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Z radnice
POSKYTNUTÍ DARU MĚSTU ŽULOVÁ.
Na zmírnění dopadu škod bleskové povodně, která v červnu tohoto roku zasáhla město
Žulová, zaslala naše obec tomuto městu finanční dar ve výši 20 000,- Kč. Město Žulová se nachází
v okrese Jeseník v údolí Rychlebských hor a patřilo mezi nejvíce postižené obce a města, které
blesková povodeň zasáhla.
Karel Dostálek

VÝMĚNA VODOMĚRŮ
Společnost VAK Beroun, a.s., provozovatel naší vodovodní a kanalizační sítě, začala v naší
obci vyměňovat vodoměry, které mají propadlou dobu funkčnosti, tedy mají cejch starší než 6 let.
K této výměně vodoměrů a ke kvalitě vody v naší vodovodní síti se v příští Zvonici vyjádří
odborným příspěvkem kompetentní osoba provozovatele.
Ze strany obce Vás jenom informuji, že Váš vodoměr je ve vlastnictví obce, ale v případě, že
je nutné při jeho výměně doplnit nebo opravit příslušnou vodoměrnou sestavu, potom si musíte
finanční náklady s tím spojené uhradit sami.
Karel Dostálek

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 10. října 2009 od 8,50 do 9,20 hod proběhne v naší obci u OÚ sběr nebezpečného
odpadu. Na místo sběru nebezpečného odpadu nenoste stavební materiál (zejména eternit a lepenku
např. ze střech) v množství větším než 50 – 100 kg. V případě, že máte tento stavební materiál ve
větším množství, zavolejte na telefonní číslo 318 599 115 nebo 603 240 210 a domluvte si
s odvozcem USU Praha s.r.o. individuální odvoz.
Předem Vám děkuji, že po sběru nebezpečného odpadu nezůstane před OÚ žádný
nepořádek.
Karel Dostálek

VYJÁDŘENÍ ZO OBCE TRNOVÁ
Zastupitelstvo obce Trnová se vyjádřilo k návrhu obce Jíloviště změnit katastr v lokalitě
Michov.
Trnová dne 23. 7. 2009
Zastupitelé obce Trnová na svém pracovním jednání posoudili Váš návrh na změnu
katastru obcí Trnová a Jíloviště a dospěli k závěru, že navrhované řešení není pro obec
přínosné a navíc i využitelnost území k výstavbě je problematická z hlediska jeho umístění
uprostřed lesních pozemků. Sděluji Vám tímto k vašemu návrhu zamítavé stanovisko a jsem
s pozdravem
Ing. Dušan Beneš
starosta obce
Karel Dostálek

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU AUTOBUSU č. 318
Hlavní změnou nového jízdního řádu autobusové linky č. 318, platného od 1. 9. 2009 je, že
nejezdí v sobotu. Důvodem této úpravy byl malý počet přepravovaných cestujících v tento den.
Průzkumem bylo totiž zjištěno, že například v 5,14 hod. byli přepravováni z Jíloviště pouze dva a
někdy tři cestující. Náklady na provoz této autobusové linky byly proto vysoké a ROPID byl nucen
přikročit v rámci úsporných opatření ke zrušení sobotního provozu této autobusové linky.
Obec ale jedná s ROPIDEM o tom, jak vyřešit přepravu i malého počtu našich obyvatel
sobotními ranními autobusovými spoji na Zbraslav. O jeho výsledku Vás budu informovat v příští
Zvonici.
Karel Dostálek

ROZŠÍŘENÍ HODIN PRO VEŘEJNOST NA PRACOVIŠTÍCH MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ČERNOŠICE
Na základě vyhodnocení průzkumu spokojenosti občanů se službami Městského úřadu
Černošice se vedení města rozhodlo o spuštění zkušebního provozu s rozšířenými hodinami pro
veřejnost na jeho vybraných pracovištích. Na pobočce v Praze 2, Podskalská 19, se jedná o tato
pracoviště: podatelna, pokladna, přepážková pracoviště odboru dopravy – evidence vozidel,
vydávání řidičských průkazů, přepážková pracoviště správního odboru – vydávání cestovních
dokladů a občanských průkazů a provádění změn (kompletní agendy).
Úřední hodiny na těchto pracovištích jsou:
pondělí a středa
8,00 – 18,00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek
7,00 – 12,00 hod.
a na ostatních pracovištích:
pondělí a středa

8,00 – 17,00 hod.

