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Posvícení 2008

Z radnice
POSVÍCENÍ
Každoroční posvícení, které se letos konalo 20. 9., mělo jiný průběh než v minulých letech.
Již odpoledne jsme se sešli u hasičské zbrojnice, kde nám k poslechu hrála cimbálová muzika pana
Jiřího Sládka, dechovka Berounská šestka a vystoupil náš obyvatel, pan František Ringo Čech. Na
občerstvení jsme si mohli dát grilovanou šunku, klobásky, pivo, víno atd. Posvícení letos
organizovala obec Jíloviště spolu se SDH Jíloviště. Myslím si, že i přes studené počasí jsme se
všichni dobře bavili, a za to patří dík všem organizátorům z řad SDH Jíloviště a všem sponzorům.
Jmenovitě bych rád poděkoval za finanční i materiální podporu společnostem Amest s.r.o., Novum
Czech, s.r.o., Husky CZ s.r.o., Lesy Jíloviště, Srba Servis s.r.o., Davelo, spol. s r.o., GZG, spol.
s r.o., Agentura NKL Žofín s.r.o., Antonín Cvrček - zahradnictví, Trasakta a.s., Drosera s.r.o., paní
Ladě Wiesnerové, paní Zdeňce Šíchové a panu Františku Ringu Čechovi za vtipné vystoupení.
Věřím, že nám příští rok všichni sponzoři i pan František Ringo Čech s posvícením opět pomohou,
a že posvícení v roce 2009 překoná ve všech směrech posvícení letošní.
Karel Dostálek

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
Ve dnech 17.10.2008 a 18.10.2008 proběhly v naší obci volby do zastupitelstva
Středočeského kraje. V naší obci se voleb zúčastnilo:
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

513
254
254
253

Účast voličů byla 50,49 % . Celostátní průměr byl 40,3 % voličů.
O přízeň voličů se ucházely tyto strany, hnutí nebo koalice s tímto výsledkem:
Název strany, hnutí nebo koalice
Komunistická strana Čech a Moravy

24

Pořadí podle počtu
získaných hlasů
3

Středočeši

5

7

14
14
1
2
12
1
2
132
43
1

4, 5
4, 5
10, 11, 12
8, 9
6
10, 11, 12
8, 9
1
2
10, 11, 12

Nezávislí starostové pro kraj
Strana zelených
Národní strana
Strana zdravého rozumu
Koalice pro Středočeský kraj
Strana důstojného života
Volte Pravý Blok - www.cibulka.net
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Konzervativní koalice

Počet platných hlasů

Zastupitelstvo Středočeského kraje má 65 zastupitelů. Politické strany, hnutí nebo koalice ve
volbách do krajských zastupitelstev získaly v zastupitelstvu tento počet svých zastupitelů:
Strana, hnutí nebo koalice
Česká strana sociálně demokratická (35,16%)
Občanská demokratická strana (32,81 %)
Komunistická strana Čech a Moravy (13,75 %)
Nezávislí starostové pro kraj (5,73 %)

Počet zastupitelů
26
25
10
4

Vážení občané, chtěl bych Vám všem, kteří jste přišli volit, poděkovat. Díky Vám byla
volební účast v naší obci o 10,19 % vyšší než celorepublikový průměr. Také bych chtěl moc
poděkovat všem členům volební okrskové komise za velmi úspěšné zvládnutí průběhu voleb. Tedy
jmenovitě bych chtěl poděkovat předsedkyni Marii Kirchmannové, místopředsedovi Kamilu
Černému, zapisovateli Petru Dostálkovi, a členům: Adéle Velasové , Marcele Vorlové-Gregorové a
Vladimíru Arnoltovi z Mníšku pod Brdy. Za zmínku také stojí velmi nízký průměrný věk členů
okrskové volební komise, který byl 30 let.
Karel Dostálek

ÚZEMNÍ PLÁNY OKOLNÍCH OBCÍ
V příští Zvonici bych se rád podrobně věnoval územním plánům okolních obcí a seznámil
Vás s přesnými informacemi o nárůstu obyvatel v jednotlivých obcích Mníšeckého regionu a s tím,
zda obce počítají při svém rozšiřování s vybudováním školy, školky, obchodů, jak chtějí řešit
dopravu atd. Na základě těchto informací si pak budete moci daleko lépe udělat představu o tom, co
nás v Mníšeckém regionu v příštích letech bude čekat. Zatím podle toho, co vím, nás nečeká nic
příjemného! Např. obec Trnová má mít až 2 500 obyvatel. Zástavba z katastru obce Trnové bude
plynule pokračovat zástavbou v obci Klínec a ta bude opět plynule přecházet do zástavby obce
Líšnice. Mezi obcí Líšnice a obcí Řitkou tak může vzniknout až čtyřtisícové městečko. Rozrůstat
se má mohutně také obec Řitka i obec Černolice. Bohužel ty krásné louky v Trnové, Klínci, Řitce
atd. budou všechny zastavěny. A pozadu nezůstane ani Mníšek pod Brdy, který se má rozrůst až na
osmitisícové město.
Myslím, že nám jenom zbývá doufat, že k tak mohutné výstavbě nedojde.
Karel Dostálek

