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ZVONICE

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2015

Vážení spoluobčané,
tak nám začala rekonstrukce Pražská… Její stavbu
od začátku provází nebývalý zájem občanů a je to
pochopitelné – vždyť jde o páteřní komunikaci
obce. Samozřejmě se rovněž od začátku stavby
začaly hromadit žádosti, prosby, představy spolu-
občanů i podnikatelů, jejichž nemovitostí se rekon-
strukce komunikace dotýká, na změny, předělávky
či opravy, a to v mnoha případech již hotových 
segmentů stavby apod. A v této věci musím kon-
statovat, že jsme jako zástupci obce ne vždy nara-
zili na nepochopení ze strany občanů, z důvodu, že
nejsme schopni ani oprávněni většině požadavků vyhovět. Proč?

1) Stavba se staví podle řádně vydaných stavebních povolení,
schválených příslušnými orgány, kde všichni majitelé soused-
ních pozemků a nemovitostí kolem silnice Pražská byli účast-
níky řízení a měli možnost se k projektu stavby vyjádřit. 

2) Projekt celé rekonstrukce je znám minimálně 10 let, v podobě
konečné realizace 4 roky a každý občan měl možnost se ke kon-
krétním řešením nové komunikace v dostatečném předstihu
vyjádřit a vznést své námitky či připomínky. 

3) Projekt minulé zastupitelstvo dostatečně nepřipravilo, nekon-
zultovalo včas s občany v době, kdy se projektová dokumen-
tace dělala, a tak utekla spousta detailů, které se teď při realizaci
objevují, a občané si často oprávněně stěžují.

4) V termínu 90 dní, kdy se stavba má dokončit prostě není čas na
změny projektu, které by znamenaly žádat o změnu stavby
před jejím dokončením (min. 6 týdnů). A co po dobu vyřizování
povolení - práce přerušit? Dále také není možné tyto změny
projektu projednávat z důvodu čerpání prostředků z regionál-
ního operačního programu. 

5) Na rekonstrukci Pražské obdržela obec dotaci z ROPu (regio-
nální operační program) ve výši 14 mil. Kč. s vlastní spoluúčastí
cca 7 mil. Kč. Každá takto přidělená dotace má svého „komi-
saře“, který v týmu hlídá dodržování podmínek čerpání dotace.
Existují 3 základní podmínky (kromě jiných) pro čerpání přidě-
lené dotace: za prvé stavět dle platného stavebního povolení,
za druhé dodržovat rozpočet a za třetí zkolaudovat stavbu
v dohodnutém termínu, který je v našem případě 31. 5. 2015.

6) V případě, že by obec nedodržela jednu z těchto tří podmínek,
dotaci neobdrží (příp. ji bude muset vrátit), protože nesplní
podmínky, ke kterým se smluvně zavázala. Jak všichni víme,
dotaci čerpáme z ROPu Středočeský kraj, kde po aférách se zne-
užíváním dotací (např. pana Ratha) jsou úředníci na striktní
dodržování podmínek přidělených dotací velmi přísní.

7) V případě, že by obec akceptovala (v mnoha případech logické)
požadavky spoluobčanů, jednak by tyto úpravy musela uhradit
(a na to prostředky nemá), ale co je podstatné – porušila by pod-
mínky čerpání dotace a musela by celou stavbu zaplatit ze svých

prostředků. To by v případě úhrady 14 mil. Kč zna-
menalo, že by se obec na velmi dlouhou dobu
zadlužila a ohroženo by bylo i plnění základních
služeb, které obec zajišťuje, jako veřejné osvětlení,
svoz odpadu, údržba, zajištění pitné vody, čistírny
odpadních vod atd. Úplně by pak byly znemož-
něny jakékoliv investice.
8) Věřím, že nikdo z nás si takovou situaci nepřeje
a zastupitelé mají povinnost činit takové kroky,
aby k ní nedošlo. Nelze tedy povolovat úpravy,
o které žádají jednotliví občané či podnikatelé
a které by ohrozily termín dokončení.

Samozřejmě náš tým, který stavbu dozoruje a kontroluje v čele
s Ing. Arch. Doubkovou a Ing. Vítem Jakoubkem, se snaží v jedno-
tlivých případech vyhovět požadavkům občanů na úpravy, které
nejsou překážkou k dokončení stavby bez změny projektu a v řád-
ném termínu kolaudace. Pro tyto případy, kdy jsou občané pře-
svědčeni o nezbytnosti provedení navrhovaných úprav, prosím
o jejich písemné vyhotovení a o jejich doručení ve formě žádosti
na OÚ. Je možné, že se v průběhu stavby vyskytnou nepředvídané
okolnosti, které mohou termín dokončení díla prodloužit. Každé
takové prodloužení ale musí být řádně zdůvodněno a odsouhla-
seno ROPem, aby nebylo ohroženo čerpání dotace.
A ještě jedná technická poznámka – projekt Pražská současné
zastupitelstvo „zdědilo“ jako hotový projekt včetně výběro-
vého řízení od minulého zastupitelstva, které ho připravovalo
minimálně 2 volební období. A ať se nám to líbí nebo ne, měli
jsme (a máme) v podstatě nulovou šanci ovlivnit:
n výběr projektanta
n výběr dodavatele
n podobu v současné době realizovaného projektu 
Dokončujeme tedy jen to, co navrhl a schválil někdo jiný.

Závěrem k tomuto tématu vás prosím o součinnost při snaze
o dokončení projektu Pražská a o pochopení v případech, že nebu-
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deme moci vyhovět vašim požadavkům z výše uvedených důvodů. 
Dovolím si vás, vážení spoluobčané, v další části informovat o aktu-
álním dění na jílovišťské radnici, co jsme zatím udělali a co nás čeká:

Oblast informovanosti a transparentnosti:
n neprodleně zveřejňujeme informace o důležitém dění v obci

(např. rekonstrukce Pražská, přerušení dodávek elektřiny, ale
třeba i program fotbalových zápasů) na webu obce, informač-
ních tabulích, v místním rozhlase

n na webu Jíloviště jsou neprodleně zveřejňovány zápisy ze zase-
dání zastupitelstva, zveřejňujeme uzavřené smlouvy s dodava-
teli, směrnice, probíhající výběrová řízení

n Na webu Jíloviště jsme zveřejnili rozklikávací rozpočet obce,
kde se každý občan může seznámit jak s aktuálním čerpáním
rozpočtu, tak plněním příjmů. V době vydání Zvonice zde
budou k dispozici již data k 31. 3. 2015

nNa webu Jíloviště zveřejňujeme ankety k aktuálnímu dění v obci,
naposledy k otázce udržení pošty v obci a testovacích LED svítidel 

Výběrová řízení :
n V průběhu měsíce dubna budou vyhodnocena dvě vyhlášená

výběrová řízení a sice na svoz komunálního odpadu a na
údržbu a úklid obce. Obě výběrová řízení byla vyhlášena jako
zakázka malého rozsahu a probíhají tady dle schválené směr-
nice o zadávání ZMR do 2 mil. Kč. 

n Do obou výběrových řízení byly přizvány firmy, které danou
službu vykonávají v našem regionu, či se na její plnění specia-
lizují (více – viz zápis ze ZZ č.5). Výzvy byly zveřejněny na webu
Jíloviště, na ÚD obce a vybrané firmy byly obeslány dopisem se
zadávací dokumentací, v případě svozu odpadu včetně sou-
časného dodavatele. Co se týká individuálních smluv spoluob-
čanů na svoz bioodpadů, budou vyzváni k uzavření nové
smlouvy s vítězem VŘ, pokud budou mít o pokračování indivi-
duálního svozu zájem.

nVýběrové řízení, které nás čeká, je výběr dodavatele na provoz

veřejného osvětlení. Zde musíme zvážit, kterou variantu zastupi-
telé zvolí, zda půjdeme cestou stávajícího generálního dodava-
tele, který vše zajišťuje „na klíč“ nebo si např. obec sama vysou-
těží dodavatele elektřiny a sjedná smlouvu pouze na správu VO.

