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Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2016

Vážení spoluobčané,
dokončili jsme výstavbu mateřské školy
a rekonstrukci ulice Lipová. To jsou dvě nejdůle-
žitější zprávy z Jíloviště od posledního vydání
Zvonice. V této souvislosti si vzpomínám na
svoji první schůzi zastupitelstva, když jsem pře-
vzal funkci starosty. Konala se v restauraci Spark
a přítomné maminky mě „atakovaly“ dotazy,
kdy už bude stát ta školka. Já jsem poprosil
o trochu času, vzhledem k tomu, že jsem hodinu
starostou. Dnes školka stojí a brzy ji budou nav-
štěvovat děti z Jíloviště a okolních obcí.
A maminky již na zasedání zastupitelstva nechodí. Proč přestaly
chodit? Zřejmě pochopily, že když jsme slíbili, že školku posta-
víme, tak se nám dá věřit. A za tuto důvěru bych chtěl maminkám
a ostatním občanům Jíloviště poděkovat.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE A ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA: 

è Mateřská škola
Po mnoha letech snah a pokusů obce Jíloviště postavit školku,
byla stavba mateřské školy v Jílovišti dokončena. Sdružení „Jílo-
viště pro občany“ tak dodrželo svůj volební slib a „postaralo“ se
o zajištění předškolní výchovy v obci. Stavba mateřské školy je
spolufinancována pomocí dotace MŠMT ve výši 5 mil. Kč.

V posledním týdnu července proběhla kolaudace celé stavby
a bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí. Objektu bylo
přiděleno číslo popisné 281. 

Dne 20. 7. 2016 proběhl historicky první oficiální
zápis do MŠ Jíloviště. Celkem se přihlásilo 14 dětí
z Jíloviště, které byly přijaty přednostně, zbytek
pak děti z okolních obcí, zejména z Trnové, Klínce,
Mníšku, Líšnice atd. Bylo přijato celkem 25 dětí,
což je maximální kapacita školky. Přijímací řízení
vedla nová ředitelka mateřské školy – paní
Mgr. Dana Petráková, která byla jmenována do
funkce starostou obce na základě výběrového
řízení. Oficiálně se ujme funkce od 1. 9. 2016, ale již
v srpnu bude působit v nové mateřské škole a při-
pravovat její otevření.

Rádi bychom vás v souvislosti s otevřením mateřské školy
pozvali dne: 

24. 8. 2016 mezi 16 – 18 hodinou na:
Den otevřených dveří,

což bude takové neformální oficiální otevření školky, kdy si budou
moci občané školku prohlédnout, seznámit se s jejím provozem,
s personálem a podiskutovat se zastupiteli. Všechny občany na
tento Den otevřených dveří srdečně zveme.

Slovo starosty

Výsledky příjímacího řízení do mateřské školy Jíloviště:
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è Lipová
Po dokončení rekonstrukce ulice Lipová proběhlo slavnostní otev-
ření za účasti představitelů Středočeského kraje. Setkání se
zúčastnili i občané včetně Františka Ringa Čecha a pro všechny
bylo v Cukrárně Stáňa připraveno malé pohoštění.

è Rekonstrukce ulice U Hřiště

V polovině srpna bude zahájena i rekonstrukce ulice U Hřiště, na
kterou byla získána dotace ze Středočeského kraje. Všichni
občané dotčení rekonstrukcí, dostanou včas harmonogram celé
akce a informace k odvozu komunálního odpadu.

è Oprava 
pamětního kříže
a hrobu vojína

Na místním hřbitově byla
zahájena oprava rozpada-
jícího se pamětního 
kříže v centru hřbitova
a oprava zdevastovaného
hrobu vojína z druhé 
světové války. Tato 
oprava jistě přispěje
k zvýšení piety tohoto
místa.
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è Sjezd Všenory, nová D4
Dne 20. 6. 2016 proběhlo jednání zastupitců obce s ředitelem 
ŘSD Ing.Tomášem Grossem ohledně plánovaného sjezdu na Vše-
nory. Na základě stanoviska obce Jíloviště, kdy se proti sjezdu na
Všenory (a současnému zrušení stávajícího sjezdu) vyslovili
občané, zastupitelé i podnikatelé, nám pan ředitel Gross sdělil, že
ŘSD upustilo od záměru sjezd budovat a ponechá stávající sjezd.
Od pana Šlapáka obec dostala následně toto vyjádření:

è Výluka Baně – Lidl, Zbraslav
V souladu s harmonogramem byla dokončena rekonstrukce Stra-
konické ulice, ale bohužel nás čeká do konce srpna další výluka
v dopravě, byla zahájena oprava komunikace mezi Baněmi a Lid-
lem, Zbraslav. Souvisí s tím i změna trasy autobusu 318, podrob-
nější informace najdete na webových stránkách ROPIDu a na
autobusových zastávkách.

è Posvícení
Dne 24. 9. 2016 se koná historicky první Posvícení pořádané
hasiči na hřišti. Je dobře, že došlo k rozumné domluvě a komuni-
kaci mezi hasiči a sportovci a že se akce koná na hřišti. Program je
tradičně složen ze skupin všech žánrů, závěrečná zábava se ode-
hraje večer v Restauraci Spark. Obec je tradičně spolupořadate-
lem celé akce a hradí náklady na skupiny a technické zabezpe-
čení akce. V této souvislosti bych rád poděkoval všem
sponzorům, kteří přispěli a ještě přispějí svými finančními dary na
financování Posvícení. V další Zvonici jim bude věnováno zvláštní
poděkování a jejich loga budou na všech poutačích a pozván-
kách na tradiční Posvícení.

Jsem přesvědčen, že akce bude úspěšná a tradice pořádání Posví-
cení pouze na hřišti je úspěšně založena. Nejen pro tuto akci
zakoupila obec 10 pivních setů (vždy 2 lavice a 1 stůl), které budou
sloužit pro účely pořádání kulturních a společenských akcí.

Všechny vás srdečně zveme k účasti na tradičním Posvícení, pro-
gram a další informace naleznete na jiném místě Zvonice.

Dalším tématem jednání na ŘSD, byl výhled, jak má vypadat
napojení stávající komunikace R4 od sjezdu v Lahovicích. Jelikož
rychlostní komunikace R4 je dnes již v konceptu dálnicí D4, bude
nutné provést v rámci modernizace úpravy, které se zásadním
způsobem mohou dotknout celé obce Jíloviště a jejích občanů.
Přítomní architekti představili studii, ve které by se Jíloviště mohly
týkat 2 zásadní změny:
þ zrušení stávajícího sjezdu na Prahu pod Všenorským mostem
þ zbudování dvojsměrné paralelní komunikace mezi Motores-

tem a mostem Na Baních

Jelikož se zatím jedná pouze o studii v konceptu, nemá smysl
zatím tyto navrhované změny komentovat. Nicméně postoj pana
starosty byl jednoznačný: s navrhovanými změnami nesouhla-
síme a budeme za obec požadovat jinou alternativu a rozhodně
zachování sjezdu na Prahu pod Všenorským mostem, neboť
nemůžeme dopustit přivedení veškeré dopravy z okolních obcí
přes Jíloviště.

è Upomínky - odpad
V průběhu měsíce července byly rozeslány platební výměry za
nezaplacené poplatky za komunální odpad všem občanům, kteří
svou poplatkovou povinnost nesplnili.

Žádáme všechny spoluobčany (včetně chatařů), aby své poplat-
kové povinnosti na základě této výzvy splnili. Rádi bychom
v této souvislosti upozornili na skutečnost, že obec hradí firmě
AVE zajišťování svozu komunálního odpadu právě z výběru

Dobrý den pane starosto,
zatím touto formou Vám sděluji, že jak bylo prezentováno
na jednání i za účasti ředitele Závodu, ŘSD ČR nepřipra-
vuje žádnou stavbu v katastru obce Jíloviště – tj. žádný
sjezd z I/4 není na pořadu dne. Stavba MÚK Jíloviště není
v seznamu připravovaných staveb.

Připravím dopis, který bude signován s tímto sdělením
vedoucím oddělením.

S pozdravem

Ing. Pavel Šlapák, investiční referent
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha 
Na Pankráci 56, CZ-140 00 PRAHA 

INFORMACE Z OBCE

těchto poplatků a že obec je ze zákona povinna tento výběr
zajistit, a to v krajním případě i exekucí (může se jednat
i o několik tisíc korun), která následuje po nezaplacení plateb-
ního výměru.

