
4 2018

Slovo starosty Události z historických 
pramenů - rok 1917

Turistický oddíl

“Vejvodova Zbraslav”

Mateřská škola

PID - Lítačka Hasiči

Okrašlovací spolek



2

ZVONICE

Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2018

Vážení spoluobčané,
když jsem psal v listopadu 2014 do Zvonice
poprvé, napsal jsem:
„…dovolte mi, abych jako nově zvolený starosta
naší obce nejdříve poděkoval všem občanům,
kteří se zúčastnili voleb a svými hlasy rozhodli
o složení nového zastupitelstva. Zároveň bych rád
ujistil i tu část spoluobčanů, kteří se voleb nezú-
častnili či volili někoho jiného, že se budu snažit
být starostou všech občanů Jíloviště.“

Nyní píši své poslední Slovo starosty v tomto vo-
lebním období a je na vás, spoluobčanech, posoudit, zda se mi slib
být starostou všech občanů a nejen třeba určité skupiny, podařil. 

Vážení spoluobčané, společně s kandidáty nezávislého sdružení
„Jíloviště pro občany“ se znovu ucházíme o vaši důvěru v následu-
jících komunálních volbách.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE A ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA: 

è Poděkování za práci pro obec v letech 2014 -
2018

S končícím volebním obdobím mi dovolte malou rekapitulaci
práce zastupitelstva. Do konce září tohoto roku se uskuteční 50.
zasedání zastupitelstva obce Jíloviště. Průměrná doba trvání jak
řádných zasedaní, tak i pracovních schůzek, byla přibližně 2
hodiny, takže zastupitel s maximální účastí věnoval práci zastupi-
telstva za čtyři roky funkčního období cca 200 hodin. 

Musím se přiznat, že jsem měl ze začátku obavy, jak bude fungo-
vat zastupitelstvo, složené ze 3 různých kandidátek, ale jsem rád,
že se obavy nenaplnily. Pracovali jsme jako tým a své „stranické“
ambice jsme naprosto podřídili práci a zájmům obce. Svědčí
o tom hlasování o cca 200 usneseních, ve kterých v drtivé většině
vždy zvítězila shoda nad věcnou podstatou usnesení, která byla
ve prospěch Jíloviště.

V září proběhne poslední zasedání zastupitelstva a jejich počet se
tak zaokrouhlí na 50. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem
zastupitelům za práci, kterou věnovali činnosti zastupitelstva
obce ve volebním období 2014 – 2018.

Zvláště děkuji paní místostarostce, paní Janě Malé – mojí pravé
ruce, bez které si neumím vykonávání úřadu představit.
A zastupitelům: Ivaně Doubkové, která svou obětavou prací na
úkor rodiny a zaměstnání ve stavební komisi stojí za úspěchem
realizace všech staveb v Jílovišti.

Libuši Fatkové za její obětavou práci pro Zvonici,
ale i pro zastupitelstvo a obec, za její kronikářskou
práci a za to, že opravdu všechny dokumenty, ať
zastupitelstva nebo Zvonice, pečlivě četla, opravo-
vala chyby a navrhovala varianty a dobré nápady.
Honzovi Vorlovi zejména za vedení mediální
komise, novou podobu Zvonice a práci s dětmi.
Mirku Petříkovi za vedení kontrolní komise
a zejména, mimo výkon v zastupitelstvu, za mimo-
řádně obětavý výkon velitele zásahové jednotky
SDH Jíloviště.
Petru Rögnerovi zejména za činnost v sociální

komisi a práci pro seniory.
Ivo Černému za jeho práci ve finančním výboru a v oblasti vodo-
hospodářské infrastruktury.
Radku Mourečkovi za práci v kontrolní komisi a pomoc při zajišťo-
vání staveb v obci.
Rovněž patří dík dalším členům sdružení Jíloviště pro občany –
Petru Sporerovi, který zcela nezištně prováděl téměř všechny
zápisy ze zasedání zastupitelstva, Ivanu Hilgertovi za přínos pro
JPO, přes jeho velké pracovní vytížení.

TTaké bych chtěl rád poděkovat panu Jiřímu Velasovi a jeho dočas-
nému parťákovi - panu Vlčkovi, za práce pro obec skutečně všeho
druhu a dále Marušce Hrubé za její trpělivý přístup při vyřizování
agendy s občany a také za to, že si šla statečně sednout na poštu
a také za vedení knihovny, paní účetní Silvii Bubeníkové za bez-
chybné vedení účetnictví obce, Osmanovi Ouahdjinovi za udržo-
vání našich PC zařízení v chodu, abychom mohli pracovat, Slávkovi
Baudyšovi za práci v kontrolní a inventurní komisi a také za pravi-
delnou účast na zasedání zastupitelstva, Renatě Repkové za práci
pro Zvonici. Nemohu zapomenout poděkovat Fandovi Andresovi
za zimní úklid a jeho pomoc při celoroční práci pro obec a Karlu
Markovi za obětavý úklid chodníků v zimě i při jarním úklidu, Anně
Kučerové za pečlivý úklid obce v době jejího působení.

Velké díky také patří našemu SDH Jíloviště a jeho zásahové jedno-
tce, jejíž členové mnohokrát zachraňovali životy a majetky nejen
občanů Jíloviště, ale i širokého okolí. Rovněž poděkování TJ
Jíloviště za příkladnou reprezentaci obce ve fotbale a obětavou
činnost s nejmladšími hráči. Oběma spolkům pak velké díky za
pomoc při organizování různých společenských akcí pro obec
a dalším dvěma spolkům: Lvíčata a Okrašlovacímu spolku obce
Jíloviště za práci pro obec.

Samostatné poděkování si zaslouží všichni členové volebních
komisí, kteří obětovali svůj čas na zdárný průběh všech voleb v obci. 
Rovněž dík zaslouží všichni sponzoři, kteří se svým přínosem podí-
leli na úspěšném pořádání kulturních akcí v Jílovišti.

Slovo starosty



3Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2018
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Nemohu vynechat poděkování týmu Mateřské školy – paní
Petrákové (která nás opustila), současné pověřené ředitelce, paní
Maškové, paní Šestákové a paní Strnadové a naší nové posile od září
– paní  Petříčkové za práci s dětmi a za přípravu vystoupení pro akce
v obci. Poděkování zaslouží pan Strnad, jako školník MŠ pro vše
a Zdeněk Pihera, bez kterého by neexistoval jak trávník fotbalový,
tak v MŠ a který svým pracovním úsilím, mnohokrát bez nároku na
odměnu, odvedl obrovský kus práce nejen pro školku, ale i pro obec.

Rovněž děkuji všem občanům Jíloviště, kteří obětavě pomáhali
obci bez nároku na odměnu.

Jak vidíte, obec neřídí ani nespravuje jedna osoba, ale je to tým,
který, aby byl dosažen výsledek, musí táhnout za jeden provaz,
a domnívám se, že jsme za ty 4 roky byli dobrý tým a přál bych
takový i budoucímu zastupitelstvu. 

è Datum a doba konání voleb
Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikova-
ným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., s datem rozeslání dne 
31. května 2018. Za den vyhlášení je tak považován 31. květen
2018.
Volby do zastupitelstev obcí se konají pouze na území České
republiky:
è v pátek 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
è v sobotu 6. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Pokyny k volbám jsou součástí volebních lístků, které budou
doručeny voličům minimálně tři dny před dnem zahájení voleb.

Volič může ze zdravotních důvodů požádat obecní úřad nebo
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost
u sebe doma. V takovém případě vyšle volební komise k voliči své
členy s přenosnou volební urnou, úřední obálkou a hlasovacím
lístkem.

A nakonec - kdy je Váš hlas neplatný?  
Pokud hlasovací lístek nevložíte do úřední obálky, kterou obdržíte
ve volební místnosti. Neplatné je také jakékoliv jiné označení
volební strany nebo jednotlivého kandidáta, které provedete jinak
než zaškrtnutím křížkem do rámečku před jménem strany nebo
kandidáta.

Slavnostní otevření Pražské ulice v roce 2015



è Vyhlášení
konkurzního
řízení na mís-
to ředitele(ky)
Mateřské školy
Jíloviště

Po odchodu paní ředi-
telky Petrákové bylo
vyhlášeno konkurzní
řízení na obsazení
vedoucího pracovního
místa ředitele(ky)
Mateřské školy Jíloviště.
Uzávěrka přihlášek je 
29. 8. 2018 a v případě
schválení navrženého kan-
didáta (vybraného kon-
kurzní komisí) zastupitel-
stvem by se nový(á)
ředitel(ka) měl(a) ujmout
funkce 1. 11. 2018.

