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Slovo starosty

Červen – měsíc myslivos
TJ Jíloviště
Okrašlovací spolek
Dětské odpoledne
Tým Veteráni Jíloviště se zúčastnil poprvé Her bez hranic,
konaných ve Hvozdnici a umístil se na 7. místě!

Střípky ze školky
Události z historických
pramenů - rok 1916
Hasiči

ZVONICE

Slovo starosty
Všichni se těšíme na příchod léta, které s sebou
přináší tolik očekávané období dovolených
a odpočinku. Již čtvrtý rok jsou jarní měsíce
a začátek léta spojené v naší obci vždy se začínající nebo pokračující stavbou. V letošním roce je
to rekonstrukce ulice Na Zvonici. Současně
s touto ulicí jsme připravovali i rekonstrukci ulice
Zahradní, která by dnes rovněž probíhala,
pokud by se proti stavebnímu povolení
v zákonné lhůtě neodvolal jeden z majitelů sousedící nemovitosti s technicky nesplnitelným
požadavkem. Znamená to odklad pravomocného stavebního povolení o několik měsíců.
Příští Zvonice, která vyjde v polovině srpna a jejíž uzávěrka bude
31. 7., bude poslední příležitostí pro všechny strany, hnutí a nezávislá sdružení, která chtějí kandidovat do podzimních obecních
voleb do zastupitelstva, na jejich prezentaci, představení programu a kandidátů (další Zvonice vyjde až v říjnu po volbách).
Zvonice jako obvykle poskytne ve své speciální rubrice „VOLBY
2018“ prostor pro všechny kandidáty a jejich uskupení.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE A ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA:

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty
odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne
základní informace a konzultaci. Je vázán mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech.
Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů,
námitek a požadavků je však výhradně samotný
správce.
Další informace o právech občanů ve vztahu
k obecnímu úřadu, včetně informací, jaké osobní
údaje v jednotlivých agendách (účelech zpracování) zpracováváme najdete na webu Jíloviště.

Informace
o zpracování
osobních údajů
Správce údajů: Obec Jíloviště
Kontakty na správce najdete www.jiloviste.cz.

è GDPR
Obec Jíloviště, v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady EU ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů, splnila všechny povinnosti a náležitosti k rozhodnému datu -25. 5. 2018.
Agendu GDPR pro obec na základě smlouvy zajišťuje a kontroluje
Sdružení místních samospráv ČR.
Jako správce (obec) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich
osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme
Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky a poskytujeme Vám informace o tom, jak
a proč s vašimi osobními údaji nakládáme. O řádné nakládání
s osobními údaji se stará také pověřenec.
Pověřencem pro obec Jíloviště je: Jakub Iran, e-mailová adresa:
jakub.iran@sms-sluzby.cz,
číslo mobilního telefonu: +420 732 633 384.
Na pověřence se můžete jako občané Jíloviště obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění svých práv, která se
týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé
agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na
zástupce obce.
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Jaká je odpovědnost správce?
Jako správce (obec) jsme odpovědni za veškerá zpracování
Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále
vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci
o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám
informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.
O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
jakub.iran@smscr.cz, tel. +420 732633384.
K čemu je mi pověřenec?
Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy,
podněty a požadavky na uplatnění svých práv, která se týkají
přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé
agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit
přímo na zástupce obce.
Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně
vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit,
případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je
vázán mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech.
Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek
a požadavků je však výhradně samotný správce.

SLOVO STAROSTY

Jaká jsou Vaše práva?
Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké
agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává
jako správce), máte právo:
1) Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii
(export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU
o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na
poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný
nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době,
můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů
podle Sazebníku úhrad na webu obce www.jiloviste.cz. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
2) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou
nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
3) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím
plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e)
ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6
odst. 1 písm. f ) ON), máte právo podat proti tomuto
zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
4) Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů
dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.
5) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na
tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1
písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento
souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na
adresu obec@jiloviste.cz zašlete zprávu, v níž uvedete,
o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete
zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na
začátku tohoto textu, anebo osobně.
6) Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým
osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe
kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás
obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je
datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým
podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem,
případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
7) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je
ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem.
Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda
s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše
práva.

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách
(„účelech zpracování“) zpracováváme?
Obec:
Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostí
v naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to
přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například
zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon,
zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození,
státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje
o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí
a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na
našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné
povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím.
Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme
především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu
a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv
také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí.
S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ,
finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším
úřadům.
Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme
některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji
pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu jeho pořizovateli).
Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé
osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové
systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních
a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků
webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení
zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme
Policii ČR či dotčeným osobám.
Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který
je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.
Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.
Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.
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è Požární řád
Schválili jsme Požární řád Jíloviště, který je nezbytnou součástí
povinných vyhlášek obce. Součástí Požárního řádu je přehled
o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Jelikož hlavním zdrojem vody pro hašení požárů v obci je
rybník na parcele 403, byla s jeho správcem (na základě plné moci
majitelky – Evy Curry) uzavřena smlouva o bezplatném použití
vody z rybníka na hašení požárů.

è Vyhlášení výběrového řízení na „Sběr, svoz

a likvidaci směsného komunálního odpadu
a tříděného odpadu“
Zastupitelé se shodli, že po zkušenostech z tohoto volebního
období, kdy končila smlouva na svoz odpadu 31.12.2014 a nové
zastupitelstvo nestačilo vysoutěžit nového dodavatele, schválili
zastupitelé vyhlášení výběrového řízení na dodavatele sběru
odpadu na roky 2019 – 2023, tedy na 5 let.

è Závěrečný účet a účetní

uzávěrka
Na svém 48. zasedání zastupitelstvo
schválilo závěrečný účet obce a účetní
závěrku za rok 2017. Obec hospodařila
v roce 2017 s příjmy ve výši 14,6 mil., což
je o 4,6 mil. více než schválený rozpočet
a výdaje byly 16,4 mil. Kč, což je o 0,7 mil.
méně než schválený rozpočet.
Dotace činily za rok 2017 celkem 3,3
mil. Kč.
Při předběžném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, které proběhlo na
obecním úřadě v roce 2017, i závěrečné
kontrole za rok 2017 dne 6. 2. 2018
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Díky získaným dotacím a efektivnímu hospodaření se svěřenými finančními prostředky, byl schodek rozpočtu
za rok 2017 o 5,4 mil. Kč nižší než
schválený rozpočet! Na běžných účtech
obce je aktuálně 7,3 mil. Kč (to už je
odečtena platba za ulici Na Zvonici).
Účetní uzávěrku a výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu obce Jíloviště za rok 2017
najdete na webu Jíloviště. Zde rovněž od
roku 2015 najdete měsíčně aktualizované
plnění rozpočtu obce.
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è Smlouvy o zřízení služebnosti stezky

a cesty v ulici Fr. Smolíka
Došlo k dohodě mezi majitelem Hotelu Palace Cinema a obcí
Jíloviště o zřízení služebnosti stezky a cesty v ulici Fr. Smolíka, což
znamená, že část silnice, která vede přes pozemky HPC, bude
v katastru zapsaná jako volně přístupná pro průchod a průjezd.

è Stanovení počtu členů zastupitelstva obce

Jíloviště na volební období 2018 – 2022
V souladu s ust. § 67 zákona o obcích, v platném znění, zastupitelstvo obce stanovuje počet členů zastupitelstva podle § 68
zákona o obcích, v platném znění, s přihlédnutím k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu, kdy obec Jíloviště je zařazena
do kategorie obcí s 500-3000 obyvatel, neboť počet obyvatel
obce Jíloviště k 1. 1. 2018 byl 601. Pro daný počet obyvatel může
mít zastupitelstvo obce 7-15 členů.
Zastupitelstvo schválilo 9 členů obecního zastupitelstva pro
volební období 2018-2022, stejně tak, jak tomu je v nynějším
končícím volebním období.

