritici, kterým
náš styl nikdy nevon l a kte í d lali co mohli, aby nám naši práci znep íjemnili. Te mohou
p edvést, jak by m ly vypadat ty zcela správné a hlavn k vedení obce loajální noviny.
P eji Klínci všechno dobré a kdo ví? T eba se v n jaké p ízniv jší atmosfé e budeme zase na
jejich stránkách setkávat. Neod íkám se do budoucna této práce zcela. Jen bych musel mít v tší

4

pocit, že tyto noviny spoluvytvá ejí svými názory a podn ty i ostatní spoluob ané. Te
bohužel nemám.

ten pocit

Vladimír ech

ZALOŽENÍ OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ
Dne 15. 5. 2008 bylo Ministerstvem vnitra R zaregistrováno ob anské sdružení
„Okrašlovací spolek obce Jílovišt “ a bylo mu p id leno I O 22735861. Ze stanov vyjímám to
nejd ležit jší
l. II
Cíle innosti
Cíle sdružení jsou:
pé e o území obce Jílovišt ,
návrh, p íprava a realizace ve ejn prosp šných staveb nebo jejich ástí v katastru obce
Jílovišt ,
zlepšování života pro obyvatele v obci Jílovišt ,
ochrana životního prost edí v obci Jílovišt ,
ochrana ve ejného zdraví,
tvorba prost edí bezpe ného z hlediska dopravy, p edevším p ší a cyklistické
ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované
krajiny,
ochrana zelen v obci Jílovišt .
l. III
Nápl a formy innosti
1) Nápl

innosti odpovídá cíl m sdružení.

2) Hlavní formou dosahování cíl sdružení je poskytování obecn prosp šných inností
v oblastech zlepšování života obyvatel v obci Jílovišt a ochrana životního prost edí,
zejména:
ú ast p i jednáních a ízeních s volenými i správními orgány,
soust e ování a poskytování informací (uvnit sdružení i vn ),
organizování ob anských kampaní a peti ních akcí v souladu s cíli sdružení,
osv tová innost,
po ádání sbírek a dobro inných akcí.
l. IV
lenství ve sdružení
1)

lenem sdružení m že být fyzická i právnická osoba (starší 15 let)

2) P ihlášku ke lenství p ijímá lenská sch ze. Pro p ijetí lena je pot eba prostý souhlas lenské
sch ze.
Atd.
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l. IX
Zásady hospoda ení
1) Sdružení je neziskovou organizací. P ípadné p íjmy budou tvo it dary, dotace a granty a budou
používány na innost sdružení. Dalšími p íjmy mohou být p íjmy z innosti, která je v souladu s
cíli sdružení (publikování, n jaké služby…) Sdružení m že uzav ít smlouvu o spolupráci s
právnickou osobou pro finan ní zajišt ní svých aktivit.
2) Výdaje sdružení jsou zam eny na uskute ování cíl sdružení v souladu s formami inností
podle t chto stanov a rozpo tem sdružení.
atd.
Jménem p ípravného výboru bych cht l vyzvat všechny obyvatele naší obce starší 15
let, kterým není lhostejné prost edí, v n mž žijeme, aby se do innosti tohoto ob anského
sdružení zapojili. První akcí bude rekonstrukce staré hasi ské zbrojnice, nacházející se
v centru obce poblíž autobusové zastávky, na kapli.
Za p ípravný výbor ob anského sdružení „Okrašlovací spolek obce Jílovišt “
Tomáš Vejnar

Hasi i
D kujeme všem ob an m Jílovišt za p ipravený železný šrot. Jeho sb r 12.4.2008 byl pro
náš sbor úsp šný a p inese finan ní podporu pro další innost SDH.
Že je poslední dubnový den dnem aprílovým, si vzpomene málokdo. Pálení arod jnic však
o ekává v naší vsi snad každý. Nejvíce se t ší „malé arod jnice“, které p icházejí
v posledních letech vždy k ohni „provád t své reje“. Našim chlapc m dalo hodn práce p ipravit
hranici i celé zázemí svatojakubského ve era. Kluci, bylo to moc p kné, díky ! A májka se také
povedla a vydržela ! ! !