VÝMĚNA VODOVODNÍHO ŘADU
26.9.2008 byla investiční akce „Jíloviště – vodovod, výtlak surové vody z prameniště
Jeptiška - obnova výměnou“ ukončena a byl podepsán zápis o odevzdání a převzetí díla. Pro nás je
důležité to, že se díky této výměně vodovodního potrubí zvýšilo dodávané množství vody
z prameniště Jeptiška do úpravny. Pro konečné ukončení této investiční akce musí obec ještě
vyhotovit pro Krajský úřad Středočeského kraje závěrečné vyhodnocení.
Karel Dostálek

CHODNÍK NA VŠENORSKÉ
Ve 45. týdnu, tj. od 3.11. do 7.11. bude vybrán zhotovitel rekonstrukce chodníku na
Všenorské, který by měl také ihned s touto rekonstrukcí začít.
Karel Dostálek

PROTIHLUKOVÉ VALY
Na protihlukové valy bylo již vydáno stavební povolení a investor této investiční akce,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, do konce října vybere zhotovitele a ještě tento rok
začne s jejich výstavbou.
Karel Dostálek

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK JÍLOVIŠTĚ
Dne 8. října 2008 v sále restaurace U Hastrmana proběhlo ustavující zasedání sdružení
„Okrašlovacího spolku obce Jíloviště“. Do sdružení se zatím přihlásilo 11 občanů, kteří si zvolili ze
svého středu výbor sdružení. Předsedou byl zvolen pan JUDr. Tomáš Vejnar, pokladníkem pan
Rudolf Kučera, členem pan František Andres ml. a revizorem pan Radek Moureček.
Byli bychom moc rádi, kdyby se i další občané, kteří mají chuť něco pro obec udělat,
aktivně zapojili do činnosti sdružení. Přihlásit se mohou u výše uvedených členů výboru nebo u mě
na OÚ.
Karel Dostálek

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Chtěl bych upozornit, že občan, který odkládá komunální odpad mimo kontejnery na tříděný
odpad porušuje § 47 zákona č. 200/1990 Sb., O přestupcích. Jedná se o přestupek proti veřejnému
pořádku a za tento přestupek může být pokutován.
Uvádím to proto, že s nepořádkem kolem kontejnerů na tříděný odpad máme velký problém.
A bohužel to začíná leností některých našich občanů. Například místo toho, aby se občan namáhal
papírové krabice rozdělat, sešlapat a pak je hodit do kontejneru na papír, raději je ke kontejnerům
jenom postaví a očekává, že je někdo uklidí. K tomu se přidají další občané, kteří se už vůbec ani
nenamáhají odpad třídit a raději tašku plnou různého odpadu opět ke kontejnerům jenom postaví.
Nepořádek tak narůstá a narůstá. Co všechno můžete nalézt u kontejnerů, mohu zdokumentovat
například z okolí kontejnerů na tříděný odpad Na Hájensku. Zde například občan odložil poškozený
plastový nárazník od auta (viz fotografie) nebo jiný občan při rekonstrukci svého plynového
vytápění odložil ke kontejnerům elektrickou část kotle spolu s papírovým obalem (viz fotografie).
Starými kouřovody a polystyrénovou ochrannou výplní, která při dopravě chrání nový kotel, zaplnil
celý kontejner na komunální odpad pro chataře (viz fotografie). Potom na jejich komunální odpad
nezbylo v kontejneru místo. Nebo jiný „pořádkumilovný občan“ si shrabal listí na své zahradě,
naplnil s ním velké igelitové pytle a přiložil je opět ke kontejnerům. Mohl bych takto dále a dále
pokračovat i na jiných místech v obci! Bohužel se nám zatím nepodařilo žádného takového občana,
který znečišťuje veřejné prostranství, přistihnout při činu.
Vážení občané, rád bych zopakoval, že malé elektrospotřebiče můžete odložit do kontejneru
na elektroodpad, který je u staré hasičské zbrojnice, nebo můžete využít sběru nebezpečného
odpadu (lednice, monitory atd.), který je dvakrát do roka. Železo pak odvezte na skládku nebo
počkejte na sběr železného šrotu, který bude na jaře. Protože nemáme kompostárnu, pak musíte

