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určitě jednou z nejvýznamnějších sportovně
kulturních akcí posledních let v Jílovišti byl
Závod historických vozidel Zbraslav – Jíloviště.
Jak jsme s organizátory v roce 2014 slíbili, při-
vezli jsme všechny veterány při příležitosti
konání 50. ročníku tohoto tradičního závodu do
Jíloviště, kde se 9. 9. 2017 konalo také závěrečné
vyhodnocení a předávání cen. Budeme se sna-
žit, aby nezůstalo jen u 50. ročníku a aby tradice
dojezdu veteránů do Jíloviště v den konání
závodu pokračovala i v dalších letech. 

AKTUÁLNĚ Z RADNICE A ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA: 

è Sjezd Všenorský most – první pracovní schůzka
Dne 22. 8. 2017 se uskutečnila první schůzka pracovní skupiny
v Hotelu Palace Cinema týkající se úprav na silnici první třídy I4. Za
Jíloviště se schůzky zúčastnili starosta a předsedkyně stavebního
výboru Ivana Doubková.
Zástupci obce, v souladu s vyjádřením občanů, podnikatelů obce,
statutárních zástupců okolních obcí a dotčených orgánů státní
správy, tlumočili nesouhlas s návrhy studie v těchto parametrech:
1. Zrušení nájezdové větve z Jíloviště na silnici I4 u mostu ve

směru na Prahu.
2. Zřízení doprovodné komunikace v úseku od Motorestu Jíloviště

na Baně.
3. Zrušení 6 autobusových zastávek na silnici I4 v katastru obce

Jíloviště a převedení veškeré autobusové dopravy do obce.
Zdaleka ještě není od záměrů původní studie upuštěno, jak
vyplývá ze záznamu z tohoto jednání, kde jsme kategoricky poža-
dovali přepracování studie, která nebude výše uvedené návrhy
obsahovat. 

Záznam z jednání pracovní skupiny – Úpravy I/4 a D4 v úseku
D0 – Řitka
Místo konání: Hotel Palace Cinema Royal, Jíloviště
Datum konání: 22. 8. 2017
Přítomní: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

tohoto záznamu
Starosta Jíloviště přivítal účastníky jednání. Za Ministerstvo
dopravy Ing. Martin Janeček seznámil účastníky s návrhem jedno-
tlivých bodů jednání, které byly odsouhlaseny následovně.
nZpůsob formálního uzavření studie zpracované spol. PUDIS pro

ŘSD ČR
nVydefinování pozice státu pro projekt Definování pozice státu

k projektu
nVydefinování pozice ostatních zainteresovaných stran, přítom-

ných na jednání

Zpracovatel studie byl požádán o opětovné
zaslání požadavků na stanoviska ke studii na při-
pomínková místa, od kterých do dnešního dne
neobdržel formální odpověď. Bylo stanoveno
rozeslání do konce srpna 2017 s termínem pro
zaslání stanovisek do poloviny října 2017. 
Dále byly jednotlivé strany vyzvány v rámci jed-
nání, aby definovaly své požadavky, jejichž napl-
nění očekávají od budoucího projektu úprav
komunikace I/4 (D4), resp. aby definovaly, jaké
zásahy do existující komunikace jsou z jejich
pohledu nepřípustné.

Ministerstvo dopravy a ŘSD ČR definovalo tyto nutné cíle, jejichž
naplnění od projektu očekává stát:
nZajištění vyšší bezpečnosti provozované komunikace včetně

oplocení pro zamezení srážek vozidel se zvěří, včetně vyřešení
problematiky autobusových zastávek, které dnes představují
značné bezpečností riziko

nUpravená komunikace by měla sloužit jako komunikace s ome-
zeným přístupem (s vyloučením pomalé dopravy, traktorů, cyk-
listů, chodcůi, povozů atp.)

nZajištění vyhovujícího stavebně-technického stavu komuni-
kace, především zabezpečení odvodnění, které je v současném
stavu nevyhovující

nZabezpečení dodržení hlukových limitů v přilehlé zástavbě
nOdstranění napojení sousedních nemovitostí na hlavní trasu

mimo MÚK
nOdstranění úrovňového přechodu a zajištění mimoúrovňových

přechodů s důrazem na preferenci nadchodů – lávek (vyšší bez-
pečnost chodců, menší nároky na údržbu, nezasahuje do tělesa
komunikace) 

Ostatní zainteresované strany definovaly pro projekt tyto poža-
davky:
nNesouhlas se zhoršením parametrů obsluhy území veřejnou

autobusovou dopravou a s výraznějším prodloužením jízdních
dob linek autobusové dopravy obsluhující i vzdálenější sídla
(Mníšek pod Brdy, Dobříš, Příbram)

nNesmí být bez adekvátní náhrady zrušen nájezd směr Praha na
hlavní trasu v Jílovišti v prostoru před hotelem Palace Cinema
Royal (případné nové návrhy úprav nesmí vést k nárůstu
dopravy přes obec Jíloviště), varianta omezení rychlosti nebo
úprava nájezdu

nNesouhlas s doprovodnou komunikací mezi Jílovištěm
a Baněmi (Zbraslav), která by mohla být bez omezení užívána
osobní a nákladní dopravou, což by vedlo k navýšení dopravy
v obou koncových obcích. Důvodem pro nesouhlas s realizací
doprovodné komunikace je především problematika území
a obava využívání této komunikace nejen dopravou, která
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žívaných autobusových zastávek. ROPID (Regionální Organizátor
Pražské Integrované Dopravy) resp. SID (Středočeská integrovaná
doprava) v tomto ohledu zjistí disponibilitu dat o výstupech/
nástupech/přestupech cestujících v daných zastávkách a zpracuje
návrh možných změn obsluhy území při respektování daných
požadavků.

V této souvislosti diskutována i možnost stanovení dopravního
značení omezujícího rychlost v prostoru autobusových zastávek
ještě před realizací projektu úprav I/4. Toto je otázka na separátní
projednání s příslušným silničním správním úřadem, kterým je pro
dálnici MD (Ministerstvo dopravy - Odbor pozemních komunikací)
a pro silnici I. třídy příslušný odbor krajského úřadu.

Můj osobní dojem z této schůzky je, že ani MD ani ŘSD s Pudisem
to rozhodně nevzdávají a jsou rozhodnuti ty tři pro nás zásadní
změny (zrušení nájezdu na Prahu, autobusových zastávek a zřízení
paralelní komunikace) obhajovat i nadále, byť s vědomím, že jde
o běh na dlouhou trať. Proto musíme neustále situaci sledovat,
prosazovat svá stanoviska na pracovní skupině, udržet na své
straně politiky a využít každé možnosti tuto věc propagovat medi-

álně. Bude to dlouhodobý
úkol i pro následující členy
zastupitelstva v příštích
letech.

Další domluvený po-stup
je takový, že MD s ŘSD nej-
prve uzavře studii zpraco-
vanou firmou Pudis
a o dalším postupu bude
jednání pracovní skupiny
někdy v prosinci tohoto
roku.
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nebude moci využívat hlavní tah (traktory, cyklisté, chodci,
povozy), ale i běžnou osobní individuální a nákladní dopravou,
která je dnes nutně realizována po I/4.

nRealizace MÚK Zbraslav, střed
nZachování přestupní zastávky mezi expresními a zastávkovými

linkami PID na Cukráku
n I v případě zřízení D4 od Lahovic, nebude minimálně úsek od

D0 do Jíloviště zpoplatněn dálniční známkou 
nRespektování dohody s panem ministrem Ťokem ze dne 18. 7.

2017

Autobusové zastávky:
Po diskuzi se jako možné všestranně akceptovatelné řešení pro-
blematiky autobusových zastávek jeví prověření možnosti
postupného snížení rychlosti v úseku Řitka – D0 postupně a ply-
nule ze 130 km/h na 100 km/h resp. následně 80 km/h s rozšíře-
ním připojovacích a odpojovacích pruhů a prověření možnosti
zrušení resp. vymístění některých autobusových zastávek do pro-
storů větví MÚK či na odpočívky tak, aby nebyla výrazně zhoršena
obsluha území a zároveň byla zvýšena bezpečnost provozu. Dále
bylo doporučeno prověřit možné vypuštění některých méně vyu-
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è Koeficient daně z nemovitosti
Zastupitelé se na svém 38. a 39. zasedání zastupitelstva vrátili po
dvou letech, jak bylo slíbeno, k projednání výše koeficientu daně
z nemovitostí. 