Branný závod Karla Koša e - jubilejní XX. ro ník - sobota 10. 5. 2005
Jako v p evážné v tšin p edešlých ro ník , ani letos nezklamalo
po así a velmi dob e p ipravený závod dvojic provázelo sluní ko celý
den. Trasu vybrala osv d ená dvojice J. Fatka a M. Pet ík st.
z Jílovišt . S mapkami pro závodníky si „vyhrál“ velitel našeho sboru
J. Michel. P ipravil jich celkem šest a dokonce m ly r zná m ítka .
Poslední byl letecký snímek Lipenc starý 70 let. Pro dvojice to bylo
hodn zajímavé, seznamovaly se s trasou závodu postupn a n kdy jim
mapka ukázala jen cestu z jednoho stanovišt na druhé. Na trase je
ekalo celkem 10 kontrol. Prokazovaly na nich své znalosti, schopnosti
i zdatnost a odvahu. Nechyb la tradi ní st elba, uzlování, závodníci p ekonávali padlý kmen,
odpovídali na otázky testu z pravidel silni ního provozu a znalostí mezinárodních sv tových dn
podle PIS.
Množství mapek nebylo prvním p ekvapením pro závodníky. Tím byl již autobus
(se zap j ením ochotn vypomohli z isovic), který je odvezl na ostrý start k ob erstvení paní Lídy
na Varadov – Jiráskov tvrti. Podél Všenorského potoka se dostali k silnici z Jílovišt na Všenory,
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pak museli do kopce na Kámen (414 m), po h ebenu nad Berounkou a pak dol k ece, kde mnohé
zdržela v tom horku hospoda U Tetaur . Po p ekonání vzdálenosti mezi chatami na Kazín a
prvními domky v Lipencích byl do cíle v lipenecké hasi ské zbrojnici už jen kousek.
Na startu dostali závodníci provázek a sví ku. Provázkem si museli p ivázat k t lu
libovolným zp sobem polínko, u íznuté na K6, a p inést ho do cíle. Tam všichni zapálili i donesené
sví ky u ráme ku s fotografiemi všech, kte í: „Stále jsou ( a jdou) s námi“, p estože se již žádného
„bra áku“ nezú astní. O tuto „choreografii“ závodu, vyhodnocování, diplomy, letos i medaile pro
vít ze, se postarala B. Koša ová z Lipenc . Všichni ú astníci BZKK - závodníci, rozhod í i
organizáto i, dostali také Pam tní list a odzná ek jako upomínku na jubilejní ro ník závodu.
V kuchyni lipeneckých hasi „vládli“ F. Soldát, J. Rozto il a J. Vladyka st.. Uva ili gulášek
s knedlíkem a dobrou uzenou polévku. Tekutiny dopl ovali všichni podle pot eby. K poslechu a pak
i k tanci hrála skupina Ba ani.
A kdo z 31 dvojic získal putovní pohár vít z ?
V kategorii mladších 18 – 39 let :
1. Karel Kobliha a Josef Vladyka

- Lipence

2. Michal Pet ík a Tomáš Prskavec

- Jílovišt

3. manželé Markéta a Martin Pavlí kovi - Lipence
V kategorii starších 40 – dokud m žeš :
1. manželé Petra a Petr Markovi

- Jílovišt

2. manželé Jitka a Karel Kr tovi

- Lipence

3. Miriam Nekolná a Zuzana Grösslová

- Lipence

Další naše „želízko v ohni“, Dáša Novotná a Zden k ámský , obsadili tvrté místo . Ostatní
4 místa už pat ila jen lipeneckým, víc dvojic jsme v této kategorii nem li. P ekvapili však naši
mladí, kterých se postavilo na start trnáct.z 23 dvojic. Jen tak dál! Nejstarší ze starších byli op t
brat i Pavel Fatka a Jarda Fatka. Dohromady jim bylo 119 let
Z desetileté statistiky vít z se d lí první místa rovným dílem ve starší kategorii a v mladší
mají lipene tí o jedno vít zství více :
starší

