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Z radnice
VÝMĚNA VODOVODNÍHO ŘADU
Na výměnu vodovodního řadu od prameniště Jeptiška k podchodu na Trnovou získala obec
dotaci od Středočeského kraje ve výši 1 393 tisíc Kč. Celkové finanční náklady na tuto investiční
akci jsou 1 908 tisíc Kč a obec musí tedy ze svých zdrojů uhradit 515 tisíc Kč. Zhotovitelem tohoto
díla byla vybrána výběrovým řízením firma ZEPRIS, s.r.o., která s výměnou cca 620 m
vodovodního řadu začala 12. 8. a již 15. 9. se na něm provedou tlakové zkoušky. V případě, že
nenastanou žádné problémy, vodovodní řad se ihned připojí do vodovodního systému obce. Při
výměně vodovodního potrubí byla do vzniklého výkopu přiložena část NN elektrického kabelu pro
posílení napájení čerpadel v prameništi Jeptiška. Tento NN kabel bude napojen do rozvodné skříně
ve Všenorské ulici.
Příští rok obec musí zajistit položení zbývající části NN elektrického kabelu a zlegalizovat
připojení nového vrtu do vodovodního systému obce. Na oba tyto investiční záměry bylo již na
Stavebním úřadě v Mníšku pod Brdy požádáno o vydání stavebního povolení.
Karel Dostálek

JAKÁ JE ZKUŠENOST S NOVÝM PROVOZOVATELEM VODOVODU A
KANALIZACE V NAŠÍ OBCI?
VAK Beroun, a.s. provozuje vodovod a kanalizaci v naší obci od 1. 2. 2008. Je to určitě
krátká doba, ale mohu přesto konstatovat, že vzájemná spolupráce je velmi dobrá. Jejím výsledkem
je, že i přes sucho, které v některých měsících bylo, dodávka vody do obce proběhla bez větších
problémů. Také je důležité, že VAK Beroun, a.s. postupně napravuje chyby, které vznikly při
provozování společností VHS Benešov s.r.o. Je to vidět hlavně na úpravně vody. Opravilo se
provzdušňování, v úpravně vody se vyčistil vrt, osadily se nové vodoměry, provedl se úklid atd.
Karel Dostálek

CHODNÍK NA VŠENORSKÉ
Na realizaci rekonstrukce chodníku na Všenorské nedostala obec dotaci od Státního fondu
dopravní infrastruktury, a proto si ji bude muset zafinancovat z vlastních zdrojů. Pro zmenšení
předpokládaných finančních nákladů bylo nutné přepracovat původní projektovou dokumentaci.
Díky tomu došlo ke snížení nákladů na polovinu, tedy na cca 500 tisíc Kč. Na zasedání ZO č. 16
byla v „Rozpočtovém opatření č. 4“ odsouhlasena zastupitelstvem obce na tuto rekonstrukci částka
570 tisíc Kč, urychleně se musí vybrat zhotovitel a pak už nic nebude bránit tomu, aby se
rekonstrukce realizovala ještě tento rok.
Karel Dostálek

VÝJEZD Z RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE POD MOSTEM NA VŠENORY
ŘSD ČR, Správa Praha potvrdila, že zahrnula do svých investičních akcí „Výjezd
z rychlostní komunikace pod mostem na Všenory“, ale bohužel s realizací počítá až v únoru příštího
roku.
Karel Dostálek

PROTIHLUKOVÉ VALY
Na protihlukové valy bylo již vydáno územní rozhodnutí a do 15. 9. 2008 se vydá i stavební
povolení. Investorem této investiční akce je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, které má
na tuto investiční akci již vyčleněny finanční prostředky a počítá, že se s realizací začne ještě tento
rok.
Karel Dostálek

Znečišťování veřejných prostranství
Poslední dobou se množí stížnosti občanů na znečišťování veřejných prostranství psími výkaly. Rad
bych upozornil, že majitel psa je povinen podle § 28 Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích bez průtahů znečištění odstranit. Znečišťování veřejných prostranství psími výkaly
je podle Zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích přestupkem, za který lze podle § 47 písm. a) uložit
pokutu do výše 1 000,-- Kč.
Jan Vorel

O elektronizaci veřejné správy
Problematika elektronizace veřejné správy je v poslední době hodně diskutovaným tématem,
protože se v posledních letech ukazuje, že efektivní fungování státu je úzce spjato právě s
elektronizací procesů ve veřejné správě. Civilizovaná společnost nemůže fungovat efektivně bez
efektivní státní správy a samosprávy. Za základní nosné pilíře efektivního fungování státu považuji
následující čtyři oblasti: elektronický oběh dokumentů; základní procesní úkony; jednotný systém
registrů, jejich vzájemná komunikace a výměna údajů; efektivní nakládání s veřejnými prostředky.
Základem efektivního fungování veřejného sektoru je především možnost elektronického oběhu
dokumentů, který je podmíněn dematerializací dokumentů na úřadu.