K svému rozhodnutí pověřili dne 2. 8. 2017 zastupitelé obce
Jíloviště starostu obce k předložení ekonomických a věcných pod-
kladů, včetně finanční analýzy ke stanovení místního koeficientu
pro výpočet daně z nemovitých věcí, která byla projednána na
pracovní schůzce zastupitelstva dne 21. 8. 2017. Starosta navrhl
zachovat koeficient ve stávající výši, t.j. 3 (povolené rozmezí je 1 –
5), a to z následujících důvodů:

Celkové příjmy obce jsou (bez dotací) kolem 10 mil. Kč za rok.
Příjem daně z nemovitostí je po zvýšení koeficientu 1,5 mil. Kč, což
je 15 % rozpočtu. Po snížení koeficientu z 3 na 2by klesl výběr
daně o 500 tis. (5 % rozpočtu).
Z hlediska celkového výběru daní není tato částka zásadní, ale
vzhledem k výrazným investicím, které obec realizovala v posled-
ních třech letech (přivaděč vody z Baní, rekonstrukce ulic Pražská,
Lipová, U Hřiště, Na Plazích, K Trnové, nové kolumbárium, oprava
hřbitova, nová MŠ, intenzifikace ČOV, rekonstrukce vodárny
a obecního úřadu, výstavba dětského hřiště u MŠ, obnova cesty
u autoservisu, atd.) a které ještě bude realizovat, se domnívám, že
tato malá částka, kterou přispěje každý občan, by měla být zacho-
vána jako forma určité spoluúčasti občanů na správě a zvelebení
obce. Obci rovněž za poslední dva roky stouply náklady na správu
a provoz MŠ, Pošty Partner, Městské policie, což představuje zmí-
něnou částku za vyšší koeficient (cca 600 tis., 100 tis. předpoklá-
dáme jako příspěvek od obcí Trnová a Klínec). Rovněž očekávám
vzestup nákladů na administrativu v souvislosti např. s novelou
zákona o ochraně osobních údajů na povinné zřízení funkce
pověřence (nesplnění podléhá sankcím až 500 tis.,Kč) a v letoš-
ním roce je další mimořádný povinný výdaj navíc – koncese na
provozovatele vodovodu a kanalizace (cca 180 tis. Kč). Musíme
počítat i se spoluúčastí obce na investičních akcích s podporou
dotace (15 – 50 %) a na jejich administraci. Od roku 2014 obec
obdržela 10 dotací, za celkem 17 mil. Kč., bez vlastních prostředků
na spoluúčast, by nemohla obec žádat o dotace.

Vzhledem k tomu, že roční potenciál investic obce (po odečtení
mandatorních výdajů) činí cca 1,5 – 2 mil. Kč, po odečtení příjmu
0,5 mil. z daně z nemovitosti, by tento potenciál významně poklesl.
A protože nás čekají investice do nové hasičské zbrojnice (s použi-
tím dotace), oprava obecního úřadu, zavedení kanalizace a vody
do oblasti Hájenska a Fr. Smolíka, oprava dalších místních komuni-
kací – Zahradní, Na Zvonici, Na Hájensku, zastupitelé se domnívají,
že koeficient 3 by měl být zachován, a to také vzhledem k tomu, že
se jedná o rozumný kompromis mezi koeficientem 1 a 5.

Zastupitelé se ztotožnili s tímto výkladem, uznali argumenty pro
zachvání koeficientu a jednoznačně odsouhlasili na svém 39.
zasedání zastupitelstva pod jednacím číslem 2a/39/2017 jeho
zachováním na hodnotě 3. 

è Výběrové řízení na projektovou dokumentaci
rekonstrukce ulice Na Hájensku

Na 40. zasedání zastupitelstva byla odsouhlasena smlouva
s dodavatelem projektové dokumentace – Milan Ptáček. Jednalo
se o zakázku na služby do 200 tis. Byly osloveny následující firmy:
PPU, s.r.o., Dipro, s.r.o., Kulštejn, Karel Čuřín, HBH, s.r.o., Rips pro-
jekt, s.r.o., Milan Ptáček. Poptávka byla vyvěšena na webu Jíloviště
a na úřední desce.
Nabídku podaly 2 firmy, firma PPU za částku 228 690,- Kč a Milan
Ptáček za 195 000,- Kč, vše včetně DPH.
S rekonstrukcí se počítá (v závislosti na finančních prostředcích)
příští rok a občané
budou samozřejmě
včas informováni
o projednávání jejich
dotčené nemovitosti.
Realizace rekonstrukce
rovněž předpokládá
souhlasy majitelů
pozemků, které se
nacházejí v ulici Na
Hájensku. Termín ode-
vzdání projektu je 31.
1. 2018. 

è Výběrové řízení – údržba a správa veřejného
osvětlení 

V souladu se Směrnicí obce 1/2017 o zadávání zakázek malého
rozsahu, byly osloveny 3 firmy, o kterých máme věrohodné infor-
mace, že jsou z hlediska svých schopností, odborností a zkuše-
ností požadované plnění schopny řádně a včas dodat.
Z předložených cenových nabídek předložila nejvýhodnější
nabídku stávající firma Osvětlení Týnec za částku 224 708,- Kč. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách obce, úřední desce
a obsahovala údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání
zakázky (hodnotící kriteria). Oslovení dodavatelé měli možnost
aktuální cenovou nabídku zaslat také e-mailovou formou.
Zveřejněním výzvy vhodným způsobem se veřejná zakázka
malého rozsahu stává otevřenou a vytváří se tak prostor k předlo-
žení nabídky i pro jiné, než oslovené dodavatele.
Ve výzvě byly uvedeny všechny údaje, jak ukládá Směrnice
1/2017. 
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Lhůta pro podání nabídek byla od 6. 9. 2017 do 19. 9. 2017.
Zastupitelé vybrali dodavatele na základě hodnotících kritérií
a formou „Rozhodnutí“., Protože dosavadní zkušenost s tímto pro-
vozovatelem je pozitivní, zastupitelstvo jednoznačně dodavatele
schválilo.

Jedná se o smlouvu bez dodávky elektřiny, kterou obec vysoutě-
žila v rámci Mníšeckého regionu a cena byla 198 tis. Kč. Navýšení
nové smlouvy je dáno zvýšením vstupů, rozšířením počtu světel-
ných bodů (o 12) a inflací. Smlouva byla uzavřena na dva roky od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

è Výběrové řízení na projektovou dokumentaci
zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka

Jednalo se o zakázku na služby do 200 tis. Osloveny byly firmy:
Prorea, s.r.o., Projekty Fiala, a AF – Cityplan, s.r.o. Poptávka byla
vyvěšena na webu Jíloviště a na úřední desce.
Nabídku podala pouze firma AF – City Plan za částku 124 900,- Kč
bez DPH. Zastupitelé schválili uzavření smlouvy s dodavatelem.
Realizace tohoto projektu bude spojena s dostavbou domů
u Hotelu Palace Cinema, pravděpodobně na podzim příštího
roku. 

è Postup rekonstrukce ulice Na Plazích
Rekonstrukce ulice Na Plazích bude v době vydání Zvonice finišo-
vat a měla by být dle harmonogramu dokončena na začátku listo-
padu. Součástí rekonstrukce této komunikace bude nová dešťová
kanalizace, rozšíření veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu.
Věříme, že touto rekonstrukcí se výrazně zlepší dopravní situace
v této části Jíloviště.

fotka 5

INFORMACE Z OBCE
è 50. ročník Závodu historických vozidel Zbraslav -

Jíloviště
Od nástupu do funkce zastupitelů v roce 2014 se obec snažila, aby
cíl tradičního závodu Zbraslav – Jíloviště byl opět v Jílovišti, jako to
bylo dříve. Při konání letošního jubilejního 50. ročníku Závodu
o pohár Elišky Junkové: Zbraslav – Jíloviště se to podařilo. Všech
cca 200 historických vozidel přijelo v odpoledních hodinách dne 9.
9. 2017 do Jíloviště a zaparkovalo v prostoru Hotelu Palace Cinema.
Zde si mohli návštěvníci auta prohlédnout, zúčastnit se hlasování
o nejkrásnějšího veterána, zhlédnout dobovou módní přehlídku
účastníků závodu, připraveno bylo i občerstvení a hudba.
V Hotelu Palace Cinema proběhlo rovněž závěrečné vyhodnocení
závodu a vyhlášení výsledků. K poslechu hrála klasická swingová
kapela Melody Boys a mnozí z vás poznali umělce ze skupiny
Ondřeje Havelky. Řidiči aut a občané mohli mezitím navštívit
doprovodnou akci k přehlídce – výstavu v rekonstruované hasič-
ské zbrojnici, která byla letos věnována dvěma osobnostem
motoristického světa – Ing. Jaroslavu Hausmanovi (1907 – 1976),
který vynikl jako motoristický sportovec, technik a také pilot,
a Maestru Václavu Zapadlíkovi (nar. 1946), českému malíři a ilus-
trátorovi, který se specializuje na kreslení a malování historických
automobilů, zejména z doby do 50. let 20. století. 
Vystaven byl rovněž nový putovní pohár obce Jíloviště pro nej-
krásnějšího veterána.

Podruhé se uskutečnilo hlasování všech přítomných návštěvníků,
tentokrát o nově vyrobený putovní pohár obce Jíloviště.
Děkujeme všem divákům a účastníkům přehlídky za účast na hla-
sování, ze všech hlasovacích lístků byl vylosována Maruška
Adresová, která obdržela cenu sponzora.
Vítězem se stal automobil Bugatti 57 Atlantic z roku 1939 (jednalo
se o repliku, nikoliv originál) s řidičemKarolem Paulů, který osobně
převzal cenu pro vítěze. Při děkovném projevu pan Paulů poděko-
val za cenu, které si mimořádně váží, a slíbil, že příští rok přiveze
originál tohoto historického skvostu. Pro zajímavost, momentální
cena tohoto originálu je odhadována na 510 mil. Kč !!!
Absolutním vítězem závodu se stal pan Mario Nosek s vozidlem
Tatra 57A.



