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Vítání nových občánkůPodzim nebo jaro?
Přestože astronomické léto skončilo 23. září 2015 v 10:20:06 hod., je už podzim? Nezvyklý úkaz byl
vyfotografován 1. října 2015. Tento neobvyklý jev vysvětlil již v roce 2011 na www.blesk.cz vedoucí
Ústavu biologie rostlin Mendlovy univerzity v Brně Ladislav Havel. „Ovocné stromy mají v sobě látky,
které v zimě zadržují jejich růst a pomalu se rozkládají. To se letos stalo při nízkých teplotách v létě. Jabloň
si teď myslí, že už přešla zima a má jaro. Proto kvete.“ Bylo však letošní léto chladné? „Příští rok bude úroda
nevalná, jabloň na jaře moc nepokvete, odbyla si to již letos “, dodává Havel. 
Astronomická zima začíná 22. prosince 2015 v 05:47:53 hodin. Nám však zimní čas nastane již v neděli
25. října, kdy si posuneme hodiny ze 3:00 na 2:00. Fatková, foto P. Dalekorej
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Vážení spoluobčané,

jak jinak začít úvodní slovo starosty, než zprávou
nejdůležitější, na kterou obec čekala mnoho let
a sice: Obec Jíloviště má schválený nový,
platný územní plán! A co víc, schválení se stihlo
do 30. 9. 2015, tedy přesně do termínu, kdy vypr-
šela platnost dotace na územní plán ve výši 
704 tis. Kč, která už byla obci vyplacena. Chtěl
bych všem, kteří se podíleli na dokončení územ-
ního plánu, poděkovat za jejich práci, snahu
a trpělivost, která vedla k jeho úspěšnému schvá-
lení. Máme tedy územní plán, u kterého věřím, že
v zásadních bodech splňuje očekávání občanů, je v souladu
s volebním programem všech sdružení v zastupitelstvu a dává
možnost rozvoje obce v jeho hlavních prioritách.

A nyní aktuálně z radnice: 

Uzavírka R4
Informace o uzavírce R4 ve směru z Prahy v úseku Jíloviště, která byla
avizována na léto, se k nám dostala 2. týden v září. Omezení výrazně
ovlivní naše cestování z Prahy. V termínu od 6.12. 2015 do 14.12.2015
bude uzavřen nájezd na R4 v Jílo-
višti ve směru na Strakonice.
V celé trase budou zrušeny
zastávky BUS na R4, Jíloviště,
hlavní silnice; Trnová, rozcestí; Klí-
nec, škola, Líšnice; hlavní silnice;
Řitka, hlavní silnice – ve směru od
Prahy, týká se to linek 317, 320
a 321. Linky 317 a 321 budou ve
směru z Prahy vedeny po
objízdné trase, Jíloviště, Klínec,
Líšnice po silnicích III. třídy. Sjezd
na Jíloviště nebude omezen,
doprava ovšem bude svedena do
jednoho pruhu a dají se očekávat
kolony, zejména ve špičkách, rov-
něž dochází díky objížďce přes
naší obec ke zvýšenému provozu
dopravy. Nezbývá než tato
dočasná omezení „přežít“ a těšit
se na novou komunikaci, která
nám zase o něco zlepší komfort
dopravy do obce. Mapa objížďky
bude zveřejněna na webu obce
a informačních tabulích.

Přehlídka historických aut
Po více než 7 letech se do Jíloviště vrátila pře-
hlídka historických aut závodu Zbraslav – Jílo-
viště. Letos se jednalo o 48. ročník a přestože se
s přípravami začalo relativně pozdě, (díky jedná-
ním, zda vůbec auta do obce přivézt), domní-
vám se, že se podařilo zajistit velmi atraktivní
podívanou pro všechny milovníky tohoto tradič-
ního závodu, který je spjat s Jílovištěm velmi
dlouhou dobu. V neděli 6. 9. přijelo po 10
hodině do prostoru za hřištěm 60 historických
vozidel, vyrobených do roku 1939, a zůstala
v Jílovišti cca 2 hodiny. K poslechu hrála klasická

swingová kapela Melody Boys a mnozí z vás poznali umělce ze
skupiny Ondřeje Havelky. Řidiči aut mohli mezi tím navštívit
doprovodnou akci k přehlídce – výstavu Elišky Junkové v rekon-
struované bývalé hasičské zbrojnici, kde bylo k vidění mnoho
zajímavých exponátů a dokumentů, vztahujících se k této výji-
mečné české automobilové závodnici, jinak o její pohár se jel
závod Zbraslav–Jíloviště v sobotu 5. 9.

V této souvislosti mi dovolte poděkovat paní Kortánové – maji-
telce Cukrárny, pekárny Stáňa, která pro řidiče historických vozidel

Slovo starosty

Objízdná trasa R4
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připravila pohoštění a příjemné posezení jako sponzorský příspě-
vek celé akce. 

Věřím, že tuto úspěšnou akci za rok zopakujeme a budeme si ako-
rát přát příjemnější počasí. 

Vítání občánků
Po přehlídce historických vozidel se odpoledne 6. 9. konalo v Res-
tauraci Spark vítání občánků, tj. jak miminek, která přišla nedávno
na svět, tak prvňáčků, kteří letos poprvé usedli do školních lavic.
Celá akce měla již své 18. pokračování a stala se tradicí obce. Paní
Fatková připravila s dětmi zábavný program, kde účinkovaly jílo-
višťské děti a rodiče miminek a školáci od obce obdrželi praktické
dárky. Rád bych poděkoval paní Smutné z Restaurace Spark za
vzornou přípravu celé akce a za její dárky a občerstvení pro malé
Jílovišťáky.

Přivaděč vody z Baní
Dokončení přivaděče vody z Baní se blíží do finiše. Ze strany obce
byly provedeny všechny úpravy propojení našeho vodovodního
obecního řadu s přivaděčem včetně napojení na obecní vodojem,
na něm však je nutná generální oprava objektu jako takového.
Hladkému finálnímu propojení od nového roku určitě přispěje
i výsledek výběrového řízení na provozovatele celého přivaděče,
kde vítězem se stal VAK Beroun, tedy náš stávající provozovatel
vodovodu a kanalizace Jíloviště.

Místní koeficient k dani z nemovitosti

Zastupitelstvo obce Jíloviště na svém 15. zasedání schválilo místní
vyhlášku o zvýšení místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí z hodnoty 2 na hodnotu 3. O důvodech tohoto
opatření jsme občany informovali na zasedáních zastupitelstva 
č. 12, 13 a 15, na třech pracovních schůzkách zastupitele
a v poslední Zvonici znovu všechny občany. Diskuse k tomuto
opatření probíhají již od května, takže shrňme si ještě jednou
základní důvody, které nás k tomuto zvýšení vedly. Nechceme zde
důvody tohoto opatření opakovat podrobně, protože občané
měli možnost se s nimi seznámit v minulé Zvonici a nyní rovněž na
webu Jíloviště v zápisu z 15. zasedání zastupitelstva, který obsa-
huje detailní důvodovou zprávu k tomuto bodu.

