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OHŇOSTROJ
Obec Jíloviště srdečně zve všechny spoluobčany na slavnostní ohňostroj, který se koná 30.12.2017 od 19 hod.
pod fotbalovým hřištěm.
Spolupořádají Hasiči Jíloviště.
Slovo starosty
Informace z obce
Okrašlovací spolek
Sbor dobrovolných hasičů
Na návštěvě ve světě železnic

ZVONICE

Slovo starosty
Blížící se Vánoce a začátek nového roku
jsou příležitostí popřát všem nejbližším,
přátelům, kolegům a spoluobčanům
šťastné a spokojené Vánoce, hodně
zdraví, lásky a štěstí v novém roce.
Rovněž je toto období příležitostí
bilancovat uplynulý rok.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
Obec za poslední rok
Připomeňme si, co se nám podařilo realizovat za poslední rok:

Dotace:
■ získání dotace 1 mil. Kč na rekonstrukci ulice Na Plazích –
z fondu MMR
■ získání dotace 1.8 mil. Kč na intenzifikaci ČOV
■ získání dotace 180 tis. Kč na pracovní místo zaměstnance obce
pro údržbu a úklid – z MPSV
■ získání dotace 155 tis. Kč na výstavbu dětského hřiště u mateřské školky
Celkem jsme za rok 2017 realizovali získané dotace za 3,135
mil. Kč. Pro představu se jedná o sumu odpovídající cca 30 % běžných ročních příjmů obce. Od roku 2014 získala obec celkem 10
dotací v hodnotě 14,1 mil. Kč.

Neinvestiční akce
■ celoroční obhajoba rušení sjezdu na Prahu,
zastávek a zbudování paralelní komunikace na
Baně, získání příslibu ministra dopravy Ťoka, že
se nájezd ani zastávky rušit nebudou
■ zřízení pracovní komise s ŘSD a MD k řešení
technických úprav na I4 se dvěma zástupci obce
■ doplnění programu rozvoje obce na roky 2015 2020 s výhledem do roku 2025 o dostavbu
výstavby kanalizace a pitné vody pro oblast Fr.
Smolíka, rekonstrukce ulic Na Hájensku,
Zahradní a Na Zvonici
■ nová smlouva na provoz a správu veřejného osvětlení na roky
2018 – 2019 s firmou Eltodo
■ koncesní řízení na provozovatele kanalizační a vodovodní sítě
na roky 2018 -2025
■ pravomocné územní rozhodnutí pro výstavbu veřejného sportoviště
■ zadání projektu pro úpravy plochy veřejného sportoviště
■ dokončení projektu na novou hasičskou zbrojnici se stavebním
povolením
■ realizace veřejnoprávní smlouvy s městem Řevnice o výkonu
městské policie v Jílovišti, pořádání kulturních akcí pro seniory
■ podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ulic Zahradní a Na
Zvonici
■ zpracování projektu a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
ulice Na Plazích

Společenské akce s podílem obce
Investiční akce, rekonstrukce, opravy 2017:
■ dokončení intenzifikace ČOV, odstranění podmínky další
výstavby z územního plánu
■ výstavba dětského hřiště u mateřské školky
■ rekonstrukce ulice Na Plazích
■ oprava všech autobusových zastávek – natření, zasklení
■ instalace kamer k MŠ, dětskému hřišti a ke kontejnerům
■ rozšíření prvků a zeleně na dětském hřišti
■ napojení závlahy fotbalového stadionu, mateřské školky a dětského hřiště na vodárnu
■ posunutí značky Začátek a Konec obce Jíloviště – nutná podmínka pro instalaci kamer pro měření rychlosti
■ nová malovaná mapa u kapličky
■ vymalování obecního úřadu, výměna vodovodních trubek
■ oprava komunikací K Trnové a Na Hájensku
■ rozšíření veřejného osvětlení pro oblast Hájenska a Na
Močidlech
■ rozšíření veřejného rozhlasu pro oblast Na Močidlech
■ oplocení bazénu v prostorách bývalého tábora
■ nákup 25 ks nových židlí do kapličky
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■ obecní bál
■ Masopust MŠ
■ loučení s prvními nastávajícími školáky v MŠ
■ 50. ročník Závodu historických vozidel Zbraslav – Jíloviště
■ výstava k Závodu Zbraslav – Jíloviště v kapličce
■ závody mladých hlídek SDH
■ posvícení
■ vítání občánků
■ rozsvěcení vánočního stromu
■ ohňostroj
■ podpora místních spolků, hasičů a sportovců

Co nás čeká v roce 2018:
■ nová smlouva na provozovatele kanalizační a vodovodní sítě na
roky 2018 -2025 na základě koncesního výběrového řízení
■ rekonstrukce ulic Zahradní a Na Zvonici
■ rozšíření vodovodu a kanalizace v oblasti Fr. Smolíka
■ pokračování projektu – stavba nové hasičské zbrojnice
■ realizace volnočasového sportoviště za hřištěm (v případě realizace přeložky VN)

SLOVO STAROSTY

■ rozšíření spolupráce s Městskou policií
Řevnice
■ instalace radaru měření, příp. semaforů
u cukrárny
■ rozšíření kamerového systému Jíloviště
■ příprava na opravy dalších místních komunikací
■ A HLAVNĚ – PRVNÍ ÚČAST OBCE JÍLOVIŠTĚ
NA HRÁCH BEZ HRANIC
■ v současné době projednává zastupitelstvo
návrh rozpočtu na rok 2018
Letošní hospodaření obce skončí v přebytku,
a to především zásluhou:
■ získaných dotací na stavby, rekonstrukce a pracovní místa
■ efektivním vyhlašováním výběrových řízení
■ přísným dodržováním rozpočtové kázně schváleného rozpočtu
■ důsledným vybíráním poplatků a příznivého výběru daní
■ omezením a šetřením výdajů, efektivním řízením a úsporným
nakládáním se svěřenými prostředky
■ úsporných nákupů běžných výdajů, porovnáváním nejvýhodnějších cen
V roce 2014 jsme přebírali obec se zůstatkem na účtech 12 mil. Kč,
z toho ovšem bylo 7 mil. určeno jako spoluúčast financování obce
na rekonstrukci ulice Pražská, takže vlastně se zůstatkem 5 mil. Kč.
V roce 2017 máme na účtech obce 10 mil. Kč.