Pro děti byl zdarma k dispozici zábavný domeček Dětský svět.

Jedním ze zajímavých momentů večera byla dražba obrazu, věno-
vaného Františkem Ringo Čechem s názvem Konec kouření 
v Čechách.
Šťastnou
a veselou maji-
telkou obrazu
se stala paní
Smutná
z Restaurace
Spark. 

è Vítání občánků
Přivítali jsme nové občánky v Restauraci Spark. Akce se konala 10.
9. 2017, měla již své jubilejní 20. pokračování a je tradicí obce.
Starosta popřál všem hodně štěstí, úspěchů a spokojený život
v Jílovišti. Podruhé se do programu zapojily i děti z mateřské školy,
se kterými paní ředitelka Dana Petráková připravila krátké vystou-
pení, které bylo odměněno bouřlivým potleskem přítomných.
Od obce obdrželi rodiče miminek a školáci praktické dárky. 
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V souvislosti s konáním této akce mi dovolte poděkovat paní
Kortánové – majitelce Cukrárny, pekárny Stáňa, která pro řidiče
historických vozidel připravila pohoštění a příjemné posezení
jako sponzorský příspěvek celé akce v neděli 10. 9. 2017 dopo-
ledne a samozřejmě panu MUDr. Vladimíru Sobotkovi – maji-
teli Hotelu Palace Cinema, který celou akci zaštítil a zajistil
s pořadatelem a sponzory závěrečnou oslavu.

Věřím, že tuto úspěšnou akci za
rok zopakujeme a při příležitosti
51. ročníku Závodu historických
vozidel Zbraslav – Jíloviště a při-
vezeme auta do Jíloviště opět
v sobotu v rámci závodu.

è Tradiční Posvícení obce Jíloviště
Proběhlo tradiční Posvícení, pořádané v tomto roce TJ Jíloviště 
u fotbalového hřiště. A přálo i počasí!!! Akce se zúčastnilo odha-
dem 150 diváků. Posvícením provázel velmi zdatně a s humorem
pan Petr Jančařík, k poslechu i k tanci hrály skupiny: Rangers Band,
Strahovanka a na večerní zábavě Sdružvolton. Program obohatilo
vystoupení dětí z naší jílovišťské mateřské školky. Nechyběly
doprovodné stánky s ukázkami řemesel, nechyběla nabídka far-
mářských výrobků, vína, burčáku, grilovaného masa a uzenin.
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Rád bych poděkoval paní Smutné z Restaurace Spark za vzor-
nou přípravu celé akce a za její dárky a občerstvení pro malé
Jílovišťáky i pro rodiče a paní Kortánové z Cukrárny Stáňa,
která také poskytla občerstvení.

V dřevěné kolébce,
laskavě zapůjčené
rodinou Andreso-
vých, se pak mohli
malí občánci i s rodi-
či fotografovat.

è Mateřská škola
Mateřská škola nám vstoupila do druhého roku provozu a jsem
přesvědčen, že drtivá většina našich spoluobčanů kladně vnímá,
že se mateřská škola stala součástí obce a za pár let všem bude
připadat jako samozřejmost. Děti jsem přišel pozdravit na jejich
první školní den, přinesl jim nějaký pamlsek a popřál jim krásný,
spokojený a příjemný školní rok. 

Celý tým mateřské školy působí i velmi aktivně v rámci našeho
kulturního dění. Děti se svými učitelkami vystoupily se zpěvy
a tanci v rámci jílovišťského Posvícení a druhý den i na Vítání
občánků. Za všechny občany Jíloviště můžeme jistě říci:
Děkujeme, děkujeme a těšíme se na další představení.

Mateřská škola prokázala, že se jedná o smysluplný projekt
a dokonce navýšila svoji kapacitu z 25 na 28 dětí.

Přejeme všem dětem, rodičům a zaměstnancům MŠ, ať se jim ve
školce líbí a užijí si spoustu legrace, ale i poučení, a pro ty nejstarší
co nejlepší přípravu pro nástup do školní docházky.

è Kotlíkové dotace 
Kotlíkové dotace pro občany
Středočeského kraje
Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení pro-
gramu „Výměna zdrojů tepla na pevná
paliva v rodinných domech ve
Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky
ní si mohou obyvatelé Středočeského
kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ruč-
ním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5.
Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná
paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně
určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a bio-
masu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje na
výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží
k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáh-
nout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově poří-
zeného tepelného zdroje.

Za obec Jíloviště a za pořádající Tělovýchovnou jednotu Jílo-
viště děkujeme všem sponzorům Posvícení za jejich příspěvky,
jakož i všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli.

SEZNAM SPONZORŮ:
IPCC s.r.o. pan JAN VOREL
Restaurace Spark paní SMUTNÁ
Amatic pan GURTNER
BIGHARD s.r.o. pan PEPE SRŠEŇ
CASUS DIRECT MAIL a.s. paní ALICE PAUKOVÁ
FRANTIŠEK RINGO ČECH
HIKO s.r.o. Ing. IVAN HILGERT
NKL Legal pan NEKOLA
HUSKY CZ s.r.o. pan PETR BRŮNA
LESY Jíloviště Ing. FILIP TOBOLKA
MARIE A FRANTIŠEK ANDRESOVI
ANTONÍN CVRČEK
MOTOREST Jíloviště pan JIŘÍ ŠÍCHA
NOVUM Czech s.r.o. Ing. OLDŘICH NOVÝ,Csc.
PECU STÁŇA s.r.o. manželé KORTÁNOVY
RESTAURACE POD LESEM pan PAVEL ŠEDO
ZAHRADNICTVÍ Ing. ANTONÍN CVRČEK
SRBA SERVIS s.r.o. pan NORBERT SRBA
DAVELO S.R.O. Ing. JIŘÍ ZIKMUND
KVK Gas s.r.o. pan VONDRÁK
Palace Cinema pan MuDr. SOBOTKA
OKRAŠLOVACÍ SPOLEK JÍLOVIŠTĚ
Farma Klínec pan TRACHTA

PODĚKOVÁNÍ
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Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign)
pro nové zdroje. K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále
povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu
a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni maji-
telé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného do
komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce
roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje,
lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný
doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obs-
luze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla
stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída
kotle neznámá. 

Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat
fyzické osoby na území Středočeského kraje, a to pouze ve vybra-
ných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení
a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami
podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak
nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že
žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem
žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen
29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních
zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět na webo-
vých stránkách Středočeského kraje.

è Upozornění ČEZu na odstranění porostů

è kamera kontejnery
Po opakovaných stížnostech občanů na nepořádek jsme se roz-
hodli nainstalovat kameru ke kontejnerům na rohu ulice Pražská
a Lomená. Prostor je nyní monitorován a je zde umístěna značka,
která o tom informuje. Věříme, že toto opatření přispěje ke zlep-
šení pořádku a omezíme rovněž občanům, nebydlícím v obci, aby
zde vyhazovali své odpadky. Samozřejmě je na nás, abychom
takovéto bezohledné občany upozorňovali, že do našich
kontejnerů jejich odpady nepatří.
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è posunutí značky Jíloviště
Po delším jednání s dotčenými orgány se nám podařilo posunout
značky „začátek“ a„konec obce Jíloviště“ směrem na Všenory více
směrem dolů a splnili jsme tak předpoklad k tomu, aby v této
oblasti mohla být nainstalovaná kamera měřící rychlost aut jezdí-
cích zejména od Všenor. Kamera by měla být umístěna někde
u rybníka. Názor občanů na to, zda by kamera zde být měla nebo
ne, je předmětem ankety, takže hlasujte, prosím.

è Malovaná mapa

Jíloviště se spolu s většinou obcí v okolí Prahy zapojilo do projektu
Malovaná mapa okolí Prahy. Domníváme se, že se jedná o velmi
zdařilý projekt a výslednou mapu můžete vidět vedle kapličky Sv.
Floriána. Na obecním úřadě a na poště je pak možno zakoupit
stejnou mapu s krátkou charakteristikou všech dotčených obcí
včetně Jíloviště.

è Kultura – lístky do divadla
Pro seniory pořádá obecní úřad 30. 11. 2017 zájezd do
Stavovského divadla na divadelní představení Mlynářova opička.
Zájemci o lístky se mohou hlásit u paní Hrubé na OÚ.

Sběr velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu 

Znovu aktuálně připomínáme termíny sběru nebezpečného
odpadu a přistavení velkoobjemových kontejnerů v Jílovišti:

1) Sběr nebezpečného odpadu proběhne 4. 11. 2017 od 8:30 do
10:30 h před OÚ v Jíloviště. Mezi nebezpečný odpad patří např.
barvy, baterie, léky, kyseliny, lepidla, nádoby od sprejů, motorové
oleje, pesticidy, teploměry, výbojky, zářivky, pneumatiky, atd. 

