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„Pražská“ voda

Okrašlovací spolek

Mníšecký region - Voznice

Hasiči

Obecně závazná vyhláška

Rekonstrukce ulice Lipové byla dokončena. 
Fotografie ukazují stav před rekonstrukcí a po ní.
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi pozdravit vás před dobou dovole-
ných a prázdnin a seznámit vás s novinkami
a informacemi z obce Jíloviště.

AKTUÁLNĚ Z OBECNÍHO ÚŘADU
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: 

è Pražská voda
Obec Jíloviště se společně s ostatními obcemi
v regionu, které se zapojily do projektu „Záso-
bení Mníšeckého regionu pitnou vodou“ připo-
jila na pražskou vodu 18. 4. 2016. Byl tak dokon-
čen projekt, který začal podpisem smlouvy o vytvoření Dobro-
volného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy ze dne 9. 11. 2010.

Po úspěšných vyjednáváních se podařilo dohodnout levnější
vodné a stočné o 5 %. Pro běžnou rodinu se jedná o úsporu
cca 300 - 500,- Kč ročně.

Jedná se o významnou změnu pro obec, která výrazně zvyšuje
komfort poskytování základních potřeb pro občany Jíloviště, záro-
veň jistě zvyšuje hodnotu všech nemovitostí, protože napojení
nemovitosti na nezávislý vodovodní řad jistě přidává na bonitě
realit. Jinak v posledních dnech se připravuje novela zákona
o vodách, která zdraží poplatky za odběr pozemní vody pro obce,
které využívají vrty, takže pokud by se obec nepřipojila na přiva-
děč, byl by nárůst jen z tohoto poplatku okolo 50,- Kč za rok. 

V následující tabulce se můžete seznámit s aktuálním podílem
jednotlivých obcí zapojených do projektu, podíl Jíloviště byl již
uhrazen. Nově se do projektu zapojily obce Klínec a Trnová, které
svoje připojení teprve budují.

Celkové náklady projektu dosáhly částky cca 180 mil. Kč, kdy roz-
díl mezi příspěvky obcí a celkovou sumou byl dotován z Evropské
unie - fondu Soudržnosti, operačního programu Životní prostředí.
Jistě občany zajímá, jaká je pražská voda v porovnání s předchozí
– jílovišťskou z obecních vrtů. Na webu Jíloviště proběhla anketa,

jak občané hodnotí kvalitu pražské vody
(podrobné výsledky najdete v sekci ankety na
konci slova starosty) vbgfczw:

Zúčastnilo se 69 hlasujících, přičemž pro lepší
nebo stejnou vodu hlasovalo 57 %. 
Jaké je laboratorní porovnání se dozvíte z násle-
dující tabulky. Rozdíl je na první pohled ve dvou
parametrech: voda je výrazně měkčí (vodivost),
ale má vyšší podíl chlóru. Laboratorní zkoušky
budeme opakovat a rozšíříme je ještě o obsahy
minerálů a dalších složek.

è Řád pohřebiště
Obec schválila nový řád pohřebiště, který upravuje provoz,
správu, provozní dobu, poplatky spojené s pohřebištěm. Jednalo
se o technickou novelu, která aktualizovala stávající Řád pohře-
biště. Poplatky spojené s užíváním pohřebiště zůstaly téměř
nezměněny.

è Mateřská škola 
Probíhá výstavba mateřské školy, kterou staví firma Pradast, za
obec dozoruje TDI – pan Ing. Martin Kučera, za investora Ing. Arch.
Ivana Doubková.

Obec na výstavbu mateřské školy čerpá dotaci ve výši
cca 5 mil. Kč., kterou jsme získali po dlouhých jednáních
v letech 2014 – 2015 z programu rozvoje MŠMT.

Slovo starosty
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Stavba probíhá dle plánu a mateřská škola by měla být dokon-
čena v průběhu července letošního roku. V současné době pro-
bíhá druhé kolo výběrového řízení na ředitelku mateřské školy,
které má být ukončeno v polovině června. V případě úspěšného
(velmi pravděpodobného) výběru kandidáta na tuto pozici, bude
nová ředitelka jmenována jako statutární zástupce příspěvkové
organizace – „Mateřská škola Jíloviště“ a začne plnit své zákonné
povinnosti. 

Počítáme s tím, že v průběhu měsíce července začne oficiální
zápis uchazečů do mateřské školy. Budeme samozřejmě upřed-
nostňovat jílovišťské děti a teprve potom děti z okolních obcí.
Platí přednost přijetí 5-ti dětí z obce Klínec, ke které se obec zavá-
zala již před rokem na základě dohody mezi obcí Jíloviště a Klínec.

Otevření MŠ plánujeme od nového školního roku, tj. od 1. 9. 2016.
Věříme, že se našim dětem ve školce bude líbit a že splněním
tohoto dlouhodobého požadavku našich jílovišťských rodičů
naplníme jejich očekávání a dodržíme naše předvolební sliby.

è Lipová
Dokončujeme rekonstrukci komunikace Lipová, která byla zahá-
jena koncem března a měla by být dokončena v průběhu měsíce
června. 
Na rekonstrukci ulice Lipová obec čerpá dotaci ve výši cca
4,8 mil. Kč., kterou jsme získali v roce 2015 z programu
SFORM Středočeského kraje.
Věříme, že během stavby se podařilo vyřešit většinu problémů,
které byly spojeny s napojením jednotlivých nemovitostí na pro-
bíhající výstavbu komunikace a že nová podoba Lipové přinese
vyšší komfort bydlení všem spoluobčanům, kteří zde bydlí.

è Ulice U Hřiště
Počátkem letošního roku obec zažádala o dotaci na rekonstrukci
komunikace U Hřiště v rámci programu rozvoje obcí Středočes-
kého kraje. Tato ulice je v kritickém stavu a je to jediná příjez-
dová komunikace k dokončované mateřské škole. Proto její
rekonstrukce je nezbytná a pro provoz školky nevyhnutelná.
Občané byli s návrhem nové podoby komunikace seznámeni
(jako je pravidlem u všech prováděných staveb v obci) na spo-
lečném jednání za přítomnosti zastupitelů, občanů, architekta
v rámci zasedání zastupitelstva obce Jíloviště. Jejich připomínky
byly zapracovány do projektu. V souvislosti s touto výstavbou
obec požádala o přidělení dotace v rámci programu rozvoje
obcí Středočeského kraje. Tuto dotaci jsme získali.

Na rekonstrukci ulice U Hřiště obec čerpá dotaci ve
výši cca 0,5 mil. Kč., kterou jsme získali v roce 2016
z programu FORM Středočeského kraje.

V současné době probíhá příprava výběrového řízení na dodava-
tele stavby. Vyhlášení výběrového řízení předpokládáme v prů-
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běhu června. Zahájení rekonstrukce záleží na sladění termínů
vyplácení dotace jeho poskytovatele s požadavky na způsob
a termíny jejího čerpání. Pokud to podmínky čerpání dotace
umožní, rádi bychom komunikaci rekonstruovali ještě do otev-
ření mateřské školy, tedy do 31. 8. 2016, jinak nejpozději
v průběhu září.

è ČOV (Čistírna odpadních vod), kouřové
zkoušky

Od přijetí nového územního plánu informujeme spoluobčany
o krocích, které je nezbytně nutné provést v souvislosti s omezu-
jící podmínkou výstavby v obci Jíloviště. A sice: 

Jakákoliv nová stavba v Jílovišti nebude povolena, dokud
obec nerealizuje intenzifikaci čistírny odpadních vod.

Ihned po schválení nového územního plánu (konec roku 2015)
začala obec intenzivně pracovat na požadavku intenzifikace
ČOV. Nezbytnou podmínkou intenzifikace ČOV je i zcela
nezbytné omezí nátoku balastních a dešťových vod do ČOV.

Proč tomu tak je? 
V době, kdy přijdou do obce návalové deště (nebo prostě prší),
zvýší se přítok obyčejné dešťové vody do ČOV až 6-ti násobně proti
běžnému stavu, z ČOV se vyplaví veškeré bakterie, které jsou
nezbytné pro její fungování, často čistička přeteče a nastane de
facto krizový stav, kdy ČOV zkolabuje. Na tuto skutečnost opako-
vaně upozorňoval VAK Beroun, inspekce ŽP i Vodosprávní úřad Čer-
nošice a požadují nápravu, a to v přímém souběhu s intenzifikací
ČOV. V obci Jílovišti není jednotná (společná dešťová a splašková)
kanalizace, a proto není možné svádět dešťové vody do kanalizace
splaškové. Navíc parametry ČOV nepočítají s vysokým nátokem
balastních a dešťových vod a ani výhledově ji nelze uzpůsobit tak,
aby fungovala bez výrazného omezení nátoků těchto vod.

Co to znamená? 
Znamená to, že samotná intenzifikace ČOV bez vyřešení pro-
blému s dešťovými vodami zákaz výstavby v Jílovišti nevyřeší.

Kde problém vzniká?
Dešťové a balastní vody se dostávají do ČOV přes splaškovou
kanalizaci. Do této kanalizace přitom mohou být napojeny
pouze kanalizační přípojky nemovitostí. V případě Jíloviště je
více než 30 nemovitostí napojeno buď úplně nebo částečně
svou dešťovou kanalizací do splaškové kanalizace. Prostě voda
z okapů teče do splaškové kanalizace a pak do ČOV a když prší,
tak přestane ČOV fungovat.