biologický odpad likvidovat buď na svém pozemku, nebo využít kompostárnu v Líšnici (602 215
910), nebo biologický odpad odvézt do kontejneru na hřbitově. Váš ostatní nepořádek si musíte
likvidovat na svoje náklady, a to buď na skládkách (např. v Jílovém - Radlíku, tel. 602366212,
otevírací doba je v pondělí až pátek 9,00 – 17,00 hod.) nebo ve sběrném dvoře v Mníšku pod Brdy,
který najdete v areálu bývalých technických služeb města na ulici Řevnická. Od 1. listopadu bude
tento sběrný dvůr otevřen v úterý a ve čtvrtek od 14,00 do 17,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 12,00
hod.
Obci se tím, že musí likvidovat každotýdenní nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad,
zvyšují náklady na likvidaci komunálního odpadu, a proto rok od roku musí počítat v rozpočtu
s vyšší částkou na jeho likvidaci.
Jen díky panu Velasovi se obci daří udržovat pořádek kolem kontejnerů a za tuto jeho práci
mu patří velký dík nás všech.
Karel Dostálek

kontejnery na Hájensku

STARÉ FOTOGRAFIE Z JÍLOVIŠTĚ
Vážení občané, Vy, kteří máte staré fotografie z Jíloviště nebo nějaké staré listiny o něm,
prosíme Vás o jejich zapůjčení. Rádi bychom si je „oskenovali“, a tím převedli do elektronické
podoby, ve které se potom dají jednoduše archivovat.
Díky Vašim starým fotografiím a listinám bychom chtěli zdokumentovat dřívější život
obyvatel Jíloviště a také daleko lépe poznat jeho historii.
Vy, kteří jste ochotni nám tyto cennosti zapůjčit, přineste je, prosím, na OÚ. Budeme se
snažit v co nejkratším termínu Vám je v pořádku vrátit. Předem Vám všem moc děkuji.
Karel Dostálek

LISTOPAD
Listopad je předposledním měsícem roku. Bývá u nás měsícem nejoblačnějším. Dny jsou stále
chladnější a kratší.
Pranostiky říkají:
„Teplý říjen – studený listopad“.
Pranostika „Studený listopad – zelený leden“ potvrdila svou pravdivost několikráte v osmdesátých
letech. Zažili jsme listopady mrazivé, se sněhovou nadílkou a pak následovaly ledny teplé, bez
sněhu. Snad nejpřesvědčivější byl mrazivý listopad 1989, ve kterém náš národ skoncoval
s komunistickou totalitou a pak teplý leden 1990, kdy v našich zahrádkách vykvetly první jarní
kytičky.
Dále se o listopadu říká:
„Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá“ nebo „Když napadá sníh na zelené listí, bude
tuhá zima“.
Sníh v listopadu sedláci vítali:
„Listopadové sněžení neškodí vůbec osení“.
1. listopad – svátek Všech svatých – může mít ještě poslední náznaky babího léta:
„Den Všech svatých je poslední, který léto zahání“.
Často však bývá tento den již mrazivý:
„Jíní o Všech svatých - věští tuhé mrazy o Vánocích“.
„Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martinovi se vší mocí“.
O 2. listopadu – svátku Dušiček - platí prý pranostika:
„Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje“.
Většinou ale v tento den bývá počasí pošmourné, mlhavé, s mrholením, což vystihuje pojem
„dušičkový čas“.
Nejvíce listopadových pranostik je k svátku svatého Martina (11.11.). Ten den se u nás často
objevuje sníh i v nížinách:
„Svatý Martin přijíždí na bílém koni“.
„Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí“, „Na svatého Martina bývá dobrá
peřina“, „Na svatého Martina kouřívá se z komína“ nebo „Po svatém Martině zima nežertuje,
přichází sníh i mráz kvaltem“.
19. listopadu (na svatou Alžbětu) bývá už mrazivo:
„Z ledu Alžběta má brod“.
22. listopadu bývá už i v nížinných oblastech trvalá sněhová pokrývka:
„Svatá Cecílie sněhem pole kryje“.
Hodně pranostik se vztahuje k 25.11. – svátku svaté Kateřiny:
„Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu“.
Známá je pranostika v souvislosti mezi počasím na den svaté Kateřiny a na den svaté Barbory
(4.12.):
„Je-li Kačenka ucouraná, je Baruška naškrobená“, „Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora ho
škrobí“.
Poslední listopadový den je svátek svatého Ondřeje:
„Na svatého Ondřeje konec pocení“, „Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží“, „Ondřejův sníh
zůstane ležet sto dní“, „Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej láme“.
Do svátku svatého Jiří (24.4.) je však hodně a hodně daleko.
P.S.
Tento článek jsem objevil mezi starými fotografiemi obce Jíloviště a napsala ho paní Mourečková,
která již bohužel není mezi námi. Článek je moc hezký a myslím si, že i Vám přinese poznání, co
nás může v měsíci listopadu čekat na základě pranostik.
Karel Dostálek

