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Vážení spoluobčané,

zcela zásadní zprávou pro všechny občany Jílo-
viště je vývoj jednání s ŘSD ohledně plánova-
ného zrušení nájezdu na Prahu pod Všenorským
mostem. Od listopadu loňského roku, kdy jsme
se o tomto záměru dozvěděli, jsme činili aktivní
kroky k zastavení tohoto nehorázného nápadu.
Ozývaly se i hlasy, že je to zbytečná panika, že se
záměr bude realizovat až za 8 let, a že nejprve
bude v řádu měsíců teprve projednáván
s dotčenými obcemi, a že se vlastně nic neděje,
mnozí z našich spoluobčanů se ani nepřipojili k výzvě občanů Jílo-
viště ve které sdělujeme, že s odstraněním nájezdu nesouhlasíme.
Potvrzením toho, že to ŘSD myslí se zrušením nájezdu vážně
a dokonce v dohledné době, je fakt, že projektová kancelář, která
je autorem úprav mezi nájezdem na okruh v Lahovicích a Řitkou,
vyzvala jménem ŘSD všechny dotčené obce Mníšecka a ostatní
orgány ke schůzce, kde hodlá projekt prezentovat a obhájit. Toto
jednání se uskuteční v průběhu měsíce června. Samozřejmě
budeme důrazně prosazovat zájmy občanů Jíloviště, tzn. žádné
rušení nájezdu, a rovněž budeme trvat i na na veřejném projed-
nání se všemi občany Jíloviště. Více k tématu v samostatném přís-
pěvku.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE A ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA: 

èRušení nájezdu na Prahu pod Všenorským mostem
Navazujeme na úvodník a sdělujeme další podrobnosti k moder-
nizaci plánovaného dálničního úseku procházejícího naší obcí.
Z průvodní zprávy studie se dozvídáme, že přestože se má jednat
o dálnici v celém úseku MÚK Zbraslav – Řitka, připouští výjimky
v omezení rychlosti a sice na území Prahy 100 km/hod a v dalších
úsecích mezi 100 – 130 km/hod, takže se ptáme, proč se v úseku

nájezdu na Prahu neomezí rychlost třeba na stá-
vajících 90 km/hod. (místo navrhovaných 110
km/hod.), příp. na rychlost, která umožní bez-
pečné najetí na oblouk směrem na Prahu? Stojí
rozdíl 10 či 30 km v hodině za zničení obce Jílo-
viště tím, že v páteřní komunikaci obce bude pro-
jíždět v obou směrech tisíce osobních a náklad-
ních aut denně? Proč vůbec vzniká studie, která
počítá místo se zklidněním dopravy v obci s přive-
dením veškeré tranzitní dopravy přes centrum
Jíloviště? Na tyto a další otázky se budeme ptát na
prezentaci studie.

Ve studii najdeme další navrhovaná opaření, která všechna nená-
vratně změní život v Jílovišti k horšímu. Je to zejména:
n Zbudování doprovodné komunikace Zbraslav - Jíloviště od

Motorestu na Baně východně od D4, směrem k rodinným
domům v oblasti Na Plazích a Na Močidlech

n Zrušení všech autobusových zastávek dnes umístěných na R4,
přičemž autor studie dle normy ČSN 73 6425-1 umístění zastá-
vek na trase dálnice umožňuje navrhnout v odůvodněných pří-
padech – např. na odpočívkách, ale i tyto studie hodlá zrušit!

Slovo starosty



vydání Zvonice 160 občanů, 50 podnikatelů a v neposlední řadě
dali jasný nesouhlas formou protestních dopisů i starostové okol-
ních obcí, zástupci ROPIDu, KSUS, i odbory životního prostředí,
dopravy a územního plánování v Černošicích.

Vážení spoluobčané, za zastupitele a za mě osobně vám můžeme
slíbit, že uděláme za našeho působení všechno pro to, aby byla
celá tato studie „Jak zničit Jíloviště“ opuštěna, přepracována
a nikdy se nerealizovala. Jsme připraveni na podporu naší výzvy
oslovit média, novináře i politické strany. Vyzýváme všechny spo-
luobčany, pokud máte nějakou možnost pomoci v této věci, či
máte nápad, názor, jak s tím naložit, ozvěte se, zavolejte nebo
napište na dlouhy@jiloviste.cz.

è Závěrečný účet obce a přezkoumání
hospodaření

V době uzávěrky Zvonice budou zastupitelé schvalovat závěrečný
účet obce a přezkoumání hospodaření za rok 2016. Usnesení
včetně příslušných dokumentů budou zveřejněna v příští Zvonici
a na webu Jíloviště. Ještě před projednáním je ale zřejmé, že Kraj-
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n Náhradou za zrušené autobusové zastávky mají být nové
zastávky na doprovodné komunikaci a přímo v obci před Cuk-
rárnou Stáňa!

n Intenzita automobilové dopravy byla v roce 2015 v úseku MÚK
Lahovice – Jíloviště 34 tis. aut, ale v úseku Jíloviště – Řitka jen 24
tis. aut, znamená to, že 10 tis. aut denně končí na sjezdu nebo
nájezdu v Jílovišti. Předpoklad nárůstu dopravy do roku 2025
od Lahovic dvojnásobný – cca 60 tis. aut denně! 

n Studie připouští, že k umístění novostavby doprovodné komuni-
kace III. Třídy Jíloviště - Baně je třeba zahrnout do územního
plánu Jíloviště, který s komunikací takového významu nepo-
čítá. Tento fakt je podstatný – nikdy bychom neměli dopustit
takovouto úpravu územního plánu!!! Realizace této komunikace
rovněž předpokládá posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).

V přiložených úsecích 4, 5, 6 a 7 vidíte všechny navrhované úpravy,
které budou mít zásadní dopad na kvalitu života v obci a všechny
občany Jíloviště. V neposlední řadě postrádají i logický smysl. 

Jasný nesouhlas se zrušením nájezdu vyjádřili občané Jíloviště
v anketě na webu obce, podpisem petice, kterou podepsalo do
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ský úřad při přezkumu hospodaření za rok 2016 neshledal žádné
nedostatky. Díky získaným dotacím byla celková výše plánova-
ných příjmů o 1,2 mil. vyšší než plánované výdaje, přičemž rozpo-
čet počítal s 5 mil. schodkem. 

è Rekonstrukce ČOV a oprava ulice Na Plazích
Rekonstrukce ČOV pokračuje a dostává se do závěrečné fáze,
v průběhu měsíce června by měla být dokončena. Co se týká ulice
Na Plazích, zastupitelstvo v době uzávěrky bude schvalovat doda-
vatele stavby, a tak rekonstrukce proběhne v letních měsících,
občané budou o případných omezeních včas informováni.

è Opravy dalších komunikací v obci
Zastupitelstvo vytipovalo další 2 komunikace, které by se mohly
(nejlépe s přispěním dotace) rekonstruovat v příštím roce, a to
ulice Na Zvonici a Zahradní. Do konce června bude podepsaná
smlouva s dodavatelem na zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení. Stejně jako u všech předchozích rekon-
strukcí komunikací budou občané dotčených nemovitostí včas
vyzváni k projednání úprav před jejich vjezdy a pozemky.

è Občané na zasedání zastupitelstva
Je pravda, že na zasedání zastupitelstev nechodí mnoho občanů,
dají se většinou spočítat na prstech jedné ruky, ale někdy i pár
občanů způsobí rozruch. Na poslední zasedání zastupitelstva
vystoupil v diskusi občan s návrhem, že bychom jako zastupitel-
stvo měli “dle zákona” vyvlastnit majitele objektu č. 2, protože se
o něj nikdo nestará, nikdo dlouhodobě nebydlí a je v ubohém
stavu. Moje odpověď na tento “návrh” je jednoznačná. Přestože
souhlasím, že objekt není zrovna chloubou obce, tak pokud budu
starosta nedopustím žádné “vyvlastňování” ani zabavování nemo-
vitostí a zmíněnému občanovi bych doporučil pečlivě si prostu-
dovat zákony, protože tam žádná taková úprava, která by umož-
ňovala zabavit majetek ze strany obce bez souhlasu vlastníka
není.