Procesní úkony
Možnost činit alespoň základní procesní úkony elektronicky je druhou oblastí, kam by měla
směřovat snaha státu o dosažení svého, co možná nejefektivnějšího fungování. Základními
procesními úkony - ať již z pohledu státu či občana - jsou instituty podání a doručování.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, od roku 2006 nově upravuje obecné požadavky na správní
řízení. Tato právní norma v § 37 umožňuje činit podání elektronicky za použití zaručeného
elektronického podpisu, založeného na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb. Správní řád zároveň ukládá správním orgánům povinnost
zajistit pro přijímání podání, učiněných elektronicky, provoz elektronické podatelny.
Díky iniciativě MV ČR a obcí s rozšířenou působností s názvem „Podaná ruka“ rozjíždíme projekt
elektronických formulářů, plynule navazující na úspěšný projekt CzechPoint. Hlavní myšlenkou
této iniciativy je „podat ruku” občanům, firmám i živnostníkům formou připravených formulářů,
které je možné vyplnit a zaslat dopředu, popř. vyplnit s asistencí. Motto celého projektu zní:
„Pošlete nám svá data dopředu, půjde nám to spolu rychleji“. Elektronické formuláře naleznete na
internetových stránkách města http://www.mestocernosice.cz/ v sekci Elektronické formuláře.
Elektronické formuláře v interaktivní formě usnadňují vyplnění a zjednodušují celý proces podání.
Zásadní novinkou je možnost formulář „předvyplnit“, kdy občan může uvést i neúplné údaje, které
zná. Předvyplněný formulář odešle prostým kliknutím na úřad, po odeslání obdrží identifikační
číslo. Odeslání tímto způsobem občana k ničemu nezavazuje. Na základě identifikačního čísla může
občan sledovat stav vyřizování svého požadavku, může být vyzván k jeho doplnění, opravě nebo
předložení dalších dokumentů a příloh. Pokud je vše v pořádku a občan se rozhodne požadavek

potvrdit, dostaví se na úřad s potřebnými doklady, po sdělení identifikačního čísla obdrží svůj
vyplněný a opravený formulář, který na místě podepíše. Teprve v tomto okamžiku je formulář
považován za oficiálně podaný.
Ve srovnání s jinými způsoby podání, například elektronickou poštou, odpadá nutnost použití
elektronického podpisu. Odpadá rovněž nutnost opakovaných návštěv úřadu za účelem doplňování
údajů či ověřování příloh a komplikace s chybným vyplněním formulářů by se tak měly omezit na
minimum. Nutnou podmínkou vyplnění formuláře je instalace 602XML Filleru, který je zdarma ke
stažení na stránkách města. Občan má samozřejmě také možnost formulář předvyplnit a uložit si ho
na disk v počítači k pozdějšímu použití nebo formulář vytisknout a podat jej písemně.

WEBCALL – vyvolávací systém na Internetu
Systém objednávání pořadových lístků a sledování front u přepážek na Internetu slouží veřejnosti
již od 1. června 2007. Od tohoto roku jsme systém rozšířili i na odbor dopravy tak, aby pokrýval
nejvytíženější agendy, provozované na pracovišti v Praze 2, Podskalská 19. Systém umožňuje
objednat pořadový lístek v předstihu prostřednictvím Internetu a vyhnout se tak čekání ve frontě.
Umožňuje též sledování délky front a naplánování vhodné doby pro návštěvu úřadu.
Systém WEBCALL nyní obsluhuje pracoviště správního odboru a odboru dopravy: příjem žádostí o
cestovní doklady (pasy), občanské průkazy a řidičské průkazy, výdej dokladů, CZECHPOINT,
evidence vozidel, ověřování listin aj. Služba je přípustná na internetových stránkách města
http://www.mestocernosice.cz/ v sekci Objednávání klientů.
Občan, který má zájem objednat si pořadový lístek, zvolí po vstupu do objednávacího systému na
výše uvedeném odkazu požadovanou činnost, v následujícím kroku vybere požadovaný den a
hodinu. V posledním kroku občan uvede své jméno, následně mu systém objednávku potvrdí a
přidělí 4-místný PIN. Občan si může potvrzení ihned na své tiskárně vytisknout nebo uvést svou
e-mailovou adresu, na kterou obdrží potvrzení včetně instrukce, v jakém časovém rozmezí lze
vyzvednout pořadový lístek. PIN je nutno zadat na klávesnici kiosku v přízemním vestibulu budovy
Podskalská 19, Praha 2, po zadání volby Objednávky z Internetu. Občan následně obdrží lístek a
bude v požadovanou dobu přednostně obsloužen bez čekání ve frontě. Ke kiosku je však nutno se
dostavit v požadovanou dobu s tolerancí ± 15 minut, v opačném případě nárok na objednaný lístek a
tím právo na přednostní odbavení pozbývá platnosti.