Jak řešíme problém?
Již v minulé Zvonici jsme popisovali, že dne 9. 3. 2016 proběhly
na kanalizačních řadech v obci kouřové zkoušky, které proká-
zaly, že skutečně z některých nemovitostí je odváděna dešťová
voda do splaškové kanalizace (nebo na obecní komunikace).
Jaký je důkaz, že konkrétní nemovitost svádí vodu z okapů do
splaškové kanalizace? Do kanalizace v blízkosti nemovitosti je
zaveden modrý neškodný plyn. Pokud jsou svody z okapů sve-
deny nesprávně, je zřetelně vidět modrý kouř, který uniká
z těchto okapů a ty jsou tedy evidentně propojeny se splaško-
vou kanalizací.

Proč jsme občanům psali dopis ohledně kouřových zkoušek?
Majitelům nemovitostí, kde bylo zjištěno napojení dešťových
vod na splaškovou kanalizaci, jsme ve spolupráci s VAKem
Beroun zaslali informační dopis s výzvou, aby provedli opatření
k likvidaci dešťových vod na svém pozemku, případně se napo-
jili na dešťovou kanalizaci (pokud to jejich poloha umožňuje). 
Chceme zdůraznit, že si plně uvědomujeme, že ve většině pří-
padů samotní majitelé nemovitostí vůbec netušili, že by něco
porušovali nebo že mají něco zapojeno špatně. V mnoha přípa-
dech domy buď s touto chybou již koupili nebo firma, která dům
stavěla, zamlčela pravé napojení a „zlevnila“ si náklady.
Proto chceme postupovat v dohodě s majiteli nemovitostí
a s každým samostatně projednat technické i termínové mož-
nosti nápravy. V žádném případě zatím nehodláme sáhnout
k jakýmkoliv sankcím či pokutám. Problém ale samozřejmě řešit
musíme a tak aktivní vzájemný přístup v této věci bude jistě
výhodou pro obě strany.

Jaký je harmonogram intenzifikace ČOV?
þ Stanovení nutných kroků k intenzifikaci ČOV: .................................................................................................. říjen 2015 – splněno
þ Konzultační schůzky s dotčenými orgány, stanovení podmínek 

pro odstranění podmínky intenzifikace ČOV v územním plánu: .................................................................. do února 2016 – splněno
Co ze schůzek vyplynulo, že je potřeba?
þ studie na intenzifikaci ČOV ................................................................................................................................................. splněno
þ schválení studie a dalšího postupu dotčenými orgány ....................................................................................................... splněno
þ řešení problému balastních a dešťových vod ..................................................................................................................... probíhá
þ zadání projektové dokumentace na intenzifikaci ČOV s parametrem nárůstu cca 200-250 občanů .................................... splněno
o podání žádosti o dotaci ..................................................................................................................................................... září 2016
o podmíněné vydávání stavebního povolení ....................................................................................................... do konce roku 2016
o samotná realizace projektu a kolaudace ............................................................................................................................ jaro 2017
o žádost o odstranění podmínky intenzifikace ČOV z ÚP ................................................................................................. duben 2017
o vymazání podmínky .......................................................................................................................................................... září 2017
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Vážení spoluobčané, jak vidíte z předchozích řádků, realizace
opatření na intenzifikaci ČOV je poměrně složitá a termíny jsou
šibeniční. Pokud bychom nestihli letos na podzim vyhlášenou
dotaci, další bude až příští rok a vše se nám posune. Samozřejmě
není také jisté, že dotaci získáme. 

è Poznámka k dani z nemovitosti
V minulých dnech jsme všichni obdrželi složenky k zaplacení
daně z nemovitosti. Zdůvodnění kroku obce ke zvýšení koefici-
entu, na základě čehož došlo k navýšení daně jsme již zveřejnili
opakovaně v minulých Zvonicích, ale z těch hlavních důvodů
jmenujme:
n Iintenzifikace ČOV s minimálně 25 % spoluúčastí obce
n Provoz obecní pošty
n Provoz školky
n Realizace projektů pro zlepšení úrovně bydlení v obci a její rozvoj

(oprava komunikací, hřbitova, rozšíření kanalizace, přípojek
vody, oprava budov ve vlastnictví obce, zejména obecního
úřadu. Hasičské zbrojnice a obecního vodojemu atd.).

n Nižší výběry daní - menší příjmy pro obec

U běžných nemovitostí došlo k navýšení v řádu stovek korun.
Naproti tomu obec schválila kompenzaci ve výši vodného
a stočného. Byla vyjednáno snížení celkové ceny za vodné
a stočné o 5 %. Pro běžnou rodinu znamená toto snížení, jak
jsem psal, úsporu cca 500,- Kč za rok. Je tedy zřejmé, že zvýšení
koeficientu se nedotklo sociálně slabších občanů, protože obec
toto navýšení citlivě vykompenzovala snížením ceny za vodné
a stočné. Samozřejmě v případě majitelů rozsáhlejších nemovi-
tostí bylo zvýšení daně výraznější, ale domníváme se, že v těchto
případech nejde o sociálně slabé spoluobčany a jejich solidarita
s ostatními ve formě vyšší daně neohrozí jejich životní úroveň.
Pokud by takový případ nastal, doporučujeme obrátit se na soci-
ální výbor obecního úřadu s žádostí o vyplacení mimořádného
příspěvku ze sociálního fondu, který je pro tyto účely v rámci
rozpočtu obce zřízen.

Vážení spoluobčané, domníváme se, že kdo chce, tak vidí, jak se
naše obec mění. Přibývají opravené komunikace a chodníky,
veřejná prostranství jsou čistá a upravená, pokud občané mají
připomínky, snažíme se je řešit, předáváme informace, pořá-
dáme ankety, komunikujeme s občany.

Za dobu působení nového vedení obecního úřadu jsme zaří-
dili a získali čtyři z pěti podaných dotací v celkové výši cca
11 mil. Kč

Obec však musí platit spoluúčast na realizaci těchto projektů ze
svých prostředků obvykle ve výši 5 -20%. Z tohoto pohledu se
domníváme, že vyšší výnos daně z nemovitostí (která jako
jediná daň je 100 % příjmem obce) do obecního rozpočtu, je
částka, kterou každý z nás přispěje na rozvoj Jíloviště – našeho
domova.

è Vyhláška o veřejném pořádku
Na 26. zasedání zastupitelstva byla schválena obecní vyhlášku
o udržování čistoty, pořádku a klidu v obci Jíloviště.

Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob,
které se trvale nebo dočasně zdržují na území obce Jíloviště
nebo vlastní či užívají na území obce nemovitost, dále podnika-
telů a právnických osob, kteří zde trvale nebo dočasně vyvíjejí
svou podnikatelskou činnost, která zasahuje nebo by mohla
zasáhnout do veřejného pořádku a čistoty obce.

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství.

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje pravidla pro chov hos-
podářských zvířat a jeho pohyb na veřejných prostranstvích.

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje, které činnosti by
mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti zdraví a majetku, lze
vykonávat pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených.
V zájmu péče o životní prostředí je touto vyhláškou upraven
způsob a postup při zajišťování veřejného pořádku, čistoty
a vzhledu veřejných prostranství na celém území obce. V sou-
ladu se všeobecným zájmem na udržení a ochrany veřejného
pořádku v obci se stanovují touto vyhláškou opatření, jejichž
účelem je zajištění zdraví a bezpečnosti osob, majetku a veřej-
ného pořádku v obci.

Text vyhlášky je přílohou této Zvonice, najdete ji rovněž na
webu Jíloviště. Důležité je zejména:

Ustanovení k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku
1. Noční klid v obci je stanoven na dobu od 22.00 hod. do 06.00

hod. V tomto čase je povinností každého zachovat klid a ome-
zit hlučné projevy.

2. Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, je
používání hlučných strojů. Hlučné práce není možné vykoná-
vat v pracovních dnech od 20.00 hodin do 22.00 hodin a od
06.00 hodin do 07.00 hodin, ve dnech pracovního volna od
18.00 hodin do 22.00 hodin a od 06.00 hodin do 08.00 hodin
a ve dnech pracovního klidu a dnech státem uznaných
svátcích v době od 12.00 hodin do 22.00 hodin a od 06.00
hodin do 08.00 hodin.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa
pracovník poštovní přepážky obecní pošty
V souvislosti s převzetím pobočky obecní pošty do správy obce
od 1. 1. 2017, vyhlásila obec výběrové řízení na obsazení pra-
covního místa pracovník poštovní přepážky obecní pošty. Ter-
mín podání přihlášek je do 30. 6. 2016 a znění je přílohou Zvo-
nice.
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INFORMACE Z OBCE
Jak jsme již občany informovali dopisy do schránek, na webu Jíloviště, na informačních deskách, mailem, sms a obecním rozhlasem
začala koncem května rekonstrukce rychlostní komunikace R4. Najdete zde informace dodavatele stavby o 2. až 4. etapě a omezeních
s tím spojené. Co je zřejmé?

Od 9. 6. do 13. 7. bude uzavřen sjezd na Jíloviště od Prahy, takže do Jíloviště z Prahy se dosta-
neme buď přes Řitku nebo přes Všenory (výjimku do 30.6. budou mít pouze autobusy PID).

