
4 2015

Slovo starosty

Okrašlovací spolek

Hasiči

Nedočerpání dotace

Závody Zbraslav-Jíloviště

Hřiště pro Jíloviště

Příspěvky na dítě (žádost)



2

ZVONICE

Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2015

Vážení spoluobčané,

V době, kdy budete číst toto slovo starosty, již
budou končit prázdniny a brzy začne nový
školní rok. Pro mnohé z nás je léto doba dovole-
ných, odpočinku, klidu a pohody, cestování,
relaxu. Na radnici si ovšem prázdnin a dovolené
příliš neužijeme, protože se pořád něco děje…
Před tím než vás seznámím s aktuálním děním
v Jílovišti, dovolte mi, abych popřál nově otev-
řené cukrárně Pecu Stáňa a znovu otevřené res-
tauraci Pod Lesem hodně obchodních úspěchů,
mnoho spokojených hostů a nám spoluobča-
nům příjemné gastronomické zážitky nyní již ve čtyřech stravova-
cích zařízeních v Jílovišti. 

A nyní aktuálně z radnice:

Ulice Pražská:
Dne 15. 7. 2015 byla slavnostně otevřena ulice Pražská za účasti
ředitele ROPu – ing. Chytila (fotky). Byl tak formálně ukončen celý
projekt a komunikace opět slouží běžnému provozu. Po účetní
stránce ovšem není ještě provedeno konečné vyúčtování a pro-
placení dotace ze strany ROPu, které pravděpodobně proběhne
v průběhu měsíce září. Přestože konečná částka proplacené
dotace není ještě definitivně známa, již dnes víme, že část dotace
proplacena nebude a dojde tedy k nedočerpání celého dotačního
titulu za strany obce. Proč tomu tak je? ROP neuznal část nákladů
spojených s projektováním stavební dokumentace v letech 2010
– 2014 (viz zápisy ze zasedání zastupitelstva č. 11 a 12) kvůli nedo-
držení pravidel ROPu pro zadávání zakázek malého rozsahu
a neuznal rovněž zvýšené procento vedlejších rozpočtových
nákladů (VRN), které byly v rámci zadávacího řízení (to proběhlo
v loňském roce) ve výši 10 %, přičemž ROP uznává pouze 5 %.
V tomto případě šlo z našeho pohledu o krácení neopodstatněné,
protože celková cena zakázky byla v souladu s předpokládanou

cenou díla a ROP na tuto částku měl vyčleněné
prostředky dotace. Nicméně dle uzavřené
smlouvy mezi ROP a obcí Jíloviště, na dotaci jako
takovou není právní nárok a přiznání či nepřiznání
části dotace je zcela v kompetenci ROPu a závisí
na jeho posouzení. Z tohoto pohledu jedná ROP
velmi obezřetně, protože po ukončení projektu
kontrolují oprávněnost vyplácení dotace ještě
ministerstva a komise z Bruselu. Takže jaká bude
výsledná dotace? Přesná čísla bych rád nechal na
příští vydání Zvonice, ale už teď je zřejmé, že dojde
k nedočerpání dotace kolem 1,5 mil. Kč. Tuto
částku bude muset uhradit obec ze svých pro-

středků. Podrobnější informace k tomuto tématu najdete v zápi-
sech ze zasedání zastupitelstva č. 11 a 12 a v důvodové zprávě +
komentář pana Dostálka – viz příloha Zvonice.

Ulice Pražská, finance, místní koeficient

V souvislosti s očekávanými zvýšenými výdaji na spoluúčast
projektu Pražská je nutno zmínit další nezbytné výdaje, které
obec čekají v příštích letech, a sice na provoz pošty, školky,
nového přivaděče vody. To spolu se snížením výběru daní z pří-
jmu fyzických osob a DPH v letošním prvním pololetí znamená
zásadní propad příjmů obce a to nejen v letošním roce, ale
i s výhledem na léta budoucí. Proto jsem předložil zastupitelům
(a nyní i občanům) k diskusi možnost zvýšení příjmů pro obec
formou zvýšení koeficientu daně z nemovitostí a sice se třemi
základními možnostmi. Problematika místních koeficientů je
poměrně složitá a nechci zde zabíhat do detailů, protože by to
bylo hodně zdlouhavé. Vše najdete v zákoně 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitých věcí a to zejména § 5 až 11.

Takže zde jen heslovitě: existují 3 koeficienty, které může obec
ovlivnit: základní (máme 1, tedy ten nejmenší), podnikatelský
(máme 1, také nejmenší) a místní (máme 2, může být 1 – 5).

Slovo starosty
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Základní koeficient zahrnuje stavební pozemky a obytné domy
a mohl by být zvýšen na 1,4. Podnikatelský koeficient zahrnuje
nemovitosti podnikatelské a rekreační a mohl by být zvýšen na
1,5. Místní koeficient zahrnuje všechny nemovitosti vyjma orné
půdy, travních porostů apod. a mohl by být zvýšen na 3. Zdůraz-
ňuji, že výčet objektů, které spadají pod jednotlivé koeficienty,
není úplný a opět odkazuji na zákon 338/1992.

Co by to v praxi znamenalo? Jestliže např. někdo platí daň
z nemovitosti 400,- Kč ročně, při koeficientu 1,4 by platil 560,-
Kč/rok, při koeficientu 1,5 - 600,- Kč/rok a při koeficientu 3 – 600,-
Kč/rok. Jak věcně podotkl jeden ze zastupitelů - pro každého
málo, ale pro obec hodně. Zvyšovat daně je vždy nepopulární
a nikdy nemůžeme čekat, že s tím občané budou souhlasit, ale
domnívám se, že odpovědnost zastupitelů je postarat se nejen
o základní funkce, které obec musí plnit, ale zajišťovat i služby
a komfort, který občané vyžadují, jsou součástí volebního pro-
gramu a zlepšují podmínky našeho života zde v Jílovišti.

Jeden ze zastupitelů zmínil, že jsme zvýšení koeficientu měli mít
ve volebním programu a že tedy není fér jej nyní zvyšovat. Při
této logice bychom ovšem museli mít ve volebním programu
fakt, že dostaneme míň peněz z dotace na Pražskou, že se budou
míň vybírat daně, že nám Česká pošta bude chtít zrušit místní
poštu a to jsou věci, které jsme prostě před rokem nemohli vědět
a tudíž s nimi ani ve volebním programu počítat. Nyní ale jsou
zde tato fakta a my jako zastupitelé bychom měli v sobě najít
dost politické odvahy k tomu, abychom sami navrhli řešení, které
propad příjmů zmírní.

Já osobně jako statutární zástupce odpovědný za financování
obce jsem dokonce povinen o všech okolnostech naplňování
rozpočtu vás občany pravdivě informovat a v případě potřeby
navrhnout potřebná opatření. Případné zvýšení koeficientu je
podle mě racionální krok, který povede ke stabilizaci financí
obce, zvýší možnosti obce investovat do potřebných projektů
a služeb a věřím, že sami občané poznají, že se jim peníze do
obce vracejí a uznají nezbytnost tohoto kroku ve prospěch všech.