Řízením MŠ byla pověřena
paní Hana Mašková, novou uči-
telkou se od září stane paní
Iveta Petříčková. Jako asistentka
zůstává paní Kristýna Šestáková.

4

ZVONICE

Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2018

è Schválení
dodavatele
sběru
komunálního
odpadu

Zastupitelstvo obce
schválilo na svém zase-
dání dne 27. 6. 2018 sta-
ronového dodavatele
sběru komunálního a tří-
děného odpadu na roky
2019 – 2024, firmu AVE,
a to na základě doporu-
čení hodnotící komise.
Novinkou bude častější
odvoz kontejneru na sklo
– a to s četností 1x za 2
týdny.
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Informace z obce
è Dokončení rekonstrukce ulice Na

Zvonici
Rekonstrukce ulice Na Zvonici byla ukončena a dne
18. 6. 2018 proběhla kolaudace a komunikace byla
předána do užívání. Obec v souvislosti s rekonstrukcí
této komunikace požádala o dotaci z programu
obnovy Středočeského kraje a tato žádost bude nyní
projednána v Krajském zastupitelstvu. Jelikož jsme
splnili všechny podmínky pro udělení dotace,
můžeme očekávat její schválení v částce 630 tis. Kč.
Bude se jednat již o 10. přidělenou dotaci za naše
volební období od roku 2014 (mimo dotací na výkon
státní správy, požární ochranu a volby). 

è Vítání občánků a žáků 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 pro-
jevit souhlas s použitím osobních údajů
k tomuto účelu. To je možné prostřed-
nictvím 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.

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:

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.

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

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Jméno a příjmení matky:

Jméno a příjmení otce:

Adresa k zaslání pozvánky 
na akci „Vítání občánků"/ 
pokud se liší od bydliště/: 

Telefon/mobil:

E-mail:
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è Hry bez hranic
Obec Jíloviště se historicky poprvé zúčastnila Her bez hranic, které
se konaly ve Hvozdnici dne 9. 6. 2018 od 10 hod. Jednalo se již 
o 6. ročník, kterého se zúčastnilo 11 obcí Mníšeckého regionu
a družstvo Jíloviště s názvem: VETERÁNÍ JÍLOVIŠTĚ skončilo na
skvělém 7. místě ! Seznam disciplín najdete za tímto příspěvkem.
Disciplíny byly doplněny mezihrou, která spočívala v odkrývání
políček, za kterými se skrývaly bodované symboly. Součástí zápo-
lení bylo malování na tabuli, určené pro malé děti.

Poděkování za skvělou reprezentaci obce si zaslouží nejen čle-
nové týmu ve složení: Hana Žaludová, Karel Neuman, Jan Vorel,
Zuzana Jochová, Jaroslava Šmídová, Irena Červená, Jan Ondráček,
Marta Trkovská, Karel Špaček, Radek Moureček, pak tam s námi
byli ještě: Lenka Pražáková, Zuzana Šmídová, Pavel Šmíd, Margita
Součková, Miluše Kyptová, později dorazili další spoluobčané
Jíloviště, ale i ostatní členové týmu, kteří se podíleli na organizaci,
přípravě a pořádání akce. 

Nesmíme opomenout sponzory našeho velmi populárního
a úspěšného stánku Jíloviště:
Cukrárna – pekárna Stáňa a Hotel Palace Cinema

Stánek Jíloviště nabízel k ochutnání pečivo, koláčky Cukrárny
Stáňa a 4 druhy piva, které vaří Hotel Palace Cinema.
Přehled disciplín:

Disciplina 1-3 v pdf
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è Závod Zbraslav - Jíloviště - info
Ve dnech 8. - 9. září 2018 proběhne tradiční 51. ročník Závodu his-
torických vozidel Zbraslav – Jíloviště. Jak jsme již informovali,
účastníci závodu po dvou soutěžních jízdách absolvují třetí jízdu
s cílem Jíloviště, Hotel Palace Cinema, jako v loňském roce.
Očekávaný příjezd automobilů a motocyklů je v sobotu 9. 9. 2018
mezi 15. - 18. hodinou. Auta budou vystavena v okolí hotelu, a to:
n V sobotu 9. 9. 2018 od 18 hod.
n V neděli 10. 9. 2018 od 10 do 12 hod.

Důležitá informace: Obec Jíloviště nechala již v loňském roce
vyrobit putovní pohár pro nejhezčí automobil nebo moto-
cykl. Hodnotit můžete v sobotu 9. 9. od 15 do 20 hod.
Vyhlášení a předání ceny proběhne veřejně před Hotelem
Palace Cinema ihned po skončení hlasování.

Zveme proto všechny občany k účasti na tomto hlasování
(obdoba jako v loňském roce) a samozřejmě všechny zveme pro-
hlédnout si tato výjimečná auta a motocykly.

Se závodem jsou spojeny uzavírky ulic v Jílovišti, o kterých budou
občané informováni. Jejich seznam najdete i na webu obce.
Vzhledem k uzavírkám komunikací dojde také 9. 9. 2018 ke krát-
kodobé výluce autobusové linky 318, a to od 13 do 18 hodin.
Provoz autobusové linky 317 nebude omezen.

Jako tradičně bude doprovodnou akcí od 2. 9. 2018 výstava o his-
torii závodu ve staré hasičské zbrojnici (kaplička sv. Floriána) 
Zde je pozvánka a několik fotek z loňského ročníku. Na této
stránce je podařené video z 50. ročníku: http://zbraslav-
jiloviste.cz/zbraslav-2017-video/

è Projekt „STROMY SVOBODY“ 
Jak bylo zmíněno v poslední Zvonici, obec se přihlásila do pro-
jektu "Lípy republiky – symboly národní identity" v roce 100.
výročí vzniku ČSR.

Na webové adrese: www.stromysvobody.cz byla zveřejněna
fotka lípy Jíloviště, sázené v roce 1968. Do projektu byly zařazeny
i lípy, vysázené v roce 1919.

Zároveň jsme přihlásili obec Jíloviště do výsadby lípy v letošním
roce - v roce 100. výročí vzniku ČSR. Lípu budeme vysazovat v den
Jílovišťského posvícení – 22. 9. 2018 v prostoru před fotbalovým
hřištěm. O vhodnosti tohoto místa proběhla anketa na webu
Jíloviště a většina občanů se vyslovila pro. 

Níže naleznete návrh na osazení Lípy republiky v prostoru obra-
tiště autobusů. Měla by zde vzniknout příjemná zóna, která by se
po dostavbě veřejného sportoviště mohla rozšířit. 
S dopravcem, panem Martinem Uhrem, jednáme o otáčení auto-
busů pod mostem na Všenory (alespoň v létě). 

è Návrh projektu řešení plochy veřejného
sportoviště

Obec předkládá návrh na řešení plochy budoucího veřejného
sportoviště. Území veřejného sportoviště bude rozděleno na 7
zájmových částí, které budou součástí oploceného areálu veřej-
ného sportoviště:
n hřiště pro požární sport,
n víceúčelové hříště s umělým povrchem s mantinely, které by

mělo být v zimním období zastřešeno nafukovací halou.
n street workout hřiště, překážkový běh
n posilovací zóna
n lezecké hřiště
n dětské hřiště nebo varianta pump trackové hřiště
n odpočinková zóna

Co se týká variant dětské hřiště nebo pump track dráha, je
potřeba vzít v úvahu, že jedno dětské hřiště máme v MŠ a druhé
– veřejné kousek od hřiště.
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Součástí sportoviště bude chodník zabudovaný do navršeného
valu a bude sloužit k procházkám či běhu. Nyní proběhne dis-
kuse o podobě sportoviště mezi občany a spolky. Prosíme tedy,
aby se občané k dané věci vyjádřili a sdělili své připomínky,

názory, návrhy na změnu a doručili je na OÚ osobně, elektro-
nicky nebo poštou. Ne webu rovněž probíhá anketa
spokojenosti s tímto projektem.
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è Společnost
Eurovia pro-
vedla opravy na
Pražské v rámci
reklamace

Eurovia, jako generální
dodavatel opravy ulice
Pražská, provedl opravy
této komunikace
v rámci reklamace.
Jednalo se o přesazení
chodníků, opravy retar-
dérů a drobné opravy
různých nerovností.

è Byla provedena oprava komunikace
Příjezdní a část Klínecké

Proběhla oprava povrchu komunikace Příjezdní (včetně doprav-
ního značení), část ulice směrem k Trnové a byl rovněž opraven
prostor před vchodem do podchodu pod D4 směrem k budově
Správy lesů Jíloviště.