è Mateřská škola – dětské hřiště u mateřské
školy a úpravy na dětském hřišti Jíloviště

Obec realizovala s podporou dotace od MMR výstavbu dětského
hřiště v Mateřské škole Jíloviště. Všechny hrací prvky jsou dětmi
bohatě využívány. Pro posezení dětí venku a maximální využití
krásných dnů zapůjčila obec dvě sady lavic včetně sezení.
V mateřské škole proběhl rovněž zápis do příštího školního roku,
všechny jílovišťské děti byly přijaty. 
MŠ po nezbytných úpravách navýšila kapacitu na 28 dětí a mohou
být tedy přijaty ještě další 3 děti. 

INFORMACE Z OBCE



è Kamery
Obec v souladu se schváleným rozpočtem a volebním progra-
mem nainstalovala kamery do oblasti dětského hřiště Jíloviště
a mateřské školy. Slibujeme si od tohoto kroku zvýšení bezpeč-
nosti našich dětí v těchto prostorách a současně kontrolu pohybu
nežádoucích osob a vandalů, kteří nám zařízení na dětském hřišti
dlouhodobě poškozují.

è Rozbor vody
Jako každý rok, zveřejňujeme laboratorní rozbor pitné vody v Jílo-
višti. 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.

Na veřejném dětském hřišti byl
nainstalován nový domeček pro
děti a proběhly sadové úpravy
včetně osázení nových keřů. 
Prosíme rodiče a jejich děti
o „vlídné“ zacházení s novými
prvky tak, aby mohly sloužit
i dalším dětem.

è Oprava autobusových zastávek
Zajistili jsme opravu všech autobusových zastávek v obci. Vybraná
firma doplnila chybějící výplně, provedla nový nátěr, opravila
poškozené části. U jedné zastávky byl doplněn chybějící název
obce. 

Opět jako v případě dětského hřiště, prosíme spoluobčany
o vlídné zacházení s nově opravenými zastávkami, které by měly
zase na nějakou dobu vydržet. Zároveň
poprosím spoluobčany, aby v zájmu nás
všech nahlásili případné vandaly, kteří by
zastávky poškozovali. 
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výjezdem na Jíloviště v pravém jízdním pruhu na sjezd u Srba ser-
visu a na křižovatce před obecním úřadem doprava a po Pražské
na parkoviště před hotelem Palace Cinema. Předpokládaný čas
dojezdu bude mezi 15–18 hod. Na parkovišti si bude rovněž
možné auta prohlédnout a zúčastnit se tipovací soutěže jako
v loňském roce o nejkrásnější auto. Vítěz hlasování obdrží od obce
putovní pohár, který bude pro tuto akci speciálně vyroben.

S realizací závodu souvisejí uzavírky komunikací v tento den. Jak
vidíte z přiložených plánků, bude uzavřen výjezd na Prahu pod
Všenorským mostem (naštěstí jen na pár hodin😊), sjezd na Jílo-
viště u Srba servisu a část ulice Pražská v úseku od obecního
úřadu po hotel Palace Cinema. Prosíme všechny spoluobčany, aby
tolerovali uzavírky a dodržovali pokyny pořadatelů. Věříme, že
zážitek z této mimořadné sportovní události stojí za trochu
„nekomfortu“.

Zpravodaj obce Jíloviště - červen 20176

è Označení ulice
Na žádost občanů jsme opatřili ulici Na Močidlech dvěma popis-
nými cedulemi pro lepší orientaci občanů a návštěvníků.

è Závod veteránů 
Zbraslav – Jíloviště

Letos se uskuteční jubilejní 50.
ročník Závodu Elišky Junkové 
do vrchu Zbraslav – Jíloviště,
a sice 9. 9. 2017. A bude to po
dlouhé době poprvé, co
všechna auta ze závodu přije-
dou až do Jíloviště, bude se jed-
nat o tzv. třetí (spanilou) jízdu
po absolvování tradičních dvou
kol Zbraslav nám. – Baně. Trasa
této třetí jízdy do Jíloviště bude
ještě upřesněna, ale zatím to
vypadá, že povede přes Baně
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è Další kulturní akce
Září bude bohaté na kulturu v obci. Kromě závodu Zbraslav - Jílo-
viště nás čeká od 10. 9. od 16 hodin vítání občánků v Restauraci
Spark a 23. 9. tradiční Jílovišťské posvícení, které letos pořádá
Obec Jíloviště ve spolupráci se TJ Jíloviště. Posvícení se koná
samozřejmě na fotbalovém hřišti. Pozvánku najdete ve Zvonici.

è Co dělá obec pro seniory a jaká je aktuální
nabídka

Další návštěvy divadelních představení se připravují opět na pod-
zim a samozřejmě uvítáme doporučení divadelních představení
a jakékoliv další náměty k našemu programu pro seniory.

Těšíme se na Vaše názory. 

Prosíme občany:
nPokud jste neučinili včas, uhraďte poplatky za provoz systému

shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálního odpadu na rok 2017, který činí 650 Kč a byl
splatný 30. 4. 2017. Těm, kteří poplatek neuhradili, bude zaslaná
upomínka a následně platební výměr. Majitelům popelnic rov-
něž sdělujeme, že od 1. 7. 2017 budou vyváženy pouze popel-

èANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ – www.jiloviste.cz
Výsledky ankety - Souhlasíte se zrušením nájezdové větve z Jílo-
viště na Prahu pod Všenorským mostem?
Výsledky: Ano: 6

Ne: 154
Je mi to jedno: 4

Ankety se zúčastnilo 164 hlasujících a 94 % spoluobčanů bylo
proti.

è Probíhá anketa 
Souhlasíte se zrušením autobusových zastávek na rychlostní
komunikaci R4 a jejich nahrazením na nově plánované komuni-
kaci od Motorestu na Baně a v obci Jíloviště?
Anketa probíhá na webu Jíloviště do 31. 7. 2017

Užijte si prázdniny, dopřejte si odpočinek na dovolené a hlavně
hodně zdraví. Vladimír Dlouhý

nice označené platným čárovým kódem pro rok 2017, který
obdrží každý majitel popelnice po zaplacení poplatku na obec-
ním úřadě.

nObec zajistila minulý měsíc sběr nebezpečného odpadu a přista-
vení velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad. Přes
upozornění, co je nebezpečný odpad (patří sem např. barvy,
baterie, léky, kyseliny, lepidla, nádoby od sprejů, motorové oleje,
pesticidy, teploměry, výbojky, zářivky, pneumatiky) a co nepatří
do kontejnerů (nepatří sem stavební materiál, nebezpečný a bio-
logický odpad, elektrospotřebiče), nám občané kontejnery plnili
kontejnery věcmi, které tam nepatří. Obci se tak zvyšují náklady
na vytřídění nepovolených odpadů. Prosíme tedy všechny spo-
luobčany, aby příště dodržovali pokyny pro komunální odpad,
který budou vkládat do kontejnerů.

nPokud máte cokoliv na srdci v souvislosti s chodem obce,
napište mi na mail: dlouhy@jiloviste.cz
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Vážení občané, dovolujeme si Vám představit nové webové
stránky www.bezpecnaprahazapad.cz, které byly vytvo-
řeny na základě spolupráce mezi Policií ČR, městy a obcemi
okresu Praha venkov – západ, městskou a obecní policií
a dalšími složkami integrovaného záchranného systému
(IZS) k vytvoření vzájemné spolupráce k zajištění vlastní
bezpečnosti.
n jsme připraveni sdílet s Vámi úspěšné realizace bezpeč-

nostních složek a složek IZS
n jsme připraveni Vás informovat o preventivních

dopravně-bezpečnostních akcích a opatřeních, včetně
aktuálních uzavírek a nehodovosti

n chceme Vás pozvat na prezentaci činností bezpečnost-
ních složek a složek IZS

n chceme Vás informovat o činnosti městských a obecních
úřadů (bezpečnostní i kulturní)

nočekáváme Vaše podněty, připomínky a názory k čin-
nostem bezpečnostních složek, složek IZS, městských
a obecních úřadů, které mohou přispět k zajištění spo-
lečného cíle – Bezpečná Praha - západ.