PODZEMNÍ VODY
Cílem tohoto článku je nastínit situaci v podzemních vodách v současném období
a poskytnout tak alespoň částečně odpověď na časté dotazy. Problematika hodnocení podzemních
vod je značně široká a obtížně se formuluje jen několika větami. Český hydrometeorologický ústav
sleduje v týdenních intervalech (vybrané objekty i kontinuálně) stavy hladin a vydatnosti ve
stovkách vrtů a pramenů po celé republice v různých geologických celcích. Každý měsíc se pak
provádí z těchto údajů výpočet a vyhodnocení stavu podzemních vod - to jsou aktuální mapy na
webových stránkách www.chmi.cz /hydrologie / podzemní vody. Srovnávací období, se kterým se
naměřená data porovnávají, je nyní 30 let (1971-2000), což z hlediska vývoje podzemních vod není
mnoho (některé objekty mají kromě ročního chodu i dlouhodobý). Z mapek je patrné, v jakém
stavu (normální, podnormální, nadnormální) v které části republiky podzemní vody jsou.
Nejjednodušší je tedy odpověď na otázku, jak jsou na tom podzemní vody v tomto období. Nyní
(konec srpna) je stav podzemních vod celkově vyšší než loni ve stejném období, ale
z dlouhodobého hlediska
mírně podnormální. Zásoby podzemní vody jsou nejvýrazněji
doplňovány vodou infiltrující při tání sněhové pokrývky a ta byla letos mimořádně nízká. Čili už na
jaře byly stavy zásob podzemní vody nižší než obvykle. Klesání hladin a vydatností je pro toto
období obvyklý jev, neboť na dostatečné doplnění podzemních vod z důvodů evapotranspirace
(rostliny, výpar) srážky nestačí. Není tedy celkově velmi sucho, ale jsou místa, kde úroveň
podzemních vod klesla až na velmi nízkou hodnotu (30 % vrtů a 40 % pramenů). Sem patří nyní
zejména oblast povodí Berounky. A zase naopak jsou oblasti s nadnormálními hodnotami vydatností
a stavů hladin (severní Morava).
Ani z dlouhodobého hlediska nelze hodnotit celou republiku jednotně. Jsou oblasti, kde
skutečně dochází k mírnému poklesu vydatností pramenů a hladin v síti mělkých vrtů (např.
střední Čechy), ale jsou i místa, kde zatím žádné změny nejsou patrné. Hlavně hlubší zvodně
však reagují na infiltraci až s ročním zpožděním a horninové prostředí změny do značné míry
vyrovnává, čili je obtížné činit nějaké jednoznačné závěry. Celkově lze říci, že dochází spíše
k poklesu, ale nijak výraznému. Navíc nelze vyloučit, že se nyní nenacházíme jen na poklesové
větvi nějaké delší periody v řádu desítek let. Evidují se zatím zhruba 10leté periody s minimy
přibližně v letech 1972, 1982, 1992, 2002. Je rovněž dobré si uvědomit, že ČHMÚ eviduje spíše
relativně neovlivněné přírodní zdroje a to je něco jiného než, řekněme, soustava studní pro
individuální zásobování v obci, kde je situace často diametrálně odlišná, neboť s rozvojem
technologií a tzv. životní úrovně tlak spotřebitelů na zdroje podzemní vody roste. Výsledkem
je dnes tak časté prohlubování studní.
Na otázku vlivu změn klimatu na podzemní vody nelze jednoznačně odpovědět. Srovnávání
vývoje podzemních vod s teoriemi o globálním oteplování zatím nelze nijak potvrdit z důvodů
krátkých (z hlediska podzemních vod) řad naměřených dat. Teorie o globální změně klimatu se
z velké části opírají o tzv. proxy data, tzn. údaje o teplotách vzduchu v minulosti rekonstruované
z jiných dat, např. ze složení pylu ve vzduchových bublinkách arktického ledovce, z průběhu
sedimentace mořského dna apod. Bohužel v oblasti podzemních vod nic takového není k dispozici.
Je ale např. možnost pomocí modelů odhadovat dopad případných klimatických změn na zásoby
podzemní vody.
Lenka Černá