Samozřejmě čekám na toto téma bouřlivou diskusi a nebráním se
jakýmkoliv připomínkám, názorům, ani záporným stanoviskům
k tomuto tématu. Je zřejmé, že o zvyšování daní se nemůže konat
referendum, odpovědnost je v konečném důsledku na každém
jednom zastupiteli a já jako starosta budu respektovat postoj
zastupitelů, ať kladný či záporný.

Příspěvek pro rodiny s dětmi
Na zasedání zastupitelstva č.12 byl přijat návrh pro vyplácení přís-
pěvků rodičům s dětmi, který by měl kompenzovat rodinám s niž-
šími příjmy zvýšené náklady na dovoz dětí do školky, která v Jílo-

višti zatím není. Podmínkou pro vyplacení příspěvku je splnění 3
hlavních podmínek, a sice prokázání pobírání rodičovského přís-
pěvku od státu, trvalý pobyt a skutečné bydlení – žití v Jílovišti.
První podmínka testuje příjem rodiny, která tím, že pobírá příspě-
vek je již v kategorii méně příjmových rodin, druhé dvě podmínky
zaručují, že děti těchto rodin by navštěvovali školku v Jílovišti.
V rozpočtu obce je na tento příspěvek připravena a schválena
částka a bude rozdělována dle přijatých žádostí do konce roku
2015 Jedná se o příspěvek nenárokový, tzn., že automaticky
nevzniká nárok každému, kdo splní podmínky a výplatu musí
schválit nejprve sociální výbor a potom zastupitelstvo. Podmínky
pro vyplacení příspěvku byly projednány v sociálním výboru,
odsouhlaseny právníkem obce, účetní firmou, pověřeným pra-
covníkem MPSV a zastupiteli, proto starosta doporučuje pod-
mínky schválit. Formulář pro vyplácení příspěvku najdete v této
Zvonici, na webu Jíloviště nebo na OÚ. Jsem přesvědčen, že toto
dočasné opatření (než postavíme školku), pomůže potřebným
rodinám s dětmi, které využívají školek mimo Jíloviště a rodinný
rozpočet tento výdaj nadměrně zatěžuje.

Územní plán
7. 8. 2015 proběhlo veřejné slyšení na projednávání územního
plánu – aktuální informace v jiném článku Zvonice jako příspěvek
„po uzávěrce“

Zbraslav Jíloviště
Po mnoha letech obnovujeme letos i pro naši obec tradici závodů
historických vozidel: Zbraslav - Jíloviště. V sobotu 5. září se jako
obvykle pojede na Zbraslavi 48. ročník závodu do vrchu Zbraslav
– Jíloviště o Pohár Elišky Junkové. První ročník tohoto závodu se
jel v roce 1908.

V neděli 6. září proběhne vzpomínková jízda na jeden z nejstar-
ších a dnes již zapomenutých závodů Zbraslav – Řítka – Jílo-
viště, který se jel poprvé v roce 1903 a Jíloviště – Řítka, pořá-
daný členy Českého 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 nej-
starší klání motorových nadšenců v monarchii. Ani tato trasa již
nejde projet po původní trati a tak se předpokládaných 60 vozi-
del, která by se měla účastnit dvoudenní akce, projede v neděli
ze Zbraslavi do Jíloviště, kde budou vozidla vystavena mezi 10.
- 12. 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 14 hodin. 
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Doprovodnou akcí v Jílovišti bude výstava fotografií Elišky Jun-
kové a obecních dobových materiálů ve Zvoničce a to ve dnech 
4. - 6. 9. 2015 Na hřišti pak budou stánky s občerstvením, dopro-
vodné akce historického rázu a k poslechu bude hrát swingová
kapela Melody Boys.

Všichni spoluobčané jsou srdečně na tuto akci zváni, vstupné je
zdarma.

Posvícení
Hned za 14 dní následuje tradiční akce - Posvícení, které se letos
koná dne 26. září na hřišti, a které pořádají sportovci. Program je tra-
dičně složen ze skupin všech žánrů, závěrečná zábava se odehraje
večer v restauraci Spark. Obec je tradičně spolupořadatel celé akce
a hradí náklady na skupiny a technické zabezpečení 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 pozvánkách na tradiční Posvícení.
Na tuto tradiční akci opět zveme všechny spoluobčany.

Projekt za hřištěm
O projektu za fotbalovým hřištěm píše Ing. arch. Doubková na
jiném místě Zvonice. K celému projektu snad tolik: pokud se
obci nabízí možnost rozšířit volně sportovní aktivity pro
občany a ještě za to získat finanční prostředky, domnívám se,
že bychom takový projekt realizovat mohli a měli. Samo-
zřejmě je potřeba zhodnotit i negativa, jako je přechodná
dopravní zátěž, hluk, prach, poškození komunikací apod., ale
ta diskuse je zcela legitimní a pokud budou v převaze názory,
že není rozumné celou akci realizovat, je třeba respektovat
názor většiny.

Lipová
Obci byla přidělena dotace na rekonstrukci ulice Lipová
z programu FORM – Středočeský kraj ve výši 4,5 mil. Kč s mini-
mální spoluúčastí obce 5 % uznatelných nákladů (pro představu
- u Pražské byla spoluúčast obce 20 %). První žádost o dotaci
a hned přidělení dotace. Chtělo by se asi říct - hmmm, „zřejmě
dobrý oddíl“. Ale vážně, je to samozřejmě výborné a jsme
všichni rádi, že budeme moci dát do pořádku druhou komuni-
kaci v obci. Realizace bude pravděpodobně do konce roku nebo
začátkem roku příštího. Věřím, že se nám podaří získat maxi-
mum možné dotace tak, abychom co nejvíce ušetřili obecní pro-
středky, a že přispějeme dalším dílem ke krásnější obci a spoko-
jenějšímu bydlení. Samozřejmě zásadní priorita v tomto
projektu je jasná, přímá a transparentní domluva se všemi
občany, kteří v ulici Lipová bydlí tak, aby každý věděl a odsou-
hlasil, jak konkrétně bude vypadat část komunikace před jeho
nemovitostí.

Hřbitovní zeď, brána, kolumbárium
Byla dokončena oprava zdi hřbitova, brány a dokončeno rozšíření
kolumbária - fotky

Mail, sms - posílání
Na základě vašich vyplněných dotazníků začínáme posílat sms
zprávy a e-maily o dění v obci. Pokud máte zájem o zasílání těchto
zpráv, stačí vyplnit dotazník buď přímo na OÚ nebo si jej stáhnout
z webu obce.

Pošta
Obec Jíloviště se přihlásila do výběrového řízení, vyhlášené Čes-
kou poštou, na provozování pošty v Jílovišti na základě schvále-
ného usnesení zastupitelstva ze dne 27. 5. 2015. V tomto výběro-
vém řízení byla obec úspěšná a ČP doručila obci návrh na uzavření
smlouvy „Pošta – partner“ od 1. 1. 2016.