Majitelům popelnic rovněž sdělujeme, že od 1. 9. 2016 budou
vyváženy pouze popelnice označené platným čárovým kódem
pro rok 2016, který obdrží každý majitel popelnice po zaplacení
poplatku na obecním úřadě.
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è Zbraslav - Jíloviště
V neděli 4. září proběhne vzpomínková jízda na jeden z nejstarších
a dnes již zapomenutých závodů Zbraslav – Jíloviště – Řitka, který
se jel poprvé v roce 1903 a Jíloviště – Řitka, pořádaný členy Čes-
kého klubu automobilistů a Českým klubem motocyklistů
v letech 1910, 1912 a 1913. Po válce byl tento závod obnoven jen
do roku 1920. Bohužel se ani v jedné z dotčených obcí nenašla
jediná zmínka o této soutěži, která se poprvé konala již v roce
1903, a tak ji řadíme jako druhé nejstarší klání motorových
nadšenců v monarchii. 

Ani tato trasa již nejde projet po původní trase, a tak se předpo-
kládaných 60 vozidel, která by se měla účastnit dvoudenní akce,
projede v neděli 4. 9. 2016 ze Zbraslavi do Jíloviště, kde budou
vozidla vystavena mezi 10-13 hodinou u fotbalového hřiště. Po
poledni pak vyjedou na pohodový výlet přes Klínec a Líšnici do
Řitky. Tam se plánuje pouze průjezd, protože se tou dobou bude
opravovat povrch vozovky. Konvoj bude tedy pokračovat přes
Mníšek až na nádvoří zámku Dobříš, kde bude akce ukončena
závěrečným defilé zhruba od 15 hodin. 

Doprovodnou akcí v Jílovišti bude výstava fotografií Elišky Jun-
kové a obecních dobových materiálů ve Zvoničce a to ve dnech 
4. - 6. 9. 2016. Na hřišti pak budou stánky s občerstvením, dopro-

vodné akce historického rázu a k poslechu bude hrát swingová
kapela Melody Boys.

Srdečně vás zveme k účasti na této jedinečné přehlídce, k posle-
chu budou stejně jako v minulém roce hrát členové skupiny
Ondřeje Havelky.

è Vítání občánků
Tradičně vás zveme, již po 19., na vítání občánků, které se koná 
11. 9. 2016 od 17 hod. v Restauraci Spark. Pro naše malé Jílovišťáky
a jejich rodiče je připraven kulturní program a dárky na upomínku
tohoto dne. 
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Od 1. 9. bude následovat anketa:
Líbí se vám nová mateřská škola?

è Anketa - pošta
Proběhla Anketa na otevírací dobu obecní pošty od 1. 1. 2017
s těmito výsledky:

Jakou byste si přáli provozní dobu obecní pošty od 1. 1. 2017?

varianta 1 stávající stav:

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

varianta 3

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

Varianta 2

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

Odkaz na varianty je k nahléhnutí na
http://jiloviste.cz/clanek/nova-anketa-provozni-dobu-
obecni-posty-1678

è Probíhá anketa:
Líbí se vám ulice Lipová po rekonstrukci?
o Ano
o Ne
o Lepší to bylo předtím

Varianta 1: 57 hlasů
Varianta 2: 89 hlasů
Varianta 3: 25 hlasů

Vítězná varianta je
varianta 2

Lipová před úpravou

Lipová po úpravě

è Oprava komunikace Na Bučinu 
Využili jsme možnost využít recyklát ze stavby – rekonstrukce
Strakonické k opravě další velmi zanedbané cesty – K Bučině
a opravili jsme její část.

èKrajské volby 2016 v katastrálním území Jíloviště

Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů se uskuteční:
þ v pátek 7. října 2016 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
þ v sobotu 8. října 2016 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje může hlasovat
občan České republiky,
þ který má trvalý pobyt v obci na území Středočeského kraje,
þ který nejpozději v druhý den voleb dosáhne věku 18 let,
þ u kterého není překážka výkonu volebního práva.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů
obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost
voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky nové. Voliče, který není zapsán ve výpisu
ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okr-
sku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu voličů
dodatečně a umožní mu hlasování.

Před úpravou

Po úpravě
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Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu voličů je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost volič-
ský průkaz. Voličský průkaz voličů s trvalým pobytem v obci na
území Středočeského kraje opravňuje voliče hlasovat v libovol-
ném volebním okrsku na území Středočeského kraje. Volič, který
se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České repub-
liky, nebude mu hlasování umožněno.

þ Informace o způsobu hlasování ve volbách do
zastupitelstev krajů v roce 2016 

Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích České republiky vyhlásil
prezident republiky dne 6. května 2016 svým rozhodnutím publi-
kovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb. Volby do zastupi-
telstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00
hodin do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních
místnostech na území České republiky. Na území hlavního města
Prahy se volby do zastupitelstev krajů nekonají. 

Volič 
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému
pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. 
Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na
území České republiky, nesplňuje podmínky práva volit do zastu-
pitelstev územních samosprávných celků. 

Voliči zapsaní ve zvláštních seznamech voličů vedených
zastupitelskými úřady 
V případě, že se volič v minulosti nechal zapsat do zvláštního
seznamu voličů vedeného zastupitelským nebo konzulárním úřa-
dem ČR, je automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů
v místě svého trvalého pobytu na území České republiky. Pokud
chce být tento volič v případě návratu na území České republiky
opětovně zapsán do stálého seznamu voličů v místě svého trva-
lého pobytu, musí požádat příslušný zastupitelský nebo konzu-
lární úřad ČR, v jehož zvláštním seznamu voličů je zapsán,
o vyškrtnutí. 

O vyškrtnutí lze zažádat písemně nebo osobně na příslušném
zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR. Písemná žádost je
dostačující i tehdy, pokud je faxová. Uznat lze též žádost voliče
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zaslanou elektronicky
a podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Běžná
žádost prostřednictvím e-mailu není dostačující z důvodu nedo-
statečné identifikace voliče a anonymity odesílatele; ze stejných
důvodů není přípustná ani telefonická žádost. Podpis voliče na
žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat. 

V případě, že je volič zastupitelským nebo konzulárním úřadem
ČR na základě své žádosti vyškrtnut ze zvláštního seznamu voličů,

má o této skutečnosti potvrzení a hodlá uplatnit své volební
právo při letošních volbách do zastupitelstev krajů, popřípadě i při
volbách do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, jestliže se
v příslušné obci letos konají, je nutné, aby toto potvrzení odevzdal
přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má
místo trvalého pobytu. Obecní úřad na základě předloženého
potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zruší u zápisu
dotyčného voliče údaj o vyškrtnutí; zároveň má volič možnost při
této příležitosti ověřit si správnost ostatních údajů. 

Nejzazší možností, kdy lze předložit zmiňované potvrzení, je
v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič
místo trvalého pobytu. Okrsková volební komise voliče na
základě ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev
krajů“), popřípadě i ustanovení § 19 odst. 5 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 2
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů; na základě
toho potom volič může uplatnit své volební právo. Poznámka ve
stálém seznamu voličů o vyškrtnutí voliče na základě zápisu do
zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě v souvislosti
s volbami do Parlamentu České republiky by měla být následně
zrušena. 

Volební místnost 
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlaso-
vací lístky označené nápisem "vzor", případná prohlášení kandi-
dáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandi-
dáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při
zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového
kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chy-
bách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební
místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena
zákonem o volbách do zastupitelstev krajů, který musí být voli-
čům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí. 

Hlasování 

Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou
vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koa-
lici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo
určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou čísel-
nou řadu, neboť převážná většina kandidujících politických stran,
politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací
lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpo-
zději 3 dny přede dnem voleb (4. října 2016). V případě, že dojde
k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispo-
zici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební míst-
nosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hla-
sovacích lístků. 
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volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední
obálku vložit do volební schránky. 

Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle
k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obál-
kou a hlasovacími lístky.

Možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů na volič-
ský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od
6. května 2016) požádat obecní úřad v místě svého trvalého
pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává
pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů v územním
obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny. 

Způsob a podmínky vydání voličského průkazu jsou uvedeny v §
26a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů“). 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:
þ žádostí v listinné podobě 
opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis
žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání volič-
ského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
Kdyby totiž zákon o volbách do zastupitelstev krajů ověřený pod-
pis nevyžadoval, mohl by o vydání voličského průkazu pro urči-
tého voliče požádat jeho jménem kdokoliv i bez vědomí tohoto
voliče, a tak ho ve skutečnosti připravit o možnost hlasování,
neboť o vydání voličského průkazu se učiní poznámka do stálého
seznamu voličů a do jeho výpisu, podle kterého ve dnech voleb
postupuje okrsková volební komise při vydávání úředních obálek.