Součástí oprav komunikace byla i oprava dvou vpustí dešťové
kanalizace v ulici Příjezdní, které byly nefunkční a které nyní
zachycují dešťovou vodu od mostu. Věříme, že toto znovuzpro-
voznění dvou kanálů zabrání průniku vody do obecního úřadu,
jako se tomu stalo v loňském roce při přívalovém dešti.
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è Nová lampa veřejného osvětlení v ulici 
Na Hájensku

Na žádost občanů, jsme osadili další lampu veřejného osvětlení
v ulici Na Hájensku II.

è Nekázeň řidičů na Pražské a v prostoru
u Pekárny Stáňa

Na základě neustále se opakujících porušení dopravních před-
pisů na ulici Pražská a v prostoru před Cukrárnou Stáňa a rovněž
na základě opakovaných stížností spoluobčanů, jsme umístili na
web a Facebook Jíloviště formulář, který po vyplnění můžete
zaslat buď přímo na dopravní odbor Černošic nebo na obecní
úřad. 

è Instalovali
jsme měřicí
radar na
Všenorskou
ulici

V prostoru u rybníka
ve směru od Všenor
– na Všenorské ulici,
jsme instalovali
radar na měření
rychlosti projíždějí-
cích řidičů a podle
prvních reakcí se
rychlost řidičů sní-
žila. Instalovaný
systém ukazuje pře-
kročení rychlosti
spolu s poznávací
značkou vozidla.
Údaje o přestupcích
se dají stáhnout
a jsou zasílána na
dopravní odbor Čer-
nošice k vyřešení.

Rádi bychom příští
rok osadili obec dal-

šími měřicími radary a semafory tak, aby došlo ke zklidnění
dopravy v obci.

è Rozšířili jsme obecní rozhlas do ulice Na
Močidlech

Osadili jsme obecní rozhlas na lampě veřejného osvětlení směrem
k ulici Na Močidlech. Podle provedených hlášení se tak podařilo
ozvučit v podstatě celou oblast Močidel, která byla do té doby od
hlášení odříznuta.
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è ANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ –
www.jiloviste.cz

Proběhla anketa V případě zavedení
autobusové linky Jíloviště – Dobřichovice
– Lety, zda byste využili tuto linku pro:

Vlakové spojení do Prahy 27 hlasů

Spojení do Dobřichovic, Všenor, 
Let pro soukromé účely 53 hlasů

Spojení do Dobřichovic, Všenor, 
Let pro zaměstnání 2 hlasy

Nevyužiji vůbec 1 hlas

Ankety se zúčastnilo 83 hlasujících
a vyplývá z ní, že 64 % občanů by využilo
spojení do Všenor hlavně pro soukromé
účely, 32 % pro spojení vlakem do Prahy.

Probíhá anketa 
Která varianta veřejného sportoviště se
vám líbí:
è S dětským hřištěm
è S pump trackovou dráhou
è Mám jiný návrh, který sdělím OÚ
è Veřejné sportoviště je zbytečné

Hlasování končí 30. 9. 2018, prosíme
občany, aby se zúčastnili ankety a hlaso-
vali.

Přejeme vám poklidný zbytek prázdnin a dovolených. Těšíme se na vás při setkání na
kulturních akcích v září a hlavně: 

PŘIJĎTE K VOLBÁM 
DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA.

Máte-li cokoliv na srdci, napište mi na: dlouhy@jiloviste.cz
Vladimír Dlouhý

Tento formulář bude rovněž dostupný v interaktivní podobě na novém webu Jíloviště,
který bude v brzké době spuštěn.

è Prosíme občany, aby:
Dodržovali zákaz zakládání ohňů v celém katastru obce
a dbali zvýšené výstrahy vysokých teplot, které budou
trvat zřejmě celý srpen.
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Takto chrání zájmy občanů JPO (volební seskupení Jíloviště pro občany). Oni sami by se tím jistě nepochlubili, tak to činím místo nich. 
Martin Cvrček, Pražská 147, Jíloviště

Z dopisů čtenářů
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Ano takto chráníme zájmy občanů, protože pan M. Cvrček totiž
jako první požádal dne 17. 1. 2017 o zahájení řízení o určení exi-
stence komunikace 451/1 v k.ú. Jíloviště - viz přiložená hlavička
žádosti a požadavek navrhovatelů - de facto shodný s požadav-
kem obce. Jedná se pouze o výtažek z textu podání, který je 
3-stránkový.

Poté co ovšem zjistil, že by výsledek neodpovídal jeho předsta-
vám, žádost stáhnul a na OÚ vyhrožoval, že strhne mez v ulici
Lesní vedoucí k chatám a začal rozorávat cestu.

Na základě toho obec přistoupila k podání totožné žádosti jako
podal pan M. Cvrček, a to mimo jiné i proto, že zmíněná mez je
v platném územním plánu prvkem ekologické stability s retenční
a protierozní funkcí.

Vladimír Dlouhý, starosta obce Jíloviště

Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2018
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Mše svatá
byla celebrována P. J. Dlouhým z Římskokatolické farnosti
v Mníšku pod Brdy v kapličce – zvoničce sv. Floriána v sobotu 
15. července 2018 od 18:00 hodin. Další bohoslužba bude
v sobotu 18. srpna 2018 v tutéž hodinu – 18:00.

Prázdninové malování
Připomínáme 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, tel.: 605 875 381). 

Klubíčko Okrašlovacího spolku dále připravuje podzimní diva-
delní představení. Termín bude včas oznámen plakáty, na webu
spolku a obce Jíloviště.

Přejeme všem žáčkům šťastný vstup do školního
roku 2018/19, hodně trpělivosti dětem i jejich rodi-
čům a radost z dosažených úspěchů.

Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Okrašlovací spolek obce Jíloviště

PÁTEK 21. 9. koncerty na Zbraslavi a v okolních obcích
Zbraslav - Sluneční park (Sun Park)
17,00 Ukázka policejního výcviku jízdní skupiny Městské poli-

cie Prahy 5
17,00 Espoo Wind Orchestra, Finsko
17,00 Davle Gradska glazba Zvonimir Solin, Chorvatsko

Jíloviště Ruseløkka Janitsjarorkester, Norsko 

Vrané nad Vltavou Dechový orchestr ZUŠ Přeštice, ČR
Zbraslavské náměstí ,stan - veřejná vystoupení orchestrů 
18,30 Ruseløkka Janitsjarorkester, Norsko  
19,15 Espoo Wind Orchestra, Finsko
20,00 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice, Česká republika
20,45 Gradska glazba Zvonimir Solin, Chorvatsko

SOBOTA 22. 9.
Černé divadlo Jiřího Srnce - soutěžní vystoupení orchestrů 
10,00 Ruseløkka Janitsjarorkester, Norsko  
10,30 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice, Česká republika
11,00 Dychová hudba KAMARÁDI, Slovensko
11,30 Velký dechový orchestr České Budějovice, 

Česká republika
12,00 Křídlovanka, Česká republika
12,30 Gradska glazba Zvonimir Solin,Chorvatsko
13,00 Věnovanka, Česká republika

Zbraslavské náměstí, stan - veřejná vystoupení orchestrů
11,00 Křídlovanka,Česká republika
11,30 Espoo Wind Orchestra, Finsko
12,00 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice, Česká republika
12,30 Ruseløkka Janitsjarorkester, Norsko  
13,00 Velký dechový orchestr České Budějovice, Česká rep.
Zbraslavské náměstí, stan 
14,00 koncert „VEJVODOVY KAPELY“ se známými zpěváky

a dirigentem Josefem Vejvodou a Monikou Vejvodovou-
Ščerbákovou

Zbraslavské náměstí
15,00 mažoretková show
16,30 festivalový průvod orchestrů a mažoretek Zbraslaví
trasa: U Narodní galerie, Zbraslavské náměstí. Po skončení prů-
vodu společný koncert všech zúčastněných orchestrů a mažoret-
kových skupin na Zbraslavském náměstí
Zbraslavské náměstí, stan - veřejná vystoupení orchestrů
17,30 Gradska glazba Zvonimir Solin, Chorvatsko

vyhlášení výsledků soutěže, předávání cen
18,45 Dychová hudba KAMARÁDI, Slovensko
Zbraslavské náměstí, stan 
19,15 lidová veselice s kapelou „Věnovanka“

NEDĚLE 23. 9.
Zbraslavské náměstí, stan 
10,00 Dychová hudba KAMARÁDI, Slovensko
10,30 Velký dechový orchestr České Budějovice, Česká rep. 

23. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
“VEJVODOVA ZBRASLAV”
PROGRAM FESTIVALU 21. 9. – 23. 9. 2018
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TURISTICKÝ ODDÍL

Hvězdné války – aneb Česká Kanada 2018

První týden v červenci se konal tradiční tábor našeho turistického
oddílu mládeže Lvíčata Jíloviště. Tentokrát se Česká Kanada změ-
nila ve vesmír, kde se odehrávaly Hvězdné války. My jsme pro-
zkoumávali neznámé galaxie i např. podzemní chodby planety
Slavonice. Na hradě Landštejn jsme podstoupili šermířský výcvik
mladých rytířů Jedi. Avšak byli jsme nuceni prchat před Impériem
a strávit noc na malé planetce jménem Hůrky, než jsme mohli
vybudovat novou základnu v Nové Bystřici, odkud se nám poda-
řilo zničit „Hvězdu smrti“. Tedy i letos se nám podařilo zvítězit nad
temnou stranou síly. Velké díky patří samozřejmě naší Babí
Součkové, která pečovala o naše žaludky, zdravotnici Hance, která
zase dávala dohromady tělesné schránky raněných jediů, i všem
našim mladým vedoucím, kteří s nadšením vymysleli a připravili
úžasnou akční celotáborovou hru! A nám nezbývá, než se zase
celý rok těšit na příští tábor. Kam že pojedeme? A co se bude hrát?
Nechte se ještě chvíli napínat a těšte se s námi, nápad máme a pří-
prava začala ;-)

Irena Červená a Janza Jan Vorel

Turistický oddíl
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Zima byla v lednu tuhá, až 20° R, byla nouze o palivo, jak o dříví
tak i uhlí, které nebylo k dostání a když tak 6 Kor. 30 h. za 1q.
Jest o všecko nouze a bída, větší než v roku 1916, ale na všecko
máme lístky a nic k dostání !

V lednu 1917 musela obec dáti 4 kusy dobytka
v únoru 1917      “         “       “   4    “        “  
březen        “          “        “       “   4    “       “  
duben       “          “        “       “    4    “       “  
květen      “          “        “        “   5     “      “ 

Život v naší obci jde stále stejným tempem jako v minulých letech
válečných. Rozdávány samé –enky, t. j. lístky na mouku, chleba,
omastek a p., prodávány na prodloužení války, nucené upisování
válečných půjček, samé rekvisice obilí, píce, dobytka atd.

Hnus válečné litice, toť černá nit, která táhne se dějinami
milovaného národa československého za panování
Habsburků. Přirozeně, že bída, hrozná bída zachvátila tu část
národa, která neměla polí. Životní potřeby zdražily se mnoho-
násobně. Proudy lidí, hlavně Pražanů zaplavovali okolní ves-
nice a rádi dávali vše, co za životní potřeby se požadovalo.
Byly to ceny přímo pohádkové.

Nechť mluví suchá čísla:

1q pšenice stál až 1000 K rak., bochník chleba i přes 30 K, 1kg
hovězího masa 30 K, vepřového 50 K, krmená husa až 300 K
atd. Tak nesvědomití obchodníci vyhnali ceny životních
potřeb, řídící se heslem: nemáš-li dost peněz, nejez !

Ceny šactva i obuvi:
oblek stojí 1000 – 1600 K, boty 300 K.

Kdo si to mohl koupit?!

Na světových jatkách mrzačeno a zabito mnoho a mnoho tisíc
lidí a tak „slavné“ c. a k. mocnářství Rakousko-  Uherské naří-
dilo prohlídku ročníku 1899 dne12. února. A tak 18tiletí branci
– snad děti ?! k prohlídkám dostavili se. Z těchto branců za
„schopného“ uznán Josef Špaček, který již za měsíc nastoupil
vojenskou službu, t. j. 10, března. 

Měsíc leden neudělal svému jménu hanu. Kruté mrazy dostou-
pily až 200R a veliké spousty sněhu pokryly celé okolí.

V březnu a dubnu napadlo tolik sněhu, že nemohli do blízké vsi
Trnové do školy. 
x
Nastal i nedostatek paliva a školy v celém okolí byly zavřeny.
Krutá zima trvala až do měsíce května.

Ubozí rolníci! Co nesebrala rakouská soldateska, to dodělala
krutá zima. 

Ozimy krutou zimou se umořily a veliké sucho panující po celé
jaro dokončilo zkázu.

Žito a pšenice málo urostly a ječmen a oves v naší krajině nevy-
rostly vůbec.

A tak i v těch českých chaloupkách usadila se bída a rolníku
zbyl jen trpký povzdech: Zle matičko, zle…..

17. května 1917 bylo vydáno první domácí veřejné prohlášení za první světové války - Manifest českých spisovatelů. Manifest byl
adresován českým poslancům Říšské rady a podepsalo ho přes 200 českých spisovatelů, novinářů a vědců. Autorem byl Jaroslav
Kvapil, tehdejší ředitel činohry českého Národního divadla. Prohlášení požadovalo sebeurčení českého národa. Poslanci měli
podle manifestu přestat být loajální k Rakousko-Uhersku a podporovat práva českého národa a českého státu anebo odstoupit
z Říšské rady.

rok 1917
Události z historických pramenů a v zápisech
Památních knih obce Jíloviště

Toto je poslední zápis kronikáře a starosty obce pana Jana Cvrčka,
který psal Památní knihu obce Jíloviště v letech 1905 až 1917.

Na zasedání obecního zastupitelstva dne 9. 11. 1933 byl požádán
řídící učitel z Trnové, pan Antonín Vaněček, aby doplnil památní
knihu. Pro zápisy čerpal informace z Pamětní knihy obecné školy
v Trnové, ale i z ústního podání zdejších obyvatel.

Jeho způsob psaní i úpravy kroniky jsou trochu jiné a další udá-
losti roku 1917 popisuje nadneseně, patetickými slovy, jak
napsala autorka PhDr. Ivana Čornejová ve své publikaci „Jíloviště
v dobách minulých“, která byla vydána v roce 1998 u příležitosti
650. výročí první písemné zmínky o Jílovišti.
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SPORT

Hráči TJ Jíloviště zahajují
podzimní kola svých soutěží. 

Přejeme všem hodně vítěz-
ných zápasů a radosti ze hry.

TJ JÍLOVIŠTĚ
Středočeský kraj 2018A2A – SPORT INVEST 
I. A třída – skupina A
TJ Jíloviště tým A

1. kolo,  sobota  11.  8. 2018  v 17:00       TJ Jíloviště – TJ Viktoria Vestec
2. kolo,  sobota  18.  8. 2018 v 17:00       TJ Jíloviště  - FK Kosoř
3. kolo,  neděle  26.  8. 2018 v 17:00       Spartak Průhonice – TJ Jíloviště
4. kolo,  sobota    1.  9. 2018 v 17:00       TJ Jíloviště – SK Tochovice
5. kolo,  sobota    8.  9. 2018 v 17:00       SK Votice – TJ Jíloviště
6. kolo,  sobota  15.  9. 2018 v 17:00       TJ Jíloviště – FC Jílové
7. kolo,  neděle  23.  9. 2018 v 16:30       SK Petrovice – TJ Jíloviště         
8. kolo,  sobota  29.  9. 2018 v 16:30       TJ Jíloviště – TJ Dynamo Nelahozeves
9. kolo,  sobota   6. 10. 2018 v 16:00       SK Doksy – TJ Jíloviště

10. kolo, sobota  13. 10. 2018 v 16:00       TJ Jíloviště - Union Cerhovice
11. kolo, sobota  20. 10. 2018 v 10:30       FK Komárov – TJ Jíloviště
12. kolo, sobota  27. 10. 2018 v 16:30       TJ  Jíloviště – TJ Sokol Klecany
13. kolo, neděle    4. 11. 2018 v 14:00       FK Mníšek pod Brdy  - TJ Jíloviště
14. kolo, sobota  10. 11. 2018 v 14:00       TJ Jíloviště – TJ Kovohutě Podlesí
15. kolo, sobota  17. 11. 2018 v 10:30       FC Čechie Velká Dobrá – TJ Jíloviště