è Schválení podání žádosti o dotaci

na zavedení vody a kanalizace pro oblast
Fr. Smolíka
Krajský úřad vyhlásil v rámci Programu 2018 novou výzvu pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství, z kterého lze hradit náklady na zřízení nového vodovodu a kanalizace.
Maximální výše dotace je 2 mil. Kč, a tak zastupitelstvo schválilo
podání žádosti o dotaci pro realizaci projektu: zavedení vody
a kanalizace pro oblast Fr. Smolíka.
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Informace z obce
è Dokončení rekonstrukce ulice

Na Zvonici
Rekonstrukce ulice Na Zvonici se chýlí ke konci a 12. 6. 2018
proběhne závěrečná kontrolní prohlídka stavby. Dá se předpokládat, že do užívání bude komunikace předána na
přelomu června a července.

è Projednání rekonstrukce ulice

Na Hájensku
Dne 16. 5. 2018 proběhlo projednávání s občany na rekonstrukci ulice Na Hájensku. Občané se mohli seznámit s navrhovaným řešením jednotlivých vjezdů k nemovitostem
a s celkovým konceptem rekonstrukce.
V květnu byla zveřejněna dotační výzva, která je určena
k rekonstrukci místních komunikací a bude vyhlášena v lednu
2019. Je zde tady šance, že příští zastupitelstvo, které vzejde
z podzimních voleb, bude moci o dotaci požádat a projekt
realizovat. (ilustrace na další straně).
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è Čištění ulice K Trnové

è Vítání občánků a žáků

Proběhlo čištění části silnice K Trnové, byla odstraněna technologická vrstva štěrku. Jde o dokončení příjezdové komu-nikace
k ČOV.

prvních tříd v Jílovišti
Zveme všechny nové občánky a prvňáčky
žijící v Jílovišti, i jejich rodinné příslušníky
na slavnostní odpoledne v Restaurantu
Spark 9. 9. 2018. od 16 hod.
Z důvodu platnosti směrnic GDPR
o ochraně osobních údajů je nutné projevit souhlas s použitím osobních údajů k tomuto účelu. To je
možné prostřednictvím formuláře, který je dostupný na obecním
úřadě Jíloviště nebo na webových stránkách obce.
Vyplněný a podepsaný formulář doručte na obecní úřad do 31. 8.
2018. O přesném termínu konání akce budou přihlášení
informování zvacím dopisem.

è Hry bez hranic
Dali jsme dohromady tým, který zahájil přípravy na účast v soutěži
Hry bez hranic. Zvolili jsme název týmu – VETERÁNI JÍLOVIŠTĚ,
máme trička a řešíme první úkol – zhotovit repliku kláštera či kostela z lepenky. Hry se konají ve Hvozdnici dne 9. 6. 2018 od 10 hod.
Více informací na:
https://www.facebook.com/Hry.bez.hranic.Mniseckeho.regionu/

Přihlášené obce
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bratřínov
Čisovice
Dobříš
Hvozdnice
Jíloviště
Klínec

7. Kytín
8. Líšnice
9. Mníšek pod Brdy
10.Nová ves pod Pleší
11.Voznice

Vítání nových občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti
V případě zájmu o účast na slavnostním odpoledni
“Vítání občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti”,
konaného dne 9. 9. 2018 od 16 hod. v Restauraci
Spark, zašlete vyplněný dotazník na adresu:

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Jméno a příjmení matky:
Jméno a příjmení otce:

Obecní úřad Jíloviště
Pražská 81, 252 02 Jíloviště
Event. zašlete - mailem na adresu:
hruba@jiloviste.cz
nebo vhoďte do schránky na budově OÚ
Tabulku vyplňte čitelně hůlkovým písmem.

Adresa k zaslání pozvánky
na akci „Vítání občánků"/
pokud se liší od bydliště/:
Telefon/mobil:
E-mail:
Souhlasím s tím, aby údaje o mém dítěti (jméno, příjmení, datum narození, adresa,
byly použity jednorázově pro účel pořádání slavnostního „Vítání občánků a žáků
prvních tříd v Jílovišti“, fotografie z tohoto obřadu mohou být použity pro účel zápisu
do Kroniky obce a místního zpravodaje „Zvonice“.

Datum:

Podpis obou rodičů

Podpis obou rodičů

Zpravodaj obce Jíloviště - červen 2018
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è Závod Zbraslav - Jíloviště - info
Blíží se nám 51. ročník jízdy pravidelnosti do vrchu o pohár Elišky
Junkové - Zbraslav - Jíloviště. Zde je pozvánka. Na této stránce je
podařené video z 50. ročníku: http://zbraslav-jiloviste.cz/zbraslav2017-video/

Zároveň jsme přihlásili obec Jíloviště do výsadby lípy v letošním
roce - v roce 100. výročí vzniku ČSR. Lípu bychom rádi vysadili
v den vzniku samostatné ČSR – 28. 10. 2018 a za vhodné místo
navrhujeme prostor před fotbalovým hřištěm. O vhodnosti
tohoto místa proběhla anketa na webu Jíloviště a většina občanů
se vyslovila pro (výsledky ankety na konci Slova starosty).

è Průjezd Pražskou
Dne 22. 5. 2018 mezi 7-8h ráno došlo k hromadné dopravní
nehodě na 9. km Strakonické a opět všichni řidiči zvolili variantu
"doprava přes Jíloviště" (toto se samozřejmě stává opakovaně). Na
tuto „zkratku“ byli řidiči navíc naváděni různými rozhlasovými stanicemi v rámci dopravního hlášení.

è Projekt „STROMY SVOBODY“

Přestože máme na začátku ulice Pražské značku „Průjezd zakázán“,
řidiči to nerespektují. Hledáme způsob, jak tuto situaci řešit
(některé obce to dělají dodatkovou informací). V tomto případě
by nepomohla ani instalace dalších cca 5-6 dopravních značek
průjezd zakázán před navazující ulice, protože dle sdělení Ředitelství dopravní policie se vždy, když je nehoda, uzavírka, nebo jiný
dopravní problém, tato značka "Průjezd zakázán" RUŠÍ!!!

Obec přihlásila Lípu svobody, která se nachází na začátku ulice
Lipová, do projektu "Lípy republiky – symboly národní identity"
v roce 100. výročí vzniku ČSR.

Ve spolupráci s Městskou i Státní policií se budeme snažit situaci
zlepšit.

Na webové adrese: www.stromysvobody.cz byla zveřejněna
fotka lípy Jíloviště, sázené v roce 1968. Dále je uveřejněna fotka
lípy nyní a text přebraný z facebooku obce Jíloviště. Tímto děkujeme panu J. Arnoltovi a paní Mazánkové za zveřejněné fotky lípy.
Jedná se o projekt podporovaný mimo jiné Středočeským krajem
a Národním památkovým ústavem. Do projektu byly zařazeny
i lípy vysázené v roce 1919.
V této souvislosti došlo 2. 6. 2018 k natáčení pořadu ČT1 o všech
lípách vysazených v Jílovišti v souvislosti se založením Československé republiky, kterého se zúčastnili jak místní občané, tak
pamětníci, kteří byli přítomni sázení Lípy svobody v roce 1968.
Pořad bude uveden na programu ČT2 dne 16. 6. v 9h ráno v rámci
programu Náš venkov.
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è Co dělá obec pro seniory a jaká je aktuální

nabídka
Na podzim jsme pro naše seniory připravili zájezd na představení:
Sestra v akci – muzikál, Hudební divadlo v Karlíně, 31. 10.
2018. Zájemci o lístky na představení se mohou hlásit u paní
Marie Hrubé na obecním úřadu. Obec zajišťuje dopravu autobusem a hradí 50% ceny lístků.
V současné době jednáme také o možnosti donáškové služby, tedy rozvozu potravin pro seniory dle jejich objednávky, zejména těžkých věcí
až do domu, přitom obec by hradila dopravu.

SLOVO STAROSTY

Samozřejmě uvítáme Vaše náměty na zájezdy, doporučení pro
návštěvy divadelních představení v Praze a jakékoliv další náměty
k našemu programu pro seniory.
Těšíme se na Vaše názory.

è Zprovoznění vrtu
V důsledku dlouhotrvajícího sucha obec znovu zprovoznila vrt
Jeptiška a čerpání vody z vodárny pro potřeby hasičů. Vyplatila se
technická příprava v loňském roce, kdy jsme vše pro potřeby čerpání vody z bývalých zdrojů pitné vody připravili a zbudovali.