Úřední ověření podpisu voliče provádějí
1) úřady, kterými jsou podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování

shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti pod-
pisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění
pozdějších předpisů, 
a) krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

obecní úřady, úřady městských částí nebo městských
obvodů územně členěných statutárních měst a úřady měst-
ských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví pro-
váděcí právní předpis, 

b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České repub-
liky,

2) notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich čin-
nosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Prokázání totožnosti a státního občanství 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České repub-
liky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

Hlasování na voličský průkaz 
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu
voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územ-
ního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dosta-
vil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po pro-
kázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okr-
skové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu
voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku (šedé
barvy) opatřenou úředním razítkem. 

Způsob hlasování 
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič
neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru volič vloží do
úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek (stejné tj. šedé barvy
jako úřední obálka) pro politickou stranu, politické hnutí nebo koa-
lici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvede-
ných na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více
než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch poli-
tické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům
se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na
posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky,
které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. 

Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3 území společně
s volbami do Senátu; úřední obálka pro volby do zastupitelstev
krajů je barevně odlišena od úřední obálky pro volby do Senátu,
tzn., že hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev krajů (shodné, tj.
šedé, barvy jako úřední obálka) musí být odevzdán v úřední obálce
barvy šedé, určené pro volby do zastupitelstev krajů, jinak je
neplatný. Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků,
je hlas neplatný. 

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem,
který nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvo-
lený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
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INFORMACE Z OBCE

Při ověření podpisu u správních úřadů [viz shora ad 1a)] lze využít
osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2
písm. f ) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny
úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní
úřad u úkonu vyznačí. 

Držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR mohou za pro-
vedení správního úkonu podle § 8a odst. 2 a 3 zákona č. 365/2000
Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požadovat
poplatek. Poplatek požadují i notáři. 

þ žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem voliče

þ žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky

V těchto případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu
doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 30. září 2016,
osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována,
neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat,
o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam,
ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského
průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu
voličů, tj. do 5. října 2016 do 16.00 hodin. 

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu
voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územ-
ního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. 

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průka-
zem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi;
ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Dostaví-li se
takovýto volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je
z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okr-
sková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu
zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu
voličů. 
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V zákoně o volbách do zastupitelstev krajů v § 26a není stanovená
žádná lhůta, která by omezovala vydávání voličských průkazu voli-
čům, jako je tomu v ostatních volebních zákonech (s výjimkou
voleb do zastupitelstev obcí, pro které se volební průkaz nevydává),
až od 15. dne před konáním voleb, a to z toho důvodu, že v případě
voleb do zastupitelstev krajů, kdy volby probíhají pouze na území
České republiky, není nutné ověřovat duplicity ze zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 
nelze vydat duplikát. 

Fotografování a natáčení v místnosti, kde okrsková volební
komise sčítá hlasy 
Sčítání hlasů po ukončení hlasování ve volbách do zastupitelstev
krajů a v prvním kole voleb do Senátu Parlamentu České repub-
liky zahájí okrskové volební komise v sobotu 8. října 2016 ve 14.00
hodin. Sčítání hlasů po ukončení hlasování v případném druhém
kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky zahájí okrskové
volební komise v sobotu 15. října 2016 ve 14.00 hodin. 

Pořizování záznamu při sčítání hlasů 
Upozorňujeme zástupce médií, že v případě zájmu o pořízení
obrazového záznamu práce okrskových volebních komisí při sčí-
tání hlasů (včetně vyjmutí obálek s hlasovacími lístky z volebních
schránek) je nutné požádat Státní volební komisi o vydání povo-
lení k přítomnosti ve volební místnosti při sčítání hlasů, a to v ter-
mínu do 30. září 2016. Žádost o povolení pro pořízení záznamu při
sčítání hlasů lze Státní volební komisi podat písemně nebo elek-
tronickým podáním opatřeným uznávaným elektronickým podpi-
sem, popř. cestou datové schránky. 

Kontakty 
Ministerstvo vnitra, sekretariát Státní volební komise 
nám. Hrdinů 1634/4, 140 21 Praha 4 
Elektronická podatelna: volby@mvcr.cz
ID datové schránky: 6bnaawp 

Vážení spoluobčané, přejeme příjemný zbytek prázdnin a dovole-
ných, těšíme se na setkání s vámi ať už ve školce při Dni otevře-
ných dveří nebo v září při Posvícení, přehlídce historických aut,
vítání občánků nebo na úřadě či prostě na ulici nebo náhodně
kdekoliv. Vladimír Dlouhý
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Mělo by se uklízet

Ze Státního okresního archivu Praha-západ

Milí čtenáři, sousedé!
Chvála, čest a sláva budiž okrašlovacímu spolku, který se v dubnu
připojil k akci Ukliďme Česko a uklidil autobusové zastávky na
Strakonické, jejich okolí a část Všenorské ulice. Když člověk pro-
chází naší obcí a okolními lesy, má na některých místech pocit, že
ani tisíc okrašlovacích spolků by nemělo dost sil vše uklidit. Ale i
ten jeden spolek alespoň jedno nebo dvě místa uklidí a člověk se
zase cítí být o něco blíže k Německu, kterému někdy ten jeho
pořádek závidíme. 

No a co dál? Budeme zase čekat na duben a nadávat na ten „bor-
del“ všude kolem? Nebo na zastupitelstvo, že nic nedělá? Anebo
zkusíme občas něco uklidit sami? Bez pokynu, bez nějaké organi-
zace, prostě jen tak? Jde to, jen to zkusit. Stačí si vzít na pravidel-
nou procházku do lesa igelitku, eventuálně rukavici. O tom, že
když se někde válí deset obalů, nikdo by neměl přihodit další, se
skoro zdráhám psát.

Jsou mezi námi tací, kteří se o své okolí starají průběžně, například
vysekávají cestičky, které by dávno zarostly. Taky máme za domem
cestičku, kterou používá kromě nás řada sousedů i výletníků. A taky
ji občas prosekám, prořežu, uklidím. Nejbližší sousedé to vědí, jsem
rád, že jim tím trochu zpříjemním život a to stačí. Onehdy jsme se
ovšem vrátili po týdenní dovolené a cestička byla téměř zatarasená
roštím. A ještě se povídalo, že prý jsem to udělal já. To člověka tro-
chu znechutí. Roští jsem odtahal a příležitostně ho spálím. 

Všimnul jsem si přitom, že shodou okolností stromky rostoucí
podle cestičky měly ořezané větve, které ještě nedávno přerůstaly
přes plot sousední zahrady. Nechce se mi však věřit, že někdo
zatarasí cestu svým sousedům. Napadlo mě, že chtěl odvézt větve
do kontejneru na biologický odpad a kdyby si přistavil vůz na
konec cestičky, má to blíž, než je tahat přes celou zahradu. Asi
nějaká náhlá příhoda mu znemožnila dokonat tento záměr. To se
holt někdy stane, snad nešlo o nic fatálního. Ne, nechci, aby mi
někdo děkoval nebo se snad ještě se mnou chtěl nějak vyrovnat,
to opravdu ne. Kdyby se snad přesto cítil dlužen, může uklidit
jinde. Jak jsem se již zmínil, takových míst je v obci a okolí hodně.
Příjemný zbytek prázdnin všem! Petr Sporer 

Josef Vopálecký (narozen 10. 2. 1911 – zemřel 7. 5. 1995)
V tomto příspěvku bych chtěl připomenout občana obce Jíloviště,
který za války bojoval v československém letectvu.

Budoucí válečný letec Vopálecký se narodil v Praze. Když mu byly
čtyři roky, padl jeho otec v první světové válce. Vyrůstal jako polo-
viční sirotek v těžké sociální situaci - jeho matka se živila jako pra-
dlena. V letech 1925-1929 se vyučil obchodním příručím. V období
1929-1931 byl žákem školy pro letecký dorost. V československé
armádě již zůstal a sloužil mj. jako stíhací pilot u 6. leteckého pluku
na letišti ve Kbelích. Po okupaci nacistickým Německem v březnu
1939 emigroval a od června do září 1939 byl příslušníkem francouz-
ské cizinecké legie. Po vytvoření československé zahraniční armády
vstoupil do jejích řad. Zúčastnil se bojů na západní frontě, kde byl mj.
3. června 1940 sestřelen a při nouzovém přistání zraněn. Po kapitu-
laci Francie 22. června 1940 odešel do Velké Británie, kde vstoupil do
československých jednotek v rámci RAF (britské letectvo).