Příspěvky na výše uvedených stránkách, lze také sledovat
na sociální síti facebook – Bezpečná PRAHA - ZÁPAD. V pří-
pravě je také nová aplikace pro Vaše chytré mobilní tele-
fony. Autor článku: Oddělení tisku a prevence 

Územní odbor P ČR, Praha venkov - západ

POLICIE

S lítostí oznamujeme, že zemřela dlouholetá občanka Jílo-
viště a od roku 1990, po několik volebních období členka
zastupitelstva obce, kde zastávala funkci předsedkyně
finančního výboru, paní Květa Růžičková.

ZVONICE 
Zpravodaj obce Jíloviště MK ČR E 12563

Vydává obec Jíloviště
Mediální výbor: Ing. Jan Vorel, Libuše Fatková, Ing. Petr Sporer

Uzávěrka příštího čísla: 31. 7. 2017
Grafické zpracování: 

Mgr. Václav Hraba, Grafický Atelier H, s.r.o.

Tiskne: Casus Direct Mail, a.s. - tiskové a mailingové služby
správce Vrtbovské zahrady na Malé Straně 

tel.: 272 088 350, www.casus.cz

připravuje obecní úřad na neděli 10. září 2017 
od 16:00 hodin v Restaurantu Spark

Prosíme rodiče dětí, kterých se to týká, aby se nahlásili na obecní
úřad paní M. Hrubé do 15. 8. 2017. 

Tel.: 257 730 274, e-mail: obec jiloviste.cz

Vítání občánků 
a žáků prvních tříd

Úmrtí
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Z DOŠLÉ POŠTY

28. května 2017 
na Stadionu Jana Nekoly st.

Dětské odpoledne

Pozvání sportovců na dětské odpoledne přijalo
téměř 60 dětí. Byly pro ně připraveny různé soutěžní
disciplíny. Při jejich splnění dostávaly „smajlíky“, které
si měnily za drobnou hračku. Nechybělo malování na
obličej nebo paže, ani klobásky, meloun, banány
a pití.

Svůj koutek měl i SDH Jíloviště a na závěr odpoledne
předvedli mladí hasiči při požárním útoku na vodu, co
již umí.

Poděkování patří Obci Jíloviště, která zakoupila
drobné ceny a děti měly z čeho vybírat své odměny.

Největší díky si zaslouží dobrovolní pomocníci
v zázemí a hlavně na stanovištích, kteří se vydrželi
v tropickém dni obětavě věnovat dětskému zápolení.
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Vyhlášení malířské soutěže
na letošní léto, již 3. ročník, s tématem „Namaluj pohádku“.
Opět prosíme malé umělce, aby své obrázky malovali na formát
o velikosti A4, aby mohly být zalaminovány a vystaveny venku.
Proto také mohou být pouze dvourozměrné (žádné nalepené
kamínky, větvičky, muš-
ličky atp.). 
Svoje obrázky prosím
vhoďte do poštovní
schránky domu č. 52.
(vedle hasičské zbrojnice)
nejpozději do 10. 9. 2017. 

Na září 2017 je plánována vernisáž výstavy spojená s předáním
cen pro umělce. Termín bude upřesněn.
Jakékoli dotazy k letnímu malování ráda zodpoví 
Iva Stefanová (iva1stefanova@seznam.cz, 605875381). 

Mše svatá 
V sobotu 6. 5. 2017 se konala ve zvoničce sv. Floriána od 18:00
hodin již 30. bohoslužba. Všechny dosud celebroval farář Římsko-
katolické farnosti v Mníšku pod Brdy P. Jan Dlouhý.

Ukliďme Česko
Přestože článek k tomuto tématu byl otisknut již v minulé Zvonici,
chceme za Okrašlovací spolek poděkovat všem ochotným obča-
nům, kteří v sobotu 8. dubna 2017 přišli a pomohli vyčistit kus lesa
od nepořádku. Do akce pořádané spolkem Ekosmák a Českým
svazem ochránců přírody se zapojilo v úklidový den více než 
70 000 dobrovolníků, kteří sesbírali 1080 tun odpadů na 1750 mís-
tech v celé České republice.

Klubíčko Okrašlovacího spolku obce Jíloviště připravilo na závěr
školního roku dvě akce:
Airsoft
Kořeny airsoftu sahají do Východní Asie konce 80. let 20. století.
Do ČR postupně přišel v roce 1989, kdy se na naše území mohly
začít dovážet výrobky z celého světa. Ukázky tohoto moderního
druhu vojenského sportu, ve kterém po sobě hráči střílejí malými
lehkými plastovo-keramickými kuličkami ze zbraní, které vzhle-
dem zpravidla napodobují zbraně reálné, představí dlouholetý
hráč airsoftu Lukáš Vejnar. Sejdeme se u Stadionu J. Nekoly st.
v neděli 18. 6. 2017 v 15:00 hodin.

Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Příjemné letní dny dětem
nejen při malování, ale po
celé prázdniny a dovolené
plné odpočinku dospělým
přeje Okrašlovací spolek obce Jíloviště.

Les pod Cukrákem před úklidem a při úklidu 8. 4. 2017



11Zpravodaj obce Jíloviště - červen 2017

VOLNÝ ČAS

Letos v létě pojedeme na turistický tábor od 1. 7. do 8. 7., tento rok
pojedeme do Janova nad Nisou do Jizerských hor a celotáborová
hra bude na téma Narnie. Máme ještě posledních pár volných
míst, pokud máte zájem o turistický tábor, veškeré potřebné infor-
mace včetně přihlášky naleznete na http://turisti.jiloviste.cz/
případně kontaktujte Honzu Vorla na telefonu 777 093 088. Těším
se případně na táboře na viděnou. Jan Vorel

Turistický oddíl

Zůstat na odlehlém místě sám, zraněný a bez
pomoci, je noční můrou většiny z nás, ať už se
jedná o obavy o vlastní život nebo zdraví našich
blízkých. Od března letošního roku je možné
přivolat si pomoc přímo na místo, kde se nachá-
zíte, pomocí speciální aplikace určené pro tzv.
chytré telefony. Oficiální mobilní aplikace Zdra-
votnické záchranné služby ČR se nazývá jedno-
duše – ZÁCHRANKA. Je určena pro mobilní telefony s operačními
systémy iOS a Android a stáhnout si ji můžete zdarma. 

Podstatou aplikace je, že v případě nouze stisknete a podržíte tla-
čítko na displeji svého telefonu, čímž se automaticky spustí volání
na číslo rychlé zdravotnické pomoci 155 a navíc systém záchraná-
řům rovnou odešle informaci o Vaší poloze (GPS souřadnice).
Záchranáři se tak rychleji dozvědí, kde přesně se nacházíte, ať už je
to třeba na odlehlé silnici III. třídy, v lese nebo ve Vám nepříliš zná-
mém prostředí. 

„Aplikace Záchranka může v některých případech velice pomoci
k dohledání postiženého. Tím výrazně urychluje dojezd záchranné
služby na místo neštěstí a zvýší šanci na záchranu lidského života.
Operační středisko Zdravotnické záchranné služby Středočeského
kraje již několikrát zaznamenalo volání přes tuto aplikaci,“ říká

Záchranka v mobilu může zachránit život

Zveme na Slavnost letního slunovratu, v sobotu, 17.
června od 11:00 hod. Na Stezce Babky bylinkářky poznáte
kromě bylinek i koření našich babiček, v její chýši si vyrobíte
hojivou mastičku. Dozvíte se jak to je se ztraceným pokla-
dem v Prdatkách (později v Brdatkách) a možná ho
i najdete. Nakonec společně přivítáme léto podle zvyků
a tradic. A určitě zase něco navíc. Vstupné za rodinu 100,-Kč.