ZPRÁVY ZE ZŠ LÍŠNICE
Dne 1. září 2008 jsme zahájili nový školní rok, již pátý pod vedením pí. ředitelky Mgr.
Aleny Heckelové. Uvítacího setkání se kromě žáků a pedagogů zúčastnili též rodiče a prarodiče
žáků, školáky přišel pozdravit i starosta obce, pan ing. Petr Gottwald. Nejslavnostnější byl tento den
především pro našich devět prvňáčků, kteří k nám chodí nejen z Líšnice a Řitky, ale také z Čisovic,
Nové Vsi pod Pleší, Klínce a z Rymáně.
Během prázdnin se ve škole pilně pracovalo, nový nátěr získaly dveře i zárubně, instalovala
se nová umyvadla i keramické obložení, zkrášlovaly se prostory jídelny i tříd. Nutno podotknout, že
většinu prací odvedly samotné zaměstnankyně školy, tedy paní učitelky, paní školnice a sekretářka.
Od října se rozbíhají školní kroužky, které jsou přístupné jak školním dětem, tak i všem
zájemcům z okolí. Žáci se mohou zapsat do kroužku flétny a dramatické výchovy, keramiky,
sportovních her, francouzského či ruského jazyka, taneční gymnastiky, digitální fotografie či rybářů.
V letošním školním roce opět chystáme řadu mimoškolních akcí, v září již tradiční a všemi
očekávaný fotbalový zápas rodičů proti dětem, v říjnu pak drakiádu.

Posvícení
Posvícenské koláčky jsem pekla léta, pak nějak ne, ani nevím proč. Nějak jsme na posvícení
nechodili, pak už snad ani nebylo …
A najednou jsem nad silnicí u okálů viděla plakát, zvoucí na 20.9. do vsi na posvícení. Okamžitě
jsem si vzpomněla na dřívější doby, upekla jsem zase s chutí koláčky a v půl druhé jsme vyrazili
s manželem k hasičárně. Ve snu by mě nenapadlo, že se tam sejde tolik lidí, bude hrát tak pěkná
muzika, zatančí dokonce 4 krojovaná děvčata, bude opravdu příjemné posezení, popovídám si
s mnoha známými a uvidím další starousedlíky, které jsem už kolik let neviděla, i úplně nové
usedlíky, které ještě neznám. Bylo vidět, že se dětem trampolína líbila a cukrovou vatu mlsal
kdekdo. Jen škoda, že byla zima, ale to se bohužel nedá ovlivnit. Příjemná byla i výstavka aut ze
Srbaservisu, díky soutěži s vajíčkem se dost lidí svezlo, možná poprvé, s Chevroletem. Aspoň
myslím, protože auto s vajíčkem se nezastavilo. Opravdu jsem se těšila na večer, který můj dojem
z posvícení ještě vylepšil. U Hastrmanů krásně hráli, tančilo se, pilo, veselilo dlouho do noci.
Nevěřila bych, že se na jílovišťském posvícení sejde tolik lidí, kteří se budou usmívat, a podle mého
pocitu se celý den opravdu povedl. Pevně věřím, že organizátoři najdou dost sil a chuti a zorganizují
zase setkání „jílovišťských“ a už teď se těším, že příští rok zase budu péct …
Jana Kopecká

Hasiči
Posvícení.
Myšlenku „Posvícení na návsi“ prosazoval starosta sboru M . Petřík již delší dobu. Ve spolupráci
s obcí a členy SDH se mu ji podařilo uskutečnit. Za zdárným průběhem společenského odpoledne je
velké úsilí starosty a místostarosty obce, kteří oslovovali podnikatele v Jílovišti a získali jejich
finanční podporu pro celý projekt. Velkým přínosem bylo i vystoupení našeho spoluobčana, pana
Františka Ringo Čeha. Prezentace vozů ze servisu pana Srby byla také velice zajímavá a pro děti
zábavná.

Členové sboru vynaložili na přípravu a organizování posvícení mnoho hodin svého volného času.
Na výrobě pódia pro hudebníky pracovali většinou členové zásahové jednotky desítky hodin.
Kladné hodnocení je pro členy sboru odměnou i uznáním. Je to však i dost vysoko posazená laťka
pro další roky.
„Jen sluníčka a těch vepřových kýt mohlo být víc.“
- Fatková –