Od června 1940 do října 1941 byl stíhačem u 310. čs. stíhací
perutě v jejích řadách se zúčastnil proslulé „Bitvy o Anglii“. Během
bojů byl povýšen a stal se důstojníkem. Poté absolvoval kurz noč-

ních stíhačů a od února 1942 létal jako pilot u noční stíhací peruti
č. 68. Během války zažil řadu dramatických situací (např. dne 30. 5.
1943 se jeho letoun při přistávání srazil s jiným, ale všichni měli
velké štěstí a nic se nikomu nestalo, zničeny byly pouze oba
letouny), dosáhl i několika sestřelů.

Po válce se vrátil do vlasti a sloužil i nadále u letectva. Po únoru
1948 začalo vyhazování západních letců z armády. Vzhledem ke
svému dělnickému původu byl Vopálecký propuštěn až v roce
1950, ale vyhazovu z armády stejně neunikl. Navíc se musel vystě-
hovat z Prahy, přičemž se přestěhoval od 17. května 1951 do Jílo-
viště (bydlel v čísle popisném 61) a později bydlel v Měchenicích.
Ve fondech Státního okresního archivu Praha-západ se dochovala
policejní přihláška z obce Jíloviště. Jeho osobní život nebyl snadný
neboť měl dvě malé dcery (narozené 1946 a 1950). Pracoval jako
řidič. V roce 1965 byl částečně rehabilitován, avšak na celkovou
rehabilitaci si musel počkat až do roku 1990. 

Pokud někdo ze čtenářů má nějaké další informace o Josefu Vopá-
leckém, hlavně o době, kdy žil v Jílovišti, bude autor článku vděčný
za jejich poskytnutí. PhDr. Pavel Buchtele

Původce tohoto nepořádku ho po sobě neuklidil ani nepožádal na
obci o součinnost s odstraněním rozjetého skla. Několik dní "zdobil"
tento obrázek konec ulice Zahradní u kontejnerů.
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Uvedená doba ukončení ve 21:30 hodin, byla dost překročena.
Nečekaným, ale milým hostem byl pan farář P. Mgr. Ing. Jan
Dlouhý z Mníšku pod Brdy, který zde pravidelně každý měsíc
slouží mši svatou.
Příští Noc kostelů je plánována na pátek 9. června 2017. Máte-li
někdo nápad nebo materiál na program pro Jíloviště, spojte se
s členy Okrašlovacího spolku obce Jíloviště. I příští rok se zapo-
jíme.
V srpnu bude mše svatá ve zvoničce sv. Floriána v sobotu 
20. srpna 2016 od 18:00 hodin.

Skupinové bubnování pro děti a rodiče,
které se konalo v neděli 12. 6. 2016 v zázemí Stadionu J. Nekoly st.
se také přes dešťové přeháňky vydařilo. Děti se vystřídaly u deseti
afrických bubínků djembe a ještě jich mohlo přijít o několik více. 

Prázdninové malování
Připomínáme výtvarnou soutěž pro děti a těšíme se na obrázky
vyhotovené libovolnou technikou na téma „Cestování a výlety“.
Svá dílka na formátu velikosti A4 vhoďte podepsaná do poštovní
schránky domu č. 52 (vedle hasičské zbrojnice) nejpozději do 2. 9.
2016. 
V sobotu 10. 9. 2016 se sejdeme v 16:00 hodin u zvoničky na
vernisáži výstavy, kde budou autorům předány drobné ceny.
Jakékoli dotazy k prázdninovému malování ráda zodpoví Iva Ste-
fanová (iva1stefanova@seznam.cz, 605 875 381).
Přejeme hezký zbytek prázdnin a těšíme se na obrázky.

Dále připravujeme
koncem října nebo začátkem listopadu divadélko pro děti a jestli
se zadaří najít termín na výstavku o Karlu IV., setkáme se ve zvo-
ničce s historií. Všechny pořádané akce budou včas oznámeny.

Za Okrašlovací spolek obce Jíloviště Fatková

Noc kostelů
V pátek 10. 6. 2016 jsme se připojili do celorepublikové akce, jejíž
historie vznikla v Německu roku 2001. Do České republiky se roz-
šířila z Rakouska, kde se konala první - Lange Nacht der Kirchen -
ve Vídni roku 2005. Během čtyř let se spontánně rozšířila do
celého Rakouska. V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a
29. května se do ní zapojily kostely v Brně a Plzni. Tehdy jich
nebylo ani 50.
Pak již každoročně pořádaná akce má za cíl umožnit široké veřej-
nosti nezávazná setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve
večerních a nočních hodinách zpřístupněny kostely různých křes-
ťanských církví, ve kterých se rovněž zdarma konají nejrůznější
kulturní a společenské akce. Návštěvníci mají možnost nahléd-
nout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát
na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt,
prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavi-
tele křesťanských chrámů. 
Letos se v celé zemi pod heslem „Jeho brány zůstanou ve dne otev-
řené, NOC tam už nebude.“ zapojilo 1463 kostelů a modliteben
a otevřené prostory i připravené programy se těšily velikému
zájmu nejširší veřejnosti. 
V naší skromné zvoničce jsme nabídli od 20:30 hodin zajímavou
výstavku a přednášku o Bibli jako knize. Od sběratele této litera-
tury, pana Jiřího Tvrdoně, se skupinka návštěvníků dozvěděla
o historii překladů této knihy i jejím vývoji od hebrejských svitků
dávno před naším letopočtem až po současné výtisky. K vidění
byla i bible nejvzácnější, Kralická.
Setkání zahájil zazvoněním pan Ruda Kučera, který zajišťoval také
otevření kostela sv. Ducha v Trnové od 18:00 do 20:00 hodin.
V malém kulturním vystoupení zahrály Tereza Bučková a Josefína
Sporerová na klávesy krátké skladbičky a uvedly také Píseň o sv.
Floriánovi, kterému je zvonička zasvěcena. 
Vystaven byl i obraz z kapličky u obecního úřadu, kterému nechal
pan Ruda Kučera opravit rozbitý rám, a nová soška Panny Marie
s Jezulátkem. Velkému zájmu se těšil archiv dokumentů z výsta-
vek, které byly dosud v budově zvoničky uspořádány. 
Výzdoba, na kterou věnoval květiny pan F. Andres st. a kterou při-
pravila paní Anička Kučerová, posloužila ještě druhý den,
v sobotu, na mši svatou. Nechybělo ani malé občerstvení
a bábovka, kterou upekla a přinesla paní Maruška Andresová.

Okrašlovací spolek obce Jíloviště
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04. 06. 2016 1. kolo požárního sportu Lečice
04. 06. 2016 jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Lečici,
s družstvem žen i mužů.
Za ženy nás reprezentovaly: Lucka Coufalová, Monika
Čámská, Věra a Helena Mihálovy, Hanka Krejčová,
Maruška Segéňová a skončily na 5. místě.

Za muže to byli:
Michal a Mirek Petří-
kovi, Zdeněk Trkov-
ský, Karel Špaček,
Karel Neuman, Pavel
Krištůfek, Michal
Kalenda, kteří vybojo-
vali krásné 4. místo.

04. 06. 2016 TFA Senohraby
V sobotu 04. června se naši dva členové Tomáš Trkovský a Josef
Nový postavili na trať TFA závodu v Senohrabech. 
Trať to byla sic krátká, ale zato bez
„odpočinku“ mezi jednotlivými dis-
ciplínami. A jaké disciplíny na závod-
níky čekaly? Tak tedy hned na startu
se závodník chopil 4 hadic „B“, které
roztáhl na vzdálenost cca 40 m. Poté,
co je roztáhl, a aby pořadatelům uleh-
čil práci, dvě hadice rozpojil a posléze
opět smotal. Po smotání vyběhl
závodník na lešení (cca 3m vysoké),
kam vytáhl dvě smotané hadice.
Hadice se musely vytáhnout a položit na podlážku, opět spustit
zpět na zem. Pak i závodník seběhl a zamířil si to směrem k hamr-
boxu. Zde musel palicí 20krát uhodit do spodní a horní části
hamrboxu. Po splnění předepsaného počtu úderů doběhl ke
dvěma 20ti kilovým kanystrům, se kterými oběhl 20ti metrové
kolečko. Aby pořadatelé závodníky trochu zpomalili, tak se celá
vzdálenost běžela po štěrku. Po splnění této disciplíny už na
závodníka zbývaly poslední dva úkoly, a to přeskočit bariéru
a odtáhnout figurínu. I zde pořadatelé chtěli závodníky trochu
potrápit, a tak se část trati figurína táhla do kopce a druhá z kopce,

přičemž paradoxně bylo pro většinu
závodníků problematičtější jí táh-
nout z kopce. Po úspěšném odtažení
už zbývalo vyběhnout „jen“ kopec do
cíle. Běželo se v PS2, zásahových
rukavicích a v zásahové helmě
s neaktivním dýchacím přístrojem na
zádech. A jak si naši závodníci na této
trati vedli? Celkem se zúčastnilo 23
závodníků, Tomáš Trkovský skončil na
8. místě a Josef Nový na 14. místě.