2) Velkoobjemové kontejnery na komunální odpad budou přista-
veny 3. 11. 2017 v dopoledních hodinách a budou zde do 6. 11.
2017. 

Místa přistavení: 
n roh ulice Zenklova a Na Hájensku 
nu obecního úřadu na ulici Pražská 
n v ulici K Dubíčku 

Do kontejnerů nepatří stavební materiál, nebezpečný a biologický
odpad! Poslední svoz bioodpadu se uskuteční, s ohledem na
počasí, 2. 12. 2017.

è HRY bez hranic
A toto je velmi zásadní zpráva. Na jílovišťském Posvícení došlo
k dohodě mezí obcí Jíloviště, Hasiči a Sportovci o vytvoření spo-
lečného týmu pro Hry bez hranic!!!!!!

Pokud se to podaří, bude to historicky první účast obce Jíloviště
na těchto hrách, kterých se pravidelně účastní všechny obce
SOMR s výjimkou Jíloviště a Trnové.

Podáním ruky tento tým stvrdili:
nPavel Šmíd za TJ Jíloviště
nKarel Špaček za SDH Jíloviště
nVladimír Dlouhý za obec Jíloviště

Tak věřím, že to konečně vyjde a uplatníme trička s logem
JÍLOVIŠTĚ a co víc, jako účastník budeme moci tyto HRY pořádat
a k tomu se nabízí prostor nově budovaného veřejného sporto-
viště.
Prosím teď osobně jako starosta všechny občany Jíloviště, kteří by
mohli a chtěli přispět ke zdaru této akce, ať se se mnou nebo se
Špáčou nebo s Pavlem spojí a domluvíme se.

JÍLOVIŠTĚ, DO TOHO!!!! 

Prosíme občany, aby:
n se přihlásili k odběru novinek, aktuálních informací a upozor-

nění prostřednictvím přiloženého formuláře. Zprávy potom
budou dostávat mailem nebo prostřednictvím sms.

nnahlašovali případné pálení od 1. 11. 2017 a dodržovali při něm
bezpečnostní pravidla
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Volby do Parlamentu ČR 
Zásady hlasování
- § 19 zákona o volbách do Parlamentu
n každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné
n voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují

v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti 
nvolič po příchodu do volební místnosti vždy musí prokázat svou

totožnost a státní občanství České republiky platným občan-
ským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem.

Poznámka: 
1. Doklady prokazující totožnost musí být platné. 
2. Totožnost musí být ověřena u každého voliče.
3. Občanský průkaz s ustřiženým rohem je platný, pokud volič před-

loží též potvrzení
• o změně místa trvalého pobytu
• potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu 

(z něj je patrno, o jakou změnu se jedná – jméno, příjmení, rodinný
stav, registrované partnerství) 

I.
Volič se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem

a nemá trvalý pobyt v daném okrsku
nokrsková volební komise dopíše voliče do výpisu ze zvláštního

seznamu a voličský průkaz připojí k výpisu ze zvláštního
seznamu voličů.

èANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ 
– www.jiloviste.cz

Výsledky ankety Souhlasíte s dopravním omezením v souvislosti s
pořádáním 50. ročníku závodu veteránů Zbraslav – Jíloviště?
Výsledky:
Ano: 43 Ne: 7 Je mi to jedno: 5

è Probíhá anketa 
Souhlasíte s umístěním měřiče rychlosti na ulici Všenorská ve
směru od Všenor v prostoru u rybníka před křižovatkou ulic Na
Hájensku a Všenorská: (Ano/Ne/Je mi to jedno)
Hlasujte prosím do 30. 11. 2017

Přeji příjemný podzim, šťastnou ruku při volbě kandidátů do Parla-
mentu ČR a pohodové zazimování zahrádek. Vladimír Dlouhý
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II.
Volič se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem

a má trvalý pobyt v daném okrsku
nu tohoto voliče je ve výpisu ze stálého seznamu poznámka

o vydání voličského průkazu
nokrsková volební komise poznámku o vydání voličského prů-

kazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého
seznamu voličů.

III.
Volič není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a prokáže

své právo hlasovat ve volebním okrsku
npokud ve dnech voleb volič není zapsán ve výpisu ze stálého

seznamu voličů a předloží doklad prokazující právo hlasovat
v daném volebním okrsku, okrsková volební komise jej dopíše do
výpisu ze stálého seznamu (doklady potvrzující právo hlasovat
v daném volebním okrsku jsou občanský průkaz nebo občanský prů-
kaz s ustřiženým rohem s potvrzením o změně místa trvalého pobytu)

npokud ve dnech voleb volič předloží okrskové volební komisi
potvrzení zastupitelského úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního
seznamu vedeného zastupitelským úřadem (volič byl v minu-
losti vyškrtnut ze stálého seznamu z důvodu zápisu tohoto
voliče do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřa-
dem v zahraničí), okrsková volební komise jej zapíše do výpisu
ze stálého seznamu voličů a k výpisu ze stálého seznamu připojí
potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeného zastu-

pitelským úřadem.

Okrsková volební komise N E U M O Ž N Í hlasování voliči, který:
nneprokáže svou totožnost a státní občanství ČR
n se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích

lístků (volby se konají tajným hlasováním - § 1 odst.2 zákona
o volbách do Parlamentu ČR).

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu volič
obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku; na
žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škr-
tané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být
nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební
komise.

S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro
tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
volič, nikoli však člen okrskové volební komise, aby za něho
v souladu s jeho pokyny hlasovací lístek upravil a vložil do
úřední obálky.

Způsob hlasování
- § 19a a § 39 zákona o volbách do Parlamentu

npo obdržení úřední obálky (popřípadě hlasovacích lístků)
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků

n v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič
do úřední obálky 1 hlasovací lístek; na hlasovacím lístku,
který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním
pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává před-
nost; jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posu-
zování hlasovacího lístku vliv (§ 39 zákona o volbách do
Parlamentu ČR)

npo opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
volič vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrsko-
vou volební komisí do volební schránky

n za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím
lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise.
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90 let
V roce 1927 zakoupila obec Jíloviště v rámci pozemkové reformy
od velkostatku Zbraslav část parcely zvané „Zvonice“.

80. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
K oficiálnímu ustanovení SDH v Jílovišti došlo na občanské schůzi
dne 17. ledna 1937, kterou svolal tehdejší starosta obce, pan Karel
Cvrček. Je však doloženo, že hasičská činnost v Jílovišti je mno-
hem delší. 

40 let
Ústřední rada družstev začala v roce 1977 s výstavbu rozsáhlého
areálu nové Ústřední družstevní školy u Hotelu Palace.
Byla zahájena také stavba nové prodejny.

30 let
uplyne letos od prvního rozsvícení vánočního stromu u hasičské
zbrojnice. Hasiči začali s tradicí dětem pro radost 23. prosince
1987 a trvá nepřetržitě dodnes.
Tehdejší kronikář hasičů Slávek Špaček napsal: „O plnění slibu
našim dětem a široké veřejnosti se postarali naši elektrikáři Mirek
Petřík a Jirka Šicha za pomoci ostatních členů sboru“. 

25 let
n obec odkoupila budovu obecního úřadu od restituenta
n trvá nepřetržité vydávání obecního zpravodaje, jehož první

číslo vyšlo v lednu 1992. Jeho hlavičku ztvárnil jílovišťský občan,
pan L. Kuncl, který s redakční radou výtvarně spolupracoval.
V roce 1995 změněn název na Zvonice. Od srpna 1997 až dosud
pro občany a čtenáře zdarma.

n 1. března byl obnoven provoz Obecní knihovny v Jílovišti na
OÚ. Knihovnice, paní M. Sládková, měla 10 dospělých čtenářů
a 5 dětí.

n Obec Jíloviště se stala členem Sdružení obcí Mníšeckého regi-
onu

20 let – rok 1997
n uvedena do provozu ČOV (první jednání o rekonstrukci a rozší-

ření bylo v roce 1977)
n proběhla I. etapa rozšíření hřbitova s dotací 350 000,- Kč
n byla dokončena rekultivace skládky pod bývalým vepřínem

a kravínem.
n první zápis v Pamětní knize obce Jíloviště u příležitosti oslav 60.

výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
n poslední květnový den obnovili hasiči stavění máje. Byla vzty-

čena v zahrádce u Hospody Pod Lesem. Časně ráno ji podřízla
trnovská chasa.

670. výročí první písemné zmínky o Jílovišti
Skutečné počátky Jíloviště jsou zahaleny rouškou tajemství a ne-
víme přesně, kdy byla obec založena. Pravděpodobné je, že někdy
ve 30. - 40. letech 14. století, kdy zbraslavský klášter nechával mýtit
lesy a zakládal nové vsi. První písemná zpráva, kde je naše obec
jmenována, pochází z roku 1347 a sděluje, že jistý rychtář jménem
Vavřinec (latinsky Laurentius) prodal zbraslavskému klášteru plat
z rychty a krčmy. Zbraslavský klášter byl tehdy zdejší vrchností,
které se ze vsi odváděly peněžní dávky, v dnešní terminologii daně.