Zápisy do studijní skupiny pro I. stupeň ZŠ (možnost i pro
domškoláky na určité dny) probíhá i během června (rezer-
vovat termín předem).

Poslední volná místa na letní příměstské tábory, přihlášky
najdete na našem webu. 

Maminky s dětmi mladšími tří let zveme do klubu Jozífek –
středy od 8:30 do 11:30 hod. Více info na webu. Těšíme se
na Vás.

Červen v Lesním
klubu Studánka

Marek Hylebrant, vedoucí Krajského školícího
a výcvikového střediska Zdravotnické
záchranné služby Středočeského kraje, který
byl školitelem nelékařských a nezdravotnic-
kých pracovníků ZZMV.
Hlavní sestra Zdravotnického zařízení Minis-
terstva vnitra, Růžena Tichá, oceňuje také edu-
kativní návody k první pomoci a přehled nej-

bližších lékařských pohotovostí či lékáren, které aplikace také
nabízí: „Díky jednoduše napsaným textům a obrázkům, dokáže
Záchranka poradit i nezdravotníkům a laikům. Popisuje efektivní
postup k pomoci postiženým hned v několika základních oblas-
tech první pomoci – bezvědomí, dušení, krvácení nebo třeba při
úrazech. Záchranka učí se první pomoci nebát a zasahovat.“

Aplikaci si můžete stáhnout na www.zachrankaapp.cz. Je důležité,
abyste současně ve svém telefonu zapnuli možnost určování Vaší
polohy. Pro správné fungování je potřeba ověřit Vaše telefonní
číslo prostřednictvím automaticky zaslaného kódu. Současně
můžete do aplikace zadat informace o roku svého narození
a o svém zdravotním stavu (zda se například léčíte s diabetem,
s onemocněním srdce či plic nebo jste třeba neslyšící), které
následně usnadní péči záchranářů o Vás. Zadat můžete i kontakt na
blízkou osobu. Miloš Navrátil
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Historky ze školky
V měsíci dubnu jsme se ve
školce věnovali hlavně
jaru. Všechno začalo kvést,
rodila se mláďátka a všude
to začalo vonět.
Zkoušeli jsme sázet
kytičky a sledovali, co se bude v hlíně dít. Povedlo se, nyní už víme,
že pokud chceme něco vypěstovat, musíme vynaložit určité úsilí
a péči, aby nám to vyrostlo. Ta radost z vlastnoručně vypěstované
travičky!

Děti si jí na Velikonoce nesly domů, jako pěknou dekoraci.
Samozřejmě se také denně starají o svou „školkovou“ zahrádku
a pilně zalévají všechny květiny, hlavně jahody 😊.

Na začátku května jsme se rozloučili s paní učitelkou Kristýnkou.
Po nemoci se vrátila paní ředitelka a spolu s ní nastoupila do
školky nová paní učitelka, Eliška Vosecká, jako záskok za nemoc-
nou paní učitelku Haničku, která nám všem moc chybí.

10. května proběhl v mateřské škole v Jílovišti v pořadí již druhý zápis
k předškolnímu vzdělávání. Vzhledem k novele zákona byla určena
jako spádová oblast pro mateřskou školu pouze obec Jíloviště
Novela školského zákona,
zákon č. 178/2016 Sb.
zavedla s účinností od září
2017 povinné předškolní
vzdělávání a také indivi-
duální vzdělávání dětí
jako možnou alternativu
plnění povinného před-
školního vzdělávání v mateřské škole. Výsledky zápisu byly pozi-
tivní. Všechny děti z Jíloviště byly přijaty. 

Každá druhá květnová neděle patří již více než devadesát let všem
maminkám. Letos tento sváteční den připadl na 14. května. Pro
zajímavost: „Prapůvod svátku matek můžeme hledat už v starově-
kém Řecku, kde jej slavili jako svátek plodnosti. V roce 1900 vznikl
v Americe svátek na počest Anny Reeversové-Jarvisové z Filadelfie,
která byla velkou bojovnicí za práva matek. O dva roky později (v roce
1902) americký prezident Woodrow Wilson oficiálně vyhlásil Den
matek svátkem. A od té doby se slaví po celém světě, i když v mnoha
zemích v jiný den.“

Jak udělat své mamince radost a jak ji za její lásku a péči poděko-
vat? Víme, že nejvíce potěší květina, či ručně vyrobený dárek, a tak
jsme se i my na svátek maminek důkladně připravili.
Maminkám jsme zazpívali písničku, zarecitovali krásnou básničku
a vlastnoručně jsme jim vyrobili přáníčko „srdíčko-kytičku“, které
děti maminkám v neděli, v den jejich svátku, předaly. Některé
maminky prý i zaslzely, což nás těší.

Naším cílem je mimo jiné i pomoci dětem vytvořit si pozitivní
citový vztah k místu, kde vyrůstají. Mít povědomí o množství
odlišných kultur a etnik. Uvědomit si vlastní sounáležitost se svě-
tem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.

A tak jsme zabrousili do historie. Nejdříve samozřejmě do historie
obce Jíloviště. Víme, v jakém místě žijeme? 
Podle dochovaných informací byla obec založena cisterciáckým
zbraslavským klášterem mezi rokem 1342
a rokem 1347, obec leží na trase historické
obchodní Zlaté stezky, kterou využívali
obchodníci, vojska i poutnická procesí.
Také jsme se dozvěděli, že se zde pořádají
tradiční automobilové závody.

Prohlíželi jsme si s dětmi mapu Jíloviště i přilehlých vesnic, vydali
jsme se na procházku obcí a sledovali, co se kde nachází, zakreslo-
vali jsme si významná místa, i kdo kde bydlí. Ve školce jsme pak
společně vytvořili vlastní mapu obce a nalepili do ní vlastnoručně
vyrobené domečky na správnou adresu. Nezůstaly stranou ani
děti, které bydlí jinde. 
Jak vypadá znak obce? Děti jej velmi hezky ztvárnily. Nezůstalo
jen u obce Jíloviště. Povídali jsme si i o praotci Čechovi, kněžně
Libuši, Praze a Česku. Seznámili jsme se se státní hymnou a jejím
vznikem a nakreslily si státní vlajku. 

V dalším měsíci se rozběhneme ještě dál. Budeme si povídat
o dětech celého světa, o rozdílech mezi nimi, o jejich hrách
i o podmínkách v kterých žijí a co by se třeba dalo zlepšit. 
Přišlo krásné počasí, na které jsme toužebně čekali. V zájmu
výchovy k zdravému životnímu stylu jsme se prakticky přestěho-

Praotec Čech 

Zápis 2017
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

vali na zahradu. Stále zde máme co dělat. Máme nové průlezky,
kolotoč i houpačky na kterých se dá tak krásně dovádět. Dostali
jsme od rodičů plastové bazénky, ve kterých se mohou děti v par-
nech osvěžit. Obec nám zapůjčila stoly i lavice, takže nic nebrání,
abychom venku na zahradě třeba i jedli, nebo malovali. Nádhera!
Na konci května za dětmi přijel zpěvák Jiří Helekal s programem
Besídka pro děti. Všichni zpívali a tančili a dobře se bavili. Byl to
takový dárek ke Dni dětí.
My ve školce 1. 6. oslavíme Mezinárodní den dětí různými zábav-
nými soutěžemi, zpěvem a tancem a samozřejmě každé dítě
dostane malý dárek a něco dobrého na zub.
Červen je měsíc svátku dětí, měsíc, kdy končí jaro a začíná léto,
měsíc, kdy končí i školní rok. Je toho hodně a my máme velmi
napilno.
Dostali jsme pozvání, abychom se s dětmi 9. června zúčastnili pro-
gramu kostela v Trnové u příležitosti Noci kostelů. Rádi jsme jej
přijali. Jde o nevšední zážitek s nádechem tajemna, který si roz-
hodně, s podporou rodičů, nenecháme ujít.
Slavnostní ceremoniál k ukončení školního roku 2016/2017
a k rozloučení s našimi předškoláky se v mateřské škole bude ode-
hrávat 14. června od 16.00 hod. Při této příležitosti zveme rodinné
příslušníky i zvědavé návštěvníky, aby se naší slavnosti zúčastnili.