Sbor dobrovolných hasičů
11. 06. 2016 Memoriál Miroslava Petříka st. TFA
V sobotu 11. 06. 2016 jsme uspořádali 2. ročník
extrémní silové soutěže železný hasič – TFA /Toughest
Firefighter Alive/. Naše soutěž právem nese jméno
našeho dlouholetého starosty Mirka Petříka, který
s myšlenkou uspořádat tuto soutěž na Jílovišti přišel.

Přípravy dráhy započaly již v pátek
odpoledne, kdy bylo nutné postavit věž
z lešení. Pokračovali jsme hned
v sobotu brzy ráno, aby bylo vše pro
závodníky i diváky připravené.
Bylo nutné připravit celou dráhu, kterou
vymyslel Tomáš Trkovský, připravit
stánky s občerstvením, posezení pro
diváky, zázemí pro moderátora i hudbu.

Počasí nám letos přálo a ač spadlo
pár kapek, pro tuto náročnou sou-
těž při které samozřejmě nechyběla
záchranná služba, to bylo počasí
zcela ideální.
Závodilo se ve 3 kategoriích: ženy,
muži a master. (kategorie ženy
a master se započítávají do středo-
české Dräger ligy)

Celkem se do soutěže přihlásilo 28 závodníků, velké zastoupení
jsme měli z místních řad členů
sboru. A ač se někteří z místních
nechali defacto vyhecovat, nikdo
z nich nelitoval a náročný závod
každý z nich úspěšně dokončil.
Pro ty, kteří se nemohli jako diváci či
jako soutěžící zúčastnit, přiblížíme,
čím si museli jednotliví závodníci
projít.
Ženy: v hasičské přilbě s dýchacím
přístrojem jako zátěží, roztáhnout 
2 hadice B, 4 x překlopit pneumatiku z Tatry, přenést 2 barely 
á 10 kg, překonat příčné břevno, smotat 2 hadice B na zemi, vylézt
na věž a vytáhnout smotanou hadici B, přenést závaží o hmot-
nosti 27 kg, technická disciplína v napojování na hydrant, a dota-
žení zavodněné hadice C až do cíle.

Muži: v hasičské přilbě s dýchacím pří-
strojem jako zátěží roztáhnout 6 hadic B,
2 x překlopit pneumatiku z traktoru
o váze 110 kg, přenést 2 závaží o hmot-
nosti 30 kg/ks, překonat 2 m vysokou
bariéru /letos mohl být použit žebřík,
avšak s penalizací 1 minuty/, smotat 2
hadice B na zemi, vylézt na věž a vytáh-
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nout 2 smotané hadice B, přenést 80 kg figurínu, technická discip-
lína v napojování na hydrant, a dotažení zavodněné hadice B až
do cíle.

Master: v hasičské přilbě s aktivním dýchacím přístrojem, a v zása-
hovém obleku - stejná dráha jako muži, bez možnosti použití žeb-
říku přes bariéru

Dle ohlasů jednotlivých účastníků silového závodu má naše sou-
těž velmi dobrou úroveň a věříme, že tento závod budeme pořá-
dat i v dalších letech.

Závěrem patří velké díky: 
è všem závodníkům za účast
è divákům za podporu
è Milanovi Černému alias „Plešákovi“ za moderování celého

průběhu závodu
è Honzovi Kubátovi za hudební doprovod, který nejednomu

závodníkovi na trati pomohl
è TJ Jíloviště za spolupráci a technické zázemí
è Pepčovi Obermajerovi za zajištění „mobilního“ pódia
è Hanče Buriánové za fotodokumentaci
è Sponzorům: Jirkovi Zikmundovi, Motorestu Jíloviště a firmě

Dräger

è Mediálnímu partnerovi: pozary.cz
è A členům i nečlenům, kteří se na přípravách okolo celého

závodu podíleli.

24. 06. 2016 Rozlučka mladých hasičů
24. 06. jsme měli rozlučku
s mladými hasiči, a ačkoli
jsme pro děti měli připravený
„akční“ program, osud tomu
tak zřejmě nechtěl neboť
byla zásahová jednotka na
výjezdu u požáru lesa v Čer-
nolicích. Věříme, že to dětem

vynahradíme v jiném ter-
mínu. Ale i tak jsme si roz-
lučku náležitě všichni užili.
Děti si pod hasičskou zbroj-
nicí hrály na sochy, na
schovku, aj. Po příjezdu jed-
notky ze zásahu pomohly
mladí hasiči unaveným klu-

kům s roztahováním hadic, které bylo nutné usušit na stožáru,
a s přípravou zásahových vozidel na další výjezd 
Závěrem jsme si opekli buřty a poseděli u ohniště. Nyní mají děti
zasloužené prázdniny a úterní tréninky začnou opět v září. 

25. 06. 2016 Prasklický železný hasič
I letos jsme se vydali do námi
oblíbených Prasklic u Kromě-
říže. Letos se konal již 6. roč-
ník Prasklického železného
hasiče.

Vstávání ve 4 hodiny
nebylo příjemné, ale
zážitky za to stály. Vzhle-
dem ke klimatickým
podmínkám (35ºC) byly

povoleny jednovrstvé kalhoty tkz. PS, ostatní zásahový oděv beze
změny – 3 vrstvý kabát, zásahová obuv, hasičská přilba a samo-
zřejmě zátěž v podobě dýchacího přístroje).
Soutěž je na velmi vysoké úrovni a o její oblíbenosti svědčí každo-
ročně stoupající počet závodníků.
Ač bylo závodníků celkem 53, vzhledem k tomu, že mají v Praskli-
cích 2 závodní dráhy soutěž rychle ubýhala. Navíc byl program
zpestřen o ukázky záchranných složek: vystříhávání z vozu, kynolo-
gická ukázka z výcviku psů a na závěr uhašení požáru automobilu.
Za SDH Jíloviště jsme reprezentovali s tímto umístěním:
Miluše Kyptová 6. místo, Tomáš Trkovský 6. místo, Pepča Nový 33.
místo a Karel Špaček 36. místo.
V Prasklicích jsme zůstali až do neděle a naši kamarádi z Moravy se
o nás vzorně postarali, i touto cestou bychom jim chtěli poděko-

kategorie jméno SDH čas výsledek

master Stejskal Michal Vratislavice nad Nisou 3:58:00 1
master Brabec Josef Turkovice 4:05:00 2
master Velíšek Marek Aero Vodochody 4:16:00 3
master Pokorný Dominik Říčany 4:47:00 4
master Bureš Robin Louny 4:48:50 5
master Trkovský Tomáš Jíloviště 4:48:99 6
master Civín Aleš Rynholec 6:10:00 7
master Nový Josef Jíloviště 7:06:65 8
master Bocheza Jaroslav Prasklice 8:26:00 9
master Černý Adam Rynholec D
master Dvořák Jakub Prasklice D
master Luňáček Marek Praha 11-Chodov D
muži Pokorný Dominik Říčany 4:36:00 1
muži Sirotek Tomáš Doubek 4:48:00 2
muži Trkovský Zdeněk Jíloviště 5:22:00 3
muži Bocheza Jaroslav Prasklice 5:27:00 4
muži Koleník Tomáš Prasklice 5:54:00 5
muži Cigler Jaroslav Jíloviště 6:16:00 6
muži Špaček Karel Jíloviště 7:00:00 7
muži Andres František Jíloviště 9:24:00 8
muži Moureček Radek Jíloviště 10:20:00 9
ženy Dvořáková Jana Turkovice 4:11:00 1
ženy Löblová Veronika Doubek 4:22:00 2
ženy Endlicherová Nikol Kostolany u Kroměříže 4:28:00 3
ženy Zvolská Helena Mrač 4:53:00 4
ženy Krčmová Daniela Mrač 5:17:00 5
ženy Kyptová Miluše Jíloviště 5:34:00 6
ženy Čámská Monika Jíloviště 5:51:00 7
ženy Frátriková Šárka Praha- Suchdol 6:18:00 8
ženy Coufalová Lucie Jíloviště 7:03:00 9
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vat. Závěrem je na místě
objasnit, jak jsme se s hasiči
z 260 km vzdálených Prasklic
a Kroměříže seznámili.
Bylo to při povodních v roce
2013, kdy se aktivně podíleli
na odstraňování následků
povodní m.j v Letech u Dob-
řichovic, kde pomáhala
i naše jednotka. Velká voda
přinesla nejen útrapy a vyčerpávající práci lidem, ale i nová sezná-
mení a přátelství.