è Ohňostroj
V minulých měsících jsme zaznamenali v obci několik soukromých ohňostrojů. Rádi bychom upozornili spoluobčany, že pořádání ohňostrojů v obci je zakázáno a to nejen obecně závaznou
vyhláškou, ale i obecně platným zákonným nařízením.
Proto žádáme spoluobčany, aby se pořádání ohňostrojů zdrželi.
V případě porušení hrozí pokuta od naší obecní policie, příp. projednání ve správním řízení.

A prosba na závěr
Obec Jíloviště hledá pracovníka na brigádu pro Českou
poštu Partner (cca 5-6 týdnů v roce). Pokud by měl někdo
zájem, přihlaste se prosím na obecním úřadě. Zaškolení
a přípravu na tuto pozici pro zájemce zajistí obec zdarma.

è ANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ – www.jiloviste.cz
Proběhla anketa Souhlasíte s místem pro výsadbu lípy k 100.
výročí vzniku ČSR?
Ano: 25 hlasů
Ne: 4 hlasy
Mám jiný návrh: 2 hlasy
Ankety se zúčastnilo 31 hlasujících

Probíhá anketa
Žádáme občany, aby:
Uhradili své poplatkové povinnosti v roce 2018
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2018,
činí 650 Kč a byl splatný 30. 4. 2018. Těm, kteří poplatek neuhradili, bude zaslána upomínka a následně platební výměr.
Majitelům popelnic rovněž sdělujeme, že od 1. 7. 2018 budou
vyváženy pouze popelnice označené platnou známkou pro rok
2018, kterou obdrží každý majitel popelnice po zaplacení
poplatku na obecním úřadě.

V případě zavedení autobusové linky Jíloviště – Dobřichovice –
Lety, byste využili tuto linku pro:
è Vlakové spojení do Prahy
è Spojení do Dobřichovic, Všenor, Let pro soukromé účely
è Spojení do Dobřichovic, Všenor, Let pro zaměstnání
è Nevyužiji vůbec
Hlasování končí 31. 7. 2018, prosíme občany, aby se zúčastnili
a hlasovali.
Přejeme vám příjemně strávené dovolené, hezké léto, pěkné
počasí na odpočinek, grilování a relaxaci, návštěvy příbuzných
a přátel a na konci prázdnin nashledanou.
Máte-li cokoliv na srdci, napište mi na: dlouhy@jiloviste.cz
Vladimír Dlouhý

ZVONICE
Zpravodaj obce Jíloviště
MK ČR E 12563
Vydává obec Jíloviště
Mediální výbor: Ing. Jan Vorel, Libuše
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Červen – měsíc myslivosti
Stejně jako minulý rok, požádali jsme i letos manžele Tobolkovy z Lesů Jíloviště o zprávy
z jílovišťského lesního revíru.
Co je v jílovišťských lesích nového
Dne 29. října 2017 došlo na našem polesí k větrné kalamitě.
NeJpostiženější oblastí bylo okolí klínecké silnice, která musela
být uzavřena po dobu třech měsíců. V souvislosti s touto situací
byl vyhlášen i zákaz vstupu do lesů. Za způsobené obtíže se tímto
všem spoluobčanům dodatečně omlouváme.
Touto větrnou kalamitou bylo poškozeno jen na našem polesí cca
7000 m3 dříví. V rámci urychlení těžebních prací byli naši stálí pracovníci doplněni najatým harvestorovým uzlem a v této době
zpracování kalamity spěje ke zdárnému konci. Nicméně vlivem
dlouhodobého a extrémního sucha očekáváme výrazné poškození lesů kůrovcem. Tímto bychom chtěli požádat všechny ostatní
vlastníky lesů o včasné zpracování kůrovcem napadených stromů,
včetně jeho asanace.

Jako každý rok prosíme všechny, kteří navštíví naše lesy, nechť se
v nich chovají jako doma, to znamená, ať udržují pořádek, nehlučí
a neničí a v případě nálezu mláďat zvěře, tato nechají v klidu
a neodnášejí je.
Za Lesy Jíloviště

manželé Tobolkovi

V uplynulém mysliveckém roce jsme i nadále redukovali stavy
černé zvěře a celkově bylo uloveno 349 prasat.
I přes všechny komplikace se nám
podařilo koncem loňského roku umístit v lese podél cesty na Podstádlí (viz
mapka) dřevěnou sochu Diany. Diana
je římská bohyně lovu a měsíce,
obdoba bohyně Artemis v řecké
mytologii. Díky patří především bratrům Jaroslavu a Jiřímu Bímovi ze
Všenor, autorům sochy. Rádi bychom
ještě v letošním roce upravili okolí
sochy a případně zbudovali posezení.

Vysvětlivky:
Harvestor, neboli víceoperační
těžební stroj tvoří společně s vyvážecím traktorem celek, který je označován jako harvestorový uzel. V rámci
tohoto uzlu dojde nejen k samotné
těžbě stromu, ale také k výrobě sortimentů, k jejich změření a záznamu a
k jejich vyvezení na odvozní místo,
nebo též lesní skládku dříví.
Zdroj: /www.agrojournal.cz/. a wikipedie

Poznámka mediálního výboru:
3. 11. 2015 byla slavnostně odhalena dřevěná socha sv. Huberta od stejných autorů v nedalekém Klínci v lokalitě „V Peklech“. Na fotografii z roku
2017 je u sochy turistický kroužek Lvíčata Jíloviště. Každoročně se zde koná v den svátku Huberta malé slavnostní setkání - „Myslivecké troubení“.
Na druhém snímku je socha Diany před dokončením.
Děkujeme manželům Tobolkovým za tato milá lesní zákoutí a věříme, že si je budeme moci díky ohleduplnému chování návštěvníků lesa dlouho
užívat.
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Tělovýchovná jednota Jíloviště se již přiblížila
konci sezóny, a tak dovolte krátké shrnutí působení našich týmů v soutěžích s okolními obcemi.
Na úvod zrekapitulujeme uplynulou sezónu
našeho A-týmu, který po třech letech opět
zavzpomínal na soupeře z I.A třídy, když nezvládl
loni na jaře uhájit místo mezi špičkou Středočeského
kraje. Do letošní sezóny šli hráči odhodlaní znovu
vybojovat postup do krajského přeboru. Úvod sezóny byl
lehce rozpačitý a výsledky nejisté, nicméně po několika „aklimatizačních“ kolech A-tým nasedl na vlnu vítězství a nyní se ke
konci sezóny pohybuje mezi 2. a 3. příčkou tabulky, tedy postup
mezi elitu kraje je možností. Svou formu áčko potvrdilo i v Poháru
Středočeského kraje, kde se dostalo až do finále – první finálové
utkání má již úspěšně za sebou a do domácího zápasu, který se
koná 6. 6. si nese značnou výhodou, tedy vítězství celého krajského poháru je na spadnutí.

Benjamíni během letošní sezóny ukázali mančaftům z okolí, že již nejsou začátečníky mezi kolektivy mládeže a výrazně se přihlásili o pozornost.
Starší přípravka (U10) má za sebou velmi dlouhou
sezónu, kdy odehrála se všemi týmy klasicky dvoufázově základní část. Po obsazení krásného 5. místa
tabulky se dostala do nadstavbové části, kde opět
hraje s každým týmem. Svou nadstavbovou skupina
zatím suverénně vyhrává a tím si prozatím zajišťuje 1. místo.
Svou sezónu zakončí 10. 6. posledním zápasem v Průhonicích.
Mladší přípravka (U8) odehrála sezónu opět turnajovou formou.
Na turnajích střídavě obsazovala 2. – 4. místo a tím si zajistila na
konci sezóny krásné 3. místo v tabulce.
Novinkou jarní části sezóny u benjamínů je také přidání třetího
tréninku v týdnu, který není fotbalový, ale obecně pohybový, tedy
zaměřen na rozvoj pohybové koordinace a obratnosti. Pokud by
se chtěl někdo přijít podívat, tak tréninky probíhají PO 16.45 – 17.15, ST
17.30 – 18.30 a ČT 16.45 – 17.15.
Poslední trénink v tomto školním roce
se koná ve čtvrtek 21. 6. Nová sezóna
bude začínat se začátkem školního
roku. Informace můžete získat u hlavního trenéra na telefonním čísle: 737
474 923.
Všem fanouškům a příznivcům děkujeme za podporu v uplynulé sezóně
a velice se těšíme na tu nadcházející.
Přejeme pěkné letní měsíce!
TJ Jíloviště