V programu vystoupí všechny děti z mateřské školy, budou zpívat,
tančit, hrát na hudební nástroje. Slavnostním hřebem pak bude
oficiální rozloučení s těmi dětmi, které překračují pomyslnou hra-
nici dětství a v září 2017 se stanou opravdovými školáky. Po
vystoupení společně posedíme v prostorách mateřské školy,
uvnitř i venku, nad kávou a dobrotami, abychom si „poklábosili“
a užili příjemné společné chvilky.

20. června se s dětmi vypravíme na výlet do Mníšku pod Brdy, kde
nás na zámku přivítá princezna a děti budou plnit různé úkoly. Pak
se s dětmi podíváme na barokní areál známého poutního místa
Skalka, kde poobědváme dobroty od maminek a chvilku si
i pohrajeme a odpočineme, než se vrátíme zpět do školky.
No, a to bude vše. 30. 6. 2017 se definitivně zavřou dveře do
mateřské školky za 1. rokem jejího provozu. Znovu se otevřou až
4. září, v novém školním roce 2017/2018.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň, za Vaši pomoc, i za to, že jsme spolu
mohli prožívat část dětství „našich“ dětí. Za všechny zaměstnance
mateřské školy Vám všem přeji hezké a pohodové léto a s někte-
rými z Vás zase v září na shledanou. Mgr. Dana Petráková

Ředitelka MŠ Jíloviště

Sprchování Koupání

Práce Stolování

Závody Hraní
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Zdeněk Trkovský se zúčastnil školení hospodářů, které
zajistilo OSH Praha – západ.

08. 04. 2017 Požární ochrana očima dětí
Radek Moureček jako
člen rady prevence hod-
notil s ostatními členy
nejlepší díla z požární ochrany
očima dětí. Nebyl to lehký úkol,
vybrat nejlepší díla z celkových
453 soutěžních příspěvků. 

08. 04. a 09. 04. 2017 Jarní brigáda
Každoroční jarní brigádu
jsme s ohledem na další
nabitý program v dubnu
museli provést v tomto
termínu. Ač to bylo začát-
kem dubna, počasí nám
přálo a při sběru železa
a vysloužilých elektrospotřebičů jsme nezmokli.
Ženy se pustily do gruntování hasičské zbrojnice a také se udělala
jarní údržba okolí hasičské zbrojnice. Po práci jsme si ugrilovali
buřty a klobásy. Děkujeme všem zúčastněným za účast při jarní
brigádě.
Dovolte nám poděkovat firmě Elektromontáže, s.r.o. a Martinu
Zimovi za bezplatné zapůjčení techniky.

15. 04. 2017 Velikonoční turnaj - stolní tenis
15. 04. 2017 jsme uspořádali 2. ročník velikonočního turnaje ve
stolním tenise. 
Celkem se přihlásilo 19 hráčů
z toho 5 žen. Mezi ženami si nej-
lépe vedla Šárka Maříková.
Na stupních vítězů velikonoč-
ního turnaje byli:
1. Jan Kubát
2. Jaromír Lorenc
3. Jakub Hrubý
Hlavního rozhodčího se zhostil již osvědčený Zdeněk Trkovský.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem hráčům za účast, divá-
kům za podporu, rozhodčímu Zdeňku Trkovskému, Jaromíru
Lorencovi za výborný dort ve stylové podobě a Restaurantu Spark
za využití prostor sálu k pořádání našeho turnaje.

28. 04. 2016 příprava májky
Členové sboru za nepříznivého
počasí (silného deště) připravili
májku, tzn. pokáceli vhodný
strom a převezli jej ke hřišti.

Sbor dobrovolných hasičů
29. 04. 2017 Chodovský tuplák 
Chodovský tuplák se uskutečnil 29. 04. 2017 v Praze na
Opatově. I když se to z názvu zdát může, nejednalo se
o soutěž ve vypití tupláku za co nejrychlejší čas, ale o to
se co nejrychleji dostat do 19. patra bývalého hotelu
Opatov. Závodníci startovali v plné polní, s dýchacím
přístrojem a bourací sekerou (tuplákem) jako zátěží.

V 10. patře pro zpestření na závodníky čekalo přenášení dvou 20ti
litrových kanystrů. Jak rychle se dá dostat do 19. patra se zastáv-
kou v 10. patře? Josef Nový to zvládnul za 3min 26s a obsadil tak
11. místo.

30. 04. 2017 Příprava hranice
Od ranních hodin připravovali členové sboru dřevo na hranici.
Pokáceli 2 nemocné vzrostlé
stromy u hřiště, a zbytek dřeva
vytěžili z lesa (suché stromy
z obecního pozemku). Z poká-
cených stromů postavili krásnou
hranici na pálení čarodějnic.

30. 04. Čarodějnice
Od odpoledne jsme začali připravovat vše na zajištění večera –
stánek s občerstvením, hudbu pro produkci. Košťata pro děti na
jejich zábavní program. Pro děti měly naše známé čarodějnice
Sarlanda se Zarlandou připravené soutěže a každé z dětí dostalo
zaslouženou odměnu. Reprodukovanou hudbu pouštěl čaroděj
Honzibál.

Během dětského programu jste všichni
mohli vidět postavení májky, které díky
technice Fandy Andrese našim klukům
značně ulehčí práci.

Nejen děti, ale i dospělí si opekli buřty.
K chuti přišly čarodějnické prsty na
sladko i slano.
Také jsme vyrobili Čarodějnici na upálení. 
Závěrem nám dovolte poděkovat všem, kteří se na zajištění Čaro-
dějnic podíleli: pokácení májky, zbavení kůry na májce, výroba
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HASIČI

věnce, postavení hranice, výrobA čarodějnice, pouštění reprodu-
kované hudby, zábava pro děti, obsluhA stánku do pozdních
hodin, nákup tekutin i odměn pro děti, upečení čarodějnických
prstů, zapůjčení techniky… všem těmto lidem patří velké DÍKY

01. 05. 2017 Úklid po Čarodějnicích
Proběhlo dohašení ohniště a úklid popela.
Zároveň jsme posbírali odpadky po některých nepořádných
lidech – a nebylo jich málo. 
Zkuste prosím příště využít naše popelnice! Děkujeme.

02. 05. 2017 vyznačení bě-
žecké dráhy na tréninko-
vém hřišti pro trénink mla-
dých hasičů připravujících se
na soutěž. Děkujeme za spo-
lupráci Zdeňku Piherovi.
Opět se ukazuje, jak je pro nás tréninková plocha důležitá. Tímto
děkujeme obecnímu úřadu, že můžeme využívat tyto obecní
pozemky, které opravujeme a udržujeme, ačkoli nad námi stále
vítězí divoká prasata.