MISYS-WEB
Geografický informační systém (GIS), nazvaný MISYS-WEB, zpřístupňuje občanům
prostřednictvím Internetu důležitá data – územní plány, ortofotomapy nebo mapy záplavových
území aj. Občan může pracovat na svém lokálním počítači v prostředí internetového prohlížeče s
daty umístěnými na serveru města Černošic. Podmínkou je standardní podpora jazyka Java,
instalovaná v klientském počítači. Systém MISYS-WEB je primárně určen pro jednoduché a rychlé
získání grafických a popisných informací, proto je do tohoto systému implementována
nejdůležitější podmnožina operací s grafickými a popisnými operacemi.
Systém MISYS-WEB je včetně návodu k použití přístupný na internetových stránkách města http://
www.mestocernosice.cz/ v sekci Mapy.

Závěr
Z výše uvedeného vyplývá, že elektronizace procesů ve veřejné správě probíhá v současné chvíli
systémově a koordinovaně.

Okrašlovací spolek
POZVÁNKA
Občanské sdružení „Okrašlovací spolek obce Jíloviště“ zve všechny občany naší obce na
ustavující setkání sdružení, které se pořádá dne 8. října 2008 v 19,00 hod. v sále restaurace U
Hastrmana.
Na tomto setkání budou zvoleny orgány sdružení a zájemci z řad občanů budou seznámeni s
jeho záměry a cíli.
Za přípravný výbor
Tomáš Vejnar

Hasiči
Zásahová jednotka
Letní výjezdy našich chlapců byly převážně k likvidaci následků prudkých bouří a vichřic. Jejich
sílu v některých místech republiky (Chrudimsko 25. 6. 2008) přirovnávají odborníci k síle tornáda
nebo takzvaného downburstu – jakési bubliny studeného vzduchu o rozměru několika set metrů,
která velkou rychlostí dopadne na zem a v krajině působí škody podobně jako tornádo.
Jíloviště nebylo postiženo v takové síle, ale mnohým občanům ve středu 25. 6. 2008 způsobilo
počasí nemalé škody na budovách i zahradách.
21. 6. 15:45 hod. - požár lesa ve Všenorech
25. 6. 19:30 hod. - padlé stromy v Klínci
27. 6. 1:50 hod. - požár kamionu na Strakonické, směr Praha - u Cukráku
3. 7. 16:25 hod. - spadlý strom v Bojově
6. 7. 19:50 hod. - spadlý strom na R4
28. 5. 2008 prošly oba hasičské vozy (cisternový a Avie) technickou kontrolou.
Podle potřeby byla dovážena také voda na hřbitov.

Mladí hasiči
PLAMEN 24. 5. 2008
Okresní kolo soutěže mladých hasičů připravil letos SDH Hradištko. Terén na sportovišti
v Pikovicích u řeky Vltavy nebyl úplně ideální, ale děti si užily různé doplňkové akce – ukázku
práce s cvičenými policejními psy, mohly si vyzkoušet střelbu z pistole nebo si prověřit své znalosti
z dopravních předpisů u členky Policie ČR. Byl to hezký rámec soutěže, která letos slaví již 35 let
svého trvání. Na počátku byla snaha motivovat rozvoj znalostí, vědomostí a dovedností dětí
v oblasti požární ochrany. Směrnice i způsob hodnocení se vyvíjel a měnil. Od prvních ročníků
přetrvává uzlování, práce s hadicemi, džberovou stříkačkou i vědomostní testy (odznaky
odborností). „Věk“ PLAMENE je důkazem dobré volby poslání hry, která přivádí každý rok nové
zájemce do řad mladých hasičů.
Počet soutěžících družstev MH letos na našem okrese Praha–západ opět mírně klesl (o tři družstva
méně než minulý rok), ale již několik let se v určitých sborech práce s dětmi udržuje. Jsme rádi, že
je tomu tak i v Jílovišti.