Praha – západ  2018 F1B 
Okresní přebor mladších žáků – skupina B

1. kolo,  neděle    9.  9.  2018 v 10:00        Všenorský SK – TJ Jíloviště
2. kolo,  sobota  15.  9.  2018 v 15:00        TJ Jíloviště – FK Lety/Dobřichovice
3. kolo,  sobota  22.  9.  2018 v 10:00        SK Roztoky B – TJ Jíloviště
4. kolo,  sobota  29.  9.  2018 v 14:30        TJ Jíloviště – FK Slavoj Řevnice
5. kolo,  sobota    6. 10. 2018 v 10:00        SK Kazín – Dolní Mokropsy – TJ Jíloviště
6. kolo, sobota   13. 10. 2018 v 14:00        TJ Jíloviště – SK Černolice/Mníšek
7. kolo, sobota   20. 10. 2018 v 10:00        Sportovní klub Rapid Psáry B – TJ Jíloviště
8. kolo, sobota   27. 10. 2018 v 13:30        TJ Jíloviště – Všenorský SK
9. kolo, neděle     4. 11. 2018 v 14:00        FK  Lety/Dobřichovice – TJ Jíloviště

10. kolo,  sobota    1.  9.  2018 v 15:00        TJ Jíloviště  - SK Roztoky B

Praha – západ 2018A2A 
III. třída -  skupina A
TJ Jíloviště B - Benfika

1. kolo,  sobota  25.  8.  2018 v 17:00   TJ Slavoj Davle  – TJ Jíloviště B
2. kolo,  pátek    31.  8.  2018 v 19:00  TJ Jíloviště B -  AFK Radlík
3. kolo,  neděle    9.  9.  2018 v 17:00  SK Slavia Jesenice B – TJ Jíloviště B
4. kolo,  pátek    14.  9.  2018 v 19:00 TJ Jíloviště B – Spartak Průhonice B
5. kolo,  sobota  22.  9.  2018 v 16:30 TJ Slovan Hradištko – Jíloviště B
6. kolo,  pátek   28.  9.   2018 v 19:00 TJ Jíloviště B  -  TJ Okrouhlo
7. kolo,  sobota   6. 10   2018 v 16:00 SK Meteor Libeř  TJ Jíloviště B
8. kolo,  pátek   12. 10.  2018 v 19:00 TJ Jíloviště B – SK Vrané
9. kolo,  neděle 21. 10.  2018 v 15:30 TJ Viktoria Vestec B – TJ Jíloviště B

10. kolo,  pátek   26. 10.  2018 v 19:00 TJ Jíloviště B – Spolek FC  Jílové B
11. kolo,  neděle    4. 11. 2018 v 14:00 SK Pikovice – TJ Jíloviště B 
12. kolo,  pátek      9. 11. 2018 v 19:00 TJ Jíloviště B – TJ Tatran Kamenný. Přívoz
13. kolo,  neděle  18. 11. 2018 v 13:30 SK Hvozdnice B – TJ Jíloviště B

Praha– západ 2018 H1C 
Okresní přebor mladších přípravek – skupina C
Naši nejmladší hráči se utkají v turnajových zápasech s těmito kluby
è Tělocvičná jednota Sokol Dobřichovice tým A a B
è Všenorský SK 
è Tělocvičná jednota Sokol Dobřichovice
è Sportovní klub Černošice
è Fotbalový klub Mníšek pod Brdy

Zpracováno podle FAČR soutěže.fotbal.cz

1. kolo, sobota    8.  9.  2018   od 10:00     v Dobřichovicích
2. kolo, sobota  15.  9.  2018   od 10:00     ve Všenorech
3. kolo, sobota  22.  9.  2018   od 10:00     v Dobřichovicích
4. kolo, sobota    6. 10. 2018   od 10:00     v Černošicích
5. kolo, sobota  13. 10. 2018   od 10:00     v Mníšku pod Brdy
6. kolo, sobota  20. 10. 2018   od 10:00     v Jílovišti

In
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Ve středu 20. 6. jsme měli domluvenou návštěvu Farmy na Klínci. Po
svačině jsme vyrazili na autobus MHD a zjistili jsme, že pro někoho
to byl nepopsatelný zážitek,neboť jel poprvé v životě autobusem.
Probírali jsme zrovna domácí zvířátka a jejich mláďátka a některá
jsme i navštívili ve výběhu a děti si je mohly i pohladit. Viděli jsme
slepičky, kachny s kachňaty, husy, kozy, ovce, poníka, krávy s telátky
a králíky. Pozorovali jsme i stroj v hospodářství nepostradatelný –
traktor. Chodila s námi slečna, která se o zvířátka stará, a podávala
nám k jednotlivým výklad a říkala nám jejich jména.

V pátek 22. 6. jsme s dětmi také navštívili místní statek u Andresů,
kde jsme viděli krávy, ovečky, kachnu s kachňaty, hlídacího psa,
kočky a slepice s kohoutem. Koně se pásli ve výběhu, na ně se
půjdeme podívat jindy. Děti viděly jak se skládají balíky sena. 

26. 7. na závěr roku jsme jeli na výlet na Staré Hrady k městu Jičínu.
Tam se nás ujala čarodějnice, která nás vzala do sklepení, kde byla
říše skřítků. Viděli jsme i Vodníkovu říši, rodinu Obra a Zeldy a obryně
Knedlindy, pak jsme viděli tříhlavého smaragdového draka, Ledové
království kde vládl Minus Celsius Druhý s manželkou Jinovatkou. 

Byl tam i přikovaný
darebák a ještě jsme
zhlédli magické peklo.
Všichni jsme u vchodu
dostali deku na záda,
neboť tam bylo chlad-

no. Svačili jsme pod
stromy, kde měli voliéry
bílí pávi, kteří zrovna roze-
vřeli ocasy. Tam též děti
měly nanuka a pak se nás
ujala druhá čarodějnice,

která nám rozdala košťata a zvolila paní Strnadovou jako vedoucí
letu na koštěti. Lítali jsme za ní po nádvoří. Poté nás vzala do
půdních prostor, kde byly další úžasné pohádkové postavy.

Výlet jsme si užili jak se patří, ve zdraví se vrátili a v pátek 29. 7.
jsme se rozloučili s dětmi a rodiči a popřáli jsme si krásné a dlouhé

prázdniny. Školka je během prázdnin uzavřena. Celý kolektiv MŠ
přeje všem krásné a dlouhé prázdniny. Hana Mašková 

Měsíc červen nám začíná svátkem dětí. Tento týden jsme probírali
téma Děti celého světa. 1.6. byl pátek a měli jsme pro děti připra-
vený program se soutěžemi Hod na cíl, opičí dráha, hudební hru
Hojačky, tanečky, např.
,,Starý Rachotil“, jako
přání dětí ještě písně
Inky Rybářové, při kte-
rých tančily. Po sva-
čině jsme byli pozváni
do italského obchůd-
ku Páťovými rodiči na
zmrzlinu a limonádu. 

V ten den byl i sváteční oběd – řízek s bramborem a z jídelny
jsme pro všechny obdrželi Kinder vajíčka. Ze školky si též děti
odnášely pexeso, omalovánky, takže si tento den jaksepatří
opravdu užily. Jelikož byly velmi teplé dny, tak se děti mohly
cachtat v bazéncích.

Ve středu 13. 6. 2018 jsme pozvali pana strarostu Dlouhého, aby
zhlédl hudební program pro rodiče ke slavnostnímu rozloučení
předškoláků, a poté popřál hodně štěstí, aby se jim líbilo ve škole
a obdaroval je i dárečky na památku. Poté děti prošly pravou
nohou vpřed slavo-
bránou za dopro-
vodu písně Gaudea-
mus Igitur, byly ošer-
povány a dostaly
diplom a knihu na

památku. Poté jsme
poseděli a pohovo-
řili s rodiči. Měli
jsme objednaný ská-
kací hrad, ale počasí nám nepřálo, od rána pršelo,
tak jsme ho museli zrušit. 

Jak probíhal konec školního roku 
- červen 2018 v MŠ?
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Od letošního léta bude cestují-
cím v městské hromadné do-
pravě v Praze a ve Středočeském
kraji k dispozici rozšířená služba
platby za jízdné. Cestující budou
mít na výběr mezi více plateb-
ními kanály. Dojde tak k zásadní
modernizaci stávajícího systé-
mu odbavování v hromadné
dopravě. Hlavním prvkem je
digitalizace a propojování sys-
témů.

Díky novému odbavovacímu systému
budou moci cestující dojíždějící ze
Středočeského kraje konečně využít jeden
platební systém pro celou jízdu, což zajisté
ocení více než 100 000 osob, které denně
do Prahy ze Středočeského kraje dojíždí. 

Na co se můžete těšit? 
Nově si cestující bude moci zvolit nosič svého dlouhodobého
časového kupónu. Buď jím bude jako dosud Lítačka, nebo bude
nově moci využít bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo
Mastercard, které jsou běžně v České republice vydávány
a vlastní je většina obyvatel. 