Mladí hasiči.
S novým školním rokem začal i další ročník hry pro kolektivy mladých hasičů – PLAMEN.
Podařilo se nám získat mladší děti pro naši činnost, a tak jsme postavili pro I. kolo hry – branný
závod - za náš sbor 2 družstva v kategorii starších (od 11 do 15 let) a 2 hlídky mladších dětí (do 11
let). Máme z toho velikou radost. A že jsou to děti šikovné, potvrdily svými výsledky v sobotu 18.
října 2008 u nás na Jílovišti. Však je také přišli povzbudit rodiče i kamarádi.
Na trasu, která vedla lesem za Hájenskem (od altánu), vyběhla z našich dětí jako první hlídka našich
nejmladších se startovním číslem 7. Běželi, jak se říká, „na zkušenou“, vždyť se všechno začali
učit teprve v září a není toho málo, co mají děti umět.. Isa Andresová byla velitel, má ze závodů už
nějaké zkušenosti , Hanička Černá – velká bojovnice, Dominik Rybár – nejstarší ze skupinky a
Honzík s Evičkou Veinhauerovi. Honzík měl před startem trošku obavy, ale do cíle vbíhal z hlídky
jako první. Byli jsme šťastni, že doběhli společně, a to jsme ještě nevěděli, že se umístí ze 17 hlídek
mladší kategorie našeho okresu Praha-západ na 13. místě. To jsme ani nečekali.
V době, kdy nám dobíhali ti nejmladší, připravovala se na startu naše hlídka se startovním číslem
17.: Lukáš Hartl, Martin Šmíd, Radek Holub, Kuba Rába, a protože nám nepřišel Tomáš Senft,
zastoupila ho Maruška z Jílového. Byli jen o 2 umístění horší než jejich kamarádi – 15. místo.
Chlapci mají dobrou „fyzičku“, ale musí přidat ve vědomostech. Ještě, že Maruška uměla srovnat
mapu podle buzoly. Víme, kde zlepšovat.
Po kratičké pauze, kdy autor trasy závodu - starosta našeho sboru, pan Petřík, s chlapci ze zásahové
jednotky trochu prodloužili trať (o kopeček) pro starší kategorii, mohly začít závodit další hlídky.
Se startovním číslem 19 běželi: Verča Rybárová, Milan Černý, Lukáš Hudeček, Áda
Kratochvílová a Julča Holubová. Kluci pomáhali děvčatům, ale jejich 10. místo bylo pro ně
samotné trochu zklamáním. My jsme byli rádi, že doběhli a nebyli diskvalifikováni.
Jako poslední se na trasu chystala hlídka našich nejzkušenějších, která byla také na poslední chvíli
celá jiná. Fanda Andres měl úraz ruky, Denisa Pospíšilová byla na školní akci a Pepa Nový sledoval
závody jen jako divák. Bylo mu totiž v létě už 15 let. Věřili jsme našim děvčatům: Janě Krejčové,
Símě Černé, Natálii Tymichové, Ádě Šedivé a Zuzce Šmídové. Některé úkoly na stanovištích
popletly, ale mušku na střelbě měly nejlepší. To bylo asi největší uspokojení a jediná odměna panu
Krejčímu, který s našimi dětmi celý měsíc skoro každý den střílení trénoval. Sestřelené špalíčky
děvčatům určitě pomohly vybojovat 3. – medailové místo.
Hezké medaile věnovala vítězným hlídkám obec Jíloviště a předával je starosta obce, Ing. Karel
Dostálek. Ze 12 hlídek starší kategorie byla před námi: hlídka SDH Sloup – 1. místo a SDH
Středokluky – 2. místo.
I v mladší kategorii získali 1. místo mladí hasiči ze Sloupu, druhá byla hlídka SDH Lhota a třetí se
umístili mladí hasiči z Hradištka – ti začínali už od přípravky ( děti do 6 let).
145 závodníkům, velkému počtu doprovodů, rozhodčím i organizátorům svítilo celé dopoledne
sluníčko a jen zbarvené listí popadané v lese hlásilo, že je podzim. Ráno bylo trochu chladněji,
a tak podávaný teplý čaj přišel vhod.
Blahopřejeme našim dětem i vedoucí mládeže, paní J. Petříkové. Děkujeme všem, kteří pomohli
s občerstvením, jako rozhodčí i technická četa. Doufáme, že zástupce našeho sboru v okresní radě
mládeže OSH Praha-západ, V. Pospíšilová, uslyší od zástupců zúčastněných sborů jen kladné
hodnocení celé akce. Děti i my se těšíme na jarní II. kolo hry PLAMEN, kde bychom měli
zabojovat o přední místa.
-Fatková-