mladší

1999 – Jílovišt , manželé M. a J. Sta kovi

Lipence, manželé K.a J. Vladykovi

2000 – Jílovišt , manželé R. a S. Vítkovi

Lipence, manželé M. a M. Pavlí kovi

2001 – Lipence, manželé Z. a J. Fatkovi

Jílovišt , Mir. Pet ík a R. Moure ek

2002 – Lipence, R.Hájek a E.Šolcová

Jílovišt , T. Grim a F. Kordiak

2003 – Lipence, manželé Z. a J. Fatkovi

Jílovišt , R. Moure ek a V. Pešava

2004 – Jílovišt , manželé P. a P. Markovi

Lipence, manželé M. a M. Pavlí kovi

2005 – Lipence, manželé Z. a J. Fatkovi

Lipence, manželé M. a M. Pavlí kovi

2006 – Jílovišt , D. Novotná a Z. ámský

Lipence, manželé J. a K. Kr tovi

2007 – Lipence, manželé Z. a J. Fatkovi

Jílovišt , Mich. Pet ík a T. Prskavec

2008 – Jílovišt , manželé P. a P. Markovi

Lipence, J. Vladyka a K. Kobliha

Pod kování pat í všem, kte í pomohli s p ípravou, i t m, kte í se postavili na start. Bez
nikoho z nich by BZKK nemohl být. Tak za rok se zase sejdeme !!!
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Okrsková sout ž v požárním sportu – Klínec 17. kv tna 2008
Do p íprav na arod jnice a pomoc s nácvikem malých hasi na sout ž Plamen se muselo
našim inným chlapc m vejít ješt zkoušení požárního útoku muž a žen pro okrskovou sout ž
v Klínci.
Za ženy odjelo reprezentovat SDH Jílovišt sedm d v at pod vedením „trenéra“ K. Špa ka :
Marie Kirchmanová, V ra Mihálová, Lucka ámská, Monika ámská, Petra Marková, Ver a
Marková a Jana Marková. Vybojovala 2. místo za ženami z isovic. Po ukon ení všech okrskových
sout ží na okrese Praha – západ však dosáhla postupového asu a 31. kv tna 2008 pojedou na
okresní sout ž do Okrouhla.
I muž m se postup do dalšího kola poda il, p estože obsadili v Klínci až 3. místo. Závodil :
Michal Pet ík, Karel Neuman, Martin Zima, Tomáš Trkovský, Tomáš Cígler, Petr Šmíd a Pavel
Krišt fek.
Ob ma družstv m g r a t u l u j e m e !
Zprávy za SDH zpracovala Fatková.

8

Nevšední dny roku ….
Zakryjte si pravou ást textu a zkuste odpov d t na otázky z testu hasi ského branného
závodu: „Který ze sv tových dn je vyhlášen
4. kv tna

30. kv tna

a) Den Slunce

( 3.5.)

b) Sv tový den vysokého krevního tlaku

(14.5)

c) Den hasi

( 4.5)

d) Mezinárodní den rodiny

(15.5)

a) Sv tový den proti násilí na seniorech

(15.6)

b) Den soused

(30.5)

c) Mezinárodní den porodních asistentek

( 5.5)

d) Sv tový den potravin
3. ned li v ervnu

(16.10)

a) Den matek
b) Den otc

(dob e)

c) Mezinárodní den senior

(1.10.)

d) Sv tový den venkovských žen

(15.10)

Jak tyto dny vznikly?
Den hasi se slaví od roku 1990 z podn tu Svazu požární ochrany, v den sv. Floriána, patrona
ochrany p ed požáry.
Mezinárodní den rodiny, OSN jej vyhlásila poprvé roku 1994.
Svátek soused byl poprvé v R slaven r. 2006, tradici založil r. 1999 v Pa íži bývalý pa ížský
zastupitel Atanase Périfan. Cílem je sblížení lidí, kte í spolu obývají jeden d m, ulici nebo tvr .
Nestálo by za to ozna it si tento den v kalendá i ?
Ve vý tu n kterých dní m žeme pokra ovat n kdy p íšt , každý je n ím zajímavý.
Také m síce mají svá poslání, která si už tolik nep ipomínáme. erven je nap . m síc myslivosti.