Samotná intenzivní příprava našich dětí na letošní ročník byla přerušena deštivým počasím..
„Trénovat“ chodila dvě družstva mladých hasičů – starší (11–15 let) a mladší (6–11 let). Soutěžit
však odjelo jen družstvo starších. Trochu tomu pomohla nemocnost a také nepravidelnost docházky
některých dětí. Je totiž potřeba, aby soutěžilo nejméně 9 a nejvíce 10 závodníků. A tak mladší
doplnili chybějící starší, ale už jich bylo málo do družstva na plnění disciplín.
Umístění v podzimním kole bylo pro nás slibné, ale opravdu jsme si při odjezdu netroufli
odhadovat výsledek. Ráno přijel autobus s mníšeckou výpravou mladých hasičů, ke kterým jsme se
přidali a zajistili tak dopravu dětí na soutěž. Pod vedením Hanky Krejčové, Michala Petříka a Dana
Hudečka odjeli měřit své síly : J. Nový, D. Pospíšilová, F. Andres, S. Černá, J. Krejčová, A. Šedivá,
N. Tymichová, J. Holubová, A. Kratochvílová a M. Černý.
Jako náhradníci oblékli dres SDH Jíloviště také I.Andresová, R. Holub a V. Rybárová.
Přestože byl náš požární útok nejhorší, umístění v ostatních disciplínách nám vyneslo 3. medailové
místo! A to jen o jeden bod za druhým družstvem z Jílového. Obhájili jsme umístění z minulého
ročníku. Družstvo favoritů ze Sloupu bylo na všech disciplínách nejlepší, jen vítězství z podzimního
branného závodu patří hasičům z Jílového.
Celkem se soutěže zúčastnilo 8 družstev mladých hasičů v kategorii starších a 6 družstev kategorie
mladších. Je pro nás výzvou, zapojit více dětí mladších ročníků, abychom udrželi krok s ostatními
sbory, kterým dorostou šikovní starší závodníci.
Kdo máte zájem, přijďte mezi nás!
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Naši výpravu doplňovala skupinka rozhodčích – R. Moureček, K. Neuman, K. Špaček Někteří
z nich jeli již ráno před šestou hodinou obětavě pomoci pořadatelům s přípravou sportovišť. Za náš
sbor a radu mládeže okresu P-z pomáhala s organizací soutěže a nejen v sobotu V. Pospíšilová.
Děkujeme chlapcům ze zásahové jednotky za pomoc s nácvikem technických disciplín a všem
dětem b l a h o p ř e j e m e !

Fotoreportáž z návštěvy ZOO - 21. 6. 2008

V

pražském metru
ledních medvědů
Děvčata byla v růžovém
Vybíráme zvířátko, na které přispějeme
fin.částkou získanou za sběr papíru
(vyhrály gorily)
Chvíle odpočinku
U

Fatková - foto V. Pospíšilová

Okrouhlo 31. května 2008
hostilo družstva mužů a žen, která si vybojovala na okrskových soutěžích postup na okresní kolo
v požárním sportu.
Naše výprava byla úspěšná. Jílovišťské hasičky - Marie Kirchmannová, Helena Mihálová, Věra
Mihálová, Hana Krejčová, Petra Marková, Veronika Marková, Jana a Jitka Markovy - obhájily 2.
místo z loňského roku.
Muži – Karel Neuman, Dan Hudeček, Michal Petřík, Karel Špaček, Mirek Petřík ml., Zdeněk
Trkovský, Radek Moureček a Tomáš Cígler - si proti minulému roku polepšili o jeden stupínek a
skončili na 5. místě.
Závodníky podpořil svou přítomností starosta sboru M. Petřík i další naši hasiči.
Také dospělým za dobrou reprezentaci sboru i obce děkujeme a blahopřejeme !
Fatková

Setkání zasloužilých hasičů
Dne 4. 6. 2008 jsem se zúčastnil srazu zasloužilých hasičů Středočeského kraje. Škoda, že p.
Antonín Marek, druhý hasič s nejvyšším oceněním v naší obci, pro nemoc nemohl. Sraz se
uskutečnil v Kolíně s bohatým programem.
V 8:00 hodin byl příjezd do prostoru zbrojnice Ovčáry v průmyslové zóně. Zbrojnice je vybavena
špičkovou technikou. Nezapomenutelná byla i prohlídka největší průmyslové chlouby Kolínska továrny na výrobu automobilů TPCA – TOYOTA, PEUGEOT, CITROËN AUTOMOBILE.
Poté jsme byli na prohlídce Záchran. has. pož. sboru Kolín. Pak byl oběd v zámečku – hotel
Chateau Kotěra Ratboř.
Dále jsme navštívili a prohlédli si kolínskou radnici. Byli jsme přivítáni starostou Kolína, panem
Jiřím Buřičem, a nejvyššími představiteli hasičů Středočeského kraje – starostou J. Pávem a
ředitelem územního odboru Kolín, plk. J. Bradnou. Hovořilo se o historii radnice, práci hasičů aj.
Byla to zajímavá beseda. Starostovi Kolína byla udělena medaile Sv. Floriána za dlouholetý přínos
pro požární ochranu.
Na závěr úspěšného dne jsme se vrátili do zámečku, poděkovali za hezké setkání a slíbili si, že
příští pozvání určitě rádi přijmeme. Však se hovořilo o tom, že by ho měl pořádat okres Praha–
západ.
Je dobře, že zájem o zasloužilé hasiče nekončí předáním vyznamenání, ale je na nás i dále
pamatováno. Děkujeme.
Jan Laufík
zasloužilý hasič SDH Jíloviště

Ze sousedních sborů
V sobotu 28. 6. 2008 proběhlo slavnostní setkání hasičů v nově rekonstruovaných prostorách
hostince v Trnové u příležitosti 85. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů.
Své 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů oslavili také v Klínci. V sobotu 26. července
2008 byl připraven odpolední program oslav, který začal slavnostní valnou hromadou, pokračoval
ukázkami hasičské techniky i požárního sportu a končil taneční zábavou. Ve 22.00 hodin zazářil
nad Klíncem ohňostroj.
Obou slavností se zúčastnila i delegace našich členů SDH a do Klínce přijeli i někteří naši občané.