Po ukončeném tendru jsem oslovil představitele ČP a jednal s nimi
o možném posunutí celého projektu o jeden rok. Jednání byla
úspěšná. Smlouva s ČP o provozování pošty v Jílovišti by tedy měla
vstoupit v platnost 1. 1. 2017 a poštu by pak provozoval Obecní
úřad. V současné době je návrh smlouvy s ČP včetně všech dodatků
zveřejněn na jeden měsíc na internetových stránkách obce a pří-
padné připomínky zastupitelů a občanů bude OÚ konzultovat s ČP.
Tyto připomínky potom budou znovu projednány na zasedání
zastupitelstva a následně schválena konečná podoba smlouvy. Jak
jsem již zdůraznil na zasedáních zastupitelstva, je v zájmu obce
a jejich občanů do projektu „Pošta – partner“ vstoupit, protože
pokud by obec provozovat poštu nechtěla, je pravděpodobné, že
se pošta zruší. Pokud se přihlásí někdo jiný a nebude provozovat
poštu v požadovaných parametrech, zruší se pošta také.

Priority pro rok 2016
Na zasedání zastupitelstva dne 29. 7. 2015 byly projednány
a schváleny hlavní priority obce pro rok 2016. Jsou to:
è výstavba školky
è oprava 1 místní komunikace (příp. pouze projekt) 
è oprava hasičské zbrojnice (příp. pouze projekt )
è Čistírna odpadních vod – zamezení balastních vod
è Připojení Jíloviště na pražskou vodu – dokončení napojení

Jíloviště na přivaděč z Baní 
è v případě schválení realizace rozšíření ploch pro volnočasové

aktivity
è vodovod – rozšíření 
Jedná se pouze o základní priority, jejichž realizace navíc závisí na
přidělených dotacích, o které bude obec v souvislosti s rekon-
strukcí hasičské zbrojnice, výstavby školky či rozšíření vodovodu
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Vítání nových občánku a prvňáčků z Jíloviště bude v neděli 
6. září 2015 od 16 hodin v restaurantu SPARK.
Kdo nemá na Jílovišti trvalý pobyt a chce se vítání zúčastnit, při-
hlaste se prosím na Obecním úřadu do 31. srpna 2015.
Všichni jsou srdečně zváni.

Za Obec Jíloviště Jana Malá

Vítání nových občánku 
a prvňáčků

Upozorňujeme občany na možnost ukládání tříděného
odpadu, bioodpadu včetně nebezpečného odpadu a stavební
sutě v Mníšku pod Brdy, Řevnická 1494 za poplatek dle ceníku
platného od 16. 7. 2015 pro občany Mníšeckého regionu.

Provozní doba sběrného dvora
Letní režim od 1. 4. 2015

pondělí           zavřeno, údržba
úterý               14:00 - 17:00
středa             14:00 - 17:00
čtvrtek            14:00 - 17:00
pátek              14:00 - 17:00
sobota              8:00 - 12:00

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který
obec pravidelně zajišťuje, bude i nadále pro občany Jílo-
viště zdarma. Za Obec Jíloviště Jana Malá

Sběrný dvůr 

konané dne 7. 8. 2015, restaurace Spark, Jíloviště.

V pátek 7. 8. 2015 proběhlo veřejné projednání návrhu nového
územního plánu obce Jíloviště. Za pořizovatele územního plánu
se zúčastnili veřejného projednávání Ing. Helena Ušiaková,
vedoucí Odboru územního plánování MÚ Černošice, Ing. arch.
Klára Zvěrevová, odbor územního plánování MÚ Černošice a za
zhotovitele Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc., ateliér Archis.

Po úvodním představení zúčastněných zástupcem obce
Ing. arch. Klára Zverevová seznámila přítomné s průběhem
pořizování nového územního plánu a zákonnými lhůtami jeho
schvalování. Upozornila přítomné na možnost podání připomí-
nek a námitek do sedmi dnů ode dne jeho veřejného projed-
nání na Odbor územního plánování MÚ Černošice. Na webo-
vých stránkách MÚ jsou ke stažení formuláře k podání
připomínek a námitek. Tyto formuláře byly v tištěné formě k dis-
pozici přítomným občanům. Po podání informací o formálních
náležitostech byla prezentována Doc. Horkým projednávaná
verze návrhu nového územního plánu. Po představení návrhu
mnozí občané využili možnost konkrétních dotazů na pořizo-
vatele i zhotovitele nového územního plánu.

Veřejného projednání se přes horké počasí účastnila většina
zastupitelů a cca 25 občanů.

V Jílovišti, 8. 8. 2015
RNDr. Jana Malá, místostarostka

Veřejné projednání návrhu
nového územního plánu

žádat. Uvedené priority spolu s plánem rozvoje a volebním pro-
gramem jsou východiskem k sestavování rozpočtu obce na rok
2016, který je již nyní připravován tak, aby mohl být do konce roku
schválen.

Krátce ze zasedání zastupitelstva:
è Obec jedná s rodinou Curry-Bartoňů o výměnu pozemků p.č.

369/3 – nyní ve vlastnictví obce Jíloviště a části pozemků p.č
184 a 182/1- ve vlastnictví jejich rodin tak, aby zabezpečila pří-
stup občanům ke hřbitovu, který v současné době majetkově
nemá. Toto jednání je v počátcích a konečná směna bude zále-
žet na srovnatelné hodnotě pozemků, souhlasu dotčených
orgánů atd. V obou případech se jedná o pozemky komunikací.

è 2. 9. 2015 od 17 hod. se koná v restauraci Spark (společně se
zasedáním zastupitelstva) schůzka s majiteli částí místních
komunikací o vykoupení (darování) těchto pozemků ve pro-
spěch obce, tak aby je obec mohla v budoucnu rekonstruovat
a starat se o ně.

è Byly schváleny plány činnosti kontrolního, finančního a staveb-
ního výboru a všechny aktivně pracují na jejich realizaci.

è Na hygienickou stanici byl podán požadavek obce (na základě
podnětu občanů) na měření denního a nočního hluku v okolí
neodhlučněné části R4

è V září začne oprava střechy obecního úřadu

Prosíme občany, aby:
è neparkovali svá auta na parkovacích místech na ulici Pražská.

Tato místa jsou určena výhradně pro návštěvníky obce a slouží
ke krátkodobému stání. Majitelé nemovitostí kolem ulice Praž-
ská musí svá vozidla parkovat na svém pozemku nebo v garáži
a stání na parkovacích místech Pražská není dovoleno. Prosíme
tedy všechny spoluobčany o respektování tohoto zákazu, pro-
tože již teď máme problém zaparkovat před poštou, před cuk-
rárnou před restauracemi Pod Lesem a Spark atd.

è třídili odpad podle druhu a nevyhazovali např. papír do plastů
apod. Zároveň prosím spoluobčany, aby upozorňovali ostatní,
když uvidí záměnu.

Vážení spoluobčané, přeji vám úspěšný vstup do posledního
čtvrtletí letošního roku, pevné nervy v práci i doma a především
zdraví – to je asi to nejdůležitější. 

Vladimír Dlouhý, starosta
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PŘÍSPĚVKY NA DÍTĚ

Příspěvky na dítě
Pravidla pro přiznání příspěvku na dítě v obci Jíloviště v roce 2015

1. Okruh oprávněných osob
Příspěvek na dítě v obci Jíloviště (dále jen příspěvek) náleží při spl-
nění dále stanovených podmínek pouze fyzické osobě, která
v měla v roce 2015 nárok na přídavek na dítě dle zákona o státní
sociální podpoře v platném znění (zákon 117/1995 Sb.).