Hlavním důvodem je propad příjmu obce v letošním roce a zvý-
šení předpokládaných výdajů k zajištění projektů a služeb,
nezbytných pro fungování obce v následujících letech.

Investiční potenciál obce je cca 5 mil. Kč za 3 roky. Když spočítáme
„minusy“, tak je to: 1,5 (nedočerpaná dotace na Pražskou) + spolu-
účast na výstavbě MŠ – 1,3 mil., + 600 tis.- provoz MŠ za 2 roky +
600 tis. - provoz České pošty za 2 roky + 400 tis. spoluúčast na při-
vaděči Baně + 500 tis. rekonstrukce obecního bytu + 500 tis. -
oprava vodojemu Cukrák, + 300 tis. - nižší výběr daní + 1,5 mil.
nutné investice (ČOV, rozšíření kanalizace a vody, rekonstrukce
místních komunikací, osvětlení, rozhlas atd.) - je to 7,2 mil. Kč.,
tedy o 2,7 mil. víc než příjmy do obecního rozpočtu.

Pravda je, že obec má určité rezervy z minulosti a může si i půjčit,
ale chceme se chovat jako řádní hospodáři, kteří předají dalšímu
zastupitelstvu obec ve zdravé kondici. Nebo ji můžeme předat
s dluhy se vzkazem – nějak si s tím poraďte? Jelikož jsme převzali
obec ve zdravé finanční kondici, cítím povinnost ji ve zdravé kon-
dici i předat. Chtěl bych zdůraznit, že zvýšení koeficientu
nesouvisí přímo s nedočerpáním dotace, ale s investičními
akcemi, které jsou nutné a z hlediska obce potřebné.

Pokud chceme mít v obci poštu a nechodit pro dopis do Všenor či
Mníšku, chceme školku pro naše děti, chceme mít hezké silnice,
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zalévat si zahrádku, kdy chceme – mít komfort dostatku vody jako
v Praze, mít hezké žití v obci, kde můžeme vybudovat i zázemí pro
volnočasové aktivity, udělat něco pro seniory, opravit, co je
potřeba, pojďme si odpovědně říct, jestli je to taková „oběť“, zapla-
tit navíc jako občan málo, aby obec získala hodně.
Předpoklad zvýšení příjmů pro obec touto vyhláškou je cca 500
tis. Kč ročně. Zastupitelé se shodli, aby vyhláška byla v platnosti 
2 roky a za 2 roky se Zastupitelstvo k vyhodnocení vrátí a pro-
jedná, zda je zvýšení koeficientu potřeba zachovat i do dalších let
nebo je možné jeho snížení na hodnotu 2. 

Pro úplnost je potřeba zdůraznit, že obec má možnost regulovat
4 základní následující koeficienty, z nichž navrhované zvýšení se
týká jen jednoho z nich:
è koeficient pro stanovení daně ze stavebních pozemků

podle § 6 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí (předmět daně F = stavební pozemek). Koeficient je uve-
den přímo v zákoně a je odstupňován podle velikosti obce od
hodnoty 1,0 do hodnoty 4,5. Obec ale může vyhláškou tento
koeficient upravit, a to buď o jeden stupeň směrem nahoru,
nebo až o tři stupně směrem dolů. Nejvyšší koeficient 4,5, který
platí pro Prahu, lze zvýšit na hodnotu 5,0, čehož Magistrát hlav-
ního města využil.
Pro obec Jíloviště je možné zvýšit hodnotu tohoto koeficientu
na násobek: 1,4
Obec Jíloviště má hodnotu tohoto koeficientu 1 – tedy
nejnižší a nehodlá ho zvýšit

è koeficient pro zdanitelné stavby a jednotky (předmět daně
H = budova obytného domu, I = budova tvořící příslušenství
budovy obytného domu, R = byt a Z = ostatní jednotka). Tyto
koeficienty jsou uvedeny v § 11 odst. 3 písmeno a) zákona
o dani z nemovitých věcí. Stejně jako koeficienty pro stavební
pozemky jsou odstupňovány podle velikosti obce, která je
může ještě upravit. 
Pro obec Jíloviště je možné zvýšit hodnotu tohoto koeficientu
na násobek: 1,4
Obec Jíloviště má hodnotu tohoto koeficientu 1 – tedy
nejnižší a nehodlá ho zvýšit

è koeficient 1,5 na rekreační domy, garáže a stavby či jedno-
tky sloužící pro podnikatelskou činnost (předmět daně J,
K, L a M, N, O, S, T, U, V). Koeficient podle § 11 odst. 4 písmeno
a) zákona o dani z nemovitých věcí obec může nebo nemusí
uplatnit. Pro obec Jíloviště je možné zvýšit hodnotu tohoto
koeficientu na násobek: 1,5
Obec Jíloviště má hodnotu tohoto koeficientu 1 – tedy
nejnižší a nehodlá ho zvýšit

è místní koeficient podle § 12 zákona o dani z nemovitých věcí.
Hodnota koeficientu může být 2, 3, 4 nebo 5. Místní koeficient
podle § 12 zákona se vztahuje na všechny nemovité věci na
celém území uvedené obce s výjimkou pozemků orné půdy,
chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů (druh pozemku A)
a trvalých travních porostů (druh pozemku B). Obce koeficient
mohou nebo nemusí uplatnit. Pro obec Jíloviště je možné zvý-
šit hodnotu tohoto koeficientu z hodnoty 2 na hodnotu 3
Obec Jíloviště má hodnotu tohoto koeficientu 2 a zvýšila
jej na 3

Co znamená konkrétně toto zvýšení pro občany?
Pro výpočet daňové povinnosti, se základní sazba daně násobí x3,
do letošního roku to bylo x2.
Jestliže dnes někdo např. platí daň z nemovitosti 400,- Kč, bude
platit příští rok 600,- Kč.

Výpočet je proveden takto:
Výše koeficientu platba daně
1 200,- Kč
2 400,- Kč (x2 z koeficientu 1)
3 600,- Kč (x3 z koeficientu 1)

Typický rozdíl pro běžný rodinný dům bude činit 200 – 500 Kč za
rok. Co budou muset občané v souvislosti se zvýšeným koeficien-
tem udělat?

Nic, pokud nedošlo v letošním roce ke změně jejich vlast-
nických poměrů, nový výměr jim pošle příslušný finanční
úřad. 