B-tým celou sezónu jel ve
svých zajetých kolejích, kde si
převážnými domácími výhrami a sem tam nepovedeným
výjezdem zajišťuje pozici mezi
krásným 4. a 6. místem tabulky
III. třídy. Letošním úspěchem
béčka, který bychom rádi
vyzdvihli, je získání titulu
v anketě Sportovec roku
v kategorii Nejlepší sportovní
kolektiv – muži, kterou pořádala Česká unie sportu pro
Prahu-západ.
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Okrašlovací spolek obce Jíloviště
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Při letošních jarních úklidech sesbíralo více než 76 000 dobrovolníků přes 1 000 tun odpadů na 1 928 místech v celé České republice. Díky hezkému počasí se zapojilo zhruba o 10% dobrovolníků
více než na jaře loňského roku.
I v Jílovišti jsme byli potěšeni účastí. V sobotu 7. dubna 2018 přišlo uklízet les kolem zděného krbu a bazénu v prostoru bývalého
letního tábora 8 dospělých a 9 dětí. Podařilo se nám odklidit z lesa
železný šrot, který odvezli místní hasiči. Měli tento den „železnou
sobotu“ a sváželi po vsi staré železo. Sebrali jsme pytel plastů
a velký pytel směsného odpadu.
Také jsme odnesli rozpadlé dřevěné lavičky ke krbu a tam je spálili spolu se suchými drobnými větvemi. V prostoru jsme umístili
„hmyzí hotel“ aby mohly děti z MŠ na vycházkách pozorovat
nejen život mravenců ve velkém mraveništi, ale i lesních broučků.
Všem, kdo přišli tuto akci podpořit, moc děkujeme!

Noc kostelů
V pátek 25. 5. 2018 byl u příležitosti Noci kostelů otevřen kostelík
sv. Ducha v Trnové. Kolem 17:00 hodiny zahájily program podvečera děti z Mateřské školy Jíloviště. Dvě děvčátka zapískala na flétničku lidové písně a pak všechny děti zpívaly písničky oslavující
jaro. Vystoupení doplnily paní ředitelka a učitelka MŠ skladbičkou
pro dvě flétny na pohádkové motivy.

V „učení” se dnes nenacházejí žádné zásadní rozdíly týkající se
věrouky, samozřejmě až na pojetí církve. Zatímco katolická církev
by se dala označit za "centralizovanější", pravoslavná církev je složena z více autonomních místních církví - např. z řecké, ruské, bulharské atd. Patriarchovi v Konstantinopoli náleží pouze čestné
předsednictví. Pravoslavní kněží se také mohou ženit. I v liturgii je
samozřejmě velký rozdíl, který je na první pohled jasný. Ve srovnání
katolické a pravoslavné mše svaté je ta druhá mnohem delší, má
více zpěvů, ikonostas (oddělení oltářního prostoru ikonami) atd.
Okrašlovací spolek obce Jíloviště přispěl k Noci kostelů organizačně a drobným pohoštěním.

V letošním již 10. ročníku bylo možno navštívit 1509 kostelů
a modliteben, kde bylo připraveno celkem 7304 programů.

Mše svatá
v kapličce – zvoničce sv. Floriána bude celebrována P. J. Dlouhým
z Římskokatolické farnosti v Mníšku pod Brdy v sobotu 16. 6. 2018
od 18:00 hodin.

Klubíčko Okrašlovacího spolku obce Jíloviště
O neposlušné čarodějnici

Pan Jaroslav Novák z Líšnice přivedl své dva kamarády – hornisty
a společně přítomným přiblížili nejen „myslivecké“ troubení, ale
i jeho historii, představili lesní rohy i techniku hry na ně.
K výzdobě kostela prapory a ikonami pravoslavných hovořil zajímavě kněz Pravoslavné církve Ivan Legeza. Po dohodě mezi vedením církví katolické a pravoslavné byla první bohoslužba v kostele sv.
Ducha o Velikonocích minulého roku. Pak pravidelně každou neděli.
Vždyť obě církve věří ve stejného Boha. To, že se dnes jedná
o oddělené církve, má historické důvody.
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Činoherní představení divadla Žlutý
kopec, se v neděli
15. dubna 2018
líbilo nejen dětem,
ale i dospělým
divákům.
Nastudování
pohádky s autorskou hudbou bylo
na velmi profesionální úrovni, zábavné i poučné.
Na podzim připravujeme další vystoupení. Rádi uvítáme nejen
děti, ale všechny občany Jíloviště, kteří mají rádi divadlo.

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Prázdninové malování
Klubíčko Okrašlovacího spolku Jíloviště vyhlašuje již
4. ročník Prázdninového malování.
Letos u příležitosti 100. výročí vzniku republiky na
téma „Moje rodná země“.
Svoje obrázky prosím vhoďte
do poštovní schránky domu
č. 52. (vedle hasičské zbrojnice) nejpozději
do 10. 9. 2018.

Opět prosíme malé umělce, aby své obrázky malovali na formát
o velikosti A4, aby mohly být zalaminovány a vystaveny venku, kde
je plánována vernisáž výstavy. Termín bude upřesněn.
Jakékoli dotazy k letnímu malování ráda zodpoví Iva Stefanová
(iva1stefanova@seznam.cz, 605875381).
Všem dětem i dospělým přejeme hezké
prázdniny plné krásných zážitků a odpočinku.
Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Dětské odpoledne

Nedělní odpoledne 27. 5. 2018 věnované dětem se opět vydařilo, nejen díky krásnému počasí.
Na Stadionu J. Nekoly st. se 58 chlapců a děvčat vydovádělo
při plnění úkolů na 9 disciplínách. Nechybělo tradiční malování na obličej, melounové a banánové občerstvení ani opékané buřtíky.
Za splnění úkolu nebo snahu na stanovišti získaly děti razítko
na registrační kartičku. Za ni, pokud měla všechna razítka, si
vybíraly dvě z nabízených cen. 22 dětí si prošlo stanoviště dvakrát.
Zpestřením byla ukázka „tance se psy“, kterou předvedla
členka Dog Dancing Club CZ M. Trauškeová a její dvě fenky
Arlin a Mia.

Závěr dětského odpoledne patřil našim hasičům, kteří měli
pro děti také připravený svůj koutek.
Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří přišli
v nedělním horkém odpoledni věnovat svůj volný čas dětem,
a obci Jíloviště za finanční příspěvek na tuto tradiční oblíbenou akci.

Fotografovala: D. Pospíšilová a H. Hudečková
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Střípky ze školky
Snažíme se dětem předat určitá pravidla, aby byly schopné samostatně fungovat v životě.
Duben je měsíc bezpečnosti a jelikož prevence je důležitá věc,
společně jsme zkoumali, jak je to s pravidly pro chodce, jaká barva
na semaforu nám říká STŮJ!, a jaká JDI!. Hráli jsme pohybovou
hru Na barevná auta, četli pohádky od pana spisovatele E.Petišky
o tom, „Jak se auto předhánělo s vlakem“, i„O semaforu, který nechtěl
cvičit“ a jaké to mělo následky.
Vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži nejdříve ve školce, a potom i na
opravdové silnici, jak se správně přechází přes přechod, co která
značka znamená, po jaké straně se chodí po chodníku i jezdí na
silnici a jaká pravidla se musí dodržovat, aby se nám nic nestalo.
Děti se všeho zhostily se ctí a všechny už vědí, na kterou stranu se
podívat při přecházení, že zelená je ta správná barva pro přecházení i jízdu a že musí mít na kole helmu.

si každý udělali své sluníčko z papíru, a nakonec jedno veliké,
z našich těl.
9. 5. 2018 proběhl ve školce Zápis k předškolnímu vzdělávání. Pro
tento rok bylo zapsáno 22 dětí, z toho devět dětí z obce Jíloviště.
Protože paní ředitelka může přijmout jen tolik dětí, kolik se uvolní
míst, bylo pro letošní rok přijato pouze pět dětí z Jíloviště, ve věku
3-4 roky.
V květnu má svátek nejen sluníčko, ale druhou neděli v květnu
naše maminky a 15. května jsme slavili i Den rodiny. Co všechno
musí maminka umět, co všechno musí umět tatínek? O tom jsme
si povídali celý týden. Co všechno děti vědí! I kdo je tatínek tatínka
a maminky, kdo je maminka tatínka a maminky. Nakonec jsme si
maminky a tatínky namalovali
a vymodelovali a byla docela
legrace sledovat, jak se na
obrázcích malých umělců
rodiče poznávali.