06. 05. 2017 Branný závod Karla Košaře
06. 05. 2017 jsme ve spolupráci s SDH Lipence uspořádali již 
29. ročník Branného závodu Karla Košaře. Jílovišťáci měli sraz
v 7:30 u hasičské zbrojnice, odkud se vyrazilo hasičskou avií do
hasičárny v Lipencích, odkud se letošní branný závod startoval.
Do mladší kategorie do 40 let se přihlásilo 13 dvojic a stejně tak do
kategorie starších nad 40 let. Nejstarší letošní dvojice měla
v součtu 102 let.
Trať byla dlouhá cca
12 km (pro některé
účastníky byla s ohle-
dem na neorientaci
v mapě i delší).
Na trati závodníci plnili
disciplíny: 
n střelba na terč s 2 osobami, jedna byla za plusové body, druhá

zřejmě rukojmí za mínusové
n hledání rozdílů mezi 2 obrázky na čas
n občerstvovací stanoviště - závodníci si museli vybrat mezi

vodou, vodkou a jahodou 
n pomocí suchého zipu na čelence a druhého dílu na tenisáku

sebrat tento tenisák, opět na čas
n lovení rybiček, které měli zespodu buď plusový či minusový

počet bodů, což rybář ovšem nemohl vidět
n uříznutí polínka v délce 30cm (bez možnosti použití metru) 
n následoval slalom v podchodu s tatrou a hasičem
nposlední disciplína bylo skládání modelu hasičského auta na čas
Cíl byl v Motorestu Jíloviště, kde na závodníky i rozhodčí čekalo
zasloužené občerstvení. Vývar s masem a nudlemi, výpečky se zelím,
bramborovým a houskovým knedlíkem a buď pivo nebo limo.
V mladší kategorii vyhráli Michal Petřík s naším kamarádem Tomá-

šem Prskavcem z Mokropes. Ve starší kategorii se za Jíloviště nej-
lépe umístili naši kamarádi Petr Kamberský a Martin Vrba. Nejen
k poslechu ale i k tanci nám zahrál oblíbený DJ Milan Machačný.
Závěrem bychom chtěli pogratulovat vítězům, poděkovat všem
závodníkům za účast a rozhodčím. A velký dík patří SDH Lipence
za spolupráci na tomto závodě, Radku Mourečkovi a Karlu Špač-
kovi, kteří závod organizovali za Jíloviště.
Děkujeme Filipu Tobolkovi za zajištění administrativy spojené
s povolením závodu v lesním terénu. Moc děkujeme i Motorestu
Jíloviště za výborné občerstvení a využití prostor v cíli branného
závodu. Za rok se na Vás těšíme v hojném počtu při jubilejním 
30. ročníku Branného závodu Karla Košaře.

06. 05. 2017 TFA Mrač
V sobotu 6. 5. 2017 se tentokrát oba naši
závodníci zúčastnili posledního ročníku
TFA cupu Mrač. Trať je stavěna na
náměstí, které je do kopce. Začíná se na
spodní straně náměstí, odkud se smě-
rem nahoru roztahovalo 6 hadic „B“,
motaly dvě hadice „B“ po té se v horní
části náměstí pomocí palice přemisťo-
vala pneumatika a přeskakovala bariéra
2m vysoká, okolo náměstí se nesly dvě 20ti kilogramové závaží. Ve
chvíli, kdy už závodníkům docházely síly, na ně ještě čekalo napo-
jit hadici na čerpadlo, odtáhnout figurínu a roztáhnout zavodně-
nou hadici „B“. Celý tento závod se běžel za teplého počasí, v plné
polní a s aktivovaným dýchacím přístrojem. Naši závodníci skon-
čili následovně -Tomáš Trkovský na místě 10. a Josef Nový na místě
20. Celkem běželo 25 závodníků. 

08. 05. 2017 se narodila Barborka Petříková, rodičům Pétě a Mir-
kovi moc gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí.

20. 05. 21017 Plamen Psáry
V sobotu 20. 5. 2017 se naši nejmenší hasiči zúčastnili 2. kola hry
Plamen. Naše družstvo startovalo v kategorii mladších. Jednoho
závodníka jsme zapůjčili SDH Mokropsy. Během druhého kola se
plní 5 disciplín. Jedná se o útok CTIF, 400m štafeta CTIF, štafeta
4x40, štafeta požárních dvojic a požární útok. 
Při útoku CTIF 9 závodníků překonává následující překážky: vodní
příkop, bariéru vysokou 80 cm, prolezení tunelem, překonání
lavičky a za ní 4 děti pomocí džberových stříkaček shazují ple-
chovku a poté přiřazují správné věcné prostředky. Druhá čtveřice
uvazuje přidělené uzle. Ten devátý člen je velitel, který na trati pře-

konává pouze překážky a na
začátku podává rozhodčímu
hlášení. 
400m štafeta CTIF - tuto dis-
ciplínu běží opět 9 závod-
níků, přičemž každý překo-
nává překážku ve svém
úseku, případně jenom pro-
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Zásahová jednotka
Výjezdy a činnost zásahové jednotky 

Sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště 

Členové Zásahové jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Jílo-
viště se scházejí pravidelně každé
pondělí v podvečer. Při těchto
schůzkách provádějí nejen běž-
nou údržbu zásahové techniky
a jejího vybavení, ale i jinou čin-
nost v podobě sekání trávy v okolí
hasičské zbrojnice, dovoz vody na místní hřbitov, povinné kon-
diční jízdy s požární technikou a mnoho dalšího. 
Věřte, že být dobrovolným hasičem, neznamená jezdit jen k požá-
rům.
Ani v uplynulém období od posledního vydání Zvonice, tomu
nebylo jinak, a kromě běžné údržby techniky, vybavení a výjezdů
k zásahům zajistili naši hasiči: 
n dopravu vody do nádrží na místním hřbitově, kde rovnou pro-

běhla výměna kohoutu potřebného k napouštění vody do
konví, kterou provedl Tomáš Trkovský.

n dále se členové jednotky našich hasičů podíleli na dopravě,
sestavě a umístění nového pískoviště na dětském hřišti, jehož

bíhá volným úsekem. Na dráze závodníky postupně čekají tyto
překážky: žebříková stěna, přenášení hadice v kotouči, podlézání
laťky, přeskok lehkoatletické překážky, přenos hasičáku o váze 6
kg, napojení hadic, s kterými probíhají cílem. 
Štafeta 4x60 - každé družstvo postaví dvě štafety a do celkových
výsledků se započítává lepší čas. Překážkami na trati je kladina,
příčné břevno, přenášení hasicího přístroje a spojování hadic,
s kterými opět probíhají cílem. 
Štafeta požárních dvojic, zkráceně hydrant. U této disciplíny druž-
stvo opět postaví dvě štafety, tentokrát po pěti závodnících. První
vybíhá velitel, který probíhá trať a vrací se zpět na start. Ve chvíli,
kdy velitel proběhne startem, vybíhá druhá dvojice, která napojí
hadici na hydrant, roztáhne hadici, spojí s proudnicí a vrátí se do
místa startu. Ve chvíli, kdy proběhne startem, vybíhá poslední
dvojice, která hadici od hydrantu odpojí, odpojí proudnici od
hadice a hadici smotá a s materiálem se vrací na start. 
Poslední disciplínou je Požární útok. Tato disciplína děti také nej-
více baví. Při této disciplíně si děti s pomocí vedoucích připraví na
základně hadice tak, aby po odstartování přiběhly, spojily a běžely
směrem k nástřikovým terčům. Jedinými rozdíly oproti požárnímu
útoku dospělých je jiné čerpadlo, kratší vzdálenost, obsluha
dospělým a spojené sací vedení, na nějž pouze šroubují sací koš. 
A jak si naše děti vedly? Skončily na krásném šestém místě z jede-
nácti startujících družstev. Podrobnější výsledky s podrobnými
časy z jednotlivých disciplín najdete spolu s dalšími fotkami na
našem webu hasici.jiloviste.cz
Poděkování patří všem vedoucím za celoroční práci s dětmi. Roz-
hodčím a rodičům za pomoc při soutěži. Díky!
Autor fotografií z dětské soutěže je Tereza Hrabětová, které tímto
zároveň děkujeme za celodenní fotodokumentaci.