Od 1. 7. do 13. 7. bude uzavřen sjezd na Jíloviště pro veškerou dopravu (včetně autobusů).

Sledujte nadále informace na webu Jíloviště, na informačních
cedulích, zejména co se týká změn v autobusové přepravě. V této
souvislosti ještě jedna důležitá informace a sice díky dopravnímu
omezení, kdy občané bez dálniční známky budou muset využívat
zpoplatněný úsek rychlostní komunikace do Řitky a z Řitky, nebu-
dou muset dálniční známku kupovat, mají zde udělenou výjimku.
Na závěr snad jen, že je nezbytné aby tyto práce proběhly a že
budeme mít kvalitnější silnici na cestě domů.

Mapa stávajícího omezení:

Etapa 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 6. – 4. 7. 2016
Bude probíhat oprava pravé části vozovky pravého jízdního pásu
a provoz bude veden v režimu 2 + 1 v levém jízdním pásu a jed-
ním pruhem v levé části pravého jízdního pásu.
Související omezení:
Odpočívka „Cukrák“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UZAVŘENA
AZ „Jíloviště, Cukrák“ ve směru Mn. Pod Brdy . . . . . . . . . . . . ZRUŠENA 
Vjezd do lokality „Cukrák“. . . . . . . . UZAVŘEN (dohoda ČTÚ a stavby)
Sjezd „Jíloviště“ v km 8,210 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UZAVŘEN 

PRO BUS V PROVOZU do 30. 6.
AZ „Jíloviště, hl. silnice“ ve směru Mn. pod Brdy .. . . . . . . . . ZRUŠENA
Vyznačení objízdné trasy pro sjezd „Jíloviště“ PS dále po silnici I/4 a D4
na Exit 14 „Řitka“ a dále zpět po D4 směr Praha na Exit 9 „Jíloviště“ 

Etapa 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 7. – 13. 7. 2016
Bude probíhat pokládka obrusné vrstvy v celé šíři pravého jízdního
pásu a provoz bude veden v režimu 2 + 1 v levém jízdním pásu.
Související omezení:
Odpočívka „Cukrák“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UZAVŘENA
AZ „Jíloviště, Cukrák“ ve směru Mn. Pod Brdy .. . . . . . . . . . . . ZRUŠENA
Vjezd do lokality „Cukrák“. . . . . . . . . UZAVŘEN (dohoda ČTÚ a stavby)
Sjezd „Jíloviště“ v km 8,210 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UZAVŘEN
AZ „Jíloviště, hl. silnice“ ve směru Mn. pod Brdy .. . . . . . . . ZRUŠENA
Vyznačení objízdné trasy pro sjezd „Jíloviště“ PS dále po silnici I/4 a D4
na Exit 14 „Řitka“ a dále zpět po D4 směr Praha na Exit 9 „Jíloviště“ 

Etapa 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 7. – 19. 7. 2016
Budou probíhat dokončovací práce v pravé části vozovky pravého
jízdního pásu a provoz bude veden v režimu 2 + 1 v levém jízdním
pásu a jedním pruhem v levé části pravého jízdního pásu.
Související omezení:
Odpočívka „Cukrák“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UZAVŘENA
AZ „Jíloviště, Cukrák“ ve směru Mn. Pod Brdy.. . . . . . . . . V PROVOZU 
Sjezd „Jíloviště“ v km 8,210 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V PROVOZU
AZ „Jíloviště, hl. silnice“ ve směru Mn. pod Brdy .. . . . . . . . . ZRUŠENA

Stavba: „Silnice I/4 Zbraslav – Jíloviště, pravá strana – oprava povrchu“
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SLOVO STAROSTY

Značky instalace
Na základě četných žádostí spoluobčanů, jsme instalovali doda-
tečné dopravní značení na ulici Pražská v prostoru před cukrárnou
a v místě podélného stání před restaurací Pod Lesem. Věříme, že
budeme navzájem natolik ohleduplní, abychom dodržování
těchto značek respektovali v první řadě my jako občané Jíloviště
(a šli tak vzorem návštěvníkům Jíloviště) tak, aby nedocházelo ke
stání na chodnících, nebylo bráněno průchodu občanů, průjezdu
kočárků a výjezdu aut z garáží a pozemků.

Opravy místních komunikací
Přestože byla poměrně mírná zima, opravili jsme nejhorší výtluky
na všech obecních komunikacích. Uvědomujeme si, že se nejedná
o dokonalou nápravu chatrného stavu komunikací, ale ty nejhorší
díry snad byly opraveny.
Rovněž se nám po roce podařilo přimět SÚZ k opravě povrchu
vozovky v okolí Všenorského mostu. Do podzimu by měla být
opravena i část vozovky Všenorská před nově opraveným chodní-
kem u vjezdu do Celní školy, kde se pravidelně tvoří kaluže.

Koše na psí exkrementy
V průběhu června budou nainstalovány odpadkové koše na psí
exkrementy. Po zkušebním období, můžeme počet odpadkových
košů i zvýšit. Prosíme pejskaře, aby koše využívali a za svými psími
miláčky uklízeli.

Akce v září
V září obec připravuje jako každý rok 2 zajímavé akce a jednu výji-
mečnou událost:

n 1. září – slavnostní otevření mateřské školy
n 3 – 4. září: přehlídka historických vozidel 49. ročníku závodu

Zbraslav – Jíloviště, jehož tradice v Jílovišti byla v loňském roce
zásluhou pana starosty obnovena po složitém jednání se sta-
rostkou Zbraslavi a pořadateli závodu.

• 24. 9. – posvícení obce Jíloviště na hřišti – pořádají letos hasiči ve
spolupráci s obcí

Prosíme občany, aby:
splnili své poplatkové povinnosti za odpad v roce 2016 a další
poplatkové povinnosti.

Dovolujeme si občanům, kteří tak již neučinili, připomenout, aby
dodatečně splnili poplatkové povinnosti za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu na rok 2016. Znění vyhlášky, včetně podmí-
nek pro osvobození od platby, najdete na webu obce nebo na
obecním úřadě. Tento poplatek byl stanoven ve výši 605,- Kč za
poplatníka a byl splatný do 30. 4. 2016. Po úhradě poplatku je
nutné, aby si občané vyzvedli na obecním úřadě samolepící etiketu
s čárovým kódem, který si nalepí na popelnici kvůli identifikaci
uhrazené platby a zajistili si tak vývoz popelnice do konce roku. 
Do tohoto data bylo nutné rovněž uhradit místní poplatek ze psů
a sice za prvního psa 250 Kč, za druhého a každého dalšího psa
375 Kč, za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
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èANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ – www.jiloviste.cz

Výsledky ankety "Kvalita pitné vody" (uvedeno rovněž v článku
v textu)
Otázka zněla: Jak hodnotíte kvalitu pražské vody proti předchozí?
Výsledek: Kvalita pražské vody proti předchozí
Lepší – 45 % Horší – 30 % Stejná – 12 %

Neumím posoudit – 13 %
Zúčastnilo se 69 hlasujících, přičemž pro lepší nebo stejnou vodu
hlasovalo 57 %. 
è Bude zahájena anketa 
Jakou preferujete provozní dobu obecní pošty od 1. 1. 2017?
Anketa bude probíhat do 30. 6. 2016, prosíme občany, aby se
zúčastnili a hlasovali. Varianty:

jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 
70 Kč, za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba
výše uvedená 100 Kč.

Hrazení poplatků - poplatky uhraďte:
è poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty
è hotově do pokladny správce poplatků
è bezhotovostním převodem na běžný účet obce

č. 174002065/0300 u ČSOB, a. s., variabilní symbol u poplatku
za komunální odpad 1640XXX (chataři 16405XXX) a poplatku
ze psů 1641XXX (místo X doplňte své číslo popisné, chataři
číslo evidenční). 

Omlouváme se, pokud se někomu bude zdát, že poplatkové
povinnosti zveřejňujeme opakovaně, ale je to především kvůli
úspoře finančních prostředků, které následně obec musí vynaklá-
dat na upomínkovou a vymáhací agendu v souvislosti s poplatky
nezaplacenými.
Upomínkové řízení proběhne během června 2016.

è Aktuální nabídky aktivit všeho druhu v Jílovišti:
Je dobře, že se během několika minulých měsíců rozběhly různé
aktivity v Jílovišti. Zde najdete stručný přehled nabídky v Jílovišti:

n jóga (vede paní Hilgertová): pondělí a čtvrtek od 19 hod. – Hiko
n bodystyling (vede paní Teličková): úterý od 18 hod.- Restau-

race Spark
n živá hra na kytaru (hraje p. Balcárek): každá středa – Restau-

race Spark
n taneční kurzy - Restaurace Spark, termíny budou aktuálně zve-

řejňovány
n sledujte nabídky na kulturní pořady pro seniory

Milí rodiče nových občánků a prvňáčků z Jíloviště,

Srdečně zveme Vás, Vaše děťátko i Vaše blízké k účasti na slavnostním
odpoledni „Vítání občánků a nových školáků“ v neděli 11. 9. 2016 od 16:00 hodin.

Pokud se chcete s dětmi narozenými od září 2015 do srpna 2016 a těmi, které nastoupí v září 2016
povinnou školní docházku „Vítání občánků a nových školáků“ zúčastnit, nahlaste se do 31. 8. 2016
na obecní úřad paní M. Hrubé. 