První zápis v kronice mladých hasičů 1. 9. 1988
Co přineslo dvacet let nepřetržité činnosti s mládeží?
Dětem určitě mnoho krásných zážitků, radostí i zklamání.
Dospělým poznání, co všechno se může překonat a vydržet, aby ta dětská očka nebyla zklamána.
První jména zapsaná v kronice už dnes patří maminkám dětí, které jsou již také mladými hasiči
našeho SDH, nebo chlapcům ze zásahové jednotky.
Z listování v kronice je patrné, že nejdůležitější z celého ročníku je umístění ve hře PLAMEN. Pro
náš sbor byly velmi úspěšné roky 1991 – 1996. V těchto letech jsme celkem 4x postoupili z okresní
soutěže do vyššího oblastního kola. Dokonce měl náš sbor i družstva dorostenců. Samozřejmě, že
takové soutěžení je velmi náročné na přípravu i čas trávený na závodech. Možná, že si to ještě
zopakujeme. Připomeňme však, že v této době startovalo v soutěži 71 hlídek. V té letošní, u nás,
celkem 29. I to svědčí o tom, že ne ve všech sborech si mladé hasiče udrželi.
Kronika je vlastně dokumentováním celoroční činnosti, která je součástí hodnocení ve hře
PLAMEN. Nabídnuté okruhy je potřeba doplňovat aktivitami, které se dětem líbí a účastní se jich.
Takové jsou naše týdenní pobyty na horách. První fotografie z lyžování máme v kronice z jarních
prázdnin v roce 1993.
Poslední stránka naší první kroniky končí začátkem prázdnin 1996. Jsou tam vzkazy našich
odrůstajících dorostenců: „ Ahoj školní roku, Sbohem hasiči, Měj se dobře uplynulý roku…..“
Naši druhou kroniku otvíráme ročníkem 1996 - 1997.
Opakují se tradiční karnevaly, vánoční besídky a v poslední době se objevují nové aktivity: vánoční
dílna, výlety apod.
Za vším je trpělivá práce vedoucích mládeže a ochotných pracovitých členů sboru i rodičů dětí.
Naším přáním je, aby se i nadále plnily stránky kroniky mladých hasičů hezkými dokumenty a bylo
dost dětí, které bude hasičina bavit, i dospělých, kteří ochotně věnují svůj volný čas pro činnost
mladých hasičů.
-Fatková-

Co připravujeme ?
22.11. 2008 - návštěvu letiště v Praze-Ruzyni
29.11. 2008 - vánoční dílnu v hasičské zbrojnici (výroba adventních věnců, svícnů apod.)
6. 12. 2008 - Mikulášskou zábavu v pizzerii U Hastrmana

Sportovci
Turistický oddíl
Na podzim letošního roku jsme s turistickým oddílem šli na několik výletů v okolí Jíloviště i dále,
například na hrad Křivoklát, či společně s hasiči do Poříčan. Dále připravujeme společný výlet na
letiště v Ruzyni a ještě před Vánocemi bychom si rádi vyšlápli do brdských lesů. Již tradičně
půjdeme před Vánocemi opět na jmelí. Dále pro otrlejší a starší připravujeme zimní vandr.
Jan Vorel

Ve znamení Halloweenu
Počátek tohoto svátku sahá až do období starých keltů. Tehdy lidé na 1. listopadu svítili na cestu
duším mrtvých, a to lucernami vyrobenými z dýní. Věřili, že v noci z 31.10. na 1.11. se duše
mrtvých vracejí domů. Noci se říkalo Samhain, což znamená konec léta.
Jakmile se k moci dostala církev, svátek byl zakázán a nahrazen Svátkem všech svatých, lidově
zvaným Dušičky. Tato vzpomínka na zemřelé se u nás slaví 2. listopadu. Zapalují se svíce na
hrobech, přinášejí květiny a věnce. Lidé vzpomínají na ty, kteří už nejsou mezi námi.
Mnozí lidé ale Samhain slavili dále, a proto se oba svátky spojily v jeden a vesničané mu začali
říkat Halloween (v originále však All Hallow´s Day – všech blahoslavený den). Mnoho lidí
Halloween spojuje s Amerikou, ale zde se začal svátek slavit až poté, co sem přijeli evropští
osadníci. Svátek se stal velmi oblíbeným a lidé zde zdobí domy dýňovými svítilnami a pečou koláče
dodnes. Tradice říká, že se objevují čarodějnice a duchové. Děti se převlékají za strašidelné bytosti
a provádějí dospělým různé veselé kousky.
A co s vydlabanou dýní? Víte, že dýně není zelenina , ale ovoce?

Americký dýňový koláč
800 g dýně, 200 g hladké mouky, 120 g Hery, 200 g jablek, 50 g cukru, 2 vejce, šťávu z 1 citronu,
1 lžíce octa, 2 umleté hřebíčky, ½ lžičky skořice, 2 lžíce zázvorového džemu
Hladkou mouku prosejeme, přidáme do ní Heru, ocet a 3 lžíce studené vody. Směs zpracujeme na
vláčné těsto, které necháme odpočinout. Do hrnce dáme nakrájenou dýni, oloupaná nakrájená
jablka, zalijeme je citronovou šťávou, 100 ml vody, podusíme a potom rozmixujeme. Těsto
rozválíme, vyložíme jím koláčovou formu, dno propícháme vidličkou, okraje přimáčkneme k formě
proužkem pečícího papíru a v předehřáté troubě zapečeme. Papír odstraníme. Do mírně vychladlého
pyré přidáme hřebíčky, skořici, džem, cukr a vejce, promícháme, nalijeme na těsto a zvolna pečeme
asi 30 minut.