INFORMACE Z OBCE
è Rekonstrukce ulice na Plazích
V listopadu jsme ukončili rekonstrukci ulici na Plazích a předali ji
k užívání všem občanům Jíloviště. Jedná se již o šestou opravenou komunikaci za poslední 3 roky a další komunikace jsme
vyspravili obrusem a nutnými opravami.

Vývoj investic a běžných výdajů v tis. Kč. v Jílovišti

Výsledky výběrového řízení na provozovatele
vodohospodářské struktury
Zastupitelé schválili na doporučení hodnotící komise provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Jíloviště na období od 1.
1. 2018 do 31. 12. 2025. Na základě koncesního řízení se staronovým provozovatelem stane společnost VAK Beroun, a.s., která na
dalších 7 let bude zajišťovat v Jílovišti správu a provoz vodovodu
a kanalizace. Nově nejen kanalizaci splaškovou, ale i dešťovou.
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è Kolaudace ČOV
V listopadu proběhla kolaudace intenzifikace ČOV, čímž byla učiněna tečka za podmínkou územního plánu, který podmiňoval
další výstavbu
v Jílovišti právě touto
inten-zifikací. Současně
s touto kolaudací proběhla základní oprava
příjezdové komunikace
K Trnové.

è Odstranění náletů v objektech vodárny a vrtů
Po mnohaletém zanedbaném stavu, jsme vyčistili pozemky vodárny
a vrtů od plevelů a náletů,
tak, aby se daly objekty

využívat v souvislosti s již
provedeným rozšířením
závlahy pro hřiště fotbalistů, objekt MŠ, dětské
hřiště a nové sportoviště.

è Bazén v bývalém táboře

è Rozšíření obecního
rozhlasu
V souvislosti s rekonstrukcí ulice Na
Plazích, jsme rozšířili obecní rozhlas
směrem do oblasti Na Močidlech

è Kultura – lístky do divadla
Pro seniory pořádal obecní úřad v tomto roce zájezd na tři divadelní představení: muzikál Čas růží (Hudební divadlo Karlín),
komedii Magor (Divadlo Na Fidlovačce) a na divadelní představení Mlynářova opička (Stavovské divadlo).

è Veřejné projednání k rekonstrukci ulic Zahradní
a Na Zvonici
25. 10. 2017 proběhlo v Restauraci Spark veřejné projednání
k rekonstrukci ulic Zahradní a Na Zvonici. Občané se mohli seznámit s projekty obou komunikací a vznést požadavky na úpravu
svých vjezdů a přístupů k nemovitostem. Zároveň bylo zahájeno
stavební řízení u obou ulic.
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Již několikrát se
stalo, že se
v bazénu bývalého tábora utopily srnky a jiná
zvířata. Navíc
bazén byl potenciálně nebezpečný i pro děti
a další návštěvníky v souvislosti se stavbou nového sportoviště. Proto jsme
nechali bazén oplotit a zajistit tak vyšší bezpečnost pro občany
i pro zvěř.

OBEC JÍLOVIŠTĚ

è Veřejné projednání zavedení kanalizace a vody
v oblasti Fr. Smolíka
Dne 13. 12. 2017 v 17 hodin proběhne v Restauraci Spark veřejné
projednání s občany, týkající se rozšíření kanalizace a vody do
oblasti Fr. Smolíka. Prosíme spoluobčany, aby se dostavili k projednání přípojek k jejich nemovitostem.

Probíhají 2 ankety:
1) Líbí se vám ulice Na Plazích po rekonstrukci?
Ano
Ne
Lepší to bylo předtím
2) Jste spokojeni s prací zastupitelstva pro občany a obec za 3 roky?
Ano
Ne
Nevím
Anketa o důvěře zastupitelstvu - hlasujte do 31. 12. 2017
A anketa o ulici Na Plazích - hlasujte od 1. 1. do 31. 1. 2018.

Vážení spoluobčané, přeji vám šťastné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce a splnění všech osobních i pracovních přání. Zároveň Vám
děkuji za vaši přízeň a podporu, za tu bych chtěl rovněž poděkovat všem zastupitelům, sponzorům veřejných akcí, dobrovolníkům, spolkům, zkrátka všem,
kteří se podíleli na zvelebování a zlepšování našeho
Jíloviště v tomto roce.
Vladimír Dlouhý, starosta

è ANKETY
Proběhla anketa:
Souhlasíte s umístěním měřiče rychlosti na ulici Všenorská ve
směru od Všenor v prostoru u rybníka před křižovatkou ulic Na
Hájensku a Všenorská?
S těmito výsledky:
Ano 111
Ne 52
Je mi to jedno 12

Mediální výbor přeje všem
čtenářům naší Zvonice
příjemné vánoční svátky
spokojenost a hlavně
zdraví v nadcházejícím roce.
Děkujeme za váš
zájem a těšíme se na
další spolupráci.

PF
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è 4. Obecní bál Jíloviště
Obecní úřad si vás s potěšením dovoluje srdečně
pozvat na 4. Obecní bál Jíloviště, který se bude konat
17. 2. 2018 v Restauraci Spark. Lístky jsou již v předprodeji na obecním úřadě. Můžete očekávat hudbu k tanci
i k poslechu, předtančení a jako tradičně bohatou tombolu.

Začal advent - výroba věnců na HZ a zdobení stromku u zvoničky

Foto: H. Hudečková
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OBEC JÍLOVIŠTĚ

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky konaných ve
dnech 20.10. – 21.10.2017 v Jílovišti:
Výsledky voleb do
Poslanecké sněmovny
Parlamentu České
republiky konaných ve
dnech 20. 10. – 21. 10.
2017 v Jílovišti: Volební
účast ve volbách byla
v obci Jílovišti vyšší než
celostátní průměr (60,84)
a dosáhla 74,85 %
s následujícími zisky
jednotlivých stran:

ANO 2011
ODS
Piráti
TOP 09
SPD
ČSSD
STAN
KDU – ČSL
KSČM

v%
19,26
19,26
16,88
12,13
8,17
5,80
4,48
4,48
3,69

Dalších 10 stran a hnutí
pod 2 % hlasů.