Žádosti o dotace:
nObec má zažádáno o dotaci na výstavbu MŠ u Ministerstva školství

a tělovýchovy. V posledním týdnu března proběhlo první hodno-
cení podaných žádostí, kterých přišlo celkem 460. Porada vedení
výběrové komise doporučila k čerpání 40 projektů a vybrala rovněž
10 náhradníků. Jíloviště je ve výběru těch 10 náhradníků a tak
šance na přidělení dotace není ještě ztracena a sice z toho důvodu,
že některé obce, kterým byla dotace přidělena, mohou (a stává se
to) tuto dotaci odmítnout nebo mají požádáno jinde. Pokud by
i přesto obec neuspěla, bude na příští rok vyhlášen nový dotační
titul, do kterého budou neuspokojení žadatelé přesunuti.

n Zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 5 a 6 schválilo podání
žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace – Lipová
v rámci Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Stře-
dočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5 %
z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.“ 

„Rekonstrukce uličního prostoru ul. PRAŽSKÁ, Jíloviště“
Dnem 1. 4. 2014 byla Výborem Regionální Rady ROP NUTS II
Střední Čechy schválena dotace pro projekt „Rekonstrukce ulič-
ního prostoru ul. PRAŽSKÁ, Jíloviště“, registrační číslo
CZ.1.15/1.1.00/74.01748.  Projekt byl předkládán v rámci 
74. výzvy, prioritní osy 1 Doprava, oblast podpory 1.1 Regio-
nální dopravní infrastruktura.  
Dne 15. 5. 2014 byla na akci uzavřena Smlouva o poskytnutí
dotace. Akce je financována za spoluúčasti Evropských fondů  -
zprostředkovatel ROP NUTS II Střední Čechy. 
Projektem dojde k rekonstrukci významného úseku komuni-
kace PRAŽSKÁ, která vede hlavní části obce. Komunikace se
nachází v zastavěném území obce a tvoří dopravní páteř.
V daném úseku je umístěna autobusová zastávka, hasičská
zbrojnice, obecní úřad, pošta, obytné domy, provozovny pod-
nikatelských úseků a daný úsek navazuje na krajskou komuni-
kaci Strakonickou. Cílovou skupinou projektu jsou především
obyvatelé obce, ale také obyvatelé okolních obcí, kteří komu-
nikaci využívají a turisté. Základním cílem projektu je zlepšení
dostupnosti a zvýšení bezpečnosti na místní komunikaci a zvý-
šení tak kvality života obyvatel obce prostřednictvím zkvalit-
nění dopravní infrastruktury. Stavební práce v rozsahu navrže-
ného projektu budou prováděny dodavatelskou firmou. 
Výše schválené dotace na projekt činí maximálně 
17 783 339,20 Kč
Délka realizace projektu je plánována 02 - 05/2015.

Vladimír Dlouhý, Starosta Jíloviště

Tisková zpráva
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Stavební práce I. etapy – tj. úsek Pražské mezi Příjezdní
a Hasičskou má z důvodu neočekávaných víceprací zpož-
dění cca 1 týden. Z tohoto důvodu se na nás Eurovia obrá-
tila s žádostí a zahájení prací druhé etapy – tj. úsek mezi
Hasičskou a K Dubíčku. Vzhledem k nutnosti dodržet termín
dokončení stavby do 31. 5. 2015 obec Eurovii vyhověla. Bylo
provedeno frézování asfaltového povrchu části Pražské od
ulice Hasičské až na nájezd na Strakonickou a zahájeny
práce na realizaci dešťové kanalizace. Bohužel byl omylem
vyfrézován i sjezd ze Strakonické u motorestu U Šíchů. Euro-
via pochopitelně provede finální asfaltový povrch této části
na své vlastní náklady. Další zpoždění lze očekávat
i z důvodu, že nelze realizovat přeložky plynu v místech ulič-
ních vpustí. Minulé zastupitelstvo nepodepsalo smlouvu
o přeložce plynu i přesto, že ve vyjádření RWE k projektu
pro stavební povolení byl tento požadavek uveden. Tuto
skutečnost potvrdil i ing.Dostálek. 

V následujícím období bude prováděn betonový podklad
a z těchto důvodů nebude možné několik dnů po vozovce
jezdit. Současně Eurovie zahájí práce na pokládce betonové
dlažby na chodnících I. etapy. K často opakovaným dota-
zům občanů, jak bude naloženo se stávajícími kamennými
patníky, bylo se stavbyvedoucím dohodnuto, že budou
vyjmuty a složeny na místě určeném obcí. Nebudou tedy
odváženy k likvidaci. Stejným způsobem byl i vykopán
a uložen kamenný označník kilometrů, který byl odhalen
v místě nového chodníku v prostoru zdi Hubertusu. 

Ivana Doubková, stavební výbor

Informace o postupu stavby
rekonstrukce Pražské:

V dubnu bude o třech víkendech realizována část potrubí
podél Příjezdní. Mapa a přesné termíny uzavírky 1 pruhu (směr
z obce k odbočce k HIKO, zahradnictví a SRBA servis) na Pří-
jezdní jsou v tomto vydání Zvonice. 

Od zahájení stavby bylo položeno vodovodní potrubí v délce
10 645 m. Ivana Doubková, stavební výbor

Informace ke stavbě 
vodovodního přivaděče:

Dne 25. 3. 2015 proběhlo projednání návrhu s dotčenými
orgány, termín pro vydání jejich stanovisek je do 14. 4. 2015.
Poté budou stanoviska vyhodnocena odborem územního plá-
nování v Černošicích, návrh územního plánu případně dopl-
něn o požadavky dotčených orgánů. Veřejné projednání
návrhu územního plánu by mohlo proběhnout během srpna
2015. Konkrétní termín zatím nelze určit, závisí na případných
požadavcích dotčených orgánů. Zatím zastupitelé obce před-
pokládají, že by se návrh nového územního plánu schválil do
konce září a nehrozilo vrácení dotace, která byla na zpracování
nového územního plánu již čerpána. 

Ivana Doubková, stavební výbor

Návrh územního plánu:

nA poslední žádost, kterou obec podává a schválila jej na svém 
6. ZZ a jde o žádost o dotaci na projekt vodovodního řadu přes
Pražskou, bude sloužit k napojení ve slepé ulici u statku Součko-
vých a sice z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí
a zemědělství a závazek spolufinancování akce/projektu v mini-
mální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

n Další možnosti podání dotací zastupitelé průběžně monitorují
a budou využívat dalších možností podání, jedním z velmi sle-
dovaných bude program IROP, který nahrazuje dosavadní ROP
z evropských fondů.

Opravy, dostavby:
n V průběhu měsíce dubna bude vybrán dodavatel na dostavbu

kolumbária, opravu hřbitovních vrat a opravy hřbitovní zídky.
Pokud by se kvůli financím nepodařilo vše opravit v letošním
roce, dokončíme tyto opravy příští rok.

n Již třetím rokem je v rozpočtu obce plánovaná částka na opravu
střechy obecního úřadu. V současné době probíhá výběr doda-
vatele na tuto opravu a počítáme, že do prázdnin bude střecha
opravena tak, aby do budovy úřadu nezatékalo jako doposud.

n Co se týká oprav místních komunikací, budeme se snažit kom-
pletní rekonstrukce realizovat prostřednictvím dotací s mini-
mální finanční spoluúčastí obce. Částečné opravy místních
komunikací budeme hradit z rozpočtu obce v rámci kapitoly,

která je k tomu určena.

Program rozvoje:
n Je zpracováván návrh programu rozvoje obce na následující 4 roky.

Bude zveřejněn na webových stránkách obce a předložen obča-
nům k diskusi a připomínkám. Následně předpokládáme jeho
schválení zastupitelstvem a zpracování střednědobého výhledu
rozpočtu obce na roky 2016 – 2017 s výhledem do roku 2018. 