2. Podmínky nároku na výplatu příspěvku
a) Žadatel podá kompletně a pravdivě vyplněnou žádost o příspě-

vek na Obecní úřad Jíloviště na každé oprávněné nezaopatřené
dítě (viz příloha číslo 1).

b) Žadatel o příspěvek a nezaopatřené dítě mají trvalý pobyt
v obci Jíloviště.

c) Žadatel a dítě v obci trvale žijí.

d) Žadatel prokáže, nárok na pobírání příspěvku na dítě v roce
2015, a to kopií rozhodnutí o přiznání přídavku na dítě Úřa-
dem práce.

e) Nezaopatřené dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem
v roce 2015 dosáhlo nebo dosáhne tří let a nepřesáhlo v den
podání žádosti sedmi let (dále jen dítě). 

f ) Žádost je podána nejpozději 20. 11. 2015

g) Sociální výbor a zastupitelstvo obce žádost o příspěvek schválí.

3. Výplata příspěvku 
Příspěvek se vyplácí na účet žadatele, uvedený v žádosti o příspě-
vek vždy k 15. každého měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, ve kterém byla podána žádost, kterou sociální výbor
a zastupitelstvo schválilo. 

4. Výše příspěvku
Příspěvek se vyplácí jednorázově ve výši 10 000 Kč na první dítě,
na které byl příspěvek přiznán. Na každé další dítě, na které byl na
příspěvek přiznán, se vyplácí 5 000 Kč.

5. Závěrečné ustanovení
Obecní úřad Jíloviště si vyhrazuje právo rozhodnout do konce
roku 2015, zda bude vyplácet příspěvek i na další kalendářní rok.
Jeho případná výplata je podmíněna schválením zastupitelstva
a rozpočtu na rok 2016. V případě, že se rozhodne nevyplácet přís-
pěvek, uveřejní toto rozhodnutí na veřejné místo nejpozději do
konce roku 2015.

Tato pravidla příspěvku na dítě byla schválena na zasedání zastu-
pitelstva dne 29. 7. 2015 usnesením číslo 2b/12/2015

V Jílovišti 1. 8. 2015
Ing. Vladimír Dlouhý

Starosta obce Jíloviště

Pověřený pořadatel OR-FEA Praha, festivalová a organizační kancelář, Městská část Praha-Zbraslav
a synové Jaromíra Vejvody srdečně zvou k účasti na jubilejním XX. ročníku festivalu malých
dechových orchestrů. 

V sobotu je připravena mažoretková show a slavnostní průvod orchestrů s mažoretkami. Po
skončení průvodu program pokračuje společným koncertem všech zúčastněných
orchestrů.

Festival se koná pod záštitou hlavního města Prahy a za organizační a finanční podpory
Městské části Zbraslav.

V pátek 25. 9. 2015 od 17:00 hodin vystoupí u fotbalového hřiště v rámci festivalu 34členný
dechový orchestr z Chorvatska ŠIBENSKA NARODNA GLAZBA. Přijďte v hojné účasti!

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL "VEJVODOVA ZBRASLAV"
25. – 27. září 2015 Praha 5 - Zbraslav
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Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2015

V souvislosti s dokončením kolumbária,
oprav železných vrat a cihlové zdi na
místním hřbitově, dovolte mi připome-
nout trochu historie. Je možná symbo-
lické, že k těmto činnostem došlo v roce
výročním. 

13. 7. 1925 (•), tedy před devadesáti lety,
byl na Jílovišti otevřen nový hřbitov a na
trnovskou faru došel dopis, jehož obsah
zapsal tehdejší pan farář do farní knihy:
„Podepsaný úřad dává Vám tímto věděti, že v neděli 13. t. m. o 2 h.
odpolední bude obec slaviti otevření nového hřbitova.
Pakli jednati se má ohledně vysvěcení, račte sobě zaříditi dle svého
rozumu. Současně dává se věděti panu faráři církve československé.

Z obecního úřadu - Jílovištích
dne 3/7 1925, Starosta: Lazar“

Podle statistik (sčítání lidu z roku 1921) mělo Jíloviště v té době
kolem 222 obyvatel. 96 občanů se hlásilo k církvi katolické, 121
k církvi československé husitské a 5 bylo bez vyznání.

K událostem kolem zřízení hřbitova píše tehdejší kronikář pan
A. Vaněček v Památní knize obce Jíloviště za uvedené roky toto:
„Rok 1923 – Zvláštních a pozoruhodných událostí, mimo usnesení
obecního zastupitelstva ohledně postavení nového obecního hřbi-
tova nemohu zaznamenat.“
„Rok 1925 – Dávná tužba občanů míti svůj vlastní hřbitov, uskuteč-
nila se dne 13. září. Toho dne slavnostně otevřela obec tu „zahradu
zelenou“, kam nyní budou občané ukládati svá „nejdražší semena“
k věčnému spánku. Do tohoto památného dne pochovávali zdejší
občané svých zemřelých na hřbitov trnovský. O důstojný pořad slav-
nosti postaral se spolek „Přemysl“.

O hřbitovu u kostelíka sv. Václava jsou pouze zmínky ve staré lite-
ratuře. Kostelík byl postaven v 50. letech 14. století a dodnes nezů-
staly žádné hmotné památky. Na místo, kde stával, odkazuje
místní název „Na Kostelíčku“. Při kopání štěrku na vršku „Zvonici“
byl zde roku 1850 nalezen otesaný kvádr z bělohorské opuky
o rozměrech asi 50 x 50 x 15 cm (dnes bohužel nezvěstný), který
mohl být pozůstatkem kostelní zdi. O hřbitůvku u kostela svědčil
nález kostí, vykopaných na místě staveniště bývalé kovárny (nyní
u č. p. 19), co potvrzují i nálezy z letošního roku, při rekonstrukci
ulice Pražská.

Doložené údaje jsou až z roku 1696, kdy byla obnovena stálá
duchovní správa v Líšnici, pod kterou bylo přiděleno i Jíloviště.
U nás fara zanikla, stejně jako kostel sv. Václava, v době husitských
válek. Situace se ještě více zhoršila za třicetileté války. V Jílovišti žilo
v polovině 17. století , podle záznamů v líšnické farní knize, 9 osob.

Hřbitov
V přiznávací tabele tereziánského
katastru v roce 1713 uvedl tehdejší líš-
nický farář již 97 „duší“ z Jíloviště. Tehdy
se pohřbívalo v Líšnici u kostela. 
V roce 1787 vydal císař Josef II. zákaz
pohřbívání uvnitř městské a vesnické
zástavby. Nový hřbitov byl zřízen nad
Líšnicí v místě zvaném „Na Krchůvkách“. 

Na žádost jílovišťských farníků byla ves
Jíloviště v roce 1883 odloučena od far-

nosti v Líšnici a začleněna k faře v blízké Trnové. Od té doby byli
jílovišťští zemřelí pohřbíváni v Trnové.

V polovině dvacátých let vznikají i hřbitovy v okolních obcích – Klí-
nec, Černolice, v roce 1928 společně s Řitkou i Líšnice vybudovala
nový hřbitov v nevelké vzdálenosti od „Krchůvek“ (v r. 1820 byl
obnoven hřbitov u líšnického kostela). 

V roce 1996 rozhodlo zastupitelstvo obce Jíloviště o rozšíření hřbitova
a vybudování kolumbária. Vybraná projektová kancelář Flora předlo-
žila koncem roku dvě studie, z kterých byla vybrána II. varianta.