660 let - Kostel sv. Václava
Historické prameny z roku 1357 uvádějí, že v Jílovišti stál kostel sv.
Václava i s farou. Nejednalo se asi o stavbu velikou a pravděpo-
dobně byla dřevěná. Sloužila především obyvatelům Jíloviště,
protože v předhusitském období stávaly kostelíky v každé vsi. Ten
náš zanikl během husitské války. Poslední zmínka o zdejším faráři
– knězi Petrovi, pochází z roku 1490. Do dnešní doby přetrvaly jen
pomístní názvy Na Kostelíku a Na Zvonici.

430 let 
Roku 1587 byla obec Jíloviště ves „pustá“ s asi 9 usedlostmi.
Nejznámější byl Roubalovský statek (na místě dnešního č. p. 1).

240 let
Soupis robotních povinností z roku 1777 uvádí, že sedláci i cha-
lupníci byli povinni robotovat 3 dny v týdnu s volskými potahy.
Jmenováni jsou 3 sedláci – Antonín Hartmann, Jan Kalenda,
Mates Lobl a dva chalupníci Tomáš Vopršal a Ondřej Mastil. Kromě
nich byl v Jílovišti neuvedený počet domkářů tj. majitelů malých
stavení s nevelkými pozemky. 

135 let od postavení staré hasičské zbrojnice
Na budově dnešní budovy je letopočet 1882. V tomto roce roz-
hodli místní konšelé o stavbě „kolny“ na hasičské nářadí. Pozemek
poskytl pan Fr. Andres. Nyní zvonička či kaple byla opravená
v roce 2014.

100 let
Neobyčejně krutá zima roku 1917 zhoršila situaci obyvatel Jíloviště
v době 1. světové války. Byla nouze o palivo. Předešlé odvody koní
pro erár a následné opakované rekvizice obilí, brambor a hovězího
dobytka tížily obyvatele. Pražané místo za turistikou a zábavou,
vyjížděli na Jíloviště pro základní životní potřeby a nuceni hladem
byli ochotni platit vesničanům nemalé sumy peněz. 

95 let
uplynulo od dostavby Hotelu Hubertus (1922)

Jak šel čas…..
Letopočet končící na sedmičku je pro Jíloviště v jistém smyslu magický. Přináší mnoho kulatých i půlkulatých
výročí. Připomeňme si některá z nich, ta velká i menší, méně důležitá, ale zajímavá. Informace byly čerpány
z brožurky „Jíloviště v dobách minulých“ od autorky PhDr. Ivany Čornejové a z místních kronik.
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OBEC JÍLOVIŠTĚ

15 let
je v provozu plynovod, který byl budován v letech 2001 – 2002
s finančním podílem občanů, dotace a půjčky. 5. 11. 2002 byly při-
pojeny první domácnosti. Jíloviště mělo tehdy 590 obyvatel.

10 let 
n 19. června 2007 byla uvedena do zkušebního provozu zrychlo-

vací čerpací stanice Na Hájensku, v areálu Celní školy. K jejímu
zřízení vedly časté výpadky v zásobování vodou v této lokalitě.

n v květnu byla J. Vorlem a J. Šmídovou obnovena činnost Turis-
tického kroužku (zal. 1979). Na první vycházku na vyhlídku nad
Berounkou přišlo 14 dětí. 

n rozšíření fotbalového hřiště
n nové autobusové zastávky na Strakonické silnici

Středočeský kraj 2017 – A2A - SPORT INVEST I.A třída – skupina A
TJ Jíloviště A tým - výsledky odehraných zápasů
1. kolo, sobota 12. 8. 2017 TJ Jíloviště - Viktoria Vestec 0 : 4  (0:3)
2. kolo, sobota 19. 8. 2017 TJ Jíloviště - SK Černolice 5 : 2  (3:1)

(Tomáš Šorna 2x, Horst Siegl 2x, Michal Adamča)
3. kolo, sobota 26. 8. 2017 TJ Jíloviště - TJ Sportovní klub Hřebeč 3 : 1  (2:0)

(František Janoušek)
AGRO CS - Pohár SKFS – 1. kolo 30. 8. 2017

TJ Unhošť - TJ Jíloviště 0 : 3 
(Horst Siegl jn. , Petr Vevera)

4. kolo, sobota 2. 9. 2017 TJ Jíloviště - SK Tochovice, z. s. 1 : 2  (0:0) 
(Horst Siegl)

5. kolo, neděle 10. 9. 2017 Union Cehovice - TJ Jíloviště 0 : 1  (0:1)
(Jiří Bezpalec)

6. kolo, sobota 16. 9. 2017 TJ Jíloviště - SK Baník Libušín 0 : 3  (0:1)
7. kolo, sobota 23. 9. 2017 FK Komárov - TJ Jíloviště 4 : 0
8. kolo, čtvrtek 28. 9. 2017 TJ Jíloviště - FK Mníšek pod Brdy z. s. 4 : 1  (2:0)

(Kamil Černý, Jiří Bezpalec, Martin Wágner, Jan Kočí)
Praha - západ 2017 A2B – III. třída – skupina B
TJ Jíloviště B tým - výsledky odehraných zápasů
1. kolo, neděle 27. 8. 2017 TJ Sokol Velké Přílepy, spolek TJ Jíoviště B 2 : 5  (0:1)

(Michal Adamča 2x, Horst Siegl 3x)
2. kolo, neděle 3. 9. 2017 TJ Jíloviště B - TJ Sokol Vonoklasy z. s. 6 : 3  (4:0)

(Jakub Hrubý, Michal Adamča, 
Horst Siegl 3x, Tomáš Černý)

3. kolo, sobota 9. 9. 2017 TJ Sokol Jeneč, z., s. - TJ Jíloviště B 6 : 0  (3:0)
4. kolo, pátek 15. 9. 2017 TJ Jíloviště B - SK Kazín Dolní Mokropsy z. s. 4 : 2  (2:1)

(Bassem Hannachi, Adamča Michal 2x, 
Krištůfek Pavel) 

5. kolo, sobota 23. 9. 2017 TJ Sokol Červený Újezd - TJ Jíloviště B 6 : 2  (2:2)
(Pecháček Tomáš, Jelínek Jan)

6. kolo, pátek 29. 9. 2017 TJ Jíloviště B - TJ Klínec, z. s. 3 : 0  (1:0)
(Adamča Michal, Ulich Ivo, Jelínek Jan)

Z přehledu výsledků zápasů je
patrno, že ten poslední zářijový
víkend byl úspěšný. A nejen pro
dospělé hráče, ale i pro naše
Benjaminy.

Ve skupině U10, Okresního přeboru Praha-západ,
porazili v neděli 1. 10. 2017 naši mladí hráči ze starší
přípravky fotbalisty TJ Viktoria Vestec 13 : 1. 

Hned po jejich zápase nastoupili na domácí hřiště
naši mladší žáci a zvítězili nad soupeři z FK Slavoj
Řevnice z. s. 5 : 4 . 
Naši nejmladší fotbalisté ze skupiny mladší pří-
pravky U8 odpočívali a sbírali síly ke svým dalším
turnajovým zápasům. 

Převzato z fotbal.jiloviste.cz

n v říjnu vznikl za podpory obce Klub rodičů a předškolních dětí
KLUBÍČKO 

n poslední jílovišťské Posvícení s pochůzkou muzikantů po vsi

2017
n od ledna převzala správu zdejší pošty obec Jíloviště
n 9. září, při 50. ročníku se vrátil cíl Závodu automobilů do vrchu

Zbraslav – Jíloviště k nám do obce. Účastníci byli shromážděni
u Hotelu Cinema Palace za velké pozornosti místních občanů
i širší veřejnosti.

Moje zpráva jistě neobsáhla všechny důležité události týkající se
naší obce. Přivítám jakékoliv doložené doplnění důležitých nebo
zajímavých událostí v Jílovišti. L. Fatková

TJ JÍLOVIŠTĚ
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Děti venku malují, modelují, tiskají. Hledají krásno ve věcech
a v přírodě kolem sebe a my je v tom podporujeme. 

Děti si hrají na průlezce, sjíždějí po krásné nové klouzačce, hou-
pou se na houpačce, točí na kolotoči, ale ze všeho nejvíc si hrají
v koutku zahrady se špalíčky, dřevíčky a kameny ve svém novém
(ještě ne úplně hotovém) domečku.

Když je ošklivo, hrají si děti ve třídě. Třeba na prodavače, s vláčko-
dráhou, relaxují v bazénku, nebo vyhlížejí další prázdniny.

Podporujeme hygienické
návyky, zdravé stravování
i zdravý odpočinek.