D tský sportovní den 7. 6. 2008 na h išti
v Jílovišti.
Po úsp šném D tském dni, který pro d ti a jejich doprovody po ádal CINEMA HOTEL
JÍLOVIŠT v areálu hotelu 1. ervna 2008, p išli chlapci a d v ata na místní sportovišt , kde pro n
p ipravil osv d ený tým dobrovolník pod vedením V. Pospíšilové a M. Hrubé sportovní sout že.
Školní d ti ve v ku 7 – 15 let byly rozd leny podle narození do 7 skupinek a závodily
v p tiboji. Ti starší, tradi n prov ovaly svou mušku ve st elb ze vzduchovky, b hu, hodu
granátem i tenisovým mí kem na plechovky a nov si mohly vyzkoušet lukost elbu. Mladší, co ješt
do školy nechodí, m ly trojboj bez st ílení vzduchovkou a lukem. Všichni si mohli pro zábavu
„zalovit rybá ským prutem“ rybi ky ve škopíku s vodou.
Voda byla hlavní atrakcí našich hasi – K. Špa ka, R. Moure ka a bratr Pet íkových. D ti
si m ly možnost vyzkoušet st íkání hadicemi do nást ikových ter , které když se naplnily, sepnuly
sv telné a zvukové znamení, nebo klasické pumpování džberovkou, tak jako na závodech mladých
hasi . Nejv tším zážitkem pro d ti byla ukázka st íkání vodním d lem na hasi ském aut . Také si
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skoro všechny zkusily držet proudnici p i st íkání za asistence K. Špa ka. Je jasné, že za radostného
k iku byli všichni na cvi ném h išti celí umá ení.
A to ješt d ti ekala disciplína poslední – prokousat se velkými kolá i k zape ené minci.
Na opékání bu tík je po adatelé proz eteln pozvali už po skon ení závod ní, než se vyhodnotí
výsledky. Na chvíli se totiž nad h išt m objevily deš ové mraky a trochu i zapršelo.
14 nejmenších chlapc a d v átek ve v ku 2 - 4 roky si odneslo diplom za ú ast na D tském
sportovním dni. Z rozhlasu v klubovn fotbalist jmenoval „komentátor“ odpoledne, M. erný,
všechny zú astn né a tyto vít ze:
Trojboj 5 – 6 let, chlapci: 1. Vermach Tomáš
2. Grim Nicolas
3. Kova ík Patrik
P tiboj : 7 – 8 let, d v ata: 1. erná Hana
2. Veselá Anna
3. Ježková Simona
P tiboj 9 – 10 let , d v ata:1. Šmídová Zuzana

chlapci: 1. Grim Tomáš

2. Rybárová Veronika

2. erný Milan

3. Adresová Isabela

3. Vítek Hanuš

P tiboj 11 – 12 let, d v ata: 1. erná Simona

chlapci: 1. Nový Old ich

2. Tymichová Natálie

2. Rybár Dominik

3. Vítková Johana

3. Ježek Patrik

P tiboj 13 – 15 let, d v ata: 1. K enková Dominika

chlapci: 1. Kratochvíl Filip

2. Krej ová Jana

2. Andres František

3. Pe inová Petra

3. Rada Martin

Po adatelé odpoledne dob e p ipravili, rodi e d tí ochotn pomohli jako vedoucí skupinek
(V. erná, J. Šmídová, B. Kratochvílová, M. Kirchmanová, I. Veinhaunerová a B. Šedivá) i na
disciplínách (manželé Hude kovi – st elba ze vzduchovky, J. Grimová a J. Kratochvíl – hod
granátem, L. Ježek – b h na 60 a 30 m, N. Tymichová – hod na plechovky, D. Pospíšilová,
R. Hude ková, M. Rákosníková – lukost elba ). Obec p isp la finan ní ástkou na drobné ceny.
Pod kování pat í všem, kte í dop áli více jak 50 d tem užít si hezké spole né odpoledne.
Pevn v íme, že se p íští rok zase na h išti sejdeme!
- Fa -
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Ohlédnutí za D tským dnem
V ned li 1.6.2008 se v areálu Cinema Palace Hotel na Jílovišti uskute nil den otev ených
dve í. Tato akce byla spojením oslav D tského dne s množstvím atrakcí pro malé i velké a sou asn
seznámení ve ejnosti s možnostmi vyžití v nov otev eném areálu.
Návšt vníci mohli poznat p ív tivé pojetí jízdárny a nov otev eného jezdeckého oddílu.
K vid ní byly ukázky parkuru a drez ry na hudební doprovod, ale také si každý mohl na vlastní k ži
vyzkoušet pohled na sv t z ko ského sedla. Pro každého tu byly k dispozici i ko árové vyjíž ky do
okolí hotelu.
Zcela nov zde byla také otev ena p j ovna motorových t íkolek, op t s možností zdarma si
vyzkoušet projíž ky na t chto atraktivních strojích. A nutno íci, že zájem byl opravdu veliký - na
tato svezení se stály nejv tší fronty.
Další novinkou bylo v rámci akce otev ených dve í seznámení s masážním a kosmetickým
salonem v Japonském salonku v budov hotelu. Zájemci se mohli seznámit s nejlepšími japonskými,
tibetskými a dalšími sv tov známými kosmetickými a masážními p ípravky, vycházejícími z
istých p írodních produkt a tradi ních orientálních receptur. Zdarma tak mohli návšt vníci
konzultovat individuální pot eby a problémy své pleti, ale také další zdravotní potíže, od kterých
m že asto odpomoci reflexní terapie, orientální masáže nebo reiki. P íjemným p ekvapením byl
zájem nejenom z ad žen, ale také muž . Kone n - prvním klientem, který si vyzkoušel masáž, byl
práv muž.
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D tský den si d ti užily také jízdou na kolob žkách a nejr zn jšími sout žemi zru nosti na
tenisových kurtech.
O zakon ení p íjemn stráveného dne se postarala hudební skupina Twins, která svoji
produkci umístila hned vedle venkovního altánu s ob erstvením, který byl pro mnohé vyhledávanou
oázou uprost ed teplého a slune ného dne.
Všem více než 200 návšt vník , kte í se D tského dne zú astnili, d kují organizáto i akce a
personál areálu Cinema Palace Hotel.