V I. etapě, která začala v roce 1997, byla zbourána původní jižní
zeď, vybudován svod dešťových vod z kolumbária a vstupní
branka ve východní zdi. Na stavební práce v II. etapě rozšíření
hřbitova byl vybrán pan Jiří Marek, rodák z Jíloviště, který se ože-
nil do Bojova.

V roce 1998 bylo
dílo dokončeno
a obec získala
na rozšíření
hřbitova dotaci
ve výši 
350 000,- Kč.
Stávající plocha
hřbitova je 
2 406 m². Jeho další rozšíření není zatím potřebné a do budoucna
by bylo závislé na jednání s vlastníky sousedících pozemků.

(•) V Památní knize obce Jíloviště uvádí tehdejší kronikář, řídící učitel
z Trnové A. Vaněček, datum 13. 9. 1925. Vezmeme-li v úvahu, že je to
zápis retrospektivní, přikláním se více k otevření našeho hřbitova
v měsíci červenci.

Použité zdroje – Památní kniha obce Jíloviště, líšnická Farní kniha,
Líšnice v minulosti a současnosti (autor Z. Boháč), Zvonice, zpra-
vodaj obce Jíloviště, ročník 2006 a 2008, www.hrbitovy.info

Fatková
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

V ohlasech na článek o jarním úklidu kolem autobusové čekárny
zazněly hlasy našich občanů, kteří se také dobrovolně a nezištně
podílí na úklidu obecních prostranství v okolí svého bydliště. 
Moc jim za to děkujeme a věříme, že v této své pomoci obci
budou pokračovat, a že jich bude příbývat. Možností je dost.
Za všechny uvádíme manžele Daniela a Helenu Hudečkovy, kteří
opravili a vyrobili lavičky na dětském hřišti. Pokud se chtějí o své
zkušenosti podělit i ostatní občané, prosím napište nám, rádi vaše
poznatky, nápady i náměty zveřejníme.

Manžela a syny Daníka a Filípka fotografovala H. Hudečková

Svatováclavský koncert
Plánujeme účast na koncertu, který se uskuteční v neděli 27. září
2015 od 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího ve Zbraslavi.
Vystoupí Rožmberská kapela hrající písně středověku. Odjíždíme
v 17:30 hod. z autobusové zastávky ve vsi.

Klubíčko
uspořádalo představení s bublinami pro děti. Ti, kdo v neděli 
21. června odpoledne přišli do restaurantu SPARK určitě nelitovali.
Skoro hodinové představení na sále pokračovalo venku „dílnič-
kou“, ve které si mohli přítomní
vyzkoušet „jak se bubliny dělají“. 

Jílovišťské děti v bublinách foto-
grafovala I. Stefanová

Okrašlovací spolek

Prázdninové malování s Klubíčkem
Připomínáme výtvarnou soutěž pro děti všeho věku! Kdo se chce
zúčastnit, ztvární libovolnou technikou tématiku léta a prázdnin.
Mladé umělce bohužel musíme omezit formátem – A4 a protože
obrázky budou vystaveny venku a musí být zalaminovány, mohou
být pouze dvourozměrné (žádné nalepené kamínky, větvičky,
mušličky atp.). 

Výtvory malých a mladých umělců prosím vhoďte do poštovní
schránky domu č. 52 (vedle hasičské zbrojnice) nejpozději do 
31. 8. 2015. Veškerá dílka prosíme vzadu podepsat a uvést věk
autora. Přiložte prosím také mailový a telefonický kontakt.
V neděli 20. září odpoledne je plánována vernisáž výstavy „Ohléd-
nutí za létem“ spojená s předáním cen pro umělce a promítání
filmu pro děti. Jakékoli dotazy k prázdninovému malování ráda
zodpoví Iva Stefanová (iva1stefanova@seznam.cz). 

Připravujeme 
Pohybová hodinka pro děti

Rádi bychom nabídli dětem od 4 let výše pohybové aktivity v Jílo-
višti, pod vedením zkušené lektorky.
Kdo by měl zájem scházet se každý čtvrtek od 17 do 18 hodin
v sále restaurantu SPARK, přihlaste se do 20. 9. 2015 na email
(iva1stefanova@seznam.cz)

Divadlo pro děti 
plánujeme na konec října, začátek listopadu. Informace budou
včas zveřejněny na webu obce a plakátovacích místech.

za Okrašlovací spolek obce Jíloviště 
I. Stefanová a L. Fatková
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Obce Mníšeckého regionu se představují

Líšnice

Líšnice se nachází v mělké kotlině s nejvyšší kótou nadmořské výšky na západě „Kolnice“
(412 m), na východě „Korýtka“ (360 m). Na jihu se sklání k údolí Bojovského potoka, na
severu k potoku Všenorskému. Z nejvyšších míst je dojemný
pohled na krásné údolí, brdské Hřebeny, Povltaví i vzdálenější
Posázaví. Katastrální území má rozlohu 739ha.

Původní osada zvaná Léštnice byla osídlena již ve 13. století. Tvořily
ji jen čtyři usedlosti, jejichž držitelé obhospodařovali asi 50 ha polí
a luk na kvalitní půdě ve směru k„Babině strouze“. Název obce může
být odvozen od léščí (lískových křovin) a přetrval do roku 1649. 
První písemná zmínka o vsi se nám dochovala ze zápisu listiny
z roku 1337, podle něhož král Jan Lucemburský zastavil za jistou
sumu peněz několik zlatonosných rýžovišť Petrovi z Rožmberka.
V uvedené listině mezi postoupenými vesnicemi je též jmenovaná
Líšnice. Vznik obce Líšnice souvisí s kolonizační činností zbraslav-
ského kláštera, jednoho z nejvýznamnějších klášterů založených
posledními Přemyslovci. Rýžovnická sláva pravděpodobně doha-
sínala, neboť cisterciáci se zaměřili na osvědčenou kolonizační
činnost a na kultivaci půdy. V roce 1340 si vymohli od krále Jana
Lucemburského povolení budovat na svých statcích vesnice,
nová obydlí a u cest hospody. Opat kláštera pověřil v roce 1345
Jakuba, rychtáře ze Zlatník, aby při malé vesničce Léštnici přemě-
nil část lesa v 36 úrodných lánů a emfyteuticky je vysadil. Tak došlo
k rozšíření o dalších 200 ha. Zeměměřiči vyměřili rozložení
budoucí vesnice tak, že dvě řady selských usedlostí uzavírají mezi
sebou velmi prostornou náves. Ke každé z více než 20 usedlostí
byl přidělen pruh půdy od humen statku až ke hranici katastru.
Po staletích vesnice prošla rozmachem, ale i zpustošením v létech
válečných. Ke konci 18. století bylo v Líšnici 38 stavení a mlýn ležící
na samotě. V roce 1840 měla obec 64 domů a mlýn. 420 osob tvo-
řilo 106 domácností. Obyvatelé se převážně živili zemědělstvím.
Selská hospodářství byla téměř soběstačná.
Na přelomu 19. a 20. století odchází zejména mladá generace za
výhodnější obživou do Prahy. V roce 1900 bydlelo v 86 domech
492 obyvatel. Přestože zemědělskou činností se zabývala jen více
než polovina z nich, Líšnice nadále zůstává zámožnou zeměděl-
skou vesnicí. Panský rod zde nikdy nesídlil.
Líšnice se svým širokým okolím a přírodními krásami byla již v prv-
ních letech po 1. světové válce vyhledávána pražskými výletníky.
V období let 1928-1939 přibylo 56 staveb, z toho 34 chat. V roce
1950 bylo evidováno 56 chat, v r. 1960 179 chat a v r. 1981 399
chat. Vznikly rekreační části „Jiráskova čtvrť“ (Varadov), „Čtvrť Sva-
topluka Čecha“ (Vandrlice) a „U spáleného mlýna“. V současnosti
obec tvoří čtyři relativně samostatné a odlišné územní celky. V his-
torické části dosud převládá venkovská architektura, je zde vybu-
dována splašková kanalizace s čističkou odpadních vod a vodo-
vod s úpravnou vody. Významnou urbanizovanou částí jsou výše