OZNÁMENÍ O DOBĚ
A MÍSTĚ KONÁNÍ
VOLBY PREZIDENTA

Starosta obce Jíloviště podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č.
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve
znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se koná:
■ v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin
do 22,00 hodin a
■ v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin
do 14,00 hodin.

U těchto voleb došlo poprvé od revoluce k přepočítání hlasů
u 915 volebních okrsků včetně Jíloviště. U 200 volebních okrsků
byly zjištěny chyby. Rád bych tímto poděkoval všem členům
volební komise, která správně spočítala výsledky voleb a prošla
kontrolou Nejvyššího správního soudu bez jakéhokoliv pochybení.
Vladimír Dlouhý

Poděkování
„Volební komise děkuje zastupitelům obecního úřadu
v Jílovišti za vzornou přípravu k volbám a péči o nás.
Především však bychom chtěli poděkovat panu
Ing. Vl. Dlouhému (starostovi obce) za jeho příkladnou pozornost a starost. Průběžně docházel s tím,
zda je vše v pořádku, či jestli něco nepotřebujeme.
Třešničkou na dortu je však paní Maruška Hrubá,
která když přišla volit a viděla, že nám je zima, šla
nám upéct bábovku (tak jako minulé volby). Všem
nám moc chutnala k horkému čajíčku.“
Ještě jednou moc díky. Za volební komisi
V Jílovišti 11. 11. 2017

2. Místem konání voleb je volební místnost: v hasičské
zbrojnici, Pražská 110, 252 02 Jíloviště.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta
hlasovací lístky.
5. Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková
volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

Vladimír Dlouhý
Starosta Jíloviště

V Jílovišti dne 27. 11. 2017
Vyvěšeno:
Sejmuto:

ZVONICE
Zpravodaj obce Jíloviště MK ČR E 12563
Vydává obec Jíloviště
Mediální komise: Ing. Jan Vorel, Libuše Fatková, Ing. Petr Sporer
Uzávěrka příštího čísla: 31. 1. 2018
Grafické zpracování:
Mgr. Václav Hraba - Grafický Atelier H, s.r.o.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Střípky ze školky
Co je to multikulturní výchova?
Multikulturní výchova, či multikulturní vzdělávání, je soubor pedagogických strategií a materiálů, reagujících na rostoucí etnickou a kulturní pestrost současného západního světa. Multikulturní vzdělávání, také chápané jako způsob výuky, podporuje zásady, jako je
sociální začleňování, rozmanitost, demokracie, získávání dovedností, zvídavost, kritické myšlení, hodnotu různých perspektiv,
a sebereflexi.
Multikulturní výchova poskytuje dětem znalosti o historii, kultuře
a přínosu různých skupin lidí v pluralitní společnosti.
Bylo zjištěno, že multikulturní vzdělávání je účinné při výchově dětí
z přistěhovaleckých rodin. Je počítáno mezi reformní hnutí usilující
o transformaci tradičních škol.
Transformace v této souvislosti vyžaduje změnu všech charakteristik
školy včetně strategií výchovy, postojů učitelů, výukových materiálů,
metod hodnocení, poradenství a učebních stylů. Multikulturní
výchova rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných
národnostních, etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin.
Učí děti komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých,
chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém dětí. Učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu
(zdroj wikipedie)

nápady. e Twinning je největší a nejzajímavější komunita škol
v Evropě.
Díky tomu jsme si se slovenskými kamarády mohli vyměňovat
nápady, návody, pohybové hry, písničky, básničky, obrázky.
Posílat si prezentace, fotografie i videa. Sdílet své dojmy, vzájemně
si poradit, a hlavně se společně pobavit. Celý projekt byl ukončen
vzájemnou výrobou dárků pro kamarády a společným rozloučením s pomocí youtube aplikací.
Bylo velmi zajímavé sledovat práci s dětmi v jiné mateřské škole,
sdílet jejich hry, písně, básně, tvořit stejné věci, které ale vždy vyšly
trochu jinak než našim kamarádům.
Seznámili jsme se navzájem, ukázali na videu své školky, řekli si
svá jména. Poznali jsme jejich tradice a zvyky a na oplátku jsme
jim poslali ukázku našich tradičních oslav a svátků.
Např. výrobu dýňové housenky,

Protože chceme být pokrokoví a reformovat postoje, strategie
i výchovu navázali jsme spolupráci s mateřskou školou v Drietome
na Slovensku. Naším cílem bylo zprostředkovat dětem nový zážitek, obohatit vzdělávání dětí o další prvek, seznámit děti s našimi
„nejbližšími sousedy“ a umožnit jim prožívat společné aktivity
a poznat zajímavé odlišnosti.
Navzájem jsme se představili:

hru s tiskařskou barvou

pouštění
draků

malování, skládání

Ahoj. My jsme děti z mateřské školy v Jílovišti. Děti zo slniečkovej triedy
z Mš Drietoma
Pojďte si spolu hrát!
Spolu s paní učitelkou Mariannou Jenčovou jsme připravily projekt „Barevný podzim“. Tento projekt vychází z tematického bloku
„Podzim“. Je zaměřený na prohlubování znalosti charakteristických znaků podzimu, barev, na hry i tradice, pranostiky, písně
i básně, které se k tomuto období vztahují.
V říjnu se obě školky společně staly členy e Twinningu. e Twinning
je platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských
zemí vzájemně komunikovat, zapojovat se do projektů a sdílet své
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ukládání broučků

tanečky, písničky…

Co bude pro nás přínosem?
Zjistili jsme, že se na Slovensku mluví jinou řečí. Zjistili jsme, že
děti mají školku uprostřed krásné přírody. Už víme, že i jména dětí
i dospělých jsou odlišná od našich. Také již víme, že děti na
Slovensku vypadají a chovají se úplně stejně jako děti v Čechách.
Že se také rády smějí, hrají si a zpívají. Že jsou stejně šikovné jako
ty naše děti a že nás baví si s nimi povídat, dopisovat.