Obce s koeficientem 3
ABERTAMY, BÍLICHOV, BLAŽIM, BRANDÝS NAD ORLICÍ, CERHENICE, ČERŇOVICE, DĚTMAROVICE, DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC,
DOBROČOVICE, DOLNÍ BŘEŽANY, DOUBICE, DOUBRAVČICE, HLÁSNÁ TŘEBAŇ, HLINCOVÁ HORA, HRADEC KRÁLOVÉ, HROBCE, CHOTOVICE,
JANSKÉ LÁZNĚ, JESENICE, KLECANY, KÁRANÝ, KLIMKOVICE, KRÁLOVICE, KUNICE, LIBĚCHOV, LIBEŘ, LETY, LIŠANY, MALENOVICE, MĚDĚNEC,
MOŘKOV, MUKAŘOV, NEZABYLICE, NOŠOVICE, NOVÝ RYCHNOV, OSTRAVICE, OTVICE, PODOLÍ, POLEVSKO, PRACE, PROBULOV, PSÁRY,
PYŠELY, RUSAVA, ŘEVNICE, ŘÍČANY, SIVICE, SVATÝ JAN POD SKALOU, ŠLAPANOV, TUCHOMĚŘICE, TUŘANY, ÚVALY, VELKÉ POPOVICE, VELKÝ
OSEK, VESTEC, ZDIBY
Obce koeficient 4
ČESTLICE, KAMENICE, KOBYLNICE, KOSTELEC U KŘÍŽKŮ, LIPNO NAD VLTAVOU, MNICHOVICE, SULICE, SVĚTICE, ŠLAPANICE
Obce koeficient 5
BÍLÁ, BOŽÍ DAR, BÍLÁ VODA, ČELADNÁ, ČERNOŠICE, DUKOVANY, HÁJEK, HRUŠOVANY, HULICE, PALKOVICE, ROUCHOVANY, STARÉ HAMRY,
STONAVA, TEMELÍN, TRNÁVKA, VLKANČICE, ŽABEŇ

PŘÍKLADY KOEFICIENTŮ V OSTATNÍCH OBCÍCH:
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Naproti zvýšeným výdajům občanů, má ale obec dobré zprávy na
straně snížení jejich výdajů. A sice - pokud se nám podaří snížit na
základě jednání s VAK Beroun v souvislosti s nižšími provozními
náklady na zajištění zásobování občanů vodou cenu vody o 5 - 10%,
pak díky tomu ušetří průměrná tříčlenná domácnost v roce 2016
cca 450 Kč (5 Kč na m3 při průměrné spotřebě 30m3/osoba/rok).
Tedy celkové náklady průměrného rodinného rozpočtu by se
neměly výrazně změnit. Další úsporu připravuje obec v rámci hro-
madných aukcí elektřiny a plynu pro občany, kde úspory mohou
být až tisíce Kč ročně – viz srovnávací tabulky cen elektřiny a plynu,
uveřejněné ve Zvonici a k nahlédnutí i na webu Jíloviště Takže zvý-
šení daně z nemovitosti bude kompenzováno úsporami pro
občany.

Daň z nemovitostí je jedinou daní, která je 100 % převáděna na
obce a je zde tedy jistota, že to, co občané zaplatí navíc půjde do
obecního nikoliv státního rozpočtu. Již dnes má každý občan
možnost seznámit se transparentně s aktuálním hospodařením
obce prostřednictvím webových stránek v sekci - rozpočet – inter-
aktivní rozpočet, jsou zde údaje za poslední aktuální měsíc tohoto
roku.

Jak jsou na tom ostatní obce? Mají obvykle koeficient 2 ale i 3.

Z diskuse k tomuto tématu na zasedání zastupitelstva vyplynuly
obavy občanů, že díky zvýšení rodinných nákladů nebudou moci
opravovat své nemovitosti, či se dokonce z nemovitostí přestěho-
vat. K tomu dodávám – za 500,- Kč si asi v OBI koupím pár cihel, ale
na maltu už to asi nebude. 

Další názor byl, že jsme to měli mít ve volebním programu
a zeptat se občanů. Dle mého názoru – finanční hospodaření je
odpovědnost volených zástupců, které občané zvolili a dali jim „za
úkol“, aby se o to postarali. Zda dobře nebo špatně, to se uvidí
v dalších volbách, ale jsme přesvědčen, že rozhodování o finanč-
ním zajištění rozpočtu je především odpovědností volených
zastupitelů a ti rovněž musí najít dostatek osobní a „politické“
odvahy schvalovat i nepopulární opatření.
Celou diskusi můžete najít v zápise ze zasedaní zastupitelstva na
webu Jíloviště.

Diskuse se dostala i ke stavbě školky.

Naše sdružení chtělo školku vždy stavět s dotací, ale zatím jsme
žádnou nezískali. Byli jsme ujištěni, že jako náhradníci z minulé
dotace podané na MŠMT budeme zařazeni do následující dotace,
ale museli jsme podat aktualizaci dotace a jistota jejího přidělení
není. Další dotační tituly bohužel vypsány nebyly a v rámci fondů
evropské unie dle posledních zpráv ani v následujícím období
nebudou. Dotace mají také jednu nevýhodu a to, že dotovaný
objekt musí být v provozu min. 10 let a v případě, že by klesl počet
dětí na takovou úroveň, že by nebylo ekonomicky únosné pro
obec mš dále provozovat, neměli bychom možnost využít objekt
např. pro seniory.

Slíbili jsme v našem volebním programu, že se postaráme o děti
a jestliže se nám za polovinu našeho volebního období nepodaří
sehnat na výstavbu školky dotaci, měli bychom ji postavit i bez
dotace. V žádném případě nerezignujeme na snahy o získání
dotace a využijeme každé příležitosti k jejímu přidělení.

Proto zastupitelé většinově přijali stanovisko, že se stavbou
mateřské školky se začne příští rok, a to i v případě, že obec
nezíská dotaci. Na návrh občanů proběhne v souvislosti s výstav-
bou školky ještě opakovaná anketa mezi občany.

Rekonstrukce ulice Lipová
Do konce října musí obec předložit Středočeskému kraji všechny
potřebné doklady k uzavření smlouvy o přidělení dotace. V době
vydání této Zvonice již pravděpodobně bude znám dodavatel
stavby, který vzejde z výběrového řízení a stavební povolení by
mělo nabýt pravomoci. Stavět by se mělo začít na jaře 2016. 

Česká pošta – partner
Zastupitelstvo obce Jíloviště schválilo smlouvu s ČP v rámci pro-
jektu Pošta – Partner a podařilo se dosáhnout odkladu platnosti
této smlouvy a sice od roku 2017. Občané Jíloviště tedy mohou
i nadále počítat s provozem pošty v obci a se zachováním poštov-
ních služeb v celém rozsahu, jak na ně byli zvyklí, jen provozova-
telem od roku 2017 nebude ČP, ale obec Jíloviště. Jsem přesvěd-
čen, že je to dobrá zpráva pro všechny, kteří služeb ČP v obci
využívají. 