27. 05. 2017 Soutěž Zahořany
V 27. 05. jsme přijali pozvání na
dětskou soutěž do Záhořan u pří-
ležitosti oslav 105 let sboru. Sou-
těžilo se v požárním útoku
a každé družstvo mělo dva
pokusy. Soutěž probíhala
v komorní atmosféře. Naše děti se

v kategorii mladších umístily na 4. místě z 6ti startujících mlad-
ších družstev. 
Do prázdnin nám zbývá pár tréninků, rozlučka se soutěžním
rokem 2016/2017 a pak hurá na prázdniny. Děkujeme všem
dětem, vedoucím, rozhodčím mládeže a všem ostatním kdo nám
pomáhali s dětmi za jejich výkony, elán a čas strávený při práci
s dětmi. 

28. 05. 2017 Dětský den
28. 05. 2017 v rámci dět-
ského dne jsme připravili
hasičský koutek na trénin-
kovém hřišti. Nechybělo
tradiční pumpování se
džberovkou a stříkání na
plechovky. Další disciplínou bylo dětské TFA – překonávání překá-
žek, přenášení minimaxu a goriláka a nakonec házení hadicí na
terč. Závodníci byli vybaveni hasičskou bundou, helmou a zátěží

stimulující dýchací přístroj.
Každý závodník si zaslouženě odnášel
diplom, pozornost s hasičskou tematikou
a bezpečnostní pásek.
Na úplný závěr předvedli mladí hasiči
požární útok, který se jim moc povedl,
samozřejmě nechali ostatní děti zastříkat
si s proudnicí. Vzhledem k velkému vedru,

osvěžení z hadic přišlo všem velmi vhod. 
Děkujeme všem, kteří se do příprav i průběhu dětského dne zapo-
jili.
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HASIČI

jednotlivých zpráv o dění
u zásahu veliteli zásahu
a následně na příslušné
operační středisko. Celkem
se tohoto výcvikového dne
zúčastnilo přes 40 dobro-
volných hasičů a hasiček.

7. 05. 2017 – byla jednotka našich hasičů povolána ke spolupráci
při záchraně tří osob uvízlých na skále. Dotyční přecenili své síly
a je zde možnost pádu. Jednalo se lokalitu nad jezírkem, které se
nachází u silnice Zbraslav – Davle, vyústění potoka tekoucího pod
Hubertusem do jezera přehrady Vrané.

Jelikož ani po telefonickém
spojení s postiženými
nebylo možné určit, v jaké
jsou výšce, byla ze strany
od Jíloviště vyslána jedno-
tka profesionálních hasičů
z Řevnic společně s jednot-
kou hasičů z Jíloviště a ze

spodní části jednotka profesionálních hasičů ze stanice Jílové spo-
lečně s jednotkou hasičů Davle. Po lokalizaci postižených bylo
pomocí lana vyvázáno mezi stromy zábradlí a tatínek i s oběma
syny byl v pořádku pomocí lezeckého vybavení dopraven zpět
dolů do bezpečí. Všichni tři vyvázli bez zranění. U této události
zasahovaly celkem čtyři jednotky profesionálních a dobrovolných
hasičů.

19. 05. 2017 – byla jed-
notka našich hasičů
povolána k požáru
odpadu do areálu ÚVR
v Mníšku pod Brdy. Naše
jednotka vyjela na místo
události se dvěma cis-
ternami na podvozku
Tatra 148 a po příjezdu
na místo události se řídila pokyny velitele zásahu. Prováděla dál-
kovou kyvadlovou dopravu vody ze zřízeného čerpacího stano-
viště u rybníka v Řitce, kterou následně doplňovala do cisteren
zásobujících hasební vodou a pěnou jednotlivé vodní proudy na
požářišti.
Celý zásah byl komplikovaný škodlivými zplodinami hoření
a proto probíhal v dýchací technice. Celkem u této události zasa-
hovalo sedm jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.

21. 05. 2017 – byla jedno-
tka našich hasičů opět
povolána na katastrální
území města Mníšek pod
Brdy, tentokrát k požáru
lesa poblíž silnice spojující
města Mníšek pod Brdy

výrobu zajistili bratři
Mirek a Michal Petříkovi,
dopravu zajistil Pepa
Obermajer. Finanční
prostředky na koupi
materiálu poskytl
Obecní úřad Jíloviště.

n v rámci příprav a stavby hranice pro pálení čarodějnic byla na
žádost OÚ pokácena jabloň u zastávky Jíloviště obec. Za spolu-
práci při odklízení děkujeme panu Jiřímu Velasovi.

n měsíc květen je pro naše hasiče i ve znamení absolvování tech-
nických prohlídek u našich tří zásahových automobilů. Vzhle-
dem k tomu, že se běžná údržba provádí průběžně během
celého roku, projdou vozidla před cestou na STK jen běžnou
kontrolou bez nutnosti náročnějších oprav. Jako každým rokem
prošla všechna naše tři vozidla i letos technickou kontrolou bez
ztráty květinky. Zde musím uvést i fakt, že stáří jednotlivých
zásahových vozidel je 36 let.

Děkuji všem, kteří se na této činnosti podílí z vlastního vol-
ného času a bez finančních nároků na odměnu. Díky moc!!!

Několik příspěvků z naší zásahové činnosti:
16. 04. 2017 - vyjela jednotka našich hasičů k ohlášenému požáru
lesa do obce Všenory. Jednalo se o požár hrabanky a listí ve stráni,
pro zásahovou techniku ve špatně přístupném terénu. Nejblíže
k místu zásahu se podařilo dostat pouze naší technice a to jen
díky obrovské šikovnosti řidiče a dobré spolupráci mezi řidičem
a navádějícím velitelem vozidla.

22. 04. 2017 – se zúčastnili členové naší jednotky s osvědčením
pro nositele dýchací techniky výcvikového dne skládajícího se
z teoretické a praktické části. Teoretická část, kde si absolventi
výcviku zopakovali základní znalosti důležité pro nositele dýchací
techniky, probíhala na stanici Hasičského záchranného sboru
v Řevnicích pod vedením velitele stanice pana Českého. Po ukon-
čení teoretické části se všichni zúčastnění přesunuli do areálu
Kovohutí v Mníšku pod Brdy, kde se konala další část výcvikového
dne. Zde byl sloužícími profesionálními hasiči připraven objekt, ve
kterém byl nasimulován požár, při kterém došlo ke zranění osob
a jejich následnému vyhledávání. Během praktického výcviku byl
celý objekt zakouřen jako při reálném zásahu, což je vždy pro
zasahující hasiče náročnější z důvodu orientace v prostoru. Celý
výcvik byl zaměřen na spolupráci mezi profesionálními a dobro-
volnými hasiči, vyhledávání osob, orientaci a zásah v zakouřeném
prostoru, práci velitelů družstev a velitelů jednotlivých úseků,
správné používání spojových prostředků (radiostanic) a podávání
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a Řevnice. Zde se jednalo o požár v nízkém lesním porostu cca 200
x 200 metrů. Z Jíloviště opět vyrazily obě cisterny Tatra 148. Stejně
jako u předchozího zásahu se členové jednotky podíleli na haseb-
ních pracích, tak i jílovišťské cisterny zajišťovaly dálkovou kyvadlo-
vou dopravu vody a doplňování cisteren dodávajících vodu na
požářiště. Celkem u této události zasahovaly čtyři jednotky profe-
sionálních a dobrovolných hasičů.

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

Sbor dobrovolných hasičů Jíloviště 
Vás srdečně zve na 

Oslavu 80. výročí založení 
hasičského sboru v Jílovišti 

v sobotu 26. srpna od 12.30 hod.
Po slavnostním průvodu, budou následovat ukázky histo-
rické i současné techniky. Uvidíte práci Vězeňské služby a
Celní správy. Ukázku předvedou i naši mladí hasiči. Zakon-
čení bude v Restaurantu Spark s hudební zábavou.

Těšíme na Vás!