Sportovci - fotografie z vycházek turist
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Post ehy z našeho okolí
Velmi ráda chodím na procházky do p írody a cht la bych se pod lit se tená i Zvonice o své
dojmy z našeho okolí.
Musím íci, že je opravdu obdivuhodné, jakým zp sobem se stará pan František Andres ml. o
pozemky v celém okolí obce. Pole i louky jsou vzorn upravené, vypadají jako jedna velká zahrada.
Nikde nejsou žádné k oviny a suchá tráva, vše je pe liv udržováno. Mohu konstatovat, že s tak
pracovitým lov kem jako je on, jsem se ješt nesetkala. Má opravdu velký smysl pro po ádek a
krásu svého okolí.
Na okraji lesa u h bitova, kde se otevírá malebný výhled na Jílovišt , a ješt dále, až na druhý
b eh Vltavy, vybudoval ve svém volném ase krásné p írodní posezení z pa ez strom . Myslím, že
si zaslouží ocen ní ze strany nás ostatních spoluob an , nebo se p i svých výletech do p írody
m žeme kochat pohledem na zem d lsky obd lávanou a zárove kultivovanou krajinu. Pan Andres
je mladý lov k, který má v elý a citlivý vztah k p írod , je to pravý hospodá . Kéž by takových
bylo víc.
Jaroslava Stíbalová
P.S. P ikládám n kolik fotografií jako inspiraci k procházkám v našem okolí.
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RNDr. Marie Ulbrichová, Csc.
Narodila se 19. 3. 1935 v N meckém (Havlí kov ) Brod v rodin evangelického fará e Jana
Smetánky. Pok t na byla v evangelickém kostele v Horní Krupé svým d de kem, fará em Aloisem
Bílým.
Vychodila obecnou školu v Dolní Krupé, za války pak navšt vovala tzv. Hlavní školu
v N meckém Brod . Po skon ení války studovala nižší gymnázium v áslavi.
Po p est hování do Prahy neprošla „sítem kádrového ízení“ školské reformy Z. Nejedlého.
Tudíž nepostoupila z kvarty do kvinty gymnázia na Santošce. Po n kolika odvoláních jí bylo
povoleno studovat na Vyšší zdravotnické škole obor zdravotních laborant , který byl v té dob
napln n „kádrov neodpovídajícími“ žáky jako byla moje maminka. Zde se však rozhodlo o jejím
dalším profesním zam ení ve zdravotnictví. V roce 1953 s vyznamenáním na této škole maturovala.
P estože po maturit nastoupila okamžit do zam stnání, nikdy se nerozlou ila se svým snem
vysokoškolského studia. Dvakrát se pokusila o p ijetí na Léka skou fakultu a jedenkrát zkusila p ijetí
do ve erního studia na P írodov decké fakult , obor biochemie, ale op t bez úsp chu. V roce 1956
veškeré pokusy vzdala.
V letech 1953 – 1956 pracovala v biochemických laborato ích Ústavu klinické a
experimentální chirurgie v Praze–Kr i. V roce 1956 p ešla do Laborato e pro d tskou pneumologii
p i IV. D tské klinice Fakulty všeobecného léka ství, kde pracovala až do roku 1961.
V roce 1959 se poprvé provdala za Františka Malkovského. Z manželství se v roce 1960
narodil její jediný syn Tomáš Malkovský.
Manželství bylo po dobu trvání pod tlakem vn jších nep íznivých okolností a v roce 1962
bylo rozvedeno. Oba však z stali po celý život p áteli.
Od roku 1962 žila se synem a s maminkou sama v Praze na Smíchov .
V roce 1961 po skon ení mate ské dovolené za ala pracovat v biochemické laborato i
Výzkumného ústavu t lovýchovného a v dob po rozvodu p ijala nabídku studovat dálkov na
P írodov decké fakult , na tehdy nov otev eném oboru zdravotní biologie. V ervnu 1969 na této
fakult úsp šn promovala. Specializovala se na obor biologické (fyzické) antropologie a v roce
1972 prošla zdárn rigorózním ízením a obhájila titul RNDr. P es všechny reorganizace ústavu,
který byl pozd ji p eveden pod Fakultu t lesné výchovy a sportu zde setrvala a pracovala jako
v decký pracovník. A koliv stále nesla stigma svého p vodu, poda ilo se jí v roce 1985 úsp šn
obhájit v deckou hodnost Csc.
P es tento handicap a opožd ný za átek profesionální dráhy si p ece jenom vydobyla ur itého
místa: byla lenem eskoslovenské (pozd ji eské) antropologické spole nosti p i SAV, lenem
Evropské antropologické asociace, Mezinárodní kinantropologické spole nosti a Japonské
antropologické spole nosti. Je spoluautorkou u ebnice funk ní a sportovní antropologie, která je
zatím jedinou u nás, používané na p írodov deckých, pedagogických fakultách a na fakultách t lesné
výchovy.
Vrcholem a záv rem její odborné kariéry bylo ud lení pam tní medaile dr. Aleše Hrdli ky,
kterou na návrh antropologické spole nosti obdržela v roce 1995 v Humpolci.
Po politických zm nách v roce 1989 dostala možnost si také vyzkoušet práci ve ve ejném
život . Od roku 1990 až do roku 1998 byla starostkou obce Jílovišt , kde od roku 1980 žila se svým
druhým manželem MUDr. Janem Ulbrichem, Csc. Po dv volební období byla rovn ž p edsedkyní
Sdružení obcí mníšeckého regionu a druhé volební období též lenkou Kolegia p ednosty Okresního
ú adu Praha–západ.
Tak ka až do své smrti vykonávala funkci p ísedící u Okresního soudu Praha – západ.