Tak jsme se dočkali opravy "naší" Lipové ulice!
Po několikaletém neutěšeném stavu komunikace se nám krásně chodí a jezdí.
Velké poděkování a vděk patří p. starostovi ing. Vl. Dlouhému a p. místostarostce RNDr. J. Malé
za jejich pracovitost a obětavost.
Rovněž děkujeme zaměstnancům z firmy Hes za dobře odvedenou práci.
Lipová vypadá krásně! Spokojení Kyptovi

Pozvánka na vítání občánků
a žáků prvních tříd

Velký dík

ZVONICE 
Zpravodaj obce Jíloviště 
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Grafické zpracování: 
Mgr. Václav Hraba 
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Casus Direct Mail, a.s. 

- tiskové a mailingové služby
správce Vrtbovské zahrady 

na Malé Straně tel.: 272 088 350
www.casus.cz

varianta 1 stávající stav:
pondělí: 08:00 - 11:00, 15:00 - 17:00
úterý: 08:00 - 11:00, 15:00 - 17:00
středa: 08:00 - 11:00
čtvrtek: 08:00 - 11:00, 15:00 - 17:00
pátek: 08:00 - 11:00
celkem 21 hodin

varianta 3
pondělí: 08:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
úterý: 07:00 - 10:00
středa: 08:00 - 10:00
čtvrtek: 07:00 - 10:00 ,15:00 - 19:00
pátek: 08:00 - 11:00
sobota: 09:00 - 11:00
celkem 21 hodin

Varianta 2
pondělí: 08:00 - 11:00, 16:00 - 18:00
úterý: 07:00 - 10:00, 15:00 - 17:00
středa: 08:00 - 11:00
čtvrtek: 07:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
pátek: 08:00 - 11:00
celkem 21 hodin

Přejeme vám příjemné prožití dovolené a prázdnin.
Vladimír Dlouhý
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INFORMACE Z OBCE
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SPORT

TJ Jíloviště
Děti sehrály celkem 12 kol turnajových utkání, kde hrál “každý s kaž-
dým“. Hráči hrají 2x 10 minut s 5–10 minutovou přestávkou. Trenér
hráče střídá tak, aby vždy hráli 4+1. Na podzim končily turnajem na
Jílovišti a celkově šestým místem. Ve skupině C byla družstva:
SK Olympia Dolní Břežany „A“ a „B“
Spartak Průhonice, z. s.
Tělovýchovná jednota Jíloviště
SK Vrané nad Vltavou
Sokol Zvole, z. s.

První jarní zápas byl v sobotu 16. 4. 2016 ve Vraném, kde se podařilo
našim chlapcům udržet 3x bezbrankový výsledek a nedostat gól. 
Na zápasy 8. kola je rodiče odvezli v sobotu 23. 4. do Dolních Bře-
žan. V Břežanech nebyli na turnaj připraveni, mysleli si totiž, že je až
v neděli. Začátek se tedy trochu zdržel, ale našim chlapcům se
podařilo 3 zápasy vyhrát.

V neděli 1. 5. jsme hostili družstva přípravek u nás na Jílovišti.
Organizačně připravit turnajová utkání je pro každý klub náročné.
Kromě potřebného počtu rozhodčích zajišťuje pořádající klub
i branky o velikosti 2m x 3m nebo 2m x 5m, které se musí na Jílo-
viště vždy vypůjčit, aby se zápasy mohly hrát na třech minihřištích.
V tomto hodně pomáhají rodiče. Na domácím hřišti se našim
malým fotbalistům poměrně dařilo a i při prohraných zápasech
nebyly rozdíly ve výsledcích veliké.
10. kolo v neděli 15. 5. se hrálo na hřišti favoritů soutěže, hráčů
Spartaku Průhonice. Od nich naši kluci dostali 11 gólů.
Protože byla v soutěži dvě družstva z Dolních Břežan, odehrávalo
se 11. kolo v sobotu 21. 5. opět na hřišti v Břežanech. Pro naše
hráče se střídavou prohrou a výhrou. 
Závěrečná turnajová utkání byla na hřišti ve Zvoli v neděli 29. 5.
2016. Celkově si náš tým polepšil a skončil na 5. místě. 
Po návratu na Jíloviště připravili obětaví rodiče chlapcům „roz-

lučku“ se sezónou a trenérům velké
poděkování. To si zaslouží i rodiče a celý
fanklub naší přípravky, který byl na
zápasech našich malých fotbalistů za
každého počasí.

Podle výsledků FAČR, vyprávění rodičů
i hráčů připravila Fatková

Na fotografii z turnaje v Jílovišti v neděli
1. 5. 2016 
Zprava: trenér Vašek Janoušek, Honzík
Zych, Honzík Dalekorej, Štěpán Joch,
Dominik Čejka, Kuba Pastyrik, trenér
Michal Adamča. 
Sedící zprava: Péťa Dalekorej, Honzík
Velička, Lukášek Joch, Kája Petrák, Bára
Rokosová, David Ondráček a Nicolo
Dona.

„Benjamíni“  TJ Jíloviště skončili svou soutěž 2015–2016 
Praha – západ - Okresní přebor mladších přípravek – skupina C  

Celý sportovní svět zasáhla zpráva o smrti fotbalisty, který
ukončil svůj život skokem z okna v sedmém patře paneláku.
Byl ve své době vzorem moderního evropského obránce, který
každý zápas 90 minut "brousil pravou lajnu" od začátku do
konce. Český fotbalista, československý reprezentant, účastník
mistrovství světa roku 1982 ve Španělsku. V československé
reprezentaci odehrál 25 zápasů. Svou fotbalovou kariéru spojil
především s Bohemians Praha. Odehrál za ně 289 ligových
utkání a v nich vstřelil 19 gólů. Získal s Bomenians mistrovský

titul (1983) a zahrál si i semifinále poháru UEFA. Teprve pak
odešel na rok do Řecka, na dva do Švýcarska, ale ještě v létě
1989 se vrátil na svou poslední sezonu do „Ďolíčku“. V roce
2004 přišel na Jíloviště společně s Františkem Veselým, Zdeň-
kem Peclinovským a Frantou Adamíčkem co by velká posila,
a o dva roky později se ujal i trenérské funkce. V TJ Jíloviště pro-
žil čtyři plodné roky, na které nikdo z jílovišťských nezapo-
mene.              

Převzato z fotbaljíloviste.cz

Franta Jakubec 2016 .5 .27 † 1956 .4 .12٭
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Současnost - Středočeská vodárenská soustava 
Původ „pražské“ pitné vody souvisí s oblastí Dolního Pojizeří, tj.
s oblastí od soutoku Labe a Jizery, kde byla v roce 1914 uvedena do
provozu první vodárna Káraný, která zajišťovala zdravotně nezávad-
nou pitnou vodu pro Prahu. Voda je jímána studnami ze štěrkopís-
kových vrstev, menší část je z artéských vrtů. Dalším zdrojem je
povrchová voda z řeky Jizery, upravená umělou infiltrací.
Voda je do Prahy čerpána třemi výtlačnými řady, z nichž každý má
délku 23 km. Část vyrobené vody je předávána městům a obcím
v nejbližším okolí.

Největší podíl na přívodu pitné vody pro Prahu a velkou část Stře-
dočeského kraje má však vodní nádrž Želivka – Švihov. Jedná se
o největší vodárenskou nádrž v České republice a ve střední
Evropě, která byla uvedena do provozu v roce 1972. Její rozloha je
1602,6 ha, délka 39,1 km, celkový objem 309,0 mil. m³, povodí
1178,3 km². Přítoky jsou Želivka a potoky Martinický, Blažejovický
a Sedlický.
Dvěma odběrnými věžemi se odebírá povrchová voda z nádrže a
je vedena do úpravny, umístěné pod hrází. V úpravně se provádí
koagulace síranem hlinitým, následně se voda upravuje na rychlo-
filtrech. Podle aktuálního složení se také příslušně chemicky upra-

Minulost
Naši předkové by asi byli spokojeni. Záměr mít „pražskou“ vodu
v Jílovišti se naplnil. O této možnosti se v naší obci hovořilo celá
desetiletí. Už když se v padesátých letech prováděly stavební
úpravy v hotelu Hubertus nebo v roce 1997, kdy bylo obcím Jílo-
viště a Trnová nabídnuto společné zásobování pitnou vodou
z napojení na severní větev Posázavského vodovodu.
Tehdy zastupitelstvo obce doporučilo prověřit i možnost přiva-
děče pitné vody z městských částí Praha-Lipence a Zbraslav.
Historie vodovodu v Jílovišti začala podle zápisů v Pamětní knize
obce v roce 1974, kdy se začalo v důsledku stavebního rozmachu
v obci s projektováním vodovodu a kanalizace. 
V roce 1976 byla dokončena I. etapa výstavby a napojeny první
rodinné domky v okolí Krumperovy vily, u úpravny vody, kde byly
vrtané studny. Později bylo potřeba zdroje pitné vody opět posílit
a postupně byly zřízeny vrty u„Ruky“ a na „Jeptišce“. 
Koncem roku 2009 schválilo ZO, aby se Jíloviště stalo členem
Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy za účelem přípravy projektu
„Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou“. 
Pokud se vrátíme ještě více do minulosti, býval již tehdy na Jílo-
višti pitné vody nedostatek, jak dokládá zápis v Pamětní knize
obce z roku 1932: 
„Vždy k činům ve prospěch obce odhodlané obecní zastupitelstvo
v čele s neúnavným starostou obce Karlem Cvrčkem rozhodlo se
čeliti nedostatku pitné vody v obci postavěním nové obecní
studny na obecní zahradě. Studna ještě v tomto roce byla vyhlou-
bena a novou pumpou opatřena“. 