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

http://hasici.jiloviste.cz
fotky z akcí www.sdhjiloviste.rajce.idnes.cz

Facebook Hasiči Jíloviště

Zásahová jednotka se schází každé pondělí v hasičárně, kde pro-
vádí údržbu techniky i údržbu okolí hasičské zbrojnice, v tuto
dobu - každé pondělí 18,00 – 19,30 hod. můžete odevzdat
vysloužilé elektrospotřebiče, nebo staré železo. Prosíme, vyu-
žívejte této doby, kdy jsou přítomni členové sboru, a neodkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče před vrata, ani je neházejte přes plot.

Děkujeme.

A-tým Krajský přebor

Domácí Hosté Datum Čas
Jíloviště Hvozdnice 3.6 17:00
Vykáň Jíloviště 10.6 10:15
Jíloviště Rakovník 17.6 17:00

B- tým III. třída

Domácí Hosté Datum Čas
Jíloviště Čisovice 4.6 17:00
Kněževes Jíloviště 11.6 17:00
Jíloviště Jinočany 18.6 17:00

U19-Okresní přebor

Domácí Hosté Datum Čas
Jíloviště Vrané/Zvole 4.6 11:00

Benjamíni- Okresní přebor-Starší přípravka

Domácí Hosté Datum Čas
Jíloviště Mníšek 4.6 9:00

Náš A-tým i B-tým čekají ještě velmi důležité zápasy, které
rozhodnou o tom, zda sestoupí do nižších soutěží nebo se

udrží. Áčko se nyní ocitá s 29 body na 14. místě tabulky a
Béčko okupuje s 26 body 11. místo. Bude to boj do poslední

chvíle a my pevně doufáme, že se oba týmy udrží a nezakončí
sezónu 2016/2017 sestupy do nižších tříd. 

Dorost se zatím drží na 7. místě tabulky s 23 body stejně jako Vrané/Zvole. 
Benjamíni po celou sezónu statečně bojovali a i když
se jim nepodařilo zvítězit v žádném odehraném
utkání, je vidět velký pokrok. Věříme, že se to příští
sezónu zlomí a naši nejmladší se budou radovat
z výher stejně tak, jako jejich starší kolegové. 

Více informací a aktualit naleznete na webových stránkách: 
http://fotbal.jiloviste.cz/ 

a http://www.pripravkajiloviste.banda.cz/ 
Přijďte naše sportovce podpořit v posledních utkáních této sezóny!

TJ Jíloviště A vs. AFK Tuchlovice (4:2) Zdroj: http://www.afktuchlovice.cz/

Foto: Marta Trkovská

TJ JÍLOVIŠTĚ
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OBEC JÍLOVIŠTĚ

Lesy obklopující obec Jíloviště byly a jsou majetkem bývalého
panství Zbraslav. Jedná se soukromý majetek spravovaný pod
názvem Lesy Jíloviště, který zahrnuje rovněž honitbu Jíloviště.
Velikost lesního majetku, který sestává jak z lesů v jílovišťském
katastru, tak i v katastru obce Klínec, je cca 1300 ha. Tyto lesy mají
statut lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a rekreační.
Lesní porosty na svazích přiléhající k tokům řek Vltavy a Berounky
jsou charakterem lesy půdoochranné. V původním zastoupení
dřevin převažovaly listnaté dřeviny, a to zejména dub, habr
a v poměrně hojném počtu také lípa, jejíž výskyt ovlivnil i zdejší
místopis (Lipany, Lipence, Lipsko). V současné době je v jílovišť-
ských lesích zhruba třiceti procenty zastoupen smrk, což sice zvý-
šilo celkovou zásobu dřeva, bohužel však za cenu častějších kala-
mit (kůrovec, polomy). Proto se snažíme při zalesnění o návrat jak
dřevin tradičních pro tuto lokalitu (jedle, buk, dub), tak i dřevin
introdukovaných (douglaska, jedle obrovská), a to zejména pro
jejich stabilitu, estetickou a krajinotvornou hodnotu. 
Součástí honitby Jíloviště jsou výše uvedené lesy, dále lesy ve Vše-
norech, Trnové a Měchenicku i s přilehlými zemědělskými
pozemky. V naší honitbě je zastoupena zvěř srnčí, mufloní, dančí,
černá (prase divoké) a také zvěř drobná (bažant, zajíc), lze se zde
setkat i ze zvěří jelení. Zajímavostí loňského roku byl nalezený
úhyn vydry na Strakonické dálnici u vysílače Cukrák a úhyn bobra
na Berounce v Lipencích po srážce s automobily. Často i mediálně
řešeným problémem nejen naší honitby je zvýšený výskyt černé
zvěře a škod, které působí. Tuto situaci se snažíme zmírnit inten-
zivním odstřelem, zejména mladé zvěře (v roce 2015 uloveno 450
kusů a v roce 2016 uloveno 340 kusů). Pro srovnání z mysliveckých
statistik uvádíme, že v období 1980 až 1990 bylo ve zdejší honitbě
průměrně ročně uloveno osm kusů prasat. V souvislosti se zvýše-

nou návštěvností lesa je problematický bezpečný večerní lov,
proto jsme pravidelně žadateli o výjimku pro lov v noci za použití
pomocných optických a světelných prostředků. Součástí honitby
Jíloviště je i obora Daliborka, určená pro chov mufloní a dančí
zvěře, kde je v současné době opravován oborní plot.
Statut lesů příměstských a rekreačních má za cíl zvýšit jejich atrak-
tivitu se zachováním charakteru lesa bez parkových úprav, proto
se snažíme také o umístění drobných artefaktů v lesním prostředí.
Příkladem naší snahy je rekonstrukce studánky v Klínci a umístění
dřevěné sochy svatého Huberta, patrona myslivců, v její blízkosti
v lokalitě V Peklech v roce 2015 nebo obnova nápisu Bartoňova
kamene. Pokud se nám podaří, rádi bychom podobné zákoutí
vytvořili v letošním roce i v jílovišťských lesích.
Prosíme všechny, kteří navštíví naše lesy, nechť se v nich chovají
jako doma, to znamená ať udržují pořádek, nehlučí a neničí
a v případě nálezu mláďat zvěře, tato nechají v klidu a neodnášejí
je. Za Lesy Jíloviště manželé Tobolkovi

Červen - měsíc myslivosti
si připomeňme zápisem z Pamětní knihy obce z roku 1982, tak, jak
jej napsala tehdejší kronikářka obce, paní Helena Mourečková.

O příspěvek jsme požádali i hospodáře našich
jílovišťských lesů. 

Příběh srnčí rodiny
Z naší přírody zaznamenávám ještě zají-
mavý příběh člena mysliveckého sdružení,
pana Bedřicha Šichy staršího.
Před několika lety se ujal pan Bedřich Šicha
opuštěného srnčího mláděte – srneček byl v zuboženém stavu, na
jeho srsti bylo plno klíšťat. Po ošetření u Šichů se brzy zotavil a na
nové prostředí Šichovic zahrady si rychle zvykl. Šíchovi mu říkali
Ferda. K Ferdovi přibyla později i srnečka Líza, která se k Šichům
dostala cestou podobného osudu. Tento pár srnčí zvěře žil
v Šichovic zahradě a z tohoto páru se narodila u Šichů dvě srn-
čata.
Srnčí rodinka se těšila oblibě dětí z obce. Po úhynu srnky Lízy uhy-
nul koncem ledna letošního roku i srnec Ferda. Dvě srnčata byla
u Šichů odchována a puštěna s označením do jílovišťských lesů.
Pan Bedřich Šicha je na mysliveckých toulkách párkrát spatřil.

Lesy a honitba Jíloviště
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INZERCE

A4 1.900 Kč, A5 naležato 1.000 Kč
pro občany Jíloviště nebo podnikající v Jílovišti A4 500 Kč, A5 naležato 250 Kč

Inzerce je možná formou smlouvy o reklamě s obcí Jíloviště.
Ceník Inzerce