Čarodějnice 27. 4. 2018

Na konci dubna již tradičně přichází svátek všech čarodějnic a ani
ty naše ve školce se nenechaly zahanbit. Čarodějnice i čarodějové
spustili divoký rej a vrhali se do všech soutěží, které pro ně paní
učitelky připravily, s vervou a nadšením. Všichni nakonec dostali
sladkou odměnu a doufejme, že si tento den pořádně užili.
Na začátku května jsme společně
slavili den slunce. Povídali jsme si
o tom, jak nesmírně je pro nás
důležité, jak je důležité pro celou
planetu, že slunce dává život a co
by se stalo, kdyby zhaslo? Pak jsme
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„Rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví oficiálně vyhlášeným dne 7. prosince 2017 v italském Miláně během Evropského kulturního fóra.
Kulturní dědictví utváří náš každodenní život. Nalezneme jej nejen
v literatuře, umění a předmětech, ale také v řemeslech, která se učíme
od svých předků, příbězích, jež vyprávíme svým dětem, v jídle, které si
vychutnáváme, a ve filmech, na něž se díváme a v nichž sami sebe
poznáváme.

MŠ JÍLOVIŠTĚ

Zmíněný rok se zaměřuje na děti a mladé lidi, kteří se stanou opatrovníky našeho dědictví pro budoucí generace. Na tuto výchovnou hodnotu kulturního dědictví je kladen důraz stejně jako na jeho přínos
k udržitelnému hospodářství a sociálnímu rozvoji.“
(http://publications.europa.eu)

a Pizzerii a Cukrárnu Stáňa,
z které nám přichází vůně každý
den až na zahradu. Dál už jsme
nedošli, protože bylo veliké
horko a bolely nás nohy.

Naším cílem je seznamovat děti se světem lidí, kultury a umění,
aby si osvojily základní poznatky o prostředí, v němž žijí. Předávat
dětem kulturní dědictví našich předků, aby se rozvíjela schopnost
dětí žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet
se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním
dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství
uznávané.
Většina dětí z mateřské školy bydlí v Jílovišti.
Seznamovali jsme se tedy s historií obce a například jsme se
dozvěděli že:
è Obec ležela na trase historické obchodní Zlaté stezky, kterou
využívali obchodníci, vojska i poutnická procesí. Hlavním
obchodním artiklem na Zlaté stezce byla nesporně sůl
z rakouských solných dolů. České země jí měly nedostatek,
a jelikož středověk potřeboval velké množství soli (byl to jediný
konzervační prostředek na potraviny), bylo nutné ji dovážet.
è Že úplně prvním starostou v obci Jíloviště byl pan František
Andres. V roce 1890 založil obecní kroniku. Patřil k jednomu
z nejmajetnějších rodů v Jílovišti a byl nejen dlouholetým starostou a kronikářem, ale také hostinským v hospodě
U Andresů a velkým patriotem. Zemřel v roce 1905.
è Od roku 1908 je Jíloviště cílovým místem tradičního automobilového závodu do vrchu ze Zbraslavi.
è Od roku 1992 vydává obec časopis Zvonice, pojmenovaný
podle místního názvu okolí bývalého kostela sv. Václava

Snad něco z našeho povídání
a zkoumání zanechá v dětech
stopy, které budou moci předávat svým potomkům stejně,
jako to dnes děláme my.
Na konci května, 25. 5. 2018 se slavila Noc kostelů. Víme, jaká
krásná atmosféra je v kostele i jaká úžasná akustika se nám nabízí.
Domluvili jsme se s paní Fatkovou, organizátorkou akce
z Okrašlovacího kroužku, že se té oslavy zúčastníme, a v pátek
večer jsme s dětmi vystupovali v kostele v Trnové, před početným
publikem, s naší hudební produkcí. Paní učitelky a děti hrály na
flétnu a pak všichni zpívali písně o jaru, o lásce i o krásném dni.
Vystoupení se povedlo, rodiče byli nadšeni, paní učitelky dostaly
květiny a všechny děti dostaly sladkou odměnu za svůj vynikající
výkon.

Ukázali jsme si, jak vypadá znak obce, co je na něm namalované
a proč, jak vypadá prapor, zkoumali, jaký význam mají barvy na
něm. Na závěr povídání jsme si zkusili znak namalovat a povedl se
nám výborně.
Další den jsme si vzali bezpečnostní vesty, mapu, a šli jsme se
podívat na důležitá místa v obci i na dům pana Andrese. Viděli
jsme, kde pracuje současný pan starosta Ing. Vladimír Dlouhý, kde
najdeme poštu, knihovnu, hasiče a samozřejmě také Motorest

Noc kostelů
25. 05. 2018

Prvního června budeme slavit Den dětí. Těšíme se, protože jsme
dostali pozvánku od pana Bradáče z Italského krámku a půjdeme
k němu na zmrzlinku a na „limču“. Paní učitelky ve školce chystají
soutěže i dárky, které si děti odnesou domů. Celé dopoledne se
budou děti dobře bavit a dá-li počasí, budou se moci „cachtat“ ve
dvou malých bazéncích na zahradě školky, nebo využít zahradní
sprchu k osvěžení. Na záhonku nám u školky zrají jahody, o které
se společně staráme. Jsou krásné a veliké, (všichni nám je závidí
J) a možná už bude na počest dětí i„sklizeň“.
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Jelikož se školní rok chýlí ke konci, nastává čas loučení. Budeme se
loučit se školním rokem i s dětmi, které letos v září usednou do
školních lavic.
Ve středu, 13. 6. 2018 od 16.00 hod, bude v mateřské škole veliká
slavnost.
Paní učitelky připravily s dětmi bohatý program. Bude se zpívat,
„muzicírovat“, recitovat, hrát divadlo a na konec se budou již tradičně dekorovat naši předškoláci, kteří dostanou na památku
šerpu a knihu s věnováním. Na zahradě budou mít děti od rána
k dispozici skákací hrad a po programu pozveme rodiče i děti na
občerstvení a přátelské posezení.

Co by to bylo za školku, kdyby nejela alespoň na jeden výlet? I my
se chystáme. 26. června vyrazíme autobusem na celodenní výlet
na Staré Hrady k Jičínu, kde nás na zámku čeká Pohádkový okruh
i Čarodějná Bestyjola! Huh!!! Snad se všichni vrátíme bez úhony
domů ... J
Vrátka do školky se uzavřou 5. července a školka se bude uklízet
a připravovat na nový školní rok, jehož zahájení bude 3. září 2018
v 7.00 hod.
Za všechny zaměstnance mateřské školy Vám přeji pohodové léto
plné krásných zážitků a slunce.
Mgr. Dana Petráková, Ředitelka MŠ Jíloviště