Žádost o dotaci, podpora rodičů s dětmi:
è Obec znovu požádála o dotaci na výstavbu mateřské školky

u Ministerstva školství a tělovýchovy a aktualizovala harmono-
gram výstavby tak, aby navazoval na případné kladné posou-
zení žádosti. S výstavbou by se dle tohoto harmonogramu
mělo začít na jaře příštího roku a podle aktuálního stanoviska
zastupitelů i bez využití dotace. Zastupitelé monitorují další
možnosti dotačních titulů, o které by bylo možné požádat
v souvislosti s výstavbou školky.

è Zastupitelé obce schválili podporu rodičům s dětmi, kteří
nemají možnost navštěvovat školku v obci ve formě jednorá-
zové peněžní výpomoci ve výši 10 000,- Kč. V minulé Zvonici
byl uveřejněn formulář pro vyplnění žádosti o přiznání této
podpory, lze si jej stáhnout i na webu obce v oddíle formuláře
nebo vyplnit na OÚ. Lhůta je do 20. 11. 2015. 

Opravy, dostavby:
è Po létech zatékání do obecního úřadu jsme opravili jeho stře-

chu. Děkujeme firmě Fous za profesionálně odvedenou práci
a panu Petráčkovi za povolení využít jeho pozemek na
dočasné zařízení staveniště.
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Letos u nás v Jílovišti zahráli v předvečer festivalu, v pátek 25, září od 17:00 hodin, na stadionu J. Nekoly st. účastníci ze starobylého
chorvatského města Šibenik – Šibenska narodna glazba (Šibenická národní hudba).

Jak jsme se dozvěděli od „prezidenta“orchestru, byl založen v roce 1848, to je před 167 roky. V jeho dlouhé historii, zvláště v začát-
cích dohledal hodně českých muzikantů, kteří působili v kapele i jako dirigenti.

Letošní porota festivalu - Václav Blahunek, Jaroslav Šíp a Tomáš Stavěl, přidělila orchestrům na
základě předvedených výkonů zlatá a stříbrná pásma. Naši hosté – Šibenska naroda glazba -

získali pásmo stříbrné.

Laureátem festivalu a držitelem zlatého pásma s vyznamenáním se stala švýcarská dechová
hudba Kronjanka, která vystupovala na Jílovišti v rámci festivalu Vejvodova Zbraslav v roce
2012. Zlaté pásmo a cenu poroty za sólový výkon klarinetů si odnesli i čáslavští muzikanti
Věnovanky, kteří hostovali na Jílovišti v roce 2013.

Tak si možná pro velký úspěch přijedou ze Šibeniku někdy příště. L. Fatková

VEJVODOVA ZBRASLAV
Jubilejní XX. ročník mezinárodního festivalu malých dechových orchestrů 

se konal od 25. do 27. září 2015.

Krátce nejen ze zasedání zastupitelstva:
è Po dokončení rozšíření kolumbária, zastupitelstvo schválilo

znění aktualizované smlouvy o pronájmu hrobového místa
a občané tak mohou s obcí uzavírat smlouvy na pronájem

è Vzhledem k nedostatku parkovacích míst u obecního úřadu
a pošty obec zažádala o rezervaci 4 parkovacích míst před OÚ.
Věříme, že toto opatření přispěje k většímu komfortu návštěv-
níků pošty a úřadu, rezervovaná místa budou sloužit pouze pro
krátkodobé stání pro vyřízení osobních záležitostí

è V rámci mníšeckého regionu byla vysoutěžena firma na
dodávku elekrické energie pro obce regionu a sice firma
Amper Market, která obcím nabídla nejlepší podmínky. Uza-
vření smlouvy mezi obcí a firmou Amper Market schválilo
zastupitelstvo a v platnost vejde 1. 1. 2016. Pro obec to bude
znamenat značnou úsporu, zejména za silovou elektřinu 
veřejného osvětlení. Vysoutěžená cena za základní odběr je  
0,968 Kč/KWh. 

è Obec vyhlašuje 2 výběrové řízení a sice na provozovatele veřej-
ného osvětlení bez dodávky elektřiny a druhý pokus o provo-
zovatele úklidu a údržby v obci.

è Na webu Jíloviště proběhla anketa ohledně případné výstavby
sportoviště za hřištěm, o výsledku vás budeme informovat

è V rámci projektu podpory zaměstnanosti obec uzavřela
smlouvu s Ministerstvem práce a sociálních věcí o zřízení
a finanční podpoře pracovního místa na pozici úklidu a údržby
v obci. Toto místo se podařilo obsadit občanem Jíloviště.

è Proběhlo jednání s majiteli komunikací, o které by obec měla
zájem převést do svého majetku a dále je rekonstruovat
a opravovat, ideálně s podporou dotace. Bude nutné nastavit
jednotná kritéria odkupu, včetně stanovení ceny za m2.

è Na webu Jíloviště proběhla anketa - Líbí se vám ulice Pražská
po rekonstrukci? 
Ankety se zúčastnilo 110 hlasujících. 58 % odpovědělo ano, 26
% ne a 16 % si myslí, že lepší to bylo před rekonstrukcí. Výsle-
dek naznačuje, že ne všichni občané jsou s rekonstrukcí
Pražská spokojeni

è Nyní probíhá na webu Jíloviště anketa ohledně pořádání
ohňostroje v obci. Na výběr jsou 3 možnosti (jedná se o částku
cca 20 tis. Kč)
• Pořádat ohňostroj jako bylo zvykem
• Prostředky na ohňostroj použít na pohoštění pro občany 
• Nepořádat nic a ušetřit prostředky pro vybavení dětského

hřiště.
è Obec „zlegalizovala“ vlastnictví bývalé hasičské zbrojnice

a zúřadovala tak chybějící zápis do katastru nemovitostí, mimo
jiné odkoupením části pozemku od Fandy Andrese, kterému
touto cestou děkujeme za vstřícnost. Kaplička je tak konečně
ve vlastnictví obce.

Prosíme občany, aby:
è Vyplnili formulář na zasílání sms zpráv a mailů, stále tuto mož-

nost nevyužívá dostatečné množství spoluobčanů
è Sledovali vyhlašované ankety na webu a hlasovali – váš názor

je pro nás důležitý
è Sdělovali nám své názory na konání zastupitelstva i mimo jeho

zasedání

Přeji vám do závěru roku hodně duševních a fyzických sil, pevné
zdraví a klidnou přípravu vánočních svátků.