21. srpna 2008 by oslavil své 75.
narozeniny pan L. Kuncl. Věnujme mu
výtvarnou vzpomínku v podobě jeho
obrázku,
který
vám
připomene
jílovišťská posvícení, kdy v sobotu
bývala Posvícenská zábava, v neděli
odpoledne vyhrávali muzikanti na
valníčku po vsi písničky na přání občanů
a končilo se na Pěkné hodince
v hospodě. V pondělí byla Sousedská,
podle chuti a v hospodě s posvícenským
mariášem.
Letos připravujeme „Naše posvícení“
v nové podobě.
Muzikanti nebudou
jezdit od domu k domu, jak bylo tolik let
zvykem, ale prosíme občany, aby přišli
20. září 2008 před naši hasičskou
zbrojnici, kde bude ve spolupráci s obcí
připraven od 13:15 do 18:00 hodin
kulturní program s hudební produkcí,
lákavé občerstvení, prodejní stánky,
koutek pro děti a další doprovodné akce.
Těšíme se na Vás ! ! !

Šťastné vykročení do nového školního roku
2008 – 2009, děti !
Je to jen málo přes dva měsíce, 18. 6. 2008, co se žáci ZŠ ve Zbraslavi loučili v divadle Jiřího
Srnce na Školní akademii s končícím školním rokem a se svými spolužáky, kteří ukončili povinnou
školní docházku 9. ročníkem ZŠ.
Nastudované, asi tříhodinové představení, ukázalo tvořivost a šikovnost zbraslavských žáků i
obětavost, trpělivost a nápaditost jejich učitelů. Blýskly se v něm i děti z Jíloviště – A. Paulová, D.
Pospíšilová, N. Maříková, I. Mejstříková, P. Veinhauer .
V š e m našim školákům, ať navštěvují školu kdekoliv, přejeme „přísné“ učitele, chápající rodiče
a chytré hlavičky po celý nastávající školní rok !
Fatková

Sportovci
TURISTICKÝ TÁBOR VE SLOUPU V ČECHÁCH
Dobrý den všem, kteří máte rádi přírodu. Byla jsem požádána, abych napsala pár řádků o
turistickém táboře, který se konal ve Sloupu v Čechách. Pokud tam někdo z Vás byl, jistě ví, jak je
toto místo nádherné a jak jeho okolí vybízí k turistice a krásným procházkám. Měla jsem možnost
zapojit se jako jedna z vedoucích a poznat naše děcka, za což děkuji všem zúčastněným.
Kdybych měla popsat místo, kde jsme stanovali a byli ubytováni, budou to samá pozitiva. Většina
z nás spávala ve stanu a ti nejmenší z nás v chatce. Místo je velmi malebné - u velkého jezera
s výhledem na kopce a kopečky.
V čem jsme si všichni libovali, to byla místní kuchyně. Vydařené večeře, připravené balíčky na
cestu, které měly spoustu dobrého překvapení k naší cestě do přírody. Některé děti dokonce
nespořádaly vše, co bylo v balíčku, a tak jsme se dělili rovným dílem s těmi, co měli ještě na něco
chuť. Den vypadal asi takto: ráno, kdy rosa a mlha padla na hladinu jezera, jsme připravovali
snídani. Chleba s marmeládou, medem, salámem, voňavý čaj. To vše nás posilnilo na přípravu naší
společné cesty přírodou. Trasa byla vždy konzultována s dětmi, dle potřeb a nálady. Velký úspěch
získalo místo, zvané Lesní divadlo. Krásný skalnatý útvar, kde bylo vytvořeno dřevěné podium,
které vytvářelo úžasnou atmosféru pro všechny z nás. Družstva dětí měla za úkol předvést krátké 4
minutové představení. Nevěřili byste, jak jsou děcka šikovná a jak dokázala pobavit nejen nás
ostatní, ale také přísedící a kolemjdoucí turisty. Škoda, že jste u toho nebyli!
Navštívili jsme nejen to, ale i další pěkná místa, jako například sklářské muzeum, místní hrad atd.
Ve druhé části dne, spíše vpodvečer, jsme hráli spousty her a nesmím zapomenout na bojovky,
které naše děti zocelily a dodaly jim zkušenost s orientací ve tmě v lese.Daly jim i možnost
vyzkoušet si, jaké to je, být sám na sobě závislý.
Nesmím zapomenout na to, že i přes nepřízeň počasí jsme se 2x koupali, někteří se opalovali,
ochutnávali místní zmrzlinu a v neposlední řadě vyzkoušeli místní atrakci ve slalomu šplhu, kterou
jsem nazvala „opičí stezka“. Důvod, proč „opičí stezka“ je ten, že se člověk musel udržet na lanech
a šplhat po stromech. Údiv těm, kteří se zúčastnili a opičí stezku dokázali překonat. Zároveň bych
chtěla zdůraznit, že celý týden strávený s fajn dětmi a vedoucími, byl ten nejhezčí zážitek tohoto
mého léta. Procházky přírodou se spoustou zážitků po boku dětí, poznávání nepoznaného, to je
příjemně strávená dovolená. Dáváte dětem své zkušenosti a na oplátku jste obdařeni úsměvem nebo
obejmutím, které je tak upřímné a rovnou od srdce.
Budu se těšit na další pěkné výlety s turistickým oddílem a dalšími dětmi, které se budou chtít
přidat k naší partě ☺
Děkuji. Maruška