Události z historických pramenů a v zápisech
Památních knih obce Jíloviště

rok 1916
Omlouvám se všímavým čtenářům Zvonice č. 2/2018 za překlep v nadpise tohoto seriálu, kde byl
uveden rok 2016, ale text se vztahoval správně k roku 2015.
Fatková
Další zápis našeho kronikáře pana J. Cvrčka opět začíná údaji
o počasí. Bylo pro naše předky velice důležité, záviselo na něm
jejich živobytí. Opět není dlouhý. Den byl naplněný tvrdou
prací a večer svítila jen svíčka možná olejová nebo již petrolejová lampa.
Snad aby byl prodloužen den, byl v tomto roce poprvé použit
letní čas. 30. dubna ve 23.00 si měli obyvatelé přesunout hodiny
na 24.00 a 1. květen tak začal o hodinu dříve. 30. září se hodiny
vrátily zpět k pásmovému času.
V listopadu 1916 zakročila na udání policie proti českému odboji
– hnutí Čechů a Slováků během první světové války, jehož cílem
bylo svržení Rakousko - Uherska a vytvoření samostatného československého státu.
V zahraničním odboji působila Československá národní rada.
Hlavními představiteli byli Tomáš Garrigue Masaryk, Milan
Rastislav Štefánik a Edvard Beneš, kteří se soustředili na naklonění
si představitelů Dohody (států válčících proti Centrálním mocnostem) a tvoření zahraničních československých vojenských jednotek, které byly později známy jako československé legie.
Domácí odboj v českých zemích a na Slovensku zesílil teprve na
konci války, když došlo k citelnému oslabení monarchie. Hlavními
vůdci českého domácího protirakouského odboje byli Karel
Kramář s Aloisem Rašínem.
21. listopadu 1916 zemřel rakousko-uherský císař František Josef I.
Pro jeho povahu byla typická velká píle, s kterou plnil své panovnické povinnosti, a konzervativní smýšlení. Rakousko - Uhersko ho
přežilo o pouhé dva roky.
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1916
Zima v tomto roku nebyla skorem žádná, takže se nemohl led
ani nakládati, jen v hostinci u Jana Cvrčka měl led naložený a to
proto, že ho nakládal hned v listopadu 1915.
V tomto roku 1916 prohlídky domobranců byly 3krát, takže
v obci Jíloviště skorem nezůstal žádný mladík, jenom domobranci přes 50 roků. Žne byly v ozimu menší než prostřední, u jarního obilí byly dobré, píce zelené bylo obstojně, ale za to brambory nebyly skorem žádné, tak že o ně bída. Setí zimního obilí šlo
náramně pomalu, následkem nedostatku potahu a lidí.
V tomto roce 1916 museli jsme platiti od sekání obilí a luk nebo
jetelů z míry 5 Kor., tak že byli někteří rolníci koupiti obilní a žací
stroje.
Někteří rolníci nemohli ani všechen ozim zaseti, museli to
nechati setí na jaro 1917. Rekvizirovali dobytek hovězí, obec
Jíloviště musela v roku 1916 odevzdati 12 kusů. Obilí se muselo
také odevzdati, byla samá prohlídka komisařů od hejtmanství.
Obec Jíloviště - Trnová měla odevzdat 13 vagonu brambor, ale
nebyly žádné, tak nám jich vzala komise 20q, které jsme odevzdali na 13 vagonu.

Vysvětlivky k textu:
Kor. - měna používaná po měnové reformě v roce 1892. Koruna vycházela ze zlatého v poměru 1 zlatý = 2 koruny (z toho vyplývá dodnes
lidové označení „pětka“ pro desetikorunu, užívané zejm. v Čechách).
V oběhu však zlatky a krejcary zůstaly ještě několik let.

INZERCE

Mlsní sousedé z Dobřichovic

Den otevřených
dveří, lednic a láhví
15.-17. 6. 2018
Znáte ten, jak se ve tři ráno potká sommelier,
bankéř a herec? Ne, není to vtip, ale začátek
příběhu, na jehož konci je otevření obchůdku
„Víno a lahůdky od sousedů“.
Možná to nebylo přesně ve tři hodiny ráno, vzpomíná herec Jakub
Chromeček, ale právě s bankéřem Radimem Synkem vymýšleli jak
v Dobřichovicích udělat ten nejlepší krámek s vínem a delikatesami a do cesty jim přišel, jak jinak, než s láhví v ruce, nový soused
sommeliér David Kuchař. A tak vznikli noví Sousedé 2018.
Jaká byla, Radime, ta úplně první myšlenka?
Že jsme příliš mlsní, abychom pili špatné víno, a příliš pohodlní,
abychom za kvalitou stále dojížděli z Dobřichovic do Prahy. Chtěli
jsme tady mít vinařskou oázu, kam bychom mohli kdykoli zajít
a pořídit prvotřídní víno za cenu, která není nesmyslně přestřelená.
Takže něco jako vinotéku nebo sklípek?
Od začátku jsme měli v hlavě to, že všechno, co tam bude, nám
musí chutnat, a postupně se nám z toho začal klubat spíše takový vesnický koloniál ve francouzském stylu. Místo, kam si zajdete
nejen pro dobré víno, ale i pro voňavý sýr, šťavnatou klobásku, jitrnici, jemnou šunku, čerstvou zeleninu nebo čerstvého tuňáka na
sashimi. Šlo taky o kvalitu potravin, nechtěli jsme už chodit do velkých obchodů a zkoumat, co je a co není kvalitní. Chtěli jsme se
prostě a jednoduše dobře najíst a napít.
Davide, ty jako sommeliér jsi asi měl hlavní slovo ohledně vína.
Z vlastních zkušeností vím, že víno nejde prodávat jako housky na
krámě. Při správném párování vína a pokrmu totiž zažijete dotek
naprosté dokonalosti. Je to podobné, jako když vezmete vejce,
mouku, máslo a cukr – tedy zcela běžné ingredience. Ale smíchejte je ve správném poměru a vykouzlíte dort. Jde o to, aby jste
neskončili jako pejsek a kočička a i proto tu jsme.
Kluci, jak tedy prodávat víno jinak?
Chceme mít co nejširší nabídku špičkových vín, ale zákazník si pak
mezi všemi těmi lahvemi může připadat lehce ztracený. A tady
přicházejí k užitku naše zkušenosti a fakt, že každé víno, které

nabízíme, jsme ochutnali. Nejenže díky tomu dokážeme zákazníkovi poradit, ale především mu pomáháme tříbit jeho chutě.
A vzdělávání u vína má tu nejpříjemnější podobu – ochutnávky.
Při nich chceme spolu s našimi zákazníky objevovat nové kombinace a prochutnávat se k cíli. Tedy aby každý zákazník našel ke
každému jídlu tu pravou lahev. Chceme být v Dobřichovicích jedničkou přes vína – šířkou nabídky, kvalitou i poradenstvím.
A co „lahůdky“ z názvu vašeho podniku?
U nich nechceme objevovat Ameriku, protože tam hraje hlavní
roli jediné – čerstvost. Každý čtvrtek dostáváme zásilku přímo
z moře vylovených ryb – pražem, lososů či tuňáků. Záleží, co se
podaří ulovit. Každý pátek navážíme čerstvá kuřata, králíky
a kachny. Středa je zase dnem, kdy nám naši farmáři přiváží prvotřídní hovězí a vepřové maso. Veškeré maso prodáváme vakuované, a díky tomu vydrží déle čerstvé i bez použití chemie. Přes
týden nám ještě vozí každý den čerstvé pečivo, mléko,
máslo...najdete u nás skoro všechno.
Nabízíte tedy docela široký sortiment?
Chceme zůstat malou vesnickou prodejnou se sousedskou atmosférou, a proto nenakupujeme kvanta zboží jako supermarket.
Naši zákazníci pak mají jistotu, že každý týden u nás najdou pouze
čerstvé a kvalitní potraviny. Prostě takový sousedský nákup, při
kterém víte, u koho a co nakupujete.
A co vlastně znamená 15.-17. 6. 2018 den otevřených dveří,
lednic a vín?
Vlastně jde o takové naše malé lokální farmářské trhy. Tři dny
bude k dispozici většina našeho zboží k ochutnání od vína přes
sýry až po uzeniny či kávu. Chceme tak všem, kdo bude mít chuť,
dát možnost vyzkoušet rozdíl kvalitních potravin, ukázat párování
vína s jídlem a v neposlední řadě samozřejmě bude probíhat
i degustace. Tímto všechny srdečně zveme!
Ještě nakonec mi řekněte, jak to vlastně celé funguje, tenhle
triptych bankéř, herec, sommeliér?
(Smích) Přeci skvěle. Jakub je kreativní, David hlídá vína, Radim je
přes finance a dohromady? Dohromady milujeme všechno dobré.