01. 07. 2016 Oslavy 120. výročí SDH Řevnice
01. 07. 2016 jsme se zúčastnili slavnostní schůze při příležitosti
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Řevnicích, zároveň
Řevničtí slavili 49 let spolupráce s německými kolegy z Kayna.

02. 07. 2016 TFA Mnichovice
Tomáš Trkovský se zúčastnil dalšího závodu středočeské ligy v dis-
ciplíně TFA. Závod je sám o sobě velmi náročný a vzhledem
k počasí, kdy zavládla 30-ti stupňová vedra, stal se závod v zásaho-
vém obleku a v aktivní dýchací technice o to těžší. Tomáš se s tratí
popasoval celkem dobře a skončil na krásném 7. místě. 

09. 07. 2016 Svatba - Mirek Petřík
09. 07. 2016 si řekli své „ano“ Mirek Pet-
řík a Péťa Žídková na zámku v Dobřicho-
vicích. U této události jsme nemohli
samozřejmě chybět a mezi prvními je
přivítat při společné cestě životem, tak
jak se u hasičů sluší. 
I touto cestou jim přejeme jen to nej-
lepší na společné cestě životem.

15. 07. 2016 Jubileum - V. Šmíd
15. 07. 2016 jsme poblahopřáli dlouholetému členu sboru p. Vác-
lavu Šmídovi k jeho životnímu jubileu. Ještě jednou přejeme
hlavně hodně zdraví a štěstí. 

Srdečně Vás zveme na tradiční 
Posvícení dne 24. 09. 2016, 

které pořádáme ve spolupráci s Obecním úřadem Jíloviště

Kromě posvícenské hudební produkce bude součástí pro-
gramu prezentace regionální značky TOULAVA regionální

produkt®, jejímž držitelem je také PECU Stáňa, s.r.o.
Kromě již hotových výrobků budete mít možnost vidět

ukázky ručních řemesel.

Zásahová jednotka

24. 06. 2016 Požár lesa - Černolice
Dne 24. 6. 2016 v odpoled-
ních hodinách byla jednotka
Sboru dobrovolných hasičů
obce Jíloviště prostřednic-
tvím krajského operačního
a informačního střediska
povolána k požáru hrabanky u obce Černolice. Na místo zásahu
vyrazily obě naše cisterny CAS 32, Tatra 148. Na místě události
zasahovaly celkem čtyři jednotky dobrovolných a profesionálních
hasičů s pěti cisternami.

06. 07. 2016 Požár v lese - Jíloviště
Dne 6. 7. 2016 byla jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce
Jíloviště samostatně vyslána k doutnajícímu pařezu a kořenům po
nedostatečně uhašeném ohništi. Počátek výjezdu byl dosti kom-
plikovaný. Oznamovatelka události byla turistka s rodinou a okolí
Jíloviště neznala. Po několikaminutovém telefonátu se nám poda-
řilo díky záchytným bodům (vidíme špičku Cukráku, šli jsme po
červené, apod.) i znalosti lesů v okolí Jíloviště lokalizovat místo
události. Po příjezdu jednotky na místo události se opravdu jed-
nalo o doutnající pařez a jeho okolí o rozloze 2 x 2 m. Zásah byl
proveden pomocí 1C proudu a ručního nářadí (motykosekera),
jelikož bylo nutné rozrýt okolí pařezu. 

09. 07. 2016 Požár odpadu
Dne 9. 7. 2016 deset minut před polednem byla jednotka Sboru
dobrovolných hasičů obce Jíloviště vyslána do obce Všenory
k požáru odpadu u železničního hradla. Průzkumem po příjezdu
na místo události bylo zjištěno zahoření v obvodové desce, které
bylo již uhašeno. Místo události bylo předáno jednotce hasičů
SŽDC a všechny jednotky se mohly vrátit na své základny.

23., 26. a 29. 07. 2016 Stáž u HZS Řevnice
23., 26., 29.07. 2016 se někteří členové naší jednotky účastnili
odborné stáže u Hasičského záchranného sboru Středočeského
kraje, stanice Řevnice. Během této stáže, která trvá 12 nebo 24
hodin, probíhají pro dobrovolné hasiče stejné činnosti jako pro
hasiče profesionálního v běžné směně (údržba a práce na tech-
nice, školení, fyzická příprava….). Mezi těmito vykonávanými čin-
nostmi se členové stáže účastní i výjezdů k událostem.
Za zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště 

Mirek Petřík, zástupce velitele

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

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

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

Děkujeme.



Přátelský Hvozdnice TJ Jíloviště 10 3
Přátelský Klecany TJ Jíloviště 5 2
Přátelský Uhelné Sklady TJ Jíloviště 6 1
Přátelský Kunice TJ Jíloviště 30.7. 11:00
Přátelský Zbraslav TJ Jíloviště 2.8. 18:00
Přátelský Všenory TJ Jíloviště 5.8. 18:00
1 TJ Jíloviště Zbuzany 13.8. 17:00
2 TJ Jíloviště Brandýs 20.8. 17:00
3 Lhota TJ Jíloviště 28.8. 17:00
4 TJ Jíloviště M.Hradiště 3.9. 17:00
5 Beroun TJ Jíloviště 10.9. 17:00
6 TJ Jíloviště Semice 17.9. 16:30
7 Slaný TJ Jíloviště 24.9. 16:30
8 TJ Jíloviště Poříčí 1.10. 17:00
9 Tuchlovice TJ Jíloviště 8.10. 16:00
10 TJ Jíloviště Poříčany 15.10. 16:00
11 N.Strašecí TJ Jíloviště 22.10. 15:30
12 TJ Jíloviště Rejšice 29.10. 14:30
13 Hvozdnice TJ Jíloviště 5.11. 14:00
14 TJ Jíloviště Vykáň 12.11. 14:00
15 Rakovník TJ Jíloviště 20.11. 13:30
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Naděje umírá poslední a to se ukázalo i v případě
našeho A-týmu. V posledním rozhodujícím zápase
jsme dokázali na domácí půdě zvítězit nad muž-
stvem z Velvar 4:1 a zajistit si tak i nadále místo ve
Středočekém krajském přeboru. Nakonec jsme skon-
čili na 12. místě a nejlepším střelcem sezony se se
sedmi vstřelenými brankami stal Bassem Hanachi. Bassi
byl nejlepším kanonýrem áčka již v sezóně 2012/2013. Nyní
mění své působiště a odchází posílit TJ Karlštejn. Přejeme mu
hodně štěstí v novém klubu!

Po nevydařené sezóně došlo v týmu k několika zásadním změ-
nám. Trenéra Martina Vnoučka nahradil kapitán mužstva Honza
Kočí společně s Jiřím Bezpalcem, který už áčko trénoval v přede-
šlých sezonách. I pod jeho vedením se tým dostal ze třetí třídy do

krajského přeboru. Uvidíme, jak si povede tato
nová trenérská dvojice v nadcházející sezoně.

A-tým právě prochází letní přípravou, do které se
zapojilo několik nových tváří, jistý je však zatím

pouze brankář Jan Varecha, který k nám příchází z
pražského Tempa. Áčko již odehrálo několik příprav-

ných zápasů, které zatím nebyly moc úspěšné. 

První mistrovské utkání se uskuteční 13. 8. od 17.00 na domácí
půdě. Budeme hostit ambiciózního nováčka ze Zbuzan, ve kterém
nastupuje i několik bývalých reprezentantů například: Radek Šírl,
Marek Kincl či Radoslav Kováč. Následující týden hrajeme opět
doma, také od 17 hodin, a to proti týmu z Brandýsa nad Labem,
který je stejně jako Zbuzany v Krajském přeboru nováček. 