Dýňový kompot
5 kg dýně
1 kg cukru
2 citrony a ze dvou pouze šťáva
1 anansová tresť
3 dcl octa
Dýni nakrájíme na kostičky, dáme do hrnce pod vodu s 3 dcl octa.
Druhý den propláchneme teplou vodou a dáme vařit se dvěma citrony nakrájenými na kolečka a
zabalenými nejlépe v mulu. Svaříme - necháme jen zesklovatět ( na 1kg ovoce asi 2 l vody).
Vyjmeme citron, nakapeme šťávu a přidáme cukr. Když se rozpustí přidáme tresť a odstavíme.
Teplé plníme do sklenic a sterilujeme 30 minut při 90° C.
-Fatková-

70 let školy ve Všenorech
Letos si připomínáme sedmdesát let od chvíle, kdy byl 1. září zahájen první školní rok ve
všenorské škole. Až do roku 1938 totiž museli docházet děti ze Všenor a Černolic do staré školy u
kostela v Horních Mokropsech a pro většinu z nich to znamenalo denně zvládnout i několik
kilometrů pěšky. Není se tedy co divit, že slavnostního otevření se účastnila snad celá obec. Občané

Všenor mohli být na novotou zářící budovu pyšní dvojnásob, protože část nákladů pokryla jejich
dobročinná sbírka.
Dnes má škola dvě budovy na oddělených pozemcích, vzdálených od sebe necelých sto
metrů. První stupeň je umístěn v prostorných a světlých třídách budovy z osmdesátých let. Na
zahradě s dětskou architekturou jsou i dvě hřiště. Žáci 5.-9. třídy se učí v letos slavící budově, která
prošla před deseti lety rekonstrukcí, kdy vznikla i učebna výpočetní techniky v atraktivním prostředí
podkroví.
Jako dárek k výročí dostala škola moderní multifunkční hřiště s umělým povrchem,
postavené v rozsáhlé školní zahradě. Na variabilní ploše si lze zahrát mj. také tenis, odbíjenou,
košíkovou, malou kopanou. Mimo vyučování je areál přístupný i veřejnosti.
Do všenorské školy dojížděli a dojíždějí žáci z blízkého i vzdálenějšího okolí. I z Jíloviště
už jich byla za ta léta celá řádka, v současnosti dojíždějí čtyři děti. Další jsou ze Řitky, Černolic,
Trnové, Jíloviště, Černošic, Dobřichovic, Řevnic, Hlásné a Zadní Třebaně, Radotína… Děti míří do
školy i v odpoledních hodinách za pestrou nabídkou kroužků organizovaných střediskem pro volný
čas.
K výročí připravuje škola slavnostní odpoledne, spojené s kulturním programem, otevřením
prostor školy veřejnosti a výstavkou k dějinám školy. Srdečně zveme nejen bývalé žáky, ale
všechny další zájemce 7. listopadu 2008 od 14.30 do 18 hodin.
Rádi také přivítáme děti i jejich rodiče u zápisu do 1. třídy, který se bude konat 23.1. 2009
od 14 do 18 hodin. Přijďte si naši školu prohlédnout.
Chtěli bychom zároveň poděkovat panu starostovi Ing. Karlu Dostálkovi za velmi aktivní
pomoc při zajišťování autobusové linky ve směru Trnová–Jíloviště-Všenory, která v naší oblasti
chybí. Pro děti z Jíloviště se tím může zkrátit cesta do školy na pouhých několik minut, vždyť
nejbližší škola je právě ve Všenorech.
Vedení školy

Skole ve Všenorech

Pracovní příležitosti
Srba Servis s.r.o. je finančně zdravá společnost s předním postavením na automobilovém trhu.
Úspěchů

dosahujeme

díky

kvalitní

práci

našich

zaměstnanců.

Úctu

k nim

vyjadřujeme

odpovídajícím finančním ohodnocením a řadou dalších výhod. Zázemí rodinné společnosti podnikající v prostředí
špičkových moderních technologií dává prostor pro osobní růst a profesní rozvoj. Naši zaměstnanci se mohou opřít
o kvalitní materiální zázemí, přátelský a profesionální tým.

V současné době bychom rádi rozšířili náš tým o nové kolegy na pozicích (pro naši pobočku Srba Servis Jíloviště):

prodej osobních vozů OPEL
automechanik
autoklempíř
autolakýrník
Máte-li o některou s uvedených pozic zájem, zašlete nám, prosím, Váš životopis na adresu

srba@srba.cz, nebo

nám jej můžete předat osobně na recepci naší provozovny Srba Servis Jíloviště. Nezapomeňte jen uvést o jakou
pracovní pozici máte zájem. Děkujeme.

Mikulášská besídka
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