Vladimír Dlouhý, starosta
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PŘÍSPĚVKY NA DÍTĚ

Vítání nových občánků a školáků 
v Jílovišti 
Milé slavnostní odpoledne připravila obec spolu s paní Smutnou
v Restaurantu Spark, v neděli 6. září 2015. Po krátkém úvodním
přivítání a blahopřání starosty obce Ing. V. Dlouhého se v krátkém
kulturním programu představili jílovišťské děti. Letos bylo k vítání
7 miminek a 6 prvňáčků.

Jeden školák dostal dárečky od obce i Restaurantu Spark doda-
tečně, protože ho evidence nevyhodnotila jako letošního nového
žáčka. 

foto: Blanka Dvořáková a Zdeněk Vejmelka

V náručí svých maminek vedle starosty obce Ing. V. Dlouhého: Stella
Šmídová, Sebastian Sýkora a Jakub Piro.
Noví školáčci: Nicolo Giovanni Dona, Pavel Horbej, Anežka Petříčková,
Kryštof Panáček, Jakub Tůma a Matyáš Danys.

Další učinkující: Josefína Sporerová hraje pod dohledem tatínka  na
klávesy a Tereza Bučková "moderuje". I ona během programu zahrála
na klávesy.

Eliška a Kačenka
Havelkovy při svém
přednesu říkadel a
písniček. Vítali jsme je
v roce 2011 jako
miminka.

Vlastnoručně vyrobenou kolébku zapůjčil pan Jiří Voříšek a rodince
Šmídových to u ní moc sluší.

Šárka Obermajerová přednesla hezkou
básničku o ježkovi.

Děkujeme
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V neděli 6. 9. 2015 se Jíloviště po dlouhých letech opět stalo sou-
částí jízdy veteránů Zbraslav – Jíloviště, závodu, který je nejstarším
závodem do vrchu ve světě a jehož první soutěž, tehdy závodních
vozů, se odehrála v roce 1908. Letošní 48. ročník závodu historic-
kých vozidel do vrchu Zbraslav – Jíloviště měl několik novinek.
Tou hlavní bylo prodloužení této události z jednoho dne na dva.
Sobota se odehrávala ve Zbraslavi. Přihlášení závodníci se stroji od
počátku výroby až do roku 1939 (další novinka), absolvovali dvě
jízdy městskou částí Praha 5-Zbraslav. Trať samozřejmě, díky Strako-
nické silnici, nevedla až na Cukrák, kde býval dříve cíl, ale ze zbra-
slavského náměstí ulicí Elišky Přemyslovny a dále po silnici II. třídy
do městské části Zbraslav–Baně. Trať byla dlouhá 4 km, převýšení
163 m, max. stoupání 9 %, počet zatáček 10, povrch asfaltový.
Povolená rychlost byla 50 km/hod. a její překročení se trestalo 
5 000 body. Vítěz musel dosáhnout nejmenšího časového rozdílu
obou jízd. Měření se prováděla fotobuňkou v místě startu a cíle.
Odtud podtext názvu – závod pravidelnosti.

Zápis v Památní knize obce Jíloviště z roku 1931 
„Konec závodů

Poslední píseň závodních strojů zazněla v měsíci červnu roku 1931.
Škoda! Tato exotická píseň vynášela obci 2 až 3 000 Kč.“

Letošní akce obci „nevynesla“ žádný finanční příjem, ale vydání.
Atmosféra dopoledne byla však jedinečná.
Asi 60 vozidel, vystavených v neděli 6. 9. 2015 na cvičném hřišti
hasičů, kteří zde zajišťovali pořádkovou službu, budilo u diváků
zaslouženou pozornost a obdiv.
Byly zde vzácné „kousky“, které i znalci viděli poprvé. Jen značka
Bugatti, na které jediné závodila paní Eliška Junková, byla zastou-
pena více než deseti vozy.
Cvakaly spouště fotoaparátů, aby si nadšenci uchovali obrázky
motoristických skvostů. Z dřevěného podia u kabin sportovců
sem doléhaly tóny hudby swingové kapely „Melody boys“, která
dokreslila atmosféru dvacátých let minulého století. 
Vzhledem k chladnému počasí nešly v občerstvení pana K. Marka

Automobilový závod veteránů
Zbraslav – Jíloviště

v klubovně sportovců tolik na odbyt chlazené tekutiny, ale teplé
nápoje. V Cukrárně „Stáňa“, připravila paní S. Kortánová hudební-
kům malé občerstvení.
Organizátorka závodu, paní Markéta Profeldová, nabídla obci
materiály k uspořádání výstavky k poctě Elišky Junkové, po níž je
pojmenována cena pro vítěze – Pohár E. Junkové.
Výstavní panely, mapující život Elišky Junkové s fotografiemi
z rodinného alba a závodní kariéru manželů Junkových, vyrobila
reklamní a tisková agentura Karel Mráz – ReproM ze Zlína a byla
instalována ve zvoničce sv. Floriána již v pátek 28. srpna 2015. 
Jako doplnění připravil R. Moureček dokumenty z obce Jíloviště,
související s počátky motorismu, přidal i dobové tiskoviny a knihy
vztahující se k motocyklům a automobilům ze svých sbírek.
Výstavka měla veliký ohlas. Líbila se jak občanům Jíloviště, tak pří-
chozím z různých míst republiky. 
Znalci ohodnotili vystavené původní části vozu Bugatti, které byly
pro výstavní účely zapůjčeny z Veteran Muzea Zlín Aloise Samo-
hýla panem Ladislavem Samohýlem a přivezeny až v neděli 6. 9. 
Otázky návštěvníků se netýkaly jen výstavky, zajímala je historie
zvoničky, chválili Pražskou ulici s chodníky a pekárnu s cukrárnou
(„máte to tu jak na západě“). Odpovídali jsme ale i na dotazy: „Proč
není pro veřejnost přístupný hotel Hubertus? Kde je Hospoda
U Andresů? *
Když dostali odpověď, že je to zchátralá budova při vjezdu do
obce, zajímalo je, co s tím budeme dělat.
Na jedné z vystavených dobových fotografii byla vidět nad
názvem hostince tabulka s označením umístění stanice ČÚJV.
Byla to hezká setkání s občany Jíloviště, na výstavce i na hřišti.
Mnozí konstatovali, že se jejich předkové s E. Junkovou znali
osobně. Velmi dobře se poslouchala chvála návštěvníků odjinud.
Uvidíme, zda bude nějaké příště. R. Moureček, L. Fatková

* Hostinec U Andresů č. p. 2., nyní na Pražské ulici, je uváděn v literatuře
jako oficiální stanice České ústřední jednoty cyklistické, kde byli velocipe-
disté nejen vítáni, ale kde měli k dispozici i svůj časopis „Cyklista“, který
musel majitel hostince odebírat.
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

I během léta pokračoval Okrašlovací spolek ve své činnosti - každé
pondělí se konalo setkávání dětí s maminkami na dětském hřišti.
Počasí nám toto léto natolik přálo, že ani nebylo nutno využít
nabídky TJ Jíloviště k zapůjčení zázemí pod střechou jejich klu-
bovny.