Vážení spoluobčané, čeká nás letos ještě řada důležitých úkolů,
které musíme dokončit. Kromě komunikace Pražská je to přivaděč
vody z Baní, finalizace územního plánu, nastavení spolupráce
s novými dodavateli svozu komunálního odpadu a správy údržby
obce, rozšíření kapacity kolumbária, oprava střechy OÚ. V nejbližší
době pak schválení závěrečného účtu po provedené kontrole
účetnictví obce za rok 2014. Pokud se podaří získat další dotace,
pak dostavba vodovodu, rekonstrukce ulice Lipová a snad i stavba
mateřské školky. S pozdravem

V. Dlouhý, starosta

zvonice 2015_2_6_Sestava 1  22. 4. 2015  5:48  Stránka 4



5Zpravodaj obce Jíloviště - duben 2015

ZPRÁVY Z OBCE

Vážení spoluobčané, 
v souvislosti se zněním vyhlášky ze dne 16. 12. 2014, Vyhláška
o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování slo-
žek komunálních odpadů 321/2014 Sb., § 2, bude obec zajišťo-
vat shromažďování a odvoz bioodpadu pomocí označených
hnědých kontejnerů, které jsou již od konce března umístěny
na místech určených Obecně závaznou vyhláškou obce Jílo-
viště č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jíloviště.
Jedná se o stanoviště na Močidlech, ul. Hasičská, ul. Lomená
a na Hájensku. Odvoz těchto popelnic je zatím ve čtrnáctiden-
ním režimu a praxe ukáže, jestli bude potřeba častější odvoz. 

Pokud budete mít zájem o individuální pronájem popelnice
a odvoz biologického odpadu společností zajišťující odvoz
odpadu, budete mít možnost uzavřít tuto smlouvu přímo se
společností, která se stane dodavatelem služby na odvoz

Práce proběhnou vždy o víkendech v dubnu 11./12.,
18./19. a 25./26. a případně v květnu 2./3. a to vždy v době
od soboty od 15:00 do neděle do 19:00.

V uvedené době bude sjezd ze silnice č. I/4 u Srba servisu
v části převeden do protisměru a příjezd od Jíloviště (od
Pražské ulice) bude zakázán. Jízda bude možná jen do
komunikace U Cihlelny. Příjezd do zahradnictví Cvrček,
Srba servisu a do firmy HIKO bude možný jen ze silnice
č. I/4 (Strakonická) od Prahy.

Rozhodnutí vydává KÚSk a MěÚ Černošice. O vydání roz-
hodnutí bylo již požádáno a zmíněné úřady přislíbily výše
uvedené termíny. Akce byla s dotčenými firmami projed-
nána.

Děkuji za pochopení a omlouváme se za vzniklé problémy
s výše uvedeným opatřením.
S pozdravem J. Bašta  604 83 83 83

odpadu na základě výběrového řízení od 1. června 2015.
Pokud nebudete mít nadále zájem o tuto službu, budete
vyzváni o navrácení zapůjčené popelnice.

Novinkou je i možnost třídění kovového odpadu. Nádoby na
kovový odpad jsou umístěny na dvou místech, a to v ulici
Hasičské a Lomené. 

Na závěr bych si dovolila připomenout, že poplatky za komu-
nální odpad jsou stejné jako v minulém roce, tj. 600, Kč za
trvale hlášeného občana nebo chatu. Poplatky je třeba zaplatit
do konce dubna buď na Obecním úřadu v úřední hodiny nebo
bezhotovostně na účet 174002065/0300, variabilní symbol
1340XXX pro trvale hlášené občany nebo 13405XXX pro chaty
(místo XXX uveďte číslo popisné nebo evidenční).
Předem děkujeme za udržování pořádku kolem popelnic a tří-
dění odpadu. Jana Malá

Dočasné dopravní opatření 
při výstavbě vodovodu 

Praha - Mníšek
Vážení občané Jíloviště,
rádi bychom Vás seznámili s našimi plány v pekárně a při-
lehlé kavárně.

Naše firma funguje již 25 let, snažíme se o kvalitní výrobky
z dobrých surovin. Většina výrobků je zpracována podle sta-
rých receptur, jsme nakloněni i některým novinkám.

Na Jílovišti chceme péct několik druhů chleba v kamenné
peci, časem rozšíříme výrobu i o pečivo a trvanlivé pekařské
výrobky. Podle přání zákazníků můžeme připravit svatební
výslužky, rauty a jiné slavnostní příležitosti.

Kavárnu spojenou s prodejem pečiva, zmrzliny a chlebíčků
bychom chtěli nabídnout občanům Jíloviště i přilehlého
okolí k příjemnému posezení i dobrému nákupu. Pokud
nenastanou komplikace, chtěli bychom otevřít koncem
dubna nebo počátkem května.

V oboru pracuji již 50 let, nyní mi 
pomáhá celá rodina.

Těšíme se na dobrou spolupráci.

Stanislava Kortánová
www.pekarna-stana.cz

www.penzion-u-kaplicky.cz

Ze života obce
NOVÁ PEKÁRNA
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi krátce vás informovat o konání 1. Jílovišťského bálu,
dne 13. 2. 2015 v restauraci Spark. Akce byla pořádána obcí Jílo-
viště, která zajistila pronájem sálu, prodej vstupenek a tomboly,
předtančení, ostrahu a skupinu Joybox, která hrála k poslechu
i k tanci. Co se týká tomboly, oslovili jsme velkou část podnikatelů
v obci a obdrželi jsme přes 150 různých darů, z nichž mnohé byly
velmi hodnotné a kvalitní. Hlavní cenou bylo divoké prase, které
shodou okolností díky výherci neopustilo pořádající restauraci.
Touto cestou bych rád ještě jednou poděkoval všem sponzorům
za jejich příspěvky do tomboly.

Myslím si, že si premiérový bál Jíloviště hosté příjemně a zábavně
užili a troufám si tvrdit, že nikdo neodcházel s prázdnou a téměř
každý, kdo si zakoupil lístky do tomboly, něco vyhrál.

Věřím, že tímto prvním ročníkem založíme tradici Jílovišťských
bálů a příští rok se sejdeme ještě v hojnějším počtu.

Vladimír Dlouhý, starosta

Jílovišťský BÁL

BIGHARD, s.r.o. PEPE Sršeň
CASUS DIRECT MAIL, a.s. paní Alice Pauková
FRANTIŠEK RINGO ČECH
HASIČI Jíloviště pan Karel Špaček
HIKO, s.r.o. Ing. Ivan Hilgert
HUSKY CZ, s.r.o. pan Petr Brůna
OBČERSTVENÍ CUKRÁK IVO SLANAŘ
JIŘÍ KIRCHMAN
KOOPERATIVA, a.s. Mgr. Josef Hrabal
KVK GAS, s.r.o. Ing. Jaromír Vondrák
LAHŮDKÁŘSTVÍ SVÁČEK
LESY Jíloviště Ing. Filip Tobolka
MANŽELÉ KUKOVI
MARIE A FRANTIŠEK ANDRESOVI
MOTOREST Jíloviště pan Jiří Šicha
NOVUM Czech, s.r.o. Ing. Oldřich Nový, Csc.
Okrašlovací spolek Jana Havelková
Paní Martina CVRČKOVÁ
PECU STÁŇA, s.r.o. paní Stanislava Kortánová
RESTAURACE POD LESEM paní Vašková a pan Petrák
RESTAURACE SPARK paní Smutná 
Rodina KYPTOVA
ZAHRADNICTVÍ Ing. Antonín Cvrček

Děkujeme sponzorům tomboly Jílovišťského
bálu konaného dne 

13. 2. 2015 v restauraci Spark

TJ Jíloviště, SDH Jíloviště a obec Jíloviště pořádají

v sobotu 6. června 2015 od 14:00 hodin 
na Stadionu Jana Nekoly st. 

Těšte se na tradiční soutěže, malování na obličej i občerstvení. 
Srdečně všechny zveme ! ! !

Dětské odpoledne

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2015
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900 LET ZBRASLAVI

900 let ZBRASLAVI
900 let od první zmínky o založení města
slaví náš severní soused Zbraslav. Jak je
v historii obvyklé, k osídlení oblasti však
došlo již před rokem 1115.