úterý, čtvrtek a pátek

8,00 – 12,00 hod.
Karel Dostálek

Dopisy paní Fidrmucové
Paní Marie Fidrmucová opět žádá uveřejnění své reakce na články otištěné v minulém čísle
Zvonice, které reagují na její dopis. Redakční rada se rozhodla, že i když je její reakce velmi
osobní, otiskne ji, ale bez jakéhokoliv komentáře nebo vysvětlování. Jako důkaz „pravdivosti“
jejího tvrzení, že si v lokalitě Na Hájensku nikdy nikdo na špatnou vodu ve svých kopaných
studních nestěžoval, pouze přikládáme k její reakci žádost paní Marie a Václava Fidrmucových
„Havarijní stav naší žumpy a znečištění studny“ ze dne 8. 12. 1978 a jako ilustraci její poděkování
za vybudování vodovodu a kanalizace v lokalitě Na Hájensku, které bylo otištěné ve Zvonici č. 9
v roce 2000.
A že voda byla bakteriologicky znečištěna v této lokalitě, a to dokonce i ve vrtané studni,
potom dokazuje „Průvodka vzorku vody“ ze dne 4. 9. 1984.
Redakční rada

Uverejněno ve zvonici 9/2000

Přijato na MNV V Jílovišti v roce 1978

Rozbor vody ve vrtané studni Na Hájensku 98 v roce 1984

Jízdní řády autobusů

Hasiči
Zásahová jednotka :
Z letních zásahů k hlášeným požárům : - pole u Mníšku pod Brdy
- kombajn v Černolicích
- stoh v Kytíně
Zúčastnili jsme se oslav 130. výročí založení SDH Čisovice a každoročního závodu k výročí
založení SDH Klínec.

Hasičské léto.
Začalo našemu sboru v sobotu 5. července 2009 soutěží v požárním sportu „O putovní
pohár SDH Jíloviště“. Přítomné pozdravil i starosta obce, Ing. Karel Dostálek.
Na start se přihlásilo 6 družstev mužů a 6 družstev žen: SDH Čisovice, SDH Klínec, SDH
Obořiště, SDH Slapy, SDH Višňové a SDH Jíloviště. Deštivé počasí předcházejících dnů
připravilo závodníkům na cvičném hřišti v Jílovišti dosti mokrý terén a přestože v den soutěže
svítilo celý den sluníčko, s rostoucím počtem požárních útoků s nástřikem terčů bláto
přibývalo. Každé družstvo mělo dva pokusy a dosažené časy se sčítaly. Takže se stalo,
že nejrychlejší útok měli sice muži našich milých hostů z Višňového (24,83), ale méně
povedený první pokus (34,03) je odsunul na druhé místo, za hasiče z Klínce (27,18 a
26,73). Třetí stupínek patřil družstvu našich mužů (30,22 a 33,08). Za náš sbor
nastoupili: Čámský Z., Petřík Mir. ml., Petřík Michal, Neuman K., Špaček K., Matys
P., Matys S. . Dále se pak umístili muži SDH Slapy, SDH Čisovice a SDH Obořiště.