TURISTICKÝ ODDÍL

Naučili jsme se přijímat odlišnost, respektovat jí a obohatili jsme
se o nové vědomosti a poznatky.
Ale nezůstalo jen u jednoho projektu. Nezapomněli jsme ani na
ptáčky zpěváčky a vyrobili jsme jim šišková krmítka, aby vydrželi
zimu a mohli nám na jaře zpívat.

Turistický
oddíl

Ve školce stále něco kutíme a vyrábíme,

a také se připravujeme na nejkrásnější měsíc v roce – prosinec.
Prosinec je měsíc nabitý událostmi
5. prosince k nám přijde Mikuláš (kterého nám pomáhají zajistit
Okrašlovací spolek a Cukrárna Pecu Stáňa). Učíme se písničky
a básničky, a protože byly děti celý rok hodné, jistě dostanou něco
dobrého na zoubek.
9. prosince se zúčastníme slavnostního rozsvěcení vánočního
stromu v Jílovišti. Spolupracujeme se spolkem hasičů
a Okrašlovacím spolkem. Budeme s dětmi pod stromečkem zpívat, aby bylo všem „krásno“ a veselo a aby si všichni dosyta užili
krásnou, předvánoční atmosféru.
11. prosince budeme ve školce s dětmi zdobit vánoční stromeček, který nám věnovali z hájovny v Jílovišti, aby Ježíšek věděl,
kam nám má přinést dárky.
12. prosince v dopoledních hodinách očekáváme přílet Ježíška
s dárky pro hodné děti a odpoledne se bude od 16.00 hod.
v mateřské školce konat tvořivá dílnička. Děti s rodiči budou vyrábět tradiční vánoční svícen z ovoce a také proběhne 1. ročník soutěže pro všechny maminky a tatínky o nejlepší vanilkový rohlíček.
Na závěr slavnosti děti zazpívají a zatančí a pak si společně posedíme a pobudeme.
23. prosince 2017 se školka uzavře. Nově se opět otevře 2. ledna
v roce 2018.
Na nový rok se hned 5.ledna 2018 zúčastníme Večera
Tříkrálového, který se bude konat ve spolupráci s Okrašlovacím
spolkem v jílovišťské pizzerii.

Rád bych všem popřál za turistický oddíl Lvíčata mnoho úspěchů
a štěstí a také hodně nachozených kilometrů v roce 2018.
Našim cílem je naučit děti žít v souladu s přírodou, dát jim možnost zažít na vlastní kůži, jaké to je, být venku a poznávat krásy přírody. V roce 2018 jsme připravili lyžařský výcvik nejen pro
nejmenší ve Vysokém nad Jizerou. Jsou ješte volná místa, ale ubytování již ubývá... více na https://ski-lvicata.cz/
Na tábor v příštím roce pojedeme na Českou Kanadu, na hradě
Landštejn chystáme pro děti spolu s kastelánkou překvapení.
Společně s týmem již zkušených turistů připravujeme celotáborovou hru s hvězdným obsazením... ale ted nevim, zda neprozrazuji
jiz mnoho.
Za turistický oddíl se těším na viděnou na některém z pravidelných výletů v příštím roce.

více na: http://turisti.jiloviste.cz/ a na FB:
https://www.facebook.com/TomLvicataJiloviste/
(dejte nám lajk) :-)

Vážení spoluobčané, milí přátelé, dovolte, abych vám za celý kolektiv Mateřské školy v Jílovišti poděkovala za spolupráci, za vaši
ochotu a vstřícnost. Přejeme vám všem krásné svátky plné pohody,
klidu, a hlavně lásky a souznění. Abyste do nového roku vykročili
tou pravou nohou a aby se vám splnila všechna vaše přání.
Mgr. Dana Petráková
Ředitelka Mateřské školy Jíloviště
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA

Tělovýchovná jednota Jíloviště
Vážení spoluobčané a fanoušci, Vánoce se blíží
a s nimi i konec roku 2017, dovolte mi tedy
ohlédnutí za uplynulým rokem.
Náš A-tým po smolné sezóně 2016/2017 na jaře
opustil z předposledního místa středočeskou
špičku a spadl o příčku níže do I.A třídy (skupina
A). O znovunabytí přeborového statusu začali
naši hráči bojovat 12. srpna 2017, čímž zahájili
novou sezónu. První polovina podzimní části
byla „padesát na padesát“, kdy jsme střídavě
vyhrávali a prohrávali. Po sedmém kole se to ale
zlomilo a již jsme do konce roku neztratili ani
bod. Podzimní část sezóny A-týmu hodnotíme
pozitivně a v tuto chvíli obýváme 5. místo
v tabulce a na lídra tabulky ztrácíme pouhých 9
bodů.
Náš B-tým se účastní soutěže 3. třídy (skupina B),
kde si vede obstojně. Na domácím hřišti se mu
s výjimkou posledního zápasu podařilo vždy získat 3 body – doma
to prostě jde. Venku se mu zase naopak s výjimkou prvního
zápasu nepodařilo získat body nikdy. Je to tedy také „padesát na
padesát“, tomu odpovídá i naše místo v tabulce, které se nachází
přímo ve středu.
Na zahájení jarní části sezóny A-týmu se můžete těšit již
10. března od 14.30 ve Vestci a následně pak 24. března od 15.00
na domácím hřišti. B-tým bude zahajovat jarní část rovnou doma
a to v pátek 23. března od 19.00. Budeme se těšit.
Další velkou část naší základny tvoří mládež. Ta se velmi rychle rozrůstá a oproti minulé sezóně i zlepšuje. V sezóně 2016/2017 jsme
měli 18 dětí, které byly
přihlášené
pouze
v jedné soutěži – starší
přípravce (U10). V letošní
sezóně máme dětí 28
a přihlášeny 3 soutěže:
mladší přípravka (U8),
starší přípravka (U10)
a mladší žáci (U12).
Mladší přípravka je
v tuto chvíli nejpočetnější a hraje systém
turnajů. Vede se jí
velmi dobře, po podzimní části s 33 body je
na krásném 3. místě.
Starší přípravka hraje
soutěž druhým rokem
a zkušenosti jsou již
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znát, před zimní přestávkou obsadila průběžné 5.
místo. Mladší žáci jsou úplnými nováčky v soutěži
a jsou zde nejmladší, v tuto chvíli především sbírají
zkušenosti na dvojnásobně větším hřišti, než byli
zvyklí a otrkávají se ve hře proti větším klukům. Příští
sezónu je doplní odrostlí hráči starší přípravky, kteří
s nimi již teď hrají, aby si zvykli, a již budou vědět, do
čeho jdou. Ale ani tihle bojovníci nezůstali bez výhry
a bodů a po podzimní části jsou na 9. místě.
Tréninky našich nejmladších na venkovním hřišti (září, říjen + březen – červen) probíhají každé pondělí a čtvrtek od 17.00. Během
zimních měsíců (listopad – únor) probíhá intenzivní zimní příprava v tělocvičně v Klínci a to každé úterý a středu od 17.00
a od 18.00. Za možnost trénování v tělocvičně a celkovou podporu našich mladých mančaftů bychom chtěli moc poděkovat
firmě Srba Servis, která nás od začátku podporuje. Děkujeme!
Stále přijímáme nové hráče – již od ročníku narození 2012. V případě zájmu kontaktujte hlavního trenéra (737 474 923) a přijďte
se podívat na některý z tréninků a zkusit si to. Fotogalerii naleznete na naší stránce: www.pripravkajiloviste.banda.cz. Zápasy
našich benjamí začínají 8. dubna 2018.

Nakonec bychom vám všem chtěli popřát
krásné a klidné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí a především zdraví v roce
2018 a budeme se těšit na shledání na
našich fotbalových utkáních na jaře.

TJ JÍLOVIŠTĚ

HASIČI

Sbor dobrovolných hasičů
07. 10. 2017 Branný závod
V sobotu 7. 10. 2017 proběhlo 1. kolo hry Plamen
okresu Praha-západ, které jsme uspořádali ve spolupráci s radou mládeže OSH Praha západ v prostorách
tábořiště na Jílovišti.
Závod se běží
ve třech věkových kategoriích: přípravka, mladší a starší.
Na start závodu se postavilo 5 hlídek v kategorii
přípravka, 23 hlídek
v kategorii mladší a 17

hlídek v kategorii starší. V každé hlídce je pět závodníků, na které
čeká podle kategorie pět nebo šest stanovišť a trať o délce 1, 2,5
nebo 3 km. Pojďme si představit jednotlivá stanoviště. Začněme
na stanovišti střelba - zde mají mladší a starší děti za úkol sestřelit
vzduchovkou tři špalíčky na vzdálenost deseti metrů, mladší
házejí granátem na vzdálenost dva metry. Po splnění stanoviště
odbíhají vstříc následujícímu stanovišti, a tím je překonání horizontálně nataženého lana. Toto stanoviště plní jenom mladší
a starší. Na dalším stanovišti, které následuje, se ověřují znalosti
z topografie, děti zde určují azimut, orientují mapu a určují topografické značky. Následují stanoviště, kde děti vážou uzle a ukazují, co se naučily z požární ochrany, např. čím se co hasí a značky
používané v požární ochraně.
Posledním stanovištěm je první
pomoc. Zde děti ovazují koleno, případně ruku, a transportují pacienty.
Naše mladší děti doběhly na krásném 10. místě a starší děti skončily
na 16. místě. Závěrem dovolte, abychom poděkovali našim členům za
přípravu zázemí a trati, rozhodčím,
rodičům, Hanče Burianové za fotografie, Stanislavě Kortánové Pecu
Stáňa za krásné 3 dorty pro 3 vítěze

a za technickou podporu Jiřímu Zikmundovi, Filipu
Tobolkovi a Motorestu Jíloviště.
Také bychom rádi poděkovali starostovi obce Vladimíru
Dlouhému, který námi pořádaný branný závod přišel
podpořit.
Všem patří velké díky.
21. 10. 2017 Výběh na rozhlednu Vysoká
Na sobotu 21. 10. 2017
připadl výběh na rozhlednu Vysoká, a ani
tentokrát jsme nemohli
chybět. Letos se naši
závodníci zapojili do
závodu v kategoriích
muži bez a s dýchací
technikou a mladší/starší děti. Jako první se na start postavil
Tomáš Trkovský v kategorii muži bez a s DT. Dospělí měli „pouze“
výběh po 144 schodech. Tomáš skončil v kategorii bez DT na 6.
místě a s DT na místě 3. Po doběhnutí dospělých, krátké pauze
a instruktáži se na své pokusy vydali starší žáci a po nich mladší.
Na startu je čekalo našroubování matiček na příslušné závity, po
splnění disciplíny přeběhli k napojování hadice na rozdělovač
a proudnice na hadici, a pak už vzhůru na věž, kterou vyběhli do
půlky. V kategorii starší žáci obsadil Mykola Stasyuk 7. místo a Štěpán Joch místo 9. V mladších
žácích naše děti dopadly následovně: Michal Stefanov 4. místo,
Martin Kašpárek 9. místo a Šárka
Obermajerová 11. místo. V každé
kategorii se na start postavilo 11
dětí. Gratulujeme k umístění všem
našim závodníkům.
29. 10. 2017 Dušičkový večer pro děti
i přes nepřízeň počasí jsme uspořádali Dušičkový večer v plánovaném termínu, ale lampionový průvod, který je nejen dětmi velmi
oblíbený, jsme vzhledem k bouři Herwart vynechali.
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HASIČI