Dalším novým nosičem dlouhodobého časového jízdného bude
In Karta ČD, který zajisté využijí ti, kteří cestují často vlaky ČD. 

Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na bezkontaktní
bankovní karty nebo In Kartu ČD stejně jako na Lítačku. Tedy
přes e-shop PID Lítačky (ten bude spuštěn během léta letošního
roku), nebo jako doposud na přepážkách ve Škodově paláci, či
v některém z předprodejních míst ve stanicích metra. 

Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup z pohodlí domova a ces-
tující si budou moci zakoupit libovolnou časovou jízdenku (na
30 dní až jeden rok) a už si nebudou muset chodit dlouhodobý
kupón aktivovat k validátorům ve stanicích metra. Jízdenka
bude na kartě aktivována nejpozději 60 minut po jejím zapla-
cení.

Již dnes si do svého mobilního zařízení můžete stáhnout aplikaci
PID Info, která vyhledává spojení a nabízí další údaje o cestování
v Praze a Středočeském kraji. Se spuštěním regionálního

dopravního systému PID Lítačka bude tato aplikace, kterou si
můžete stáhnout zdarma, nahrazena novou uživatelsky přívěti-
vou aplikací PID Lítačka, s níž bude možné zakoupit si všechny
druhy krátkodobých jízdenek platné od několika minut až na tři
dny. 

Mobilní aplikace PID Lítačka cestujícím umožní:
è nakoupit jednorázové jízdné; 
è pozdější aktivování jízdného (při nástupu do vozu); 
è přeposlání jízdenky třetí osobě; 
è vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk a omezení; 
è zobrazení aktivní mapy zastávek dle polohy uživatele; 
è přehled parkovišť komerčních a městských P+R.

V rámci nového systému bude spuštěn také zcela nový webový
portál přehledným e-shopem, kde si pohodlně cestující zakoupí
nejen jízdní kupóny, ale v e-shopu si taky bude možné: 
è nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny; 
è nahrát kupon na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, IN

kartu ČD; 
è aktivovat kupónu online (již nebude nutné chodit k validá-

toru v metru); 
è nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu; 
è změnit nosič během platnosti kupónu; 
è přes jednu registraci možnost spravovat více účtů (využijí

především rodiny a firmy pro své zaměstnance). 

Představujeme nový regionální dopravní systém

PID Lítačka
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16. 06. 2018 Oslavy SDH Stříbrná Lhota
16. 06. 2018 jsme se zúčastnili 90. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů ve Sříbrné Lhotě.
Originální dárek již tradičně vyrobil Radek Moureček.

23. 06. 2018 Rozlučka dětí 
V sobotu 23. června měli naši mladí hasiči rozlučku se soutěžním ro-
kem 2017/2018. Naši vedoucí si pro děti připravili lanovku mezi stro-
my a tradiční opékání buřtů, u kterého se sešli i rodiče dětí. Děkuje-
me všem, kteří nám pomáhali v průběhu soutěžního roku. Díky!

30. 06. 2018 Prasklický železný hasič
V sobotu 30. června vyra-
zili, jak již je tradicí, něk-
teří naši členové na
závod TFA do Prasklic.
Letos poprvé organizá-
toři otevřeli kategorii
Master. V této kategorii
nemohli naši závodníci
chybět, a tak se v sobotu 

ráno na start
Prasklického
železného hasiče
postavili v aktiv-
ním dýchacím 
přístroji. V silné
konkurenci účast-
níků Zlínské ligy
obsadil Tomáš
Trkovský 4. místo
a Josef Nový
místo 9.

02. 06. 2018 Okresní soutěž Třebonice
V sobotu 02. 06. 2018 se ženy po 7 letech zúčastnily okresní
soutěže v požárním sportu.

Za SDH Jíloviště nás reprezentovaly: Zuzka Jochová,
Martina Chalupecká, Monika Čámská, Hanka Žaludová,
Hanka Janoušková, Terka Kramárová, Simča Černá a Milča Kyptová.
Disciplíny byly: štafeta 4x 100 metrů, štafeta jednotlivců a požární
útok.

Ačkoli jsme splnily
všechny disciplíny bez dis-
kvalifikace, skončily jsme
na 4. místě až za 2 druž-
stvy, která byla diskvalifi-
kována – za těch 7 let naší
nepřítomnosti se změnila
pravidla.
Ale to nám chuť do dalších soutěží nevzalo a jsme rády, že jsme se
po tak dlouhé době na okres podívaly.
Moc děkujeme „našim chlapům“ za pomoc, při trénincích a tech-
nickou pomoc při samotné soutěži, na které nám pomohl i„zatím“
mladý hasič Filip Tamchyna!

16. 06. 2018 Memoriál Miroslava Lébla
V sobotu 16. 06. 2018 ženy opět vyrazily na hasičskou soutěž, ten-
tokrát do Klínce na Memoriál Miroslava Lébla. Jednalo se o tak tro-
chu „netradiční“ útok, kdy velitel družstva vyběhl z hasičské zbroj-
nice, aby informoval ostatní o požáru – cestou velitel ještě
překonával překážku. 
Celé družstvo se pak vracelo na hasičskou zbrojnici, kde se muselo
ustrojit (hasičské bundy, helmy a opasky) a až poté vyrazilo hasit –
proudaři museli také ještě překonat překážku, navíc museli ještě
prokopnout dveře, pak už nic nebránilo hašení. Cíl byl v„improvi-
zované“ hospodě. Na této soutěži nás reprezentovaly: Martina
Chalupecká, Zuzka Jochová, Terka Kramárová, Marta Trkovská

a Petra Skopová.
Vzhledem k tomu, že
jsme měly půjčený stroj
z Klínce, tak na místě
strojníka byla žena
z Klínce. 
Na této soutěži jsme vy-
bojovaly krásné 3. místo.

Sbor dobrovolných hasičů
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madu dřeva a zadní část budovy, 2. Zásah na střechu pomocí
výškové techniky, 3. Zásah uvnitř budovy a rozebírání zasaže-
ných konstrukcí.

9. 7. 2018 v 14:55 hodin – byla jednotka Jíloviště povolána
k požáru lesního porostu do obce Řitka. Jednalo se o požár hra-
banky a kořenů po nedohašeném ohništi. Celkem u této udá-
losti zasahovaly tři jednotky hasičů.

16. 7. 2018 v 18:12 hodin – byla jednotka hasičů z Jíloviště
povolána k odstranění padlého stromu mezi obcemi Jíloviště
a Černolice. Po projetí celého úseku nebyl žádný padlý strom na
komunikaci nalezen. Proto byla telefonicky kontaktována ozna-
movatelka, která uvedla místo, kde padlý strom viděla s tím, že
do profilu vozovky padlý není, ale pouze se jí zdálo, že je blízko
silnice. Popsané místo oznamovatelkou bylo nakonec úspěšně
nalezeno se zjištěním, že strom se nachází 2 až 3 metry od kraje
vozovky.

1. 8. 2018 v 13:21 hodin – byla jednotka Jíloviště společně
s jednotkami z Mníšku a Řevnic vyslána k požáru lesa u obce
Řitka. Díky včasnému zpozorování požáru nedošlo v těchto hor-
kých dnech k jeho rozšíření a po cca jedné hodině byl zlikvido-
ván.

4. 8. 2018 v 10:21 hodin – byla jednotka Jíloviště společně
s profesionální jednotkou z Řevnic a dobrovolnými jednotkami
z Mníšku pod Brdy, Řevnic, Dobřichovic, Stříbrné Lhoty a Čisovic
povolána k požáru lesa u Mníšku pod Brdy. Pro náročný příjezd
k místu zásahu bylo nutné 100 metrové dopravní vedení pro
dopravu vody na požářiště. Celý zásah byl veden na D a C
proudy. Na místě události zasahoval i vrtulník letecké služby PČR
ČR, který vykonával pravidelné letové hodiny a náhodně prolé-
tal okolo a byl nasazen do akce. Po provedení likvidace u této
události byly některé jednotky přesunuty do obcí Všenory a Čer-
nošice, kde došlo k požáru náspu a hromady dřeva od projíždě-
jícího vlaku, který měl zřejmě technickou závadu na brzdách.
Všechny tyto události byly ukončeny okolo 17. hodiny. 

Za zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště
Mirek Petřík, zástupce velitele

Výjezdy zásahové jednotky Sboru
dobrovolných hasičů obce Jíloviště

14. 6. 2018 v 23:36 hodin – byla jednotka hasičů z Jíloviště spo-
lečně s profesionální jednotkou z Řevnic vyslána k požáru osob-
ního automobilu na dálnici D4 ve směru Příbram – Praha, 10. km.
Těsně před naším výjezdem, nám bylo telefonicky sděleno, že
jednotka vyjíždět k události nemá, jelikož se nejedná o požár, ale
o technickou závadu na turbodmychadle.