Tak nám již skončilo léto. 
Přichází podzim plný barev a s ním i nový školní rok. Naše mateř-
ská školka se opět probudila k životu. Paní učitelky se těšily, paní
kuchařka se těšila, rodiče se těšili (asi nejvíc 😊) a doufejme, že
i děti.
Zahájení školky bylo letos poměrně klidnější, protože většina dětí
i dospělých věděla, co se bude dít. Již tradičně přišel děti podpo-
řit pan starosta a všichni se snažili, aby se děti cítily spokojené
a v pohodě. Aby ten první den nebyl
trauma, ale radost, aby se děti do školky
těšily každý den. Většinou se nám to
podařilo a snad i nové děti si brzy zvyk-
nou a bude se jim u nás líbit.
Co se ve školce změnilo?
Zahrádka nám utěšeně zarůstá a kvete,
dokonce jsme sklidili mísu rajčátek, která
se nám urodila jen tak náhodou, a ještě
na nás určitě jedna mísa čeká, až nám
dozrají další.

Co ve školce děláme?
První měsíc je již tradičně věnován adaptaci nových dětí, sezna-
mování se navzájem, vytváření pravidel společného chování.
Učíme se dávat ostatním dostatečný prostor k vyjádření, umět
pozdravit, poděkovat, chovat se k sobě s respektem a vzájemnou
tolerancí. Uklízet si po sobě hračky, oblékat i svlékat se samo-
statně, prohlubujeme hygienické návyky, učíme se stolovat, pro-
cvičujeme verbální dovednosti, hrubou i jemnou motoriku,
a hlavně si pořád hrajeme.
Využíváme hezkého počasí a snažíme se být co nejvíce venku
a užívat poslední paprsky sluníčka. Děti si hrají na písku a ke
svému tvoření využívají vše, co mají v dosahu. 

Mateřská škola Jíloviště
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MŠ JÍLOVIŠTĚ / TURISTICKÝ ODDÍL

Všechny naše akce jsou pojištěné (např. v případě úrazu dítěte
na naší akci), ale pojištění se vztahuje pouze na členy oddílu.
Účastníci tábora 2017 mají již členství zaplacené, ostatní popro-
síme o vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku ve
výši 350 Kč/kalendářní rok. Bez toho není Vaše dítě na našich
akcích pojištěno. Děti, které budou mít příspěvek zaplacený na
daný rok, jej pak samozřejmě nebudou znovu platit při úhradě
za tábor.

Vzhledem k tomu, že příprava všech akcí od nás vyžaduje určité
úsilí a je třeba mít „v zásobě“ program pro malé výletníky, bude se
nám mnohem lépe tvořit, pokud budeme vědět, kolik dětí a jak
velkých dorazí (případně na koho máme čekat, nebo komu hlásit,
kdyby dítko nedorazilo na sraz). Proto zavádíme přihlášky na akce
– nejlépe do zpráv nebo do přihlášení na akci na facebooku
https://cs-cz.facebook.com/TomLvicataJiloviste/, kde budou
vždy akce vyvěšeny, případně osobně či telefonicky. U dětí, které
dorazí na sraz samy, předpokládáme, že po skončení akce odchá-
zejí opět samy. Každé dítě by mělo mít s sebou kopii kartičky zdra-
votní pojišťovny, kontakt na rodiče a vybavení dle seznamu uve-
deného u konkrétní akce.

Lvíčata zahajují novou turistickou sezónu 2017/2018! Letos opět
chystáme řadu výletů po nejbližším i vzdáleném okolí, různé akce
jako tradiční předvánoční jmelí, kurz lyžování nejen pro děti a jako
vyvrcholení pak letní tábor. Dětem se budeme věnovat ve stej-
ném složení jako loni – tzn. Síma Černá s Johčou Vítkovou se
budou střídat a doplňovat s Janzou Vorlem a Irčou Červenou.

Termíny známe už u následujících akcí:
n21. 10. 2017 Celodenní výlet na Svatou Horu u Příbrami
n4. 11. 2017 Drakiáda – Soutěž o nejmenšího létajícího draka
n16. – 17. 11. 2017 Zimní přespání venku a dopolední výlet 
n2. 12. 2017 Jdeme na jmelí
n7. – 13. 1. 2018 Lyžařský výcvik nejen pro děti – Rodiče s dětmi

– Vysoké nad Jizerou 
n27. 1. Bobování nebo běžkování v Chuchli s výukou na běžkách

Pokud není uvedeno jinak, je sraz na jílovišťském dětském hřišti.
Těšíme se na všechny známé tváře a moc rádi poznáme i tváře nové,
a to jakékoli věkové kategorie. Rádi mezi sebou uvítáme nejen děti,
ale i jejich rodiče – našim nejmenším Lvíčatům jsou 3 roky.

A POZOR! Letos jsme se rozhodli pro nějaké změny v organizaci,
proto, prosím, bedlivě pročtěte následující řádky. 

Dětský turistický oddíl
LVÍČATA JÍLOVIŠTĚ

Zpíváme písničky, recitujeme básničky a dokonce hrajeme i diva-
dlo. Jestlipak znáte pohádku „Boudo, budko? Třeba Vám jí
budeme moct někdy zahrát. Zatím jsme zpívali při Vítání občánků
a s programem písniček jsme se zúčastnili Posvícení. Moc se nám
to líbilo. 

Byli jsme se podívat na výstavě obrázků u kapličky, na téma
Pohádka, které děti malovaly. 

Prostě nelenošíme. 
Doufejme, že tento školní rok bude pohodový a klidný, plný krás-
ných zážitků a dobrodružství, že budou všichni zdraví a spokojení.

Za mateřskou školku Mgr. Dana Petráková
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paní najít kočičku, aby pak v ZOO zjistili, že se jedná o černého
pantera, kterého přesto vysvobodili, aby jím byli následně sežráni. 
V přestávce mezi oběma vystoupeními uvedla paní Iva Stefanová
vernisáž výstavy obrázků na téma „Namaluj pohádku“. Díla 21
malých umělců byla vystavena na plotě pana Andrese vedle kaple.
Okrašlovací spolek obce Jíloviště děkuje všem zúčastněným.
Vystoupení přihlíželo asi 30 diváků, z velké části rodičů a příbuz-
ných účinkujících, takže prostor kaple byl opravdu zaplněn.
Věříme, že se v dohledné době podaří uspořádat další vystoupení. 

Mše svatá
Po vystoupení jsme se sešli na mši svaté ke cti sv. Ludmily. Mše
svatá byla sloužena za babičky a dědečky v naší obci, aby byli
dobrými babičkami a dědečky a dobře vedli své vnuky a vnučky. 
Další mše svatá zde bude v sobotu 14. října 2017 opět od 18 hodin
(bude vyvěšeno na nástěnce vedle kaple, sledujte případnou
změnu). 
Pobožnost na místním hřbitově s modlitbou za zemřelé je pláno-
vána na 2. listopadu 2017 od 15 hodin. P. Sporer

Klubíčko Okrašlovacího spolku obce Jíloviště 
zve všechny děti a jejich doprovody na 

nautorsky zpracovanou pohádku podle zná-
mého příběhu K. J. Erbena
„ZLATOVLÁSKA“.

Přijede ji zahrát Divadlo Liberta do klubovny hasič-
ské zbrojnice v Jílovišti v neděli 12. listopadu 2017 od
15:00 hodin.
Můžete se těšit na pana krále, kuchtíka Jiříka, Zlatovlásku, ale
i další nezvyklé postavy z příběhu.

nzdobení perníčků v klubovně hasičské zbrojnice 
v neděli 26. 11. 2017 od 15:00 hodin.

Perníčky budou napečné, zdobení připravené. Vezměte s sebou
tácky nebo podložky na odnesení svých výtvorů.

nstrojení vánočního stromku u zvoničky sv. Floriána
v první adventní neděli 3. 12. 2017 od 16:00 hodin

Můžete každý přinést svou ozdobičku. Těšíme se na vás.

Závod veteránů Zbraslav - Jíloviště
U příležitosti 50. ročníku Závodu historických vozidel nechal
Okrašlovací spolek ušít dobovou čepici – bekovku a věnoval ji
organizátorům pro některého účastníka dle jejich uvážení. Dostal
ji Judr. Jan Egidy, člen VCC Praha, který jel závod v kategorii AUT2
ve žlutém voze Aero 662 z roku 1934. Pokrývky hlavy má rád, a tak
je jistě dárek u nejvhodnější osoby.
Členové spolku také v sobotu 9. 9. i v neděli 10. 9. 2017 zajišťovali
dozor na výstavce ve zvoničce sv. Floriána, kterou připravil VCC Praha. 
Hlídání veteránů na Jílovišti zajistila Chovatelská stanice z Jíloviště
Hantrix Bohemia s fenou německého ovčáka Bonny Hantrix
Bohemia, vše se obešlo bez jakýchkoliv problémů. 

Na snímku z výstavky je pohár věnovaný obcí Jíloviště pro vítěze
ankety o nejhezčí automobil, ve které hlasovali diváci, přítomní
u Hotelu Cinema Palace, a dobová čepice v„dárkovém balení“.