Letní prázdniny připomněla výstava Ohlédnutí za létem, která
byla instalována s laskavým svolením rodiny Andresových od 
20. 8. do 28. 9. na plotě zahrady vedle zvoničky. K vidění byly
výkresy Terezky Bučkové, Honzy a Petra Dalekoreje, Elišky
a Kačenky Havelkových, Simony Ježkové, Emy Kovaříkové, souro-
zenců Tomáška a Natálky Laufíkových, kteří byli v době prázdnin
na návštěvě u strýčka v Jílovišti, Adélky Podroužkové, Kubíka
Tůmy i Majky a Michala Stefanových. Během vernisáže obdrželi
všichni přítomní autoři obrázků diplom a malou sladkou odměnu.

Do 20. 9. 2015 se mohli přihlásit zájemci o pohybovou průpravu
pro děti od 4 let, pro malý zájem nebude tento kroužek bohužel
otevřen.

Co chystáme?
Divadlo pro děti
V neděli 18. 10. 2015 přijede opět Divadlo V kufru, tentokrát
s pohádkou Čarovná rybí kostička. Začínáme v 15:00, tradičně
v klubovně hasičské zbrojnice. Vstup dobrovolný.

Taneční
Máme v plánu obnovit započatou tradici tanečních kurzů. Kurzy
jsou určeny párům od 15-ti do 100 let a v případě zájmu se budou
konat vždy ve čtvrtek od 19:45 hodin v Restaurantu SPARK. První
lekci plánujeme na 12. listopadu 2015. Nástrahami tanečních
kroků i společenských pravidel nás vždy po dvě hodiny laskavým
způsobem provede Ing. Jiří Havelka, který je ochoten pracovat
bez nároku na honorář. Přesto předpokládáme výběr drobného
zápisného na autorské honoráře za reprodukci hudby a případný
pronájem sálu – výše zápisného se bude odvíjet od počtu přihlá-
šených párů. Zájemci o taneční se mohou přihlásit do 5. 11. 2015
mailem na iva1stefanova@seznam.cz.

Okrašlovací spolek

Zdobení perníčků
V neděli 22. 11. 2015 proběhne v klubovně hasičské zbrojnice tra-
diční zdobení perníčků, které pak děti mohou o týden později
použít jako dekoraci adventních věnců. Za zapůjčení klubovny na
obě naše akce děkujeme SDH Jíloviště.

Balónky
Chceme se zapojit do akce Vypouštění balónků s přáním k Ježíš-
kovi aneb Pokus o rekord. Smysl této již tradiční předvánoční akce
je v tom, že v jednu chvíli si po celé republice mohou děti vypus-
tit svůj balónek s přáníčkem pro Ježíška k nebi. Organizátorem
této jedné z největších předvánočních akcí pro děti a celé rodiny
je Agency Je5.
Balonky zúčastnění dostávají zdarma, stejně jako přáníčka pro
Ježíška, která se k balonkům připevňují.

Letošní Vypouštění balónků se bude konat v pátek 4. 12. 2015
v obvyklý čas 15:15 hodin.
Vloni bylo vypuštěno na 415 místech v naší republice 103 738
balónků. Bude jich letos víc?
Na Jílovišti potřebujeme získat pro tuto akci 45 dětí! Dokážeme
to? I. Stefanová
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Okrašlovací spolek
Novinky na dětském hřišťátku

Koncem září zakoupila obec zahradní box na hračky. Manželé
Lucka a Martin Kovaříkovi se ochotně postarali o jeho umístění na
hřišťátku. Také dřevěnému domečku dali ochranný nátěr a opra-
vili vrátka i některé uvolněné plaňky u plotu. Moc jim za to děku-
jeme.

Bude zde vyvěšen i
Návštěvní řád – naše
představa, jak by se měli
návštěvníci na hřišťátku
chovat. 
è Nevodit na hřišťátko

psy, kočky ani jiná
zvířátka. 

è Při odchodu: 
• uklidit hračky do boxu, nenechat je rozházené po ploše hřiš-

ťátka
• zakrýt pískoviště k tomu určenou sítí
• zavřít vrátka tak, aby se neotevřela.

Provozní řád na hrací věži také stále platí. 

Chtěli bychom dále vylepšovat prostor pro hraní našich dětí a uví-
táme všechny náměty jeho návštěvníků i pracovité ruce. Něco
můžeme udělat svépomocí, u některých zásahů je potřeba atesty
apod., např. pískoviště nebo nové hrací prvky. Se svými připomín-
kami se můžete obrátit na kteréhokoliv zastupitele nebo člena
Okrašlovacího spolku obce Jíloviště. L. Fatková

In
ze

rc
e
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HASIČI

15. 08. 2015 TFA Velké Zboží (Poděbrady)
Na této soutěži nás reprezentovali: Tomáš Trkovský 
(10. místo) a Monika Čámská (7. místo), která si v této
soutěži vyzkoušela nové disciplíny. Doprovod jim dělal
Radek Moureček, který vše dokumentoval.
pozn.:  Výkon Tomáše v této soutěži je obdivuhodný,
vzhledem k tomu, že strávil celou noc u zásahu v Černoli-
cích /viz info zásahové jednotky/

22. 08. 2015 noční železný hasič Milevsko
V tomto závodě, který se běží za tmy, bez použití baterky, pouze
s částečným umělým osvětlením, nás reprezentoval Tomáš Trkov-
ský a umístnil se na 6. místě

29. 08. 2015 oslavy Bojov
Zúčastnili jsme se 105. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v Bojově. Při oficiální části byl položen věnec padlým hrdinům 
z 1. světové války. Hasiči z Líšnice předvedli sekyrkové cvičení
a hasiči ze Stříbrné Lhoty předvedli ukázku s ruční historickou stří-
kačkou.
Nejen k poslechu, ale i k tanci zahrála kapela Jílovišťanka.

01. 09. 2015 jsme se rozloučili s Janou Petříkovou, která nás
opustila 25. 08. 2015

Jana Petříková
byla dlouholetá
aktivní členka
sboru. Věnovala
se především
práci s dětmi,
přičemž odcho-
vala několik
generací. Velkou
měrou přispěla
k vynikajícím výsledkům dětí v okrese. Dlouhá léta vařila i dětem
na zimních pobytech na horách. Aktivně se zapojovala při kultur-
ních akcích sboru. Řadu let zastávala funkci ve výboru sboru. 
Čest její památce. 