Z vodovodních kohoutků
v Jílovišti teče „pražská“ voda.

V pondělí 25. dubna 2016, v odpoledních hodinách, jsme se my, občané Jíloviště, stali odběrateli kvalitní pitné vody, jejíž zásobování
zajišťuje tzv. Středočeská vodárenská soustava. 
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OBEC JÍLOVIŠTĚ

Z něho jsou zásobeny obce Jíloviště, Všenory, Černolice, Řitka,
Mníšek pod Brdy, Čisovice a Nová Ves pod Pleší. Voda jde jako
první do nového vodojemu Jíloviště , dále teče gravitačně smě-
rem k posilovací čerpací stanici Černolice, která zajišťuje dopravu
vody do vodojemu Kovo-hutě (2x100 m³).
Celková délka přiváděcích a výtlačných řadů DN 200 a DN 300 je
asi 19,217 km. Na trase jsou 3 čerpací stanice a 3 vodojemy.
Stavbu provedla na základě výběrového řízení společnost Energie
- stavební a báňská, a. s. se sídlem Plzeňská 276/298, Praha-Motol.
Celkový rozpočet na dílo byl 213 289 174 korun českých. Část byla
financována pomocí dotací. Obec Jíloviště zaplatila částku 
2 135 822,- Kč.
Ve výběrovém řízení z ledna 2016 „Provozování vodovodního při-
vaděče pro zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou“, které
vyhlásil Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy, byla vybrána společ-
nost Vak Beroun a. s., která provozuje vodovodní a kanalizační řad
v naší obci již od roku 2008.

Tak ať nám pitná voda dopravovaná z tak vzdálených míst dobře
poslouží a poplatky za její odběr jsou pro nás přijatelné.

Libuše Fatková

vuje. Doúprava probíhá ozonizací, vápenným hydrátem a plynným
chlórem. Průměrné množství odebrané vody v současné době činí
3100 l.s-1, maximální výkon úpravny je až 6900 l.s-1.

Z úpravny u vodní nádrže odtéká voda samospádem štolovým
přivaděčem o průměru 2,6 m, který je dlouhý 51,97 km (je tím jed-
ním z nejdelších tunelů světa) a končí v Jesenici u Prahy. Odtam-
tud pokračují vodovodní řady, které rozvádějí vodu po Praze
a okolí (Berounsko, Kladensko, Roztoky u Prahy a další). Na štolový
přivaděč je také napojen Benešov a okolní obce.

Distribuce vody na území Prahy
je pro složitou konfiguraci terénu technicky velmi náročná. Pro
rozvod pitné vody je k dispozici 3415 km řadů , 701 km vodovod-
ních přípojek, 40 čerpacích stanic a 71 vodojemů o celkovém
objemu 960 000 m3.
Nejbližší vodojemy ze kterých je přiváděna voda pro Jíloviště jsou
Zbraslav Havlín a Baně. Vodovodní přivaděč z roku 1979, který je
propojuje byl obnoven v roce 2012.
15. září 2014 byla zahájena stavba dalšího úseku a vodojemu
Cukrák (2x200 m³).

plánována od 8. 6. 2016. Úpravami se
získají 4 učebny, 2 družiny, kabinety pro
8 učitelů, 160 míst ve školní jídelně a pří-
stavbou tělocvičny vznikne multifunkční
prostor s vnějším vchodem, který bude
využíván i ke školním akcím pro veřej-
nost.
Plynule by měla navázat 2. etapa –
nástavba pavilonu „A“, kde bude 8

nových kmenových učeben a 7 míst v kabinetech. Ukončení rea-
lizace je září 2017.
V projektu jsou řešeny šatny, vnitřní vybavení a moderní výukové
systémy.
Podrobné a aktuální informace jsou zveřejňovány na webu města
http://www.mc-zbraslav.cz/rozsireni-kapacity-zs/ i školy
http://www.zs-zbraslav.cz/.

Tak školákům ze školy v ulici Nad Parkem začnou prázdniny
již od 15. 6. a budou prodloužené až do 16. 9. 2016. Moc si je
užijte!
A vy ostatní, co budete mít volno až od 1. července a vrátíte
se do školy již 1. září, nebuďte smutní. I vaše prázdniny
budou krásné, plné sluníčka, vody a nových zážitků.

Z informací veřejné prezentace zpracovala Fatková.

Na veřejné prezentaci ve středu 4. 5.
2016 představili projekt zástupci dvou
subjektů, které se na realizaci podílejí. Za
Městskou část Prahy 5-Zbraslav sta-
rostka Ing. Zuzana Vejvodová a za
základní školu její ředitel Mgr. Jiří Kova-
řík.
Historie projektu začala v září 2008, kdy
zpracovaná demografická studie uká-
zala, že počet dětí školního věku bude stále narůstat a pokud by
se navýšení kapacity základní školy neuskutečnilo, nebylo by
možné zajistit v následujících letech potřebnou kapacitu výuko-
vých prostor, samotnou kvalitu výuky a plnění hygienických poža-
davků. 
V říjnu 2013 se rozhodnutím zastupitelstva MČ Zbraslav o řešení
kapacity školy rozběhl sled událostí od zpracování a výběru stu-
die, projektování, výkupu pozemků a podávání žádostí o dotace
až k současnému stavu, kdy je ukončováno výběrové řízení na
zhotovitele díla s předpokládaným podpisem smlouvy nejdéle 1.
6. 2016.
Zatím byly získány dotace ve výši 48 mil. korun o další je žádáno.
Předpokládaný rozpočet je 87 750 000,- Kč.
Stavba je rozdělena do dvou etap. 
V té první dojde ke kompletní rekonstrukci vnitřních prostor a je

Přestavba a nástavba 
Protože většina jílovišťských školáků navštěvuje ZŠ Vl. Vančury ve Zbraslavi, mohly by jejich rodiče zajímat změny, které se na jejím
pracovišti v ulici Nad Parkem 1180 chystají.



rektora, kterým je P. Jan Kotas a spirituála P. Miloslava Kabrdu.
Pan farář P. J. Dlouhý připomenul, že uplynulý týden byl věnován
motlitbám za duchovní povolání, které je v naší republice dost
opomíjené. V Arcibiskupském semináři v Praze ročník 2015/2016
je z pěti českých diecézí pouze 23 bohoslovců. Dva jsou také
v Římě, kde se připravují na své povolání.

Hračky mého dětství
S láskou připravenou
výstavku ve zvoničce sv.
Floriána navštívilo v neděli
22. května 2016 odpo-
ledne asi 40 dětských
i dospělých návštěvníků. 
Byly vystaveny exponáty od 30. do 80. let minulého století.
Některé vystavené hračky vyrobili občané Jíloviště, jako např.
„růžový pokojík pro panenky“, který udělal ve 30tých létech pan
Josef Sudík pro Olinku Beránkovou, dcerku majitelů Hubertusu
a vnučku paní Pleyové. Olinka bohužel zemřela a její maminka
darovala pokojíček Marcelce Koďousové.
V návštěvní listině napsala paní Vlasta Černá: „Pěkná vzpomínka
na dětství“. A to bylo účelem výstavky. Vyvolat vzpomínky na
hračky svého dětství. Málokdo odolal, aby si alespoň s něčím
nepohrál. Často bylo od návštěvníků slyšet: “To jsem měl/a taky“. 
Součástí výstavy byly také dětské fotky dnes už dospělých jíloviš-
ťáků – většině návštěvníků se podařilo uhodnout, kdo na nich je.

Co připravujeme a kde se s vámi rádi setkáme
n Otevření zvoničky sv. Floriána u příležitosti celorepublikové

akce Noc kostelů v pátek 10. 6. 2016 od 20:30 hodin s ukázkou
českých překladů bible a krátkým hudebním vystoupením

n Mši svatou ve zvoničce sv. Floriána v sobotu 11. 6. 2016 od
18:00 hodin

n V neděli 12. 6. 2016 od 15:00 hodin Skupinové bubnování pro
děti a rodiče v zázemí Stadionu J. Nekoly st. 