TJ JÍLOVIŠTĚ

Vraný-Jíloviště 2:1 (jaro 2016) Zdroj: http://www.rajce.idnes.cz/

Středočeský krajský přebor 2016/2017
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SPORT

Za zmínku určitě stojí naši dorostenci, kteří odvedli velký kus
práce a velice se jim dařilo. Pod vedením trenéra Martina Kundraty
se v uplynulé sezoně umístili na krásném 2. místě hned za týmem
Jílové B. Čtrnáct branek vstřelil Leon Niedermeier a stal se tak nej-
lepším střelcem sezony. Hodně dorostenců kvůli svému věku
odchází, my však věříme, že se bude dorostu nadále dařit a že
známé dorostenecké tváře uvidíme v našem B-týmu. 

První mistrovské utkání čeká dorostence 10. 9. v Kostelci u Křížků
od 10:15. 18.9 pak proti Jesenici na domácí půdě od 11:00.

Do plnohodnotné soutěže byly také přihlášeni naši nejmladší.
První „ostrý“ zápas je čeká 11. 9. od 11:15 v Kostelci u Křížků. Doma
je pak můžeme podpořit 2. 10. od 9:00. 

Jíloviště- Davle 6:2 ( jaro 2015) Zdroj: http://www.rajce.idnes.cz/

Benjamíni se svými trenéry po turnaji na Jílovišti (jaro 2016)
Zdroj: Facebook 

Radost po posledním zápase (jaro 2016) Zdroj: Facebook

1 Dobřichovice TJ Jíloviště B 27.8. 17:00
2 TJ Jíloviště B Nučice 4.9. 17:00
3 Vrané TJ Jíloviště 10.9. 17:00
4 TJ Jíloviště B Statenice 18.9. 16:30
5 V.Přílepy TJ Jíloviště B 25.9. 16:30
6 TJ Jíloviště B Kosoř B 2.10. 16:00
7 Vonoklasy TJ Jíloviště B 8.10. 16:00
8 TJ Jíloviště B Č.Újezd 16.10. 16:00
9 Třebotov TJ Jíloviště B 22.10. 15:30
10 TJ Jíloviště B Kazín 30.10. 14:30
11 Čisovice TJ Jíloviště B 5.11. 14:00
12 TJ Jíloviště B Kněževes 13.11. 14:00
13 Jinočany TJ Jíloviště B 19.11. 13:30

1 Kostelec u Křížků TJ Jíloviště 10.9. 10:15
2 TJ Jíloviště Jesenice 18.9. 11:00
3 Hostivice TJ Jíloviště 24.9. 10:15
4 TJ Jíloviště D.Břežany 2.10. 11:00
5 Č.Újezd TJ Jíloviště 8.10. 10:00
6 TJ Jíloviště Hradišťko/Štěchovice 16.10. 11:00
7 Průhonice TJ Jíloviště 22.10. 10:15
8 TJ Jíloviště Černošice 30.10. 11:00
9 Vrané/Zvole TJ Jíloviště 5.11. 10:15

1 Kostelec u Křížků TJ Jíloviště 11.9. 11:15
2 Pikovice Jesenice 25.9. 10:00
3 TJ Jíloviště Kamenný Přívoz 2.10. 9:00
4 Hradištko TJ Jíloviště 9.10. ???
5 TJ Jíloviště Lety 16.10. 9:00
6 Průhonice TJ Jíloviště 23.10. ???
7 TJ Jíloviště Vestec B 30.10. 9:00
8 Mníšek TJ Jíloviště 5.11. 11:30

III. třída

B-tým odehrál svůj poslední zápas doma proti Kazínu, kterému
bohužel podlehl 4:7. Celkově béčko skončilo na 6. místě. Nejlepší
střelcem se stal s patnácti vstřelenými góly Pavel Krištůfek, který
bohužel odchází na půlroční hostování do konkurenčních Dobři-
chovic. Ať se daří, Papíš!

Béčko odehraje svůj první mistrovský zápas po letní pauze právě
v Dobřichovicích a to v sobotu 27. 8. od 17:00. Na první domácí
zápas B-týmu se můžeme těšit 4. 9. také od 17:00. 

Zdroje: http://fotbal.jiloviste.cz/cs
Více informací najdete na webových stránkách TJ Jíloviště:

http://fotbal.jiloviste.cz/cs

Neváhejte a přijďte naše sportovce podpořit! 
Těšíme se na Vás! #echteliebe 
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Obce Mníšeckého regionu se představují

ČERNOLICE
Jedním z nejvyšších bodů obce Černolice jsou chaty na
Krásné vyhlídce – 469 mn.m. Jsou o 58 metrů výše, než na
protějším kopci se tyčící televizní vysílač Cukrák. Nejvyšším
bodem je pak vrchol Červená hlína, který je výše pouze
o pár metrů. Nejníže pak je položena lokalita zvaná Potoky
(300 až 350 m n.m.) v hlubokém zarytém kaňonu Všenorského
potoka. Zde se daří mnoha krásným dřevinám, jako jsou jalovce,
cypřiše, neobvyklé borovice a jiné. Však tu také kdysi bývalo
slavné zahradnictví Stivínových.
Významnou roli má v Černolicích fotbalový klub SK Černolice
založený v roce 1933. V tomto sportovním klubu hráli krajský pře-
bor známí prvoligoví hráči či známé sportovní hvězdy, jako jsou
Günter Bittengel, Ivan Hašek, Jozef Chovanec, Petr Rada, Oldřich
Rott, Petr Králíček, Ladislav Vízek a další. 

Z historie obce
O vsi (původně Črňlice) je první písemná zmínka v listině kláštera
kladrubského z roku 1239. Před rokem 1620 byly Černolice majet-
kem svatovítské kapituly. Urbář z té doby uvádí: „V té vsi jest krčma
výsadní…“Tato krčma coby přepřahací místo je zdůrazňována

v mnoha historických dokumentech. Stála totiž na důležité stezce
mezi Prahou a sídly na jihu Čech, kdy pocestní využívali brod v Mok-
ropsích, přičemž stezka dále vedla přes Černolice. Kromě této
krčmy zde velmi pravděpodobně přebývaly rodiny, které se živily
pálením dřeva v milířích s prodejem dřevěného uhlí. Odtud také
název vesnice, protože příslušníci uhlířských rodin měli černé líce.
Na počátku 18. století byl vystavěn Nový Dvůr. Čilý společenský
život se zde začíná rozvíjet v roce 1898, kdy je ve vsi založen sbor
dobrovolných hasičů, který byl v roce 1925 rozšířen o dramatický
divadelní kroužek. V sále pana Antonína Procházky se v následují-
cích letech konají několikrát ročně divadelní představení. Dalším
kulturním centrem Černolic byl hostinec pana Františka Kříže, kde
byly pořádány tancovačky a plesy. V roce 1922 se dřívější osada
Všenor osamostatňuje. Tohoto roku se zde nalézalo 71 domů, ve
kterých žilo 354 obyvatel.

Až do 20. let 20. století byla historie obcí Černolice a Všenory
v mnohém společná. Byly dokonce doby, kdy Černolice hrály prim
a Všenory byly pouhou osadou (i když nejvyšší místní panstvo síd-
lilo na všenorském statku). "Sláva" Černolic končí ve chvíli posta-
vení železniční trati podél Berounky. Od té doby Všenory vzkvétají
do krásy, zatímco Černolice upadají v bukolické zapomnění.
Válečné i poválečné roky (II. světová válka) byly tvrdé. Největším
problémem s nástupem zimy v roce 1941 bylo vyvařování školá-
kům. V roce 1942 museli učitelé podstoupit zkoušky z německého
jazyka. Přes 50 % žactva onemocnělo spalničkami. Školní výuku

Poznámka mediálního výboru
Články do seriálu „Obce Mníšeckého regionu“ vznikaly během roku 2014 na výzvu redakce

Zpravodaje městečka pod Skalkou. Se souhlasem starostů SOMR mohly být zveřejněny v místních
regionálních novinách členských obcí. Obec Černolice se stala členem SOMR v roce 2015.

Texty i fotografie s uvedením autora jsou původní. 
Vysvětlivky: slovo „bukolický“ znamená „pastýřský“ (nalezeno ve slovníku cizích slov)

Obec Černolice se nachází nedaleko od Prahy na okraji
brdských kopců– přesněji řečeno, na začátku Hřebenů.
Krásnou dominantou obce Černolice je chráněná pří-
rodní památka Černolické skály, tvořená pevnými ordo-
vickými křemeny. Kdysi se také nazývala Čertovy skály. 