Obořišťské hasiče provázela smůla, přestože měl jeden z nich malého Kena (protějšek k panence
Barbie) jako talismana. V jejich družstvu však vládla sportovní a kamarádská nálada, kterou
přenesli i mezi ostatní.
Smůla se „držela“ jen mužů a v kategorii žen si odvezly putovní pohár
a pohár za první místo právě hasičky z Obořiště – Kobry - za časy 38,89 a
34,55. Naše družstvo žen - Krejčová H., Krejčová J., Marková T., Marková P.,
Mihálová v., Mihálová H.a Čámská M. - mělo druhý nejlepší výsledek (39,35 a
42,87). Třetí se umístily ženy z Klínce (43,28 a 39,04). Ženy SDH Višňové
sice nabízely rozhodčím dobré moravské vínko, ale pohár si neodvezly,
skončily na čtvrtém místě. Za nimi ženy SDH Slapy a SDH Čisovice.
Pro pobavení přítomných provedlo útok také smíšené družstvo mužů SDH Jíloviště a SDH
Višňové, a s rozdělovačem si další pokus s našimi hasiči zaběhl také David Říha, který žije nyní
v Australii. On i jeho manželka Katka (roz. Lišková, úspěšná dorostenecká reprezentantka našeho
SDH na krajských soutěžích) byli mezi hasiči od dětské kategorie a vztah k hasičině u obou
přetrvává – trénink však chybí.
Průběh soutěže zábavně komentoval pan Horák z Čisovic, u el. časomíry s displejem byl
vedle zkušeného rozhodčího, Jirky Wohlmutha z Klínce, i jeho spoluobčan, F. Obermajer st.,
a Zasloužilý hasič, Z. Rychlý z Bojova.
U občerstvení se „zahřáli“ Z. Čámský s D. Novotnou, J. Fatka, J. Petříková Z. Krejčová, ¨
M. Zima a E. Vranešičová.
Největší kus práce odvedl starosta SDH Jíloviště, Mirek Petřík. Poděkováním jemu i celému
sboru byla slova uznání a obdivu všech zúčastněných i návštěvníků – diváků. Pro členy našeho
sboru je to povzbuzení, ale i závazek k další činnosti.
Děkujeme všem, kteří naše pozvání přijali, i našim hasičům, kteří se o úspěšný průběh
soutěže zasloužili.

Smutný červenec
Naše řady opustili dva dlouholetí členové.
Pan Václav Hudeček se narodil v Jílovišti 31. 5. 1940. K hasičům vstoupil v roce 1958.
Zastával funkci strojníka a řidiče hasičského vozu. Hasičstvu zůstal věrný, i když svou aktivní
činnost již ukončil. Podlehl dlouhé nemoci začátkem července 2009.
Standa Matys oslavil letos v dubnu své 25té narozeniny. Členem našeho sboru se stal již
jako devítiletý chlapec, kdy se zapojil do dětské soutěže PLAMEN. Svůj poslední hasičský závod
běžel na tradiční soutěži ke každoročním oslavám založení hasičů v Klínci. Ve čtvrtek 23. července
2009 jeho život tragicky skončil ve vodách Vltavy. Na smuteční rozloučení přišli v uniformách
nejen členové našeho sboru, ale i kamarádi ze sousedních vesnic.
Čest vaší památce! Nezapomeneme!
Fatková

Turistický oddíl
Tábor Adršpach 2009
Dovolte mi, abych se s Vámi touto cestou podělila o zážitky z dětského turistického tábora,
který se konal v první polovině července. S dětmi a ostatními vedoucími jsme strávili krásný týden
v Adršpašských skalách. Každý den jsme chodili na výlety a poznávali, co dokáže voda, pískovec a
čas. Honza měl na každý den připravenou alespoň jednu hru, kterou si užívaly nejen děti, ale i
vedoucí. Například cesta kolem světa, hon na žraloky či hvězdy. Jak si můžete všimnout z fotek,
užívali jsme si tábor nejen ve dne, ale i v noci. Mezi nejoblíbenější bojovky patřily například
bludičky, hnízdo ptáka phoenixe nebo hvězdy. Všichni vedoucí si dokonce vyzkoušeli, jaké to je,
hledat hnízdo ptáka phoenixe na vlastní kůži. I přes nabitý a zajímavý program jsme si našli čas na
zmrzlinu, koupaliště a dokonce i Muzeum Merkuru. Na konci dne se nám babi vždy báječně
postarala o naše hladové žaludky. Věřím, že všechny děti i vedoucí se z tábora vrátili tak nadšeni
jako já, a že se příští rok zase všichni sejdeme na nějakém zajímavém místě.
Maruška Beruška Kuželková

Klubíčko

Yamaha hudební škola na Jílovišti

v MC KLUBÍČKO
v klubovně v restauraci U Hastrmana, Pražská 260
Nabízíme předškolní hudební programy pro rodiče s dětmi:
Robátka - děti od 4 měsíců do 18 měs, Krůčky - děti od 18
měs. do 4 let, Kroky – děti od 4 do 6 let