Podzimní termíny utkání našich fotbalistů

Datum
24.8.
30.8.
6.9.
13.9.
20.9.
27.9.
4.10.
11.10.
18.10.
25.10.
1.11.
9.11.
15.11.

Domácí
Lety B
Jíloviště
Středokluky
Rudná
Jíloviště
Kosoř
Jíloviště
Roztoky
Jíloviště
Kazín
Jíloviště
Horoměřice
Jíloviště

Hosté
Jíloviště
Statenice
Jíloviště
Jíloviště
Dobříč
Jíloviště
Dobrovíz
Jíloviště
Holubice
Jíloviště
Zbuzany
Jíloviště
Tuchoměřice B

Čas
17:00 Ne
17:00 So
17:00 So
17:00 So
16:30 So
16:30 So
16:00 So
16:00 So
15:30 So
14:30 So
14:00 So
14:00 Ne
13:30 So

Dorost
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
NEDĚLE

13.9.2008 10:15
20.9.2008 10:15
27.9.2008 10:15
4.10.2008 11:00
11.10.2008 10:15
18.10.2008 10:15
25.10.2008 10:15
1.11.2008 14:00
8.11.2008 10:15
16.11.2008 10:15

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Jíloviště - Hvozdnice
Štěchovice - Jíloviště
Jíloviště - Měchenice
Vrané - Jíloviště
Zvole – Jíloviště
Jesenice -Jíloviště HŘIŠTĚ LIBEŇ
Jíloviště - Psáry
Hvozdnice -Jíloviště
Jíloviště - Štěchovice
Měchenice - Jíloviště

Žáci
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle

20.9.2008 10:00
28.9.2008 14:30
5.10.2008 10:00
12.10.2008 14:00
19.10.2008 10:00
25.10.2008 10:00
1.11.2008 10:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Řevnice - Jíloviště
Hostivice - Jíloviště
Jíloviště - Tursko
Zlatníky - Jíloviště
Jíloviště - Jinočany
Jesenice – Jíloviště HŘIŠTĚ VESTEC
Jíloviště - Všenory

Vítání nových občánků a prvňáčků
Na malém slavnostním setkání v sobotu 6. září 2008 jsme přivítali malé
občánky, narozené od září 2007 do konce srpna 2008. Obavy, zda budou
v Jílovišti vůbec nějaká miminka, se nenaplnily a pozvánky byly rozeslány
rodičům pěti děvčátek: Denisy Častulíkové, Rosálie Kakosové, Šárky
Obermajerové, Anežky Petříčkové a Adély Podroužkové a dvou chlapců:
Jana Dalekoreje a Dominika Hrubého.
Přestože nepřišli všichni pozvaní, potěšili nás ve starodávné kolébce rodiny
Andresů něžné, růžové „princezničky“ i „kurážní“ chlapci, kteří by ležet a
kolébat už moc nechtěli. Do konce roku oslaví oba své první narozeniny.
O velkém počtu prvňáčků jsme věděli, ale bohužel z dvanácti jich přišlo jen
pět: Hana Černá, Vojtěch Sporer, Martin Šmíd, Jan Veinhauer a Eva
Veinhauerová. Možná mají někteří odklad zahájení povinné školní docházky a uvidíme se s nimi
příští rok.
Pro všechny
připravila obec dárečky. Kdo se slavnostního setkání nezúčastnil, může si je
vyzvednout na obecním úřadě.Odpolední setkání zahájil místostarosta obce, Ing. Jan Vorel. Přivítal
přítomné, vyslovil potěšení z jejich účasti a zmínil skutečnost, že toto „naše vítání“ je již desáté.
Pozvání přijala i paní Květa Růžičková, která svůj nápad s „vítáním“ spolu s bývalou starostkou
obce, RNDr. Marií Ulbrichovou, 11. 9. 1999 poprvé uskutečnila. Jako poděkování dostala malou
kytičku s přáním stálého zdraví. Paní Růžičková popřála přítomným hodně radosti s miminky i
prvňáčky a vyslovila přání, aby se tradice těchto setkání dále udržovala.
Mladé hasičky: Simona Černá, Natálie Tymichová, Verča Rybárová, Isa Adresová, Julča Holubová
a Áda Kratochvílová nacvičily pod vedením Nataši Tymichové kulturní pásmo, ve kterém
předvedly nejen básničky, písničky a hru na klávesy, ale pobavily i vtipy.
Co se týká desetileté historie, připomeňme si, že v roce 2005 jsme „vyprovázeli“ do školy občánky,
které jsme vítali poprvé v roce 1999 a letos naši „první“ školáci opustili lavice základních škol.
Budeme se těšit na další vítání a věříme, že ke 38 občánkům, které jsme za deset let přivítali jako
nové obyvatele Jíloviště, se přidají další.
Fatková.