17. 6. 2018 v 12:57 hodin – byla jednotka Jíloviště společně
s profesionální jednotkou z Řevnic a dobrovolnou jednotkou
z Dobřichovic vyslána k požáru osobního automobilu do ulice
Všenorská v Jílovišti. V době našeho příjezdu bylo vozidlo požá-
rem zasaženo v plném rozsahu. K likvidaci požáru byl nasazen
1C proud. V době příjezdu ostatních jednotek na místo události
byla již provedena lokalizace požáru a probíhaly dohašovací
práce.

20. 6. 2018 v 16:49 hodin - byla jednotka Jíloviště společně
s profesionálními jednotkami z Řevnic, Jílového u Prahy a dobro-
volnou jednotkou z Klínce povolána k vytažení zapadlého koně
u železniční tratě na Dobříš poblíž Měchenic. Po příjezdu na
místo události bylo zjištěno, že se jedná o zapadlého koně
v jámě, pod kterým se propadla cesta. Jelikož bylo místo
poměrně těžce přístupné pro speciální techniku, probíhalo
vykopávání i vyprošťování pouze pomocí ručního nářadí a lan.
Koně se podařilo vyprostit krátce před 21. hodinou. Jelikož byl
koník natolik vysílen a nebyl schopen se sám postavit, byla při-
vezena speciální podvěsová síť a povolána těžká technika s hyd-
raulickou rukou, na níž byl koník v síti zavěšen. Celý zásah byl
pro zasahující jednotky velice náročný a byl ukončen okolo
druhé hodiny ranní druhého dne.

24. 6. 2018 v 16:30 hodin – byla jednotka z Jíloviště společně
s jednotkou z Řevnic povolána k požáru sloupu elektrického
vedení do obce Černolice. Po příjezdu na místo události bylo
zjištěno, že se jedná o technickou závadu na izolátoru. Místo
události předáno pracovníkovi ČEZ a jednotky se vrátily zpět na
své základny.

1. 7. 2018 v 00:37 hodin – byla jednotka Jíloviště společně
s profesionálními jednotkami z Řevnic, Radotína a dobrovolnými
jednotkami z Mníšku pod Brdy a Dobřichovic původně povolána
k požáru dřevníku u motorestu v ulici Pražská na Jílovišti. Při pří-
jezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár usklad-
něného dřeva a dřevníku, z něhož se požár rozšířil na budovu
motorestu a část její střechy. Prvotní zásah na budovu a její stře-
chu byl proveden otočnou lafetovou proudnicí s dostatečným
výkonem a množstvím dodávané vody na požářiště. Společně
s prvotním zásahem probíhalo rozvinování útočných proudů
soustředících se na hořící hromadu dřeva. Po příjezdu ostatních
jednotek byl požár rozdělen do tří úseků: 1. Zásah na hořící hro-

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

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.
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JÍLOVIŠTĚ PRO OBČANY
Sdružení nezávislých kandidátů
Vážení spoluobčané,
v posledních komunálních volbách v roce 2014 jste nám dali svoji důvěru a tak zvolili pět členů našeho sdružení do zastupitelstva
obce. Chceme samozřejmě i nadále pokračovat v práci pro občany. Jistě s námi budete souhlasit, že je toho ještě poměrně dost, co
se dá v naší obci zlepšit a vytvořit tak z Jíloviště příjemné a klidné místo k životu.
Dovolte nám proto, abychom představili náš tým kandidátů na příští čtyřleté volební období:

Ing. Vladimír Dlouhý
58 let / Manažer 

V současné době vykonávám funkci předsedy před-
stavenstva společnosti, která se zabývá direct mar-
ketingem a správou Vrtbovské zahrady na Malé
Straně. Na Jíloviště jsem se přistěhoval v roce 2000.
Jako neuvolněný starosta působím v současném

zastupitelstvu obce od roku 2014. Za náš největší úspěch považuji zabránění
zrušení nájezdu na Prahu a rušení autobusových zastávek, získání dotací a zve-
lebování Jíloviště. V následujícím volebním období se v případě zvolení budu
ucházet o pozici starosty. Rádi bych dokončili rozpracované projekty, především
veřejné sportoviště, rozšíření vody, kanalizace, opravy dalších komunikací,
výstavbu hasičské zbrojnice. Všechny projekty realizovat nejlépe s dotacemi
jako to bylo doposud. 

RNDr. Jana Malá, CSc.
66 let / Biolog 

Na Jílovišti žiji téměř 40 let a v současné době
pracuji jako místostarostka na obecním úřadě.
V práci pro obec jsem uplatnila svoje manažer-
ské zkušenosti z předchozí činnosti ve vedoucí
funkci ve Výzkumném ústavu lesního hospodář-

ství a myslivosti, v.v.i., zejména při přípravě a zpracování dotací. V roce 1999,
tedy v době, kdy začaly snahy developerů  o změny územního plánu obce
o zástavbu krajiny, jsem byla spoluzakladatelkou „Sdružení občanů na
ochranu krajinné oblasti Jíloviště” a aktivně jsem se účastnila referenda.
Svou účastí v zastupitelstvu obce bych chtěla přispět nejen k uchování kra-
jiny, ale i k rozvoji obce po stránce vybavenosti, infrastruktury, společen-
ského a kulturního vyžití.

Ing. arch. Ivana
Doubková
57 let /
Architekt

Téměř 20 let pracuji
v soukromé architekto-

nické kanceláři manžela v oborech projektování,
technického dozoru, přípravy a financování staveb.
Na Jílovišti bydlím s rodinou od roku 2003. V sou-
časném volebním období jsem se v zastupitelstvu
především věnovala všemu, co souvisí s mým obo-
rem.

Miroslav Petřík, DiS.
39 let / Profesionální hasič

Na Jílovišti žiji od dětství. Vystudoval
jsem vyšší odbornou školu hasičskou se
zaměřením na prevenci rizik a záchra-
nářství. Spolu se svými kamarády jsem
v útlém dětství, po založení družstva

mladých hasičů, vstoupil do místního hasičského sboru. V současné
době působím v hasičském sboru jako náměstek starosty sboru
dobrovolných hasičů a zástupce velitele výjezdové jednotky.
Působení u dobrovolných hasičů mne dovedlo až k mému nyněj-
šímu povolání profesionálního hasiče, které vykonávám již devate-
náctým rokem. Jelikož žiji na Jílovišti celý život, záleží mi na tom, co
se v naší obci děje a jak se rozvíjí. Proto bych se i do budoucna rád
podílel na jejím rozvoji, jak po stránce kulturní i společenské, tak i po
stránce obslužnosti, bezpečí a kvality života pro naše občany.

Ing. Petr Rögner
67 let / Ekonom 

Na Jílovišti žiji již 10 let a členem Sdružení Jíloviště pro
občany jsem od jeho počátků. Troufám si proto srovnat
výrazné zlepšení životních podmínek v obci za posled-
ních několik let oproti období, kdy jsem se do obce
nastěhoval. Jsem členem zastupitelstva a soustředím

se především na práci v sociální komisi. Od června 2018 jsem v důchodu, předtím
jsem pracoval v zahraniční bance jako nezávislý ombudsman zodpovědný za řešení
vážných stížností jejich klientů. Rád bych proto zúročil svoje dlouholeté pracovní
zkušenosti a pokusil se řešit problémy seniorů v obci. Na jedné straně jsme během
posledního čtyřletého období v zastupitelstvu jistě hodně odpracovali pro naše nej-
mladší občánky a jejich rodiče, na druhé straně však ještě dost dlužíme našim seni-
orům. A právě v této oblasti bych se chtěl pokud možno co nejvíce realizovat. V sou-
kromí mám stále rád přírodu, turistiku, jízdu na kole a samozřejmě svoje nyní již
čtyři vnučky.

František Andres
23 let / Živnostník

Na Jílovišti žiji už od narození,
živím se jako umělecký kovář,
zámečník a zemědělec. Dělám
to hlavně proto, že mě to baví
a bohužel v dnešní době už je

takových lidí málo. Mám rad práci, která je za mnou vidět
a kterou lidé ocení. Náš rod je hluboce zakořeněn do této
obce už po několik generací a staletí.
Jsem člověk, který se skoro každému snaží pomoct, vyjít
vstříc a udělat kompromis. „Chovej se k lidem přesně, tak
jak chceš, aby se oni chovali k tobě. “
Rad bych výrazně přispěl na kulturním rozvoji, spokoje-
nosti občanů a postupné obnově naší obce a zároveň
zanechal přírodu kolem nás.