Pořadatelé nazvali jubilejní rok 2015 „Rokem pro Zbra-
slav“. Chtějí zapojit do připravovaných komunitních akcí co nejširší
veřejnost. Na výzvu k předložení námětů na rozšíření společenského
života Zbraslavi, oprášení a vyzvednutí její histori, dostali organizá-
toři 18 nápadů od občanů i spolků. Na realizaci vybraných projektů
se budou podílet oslovené osobnosti akademického a kulturního
prostředí. K tomuto účelu byl založen Klub 009 (obráceně 900).
Záštitu nad Rokem pro Zbraslav převzala majitelka zbraslavského
zámku, paní Eva Curry.

Zahajovací den, 21. března 2015, ozdobily slavnostní zvuky fanfár
z balkonu Městského domu. Otevřena byla výstavka „Zbraslav
a literatura“, kterou připravila místní knihovna. Od 15:30 hodin se
v obřadní síni Městského domu konalo „ZBRASLAVOBRANÍ“ –
kulatý stůl na téma 900 let Zbraslavi. Povídání historiků Karla
Paška, autora knihy Zbraslavské listy, a prof. historie Kateřiny Char-
vátové, která se specializuje na dějiny středověku, 

zejména pak na dějiny cisterciánského řádu, bylo doplněno kul-
turním programem. Zazněl Zbraslavský valčík, jehož autorem je
Zbraslavák Václav Vedral, nebo čtení o Vladislavu Vančurovi. Mgr.
Lenka Šťástková, učitelka ZŠ Vl. Vančury ve Zbraslavi, hovořila
o významu místní školy v procesu zapojování žáků do života
města. Opravdu důstojným zakončením slavnostního dne byl
večerní koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis nazvaný
„Hlasy, tváře a slova starých kronik“. 

Vzácná byla i možnost navštívit Královskou síň zbraslavského
zámku, kde se představení uskutečnilo, protože pro veřejnost je
zámek uzavřen. Dlouhé bílé alby, do kterých byli zpěváci oblečeni,
umocnily a podtrhly liturgické zpěvy katolické církve, které poslu-
chače přenesly do doby o několik set let zpátky. Umělecký
vedoucí souboru David Eben proložil zpěvy gregoriánského cho-
rálu četbou úryvků z Kosmovy Kroniky i Zbraslavské kroniky Petra
Žitavského.

V brožuře „Kalendář Roku pro Zbraslav“ vydané k této příležitosti
pan Jiří Ryba píše: „Přijeďte k nám na Zbraslav, abychom jí mohli
vzdát hold – uctíme tím společně významnou kapitolu české historie.
Pokud navštívíte naši městskou část, zajděte prosím k hrobům
posledních Přemyslovců nebo se vydejte na Karlovu vyhlídku, na
místo, kde se začínají zvedat Brdy a odkud z jejich prvního kopce shlí-
žel na malebný soutok Berounky a Vltavy, dotvořený lidskou rukou
o zbraslavský klášter, král a císař Karel IV., když poprvé navštívil jako
dospělý svoji vlast po návratu z Francie a Itálie. Budete u nás vždy
vítáni!“

Oslavy na Zbraslavi začaly

Z bohaté nabídky akcí 
připravovaných v jubilejním roce 2015: 
1. 5. Cukroušův mazec - 4. ročník MTB cyklistického

závodu lesy mezi Zbraslaví, Jílovištěm a Lipenci

22. – 23. 5. Pivní slavnosti – areál Bowling Zbraslav

29. 5. Noc kostelů, koncert v kostele sv. Havla 
(na hřbitově)

13. 6. Jíloviště – Zbraslav, jízda na historických veloci-
pédech

ROCK pro Zbraslav, festival zbraslavských kapel 
– termín bude upřesněn

5. 9. Zbraslav – Jíloviště, jízda historických vozidel do vrchu

25. – 27. 9. Vejvodova Zbraslav, mezinárodní festival malých
hudebních kapel

27. 9. Svatováclavský koncert v kostele sv. Jakuba star-
šího (u zámku)

7. - 11. 10. Slavnosti Elišky Přemyslovny, 12. ročník – S krá-
lovnou Eliškou na víkend do středověku

19. 12. Zbraslavské Vánoce , Městský dům a prostranství
před ním

Podrobné a aktuální informace najdete na 
www.mc-zbraslav.cz/kultura Fatková
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Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2015

1945 – 2015
70 let od konce II. světové války

Podle zabezpečovacích prací okupantů zde v obci vše nasvědčo-
valo, že počítají i zde s obranou, byly narychlo vykopány na státní
silnici zábrany na horním konci obce, tam, kde přetíná ulice od
Zvonice st. silnici u čís. p. 38 p. Gargla, hluboké jámy přímo do
středu silnice, tam byly vloženy dřevěné truhlíky, pravděpodobně
na třaskaviny, prozatím prázdné.
Takže průjezd byl nemožný, u zdi zahrady p. Pařízka bylo postaveno
z kamene a cementu kulometné hnízdo. Podobná zábrana na st. sil-
nici vykopána na konci obce u č. p. 1. p. Františka Petráka, na tuto
práci byli určování občané zdejší obce a dozor měli okupanté.
V dubnu přijeli od Zbraslavi němečtí vystěhovalci, prý od Mělníka
a Mladé Boleslavi, plně naloženými povozy obilím a vším možným
domácím příslušenstvím, spřežení koňské i volské, zaplnily celou uli-
ci na Zvonici a vesnici, zde také přenocovaly, na druhý den přiletěla
letadla v té době tak zvaní (Kotláři), bylo nebezpečí, že budou od-
střelovat viditelné vozy. A proto na naléhání občanů se odstěhovali
nad vesnici do lesa, kde tábořili, uvázaly spřežení u smrků a po jejich
odjezdu byly stromy celé ohryzané, bez kůry, kam koně dosáhli.
Po jejich odjezdu z obce přilétla znovu letadla (Kotláři) a odstřelo-
vala kulomety celou státní silnici od Jíloviště k Řitce a na (Holých
vrchách)* byli zabiti 3 koně, a jeden vystěhovalec (Němec).
Bylo zřejmé, že zde účinkuje partyzánské vedení soustřeďující se
z Brdska. Tak byli občané vyzvání utvořit hlídky na horním konci
obce, a u „hotelu Palace“, aby udržovaly tak spojení s Klíncem,
a Hor. Mokropsy, sledováno (hlídáno) celé okolí.
V květnu dne 6. v 21:30 hod., přišel p. Boháč z Klínce k „Hotelu
Palace“, nyní škola Antonína Zmrhala, kde stála hlídka našich
občanů z Jíloviště, a hlásil tehdy ustanovenému veliteli hlídky
Josefu Mašitovi, že jako spojka byl na státní silnici pod Holými
Vrchy napaden Němci, stržena mu Slovanská trikolora a naléhali
na něho, aby prozradil ozbrojenou sílu u Jíloviště.
Jeho odpověď byla „nevím“, po dalším domlouvání jej propustili
a on spěchal oklikou lesem k restauraci U stopu*. Protože ale
zahlédl dosti silnou a ozbrojenou německou hlídku kolem 20
mužů jdoucí od Trnové, obrátil se a spěchal zpět k Hotelu Paláce,
kde toto sdělil. Okamžitě byli vyrozuměni ozbrojení občané Jílo-
viště.a tito přispěchavší připravovali se na obranu kolem hájovny
a v okolí „Hotelu Paláce“, nečekali dlouho. Němci se plížili k rokli
a kanálu, naši začali střílet z druhé strany. Od hájovny byly hozeny
ruční granáty a to pravděpodobně Němce popletlo, vystřelili pan-
céřovou pěst do středu silnice, kde byla dosti velká jáma v asfaltu
a počali ustupovat roklí a borovým lesem k Trnové. Ten den, již
hodně za šera, byla v Trnové u svého domu (hostince) zabita a roz-
trhána vystřelenou němci pancéřovou pěstí paní Marie Petráková
nar. 25. 12. 1890 - † 6. 5. 1945.