Zkušební lekce proběhne v pátek 18.9. 2009
Robátka – 10.00 h
Krůčky – 11.00 h
Kroky – 16.30 h
info a rezervace u vyučující:
Dagmar Braunčová tel. 777 160 570
více na: www.yamahaskola-praha.cz

Vítání nových občánků a prvňáčků .
Sobotní odpoledne 12. září 2009 bylo milým setkáním
starosty obce, Ing. K. Dostálka, s rodinami našich nových občánků
a žákem první třídy, Filipem Brunou. Starosta ve svém přivítání
vyslovil poděkování za účast a potěšení z přibývajících občánků v
Jílovišti. Popřál přítomným hodně hezkých společných zážitků a
úspěchů.
Miminka nám udělala velkou radost a přinesla do klubovny
hasičské zbrojnice pohodovou náladu, ani jedno totiž nezaplakalo.
Dva chlapci – Lukáš Joch a Nicolo Giovanni Dona - dělali
společnost nejmladšímu občánkovi Jíloviště, Marušce Stefanové.
Bylo příjemné přivítat Lukáše i Marušku již se svými
staršími sourozenci, kteří se „pohoupali“ ve starodávné kolébce rodiny Andresů tři a dva roky
zpátky.
Hezké vystoupení předvedla i děvčata: Natálka Ertnerová, Verča Rybárová, Áda
Kratochvílová, Isa Adresová, Julča Holubová, Zuzka Šmídová a Síma Černá.
Pro nové občánky nechala obec udělat na památku keramické kočárky se jménem a datem
narození. Byly vyrobeny Chráněnou dílnou Vyšehrad, kterou provozuje Občanské sdružení „Život
bez hranic“ se sídlem v Nové Pace. Jeho úkolem je naplňovat potřeby lidí se zdravotním
postižením.
I pro všechny pozvané školáky byly připraveny jako dárek školní kufříky s několika
potřebami na vyučování.
Škoda, že na včasnou výzvu ve Zvonici se nikdo nepřihlásil. Chceme udělat radost všem,
kteří v Jílovišti žijí. Nemáme však přehled o občáncích, jejichž rodiče nejsou na Jílovišti hlášeni
k trvalému pobytu a o dětech, které mají odklad povinné školní docházky.
I tak bude tato malá slavnost i příští rok a těšíme se na váš zájem.

Hodně úspěchů v novém školním roce 2009 - 2010 přejeme nejen prvňáčkům,
ale všem školákům a studentům !!!!!
Fatková

FESTIVAL VEJVODOVA ZBRASLAV 2009

PŘEHLED ZÚČASTNĚNÝCH ORCHESTRŮ
Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha, mažoretky SRDÍČKO Kolín
Dechový orchestr a mažoretky BOHEMIA ZUŠ Přeštice
Holanďanka
Malá dechovka ZUŠ Přelouč
Městská hudba Kynšperk nad Ohří a MAJORETTES Kynšperk
12° Plzeň – dechovka plzeňské konzervatoře
Táboranka Košťálov a mažoretky POPELKY DDM Lomnice nad Popelkou
Týnečanka

PROGRAM FESTIVALU
25.09. 2009 PÁTEK 17,00
Veřejná vystoupení jednotlivých orchestrů v okolí Zbraslavi
Davle
Radotín
Jíloviště
Vrané n. Vlt.
Klínec

Holanďanka
Týnečanka
Městská hudba Kynšperk nad Ohří a MAJORETTES Kynšperk
12° Plzeň – dechovka plzeňské konzervatoře
Dechový orchestr a mažoretky BOHEMIA ZUŠ Přeštice

NL
CZ
CZ
CZ
CZ

ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN
18,15 – 22,00 Veřejná vystoupení zúčastněných orchestrů
18,15
19,00
19,45
20,30
21,15

Týnečanka
12° Plzeň – dechovka plzeňské konzervatoře
Holanďanka
Dechový orchestr a mažoretky BOHEMIA ZUŠ Přeštice
Městská hudba Kynšperk nad Ohří a MAJORETTES Kynšperk