14

Zem ela po krátké t žké nemoci v M stské nemocnici v áslavi v ranních hodinách dne 17. dubna
2008. Její smrtí vym el rod Smetánk tzv. po p eslici.
Dle rodinné kroniky p ipravil pro asopis Zvonice Tomáš Malkovský

Foto: S vnu kou - Svatá Hora u P íbrami, 2007
S laskavým svolením syna RNDr. Marie Ulbrichové, Csc. otiskujeme její životní cestu, která
má, bohužel, napsaný i konec.
V historii naší obce zanechal její život v Jílovišti a její práce neopomenutelnou stopu.
V období svého p sobení jako starostka obce vybudovala základy nového obecního ú adu a vždy se
snažila o to, aby obec prosperovala a její ob ané byli spokojeni.
Své úsilí sama zdokumentovala v seriálu lánk o práci obecního zastupitelstva: „ Co se
povedlo a nepovedlo za posledních osm let“, které byly otišt ny ve Zvonici p ed jejím odchodem
z komunální politiky. Je v nich shrnuto neustálé ešení zásobování obce pitnou vodou a s tím
související budování kanalizace, postavení OV, rozši ování ve ejného osv tlení a neda ící se
získávání finan ních prost edk na opravy komunikací v obci. Pod jejím vedením rozhodlo OZ
v roce 1992 o zachování obecní knihovny. V témže roce byla iniciátorkou založení místního
zpravodaje, který se vyvíjel nep etržit až do podoby dnešní Zvonice. Zasloužila se velkým dílem o
zahájení provozu PID v mníšeckém regionu, což posílilo dopravní možnosti v naší obci.
Neodmysliteln je s jejím jménem spojeno rozší ení h bitova a restaurování historických zvon
v obci – „Vojt cha“ ze staré hasi ské kolny a malého zvonku z márnice na h bitov , který byl
bohužel v roce 2000 po svém zav šení na restaurované h bitovní kapli ce ukraden.
Milovala historii a byla hodn zaujata d jinami Jílovišt . Z jejího podn tu se uskute nila
v prosinci 2002 výstavka k 655. výro í první zmínky o Jílovišti, kde byly p edstaveny i zvony. O p t
let d íve, u p íležitosti 650. výro í, byla vydána publikace PhDr. I. ornejové, na níž m la
nezanedbatelný podíl i paní doktorka Ulbrichová.
Její poslední p ísp vek „Kazín - Humenská – Bluk“ byl redakci doru en až po její smrti. Je
d kazem, že historie Jílovišt a jejího okolí ji t šila i v posledních dnech jejího života.
Ur it si, vážení ob ané, vzpomenete i na další události spojené s pracovitým, chytrým
lov kem, od kterého se bylo stále co u it. Taková z stane paní doktorka v našich myslích.
Fatková.
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Kazín - Humenská - Bluk
"Když jednoho dne odešel Krok, starosta mocného rodu, k otc m, želel ho všechen lid ... Z
rodiny moudrého soudce z staly t i dcery: Kazi, Teta, Libuše. V útlém mládí svém žily na Bud i,
kdež se u ily moudrost s jinými pannami a jinochy svého plemene…Nad n nade všechny, tenkrát i
pak, vynikaly Krokovy dcery jako štíhlé lilie nad kv ty lu ními, moudrostí a myslí ušlechtilou i
spanilostí tvá e a postavy, jež byla na výsost krásn urostlá, takže byly na podiv všem. Z nich Kazi
znala všeliké býlí a ko ení a jeho moc. Jimi hojila r zné neduhy, než i pouhým slovem krotila bolesti,
zažehnávajíc je jménem mocných boh a duch . Svým mocným slovem a kouzlem žehnání p inutila
asto i Sudi ky k své v li a vracela život i tam, kde již unikal posledním dechem. Ta po smrti otcov
sídlila nej ast ji na hrad , jež stál u hory Oseku poblíže eky Mže, jež po ní slul Kazín Hrad."
(A.Jirásek: Staré pov sti eské.)
Ale je tento slavný Kazín skute n na katastru obce Jílovišt ?
Dnes se Kazínem nazývá hradišt na b idli naté skále na pravém b ehu Berounky u
ernošic. Podle A.Sedlá ka se tam zvedá osamocená skála, odd lená roklí od sousedních strání na