Tohoto boje dne 6. května přítomni občané naší obce, Šmíd Josef
- hajný, Veselý Ján - zam. st. silnice, Koďous Josef - mechanik,
Marek Antonín - zámečník, Dvořák Ant. - dělník, Dvořák Karel (od
Kumperů), Kubát Jan - autosprávkárna.
Dne 8. května o šesté hod. ranní byla opět spatřena zesílená
německá hlídka asi o síle 30 mužů. Vozovou cestou jeden sled
a druhý stokou podle lesa od Trnové postupující směrem na státní
silnici k hájovně. Dodatečně bylo zjištěno, že v borovém lese na
zvané „rovince“ měli připraveno kulometné hnízdo pro jeden kulo-
met, pro případ přepadu. Ale obrana byla již připravena. Němci
postupují, nastala přestřelka, přítomní partyzáni seznavší situaci
boje, obešli Němce, a roklí a lesem ze zadu z východní strany je
obkličovali a odstřelovali automatem směrem ke kanálu státní sil-
nice. Po hodinovém boji na tomto místě u kanálu zvolal Šubrt Josef
německy: "Vzdejte se!" Přestalo se střílet. 8 Němců se vzdalo 
a 2 Němci zabití zůstali na bojišti. Jeden partyzán raněn do hlavy
(jeho jméno snad pravé) Jiří Hájek Dolní Meresec* u Písku. Byl ošet-
řen p. Dr. Bečkou, Jíloviště č. p. 71., odvezen do příbramské nemoc-
nice. Ostatní Němci se rozprchli jedni směrem k Míchovu, druzí
lesem k Trnové. Zajatci odvedeni k výslechu, který se odbýval
v hostinci p. Emila Hrubeše. Při výslechu bylo zjištěno, že měli pří-
kaz vyhladit a vypálit obec Jíloviště, Při výslechu jeden ze zajatců
na stole sebraným kuchyňským nožem, chtěl bodnout vyšetřují-
cího Zbraslavského starostu Prchalu. Duchapřítomností a pohoto-
vostí četníka Peka byl zajatec odzbrojen.
V boji dne 8. května přítomni ozbrojeni občané. Šubrt Josef - pen-
zista, Taubenest Lad. - majitel hotelu, Šmíd Josef - hajný, Dvořák
Karel (od Kumperů), Krištůfek František - cestář, Fejtek Václav -
zahradník, Marek Antonín - zámečník, Třmínek František - malíř,
Mašita Josef - zedník, Andres František (ml.) - zemědělec, Zimr-
bauer - lesní praktikant. A partyzáni z Brdska. Tuto historii bojů
jsem čerpal od občanů Marka Antonína a Emila Hrubeše.
Dne 9. května po páté hodině odpolední Němci ustupující od
Prahy, pochodovali kvapně po státní silnici nepřetržitě do páté
hodiny ranní - tanky, motocyklisté, pěšáci, auta a povozy plně
naložené zbraněmi střelivem a vůbec vším možným.
Toho dne byl okupantskou hordou zastřelen na dvoře svého hos-
podářství č. p. 3. p. František Andres nar. 11. 5. 1912. 
Při spěšném odchodu bylo po celé délce silnice rozházeno
mnoho dělových nábojů, ručních granátů, pancéřové pěsti, všeho
druhu střeliva a všech možných věcí, které jim byli při spěchu zby-
tečné a přitěžující. Podle spěchu fašistických hord od Prahy bylo
zřejmé, že mají zprávy o blížící se jím nebezpečí. 
Pro nás bezbranné to byly poslední hrozné dny nervového napětí
a očekávání dnů příštích.

Pro připomínku květnových dnů roku 1945 jsme pravopisně upravili zápis z Pamětní knihy obce tak, jak ho napsal kronikář
pan Václav Hudeček, z Jíloviště č. p. 39., pošt. zříz. ve výslužbě, nar. v Líšnici 15. srpna 1889. Ustanoven kronikářem obce byl
usnesením MNV (není uvedeno, kterého roku). Zemřel v roce 1962, jeho zápisy v Pamětní knize obce však končí rokem 1949.

zvonice 2015_2_6_Sestava 1  22. 4. 2015  5:48  Stránka 8



9Zpravodaj obce Jíloviště - duben 2015

INFORMACE

A jaké bylo naše veliké překvapení. 10. května dopoledne projíž-
děly obcí Sovětské tanky, dělostřelectvo a později jezdectvo
vítězné části Sovětské armády, naší osvoboditelky, byly vítány
obyvatelstvem naší obce květinami, které byly házeny na projíž-
dějící rudoarmějce.
Po odjezdu Sovětských oddílů následující dny, byly po státní sil-
nici od Mníšku transportovány odzbrojené fašistické hordy, které
tak ukrutně řádily cestou od Prahy, když ji musely opustit.

* Holé Vršky jsou na silnici do Klínce.
* Podle pamětníků byla restaurace „U Stopu“ v místech autobusové zastávky

Klínec hl. silnice. 
* Pravděpodobně Dolní Nerestce
V záznamu z Pamětní knihy obce je často zmiňována „státní silnice“ – je to
naše nynější ulice Pražská, takže popisované události se odehrávaly přímo
vedle domů našich občanů. Fatková

nějaké foto k článku????

DOPISY ČTENÁŘŮ
Vážení spoluobčané!

Dovolte mi se s Vámi podělit o informace týkající se děnív naší obci a o očekávání řešení problémů spojených se„starým“ vedením naší obce.

Nejprve si dovoluji informovat o mých elektronických přís-pěvcích, které by měly být umístěny na webových strán-kách obce, ale pro ty, kteří k uvedenému nemají přístup,předávám informace prostřednictvím našeho občasníku„Zvonice“.

Z poznatků, které jsem pochytila na veřejných zasedáníchobce (konkrétně od zasedání týkajícího se volby novýchzastupitelů), ale i ze dne 12.12.2014, jsem opakovaněregistrovala předkládání stížností od občanů s požadav-kem okamžitého řešení všech možných problémů, sdělo-vání, co už v obci dávno mělo být vybudováno, zajištěno,opraveno. Dle mého názoru se jedná o neúměrné vyvíjenítlaku na nové zastupitele, kteří nově začali řešit obecní pro-blematiku. Občané vystupují bouřlivě, aniž by respektovaliskutečnost, že nově zvolení zastupitelé nemohou ze dnena den provést zásadnější změny. Bude pro ně velmičasově náročné se seznámit se skutečným stavem hospo-daření v obci po minulém vedení a poté následně musíurčit řešení prioritních problémů.

Za 16 let funkce bývalého starosty ing.Dostálka má ještě 30domácností v obci dědictví. Jedná se o„osobní“ vlastnictvíkalových čerpadel, která jsou součástí tlakové kanalizace.Podstatou věci je skutečnost, že nikdy nedošlo k uzavřeníjakékoli dohody o vlastnictví čerpadel, dokonce ani nedo-šlo k prostému informování, že kalová čerpadla by mělabýt ve vlastnictví vlastníků nemovitostí. Tuto skutečnostkaždý zjistí až po vzniklé havárii, kdy je odkázán pouze navlastní řešení vzniklé situace, bez opory ze strany obce.Bývalý starosta na mé podněty k řešení nikdy věcně neref-lektoval, odmítal byť i jen projednání řešení na zastupitel-stvu obce. Na písemnou žádost o řešení (ze dne 30.8.2011)jsem nikdy neobdržela věcnou odpověď, pouze mě paníFatková, tehdejší místostarostka obce odpověděla, že neví,co od zastupitelů žádám (dne 19.3.2013).

Proto bych chtěla tímto požádat nové zastupitelstvo, abyvýše uvedené řádky vzalo na vědomí a pokusilo sev budoucnu o nalezení možnosti řešení.

S pozdravem, Marie Fidrmucová

Turistický tábor 
4. 7. – 11. 7. 2015

Místo: 
Pavlov - Pálavské vrchy

Termín podání přihlášek do: 
15. 6. 2015

Více informací:
• web: http://turisti.jiloviste.cz/
• facebook: https://www.facebook.com/TomLvicataJiloviste
• telefon: 777 093 088 - Jan Vorel, 605 513 541 - Petr Sporer

Přihláška

Jméno: ................................................................................................................................. 
Příjmení: ..............................................................................................................................