Sbor dobrovolných hasičů
05. 09. 2015 poslední
kolo středočeské Dräger
ligy TFA v Říčanech se
skládalo ze silové části
a výběhu do devátého
patra věže v plném zása-

hovém obleku a aktivovaným dýcha-
cím přístrojem zde nás reprezentoval
Tomáš Trkovský a vybojoval 8. místo. 
Ve středočeské lize skončil na 6. místě
a postoupil do finálové soutěže
Dräger ligy, která se koná 26. 09. 2015
opět v Říčanech.

06. 09. 2015 pomoc obecnímu úřadu při zajišťování výstavy his-
torických vozidel, koordinace při parkování a odjezdu vozidel

12. 09. 2015 
1. kolo soutěže
v požárním sportu
pro r. 2016 se konalo
v Čisovicích. Počasí

nám přálo,
a soutěž byla
pořadatelsky
velmi dobře při-
pravena. 

Ženy ve složení: Monča Čámská, Lucka Coufalová, Věra Mihálová,
Šárka Ondráčková, Milča Kyptová, Simča Černá a Natálka Tymi-
chová s časem 36,81 obsadily 4. místo
Muži ve složení: Michal Petřík, Karel Špaček, Mirek Petřík, Karel
Neuman, Fanda Andres ml., Péťa Šmíd a Pepa Nový s časem 31,30
vybojovali krásné 3. místo.
Po oficiální soutěži, byla možnost se ještě zapojit do útoku s neu-
pravenou PPS12, kde naši muži obsadili 8. místo.

12. 09. 2015 Memoriál hasičů z Manhattanu
Závod se koná v Liberci na počest hasičů, kteří zahynuli při leteckém
útoku na světové obchodní centrum v New Yorku 11. září 2001. Jde
o závod dvojic, skládající se ze silové části, kdy dýchací přístroj slouží
pouze jako zátěž, a z druhé části - výběhu do 21. poschodí s již akti-
vovaným dýchacím přístrojem. Posledních několik pater je pro ztí-
žení závodu a přiblížení se opravdovému zásahuzakouřeno
dýmem. Vyhlášení výsledků proběhlo za účasti amerického velvy-
slance, který osobně poblahopřál všem závodníkům.
Tomáš Trkovský se umístnil na 4. místě
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19. 09. 2015 Memoriál Josefa Bednáře Lipence 
V sobotu 19. 09.
v odpoledních
hodinách jsme se
zúčastnili Memori-
álu Josefa Bednáře
v Lipencích - sou-
těže v požárním
útoku se 2 pokusy.
I když převažovaly
ženy, byli jsme zařa-
zeni v kategorii muži. Za čas 24,59 se vůbec nemusíme stydět,
ačkoli v kategorii muži stačil pouze na 7. místo.
1. pokus: Monča Čámská, Lucka Coufalová, Věra Mihálová, Karel

Špaček, Milča Kyptová, Helena Mihálová a Zdeněk Trkov-
ský v čase 25,16

2. pokus: Monča Čámská, Lucka Coufalová, Věra Mihálová, Karel
Špaček, Milča Kyptová, Fanda Andres a Zdeněk Trkov-
skýv čase 24,59

20. 09. 2015 oslavila své životní jubileum paní Zdeňka
Šichová, přejeme jí hodně zdraví, štěstí a úspěchů v podnikání.

19. 09. 2015 TFA Milevsko – o pohár starosty
byl posledním závodem ze série pohárů konaných v Milevsku.
Tato soutěž je právem považována jako jeden z nejtěžších závodů
celé ligy, neboť zde mimo jiné závodník táhne hasičský vozík
o váze jedné tuny. Závodníci zde mají možnost porovnat svou
fyzickou zdatnost s českými reprezentanty TFA. Tomáš Trkovský
zde vybojoval krásné 4. místo. V celkovém umístění Milevského
poháru skončil na 3. místě.

26. 09. 2015 Velké finále Dräger ligy
V tomto finále porovnávají síly ti nejlepší závodníci ze tří soutěží:
Středočeská liga, Milevský pohár a Šumavská liga. Tomáš Trkovský
se umístnil na 9. místě.

Mladí hasiči - V průběhu
září se mladí hasiči pilně při-
pravují na 1. kolo hry Pla-
men /branný závod vše-
strannosti/ které se bude
konat 10. 10. 2015 v Úholič-
kách. 

Učí se topografické značky,
uzle, střelbu ze vzduchovky,
zdravovědu, šplh.

Mladí hasiči se scházejí
každé úterý od 18,00 hod.
v hasičské zbrojnici, v pří-
padě zájmu kontaktujte
Karla Špačka 777 267 241

Zásahová jednotka
04. 08. 2015 byla naše jednotka vyslána do Černolic k velmi roz-
sáhlému požáru pole a balíků slámy

05. 08. 2015 opět jednotka vyslána do Černolic k znovu rozhoře-
nému poli z předchozího dne

08. 08. 2015 byla naše jednotka vyslána k úniku plynu z plynové
bomby do obce Jíloviště. Během jízdy k zásahu byla naše jedno-
tka odeslána zpět na základnu.

08. 08. 2015 byla naše jednotka kolem sedmé hodiny znovu
vyslána na výjezd. Jednalo se o požár pole v Čisovicích. Po pří-
jezdu do Čisovic bylo zjištěno, že se nejedná o dým z hořícího
pole, ale jde o prach rozvířený zemědělskou technikou.

10. 08. 2015 požár lesního porostu v lokalitě Míchov

14. 08. 2015 po
21 hodině jedno-
tka zasahovala
u rozsáhlého po-žáru lesa, v těžko přístupném terénu -za bývalou
politickou školou v Klínci, směrem na Všenory v katastru obce Jílo-
viště.
Při tomto požáru se opět velmi uplatnila naše vozidla CAS T148,
vzhledem k jejich velikosti. 
Z důvodu rozsáhlosti požáru zasahovalo více než 10 jednotek,
které se po ukončení zásahu cca kolem 5 hodiny ranní vrátily zpět
na své základny. Na místě zůstala naše jednotka s oběma vozy
CAS T148, která prováděla dohled nad požářištěm až do předání
zástupci Lesů Jíloviště.
Po návratu na hasičskou zbrojnici kolem 9 hodiny ranní prováděli
členové zásahové jednotky opravu a údržbu techniky a výstroje
až do odpoledních hodin.

18. 08. 2015 zásahová jednotka vyslána k odstranění padlého
stromu na silnici do Všenor

26. 09. 2015 členové zásahové jednotky byli proškoleni na práci
s motorovou pilou

Výsledky soutěže se započítávají do Dräger ligy, bližší info: 
www.stredoceskaliga.cz



13Zpravodaj obce Jíloviště - září 2015

HASIČI/LETNÍ TÁBOR

V srpnu a září členové zásahové jed-
notky absolvovali stáž u HZS Řev-
nice.