Koncert komorního souboru Cenerentola
V sobotu 16. září proběhlo v kapli sv. Floriána hudební vystoupení
nazvané Cesta kolem světa za 80 minut. Hudební těleso bylo slo-
ženo především z žáků paní Hany Slavické z Černošic, která sou-
kromě vyučuje hru na flétny nejrůznějších druhů. Kromě fléten
byly zastoupeny i další hudební nástroje – kytary, housle, mando-
líny a klávesy. Během hudebního výletu doprovázeného projekcí
fotografií jsme navštívili Řecko, Neapol, francouzské ostrovy
Hoedic a Houat v Atlantiku, Anglii, Skotsko a irský hrad Dromore.
Samotnému koncertu předcházelo krátké divadelní představení,
které děti samy vymyslely, nacvičily i odehrály. Jednalo se o velmi
tragický příběh o žácích jedné třídy, kteří se rozhodli pomoci staré

Okrašlovací spolek obce Jíloviště
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HASIČI

vřením silnice z obou stran za asistence Městské policie
Řevnice a dopravní Policie Praha-západ, venkov.
Mezitím další 2 členové sboru
odjeli položit věnec na místní
hřbitov - k pomníku všech
zemřelých. Také jsme položili

květinu k památníku Františka Andrese
na statku. Po úvodním přivítání staros-
tou SDH Karlem Špačkem následovalo
ocenění členů sboru. Poté té se předá-
valy pamětní listy a samozřejmě nechyběly „zdravice“.
Po všech oficialitách přišly na řadu ukázky:

Jako první předvedli ukázku hasiči ze Stříbrné Lhoty s koňskou stří-
kačkou. I diváci si mohli vyzkoušet zapumpovat s touto „koňkou“.
Následovala další historická ukázka – hasičů z Mníšku pod Brdy
s jejich Erenou.
Celní správa předvedla kyno-
logické ukázky a zadržení
pachatele převážejícího nele-
gální zboží. 

Profesionální hasiči z Řevnic
ve dvou vstupech předvedli
ukázky lezeckého družstva. 

Naši mladí hasiči předvedli ukázku – požár budovy a záchrana
osoby. Tuto ukázku nám okomentoval náš kamarád Martin
Schneider, který je operačním
důstojníkem na lince 112.
Ukázky zakončila Vězeňská
služba s velmi dynamickou
ukázkou. 
Po celý den naši členové zajišťo-
vali ve stáncích občerstvení, na
zub byla hasičova klobása
z udírny a kýta z grilu. 
Připravili jsme také tradiční tombolu a věříme, že ten, kdo si
nějaký ten lístek koupil, neodcházel s prázdnou.
Slavnostní večer zakončila hudební zábava v Restaurantu Spark.
Naše oslavy navštívily tyto sbory: Klínec, Trnová, Líšnice, Mníšek
pod Brdy, Stříbrná Lhota, Lety, Řevnice, Karlštejn, Drahenice, Čiso-
vice, Bojov, Mokropsy, Ořech, Řepy, Kroměříž, Prasklice

12. 08. 2017 TFA Velké Zboží
V sobotu 12. 8. 2017 se Tomáš Trkovský a Josef Nový vydali
na závody do Velkého Zboží. Na trati se objevily prvky
z disciplín Firefighter combat chalange a tím se trať stala
těžší. Tomáš Trkovský skončil na 4. a Josef Nový na 8. místě. 

19. 08. 2017 Oslavy Kytín
19. 08. jsme se zúčastnili oslav 135. výročí založení sboru v Kytíně.
Předali jsme kytínským dárek, který vyrobil Radek Moureček.

19. 08. 2017 zemřel Josef Obermajer st.
Dne 25. srpna jsme se naposledy rozloučili
s naším dlouholetým členem, panem
Josefem Obermajerem. Rodák z Jíloviště, se
kterým spojil velkou část svého života a své
práce. Zde si také rád sedl s kamarády
a poslechl a zazpíval oblíbenou dechovku.
Odešel člověk, se kterým, máme spojenou
partu hasičů, se kterými jsme začínali s hasiččinou a později jezdili
k prvním zásahům. Tak ať tam nahoře pivovarské koně pivo vozí.
Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.

26. 08. 2017 Oslavy SDH Jíloviště
26. 08. 2017 byl pro nás den D. Patrně naší největší akcí za posled-
ních 10 let byly oslavy našeho sboru. Samotné fyzické přípravy
započaly v pátek 25. 08., kdy jsme připravovali všechen inventář
a vše potřebné do stánků a na zajištění samotných oslav. 
V sobotu 26. 08. jsme měli sraz již v 7,00 hod., abychom všechno
stihli připravit – postavení stanů, rozmístění lavic a stánků s občer-
stvením, tombolu, atd. Ačkoli nám ráno trochu sprchlo, počasí nám
v průběhu celých oslav doslova přálo. Od 10,00 hod byla ve staré
hasičské zbrojnici tematická výstavka, kterou připravil Josef Nový ve
spolupráci s Radkem
Mourečkem. Samotné
oslavy začaly u hasič-
ské zbrojnice, položili
jsme věnec padlý hrdi-
nům a uctili jejich
památku. Důstojnost
této chvíle umocnila
ještě státní hymna. 
Po uctění památky se vydal slavnostní průvod, v čele s hudbou, do
prostor pod fotbalovým hřištěm. Bezpečnost byla zajištěna uza-

Sbor dobrovolných hasičů
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u Kroměříže. A složky: Městská Policie Řevnice, Dopravní policie
Praha-západ, venkov, Trans Hospital Plus, Celní správa ČR
a Vězeňská služba ČR. Přípravy na naše oslavy nám trvaly téměř
celý rok – necháme na Vás, kteří jste se zúčastnili, abyste sami
zhodnotili, zda se nám oslavy povedly. 

Slovo starosty SDH – Chtěl bych poděkovat všem členům i nečle-
nům, kteří se zapojili v tak hojném počtu do přípravy a průběhu
oslav. Karel Špaček

08. 09. 2017 Svatba Monika Čámská
& Pavel Rusnak
08. 09. 2017 byl velkým dnem pro
Monču Čámskou a Pavla Rusnaka. Své
„ano“ si řekli na Mníšecké Skalce. Tuto
událost jsme si samozřejmě nenechali
ujít. Manželům Rusnakovým přejeme na
společné cestě hodně štěstí.

09. 09. 2017 Veteráni
Dne 09. 09. jsme byli požádáni vedením
obce o pomoc se zajištěním bezpečného
průjezdu obcí při jubilejním 50. ročníku
Závodu veteránů Zbraslav - Jíloviště a na
zajištění občerstvení v cíli, který byl tento-
krát v areálu Hotelu Cinema Palace.

09. 09. 2017 Oslavy Líšnice
09. 09. jsme se zúčastnili oslav 140. výročí založení sboru v Líšnici.
Po slavnostním průvodu a uctění památky následoval pestrý pro-
gram. Taneční vystoupení Besedy, sekyrkové cvičení líšnických
a dále trubači. Tematický dárek, který jsme v Líšnici předali, také
vyrobil Radek Moureček. 

09. 09. 2017 Svatohorské schody 
V sobotu 09. 09. 2017 se v Příbrami na Svaté Hoře Tomáš Trkovský
a Josef Nový zúčastnili výběhu schodů. Startuje se ve dvojicích
a závodníci se od sebe nesmí vzdálit na deset metrů. Závodníci od
startu na vzdálenost 50 metrů přenášeli dvě hadice a proudnici
a po odložení na příslušné místo
a spojení pokračovali ve výstupu
zbývajících 365 schodů. Naše
dvojice skončila na 10. místě,
z celkem 33 dvojic. Mezi dvoji-
cemi, které skončily za našimi
závodníky, byli i závodníci
z Nizozemska. 

16. 09. 2017 1. kolo požárního sportu Klínec
16. 09. jsme se zúčastnili s 1 druž-
stvem mužů a 1 družstvem žen 
1. kola požárního sportu v Klínci.
Za ženy nastoupily: Maruška
Segéňová, Lucka Ćámská, Martina
Chalupecká, Petra Skopová, Hanka
Žaludová, Zuzka Jochová a Terka
Kramárová. I přes drobný problém
na rozdělovači holky útok v pořádku dokončily a s časem 53:51
skončily na 4. místě. Nutno zmínit, že 5 z nich dělalo požární útok na
soutěži zcela poprvé. 
Za muže nastoupili: Michal Petřík, Karel Špaček, Zdeněk Trkovský,
Fanda Andres nejml., Renda Pála, Pepa Spal a Pavel Krištůfek
a s časem 31:36 vybojovali 5. místo. 
Musíme podotknout, že ačkoliv bylo na okrskové schůzi domlu-

veno, že všechna soutěžní
družstva budou závodit
s neupravenou PS12, bohu-
žel ne všichni to dodrželi.
Jsme rádi, že náš sbor závo-
dil korektně a naše PS12
byla skutečně neupravená.