Foto: Jaruška Šmídová

Z regionálního tisku…..
na trase Jíloviště - Praha

Žitavského ulice v novém.
Kdo používá ke svým cestám Žitavského ulici na Zbraslavi, počítejte s omezením…
„ Přes 100 milionů korun by mělo stát vybudování nové vozovky a rekonstrukce kanalizace
v Žitavského ulici na Zbraslavi. Investici plánuje pražský magistrát. Opravena už byla část mezi
Zbraslavským náměstím a mostem Závodu míru.“
( Metro - 8.7.2008)

Šance se stěhuje.
Dům Šance - projekt pro sexuálně komerčně zneužívanou mládež - bude v Lahovicích. Z domu
v Praze 5 , ve kterém dosud fungovala jejich terapeutická dílna, dostala organizace k poslednímu
červenci 2008 výpověď. Pomocná ruka přišla z pražského magistrátu. Nabídl Šanci tři desítky
objektů, které město vykoupilo po povodních v Lahvicích. Projekt podporuje i televizní šot. Za
zpěvu Marty Kubišové v něm uvidíme osamělé psy a mladé bezprizorní lidi. Cílem je upozornit na
jednotlivé osudy komerčně a sexuálně zneužívaných mladých lidí.
( podle Metro - 30. 7. 2008)

Dělníci prorazili tunel.
Tunel na stavbě vnějšího automobilového okruhu kolem Prahy mezi Lahovicemi a Vestcem už je
proražen v obou jeho částech. Stavbaři dokončili ražbu druhé tunelové roury, Celý úsek obchvatu
má začít sloužit motoristům asi za dva roky Dělníci dokončili ražbu budoucího tříproudého tubusu
tunelu. Tím se bude jezdit od Vestce k Lahvicím.
(24 hodin – 8. 8. 2008)

Akce na Zbraslavi
10.9. – 30.10. HELENA POLÁKOVÁ - NEW YORK
Helpless, o.p.s. uvádí výstavu černobílých fotografií v atriu Patia Zbraslav, každý všední den od
12:00 do 16:00 hod.
sobota 13. září ZBRASLAVSKÁ OSMA
podzimní část závodu horských kol pro malé i velké. Starty od 13:30 v Borovičkách.
15.9. – 30.9. 250 let zbraslavských škol
Výstava fotografií a dokumentů o historii zbraslavského školství. Výstavní síň Městského domu ve
výpůjční době knihovny.
sobota 20. září KELTSKÁ STEZKA
S Pexesem po stopách Keltů za zvuku hudby a písní. Sraz v 9:30 u daňčí ohrady v minizoo na
Závisti.
středa 24. září Památky UNESCO v ČR – Třebíč, ZELENÁ HORA
Přednáška F.Pondělíčka s promítáním, pro seniory. Klub KLASU od 15:00 hodin.

26.9. - 28.9. Vejvodova Zbraslav 2008
XIII. ročník mezinárodního festivalu malých dechových hudeb
4.10. – 30.10 Ivo Pešák – obrazy
Výstava z výtvarné tvorby populárního muzikanta. Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době
knihovny.
středa 8. října ZBRASLAVSKÉ FORBÍNY
Olympijská forbína Karla Tejkla st. s Danou Zátopovou, Milenou Rezkovou-Hübnerovou, Jiřím
Vojtíkem a Karlem Malinou. Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin.
sobota 11. října UDĚLÁTE MNĚ TO ZNOVA?
Francouzská situační komedie v podání divadelního souboru PODIO Semily. Divadlo Jana Kašky
od 19:30 hodin.
Informace: kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel. 257111801.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

FESTIVAL VEJVODOVA ZBRASLAV 2008
PŘEHLED ZÚČASTNĚNÝCH ORCHESTRŮ
Blaskapelle Arnstorf
Dechový orchestr PRA-LIN-KA a mažoretky SRDÍČKO Kolín
DO ZUŠ Přeštice a mažoretky BOHEMIA I.
Ljom
Malá černá hudba Karviná a mažoretky JUVENTUS Karviná
Malá dechovka ZUŠ Přelouč
Steibrugg-Musikanten
Týnečanka