Ačkoli jsme tedy byli pouze v prostorách hasičské zbrojnice, i tak
jsme si tuto velmi oblíbenou akci užili. Klubovna doslova praskala
ve švech, dýně se dlabaly nejen v klubovně ale i na chodbě hasičské zbrojnice.
K zakousnutí nechyběly tradiční čarodějnické prsty.
Samozřejmě přišel i oblíbený pan Dýně, který s sebou přivedl
i 2 strašidla, která měla s sebou truhlu se začarovaným pokladem.
Děti poklad rychle odčarovaly, protože uhádly hádanku a tak se
poklad mohl rozdat mezi děti.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této akci
podíleli.
04. 11. 2017 Branný
závod Cholupice
Poslední letošní závod
našich mladých hasičů připadl na sobotu 4. 11. 2017,
kdy děti vyrazily do
Cholupic na Orientační
běh. Orientační běh se
skládá z disciplín převzatých z 1. kola hry Plamen
a z vymyšlených pořadateli. Mezi převzaté se řadí střelba, topografie, požární ochrana,
první pomoc. Vymyšlené disciplíny byly například hod kládou,
odhad metru nebo minuty. Náš sbor reprezentovaly děti v mladší
kategorii, kde naše hlídka doběhla na 14. místě. Také jsme půjčili
dva závodníky kamarádům ze Solopisk, jejichž družstvo skončilo
na 6. místě. Pořadatelé si pro zabavení dětí v době, kdy čekaly na
start nebo konec soutěže, připravily vloženou disciplínu
v podobě uzlové štafety, kdy si každý závodník vylosoval jeden
uzel, který v předepsaném pořadí uvázal a počítal se čas po dovázání všech uzlů. Naše hlídka skončila 6. a družstvo ze Solopisk na
krásném 3. místě.
Do konce roku čeká na mladé hasiče jen příprava na uzlovou štafetu, jarní kolo hry Plamen a možná i nějaké další soutěže, ale to si
necháme jako překvapení ;-). Dovolte nám poděkovat všem
dětem za reprezentaci našeho sboru, vedoucím za čas, který
dětem a práci s nimi věnují a rodičům za jejich vstřícnost. Díky!
Slovo starosty SDH
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem členům i nečlenům, kteří se v letošním roce podíleli na přípravách a realizacích
akcí, ať těch, které jsme pořádali, nebo u kterých jsme jen vypomáhali pořadatelům a že jich nebylo málo. Např. výroční valná
hromada, výpravy po masopustech v okolí, Velikonoční turnaj ve
stolním tenise, Čarodějnice, Branný závod Karla Košaře, dětský
den, Oslavy založení sboru, pomoc při Závodu Zbraslav – Jíloviště,
Dušičkový večer, pomoc Okrašlovacímu spolku s divadélkem,
výroba adventních věnců, rozsvícení vánočního stromu, aj. a zbývající akce, které nás čekají do konce letošního roku.
Zvláštní poděkování patří Josefu Novému a Tomáši Trkovskému,
kteří se po celý rok starají o naše mladé hasiče při pravidelných
úterních schůzkách, i při soutěžích, kterých se s dětmi účastní.
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A tím připravují budoucí členy zásahové jednotky a pokračovatele
sboru. Je nutno podotknout, že takto činí ve své volném čase
a bez finančních odměn.
Rád bych Vám všem popřál pohodové vánoční svátky a do
nového roku hlavně zdraví!
Karel Špaček
Pár řádků ke vždy důležité prevenci

Pár řádků ke vždy důležité prevenci
Opět zde máme adventní čas, období spojené s řadou zvyků.
Jeden z nich představují adventní věnce. Ty měly svému majiteli zajistit lásku, zdraví, štěstí. V pozdější době přibudou na
výzdobě svíčky a jejich světlo symbolizuje očekávání a radost
z příchodu Spasitele. Tato výzdoba však může být i příčinou
smutku a neštěstí, příčinou požáru. Pří zapálení svíčky je
nutné si uvědomit, že se jedná o zdroj tepla. Tepla obklopeného touto dobou hořlavým materiálem. Je proto důležité
jejich umístění, především nutnost nehořlavé podložky
zabraňující kontaktu s chvojím věnce. Pozornost je třeba
věnovat také hořlavým předmětům v okolí, kdy třeba záclony
a závěsy se mohou vlivem průvanu dostat snadno do blízkosti ohně a vzplanout. Další nebezpečí představují děti
a domácí mazlíčkové. Děti při hraní snadno převrhnou, nebo
posunou zdroj ohně, stejně tak kočka nebo pes. Nikdy by
proto neměla být hořící svíčka ponechána bez dozoru. Při
odchodu z domu je nutné svíčku důkladně uhasit. Stejné
nepříjemnosti mohou svíčky způsobit nejen v domácnostech, ale také na hřbitovech. Při vzpomínce na své blízké
věnujte proto pozornost porostu v okolí plamínku svíčky. Ať
Váš adventní věnec je pouze symbolem štěstí, zdraví, lásky,
bohatství a z jeho světla vyzařuje radost a očekávání všeho
dobrého.
Po vánočních svátcích se pomalu uzavírá rok a je tu silvestrovská noc spojená s příchodem roku nového. Nebezpečí požáru
představují ohňostroje a pyrotechnické efekty. Pokud si půlnoc bez ohňostroje nedovedete představit, věnujte pozornost
těmto řádkům. Prodávaná pyrotechnika musí být označena
certifikační značkou a opatřena návodem na použití v českém
jazyce. Nesmí být odpalována blíže než 100m od obydlí a musí
být dbáno, aby její manipulací nedošlo k vznícení střech, aut,
zeleně, stromů. Je nepřípustné její používání v blízkosti skladů
sena, slámy a hořlavin. Pozor je nutné dbát také na to, aby
světlice nevlétly do oken a balkónů. Dalším rizikem při odpalování je alkohol, odpalující osoba by měla být střízlivá. Ačkoliv
města a obce omezují používání pyrotechniky, je přesto dobré
spoléhat na rozum a zvážit možná rizika. Vše pak vystihuje
zákon č 133/1985Sb. o požární ochraně. Každý občan si musí
počínat tak, aby svým jednáním nezpůsobil požár a neohrozil
život, zdraví osob a majetek.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VÁS
SRDEČNĚ ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ AKCE:
24. 12. 2017
Předpůlnoční setkání ve 23:00 hod. u staré hasičárny