uvedené rekreační lokality. Obec má 609 obyvatel, 250 domů
a 400 chat.
Památkově chráněným objektem je kostel Všech svatých. Již
v roce 1357 stál na tomto místě dřevěný farní kostel. Nynější
kamenná budova kostela v prostém barokním slohu pochází z let
1730-1735. Věž je pohledovou dominantou širokého okolí. Boho-
služby se konají každou neděli a svátek. Hřbitov kolem kostela byl
v roce 1927 uzavřen. Koncem téhož roku zastupitelé obcí Líšnice
a Řitka otevřeli současné společné veřejné pohřebiště.
Rok 1696 je historickým mezníkem vzniku školy v Líšnici. První
školní budova (1780) umožnila povinnou školní docházku pro
děti od šesti do dvanácti let. Začátkem 19. století byla postavena
nová jednotřídní škola. V roce 1860 navštěvovalo školu 267 dětí
z Líšnice, Řitky, Černolic, Klínce, Jíloviště a Bojova. Letopočet 1864
nad vchodem do budovy připomíná přestavbu, ke škole tehdy
náleželo 325 dětí. Přístavbou (1902) se školní budova přiblížila
k dnešní podobě, v roce 1975 prošla generální opravou, při rekon-
strukci (2001) bylo pro výuku částečně připraveno podkroví. Po
137 letech vestavěné vikýře změnily jižní a severní pohled. Při roz-
sáhlých úpravách (2011) byla do 2. nadzemního podlaží zdařile
vestavěna školka pro 25 dětí, jejíž provoz byl zahájen 8. 10. 2012.
Líšnická škola je I. stupněm základní školy, je čtyřtřídní, s pěti roč-
níky a školní družinou. Má kapacitu 60 žáků. Školku charakterizuje
oddělení rodinného typu.
Sbor dobrovolných hasičů Líšnice byl založen v roce 1877. V okolí
patří k nejstarším sborům. Má 69 členů. Zásahová jednotka
pomáhá při likvidaci požárů a následků záplav. Sbor patří mezi
nejaktivnější společenské organizace. Tradiční akcí je každoroční
masopustní průvod, na němž se podílí téměř celá obec.
Hřiště Golfového klubu Líšnice patří svou polohou nedaleko Prahy
a typicky golfovou atmosférou mezi nejoblíbenější. Může se
pochlubit tím, že se od roku 1928 na něm nepřetržitě hraje golf. Je
pečlivě udržováno, má vlastní zavlažovací systém. Devítijamko-
vým je od roku 1998.

Na přání paní starostky Hany Navrátilové stránku připravil 
Ing. Vilibald Hořenek
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HASIČI

06. 06. 2015 účast na dětském dni - kromě klasického
stříkání ze džberovky na terč, jsme pro děti připravili
i menší adrenalinovou skluzavku.

20. 06. 2015 Memoriál
Miroslava Petříka st.
V soutěžích TFA – železný hasič náš
sbor již několik let reprezentuje
Tomáš Trkovský s myšlenkou pořá-
dat u nás soutěž TFA přišel Mirek Pet-
řík st. V polovině roku 2014 jsme se
dohodli, že tuto extrémní silovou
soutěž uspořádáme na Jílovišti

v r. 2015, ale Mirek se bohužel této soutěže nedožil, a bylo zcela
jednoznačné, že ponese jeho jméno.
Počasí nám celkem přálo, až na pár drobných přeháněk, při této
vyčerpávající soutěži to však bylo ideální počasí. Každý ze závod-
níků si skutečně sáhne až na dno svých sil, jak jste jistě mohli vidět.
Proto byla přítomna i záchranná
služba po celou dobu konání sou-
těže, naštěstí však jejích služeb
nebylo potřeba. Jeden ze záchra-
nářů si dokonce soutěž v kategorii
muži sám vyzkoušel. 

Soutěžilo se ve 3 kategoriích: ženy, muži a Master /rozdíl mezi
muži a Master: Master je po celou dobu na trati s funkčním dýcha-
cím přístrojem na obličeji/
Výsledky jednotlivých kategorií:

Sbor dobrovolných hasičů
Závěrem nám dovolte poděkovat:
• Panu Jiříkovi za ozvučení a reprodukovanou hudbu po

celou dobu konání akce.
• Paní Havelkové za upečení 3 krásných dortů pro 3 vítěze.
• Motorestu Jíloviště
za sponzorský dar. 

• TJ Jíloviště za spolupráci
a technické zázemí.

• Panu Zikmundovi za zapůj-
čení lavic a stolů.

V neposlední řadě patří dík i divákům, kteří podpořili nejen členy
našeho sboru. I v tomto je soutěž TFA výjimečná, kdy není mezi
soutěžícími rivalita, nýbrž vzájemná podpora a respekt. 
Tuto soutěž bychom rádi uspořádali i v příštím roce a přivítali
bychom sponzory ať už věcných cen pro vítěze, tak finančních
prostředků na pokrytí záchranné služby.

26. 06. 2015 ukončení sezóny - mladí hasiči
Rozlučka před prázdninami s mladými
hasiči obnášela menší „bojovku“
v podobě běhu a 4 disciplín: vázání
uzlů, poznávání topografických zna-
ček, šplh /ručkování/ a stříkání ze
džberovky na terč. Po zdolání všech
úkolů dostali všichni mladí hasiči diplom za prokázané dovednosti,
potom si pod hasičskou zbrojnicí opekli buřty. Nyní mají mladí
hasiči prázdniny a od 25. 08. začínají opět s tréninky. Budou se schá-
zet každé úterý od 18,00 hod. v hasičské zbrojnici. V případě zájmu
kontaktujte vedoucí mládeže Moniku Čámskou na tel.č.: 777646624

KATEGORIE MASTER
jméno odkud čas výsledek
Brabec Josef Turkovice 3:41:50 1
Říha Jaroslav Kostomlátky 3:45:05 2
Kurka Vojtěch Velké Zboží 3:53:02 3
Pipiš Jan    Liberec-Krásná Studánka 4:02:15 4
Hrstka Tomáš Všestary 4:09:00 5
Bureš Robin Louny 4:10:45 6
Stejskal Michal  Vratislavice nad Nisou 4:16:50 7
Dvořák Pavel   Nová Ves u Chrastavy 4:21:94 8
Trkovský Tomáš Jíloviště 4:26:19 9
Mareš Jan  Zbraslav 4:51:72 10
Pokorný Dominik Říčany 4:56:78 11
Dušek Jiří Liberec-Krásná Studánka 5:24:29 12
Hruška Vratislav  Mrač 6:13:00 13
Cígler Jaroslav Jíloviště 8:38:75 14