Prázdninové malování
Klubíčko Okrašlovacího spolku vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti. 
Kdo se chce zúčastnit, ztvární libovolnou technikou tématiku
„Cestování a výlety“. Mladé umělce jsme bohužel nuceni omezit
formátem – A4, a protože obrázky budou vystaveny venku a musí
být zalaminovány, mohou být pouze dvourozměrné (žádné nale-
pené kamínky, větvičky, mušličky atp.).
Výtvory malých a mladých umělců prosím vhoďte do poštovní
schránky domu č. 52 (vedle hasičské zbrojnice) nejpozději do 2. 9.
2016. Na 10. 9. je plánována vernisáž výstavy „Cestování a výlety“, 
spojená s předáním cen pro umělce. Čas bude upřesněn v příštím
čísle Zvonice a na plakátech. Jakékoli dotazy k prázdninovému malo-
vání ráda zodpoví Iva Stefanová (iva1stefanova@seznam.cz, 
605 875 381). Dětem přejeme hezké prázdniny, dospělým klidné
dovolené a m a l u j t e ! I. Stefanová, L. Fatková
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Děti viděly pohádku O Sněhurce
10. dubna se ve společenské míst-
nosti hasičské zbrojnice uskuteč-
nilo divadelní představení O Sně-
hurce. Pohádku zahrál osvědčený
soubor Divadla V Kufru. Hercům se

podařilo vtáhnout 26
malých diváků do děje. Děti
měly nakonec možnost
zapůjčit si divadelní rekvi-
zity. Akce měla mezi holčič-
kami a kluky i jejich rodiči

pozitivní ohlas, na podzim Klubíčko plánuje další představení.
Klubíčko Okrašlovacího spolku obce Jíloviště děkuje obci Jíloviště
za finanční příspěvek na tuto akci a SDH Jíloviště za zapůjčení spo-
lečenské místnosti.

Ukliďme svět – ukliďme Česko – Ukliďme u nás 
V sobotu 16. dubna 2016 se na
dlouho připravovaný úklid okolí
autobusových čekáren a kraje sil-
nice na Všenory sešlo deset dob-
rovolníků. Možná, že některé
občany odradil ranní déšť. Přesto
jsme společně sesbírali celkem 18

pytlů odpadu. Část se poda-
řilo vytřídit na plasty, sklo
a plechovky. Přihodili jsme
i dva kusy železa do sběru
železného šrotu, který prová-
děli ve stejný den místní hasiči. Obecní úřad poskytl v osobě pana
Velase součinnost při odvozu pytlů.
U autobusových čekáren dělaly největší nepořádek nedopalky
cigaret. Měl by někdo ze čtenářů nápad jak tento nešvar řešit? 
V Jílovišti i okolních lesích je hodně míst, kde příroda volá
o pomoc. Ne vše je v silách jedinců. Na úklidu však již padl návrh
na častější zopakování.
Sebraným odpadem jsme přispěli malým dílem k celorepubliko-
vým výsledkům, kdy při 1 851 úklidech, kterých se zúčastnilo 78
000 dobrovolníků bylo sebráno 1 760 tun odpadu, z toho se poda-
řilo vytřídit 528 tun.
Děkujeme všem, kteří se do úklidu zapojili a věříme, že příště nás
bude víc!

Mše svatá 16. 4. 2016 – sobota po 3. neděli velikonoční
V podvečer v 18:00 hodin jsme na Jílovišti ve zvoničce sv. Floriána
přivítali milé hosty, dva bohoslovce z Arcibiskupského semináře
v Praze - Václava a Jaroslava. Urostlí muži kolem 30ti let věku
vyprávěli o své dosavadní cestě ke kněžskému povolání. Jeden
učil na průmyslovce v Praze, druhý studoval historii. Oba se, po
zralé úvaze, rozhodli pro své poslání v církvi. Vzpomenuli svého

Okrašlovací spolek obce Jíloviště
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OBCE REGIONU

Obce Mníšeckého regionu se představují

VOZNICE
Skládá se ze dvou částí: Voznice a Chouzavá (dříve Cho-
dová). Obě části se roku 1950 odpojily od města Dobříš.
K červnu 2014 byl počet trvale zde žijících obyvatel 583.
Chouzavá byla donedávna převážně chatařskou oblastí,
bylo jen málo zde trvale žijících obyvatel. Po roce 1989, kdy
se více uvolnil trh s pozemky, začaly na Chouzavé vyrůstat
nové domy jako houby po dešti. 
Na jihovýchodě je Voznice jen těsně míjena rychlostní
komunikací R4, spojující Prahu s jihozápadní částí země. Tato rych-
lostní komunikace, jejíž součástí je most přes Voznický potok a při-
lehlé údolí, byla vybudována na počátku 80. let. Otevření první
poloviny mostu bylo obrovskou úlevou pro obyvatele Voznice, pro-
tože do té doby velice silný provoz vozidel, zejména v pátek
a v neděli, značně znepříjemňoval a omezoval život v obci. 

Z historie obce
První zmínka o obci pochází z roku 1788, kdy byla založena kníže-
cím rodem Mannsfeldů, majitelů dobříšského panství. Název Voz-
nice vznikl patrně podle vozů projíždějících po staré zemské silnici.
Naší obcí procházela Zlatá stezka, po níž se dováželo zboží a sůl
z horního Rakouska do Prahy a dále do dalších míst naší země. Byla
to část značně rozvětvené Zlaté stezky, která propojovala mnohá
tehdejší území.
Ve 30. a 40. letech 20. století byla Voznice oblíbeným místem pro
rekreaci pražských umělců. Jezdila sem (až do 80. let) například
herečka Nataša Gollová, vilku zde měl, na břehu Velkého rybníka,
pronajatu herec Oldřich Nový. Součástí bohémských večírků tohoto
známého herce a jeho přátel byly noční plavby na vorech po ryb-
níku (pro pobavení společnosti se z lesů ozývalo údajné vytí vlků
a šakalů, které za mírnou úplatu zdatně vyluzovali domorodí obyva-
telé Voznice). Na konci 2. světové války odcházela přes obec vojska
Wehrmachtu na západ, aby se dostala za demarkační linii a nepadla
tak do zajetí Rudé armády. 
Ve Voznici zemřel 5. září 1942 známý architekt František Roith.
Navrhl například budovy ministerstva financí na Malé Straně
a ministerstva zemědělství na Těšnově, Městskou knihovnu na
Mariánském náměstí (jež byla ve své době jednou z nejmoderněj-
ších v Evropě a v jejíchž interiérech se objevují prvky art deca),
a také dnešní sídlo ČNB, tehdy Živnostenské banky nedaleko
náměstí Republiky.
Dějiny územně-správního začleňování obce zahrnují období od
roku 1850 do současnosti. Po většinu této doby spadala obec pod
politický okres Příbram a soudní okres Dobříš. Za německé okupace
krátce patřila pod vrchní zemskou radu (Oberlandrat) v Táboře. 
V 80. letech byl v celé obci vybudován vodovod, k tomu nezbytné

vrty v nedalekém lese, ze kterých se voda čerpá, včetně vodárny
a úpravny vody. Na počátku 21. století byl vodovod rozšířen i do
chatové oblasti a rovněž byla vybudována v celé obci kanalizace
včetně čistírny odpadních vod.

Turistické zajímavosti Voznice a okolí
Na hrázi Velkého rybníka stojí cenná barokní socha sv. Jana Nepo-
muckého. Ta byla na počátku 90. let restaurována, ale neušla pozor-
nosti vandalů, kteří ji zanedlouho opět poškodili. V dnešní době je
opět v původní, nepoškozené podobě.
Mezi další zajímavosti patří vrch Aglaia (491 m. n. m.) jihozápadně
v brdských Hřebenech, který je pojmenován po manželce Jero-
nýma Colloredo-Mannsfelda. Ten zde založil v 19. století anglický
park s oborou Aglaia, v níž byli chováni jelenci, daňci a jeleni. Obora
v současné podobě z 20. století je veřejnosti nepřístupná. 
V okolních lesích jsou další zajímavá místa – U obrázku, Sv. Václav
a mnohá trampská tábořiště jako např. Zlaté dno – Packard, zničené
v loňském roce těžbou dřeva. Vyžití zde najdou milovníci cyklistiky
a v zimě, pokud to sněhové podmínky dovolí, také běžkaři. Územím
obce procházejí cyklotrasy č. 308 (Vižina – Stožec – na Bekovce –
Dobříš – Stará Huť) a 8131 (Knížecí Studánky – Chouzavá – Mníšek
pod Brdy). Rovněž tudy vedou turistické trasy: zelená z Malé Hraš-
tice na Stožec, modrá z Dobříše do Mníšku pod Brdy a žlutá z Chou-
zavé do Staré Huti. 
V místní části Chouzavá se rovněž nachází několik zajímavostí pro
turisty, například křížek na rozcestí postavený roku 1733 na počest
svatebčanů, kteří zahynuli při cestě z mníšeckého kostela, když se
splašilo koňské spřežení. Dále zde byla v roce 2013 obnovena stu-
dánka, kterou v roce 1354 vyhloubili kutnohorští havíři. Dalším mís-
tem hodným návštěvy je severovýchodně od obce Přírodní rezer-
vace Andělské schody s výskytem vzácných druhů rostlin, hmyzu
a plazů.
Zejména turisté, cyklisté a v zimě běžkaři ocení restaurace, které
jsou v obci provozovány: U Rotvíka, Bistro Stará školka a hotel Cha-
lupáří. 

František Cmíral, člen zastupitelstva
(Čerpáno z Wikipedie a z vlastních zdrojů.)

Poznámka mediálního výboru
Články do seriálu „Obce Mníšeckého regionu“ vznikaly během roku 2014 na výzvu redakce
Zpravodaje městečka pod Skalkou. Se souhlasem starostů SOMR mohly být zveřejněny v místních
regionálních novinách členských obcí. Voznice je obec, která se stala členem SOMR v roce 2015.
Texty s uvedením autora jsou původní. 
Fotografie byly vybrány náhodně z http://obecvoznice.rajce.idnes.cz/Voznice.