CZ
CZ
NL
CZ
CZ

CZ
CZ
NL
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ

26.09. 2009 SOBOTA
ČERNÉ DIVADLO JIŘÍHO SRNCE
09,30 – 13,30 Soutěž zúčastněných orchestrů
Soutěž je určena malým dechovým orchestrům do 25 hráčů včetně dirigenta bez věkového
omezení. Určená skladba pro všechny orchestry: Jaromír Vejvoda/Vašek Zeman: Kvetou máky
(beze zpěvu).
SOUTĚŽ
09,30 – 10,00 12° Plzeň – dechovka plzeňské konzervatoře
10,00 – 10,30 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice
10,30 – 11,00 Týnečanka
11,00 – 11,30 Holanďanka
11,30 – 12,00 Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha
12,00 – 12,30 Městská hudba Kynšperk nad Ohří
12,30 – 13,00 Táboranka Košťálov
13,00 – 13,30 Malá dechovka ZUŠ Přelouč

CZ
CZ
CZ
NL
CZ
CZ
CZ
CZ

ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN
10,30 – 15,00 Veřejná vystoupení zúčastněných orchestrů
10,30 – 11,00 Městská hudba Kynšperk nad Ohří a MAJORETTES Kynšperk
11,00 – 11,30 Táboranka Košťálov a mažoretky POPELKY DDM Lomnice nad Popelkou
11,30 – 12,00 12° Plzeň – dechovka plzeňské konzervatoře
12,00 - 12,30 Dechový orchestr a mažoretky BOHEMIA ZUŠ Přeštice
12,30 – 13,00 Holanďanka
13,00 – 13,30 Týnečanka
13,30 – 14,00 Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha a mažoretky SRDÍČKO Kolín
14,00 – 14,30 Malá dechovka ZUŠ Přelouč

CZ
CZ
CZ
CZ
NL
CZ
CZ
CZ

14,00 – 15,00 Mažoretková show
Hřiště TJ Sokol Zbraslav
15,00 sraz orchestrů a mažoretek na průvod
15,30 slavnostní průvod orchestrů s mažoretkami Zbraslaví
po skončení průvodu společný koncert všech zúčastněných orchestrů a mažoretkových skupin
na Zbraslavském náměstí

17,00 ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN
koncert „VEJVODOVY KAPELY“ s vyhlášením výsledků soutěže
19,00 ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN
Festivalová veselice s orchestrem „Křídlovanka“

27.09. 2009

NEDĚLE

ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN
10,00 MATINEE
10,00 Malá dechovka ZUŠ Přelouč
11,00 Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha

CZ
CZ

Restaurace Pod lesem znovu přivítá své hosty
V nejbližší době se opět otevřou dveře všem milovníkům kvalitní kuchyně v Restauraci Pod lesem,
která se také rozšířila i o cukrárnu. Nově otevřená nekuřácká restaurace pro Vás připravila jídelní lístek, který
nabídne skvělé steaky a grilovaná masa, čerstvé saláty, těstovinovou kuchyni a výtečné dorty a koláče
z vlastní výroby. V letních měsících zajisté přivítáte rozlehlou terasu s hřištěm pod korunami stromů, kde si
opravdu příjemně posedíte i se svými ratolestmi. Letáček s přesným termínem naleznete již brzy ve své
poštovní schránce nebo na veřejných místech. Při svojí návštěvě si jej ale nezapomeňte vzít s sebou!
Výměnou za něj Vám obsluha věnuje malý dáreček. Rádi Vás s celou rodinou přivítáme a věříme, že naše
nabídka nápojů a jídel pro Vás bude zajímavá a strávíte u nás příjemné chvíle. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Inzerce
Anglická školka na Zbraslavi nabízí:
•
•
•
•

Anglická školka
Odpolední kurzy angličtiny pro předškolní a školní děti
Kurzy angličtiny pro dospělé
Učitelé jsou zkušenými rodilými mluvčími

Den otevřených dveří 2.9, 9 – 16h
Pojďte si hrát, podívat do školky
a zapsat do školky i odpoledních kurzů angličtiny!
Abacus Adventures
Romana Blahníka 804, 156 00, Praha 5 – Zbraslav
Tel: +420 777 925 404
email: info@abacusadventures.cz
www.abacusadventures.cz

Taneční
v Restauraci U Hastrmana
Pořádá obec Jíloviště
pod laskavým vedením
Ing. Jiřího Havelky
Každý čtvrtek ve 20:00
první lekce 1.10.2009
cena kurzu 1000 kč/taneční pár
společenský oděv nutný
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