KATEGORIE MUŽI
jméno odkud čas výsledek
Dvořák Pavel   Nová Ves u Chrastavy 3:43:19 1
Myslivec Zbyněk Nebílovy 3:59:65 2
Jelínek Marek Stříbná Lhota 4:52:03 3
Líva Petr Stříbrná Lhota 5:13:37 4
Medek Michal Mníšek u Liberce 5:28:07 5
Andres František ml. Jíloviště 8:34:22 6
Šarboch Václav AS ČR 8:39:10 7

KATEGORIE ŽENY
jméno odkud čas výsledek
Dvořáková Jana Turkovice 3:07:54 1
Löblová Veronika Doubek 3:20:47 2
Vyhlídalová Nikol Říčany 3:28:09 3
Kyptová Miluše Jíloviště 3:35:79 4
Macháčková Marcela Mukařov 3:37:47 5
Krčmová Daniela Mrač 3:39:31 6
Hůlová Petra Všestary 3:43:78 7
Zelenková Zuzana Chrastava 3:48:62 8
Srnová Terezie Turkovice 3:51:25 9
Kratochvílová Karolína Mukařov 4:04:16 10
Čámská Monika Jíloviště 4:17:78 11
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27. 06. 2015 Prasklický železný hasič 
Této soutěže se měl zúčastnit za náš sbor pouze Tomáš Trkovský
a my jsme ho měli jet „jenom“ podpořit, ale tím, že Prasklice u Kro-
měříže jsou 260 km daleko a museli jsme vyjíždět už ve 4 hodiny
ráno, rozhodli jsme se pro účast v soutěži téměř všichni, s násled-
ným umístěním:
Ženy: Miluše Kyptová 3. místo, 

Monika Čámská 6. místo
Muži: Tomáš Trkovský 10. místo, 

Karel Špaček 27. místo, 
Pepa Nový 28. místo

Tedy jsme měli 5 závodníků z celkových 50.
Jediný, kdo se nedal z našeho sboru zlomit, byl Radek Moureček,
který vše dokumentoval.

04. 07. 2015 TFA Mnichovice
Vzhledem ke klimatickým podmínkám,
mohly ženy běžet v tričku a kategorie
master v pracovním stejnokroji, ale i tak
ve 35˚C to byl náročný závod.
Umístění: Miluše Kyptová 5.místo - ženy
Tomáš Trkovský 9.místo - master

10. 07. 2015 Wrocław
Při soukromé turistické cestě měli 4
členové sboru možnost prohlídky
hasičského vybavení u našich pol-
ských sousedů ve městě Wrocław -
konkrétně v 9.okrsku. Slovanská pří-
buznost a stejné zapálení pro věc
nás v prvním okamžiku sblížily
a odbouraly jazykovou bariéru. Jen
pro zajímavost, tento okrsek má
ročně cca 2500 výjezdů.

11. 07. 2015 se narodila Stella Šmídová. Přejeme jí hodně
zdraví a rodičům ať dělá jen radost.

27. 07. 2015 jsme osobně poblahopřáli Janu Laufíkovi, který
v srpnu oslaví své životní jubileum. 
Pan Laufík si právem zasluhuje naše uznání za více než půlstoletí
práce v našem sboru. Hned z počátku svého působení na Jílovišti

se aktivně zapojil do výstavby hasičské zbrojnice. Mezi členy
sboru našel spoustu dlouholetých kamarádů.
Hlavní myšlenkou v boji s ohněm pana Laufíka byla a je prevence,
se kterou seznamoval jak dospělé, tak děti. Mnozí z dnes již
dospělých jistě vzpomenou na jeho besedy spojené s ukázkou
techniky, které prováděl s ostatními členy sboru, pro žáky ze
základní školy v Klínci a v hasičské zbrojnici na Jílovišti. Dětem se
věnoval nejenom při besedách, ale i na dětských dnech, mikuláš-
ských zábavách, pobytech na horách – kde m.j. přebíral podobu
vládce hor Jizeráka.
Obyvatelé Jíloviště si ho budou pamatovat při preventivních
a důsledných kontrolách kotlů a komínů.
Preventivní činnost a aktivní práce Jana Laufíka byla po mnoha
vyznamenáních oceněna v roce 2007 na zámku v Přibyslavi tím nej-
vyšším možným vyznamenáním-titulem „zasloužilý hasič“. U vody
zůstává i při dalším koníčku, kterým je rybolov.
Také touto cestou mu
přejeme hodně zdraví
a spokojenosti do dal-
šího života.

31. 07. 2015 si své „ano“ řekli
Maruška Kirchmannová a Michal
Segéň. Na společné cestě životem jim
přejeme hodně štěstí.

Zásahová jednotka

06. 06. 2 015 byla
naše jednotka
vyslána k požáru
hrabanky do Černolic
/pozn.: tento výjezd
byl pro Tatru 148
„Tachovku“ premiérou
– přesně 
8 dní po STK – druhá
Tatra „Mazel“ byla sho-
dou okolností odsta-
vena a probíhala na ní
oprava zavaření
nádrže na vodu/.

06. 06. 2015 při cestě
ze zásahu v Černolicích asistovala zásahová jednotka při
dopravní nehodě zraněné motorkářky na R4.

22. 06. 2015 byla naše jednotka vyslána k dopravní nehodě osob-
ního automobilu 

Výsledky soutěže se započítávají do Dräger ligy, bližší info: 
www.stredoceskaliga.cz
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HASIČI/LETNÍ TÁBOR

04. 07. 2015 požár osobního automobilu v ulici Všenorská

16. 07. 2015 požár lesa na Kazíně. Na místě zasahovala naše jedno-
tka s HZS Řevnice, vzhledem k těžko dostupnému terénu povolána
čtyřkolka z HZS Beroun

29. 07. 2015 v nočních
hodinách jednotka vyslána
k rozsáhlému požáru balíků
sena v obci Líšnice. Na
místě zasahovala jedna pro-
fesionální jednotka a 3 dob-
rovolné jednotky. Zásah byl
náročný, trval dlouhých 11

hodin, po té bylo místo požáru předáno velitelem HZS majiteli.
Majitel pověřen dohledem nad zbytky dohořívajících balíků sena.

30. 07. 2015 v odpoledních
hodinách jednotky povolány
zpět, z důvodu rozšíření požáru
z dohořívajících balíků sena.
Jednotka mimo jiné zajišťovala
kyvadlovou dopravu vody na
místo události dvěma vozidly
CAS T 148

V průběhu června naše jednotka prováděla zalévání zeleně v ulici
Pražská. Průběžně zajišťuje dovoz vody na hřbitov.