Zásahová jednotka se schází každé
pondělí v hasičárně, kde provádí
údržbu techniky i údržbu okolí
hasičské zbrojnice, v tuto dobu -
každé pondělí 18,00 – 19,30 hod.
můžete odevzdat vysloužilé elekt-
rospotřebiče, nebo staré železo. Pro-
síme, využívejte této doby, kdy jsou
přítomni členové sboru, a neodklá-
dejte vysloužilé elektrospotřebiče
před vrata, ani je neházejte přes
plot. Děkujeme.

www.hasici.jiloviste.cz
Starosta SDH: Karel Špaček tel.: 777 267 241

e-mail: karelspacek@atlas.cz
Webové stránky www.hasici.jiloviste.cz

fotky z akcí www.sdhjiloviste.rajce.idnes.cz

Turistický oddíl
Zveme Vás na výlety turistického dětského oddílu

Termíny výletů a schůzek:
17. 10. 2015 Výlet na padrťské rybníky - sraz v 9:00 u dětského hřiště

(delší výlet pro větší a zkušenější děti na celý den), pro-
sím přihlašte se u Honzy Janzy Vorla tel.: 777 093 088 

22. 11. 2015 drakiáda - podle počasí
5. 12. 2015 půjdeme na jmeli
24. 1. 2016 bude upřesněno
13. 2. 2016 bude upřesněno

více informací na 
https://www.facebook.com/

TomLvicataJiloviste 
nebo na

http://turisti.jiloviste.cz/



Obce Mníšeckého regionu se představují

Měchenice

Obec Měchenice leží v malebném údolí řeky Vltavy, je obklopena skalami a lesy. Obcí protéká
Bojovský potok, který jen umocňuje krásu zdejšího okolí. Od jižní hranice Prahy jsou Měche-
nice obec vzdáleny zhruba 5 kilometrů, od soutoku Vltavy a
Sázavy pak zhruba 2 kilometry.

Když se řekne Měchenice, napadne každého jako první písnička
pana Mládka „Když je v Praze abnormální hic“ - a tak své povídání
o obci začneme netradičně právě plovárnou. Měchenická plovárna
vznikla na řece Vltavě ve třicátých letech dvacátého století po
napuštění Vranské přehrady. Situována byla v místo, zhruba na
úrovni dnešního kempu. Fungovala až do padesátých let z důvodu
výstavby dalších přehrad na Vltavě a tím zhoršenému komfortu
vody. Měchenickou plovárnu navštěvovali rekreanti z Prahy, kteří
v obci rádi trávili celé léto. Ze známých osobností, jež rádi plovárnu
navštěvovali, můžeme jmenovat např. pana Jana Masaryka.

První zmínky o obci, jež patří k nejstarším sídlům v Čechách, se
datují od roku 999, kdy Boleslav II. daroval tehdejší osadu Ostrov-
skému klášteru, kterému byla zabrána roku 1420. Poté osada
často měnila své vlastníky. Roku 1499 zapsal král Vladislav II.
v Budíně Měchenice Jeronýmovi ze Skuhrova. V zápisném
majetku zůstala osada neustále; od roku 1590 byla spojena se 
Štěchovicemi, k nimž ji přikoupili od Adama ze Šternberka bratři
Šanovcové. Sdílela osudy městečka, až přešla do vlastnictví rytíře
Bedřicha Korba z Weidenheimu. 

Až do roku 1960 byla jako jedna z osad součástí městyse Davle.
Vyjednávání o osamostatnění obce vedená mezi osadním výbo-
rem Měchenic a představiteli Davle však probíhala už od dvacá-
tých let minulého století. Díky svému umístění v romantickém
údolí, které tvoří řeka Vltava a Bojovský potok, sloužily Měchenice
jako odpočinkové místo pro rekreanty z Prahy. Tomu také byla
uzpůsobena architektura místních domů, z nichž jsou ještě dnes
některé k vidění. Charakter vilové zástavby se přenesl i do součas-
nosti. Nová zástavba však funguje jako tzv. satelit a je možné v ní
nalézt prvky různých architektur – od podnikatelského baroka
přes vesnické stavby až po domky z francouzské Provence či
chladného severu. V současnosti je v obci 326 rodinných domů
a 127 rekreačních zařízení.

Měchenický obecní znak a prapor byl obci udělen předsedou
Poslanecké sněmovny České republiky dne 18. 6. 1998. Znak byl
vytvořen na základě návrhu pana Jiřího Diviše, měchenického
občana: v modrém štítě nad stříbrnou patou s modrým břevnem
stříbrný klín s černým plamenným křídlem (červené plaménky),
provázený vpravo zlatým tlapatým křížem a vlevo zlatým sluncem.

Dne 28. října 2002 došlo ke slavnostnímu odhalení kapličky sv.
Ludmily, která se původně zrodila jen jako myšlenka v hlavách
pánů z Měchenického rychtářství, kteří se před více než deseti lety
rozhodli v obci vybudovat nějakou hodnotnou stavbu, když už
v Měchenicích nemáme náves ani kostel. 

Pokud do Měchenic zabloudíte, můžeme vám doporučit pro-
cházku podél Bojovského potoka směrem na Bojov, toulky míst-
ními lesy. Budete-li hladoví či žízniví, jsou zde k dispozici tři fungu-
jící restaurační zařízení (U Drábů, U Čadilů a restaurace a cukrárna
Fregatta) a dvě vinotéky. Rozhodnete-li se u nás přespat, nabízí se
vám možnost využití místního kempu. V minulosti v obci fungo-
valy spolky jako okrašlovací spolek, sdružení dobrovolných hasičů,
ochotnický spolek a doposud fungující spolek TJ Sokol. TJ Sokol
působí na dvou sportovištích, a to na fotbalovém hřišti a teniso-
vých kurtech,a podílí se společně s obcí na organizaci Letní noci,
která se koná vždy na konci června. Zároveň jsou v obci organizo-
vány sportovní a kulturní akce pro děti i dospělé: Masopust, Malo-
vání velikonočních kraslic, Pálení čarodějnic, Rozloučení s létem,
průvod svatého Martina, Rozsvěcení vánočního stromku, vánoční
jarmark, vánoční koncerty a různé přednášky.

Kateřina Gavlasová, starostka obce Měchenice
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A4 1.900 Kč, A5 naležato 1.000 Kč
pro občany Jíloviště nebo podnikající v Jílovišti A4 500 Kč, A5 naležato 250 Kč

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

Ohlédnití za 
Posvícením

ZVONICE 
Zpravodaj obce Jíloviště MK ČR E 12563
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tel.: 272 088 350
www.casus.cz

PODĚKOVÁNÍ

Za obec Jíloviště a za pořádající sportovce děkujeme všem spon-
zorům Posvícení za jejich příspěvky jakož i všem dobrovolníkům,
kteří se na organizaci akce podíleli.

Za obec Jíloviště starosta