Pohlednice obce Černolice, která byla poslána Antonínu Procházkovi na frontu,
kde sloužil u 10. Feldkompagnie (nakl. A.F.Wanner, Štěchovice)

Černolické skály (foto Jiří Michal)

Obec Černolice při pohledu od Řitky (foto Jiří Michal)
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po roce 1945 omezoval nedostatek dřeva. 30. ledna 1946 pro-
běhlo v obci sčítání domů a bytů. Při všeobecné lékařské kontrole
bylo zjištěno, že většina dětí má pokřivenou páteř, proto bylo
doporučeno, aby učitelé dbali na správné sezení dětí při vyučo-
vání. Ve velkých volbách dostali z 280 hlasů komunisté 194,
národní socialisté 62, sociální demokraté 12, lidová strana 11
hlasů. Starší ročníky byly hned na počátku školní docházky roku
1946 nasazeny do pohraničí kvůli sklizni obilí. Škola dostala 6 litrů
rybího tuku. Pokles počtu obyvatel po skončení války vedl
dokonce k úvahám, že obec Černolice bude zrušena.

Na začátku 60. let je stále zřejmé, že obec Černolice si zachovává
svoji bukolickou podobu. Bojuje s nedostatkem mladých lidí,
místní sportovní oddíl je chudý, obec trápí problémy s vodou. Jed-
nou z mála šancí do budoucna je dostavba asfaltové komunikace
až do obce, aby jí mohla projíždět pravidelná autobusová linka.
Jinak se výstavba odehrává občas i za zvuků budovatelských písní
a básniček.

Školní kronika hned na začátku školního roku 1959 vyzdvihuje fakt,
že Sověti strefili Měsíc. Žákům byl neprodleně vysvětlen význam
letů do vesmíru, zvláště pod vedením sovětských vědců. V listo-
padu byla z obce vyslána černolická štafeta přátelství do SSSR,
která skončila ve Všenorech. O oslavách 50. výročí MDŽ v Černoli-
cích psal dokonce týdeník okresu Praha-jih "Nová vesnice". Kvůli
nedostatku dětí se škola neúčastnila II. spartakiády. Počet dětí na
náboženství stoupl o jednoho. Za to, že žáci odklidili u pomníku

hromadu kamení a pomník natřeli, jim ČSM povolilo za odměnu si
na budově školy rozsvítit rudou hvězdu. V květnu probíhaly v obci
volby do národních výborů. Počet voličů v obci činil 238. 

Začátek roku 1974 – v období normalizace - začíná bojem obce za
zachování autobusové zastávky U křížku. Kvalita místního vodo-
jemu je občany zkritizována. Prodejna potravin a asfaltová silnice
stále chybí! A málo občanů dodržuje předpisy o čistotě v obci.
Proto je žádoucí, aby "tito neukáznění byli odhaleni a podle
zásluhy potrestáni". A přesto se obec přihlásila do soutěže o "nej-
krásnější obec ve Středočeském kraji". Jen nebýt těch prašných
cest, které ničí přívaly vody. Diskutována byla i otázka nutnosti
stavební uzávěry na výstavbu chat. Zejména kvůli tomu, že místní
část Potoky bude jednou zatopena, protože zde má vzniknout
velké jezero s pitnou vodou. Dodatečné danění ovcí se ne vždy
setkalo s pochopením. Jeden z majitelů ovcí je dokonce raději
podřezal, než by je dál choval. 

Všechny hlavní problémy jsou vyřešeny až po roce 2000, kdy je
v obci dobudován vodovod a posléze i kanalizace. V této době už
ale dávno neexistuje místní škola. 

Roky 2010 až 2014 jsou ve znamení sporů o územní plán, které
vyústí v řadu žalob a soudních tahanic. Spornou otázkou je, jak
moc stavět? Vzhledem k tomu, že hlavní strukturální sítě v obci
jsou hotovy, je a bude tento spor ještě po dlouhou dobu obec roz-
dělovat. Jiří Michal, místostarosta obce

Zprávy z cesty na divoký západ, 
aneb Filipova Huť 2016

Letošní turistický tábor byl zase trochu jiný než předešlé, a věřím,
že si ho proto všichni účastníci užili. Chalupa FRAM, ligy lesní
moudrosti, nám poskytla nádherné zázemí v centru Šumavy.
Viděli jsme známá rašeliniště, jezerní a tříjezerní slať, byli jsme ve
vlčím a jelením výběhu, v infocentru na Kvildě jsme zhlédli 3D film
o národním parku. Rýžování zlata jsme si vyzkoušeli ve Vydře
u hradlového mostu Rechle. Zažili jsme však mnoho dalších akti-
vit v krásné přírodě Šumavy. Velký dík patří všem vedoucím.

Zejména Jarušce, která měla, kvůli střevní viróze, která nás letos
potkala, opravdu hodně práce, Radce která nám připravila celotá-
borovou hru a navíc se společne s Babí starala o proviant. Velké
díky patří také Berušce, Irene, Lence, Simče, Zuzce, Davidovi, Mar-
tinovi a Milanovi za zabezpečení hladkého chodu všech táboro-
vých aktivit. Velmi se těším na další rok, pokud se vše podaří, jeli
bychom do Jizerských hor. Honza Janza Vorel
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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

Petr Tiso: Náš kraj potřebuje novou krev

Váš vstup do komunální
politiky označují lidé ve
vašem okolí jako velmi
úspěšný. Vnímáte to
stejně?
Jesenice byla už v době,
kdy jsem se tam přestě-
hoval, zatížena obrov-

ským stavebním ruchem. Chyběla ale dostatečná infrastruk-
tura, občanská vybavenost a nikdo z radnice se tím netrápil.
Tehdy nám došlo, že pokud chceme město efektivně bránit
a něco skutečně pozitivně ovlivnit, musíme vstoupit do politiky.
V následujících letech jsme plnili to, co jsme občanům slíbili ve
volebním programu. Zklidnili jsme divoký rozvoj území, posta-
vili jsme nové školky, rozšířili kapacitu základní školy, vznikla
nová sportoviště, stezky pro pěší i cyklisty, kulturní akce apod.
Proměňovali jsme Jesenici z noclehárny v rezidenční městečko,
kde se lidem žije lépe. 

Co vás vedlo k tomu, abyste jako úspěšný komunální politik vstou-
pil do tradiční politické strany?
Někdy mám pocit, že pouhé členství v jakékoli politické straně,
zejména v té „kamenné“, je v Česku málem hrdelní zločin. Ale ve

vyspělých zemích to tak přece není. Strany vznikají, aby byla
správa veřejných záležitostí efektivnější, aby politici byli pro
občany ideově více čitelní, než je tomu u takzvaně nezávislých. Já
jsem vstoupil do stranické politiky kolem roku 2012 z několika
důvodů. Prvním z nich bylo souznění s hodnotami středopravé
strany TOP 09, druhým důvodem byla a stále je osobnost Karla
Schwarzenberga. Spojení s TOP 09 nelituji, za uplynulé roky mám
převážně dobré zkušenosti.

Kandidujete na prvním místě. Jste připraven stát se hejtmanem?
Díky své profesi jsem zvyklý rozhodovat se a nést velkou odpo-
vědnost. Ke své práci potřebuji kvalitní zázemí a perfektní organi-
zaci celého týmu. Stejné zásady chci uplatňovat i při řízení kraje.
Krajské volby beru jako výzvu. Náš kraj v posledních letech fun-
guje spíše v udržovacím módu, bez dlouhodobé vize. Kraji by pro-
spěla nová krev, lidé, kteří přicházejí z reálného života, jsou vzdě-
laní, úspěšní, se zkušenostmi a novými pohledy. Naším
programem je „Středočeský kraj – zdravé srdce Čech“, který
nasměruje kraj k jejímu naplnění. Pokud Středočeši usoudí, že do
vedení kraje patříme, budeme rádi.

Lékař-porodník, náměstek ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí, městský
zastupitel v Jesenici u Prahy a kandidát TOP 09 na hejtmana ve Středočeském kraji.

Top09.cz/Stredocesky-kraj Petr Tiso

Rádi bychom poděkovali za sponzorství
restauraci Spark při konání Jílovišťského

bálu. Omlouváme se, že se toto nestalo dříve,
a rádi bychom to tímto napravili.

Moc děkujeme! Obec Jíloviště