Obec Voznice se nachází ve Středočeském kraji asi 5 km
severovýchodně od Dobříše, na samém okraji Brd.
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11. a 15. 04. 2016 Vyčištění
břehů u rybníka
V těchto dnech provedli členové
SDH vyčištění břehu rybníka pro
lepší dostupnost k čerpání vody do
cisteren v případě požáru v blíz-
kosti naší obce.
Finančně se podílel na zaplacení techniky
p. Filip Tobolka.

16. 04. 2016 Brigáda 
16. 04. 2016 jsme měli
sraz v 8,00 hod.
u hasičské zbrojnice.
Členové sboru sbírali
po vsi se 2 vozy
železný šrot a vyslou-
žilé elektrospotřebiče.
Členky sboru prová-
děly generální úklid hasičské zbrojnice. Následoval úklid okolí
hasičské zbrojnice. 
V udírně pro všechny připravil Zdeněk Čámský výtečné uzené.
pozn.: touto akcí jsme se také zapojili do celorepublikové akce
„ukliďme svět“

16. 04. 2016 OSH Kutná Hora – rozhledna Vysoká
Tomáš Trkovský se zúčastnil závodu TFA, který je výběrovým závo-
dem Středočeského kraje pro reprezentování na mistrovství
republiky dobrovolných hasičů v disciplíně TFA. Závod se Tomá-
šovi moc nevyvedl, a tak skončil až na 6. místě. I tak se ale v září
zúčastní 2. kola v Kněževsi u Rakovníka.

28. 04. 2016 Příprava Májky 

28. 04. členové zásahové
jednotky vybrali a poká-
celi Májku. Po dlouhé
a vyčerpávající cestě ji
dopravili na hřiště.

Sbor dobrovolných hasičů
30. 04. 2016 Čarodějnice
Od rána 30. 04. 2016 členové zásahové jednotky při-
pravovali dřevo a následně postavili hranici na hřišti.
V 18,00 hod. začal program pro děti. Malé čarodějnice
a malí čarodějové si museli vyrobit sami košťata, která
následně potřebovali k čarodějným soutěžím. 

Za soutěže děti dostaly sladké ceny a za masky obdržely také
odměnu.
Na vše dohlížely čarodějnice Sarlana a Zaranda, které se po celou
dobu malým čarodějům věnovaly. Hudební produkci k programu
pro nás zajistil náš kamarád Honza Kubát.
V přestávce všichni pří-
tomní mohli vidět, jak
se staví Májka. 
Po skončení dětského
programu si nejen děti,
ale i dospělí opekli špe-
káčky. Navíc si většina
přítomných pochut-
nala na sladkých čarodějnických prstech.
Ostatní členové připravili stánek s občerstvením, který po celou
dobu obsluhovali.
Závěrem je na místě poděkovat všem členům, ale i nečlenům,
kteří se na přípravách Čarodějnic a stavění Májky podíleli.

07. 05. 2016 Branný závod Karla Košaře
07. 05. jsme se sešli již na 28. ročníku branného závodu Lipence -
Jíloviště. Sraz byl v Motorestu na Jílovišti. Počasí bylo slunečné,
zkrátka jako na objednávku. 
Do závodu se přihlásilo 24 dvojic; 12 v kategorii mladších do 40ti
let a 12 v kategorii starších –nad 40 let. (Pozn.: Nejstarší dvojicí
branného závodu byly vyhodnoceny Libuše Fatková s Babi Souč-
kovou, kterým je v tuto dobu dohromady 132 let.)
Kromě běhu – či chůze, museli závodníci zdolávat tyto úkoly:
n nožem a vidličkou se museli zapíchnout do obrázku masa nebo

knedlíku na nástěnce
n provlékání a zavazování, tkaničky v botě, následně opět rozvá-

zat a vyvléknout - na čas
n snědení 6 cm makového závinu
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n střelba ze vzduchovky na terče
n kopem přemístit PET láhev přes slalomovou dráhu
n se svázanýma rukama a se lžící v ústech, na které byl míček, pro-

jít určitou vzdálenost
n hod tenisákem na cíl

V mladší kategorii se za Jíloviště nejlépe umístili Denisa Pospíši-
lová a Ondřej Fischer, ve starší pak kamarádi Martin Vrba a Petr
Kamberský.
Po skončení závodu na soutěžící i rozhodčí čekalo občerstvení:
knedlíčková polévka a guláš s knedlíkem.
Již tradičně hrál k poslechu i tanci skvělý DJ Milan Machačný. 
Závěrem bychom rádi poděkovali všem účastníkům branného
závodu, i rozhodčím na trati a velké poděkování si zaslouží Radek
Moureček, který tento závod za Jíloviště již několik let pořádá
a tím je ochuzen o to, se ho zúčastnit.

07. 05. 2016 TFA Mrač
Závod v Mrači je jeden z nejhezčích
ale zároveň i nejtěžších závodů v celé
středočeské lize. Letos se tohoto
závodu zúčastnili i čeští reprezentanti
TFA. Pro všechny ostatní tedy bylo vel-
kým přínosem s nimi změřit síly.
Tomáš Trkovský, i v této velké konku-
renci, skončil na krásném 9. místě.

08. 05. 2016 Beseda zaslouži-
lých hasičů
Při příležitosti oslav sv. Floriána -
patrona hasičů, jsme se sešli se
zasloužilými hasiči ze 7. okrsku. Ti
předali přítomným dětem své
hasičské zkušenosti a vzpomínky. 

Při této příležitosti jsme položili květiny k pamětní desce Františka
Andrese na statku u Andresů, kde byl 09. 05. 1945 zastřelen ustu-
pujícími německými vojáky a který se také podílel na založení
SDH Jíloviště v roce 1937, zároveň jsme položili květiny na hrob
našemu dlouholetému starostovi Mirkovi Petříkovi st.

21. 05. 2016 Bojanovice - 2. kolo hry Plamen 
V sobotu 22. května 2016 za krásného letního počasí se naši mladí
hasiči (Filip Tamchyna, Veronika Tamchynová, Štěpán Joch, Lukáš
Joch, David Ondráček, Šárka Obermajerová, Michal Stefanov,
Marie Stefanová, Matěj Mazánek) zúčastnili 2. kola hry „Plamen“. 
2. kolo hry „Plamen“ se skládá
z následujících 6 disciplín: štafeta
požárních dvojic, štafeta 4x60m, šta-

feta 400 m s překáž-
kami CTIF, útok CTIF
a požární útok. 
A jak tyto disciplíny
vypadají, si předsta-
víme následovně. 
Štafeta požárních dvo-
jic - soutěží 5 závod-
níků. Ti jsou rozděleni na velitele, který pouze obíhá metu a dvě
dvojice. První dvojice rozhazuje a spojuje hadici s hydrantem
a proudnicí. Druhá dvojice hadici s proudnicí a hydrantem rozpo-
juje, překládá a motá.
Štafeta 4x60 m - soutěží 4 závodníci. Ti si postupně předávají šta-
fetu v podobě proudnice a každý závodník ve svém úseku dráhy
plní různé úkoly. Mezi jednotlivé úkoly patří přeběhnout kladinu,
překonat překážku vysokou 80 cm, přenést hasicí přístroj
a poslední závodník spojí a roztáhne hadice.
Štafeta 400m s překážkami CTIF - účastní se všech 9 členů druž-
stva. Na dráze si opět předávají proudnici jako štafetu. Při této šta-
fetě závodníci přelézají žebřík, přeskakují lehkoatletickou pře-
kážku, podlézají laťku, přenášejí hasicí přístroj, spojují a roztahují
hadice. V této disciplíně se nacházejí volné úseky, které závodníci
jen probíhají.
Útok CTIF - pro děti jedna z nejnáročnějších disciplín, poněvadž se
při ní nesmí mluvit. Na začátku jsou dětem přidělena čísla. Dle roz-
daných čísel plní jednotlivé úkoly na trati. Děti při plnění této dis-
ciplíny musí překonat vodní příkop, přelézt překážku vysokou 80
cm, proběhnout tunel, přeběhnout lavičku, pomocí džberové stří-
kačky sundat plechovku a na závěr musí umět správně přiřadit
věcné prostředky používané u jednotek požární ochrany a zvlád-
nout uvázat uzle.
Požární útok - tato disciplína je mezi dětmi nejoblíbenější. Jejím
cílem je co nejrychleji pomocí čerpadla naplnit terče. Před samot-
ným závodním pokusem je nutno si všechny hadice a armatury
pořádně připravit na základně 2x2m, s čímž jim pomáhá jeden
z našich vedoucích. Po důkladné přípravě byl čas se postavit na
startovní čáru, kde čekaly na odstartování pokusu. Po výstřelu ze
startovní pistole vyběhly vše pospojovat a rozbalit, aby mohly co
nejrychleji nastříkat terče. 

A jak si naše děti vedly při plnění
disciplín? Ve své kategorii – „
kategorii mladších“ (6–11 let,
přičemž byly doplněny dětmi
mladšími) skončily na krásném
8. místě z 10 družstev. Pro vět-
šinu dětí to byly první závody,
a proto je 8. místo úspěchem.