26. 12. 2017
Vánoční turnaj ve stolním tenise od 10.00 hod.
v Restaurantu Spark

HASIČI

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA
Výjezdy a činnost zásahové jednotky Sboru dobrovolných
hasičů obce Jíloviště
Zásahová činnost jednotky Jíloviště za uplynulé období od vydání
poslední Zvonice nebyla na množství zásahů nijak pestrá. Avšak
díky větrné bouři Herwart dne 29. 10. 2017 se její členové nijak
nenudili.
Vše započalo v pátek 27. 10. varováním prostřednictvím operačního střediska o vysoké rychlosti větru s možným vznikem mimořádných událostí na území obce Jíloviště a v jejím okolí, což se
v neděli 29.10. stalo skutečností.
29. 10. 2017 jednotka Jíloviště vyjela
celkem k devíti událostem, kdy
odstraňovala popadané stromy na
dálnici D4, na silnicích mezi obcemi
Jíloviště – Všenory, Jíloviště – Klínec

(při tomto zásahu za
nutnosti
použití
těžké
techniky),
Klínec – Bojov a Klínec – Všenory. Silnice Klínec - Všenory byla následně z důvodu popadání velikého množství stromů a vysokému riziku
zranění do odvolání uzavřena. Dále se jednalo o stromy padlé na
chaty a rodinné domy nebo uvolněnou střešní krytinu, u níž bylo
nutné její zabezpečení nebo doplnění chybějících dílů.
30. 10. 2017 pokračovalo odstraňování následků nedělní větrné
bouře Herwart. Jednalo se především o odstraňování padlých
stromů na rodinné domky a chaty nebo dokončování událostí,
které mohly být odloženy z důvodu, že zde nehrozilo žádné
nebezpečí ohrožení lidských životů ani vznik jakýchkoli materiálních škod na majetku.
Všem členům jednotky, kteří se účastnili odstraňování
následků bouře Herwart, děkuji za velmi dobře odvedenou
těžkou a ve většině případů i velmi rizikovou práci.
Na konec tohoto článku, bych rád apeloval na občany, kteří používají k vytápění kotle na tuhá paliva, aby nepodceňovali kontroly
těchto spotřebičů ani pravidelné revize a vymetání komínových
těles. Za zimní období je mnoho výjezdů k požárům sazí v komíně
nebo přetopeným kotlům. V případě požáru sazí v komínovém
tělese je ve všech případech zakázáno jeho následné používání
do doby, než jej zkontroluje odborník, což je mnohdy pro uživatele velikou komplikací.

28. 11. 2017 v odpoledních hodinách byla jednotka hasičů
z Jíloviště společně s jednotkami z Mníšku pod Brdy, Stříbrné Lhoty,
stanice HZS Příbram, stanice HZS Řevnice a stanice HZS Praha –
Radotín povolána do Mníšku pod Brdy k požáru restaurace Marjána.

Při příjezdu prvních jednotek na místo události již ze střechy šlehaly
plameny. Půda a podkrovní pokoj byly v plném rozsahu zasaženy
požárem. Velitelem zásahu byl proto zvýšen stupeň požárního
poplachu z prvního na druhý, což znamená povolání dalších jednotek z širšího okolí. Celý zásah byl veden dvěma směry a to vnitřním
prostorem a dále z výškové techniky, ze které zároveň probíhalo
i rozebírání střešní konstrukce. Příčina požáru je stále v šetření,
předběžná škoda byla stanovena vyšetřovatelem příčin požáru na
1.500.000,- Kč. Při požáru i během zásahu nebyl nikdo zraněn.
Celkem u této události zasahovalo šest jednotek profesionálních
a dobrovolných hasičů, výjezdová skupina Technického ústavu
požární ochrany, státní a městská Policie.
Za zásahovou jednotku SDH obce Jíloviště
Mirek Petřík, zástupce velitele
Zásahová jednotka se schází každé pondělí v hasičárně, kde provádí údržbu techniky i údržbu okolí hasičské zbrojnice, v tuto
dobu - každé pondělí 18,00 – 19,30 hod. můžete odevzdat
vysloužilé elektrospotřebiče, nebo staré železo. Prosíme, využívejte této doby, kdy jsou přítomni členové sboru, a neodkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče před vrata, ani je neházejte přes plot.

Děkujeme.
Starosta SDH: Karel Špaček tel.: 777 267 241, e-mail: karelspacek@atlas.cz

http://hasici.jiloviste.cz
fotky z akcí www.sdhjiloviste.rajce.idnes.cz
Facebook Hasiči Jíloviště
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SVĚT ŽELEZNIC

Na návštěvě ve světě železnic
Snad každé dítě v útlém dětství milovalo mašinku Tomáše,
později si oblíbilo různé vláčkodráhy a některému vydržel zájem
o vše kolem železnice i v dospělosti.
Jedním z takových nadšenců je pan Jiří Faiereisl z Jíloviště.
O mašinky se zajímal již jako chlapec. Využili jsme jeho pozvání na
prohlídku modelů železnic k němu domů. O svých úvahách a zkušenostech s železničním modelářstvím nám napsal:
„Tato činnost se již několik desetiletí těší velkému zájmu veřejnosti
a to všech věkových kategorií. Mnoho firem vyrábějících věci
potřebné pro modeláře výrazně ulehčuje práci, ale zároveň rozšiřuje
okruh zájmu o tuto činnost. Dnes tyto společnosti vyrábějí sortiment
v celé šíři železničního modelářství od lokomotiv, vagonků, kolejiva,
staveb, elektroniky až po stromy, trávu a spoustu dalších věcí. To je
sice pravda, ale pro stavbu modelového kolejiště je to málo. Právě
tento druh modelářství vyžaduje daleko více fantazie, představivosti
a snahy vytvořit model, který se co nejvíce podobá skutečné přírodě.
Proto si myslím, že pro děti od věku 7 let je tato činnost velkým příno-