D
CZ
CZ
N
CZ
CZ
CH
CZ

PROGRAM FESTIVALU
26.09. 2008 - PÁTEK
17,00 Veřejná vystoupení jednotlivých orchestrů v okolí Zbraslavi
Davle
Blaskapelle Arnstorf
Radotín
Týnečanka
Jíloviště
Steibrugg-Musikanten
Vrané n. Vlt. DO ZUŠ Přeštice a mažoretky BOHEMIA I.
Klínec
Malá černá hudba Karviná a mažoretky JUVENTUS Karviná

D
CZ
CH
CZ
CZ

ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN
18,30 – 22,00 Veřejná vystoupení zúčastněných orchestrů
18,30
19,00
19,30
20,00
20,30
21,00

Ljom
Týnečanka
Blaskapelle Arnstorf
DO ZUŠ Přeštice a mažoretky BOHEMIA I.
Steibrugg-Musikanten
Malá černá hudba Karviná a mažoretky JUVENTUS Karviná

N
CZ
D
CZ
CH
CZ

27.09. 2008 - SOBOTA
ČERNÉ DIVADLO JIŘÍHO SRNCE
09,30 – 13,30 Soutěž zúčastněných orchestrů
Soutěž je určena malým dechovým orchestrům do 25 hráčů včetně dirigenta bez věkového omezení. Určená
skladba pro všechny orchestry: Jaromír Vejvoda/ Vašek Zeman - Tuli polka (beze zpěvu).
SOUTĚŽ
09,30
10,00
10,30
11,00
11,30
12,00
12,30
13,00

–
–
–
–
–
–
–
–

10,00
10,30
11,00
11,30
12,00
12,30
13,00
13,30

Ljom
Týnečanka
DO ZUŠ Přeštice
Steibrugg-Musikanten
Malá černá hudba Karviná
Blaskapelle Arnstorf
Dechový orchestr PRA-LIN-KA
Malá dechovka ZUŠ Přelouč

N
CZ
CZ
CH
CZ
D
CZ
CZ

ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – pobočka ČSOB Zbraslav
10,00 – 18,00
doprovodný program pro děti „Show ČSOB“
ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN
11,00 – 16,00 Veřejná vystoupení zúčastněných orchestrů
11,00
11,30
12,00
12,30
13,00
13,30
14,00
15,00

– 11,30 Dechový orchestr PRA-LIN-KA a mažoretky SRDÍČKO Kolín
– 12,00 Ljom
– 12,30 Týnečanka
- 13,00 DO ZUŠ Přeštice a mažoretky BOHEMIA I
– 13,30 Steibrugg-Musikanten
– 14,00 Malá černá hudba Karviná a mažoretky JUVENTUS Karviná
– 14,30 Malá dechovka ZUŠ Přelouč
– 16,00 Blaskapelle Arnstorf

CZ
N
CZ
CZ
CH
CZ
CZ
D

14,00 – 15,00 Mažoretková show
Hřiště TJ Sokol Zbraslav
15,00 sraz orchesrů a mažoretek na průvod
15,30 slavnostní průvod orchestrů s mažoretkami Zbraslaví
po skončení průvodu společný koncert všech zúčastněných orchestrů a mažoretkových skupin na
Zbraslavském náměstí
17,00 ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN
koncert „VEJVODOVY KAPELY“ s vyhlášením výsledků soutěže
19,00 ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN
Festivalová veselice s orchestrem „Křídlovanka“

28.09. 2008 - NEDĚLE
ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN
10,00 MATINEE
10,00 Steibrugg-Musikanten
11,00 Malá dechovka ZUŠ Přelouč

CH
CZ

Pozvánka na posvícení
Srba Servis si Vás dovoluje pozvat na prezentaci vozidel Chevrolet při příležitosti jílovišťského
posvíceni dne 20.09.2008 od 13.15 hodin.
Máme pro Vás připraveny testovací jízdy s vozy Chevrolet Spark, Aveo sedan, Aveo 5-Dr., Lacetti,
Epica a Captiva, můžete tak objevit kouzlo vozidel Chevrolet.
Na své si přijdou i zájemci o soutěže, které máme připraveny pro dospělé i děti.
Těšíme se na setkání s Vámi,
Váš Srba Servis

ZAHRADNICKÉ PRÁCE - údržba zeleně
 kácení a prořezy rizikových stromů prováděné i
horolezeckou technikou
 likvidace pařezů frézováním
 štěpkování větví
 zakládání trávníků a pokládka travních koberců
 sekání a provzdušňování travnatých ploch
 stříhání živých plotů
 úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
 sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů
 automatické závlahové systémy
 návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák

mobil: 605 789 346

Mapa rozmístění kontejnerů v Jílovišti
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