Děkujeme všem dětem za vzornou reprezentaci našeho sboru
a celého 7. okrsku. Za to si zasloužily sladkou odměnu v podobě
zmrzlinového poháru v Motorestu Jíloviště. Dále děkujeme také
všem, kteří s dětmi trénovali, a to Monice Čámské, Karlu Špačkovi,
Tomáši Trkovskému, Michalu Petříkovi, Radku Mourečkovi
a Josefu Novému za jejich trpělivost a čas, který ze svého volna
dětem věnovali.
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Také děkujeme Simoně Černé, Milanu Černému, Zuzaně Šmídové,
Martinu Šmídovi a Gábině Tamchynové za pomoc při hře „Plamen“,
ať už jako pomocní rozhodčí nebo za dopravu dětí na soutěž.
Do začátku prázdnin už nám zbývá jen pár týdnů a tedy i pár spo-
lečných schůzek, při nichž se dozvíme nové věci o hasičích a na
poslední schůzce se před prázdninami rozloučíme u táboráku. S pří-
pravou na 1. kolo hry „Plamen“ začneme ihned po prázdninách.

28. 05. 2016 Oslavy - Lety
Zástupci sboru předali malý dárek
u příležitosti 120. výročí založení
sboru v Letech. Vzhledem k pořádání
dětského dne, jsme se bohužel
nemohli zúčastnit ve větší skupině celého průběhu oslav.

28. 05. 2016 Dětský den
28. 05. 2016 dopoledne posekal M.
Zima tréninkové hřiště, aby se
malým závodníkům lépe běhalo.
Sraz jsme měli v 11:30, abychom
v hasičském koutku na tréninko-
vém hřišti všechno včas připravili.

Hned po 14. hod., kdy dětský den začal, jsme měli plné ruce práce.
Pro děti jsme připravili disciplínu stříkání ze džberovky na terče
v podobě plechovek, při pumpování ze džberovky se zapojili
i rodiče.
Novinkou pro děti byla disciplína dětského
TFA – železného hasiče. Děti tuto disciplínu
prováděly v hasičské bundě a v hasičské
přilbě. Na zádech měly zátěž, která měla
simulovat dýchací přístroj, který hasiči použí-
vají při reálném zásahu. Na trati musely pře-
nášet figurínu v podobě goriláka, přelézt
lávku, překonat překážku, dále přenášení minimaxu, hadice a pře-

klopení pneumatiky. 
Každý závodník si za absolvování
dětského TFA odnášel zaslou-
ženě diplom.
Na samý závěr předvedli naši
mladí hasiči pro všechny pří-
tomné požární útok, který se jim
povedl.

Jak již bylo zmiňováno v předešlých článcích, scházejí se členové
naší zásahové jednotky každé pondělí v podvečerních hodinách.
Od posledního vydání Zvonice se během pondělních podvečerů
pracovalo na údržbě zásahové techniky, její přípravě na každo-
roční STK, dovozu vody na místní hřbitov a úpravách okolí hasič-
ské zbrojnice, jelikož někteří z řad našich občanů nectí právo
vstupu na cizí pozemek a chodí se z nějakého pravděpodobně
sběratelského důvodu k hasičské zbrojnici obohacovat.
Ani ve výjezdové činnosti naše jednotka nezůstala pozadu
a zaznamenala několik událostí.

16. 04. 2016 Technická pomoc PČR – osvětlení při rozsáhlé
policejní akci
Naše jednotka se do pozdních nočních hodin účastnila na žádost
Dopravní Policie dopravně bezpečnostní akce v lokalitě odpočíva-
dla na Cukráku. Účelem účasti na této akci bylo osvětlení místa
odstavného prostoru, kde probíhala kontrola vozidel.

21. 04. 2016 Požár garáže - Řitka
Naše jednotka byla prostřednictvím operačního a informačního
střediska Středočeského kraje povolána k požáru rodinného
domu v obci Řitka. Požárem byl v době příjezdu prvních jedno-
tek zasažen celý prostor garáže a dále se požár začínal šířit na
střešní konstrukci. Včasným a rychlým zásahem bylo tomuto
šíření zabráněno a nedošlo tak k dalším škodám na majetku.
Během zásahu došlo však ke zranění zasahujícího hasiče a bylo

NEZAPOMEŇTE SI NAPLÁNOVAT V TERMÍNU 24. 09. 2016 ČAS NA TRADIČNÍ POSVÍCENÍ, 
JAK JSME JIŽ AVIZOVALI, LETOS NETRADIČNĚ NA HŘIŠTI.

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA
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nutné povolat zdravotnickou záchrannou službu. Po prohlídce
lékařem byl zraněný hasič transportován k dalšímu ošetření do
nemocnice v Příbrami. Dle předběžných odhadů je škoda na
majetku způsobená požárem sedm set tisíc korun, uchráněné
hodnoty včasným zásahem jsou tři miliony korun. Celkem u této
události zasahovalo šest jednotek profesionálních a dobrovol-
ných hasičů

22. 04. 2016 Požár chaty - Údolí staré řeky Černošice 
Den po požáru v Řitce byla naše jednotka povolána k požáru
chaty v obci Černošice, konkrétně do chatové osady Údolí staré
řeky. Požárem byl v době příjezdu povolaných jednotek zasažen
celý prostor chaty. Díky vznikající vysoké teplotě v okolí požáru
bylo nutné nejen hasit požár, ale ochlazovat i chaty nacházející se
v jejím sousedství. Vzhledem k úzkým komunikacím v chatové
osadě nebylo možné z Černošic k požáru dojet. Vhodná přístu-
pová cesta byla pro všechny zásahové vozy pouze po cyklostezce
od Dobřichovic. Škoda vyčíslena po likvidaci požáru byla přes
jeden milion korun. Celkem zde zasahovalo sedm jednotek profe-
sionálních i dobrovolných hasičů.

12. 05. 2016 Kočka - Klínec
Naší jednotce byl vyhlášen poplach k výjezdu do obce Klínec.
Konkrétně se jednalo o vyproštění uvíznuté kočičky mezi bou-
dami. Ještě než naše jednotka opustila hasičskou zbrojnici
a vydala se k zásahu, byl výjezd operačním střediskem zrušen.
KOČIČKA UTEKLA :-) 

14. 05. 2016 Požár lesa - Černolice
14. 05. 2016 byla naše
jednotka povolána
k požáru lesa u obce
Černolice. Požár se
nacházel přímo na
hřebeni pod vede-
ním vysokého napětí.
Vzhledem k těžkému
terénu byla nejprve

hledána vhodná pří-
stupová cesta. Dále
však začal pro zasa-
hující hasiče velice
náročný zásah. Zása-
hová technika se
kvůli neudržovaným
lesním cestám dále

nedostala a bylo nutné ji za
použití motorových pil
vyčistit. Celkem se proře-
zalo přibližně 400 metrů
cesty, která se zužovala, až
nebylo možné s technikou
dále dojet. Bylo proto
vytvořeno dopravní vedení
hadicemi v délce přes 320
metrů a dále k likvidaci
požáru byly nasazeny dva
útočné proudy o celkové
délce hadic 160 metrů. Celý

zásah znepříjemňoval i foukající vítr, který rozfoukával žhavé
uhlíky do okolí a vytvářel tak nová ohniska. Po celou dobu prací na
prořezávání cesty a vytváření dopravního vedení, bojovalo
s požárem několik hasičů pouze pomocí lopat. Celkem u tohoto
požáru zasahovalo šest jednotek profesionálních a dobrovolných
jednotek.

Zde si dovolím zdůraznit důležitost našich zásahových
vozidel Tatra 148, bez kterých, by byl tento zásah
fyzicky ještě mnohem náročnější, jelikož by bylo velice
náročné do tohoto terénu jakoukoli jinou techniku
vůbec dostat. Jsem velice rád, že naše jednotka touto
starší, ale spolehlivou technikou disponuje.

za zásahovou jednotku SDH obce Jíloviště
Mirek Petřík, zástupce velitele

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

Zásahová jednotka se schází každé pondělí v hasičárně, 
kde provádí údržbu techniky i údržbu okolí hasičské 

zbrojnice, v tuto dobu 

každé pondělí 18,00 – 19,30 hod. 
můžete odevzdat 

vysloužilé elektrospotřebiče, 
nebo staré železo. 

Prosíme, využívejte této doby, kdy jsou přítomni členové
sboru, a neodkládejte vysloužilé elektrospotřebiče před vrata,

ani je neházejte přes plot. 

Děkujeme.
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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

Termíny hudebních večerů v restauraci Spark 
11.5., 8.6., 6.7. vzdy od 19:00

Dívčí válka
Přijďte se podívat dne – 10. 6. 2016 (pátek)
Kam – LESNÍ DIVADLO ŘEVNICE
Začátek představení: 19:00hod.
Srdečně Vás zveme na jedno z nejhranějších představení Dívčí
válka, které se koná v lesním divadle Řevnice.

Předprodej vstupenek
1) Řevnice – Městská knihovna, Mníšecká 29, Tel- 257-720 178
2) Řevnice – knihkupectví Leamos, nám.Krále Jiřího z P.,Tel:602-339 960 
3) Řevnice- pekařství Jarolímek, nám.Krále Jiřího z P.
4) Dobřichovice INFOCENTRUM, 5.května 912, Tel:778-772 498
5) Mníšek pod Brdy pekařství Jarolímek, nám.F.X.Svobody 157, Tel:318-592 761

Vstupenky je možné zakoupit v těchto prodejních sítí:
www.ticketpro.cz

www.ticketpoprtal.cz