Víno a lahůdky od sousedů, Vítova 8, Dobřichovice, 25229, tel.722615032, info@vinoalahudky.cz
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Sbor dobrovolných hasičů
07. 04. 2018 Jarní brigáda
Každoroční jarní brigádu jsme si naplánovali na první dubnovou sobotu, po vsi proběhl sběr železného šrotu
a vysloužilých elektrospotřebičů, u hasičské zbrojnice
úklid okolí a prořez vzrostlých stromů, a děvčata provedla
generální úklid hasičské
zbrojnice.
Počasí nám přálo a provedli
jsme společnými silami
obrovský kus práce. Za bezplatné zapůjčení techniky
děkujeme Martinu Zimovi
a Petru Matysovi.

lítali s košťaty. Starali se o ně Šarlanda se Zarlandou a čaroděj
Honzibál.
Potěšilo nás i množství kostýmů malých čarodějů a čarodějnic.
Opět jsme pro Vás přichystali stánek s občerstvením. Závěrem
bychom chtěli poděkovat všem, co se na této akci podíleli.

08. 04. 2018 Úprava tréninkového hřiště
V neděli jsme pokračovali
v pracovním víkendu na tréninkovém hřišti, kde proběhla
každoroční úprava resp. náprava škod po divokých prasatech.
Za zapůjčení techniky děkujeme Frantovi Andresovi.
15. 04. 2018 Lajnování hřiště
V neděli 15. 04. jsme nalajnovali hřiště pro tréninky mladých hasičů.
27. 04. 2018 Májka
Příprava májky proběhla již v pátek
27. 04., a v pondělí byla nakonec
z bezpečnostních důvodů cca o 2
metry zkrácena vzhledem k pondělnímu silnému poryvu větru.
29. 04. 2018 Příprava hranice
V neděli proběhla příprava hranice na tradiční pálení čarodějnic. Dřevo se vytěžilo z tábora.
30. 04. 2018 Čarodějnice
Vzhledem k větrnému počasí a suchu se až do poslední chvíle
řešilo, zda hranici
zapálit. Naštěstí k večeru vítr zeslábl,
a mohli jsme čarodějnici upálit.
Již oblíbený program
pro děti začal v 18:30
a malí čarodějové
i malé čarodějnice
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05. 05. 2018 Branný
závod Karla Košaře
V sobotu 05. 05. 2018 se
uskutečnil již 30. ročník

branného závodu Karla
Košaře, jenž nese jméno
po svém zakladateli. Letošní ročník byl ve směru
Jíloviště – Lipence (pozn.
každý rok se toto střídá)
Sraz účastníků byl v Hotelu Palace Cinema, kde proběhlo zahájení
závodu a následný start závodních dvojic, které startovaly po 5
minutách. Na části trati, kterou za náš sbor vymyslel Radek
Moureček, plnili soutěžící tyto disciplíny:
• hod hasičskou hadicí na kuželky
• chůze po kládě, při níž držel závodník lžíci ve, které byl pingpongový míček
• cvrnkání kuliček na bodované cíle
• pití 3 dcl mléka nebo piva brčkem v časovém limitu 15 vteřin
Na Lipenecké části byly tyto disciplíny:
• hod diskem do vyznačeného čtverce
• střelba ze vzduchovky
• chůze na lyžnicích pro dva
• přendavání kroužku pomocí trnu připevněného na přilbě.
Zakončení závodu bylo v hasičské zbrojnici v Lipencích, kde na
závodníky čekalo občerstvení a hudba v podání Dj Milana
Machačného.
06. 05. 2018 Floriánská mše
V neděli se uskutečnila děkovná mše svatá v líšnickém kostele.
Tuto akci pořádaly sbory 7. okrsku. Mše se zúčastnili hasiči i široká
veřejnost.

HASIČI

27. 05. 2018 Dětský den
V rámci Dětského dne jsme
opět připravili hasičský koutek
s hasičskými disciplínami.
Připraveno bylo zdolání kla-

Po skončení mše proběhl slavnostní průvod se slavnostními prapory zúčastněných sborů k místní hasičské zbrojnici.
Akce byla zakončena přátelským posezením u hasičské zbrojnice.
12. 05. 2018 Oslavy Mokropsy
V sobotu 12. 05. 2018 jsme se
zúčastnili 135. výročí založení
sboru SDH Mokropsy. K vidění
byla historická i současná technika, především ta, která kdysi
sloužila SDH Mokropsy.
Program oslav byl pestrý: sekyrkové cvičení, které předvedl SDH
Líšnice, vyprošťování zraněných osob z převráceného automobilu, zásah – hašení domečku, sebeobrana, aj.
Počasí Mokropeským vyšlo, my jsme jim předali tématický dárek,
který vyrobil Radek Moureček.
19. 05. 2018 Plamen děti
Od
posledního
vydání
Zvonice se naše děti zúčastnily 2. kola hry Plamen, které

proběhlo v sobotu 26. 5. v Libni (u Dolních Břežan). Závodů se
zúčastnilo jedno družstvo mladších, tři děti zapůjčeny do starších
družstev jiných sborů a také jsme zapůjčili jednoho závodníka do
přípravky jiného sboru. 2. kolo se skládá z pěti disciplín, mezi něž
se řadí dětmi oblíbený požární útok. Naše družstvo skončilo na 7.
místě. K zabezpečení soutěže jsme poskytli dva pomocné rozhodčí, kteří se rekrutovali z řad našich rodičů. Děkujeme všem,
kteří nám pomohli s přípravou a i na samotném závodě.
Za fotografie děkujeme Tereze Hrabětové.
Do konce soutěžního ročníku nás čeká už jen rozlučka s bohatým
soutěžním ročníkem 2017/2018.

din, spojování
hadic a přenesen
goriláka.
Nemohly chybět oblíbené
džberovky se
stříkáním
na
plechovky.
Na závěr dětského dne byla ukázka činnosti našich hasičů.
V květnu oslavil své životní jubileum pan Ladislav Vlček, i touto
cestou mu přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví!

Výjezdy zásahové jednotky
Sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště
14. 4. 2018 – V odpoledních hodinách byla prostřednictvím operačního a informačního střediska povolána jednotka hasičů
z Jíloviště a jednotka profesionálních hasičů z Řevnic k vyhledávání zraněné osoby.Pěším průzkumem v těžko přístupném terénu
dle určené lokality a díky mobilnímu telefonu se podařilo postiženou osobu v poměrně krátké době lokalizovat a nalézt. U postižené osoby, díky několika pádům v těžkém terénu, došlo k poranění pravého kotníku dolní končetiny a byla chůze neschopná.
Transport postižené osoby, který prováděli členové lezecké skupiny ze stanice Řevnice, byl díky těžkému terénu velmi náročný.
Poté byla osoba předána do péče záchranné služby a transportována do nemocničního zařízení k dalšímu ošetření. Celá tato událost vznikla díky neznalosti terénu a sejití z červené turistické
značky mimo trasu.
23. 4. 2018 – Krátce po devatenácté hodině večerní byla jednotka
hasičů z Jíloviště povolána k odstranění padlého stromu na hřbitovní zeď a částečně i hrobku nacházející se poblíž. Současně byla
na místo události vyslána i jednotka profesionálních hasičů z Řevnic. Po příjezdu obou povolaných jednotek na místo události bylo
průzkumem zjištěno, že strom někdo rozřezal před příjezdem jednotek. O celé události byl nformován starosta obce a obě jednotky se vrátily na své základny.
28. 4. 2018 – Proběhlo teoretické proškolení a následný praktický
výcvik nositelů dýchací techniky. Celou tuto akci pořádal Hasičský
záchranný sbor Středočeského kraje, stanice Řevnice. Při teoretické části se účastníci kurzu dozvěděli základní podmínky pro
používání dýchacích přístrojů chránících jejich zdraví u zásahu. Při
části praktické se pak jednalo o simulaci požáru, pohyb v nezná-
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mém prostředí, při vývinu dýmu, který znemožňuje při zásazích
dobrou viditelnost a tím i orientaci v prostoru. Vyvrcholení tohoto
kurzu pak proběhne 16. 6. 2018 na protiplynovém polygonu
v Příbrami, kde po absolvování zátěžového testu zaměřeného na
fyzickou přípravu a následném úspěšném zdolání trenažeru
obdrží noví nositelé dýchací techniky osvědčení o absolvování
kurzu.
25. 5. 2018 – Krátce po sedmnácté hodině byla jednotka hasičů
z Jíloviště povolána k odstranění uniklých ropných produktů na
pozemní komunikaci, a to přímo v naší obci. Na místo události
byla rovněž vyslána i jednotka profesionálních hasičů z Řevnic. Po
příjezdu namísto události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná
o technickou závadu nanákladním automobilu Avia, při níž došlo
k úniku motorové nafty. Uniklý ropný produkt byl zasypán
pomocí sorbentu, který tyto látky absorbuje, poté byl následně
proveden jeho sběr do připravené nádoby.
28. 5. 2018 – Pár minut před třiadvacátou hodinou byla jednotka
hasičů z Jíloviště společně s dobrovolnými hasiči z Líšnice, Mníšku
a profesionální jednotkou z Řevnic povolána k požáru nízké
budovy do obce Líšnice. Již z dálky bylo zřejmé, že se nejedná
o požár nízké budovy, což se po příjezdu na místo události
následně potvrdilo, ale o rozsáhlý požár dřevěného odpadu určeného ke zpracování v místní kompostárně.Celkem bylo nasazeno
pět vodních proudů od rybníka v Líšnici, kde bylo zřízeno čerpací
stanoviště a probíhala dálková kyvadlová doprava vody cister-