Datum narození a rodné číslo: ...............................................................................
Adresa: .................................................................................................................................. 
............................................................................................ PSČ: ............................................
Telefon domů: ............................. Telefon do zaměstnání: ..............................
Mobil otce: ........................................ Mobil matky: ................................................
E-mail: .....................................................................................................................................

Další důležitá sdělení (zdrav. potíže, omezení...): 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Datum: ................................. 
Podpis zákon. zástupce dítěte: ...............................................................................
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V sobotu 21. 2. 2015 odjelo 23 hasičů na zimní pobyt v Bedřichově
v Jizerských horách. Na HORO chatě Lokomotivy Liberec prožily
naše děti nezapomenutelný týden. První zkušenosti s lyžováním
zde získali Šárka Obermajerová, David Ondráček, Štěpán Joch a bra-
tři Petr a Jan Dalekorejovi. Cvičili na sjezdovce SK ski POLICIE Libe-
rec, která byla vzdálená jen kousek (cca 150m) za HORO chatou.
Zdatnější lyžaři sjížděli „Malinovku“ a ostatní kopce v Bedřichově.
Vypravili se skibusem i na Tanvaldský Špičák a do našeho zná-
mého a oblíbeného ski areálu na Severáku.
Velmi zajímavý byl výlet do muzea výroby hraček DETOA - Albre-
chtice v Jiřetíně pod Bukovou v Jizerských horách. Děti jely skibu-

sem ze zastávky vzdálené
několik metrů před HORO
chatou a vláčkem. Přivezly
si nejen mnoho nových
poznatků a zážitků, ale
také různé dílky k sesta-
vení dřevěných hraček.
V kuchyni vařila osvěd-
čená dvojice „bejbin“ -
Jitka Součková a Libuše
Fatková. O děti se obětavě

starali Karel Špaček, Tomáš Trkovský, Aleš Novák, Hanka Žaludová,
Karel Neuman a do středy Hanka Krejčová, která odjela na matu-
ritní ples sestry Jany.
Přestože jsme trochu zápasili s nachlazením, věřím, že si všichni
pobyt užili a přání dětí: „Jet na hory příští rok“, se nám podaří naplnit. 
S poděkováním všem, kteří pomohli, „Hlavas“ Vlasta Pospíšilová

Zásahová jednotka
21. 03. 2015 zasahovali členové zásahové jednotky u požáru

suché trávy v Klínci
21. 03. 2015 technická pomoc obci, snížení prašnosti – skrápění

ulice K Trnové
25. 03. 2015 požár garáže s pergolou v lokalitě Všenory
Zásahová jednotka se
schází každé pondělí
v hasičské zbrojnici, kde
provádí údržbu techniky
i úklid okolí hasičské zbroj-
nice. V tento den od 18,00
– 19,30 hod. můžete
odevzdat vysloužilé
elektrospotřebiče, nebo staré železo. Prosíme, využívejte této
doby, kdy jsou přítomni členové sboru, a neodkládejte nepo-
třebné věci před vrata, ani je neházejte přes plot. Děkujeme.

Na Výroční valné hromadě 24. ledna
2015 bylo členy sboru zvoleno nové
složení výboru SDH Jíloviště: 

Špaček Karel starosta
Petřík Miroslav         náměstek starosty
Michel Jiří   velitel
Čámský Zdeněk strojník
Petřík Michal referent materiálně-technické základny
Kyptová Miluše jednatel
Pospíšilová Vlasta hospodář
Pospíšilová Denisa vedoucí mládeže
Moureček Radek člen
Tamchyna Jindřich člen
Fatka Josef člen

www.hasici.jiloviste.cz

Sbor dobrovolných hasičů

fotky z hor: http://sdhjiloviste.rajce.idnes.cz/HORY_2015

Srdečně Vás zveme na následující akce:
09. 05. 2015 branný závod Lipence - Jíloviště
Letošní 27. ročník tradičního branného závodu, který každoročně
pořádáme ve spolupráci s SDH Lipence startuje z Lipenců. Sraz
závodníků je v 8,00 hod. u hasičské zbrojnice v Jílovišti. Závodí se
ve dvou věkových skupinách 18-40 let, a nad 40 let. Startovné
100,-. Občerstvení a zábava v cíli zaručena !
20. 06. 2015  TFA Memoriál Miroslava Petříka st.
TFA z anglického „Toughest Firefighter Alive“, volně přeloženo
„Nejtvrdší hasič přežívá“.
Jde o simulaci hasičských činností převedených do sportovního
zápolení. Tato klání jsou velmi fyzicky náročná a každý z účastníků
si sáhne skutečně až na dno svých sil.
Tuto extrémní soutěž můžete vidět v Jílovišti 20. 06. 2015 od 11
hodin. Místo bude upřesněno. Sledujte plakátky.

Nábor mladých hasičů
HASIČ. Každý si zajisté pod tímto pojmem představí silného
a statečného muže, který nasazuje svůj život pro druhé.
Nemusí to však být pravidlem. Hasičem či hasičkou se můžou
stát i děti.
Naši mladí hasiči se zúčastňují hry Plamen. Hra Plamen je roz-
dělena do podzimního kola „Závod požárnické všestrannosti“
a do jarního kola „štafeta, štafeta dvojic a požární útok“. Děti
při této hře, mimo jiné, prokáží znalosti z vázání uzlů, pozná-
vání topografických značek, zacházení s požárním nářadím
a také získávají odznaky odborností. Cílem je však vést děti
k pohybu a spolupráci.
SDH Jíloviště pořádá stálý nábor mladých hasičů již od věku 5
let. Přijďte se podívat na některou z schůzek, které momen-
tálně probíhají každou středu od 18.00 na hasičské zbrojnici,
anebo kontaktujte vedoucí mládeže Denisu Pospíšilovou na
tel. 777 304 622.
Kontakt na starostu SDH Jíloviště K. Špačka: 777 267 241
Webové stránky www.hasici.jiloviste.cz
fotky z akcí www.sdhjiloviste.rajce.idnes.cz

Foto: Vlasta Pospíšilová
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

V neděli 8. 2. 2O15 se v masopustním čase konal oblíbený karne-
val pro děti, opět s balonkovým klaunem od firmy Balondekor.
Klaunské vystoupení bylo jiné než vloni, co je ale důležité – dětem
se líbilo. Klaun uspořádal soutěže o zvířátka z balonků a každé dítě
si nějaké to zvířátko odneslo. Po jeho odchodu jsme se zdrželi
ještě další hodinu a děti si s chutí zatančily. Na fotkách si můžete
prohlédnout nápadité masky, které, jistě s velkou péčí, obstaraly
maminky. 

O ozvučení sálu a tudíž úspěch produkce se skvěle – a bez nároku
na honorář - postaral pan Jiřík, kterému tímto srdečně děkuji. Dále
děkuji restauraci Spark za bezplatné zapůjčení sálu a příspěvek na
jeho výzdobu, kolegům a kolegyním z Okrašlovacího spolku za
pomoc s organizací akce a výzdobou sálu a obci Jíloviště za
finanční podporu. Těší nás, že část výzdoby se využila o týden
později na Jílovišťském bále. 

Okrašlovací spolek
Karneval s balonkovým klaunem Děti a rodiče se byli pobavit na

„Králově kejklíři“

Poslední březnovou neděli, 29. 3. 2015, se ve společenské míst-
nosti hasičské zbrojnice uskutečnilo divadelní představení „Králův
Kejklíř“. Pohádku zahrál osvědčený soubor Divadla v kufru. Her-
cům se podařilo vtáhnout malé diváky do děje a děti si nakonec
mohly zapůjčit divadelní rekvizity. Akce měla mezi holčičkami a
kluky i jejich rodiči pozitivní ohlas. Na podzim Klubíčko plánuje
další představení. Před prázdninami ještě pozveme děti na „Set-
kání s bublinami“. Sledujte web obce Jíloviště a plakátovací místa.
Klubíčko Okrašlovacího spolku Jíloviště děkuje OÚ Jíloviště za
finanční příspěvek na tuto akci a SDH Jíloviště za zapůjčení spole-
čenské místnosti. Rovněž děkujeme malým i velkým hasičům za
vzornou přípravu divadelního sálu.