konci vysokého poho í Humenská (skalnatý ostroh nazývaný Hrádek). Tento mimo ádný znalec
našich hrad , tvrzí a zámk uvádí, že se o umíst ní Kazína dlouho p eli kroniká i i historikové
(Kosmas, Dalimil, Václav Hájek z Libo an, Daniel Adam z Veleslavína).
V polovin 19. století byl hrad Kazín situován do blízkosti Kopaniny (Cukráku). Motivem
k tomu byla zmínka Kosmova o mohyle Kazi, která se m la nacházet nad Berounkou.
Archeologické nálezy, odkryté na sousedním hradišti Humenská - mezi jinými hlin ný p eslen, který
je uložen v Národním muzeu v Praze - sv d í o osídlení této oblasti, sahajícím od mladší doby
kamenné (3000 let p .Kr.) až do 9.století. A.Sedlá ek nepopírá, že výhodná poloha ostrohu mohla
sloužit n jakému opevn ní a hradu, ale uvádí, že venkovský val a zbytky kamenných stavení, v etn
rozd lení na hrad a p edhradí p es prostý p íkop, sv d í spíše pro stavbu obvyklou ve 14.století.
Kone né slovo k t mto dohad m ukon il v r.1916 archeolog Jan Axamita, který sv j výzkum
opevn ní na Kazín uzav el s tím, že se skute n jedná o st edov kou tvrz. P ed tímto opevn ním
zde bylo výšinné osídlení z pozdní doby kamenné a po n m halštatské hradišt ze starší doby
železné. Žádné doklady o slovanském hradišti zde však nenalezl.
P i hledání informací o jíloviš ském Kazín jsem nalezla u A.Sedlá ka zajímavost, o které
jsem se dosud nikde jinde nedo etla ani na ni v jíloviš ských místopisných názvech nenarazila.
Podle n j stála na zadní ásti Hrádku tvrz Bluk a na jeho p edhradí tzv. poplužní dv r (dv r s poli), o
kterém našel zmínky z 15.století. Uvádí, že se jednalo o "manství služebné" ke Karlštejnu. Zajímavé
je, jaké se o toto "popluží" vedly spory po celé 15.století, až nakonec Bluk zcela zpustl.
Nejprve se p el Hynek a Jodok z Bluku, pak Bluk vysoudila jakási Klára na Markét , po
níž d dictví p ipadlo králi. Pak toto d dictví prodali Old ichu Refunovi z Norymberka, Hanuší
Pírkovi a Zikmundu Jungherovi z Chebu. Pak je získal Janek Dobrý, tomu Bluk zabrali a darovali
Zikmundovi Malešickému z ernošic, potom tyto "pustiny" koupil Vácslav Tluksa z Vrábí, pak
místosudí Jan Kolský z Kolovsi. I poté byl tento dv r stále p edm tem soud , pon vadž "se již dob e
nev d lo, co k tomu dvoru pat ívalo". V r.1585 se Bluk stal majetkem Jana Vchynského z Vchynic,
s ním se však op t soudil o "n jaké grunty blucké" zbraslavský opat. Pak spojili Bluk se "statkem
mokropeckým", který také pat il vchynským, a spolu s ním nakonec se vše dostalo do vlastnictví
zbraslavského panství.
Z této epizody o malém kousku území na našem katastru ve srovnání s našimi
"pozemkovými úpravami" si m žeme ov it, že historie se skute n opakuje! Komupak v dnešní
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dob tyto pozemky a náš Kazín pat í a kdo o n pe uje ? Nebo jsou také pusté? V jednom z
turistických pr vodc jsem se do etla, že si turisté st žují, že je vše zarostlé, nic k vid ní a vyhlídka
na konci skály v podstat nebezpe ná - žádné zábradlí, žádné upozorn ní, jen vaše fantazie vás m že
zavést do hluboké minulosti.
Já sama už se na toto místo, jehož historie m zaujala, t žko vypravím. Ale možná, že by
zaujalo naše mladé turisty, kte í by o n j mohli pe ovat. Mnoho takových míst na našem katastru
nemáme!
M. Ulbrichová
Poznámka redakce :
Ulice Na Bluku existuje v katastru Prahy 5 – Lipencích, p estože je z ní blíže do ernošic.
Opisuje tok eky Berounky sm rem na Prahu, kolem mlýna, který se dokonce nazývá Blukský a je
na území Dolních ernošic, viz p iložená mapka.
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III. ro ník Festivalu vín v Mníšku pod Brdy