nami. K rozebírání celé hromady bylo zapotřebí použití těžké
techniky, kterou poskytl majitel kompostárny.
V měsíci květnu bylo nutné zajistit technické kontroly u tří našich
zásahových vozidel. Před samotnou STK bylo nutno všechna
vozidla zkontrolovat a připravit, aby vše proběhlo v pořádku. To se
nám povedlo a všechna tři vozidla absolvovala technické kontroly.
Všem, kteří se na těchto přípravách podíleli a podílí se svou
prací i během celého roku, děkuji.
Za zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů 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

Jak správně zareagovat na včelí roj?
Před několika lety jsem byla přivolána na jednu jílovišťskou zahradu, kam přiletěl včelí roj. Než jsme
zjistili, co s ním, odletěl. Co dělat, pokud by se opět včelky v Jílovišti rojily, jsem se zeptala ve Včelíně Ořech.
Fatková
Včelí roj není životu nebezpečný. Přesto je třeba, aby
ho odvezl včelař. Pokud někde uvidíte viset roj včel,
zavolejte tedy nejbližšímu včelaři. Pokud ho nemáte,
zavolejte na ROJOVOU POHOTOVOST spolku VČELÍN
OŘECH (tel. 602 614 170) a my roj rychle, bezpečně
a ZDARMA odvezeme a ještě vám dáme jako poděkování za záchranu života včel malý dárek. Nevolejte
hasiče, mají na starosti důležitější věci a bylo by škoda,
aby chyběli u ohrožených lidských životů, zatímco
budou běhat kolem včel. Hasiči navíc musí všechny
včely zabít (v případě včel nemají jinou šanci). Štěně
nebo hříbě také nikdo nezabije jen proto, že se na chvíli
zaběhlo a mohlo by někoho kousnout nebo kopnout.
Včelí roj je podobným „začínajícím životem“ hledajícím
si nový domov. Větší rojení je obvyklé po deštích
a ochlazení.
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Včelí roje jsou jedním ze symbolů a zároveň "děsů" od jara až do slunovratu, pro lidi, kteří nepoznali život včel. Roje jsou novým životem, zdravým a lidem neškodným (pokud tedy přímo nespadnou někomu na hlavu
nebo je někdo nezmáčkne). Včely jsou chráněny mezinárodními evropskými úmluvami, ale bohužel ne každý to ví a ne každý na ně bere ohled.
Více informací o včelkách a včelaření můžete získat v neděli 24. 6. 2018
v Ekocentru Včelín Ořech, kde se koná již 15. České medobraní. Od 10:00
do 18:00 hodin budou ochutnávky medu a medoviny, prohlídky včelína,
ukázky včelaření a medový jarmark. Vstup je zdarma.
Včelín i muzeum medu v Ořechu lze navštívit dle dohody i s komentovanou prohlídkou.
Vladimír Glaser,
Včelín Ořech z. s.
www.vcelinorech.cz, tel. 602614170

OBEC JÍLOVIŠTĚ

VÝHODNÁ SLUŽBA PRO SENIORY

Rád bych Vás proto informoval, že dnes existují prakticky tři internetové obchody, které nám dovezou objednané zboží kdykoliv až
ke dveřím domu, a to za velmi přijatelné ceny. Odpadá nejenom
cesta na Zbraslav, ale i nošení těžkých tašek s nákupem do auta
nebo do autobusu a v případě toho autobusového spojení i cesta
od zastávky k domu.
A to je výhodné především pro nás seniory.
Provedl jsem si proto takový soukromý průzkum tří konkurenčních internetových obchodů, které tyto nákupy pro nás umí zařídit. Jde o obchody Rohlík, Košík a Tesco. Co je důležité vědět je to,
že všechny tři umožňují rozvoz na Jíloviště.

zřejmě na vás. Rozsah tohoto článku mi bohužel nedovoluje uvést
více podrobností o dalších rozdílech při konkurenčních nabídkách
tří uvedených společností.
Zeptal jsem se proto paní Ing. Arch. Doubkové, která službu Rohlík
využívá již delší dobu. Zajímalo mne především, jaké má s touto
společností zkušenosti a jak je s obchodem spokojena. Dozvěděl
jsem se, že paní Doubková nakupuje u internetového obchodu
Rohlík již déle jak rok a se sortimentem a včasným dodáním zboží
byla vždy spokojena. Navíc Rohlík umí vždy rychle a ke spokojenosti svých zákazníků vyřešit i eventuální reklamace.
Jde o úvodní příspěvek k diskuzi na dané téma a samozřejmě rád
uvítám i vaše zkušenosti. Naopak, pokud budete kdokoliv z vás zde
na Jílovišti potřebovat pomoc s výběrem služby a jejím nastavením
tak, aby vám plně vyhovovala, rád vám pomůžu. Kontaktovat mne
můžete na e-mailové adrese petr.roegner@seznam.cz nebo na
mobilu 775 085 677.
Ing. Petr Rögner
Sdružení Jíloviště pro Občany
Člen zastupitelstva, sociální komise.

Inzerce

V našem sdružení Jíloviště pro občany přemýšlíme, jak můžeme
vhodným způsobem zpříjemnit život v obci starším občanům.
Poté, co byl na Pražské ulici zrušen byť skromný obchod s potravinami, mohou mít právě senioři problémy při větších nákupech
běžných potravin.
Každý z nás rád nakupuje, ale ne každý může za nákupem dojíždět do Lidlu nebo Alberta na Zbraslav či Billy v Dobřichovicích.
Proto i mne zajímala služba objednání a dovozu všech druhů
potravin přímo až ke dveřím domu.

Z těchto tří obchodů se mi zdá pro nás seniory zřejmě jako nejvýhodnější firma Rohlík.
Ta mne zaujala především možností objednávat nákupy nejenom
přes internet, ale také telefonicky. To ostatní dva obchody neumí.
Jinak princip je vždy podobný – objednám si zboží vystavené na
internetu, uvedu způsob platby – hotově nebo platební kartou
a vyberu si dobu příjezdu kurýra s objednaným zbožím. Za
dodávku až ke dveřím se však platí poplatek, který je u každé společnosti odlišný.
A zde mne opět zaujal obchod Rohlík. Jako jediný poskytuje pro
nás, seniory výhodnou službu, kterou poměrně trefně nazývají
bezbariérový nákup. Konkrétně to znamená, že mi přivezou
objednané zboží až ke dveřím domu a pokud je mi více jak 65 let
a vyhovuje mi dovoz v pondělí až čtvrtek mezi 10 a 15 hodinou,
tak je pro mne dovoz vždy zcela zdarma, a to bez ohledu na celkovou cenu nákupu. Pouze při prvním nákupu se kurýrovi prokážu svým občanským průkazem, kde mám uvedeno, že je mi
(bohužel) už přes 65 let a od této „registrace“ mám dovoz dalších
nákupů na svoje jméno a svoji adresu v určené době zcela
zdarma. To konkurence neumí.
V žádném případě nechci, aby tento stručný článek působil jako
„nenápadná“ reklama jedné společnosti. Rozhodování o volbě
nákupu může mít každý z nás odlišné a to už nechávám samo-
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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.