Za Klubíčko Okrašlovacího spolku Iva Stefanová

Foto: Iva Stefanová
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koncem, opět z úctyhodné vzdálenosti 30m, kde by měl gólman
zasáhnout. Benfiku nyní čeká „el-clásiko“, pro laiky měření sil mezi
Klíncem a Jílovištěm, a to 11.4. od 16:30 v„Klínec Parku“.

Rozhodně obtížnější úlohu má ve své soutěži první tým Jíloviště.
Po vynikající zimní přípravě, kdy chlapci poprvé vyhráli „Weber
cup“, se zdálo, že ve spodních patrech Krajského přeboru nepobu-
dou příliš dlouho. Výsledkové nepovedené venkovní „mače“
s posledními Semicemi (1-0) a na Tatranu Rakovník (2-1, branka:

Kočí), ukázaly, že to tak jednoduché nebude. Nově
poskládané mužstvo, si ještě tzv. musí sednout, ale
domácí zápas s prvními Ovčary (2-2, branky: Han-
nachi, Bezpalec) a vítězství v Hostouni (3-1, branky:
3x Hannachi), jasně nastínilo progres týmu vpřed.
Zelenobílí se navíc v úvodu jara mohou opřít
o formu Bassema, hrajícího s velkou chutí a gólo-

vým apetitem, radost pohledět. 
http://fotbal.jiloviste.cz. Šimon Velas

I když v únoru vše vypadalo tolik pozitivně s pří-
chodem prostředního z Krištůfků, z velkého
návratu nakonec bohužel sešlo. „Benfika“ tak začala
jarní pouť pouze s jednou posilou Tomášem Pojkarem
z Modřan. V prvním kole v novém roce si náš B-tým
nakonec celkem v pohodě v domácím prostředí poradil
s Dolními Jirčany hokejovým výsledkem 6-3 (branky: Pojkar
Tomáš, Siegl Horst, Hrubý Miroslav, Krištůfek Pavel, Bassem Hanna-
chi, Janoušek Václav). Zápas jsme začali velmi dobře, šli jsme do
dvougólového vedení, ale pak přišlo lehké uspokojení a soupeř srov-
nal. Naštěstí se nám ke konci poločasu podařilo vstřelit gól do šatny
a to hosty trochu zlomilo. Po brance na 4-2 už jsme věděli, že zápas
nepustíme a přidali jsme další góly. Nutno dodat, že bez pomoci
z prvního týmu by zápas vypadal určitě jinak. Druhý jarní zápas
hraný na Radlíku, tolik radosti nepřinesl. „Bengo“ těsně prohrálo 3-2
(branky: Hošek Jan, Krištůfek Pavel z pen.), ale mělo mnohem navíc.
Ke smůle nezachytal brankář. Dostat gól ve třetí vteřině zápasu
dokáže málokdo, ale my ano. Dlouhým nákopem po rozehrávce
domácí nachytali příliš vysoko postaveného „Robérta“ a kuriózní
branka byla na světě. Hóša do poločasu sice srovnává stav a ve druhé
půli nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo odjíždět bez bodu, zápas
ale definitivně rozhoduje branka radlických na 3-2 deset minut před

„Kysela“ nevyšel, za to Bassi září

DOMÁCÍ HOSTÉ DATUM ČAS DEN

Jíloviště A Beroun 4.4. 16.30 SO
Nymburk Jíloviště A 12.4. 16.30 NE
Jíloviště A Klecany 18.4. 17.00 SO

Dobříš Jíloviště A 25.4. 17.00 SO
Jíloviště A Ostrá 2.5. 17.00 SO

Rejšice Jíloviště A 9.5. 17.00 SO
Jíloviště A Sp Příbram 16.5. 17.00 SO

SK Rakovník Jíloviště A 24.5. 17.00 NE
Jíloviště A Sedlčany 30.5. 17.00 SO

Suchdol Jíloviště A 6.6. 17.00 SO
Jíloviště A Vraný 13.6. 17.00 SO

DOMÁCÍ HOSTÉ DATUM ČAS DEN

Jíloviště B Zvole 5.4. 16.30 NE
Klínec Jíloviště B 11.4. 16.30 SO

Jíloviště B Krňany 19.4. 17.00 NE
Zlatníky Jíloviště B 25.4. 17.00 SO

Jíloviště B Jesenice 3.5. 17.00 NE
Hvozdnice Jíloviště B 10.5. 17.00 NE
Jíloviště B Slapy 17.5. 17.00 NE

Vrané Jíloviště B 23.5. 17.00 SO
Jíloviště B Davle 31.5. 17.00 NE

Libeř Jíloviště B 7.6. 17.00 NE
Jíloviště B Hradištko 14.6. 17.00 NE
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SPORT

V pátek 13. března byli povoláni na tzv. vyvádění hráčů. Jednalo
se o zápas SK Slavia Praha s FK Mladá Boleslav v pražském
Edenu. Kluci měli nástup do šaten už v 19.30, kde dostali dresy
Mladé Boleslavi. Odtud se přesunuli do tunelu, kde už na ně
čekali hráči Slavie i Mladé Boleslavi. Ve 20.15, těsně před výko-
pem, naši kluci vyvedli hráče Slavie za ruku na hřiště, pozdravili
tribuny a vyběhli do V.I.P. sektoru, odkud mohli zápas sledovat. O
poločase se kluci zase vrátili na hřiště a zahráli si před tisíci
fanoušky zápas. Po zápase si vychutnali velkou děkovačku kotle.
Kluci byli plni zážitků a tak jsme si o tom doma povídali všichni
celý víkend.

Nezahálíme ani zápasově. Jak jsme v lednu a únoru hráli v lipene-
cké hale, tak teď naopak pohostili my Lipence. Ve čtvrtek 19.
března jsme v rámci tréninku přivítali naše lipenecké soupeře.
Paralelně hráli mladší i straší vedle sebe. Naštěstí bylo ještě pěkné
počasí, a tak nám to nic nepřekazilo.

Rádi mezi sebou přivítáme další hráče! Veškeré informace na jilo-
vistepripravka.webnode.cz. Denisa Pospíšilová

Přípravka 
vyváděla hráče v Edenu

Přípravka běží v plném proudu. Od března nám začalo počasí
přát, a tak trénujeme už jen venku na trávě na jílovišťském hřišti.
Část kluků dostalo jako odměnu, za řádnou docházku, neskutečný
zážitek, který jim nemůžeme nabídnout každý den.
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Soutěž se koná v sobotu 30. května 2015. Předpokládaný začátek ve 14:00 hodin. Pokud bude příznivé počasí,
bude kulisu tvořit krásná zahrada mníšeckého zámku. Pokud bude chladno nebo pršet, bude se soutěžit v kultur-
ním středisku. Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích: I. (5–8 let), II. (9–14), III. (15–18 let) a kategorii IV., určené pro smíšené dvojice nebo
skupiny. Letošní podmínky dovolují i opakovanou účast vítězů jednotlivých věkových kategorií. 

Předpokládaný začátek soutěže je ve 14 hodin, počátek registrace soutěžících ve 13 hodin. Ukončení bude kolem 18. hodiny. Bližší
podrobnosti najdete na www mnisek.cz.

15. ročník pěvecké soutěže pro děti a mládež

BRDSKÝ KOS 2015

Pod záštitou Ing. Petra Digrina starosty a místostarostky Daniely Páterové se bude konat v Mníšku pod Brdy již 

Ve dnech 15. – 14. ledna 2015 se účastnili zástupci
z Mníšku pod Brdy a Kytína veletrhu REGIONTOUR a GO
2015 v Brně. V rámci expozice Středočeského kraje
představili náš region. Zájem budil Státní zámek Mníšek
pod Brdy, již tradičně barokní areál Skalka, ale i líšnický
golfový klub, nejstarší v českých zemích nebo oživená
podbrdská keramika z Klínce. Podle slov tajemníka
SOMR Miloše Navrátila by stálo za úvahu, zorganizovat
pro obce regionu zájezd na příští ročník veletrhu.