Že nechybí ani miniaturní nádraží, stromy, zvířátka i postavičky ,
tunely a mosty můžete vidět na přiložených fotografiích.

sem, protože je učí nejen větší zručnosti a šikovnosti, ale i podporuje
fantazii a také rozšiřuje znalosti. Právě při tomto druhu modelářství
se pracuje s velkým množstvím druhů materiálů, se spoustou nářadí
a pomůcek a to v dítěti zanechá nesmazatelnou a užitečnou stopu
v dalším jeho vývoji.
Dnešní děti a mládež mají větší zájem o počítače, což nepovažuji
úplně za zdravé a dobré. Každá změna v jejich denním režimu je
určitě prospěšná..
Proto nabízím v případě vážného zájmu dětí a rodičů exkurzi u nás
doma, samozřejmě po telefonické domluvě dne a hodiny. Zde by si
mohli zájemci vyzkoušet ovládat vlaky, výhybky, semafory, prostě
stát se strojvůdci i výpravčími. K dispozici je 20 vlakových souprav
a asi 100 metrů kolejí. Myslím si, že by i nabídka této možnosti zvýšila
zájem o stavbu kolejiště.
Předpoklad je, že ve vašem domku nebo bytě bude prostor, ve kterém
by se stavba dala uskutečnit. Já bych zcela bez jakýchkoli finančních
nároků přišel k vám a pomohl „mladému modeláři“ tvořit model
kolejiště dle vašich nároků ohledně velikosti a ceny.
Těším se na váš zájem.
Důchodce Jiří Faiereisl.“
Adresa: Na Močidlech 213, Jíloviště.
Tel. 602 135 259

Obrovský model železnice zabírající celou podkrovní místnost obdivovali a s manželi Faiereislovými příjemně popovídali R. Moureček a L. Fatková.
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK OBCE JÍLOVIŠTĚ

Okrašlovací spolek
Uctění památky zesnulých
Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se v 15:00 hodin sešlo na místním
hřbitově několik občanů Jílovitě u příležitosti Svátku věrných
zesnulých - Dušiček. Spolu s knězem P. J. Dlouhým z Římskokatolické farnosti v Mníšku pod Brdy, který pokropil hroby svěcenou
vodou, prošli celý hřbitov a pomodlili se za příbuzné a známé,
kteří již nejsou mezi námi.
Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých, který se slaví ve
dnech, kdy Keltové oslavovali konec roku - svátek Samhain, v noci
z 31. října na 1. listopadu. Samhain byl Kelty vnímán také jako
doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se,
že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí
mohou navštívit podsvětí. Může dojít k setkávání živých a mrtvých. Tradice v tento den zapalovat ohně a svíčky pochází od
Keltů i Slovanů, kteří věřili, že oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými a potměšilými duchy.

Klubíčko Okrašlovacího spolku obce Jíloviště
děkuje SDH Jíloviště za přípravu
klubovny HZ při pořádání akcí
spolku pro děti.

Fotografovala maminka L. Kovaříková.
V neděli 12. 11. 2017 sehrál divadelní soubor
Liberta pohádku pro děti
Z l a t o v l á s k a.

Mše svatá
celebrovaná P. J. Dlouhým ve zvoničce sv. Floriána v sobotu
14. 10. 2017 od 18:00 hodin byla již 35. bohoslužbou v Jílovišti.
Další byla 18. listopadu 2017.
Poslední v tomto roce, prosincová, bude v sobotu 16. prosince
2017. Začátek je stále stejný od 18:00 hodin.
Jílovišťskou kapli – zvoničku navštívil P. J. Dlouhý ještě
11. 11. 2017 v 11:00 hodin, kdy pokřtil novou
občanku Jíloviště Michaelu
Marii Šmídovou.

V neděli 26. 11. 2017 přišlo asi 15 dětí s maminkami zdobit vánoční
perníčky, které napekly ze dvou kil mouky členky spolku I. Stefanová,
K. Tůmová a L. Fatková. Některé děti si vyrobily i malé svícínky.

Co připravujeme?
■ Vánoční výzdobu zvoničky a živý betlém, v sobotu
9. 12. 2017
■ Tříkrálový koncert v pátek 5. 1. 2018 v Restaurantu Spark od
17:30 hodin. Vystoupí stejně jako v letošním roce děti a učitelky z MŠ Jíloviště, svou účast přislíbil i Hvozdnický pěvecký
sbor a duo Anna Paulová - klarinet a Milan Řehák - akordeon.
Koncertem začne Tříkrálová sbírka mníšecké farnosti.
Okrašlovací spolek obce Jíloviště děkuje vedení obce za finanční
příspěvek poskytnutý v tomto roce, SDH Jíloviště za projevenou
spolupráci a všem příznivcům, kteří navštěvují připravované akce
nebo jinak přispívají k činnosti spolku.

Okrašlovací spolek obce Jíloviště přeje
všem občanům a čtenářům Zvonice příjemné
a klidné prožití vánoční svátků,
pohodu a hlavně zdraví v roce 2018.

Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2017
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INZERCE

Otevřeli jsme pro Vás
nově Italský obchůdek

AMICI MIEI
v Pražské ulici 260 pod Restaurací Spark.
Nabídka italských vín, uzenin, sýrů a dalších
produktů. Dále Vám nabízíme výběr
z Davelských uzenin a výborného Ohrobeckého
pečiva. Zveme Vás a těšíme se na vaši návštěvu
ve všední dny od 11:00 do 19:00 a v sobotu
od 10:00 do 14:00 hodin.
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Ceník Inzerce

A4 1.900 Kč, A5 naležato 1.000 Kč
pro občany Jíloviště nebo podnikající v Jílovišti A4 500 Kč, A5 naležato 250 Kč
Inzerce je možná formou smlouvy o reklamě s obcí Jíloviště.