16. 09. 2017 Telč Firefighter Combat Challenge Tomáš&Pepa
V Telči se 16. 09. 2017 konal Firefighter Combat Challenge.
Firefighter Combat Challenge je oproti závodům TFA rychlejší,
o čemž svědčí vítězný čas 101 vteřin. Přičemž disciplíny jsou
podobné jako u TFA. Na začátku závodník uchopí složenou hadici
a vyběhne do třetího patra věže, kam vytáhne hadici v kotouči.
Seběhne, pomocí palice přemlátí závaží po dráze cca 1 metr
dlouhé, proběhne slalomem, táhne zavodněnou hadici, pomocí
které sestřelí terč. Poté už zbývá odtáhnout 80 kg figurínu do
vzdálenosti 40 metrů. Vítězný čas zaběhl člen České reprezentace.
Naši závodníci skončili na 16. a 41. místě. Atmosféra tohoto
závodu byla podtržena účastí české reprezentace, ale i závodníků
ze zahraničí, a to ze Slovenska a Francie. 

Obec Jíloviště
Srba servis, s.r.o.
Metrostav, a.s.
JUDr. Oldřich Petráček – Transakta, a.s.
Ing. Oldřich Nový – NOVUM CZECH, s.r.o.
Ing. Jaroslav Staněk – AMEST, s.r.o.
Ing Filip Tobolka - Lesy Jíloviště

HIKO, sport s.r.o.
Ing. Jaromír Vondrák – K.V.K. GAS, s.r.o.
Ing. Jiří Zikmund – DAVELO, s.r.o.

Antonín Železný – ŽELEZNÝ, s.r.o.
Ing. Karel Mařík – Fotomobil
Restaurant Spark
Motorest Jíloviště Děkujeme!

Závěrem nám dovolte, abychom poděkovali 
sponzorům, kteří nás podpořili:



19Zpravodaj obce Jíloviště - říjen 2017

HASIČI

09. 08 2017 – byla krátce před jednou hodinou ranní jednotka
hasičů z Jíloviště povolána k požáru lesa u Mníšku pod Brdy.
Konkrétně se jednalo o požár hromady klestu po lesní těžbě
o velikosti cca 30x10 metrů a přilehlého okolí. Celková plocha
požáru byla cca 50x30 metrů. Vlivem vysoké teploty požáru došlo
k přenesení požáru i na druhou stranu komunikace, kde byly
požárem zasaženy vzrostlé stromy. Celkem u této události zasaho-
valo pět jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.

18. 08. 2017 – byla krátce po 23. hodině jednotka hasičů vyslána
k odstranění stromu zasahujícího do profilu jízdního pruhu na D4
Strakonická. Po příjezdu na místo události provedla jednotka za
asistence Policie ČR pomocí motorové pily odstranění části
stromu přesahující přes krajová svodidla. Celkem u této události
zasahovala jedna jednotka hasičů.

28. 08. 2017 – byla před 21. hodinou jednotka našich hasičů
vyslána k požáru osobního automobilu na D4 Strakonická, který
se snažil uhasit jeho řidič, což se mu povedlo pouze částečně.
Jednotka po příjezdu na místo zahájila dohašovací práce v moto-
rové části vozidla. Konkrétně se jednalo o zahoření odhlučňova-
cího obložení motorové části vozidla. Po příjezdu profesionální
jednotky ze Řevnic bylo vše důkladně proměřeno termokamerou
a vyčkalo se na příjezd vyšetřovatele, jelikož na vozidle vlivem
požáru došlo ke škodě. Celkem u této události zasahovaly tři jed-
notky profesionálních a dobrovolných hasičů.

Sbor dobrovolných hasičů Jíloviště Vás
srdečně zve na následující akce:

29. 10. 2017 Dušičkový večer pro děti od 16:30 hod.
v hasičské zbrojnici

03. 12. 2017 Výroba adventních věnců od 14:00 hod.
v hasičské zbrojnici

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

Zásahová jednotka
Výjezdy a činnost zásahové jednotky 

Sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště 

21. 09. 2017 – byla po 23. hodině jednotka hasičů Jíloviště povo-
lána ke spolupráci při vyhledávání pohřešované osoby, která hro-
zila prostřednictvím mobilního telefonu sebepoškozováním
nožem. Po příjezdu na určené místo bylo velitelem zásahu Policie
ČR rozhodnuto o plánu pátrání. Prvním místem byl areál Kovohutí
Mníšek, kdy bylo nutno prohledávat nejen volně přístupné haly
a prostory, ale také jejich střechy, které jsou po žebříku, který je
mnohdy ve velmi špatném technickém stavu, přístupné. Druhým
místem pátrání bylo okolí místa bydliště pohřešované osoby.
Veškeré pátrání bylo v obou případech negativní. Proto bylo roz-
hodnuto o vzletu vrtulníku s termovizní. Pro zúčastněné jednotky
byla akce ukončena a jednotky se mohly vrátit na své základny.
Zde je nutno zdůraznit, že ještě před příjezdem jednotek na své
základny přišla potěšující zpráva, že se pohřešovaná osoba v silně
podnapilém stavu vrátila bez sebemenšího zranění zpět domů.
Celkem u této události zasahovalo sedm jednotek profesionálních
a dobrovolných hasičů i několik hlídek Policie ČR a Městské Policie
Mníšek pod Brdy. 

23. 09. 2017 – krátce po 19. hodině byla jednotka hasičů Jíloviště
povolána k požáru lesa u obce Klínec, stále ale v katastrálním
území obce Jíloviště. Po příjezdu k místu události a navedení
oznamovatelem bylo zjištěno, že se jedná o požár lesní hrabanky
malého rozsahu. Likvidován byl požár pomocí C proudu z jedné
z našich cisteren. Celkem u této události, která se obešla beze
škody, zasahovaly dvě jednotky profesionálních a dobrovolných
hasičů.

Za zásahovou jednotku SDH obce Jíloviště
Mirek Petřík, zástupce velitele

23. 09. 2017 Pohár starosty OSH
23. 09. jsme se vydali do Čisovic na
hasičskou soutěž o pohár starosty
OSH. Soutěžilo se v klasickém
požárním útoku a každé družstvo
mělo 2 pokusy. Naše smíšené druž-
stvo závodilo s neupravenou PS 12.
Za Jíloviště nás reprezentovali:
Karel Špaček, Zdeněk Trkovský, Martina Chalupecká, Karel
Neuman, Hanka Žaludová, Pepa Spal a Terka Kramárová.

Mladí hasiči 
V úterý 5. září proběhl první trénink našich mladých hasičů
v sezóně 2017/2018. Od první schůzky probíhá příprava na první
kolo hry Plamen, které proběhne na Jílovišti. 

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

Zásahová jednotka se schází každé pondělí v hasičárně, kde pro-
vádí 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, vyu-
žívejte této doby, kdy jsou přítomni členové sboru, a neodkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče před vrata, ani je neházejte přes plot.

Děkujeme.
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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.
Ceník Inzerce

XXII. ročník mezinárodního festivalu malých
dechových orchestrů „Vejvodova Zbraslav 2017“

se dotkl naší obce již tradičně koncertem
u fotbalového hřiště v předvečer jílovišť-
ského Posvícení, v pátek 22. září 2017.

Pověřený pořadatel, festivalová a organizační kancelář OR-
FEA Praha, k nám letos poslal Dechový orchestr ZUS Přeštice.
Ten vznikl v roce 1994. Jeho členy jsou převážně žáci a učitelé
ZUŠ. Podle slov současného vedoucího souboru Dušana Rady
se jeho dětské obsazení často mění. Přesto se přihlásil jeden
člen souboru, který koncertoval u nás na Jílovišti v roce 2001
a 2002, tehdy pod taktovkou dirigenta M. Kubaly.

Letos skromný počet posluchačů slyšel skladby ve swingo-
vém rytmu i pop music, ale největší potlesk sklidily písničky
lidového žánru. Zazněla i povinná skladba, pro tento rok
Jaromír Vejvoda „Až do rána bílého“ v orchestrálním prove-
dení, kterou nám však zpěváci i zazpívali. Hráli výtečně nejen
k poslechu, ale i k tanci. Hlavní program festivalu bohužel tra-
dičně koliduje nejen s jílovišťským Posvícením, ale i s dalšími
pozoruhodnými akcemi v Praze. 

Po skončení asi hodinového koncertu přijali muzikanti
pozvání na malé občerstvení zakoupené obecním úřadem,
které velmi ocenili. Čerstvé bagety a koláčky z Pekárny Stáňa
přišly k chuti. Koláčky nabídnuté divákům byly pozvánkou na
sobotní posvícenský program. 

V minulém 21. ročníku festivalu získali přeštičtí muzikanti
bronzové pásmo, letos jim porota ve složení Antonín Tichý,
Václav Blahunek, Miloslav Bulín udělila stříbrné. Ve své sbírce
mají však už i zlaté. 

Laureátem a vítězem 22. ročníku festivalu „Vejvodova Zbraslav
2017“ se stala dechovka Věnovanka, která koncertovala na
Jílovišti minulý rok.
Do Pamětní knihy obce napsali přeštičtí poděkování za vlídné
přijetí i naději, že se setkáme zase příští rok. Fatková

Dechový orchestr ZUŠ Přeštice.

Hudebníkům to slušelo na Jílovišti
i v sobotním mažoretkovém průvodu
na Zbraslavi. Potěšili je naši tanečníci.

foto P. Sporer