Zpracováno podle článku Zpravodaje
městečka pod Skalkou

24. ročník mezinárodního
veletrhu turistických 

možností v regionech

Zábavné klání družstev obcí regionu se bude konat již potřetí.
Prvním pořadatelem byla obec Kytín a do soutěže se přihlásilo
osm týmů. Další rok soutěžilo devět družstev v Líšnici, která
předala pomyslnou pochodeň zástupcům v Mníšku pod Brdy.
Ti slibují neotřelou podívanou pro všechny – zábavné sou-
těžní odpoledne pro malé i velké a večerní zábavu s živou
hudbou.

Každá obec mníšeckého regionu může postavit jeden deseti-
členný tým. Ten tvoří 4 muži, 4 ženy a od každého pohlaví ještě
jeden náhradník. Jde o sportovně – dovednostní - zábavné dis-

ciplíny, plus jedna „volná disciplína“ v prezentaci obce, kterou
tým reprezentuje. 

Hry se budou konat v podzámčí, s krásnou kulisou mníšeckého
zámku. Týmy se budou v sobotu 13. 6. 2015 sjíždět před 12 hodi-
nou a po poledni už začnou soutěžit v jednotlivých disciplínách. 
Chcete se her aktivně zúčastnit? Chtěli byste se stát členem pří-
pravného týmu dobrovolníků? Kontaktovat můžete mks@mni-
sek.cz. Informace získáte i průběžně, a to například na faceboo-
kovém profilu Hry bez hranic Mníšek 2015.

Zpracováno podle www.mnisecko.cz

Hry bez hranic 13. června 2015

Vzhledem k stále trvajícímu nárůstu počtu kusů černé zvěře a
způsobovaným škodám založil mikroregion Mníšecka účelový
fond pro zástřelné za každé odstřelené divoké prase. Výše zástřel-
ného 200,- Kč bude myslivcům vyplácena podle jasných a závaz-
ných pravidel. 
Do účelového finančního fondu může přispět každý, kdo se chce
podílet na snížení počtu divočáků. V počátku přispějí všechny
obce mikroregionu. Dále budou osloveny obce s rozšířenou
působností Černošice a Dobříš, Krajský úřad Středočeského kraje
i Ministerstvo zemědělství ČR. Spoluúčast přislíbila i Městská část
Praha – Zbraslav. Přispět dále mohou právnické i fyzické osoby,
firmy i řadoví občané. Každý příspěvek je vítán.
Číslo účtu fondu je 35-384901309/0800, vedeného u ČS a. s., Mní-
šek pod Brdy.

Zpracováno podle článku Zpravodaje městečka pod Skalkou.

Účelový finanční fond

Z REGIONU
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OBCE V OKOLÍ

Obce Mníšeckého regionu se představují

HVOZDNICE

Články o obcích regionu byly psány na výzvu redakce Zpravodaje městečka pod Skalkou. Na posledním
jednání starostů SOMR v prosinci 2013 bylo dohodnuto, že je mohou využít i redakce místních periodik
zúčastněných obcích. Protože naše Zvonice je dvouměsíčník, dochází ke značnému časovému posunu.
Proto je pod článkem o Klínci podepsána místostarostka Markéta
Hanáková, která byla po komunálních volbách v roce 2014 zvolena sta-
rostkou obce Klínec.

Pokračujeme v započatém seriálu a ponecháváme původní texty tak,
jak a kým byly vytvořeny a omlouváme se za otisknuté nepřesnosti.

Jméno naší obce pochází z doby předkřesťanské, je pravděpo-
dobně odvozené od slova ,,hvozd“, tj. mohutný les, který se
v těchto místech nalézal. Letopisy zaznamenávají, že obec
Hvozdnice, podle stvrzovací buly papeže Klimenta V. z roku
1310, byla dávným majetkem kláštera na Ostrově u Sv. Kiliana,
založeného českým knížetem Boleslavem II., a že byla tomuto
klášteru věnována s okolními lesy hned při jeho založení v roce
999 po Kristu.

Osada Hvozdnice byla ve středověku mnohokrát postižena váleč-
nou pohromou. Po smrti krále Přemysla Otakara II. byl zdejší kraj
napaden Branibory a v době husitských válek byla Hvozdnice také
dějištěm bojů. Památky v podobě nálezů podkov a zbytků zbraní
nasvědčují tomu, že zde husitská vojska tábořila. Taktéž název
vrchu ,,Žižkov“, který se vypíná nad vesnicí, svědčí o přítomnosti
husitů. V roce 1420 byla Hvozdnice uchvácena jakožto lup rytířem
Jakoubkem z Řitky a císařem Zikmundem v roce 1436 potvrzena.
Až v roce 1657 ji opat kláštera Ostrovského Matouš Ferdinand
Zoubek z Billenberka opět ke klášteru vykoupil. Po zrušení kláš-
tera v roce 1785 byla Hvozdnice zbavena c. k. administrací stát-
ních statků a spojena se Slapy jako jedno dominium (opatství).

V roce 1891 spadala obec pod správní území Zbraslavsko – již jako
okres. Do roku 1918 spadala obec pod okres Smíchovský, od roku
1945 je obec součástí ,,Středočeského kraje“ a přísluší okresu
Praha–západ.

První sčítání lidu bylo provedeno v letech 1651 – 1654 a následu-
jící v roce 1754 za vlády Marie Terezie. Některé prameny uvádějí,
že v roce 1651 měla obec pouze 19 dospělých obyvatel. Nejvíce
obyvatel žilo v obci v době druhé světové války a po ní, v roce
2014 žije v obci 462 osob.

V roce 1908 byla vybudována první obecní silnice, v roce 1910 pak
byla postavena obecní škola, která v roce 2010 doznala komplexní
rekonstrukce a v současné době slouží jako škola mateřská; druhá
část budovy je občany využívána jako Společenské centrum obce,
v němž se konají volby, slavnost vítání občánků, nejrůznější kurzy,
setkání občanů apod.

V roce 1920 byl vybudován hřbitov, jehož majitelem je ČCE a obec
jej pouze spravuje, rok na to byl na hřbitově postaven pomník
obětem I. světové války. V roce 1924 vybudovala církev evange-
lická Husův dům, v němž, mimo jiné, kázal též Sváťa Karásek. Dnes
slouží modlitebna také jako zkušebna Hvozdnického smíšeného
pěveckého sboru. O osm let později byl slavnostně otevřen
Obecní dům, v roce 1955 pak byla zahájena pravidelná autobu-
sová doprava. V srpnu 1960 byla otevřena místní pobočka pošty
v budově Obecního domu, v roce 1996 započaly práce na stavbě
obecního veřejného vodovodu a v roce 1998 i veřejné splaškové
kanalizace. Zatím posledním větším počinem obce je intenzifi-
kace a dostavba ČOV z roku 2013, v neposlední řadě se sluší zmí-
nit opravu Bojovské lávky včetně brodu v nejspodnější části obce. 
Nelze hovořit o Hvozdnici a opomenout Sportovní klub Hvozd-

nice, který byl založen počátkem 20. let 20. století. Klub dosahuje
významných sportovních úspěchů za výrazného přispění zná-
mého fotbalového hráče, Tomáše Řepky. Fotbalový dorost je
vychováván Povltavskou fotbalovou akademií, založenou obcemi
Davle, Měchenice a Hvozdnice, jejíž členové jsou, bez nadsázky,
chloubou středočeského žákovského fotbalu.

Bez povšimnutí nemůže zůstat ani Sbor dobrovolných hasičů,
jehož členové významnou měrou pomáhají obci nejen ve vypja-
tých situacích, jako jsou požár nebo povodeň, ale i při pravidelné
údržbě obce či pořádání kulturních a společenských akcí.

Rozloha obce činí 470,3 ha, tj. 4,703 km². Nejvyšším bodem na
území obce je kopec Babka s nadmořskou výškou 397,3 m a nej-
nižším bodem pak území při Bojovském potoku s nadmořskou
výškou 297 m; převýšení je tedy 100 m.

Bližší údaje nejen k obci samotné, ale zejména k akcím, které
pořádá, jsou k nalezení na www.hvozdnice.eu.

Lenka Salomonová

zvonice 2015_2_6_Sestava 1  22. 4. 2015  5:48  Stránka 15



16

ZVONICE

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

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