Ing. Petr
Sporer
50 let / 
Dopravní 
specialista

Na Jíloviště jsme se přestěhovali před čtrnácti
lety a jsem rád, že jsme zde našli dobré sousedy
a děti kamarády. Nejsem sice úplně společenský
typ, ale těší mě, že zde sousedé i přes různé roz-
pory spolu komunikují, sdružují se a podnikají
různé akce. Před čtyřmi lety jsem byl osloven
sdružením Jíloviště pro občany, abych se stal
jeho členem. Jako kandidát jsem do zastupitel-
stva nebyl zvolen, přesto se na jeho činnosti
podílím jako člen mediální komise a většinou
i zapisovatel na jeho zasedáních. Chci kandido-
vat i v následujících volbách a mým zájmem je
především doprava – udržení veškeré tranzitní
dopravy na Strakonické a přinejmenším zacho-
vání úrovně veřejné dopravy. Autobusové spo-
jení do Všenor a Dobřichovic je i mým osobním
cílem pro následující volební období.

Ing. Jan Vorel
40 let / Informatik 

Již 4 generace je naše rodina aktivní
součástí obce Jíloviště, již po několik
volebních období jsem členem zastupi-
telstva obce. Profesně se více jak 10 let
věnuji internetovým technologiím a on-

line marketingu. Jsem jednatelem společnosti IPC Corporation s.r.o.,
kde vedu tým odborníků na internetové technologie. Umíme využít
internet pro obchodní prospěch našich klientů a partnerů.
Věnujeme se webinářům a on-line vzdělávání. Ve volném čase se
věnuji turistice, lyžování a dalším sportům, jsem předsedou revizní
komise Středočeského kraje v Klubu českých turistů, vedu v Jílovišti
dětský turistický oddíl, se kterým pravidelně pořádáme tábory
a výlety do okolí. Na lyžích jsem členem výboru Interski ČR, organi-
zace sdružující všechna akreditovaná lyžařská školicí zařízeni včetně
univerzit. Současně jsem aktivním závodníkem v alpských disciplí-
nách v kategorii Masters. Rád bych, aby Jíloviště bylo příjemným
místem pro život. Záleží mi na budoucnosti obce a chci se na dění
v obci aktivně podílet. Mým cílem je, aby obec Jíloviště byla kultur-
ním, společenským a sportovním centrem uprostřed pěkné přírody
nedaleko hlavního města Prahy a okolních aglomerací. Jsem pře-
svědčen, že vím, jak udržet rozvoj a zvýšit prosperitu obce při zacho-
vání příjemného prostředí a krajiny v okolí naší obce.

Ing. Ivan
Hilgert
56 let /
Podnikatel

Do Jíloviště jsme se přistěhovali s rodinou
před 18 lety, v roce 2007 jsme do Jíloviště
přesunuli i své podnikání. Přeji naší obci,
aby si zachovala svůj zcela výjimečný ráz
malé obce v blízkosti krásné přírody a při
tom s dobrou dostupností do hlavního
města. Rád bych, aby obec pokračovala
v trendu posledních let – maximální vyu-
žívání všech dostupných finančních zdrojů
pro rozvoj infrastruktury, komunikací
a služeb. Zároveň chci v obci podporovat
rozvoj kulturních, společenských a spor-
tovních aktivit, aby se naplno využil výji-
mečný potenciál, který zde máme k dis-
pozici.

Marie
Hrubá
58 let /
Účetní

Na Jílovišti bydlím od roku 1966, takže přes
půl století. Vzhledem k tomu, že jsem
v letech 1983 až 1989 pracovala na poště
v Jílovišti, bylo mi umožněno "nahlédnout"
do všech domácností, mohu tedy říci, že
"staré" Jíloviště znám. A teď, v tomto voleb-
ním období, kdy pracuji jako referentka OÚ
Jíloviště, jsem lépe poznala všechny naše
spoluobčany. Bohužel ze své pozice kandi-
dovat nemohu, ale chtěla bych, aby voliči
velice dobře zvážili svou volbu a dali pozor
na rádoby „lidumily“, kteří nechtějí to dobré
pro občany, ale hlavně sobecky sami pro
sebe. Přeji všem, aby se v Jílovišti dobře žilo,
uprostřed krásné přírody Brdských lesů.
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

CO BYCHOM RÁDI DOKONČILI
V NÁSLEDUJÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ?

n Dokončení výstavby veřejného sportoviště
n Rozšíření vodovodní a kanalizační sítě (zejména oblasti 

Fr. Smolíka a v dalších částech Jíloviště)
n Rozšíření veřejného osvětlení a obecního rozhlasu
n Výstavba nové hasičské zbrojnice s využitím dotace
n Oprava a rekonstrukce dalších obecních komunikací (ulice

Zahradní, Na Hájensku, Souběžná, Lomená, K Vodárně a další)
n Oprava fasády Obecního úřadu
n Pokračování opravy zdi hřbitova
n Vybudování sběrného dvora a koncepční řešení odpado-

vého hospodářství
Všechny tyto investiční akce chceme realizovat s maximálním
využitím dotací, podobně jako se nám to podařilo v tomto kon-
čícím volebním období.

CO DALŠÍHO BYCHOM CHTĚLI PRO OBČANY
JÍLOVIŠTĚ UDĚLAT?

n Územní plán – dohled nad dodržováním a respektováním
platného územního plánu

n Doprava 
• zachování neprůjezdnosti obce, regulace dopravy (optima-

lizace) přes obec
• zachování stávajícího systému sjezdů a nájezdů na

Strakonickou, zamezení zrušení nájezdu na Prahu
• zamezit výstavbě doprovodné (paralelní) komunikace
• zachování autobusových zastávek na Strakonické I4
• tranzitní dopravu svést v maximální možné míře na

Strakonickou
• spolupráce na projektové dokumentaci rekonstrukce

Všenorského mostu
• semafory a další dopravní opatření na frekventovaných

místech Pražské
• zajistit autobusovou linku do Dobřichovic, Let a Všenor
• prosazovat opatření ke snížení hlukové zátěže způsobené

dopravou
• dokončení kamerového systému v obci – kamerový dohled

parkování u cukrárny

n Služby
• snaha o zřízení ordinace praktického lékaře
• zajištění sortimentu základních potravin v obci
• informovanost občanů (web, Zvonice, Facebook, vitríny,

mail, SMS, obecní rozhlas)
• transparentní hospodaření, rozklikávací rozpočet na webu

obce
• Obecní úřad otevřený a přátelský ke všem občanům

Jíloviště
• podpora provozu Mateřské školky a pobočky České pošty
• zachování dohledu Městské policie Řevnice v obci
• další vylepšení obsahu Zvonice
• podpora seniorů

donášková služba potravin ve spolupráci s internetovými
obchody
terénní a pečovatelské služby pro osamělé seniory

n Podpora kulturního života v obci
• akce k 700 letům od první zmínky Jíloviště v roce 2019
• organizace a zajištění podzimního posvícení
• pořádání obecního plesu

n Podpora sportovního života
• účast na Hrách bez hranic
• podpora Závodu do vrchu Zbraslav – Jíloviště
• úprava bývalého areálu tábora na lesopark

n Podpora spolků
n Pokračovat v zapojení obce ve Svazu obcí Mníšeckého 

regionu

A CO JSME NESTIHLI A NA ČEM CHCEME
PROTO PRACOVAT?

n Zvýšení motivace občanů pro přihlášení se k trvalému
pobytu v Jílovišti

n Řešení vlastnických vztahů pod obecními komunikacemi
n Aukce elektřiny a plynu pro občany
n Vybudováni sběrného dvora pro občany 

Vážení občané,
posuďte sami, kolik se nám z toho, co jsme představili ve svém volebním programu v roce 2014,
podařilo zrealizovat. Myslíme si, že se za svou práci v zastupitelstvu v posledních čtyřech letech
nemusíme stydět. Pochopitelně jsme i některé věci nestihli dokončit nebo se nám je nepoda-
řilo vyřešit. 

Co Vám tedy můžeme nabídnout? Naše odhodlání věnovat i dále svůj čas a mnohaleté zkuše-
nosti z našich profesí pro práci ve prospěch občanů Jíloviště i v následujícím čtyřletém voleb-
ním období. Chceme, aby se Jíloviště proměnilo ve skutečně moderní a přátelskou obec pro
všechny její občany. 

Za JPO – všichni členové
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ZVONICE

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