Klub p átel dobrého vína Káji Ma íka v Mníšku pod Brdy je ob anským sdružením, které
mimo jiné akce, spojené s poznáváním vín, také již t etím rokem po ádá Mníšecký festival vín,
který se letos bude konat dne 21. ervna 2008 v kulturn spole enském areálu Divadla a
Hostince U Káji Ma íka a v p ilehlém p írodním amfiteátru. Tento areál je umíst n ve zda ile
rekonstruované budov bývalého pivovaru a jejím bezprost edním okolí v romantickém prost edí
pod zámkem v centrální ásti Mníšku pod Brdy .
Jako každoro n se na organizaci podílí i pan Jan Rosák, který i jako zástupce Ob anského
sdružení „Lážov“ má bohaté zkušenosti s po ádáním kulturních a spole enských akcí, které po ádá
pravideln n kolikrát do roka .
Tyto zkušenosti garantují d stojný a profesionální pr b h celé akce. Jan Rosák p ijal i pro
tento rok estnou funkci prezidenta festivalu. Na Mníšecký festival vín byla letos mimo jiné
poskytnuta dotace z Vina ského fondu eské republiky. Svá vína budou na festivalu p edstavovat
významní tuzemští producenti vín, eští vina i a prodejci eských a sv tových vín. O ekává se ú ast
cca p tadvaceti eských a moravských vina a zástupc vina z Francie, Itálie, Špan lska, Chile,
Argentiny, Austrálie a Nového Zélandu. Vina i – jejich vína – budou sout žit o šampióna festivalu a
bude také vyhlášena sout ž o nejvhodn jší víno k místní specialit , rozpí k m Káji Ma íka. Festival
vína zahájí tradi n v 11.00 pan senátor Ji í Oberfalzer spolu s Janem Rosákem.
Minulý rok byli estnými hosty festivalu také známý herec a senátor, pan Tomáš Töpfer, a
další populární herec Václav Postránecký a letos op t p islíbili svoji ú ast. Festival i letos navštíví
odborník na eská i sv tová vína a gastronomii, pan Zden k Reimann, který publikuje své vinné a
kuliná ské zážitky a zkušenosti v odborných asopisech, nap . Vínorevue , Víno a styl nebo Cucina
Italiana. Po celý den bude p ehlídku špi kových vín doprovázet cimbálovka a dixilend.
Srde n zveme všechny milovníky dobrých vín z blízkého i vzdáleného okolí do Mníšku pod
Brdy na sobotu 21. ervna 2008 na 3.ro ník Festivalu vín. T šíme se na Vaši osobní ú ast.

Jan Rosák

Ing. Josef Vítek

prezident Mníšeckého festivalu vín

editel Mníšeckého festivalu vín
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ZAHRADNICKÉ PRÁCE - údržba zelen
kácení a pro ezy rizikových strom provád né i
horolezeckou technikou
likvidace pa ez frézováním
št pkování v tví
zakládání trávník a pokládka travních koberc
sekání a provzduš ování travnatých ploch
st íhání živých plot
úprava dlouhodob neudržovaných pozemk
sb r a úklid listí, odvoz a likvidace odpad
automatické závlahové systémy
návrhy, realizace a celoro ní údržba zahrad

Eduard Pacák

mobil: 605 789 346
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