Zásahová jednotka se schází každé pondělí v hasičárně, kde pro-
vádí údržbu techniky i údržbu okolí hasičské zbrojnice, v tuto dobu

- každé pondělí v 18,00 – 19,30 hod. můžete odevzdat vysloužilé
elektrospotřebiče nebo staré železo. Prosíme, využívejte této doby,
kdy jsou přítomni členové sboru, a neodkládejte vysloužilé elekt-
rospotřebiče před vrata, ani je neházejte přes plot. Děkujeme.

www.hasici.jiloviste.cz

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

Webové stránky www.hasici.jiloviste.cz
fotky z akcí www.sdhjiloviste.rajce.idnes.cz

Letní tábor
Letní tábor turistického oddílu mládeže Jíloviště
se uskutečnil letos na Pálavě.

Jménem všech občanů Jíloviště děkujeme celému Sboru
dobrovolných hasičů Jíloviště za obětavou, vstřícnou

a profesionální činnost při zásazích (hlavně požárních)
v extrémně horkém měsíci. Moc si toho vážíme.

Děkujeme
V. Dlouhý, starosta

PODĚKOVÁNÍ
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Nedočerpání dotace
Důvodová zpráva k nedočerpání části dotace

ROP na rekonstrukci ulice Pražská:

Obec Jíloviště uzavřela dne 12. 5. 2014 smlouvu s ROP na poskyt-
nutí dotace ve výši 17 783 339,20 Kč na rekonstrukci uličního pro-
storu Pražská – 2. část, úsek Příjezdní – Strakonická.

V rámci první žádosti o čerpání dotace v květnu 2015 byly předlo-
ženy rovněž faktury za provedené práce na projektové dokumen-
taci z let 2009 – 2014 ve výši 693 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti,
že se celkem jednalo o 4 faktury, které splňovaly limit veřejné
zakázky malého rozsahu, tj. limit do 200 tis. bez DPH, ale nabídka
na vypracování projektové dokumentace od vybrané projekční
kanceláře byla rozdělena pouze na 2 částky přesahující tento limit,
ROP vyzval 21. 5. 2015 žadatele (obec Jíloviště) k doložení výběro-
vého řízení veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s pravidly
uvedenými v příručce pro žadatele o dotaci z Regionálního ope-
račního programu (PPŽP). 

Žadatel, tj. Obec Jíloviště, předložil ROPu dokumentaci, kterou
měl k daným zakázkám k dispozici (a to z podkladů pořízených za
působení minulého zastupitelstva obce) , kdy byly doručeny obci
2 další nabídky uchazečů na zpracování projektové dokumentace

z let 2009 -2010 a dále usnesení zastupitelstva č. 35 ze dne 
20. 3. 2014, které schválilo celkovou částku ve výši 345 tis. Kč bez
nebo s DPH na vypracování Tendrové a projektové dokumentace
a pověřilo starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.
Žadatel rovněž prokázal uhrazení všech faktur, které předložil
a prokázal oprávněnost provedených prací.

Na základě předložených dokladů žadatele, ROP neuznal opráv-
něnost uznatelných a způsobilých nákladů pro účely dotačního
titulu a žádost o proplacení těchto faktur v celkové částce 693
tis. Kč s DPH v rámci čerpání dotace zamítl pro nesplnění pravidel
uvedených v PPŽP.

Nedílnou součástí důvodové zprávy je stanovisko bývalého sta-
rosty – pana ing. Dostálka a to v souladu s usnesením zastupitel-
stva č 2d/11/2015 ze dne 1.7.2015.

Důvodová zpráva je součástí programu 12. zasedání zastupitel-
stva obce Jíloviště dne 29.7.2015 s doporučením, aby ji zastupitel-
stvo vzalo na vědomí..

V Jílovišti 29.7.2015 Ing. Vladimír Dlouhý
starosta

Inspirovány věsto-
nickou Venuší 

a dalšími pravě-
kými dílky vytvo-
řily děti opravdu
povedená díla. 
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OBEC JÍLOVIŠTĚ INFORMUJE

Odpověď:

Celé znění dokumentu k dispo-
zici na webu obce.
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SOBOTA 5. 9. 
Závod do vrchu o pohár Elišky Junkové 

V sobotu 5. září se i letos jako obvykle pojede na Zbraslavi závod
do vrchu Zbraslav – Jíloviště o pohár Elišky Junkové. První ročník
tohoto závodu se jel v roce 1908, druhý následoval v roce 1911,
třetí v roce 1913 a poslední předválečný v roce 1914. Po válce byl
závod obnoven až v roce 1921 a s pravidelností se konal až do roku
1931 mimo rok 1928, kdy byl zrušen pro špatný stav vozovky. Už
v následujícím roce se ale podařilo dát trať do takového stavu, že
v dubnu 1929 byl tento závod zahajovacím podnikem mistrovství
Evropy. Po roce 1931 se závody začaly jezdit na nově budovaných
okruzích a i tento závod ztratil na popularitě. V roce 1968 se tento
závod podařilo vzkřísit Veteran Car Clubu Praha a letos se pojede
již 48. ročník. V posledních letech se opravdové skvosty dvacátých
a třicátých let z tohoto podniku vytrácely a postupně je vytlačila
mladší vozidla, tzv. youngtimery, tedy vozy z šedesátých i sedmde-
sátých let. Tato skutečnost celý podnik dost deklasovala, a proto se
letos pojede Zbraslav - Jíloviště v trochu jiném duchu. Zapsaná
mohou být pouze vozidla vyrobená do roku 1939. Další novinkou
pak bude setkání vozidel značky Bugatti, která budou vystavena
po celou dobu akce. Některé se i zúčastní samotného závodu.

Kudy se jede v sobotu
Trasa závodu vedla nejprve od Zbraslavského náměstí na tzv. Cukro-
vou horu, později byl cíl prodloužen až do Jíloviště. Tam se vozidla
shromáždila a společně jela na druhé kolo po stejné trati do Zbra-
slavi. Jezdila se tedy dvě kola a to na čas, tedy co nejrychleji. Původní
trať je nyní od horních Baní předělena rychlostní silnicí R4 a tak se
závod musel zkrátit na úsek Zbraslav – Baně, kde se vozidla otáčí
a jedou na druhé kolo po rychlostní silnici přes spodní odbočku na
Lipence zpět na start na Zbraslavské náměstí. Z důvodu bezpečnosti
se nyní jezdí na pravidelnost, tedy dvě kola s nejmenší časovou odliš-
ností a to s rychlostí maximálně 50 km/hod. 

NEDĚLE 6. 9.
Vzpomínková jízda Jíloviště – Řitka

V neděli 6. září proběhne vzpomínková jízda na jeden z nejstarších
a dnes již zapomenutých závodů Zbraslav – Řitka – Jíloviště, který se
jel poprvé v roce 1903 a Jíloviště – Řitka pořádaný členy Českého
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 tudíž ji řadíme
jako druhé nejstarší klání motorových nadšenců v monarchii. Ani
tato trasa již nejde projet po původní trati a tak se předpokládaných
60 vozidel, která by se měla účastnit dvoudenní akce projede
v neděli ze Zbraslavi do Jíloviště, kde budou vozidla vystavena u fot-
balového hřiště. Po poledni 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 pokračo-
vat přes Mníšek až na nádvoří zámku Dobříš, kde bude akce ukon-
čena závěrečným defilé zhruba od 14 hodin. Text: Jakub Stauch

POZVÁNKA na závody 
Zbraslav – Jíloviště a Jíloviště – Řitka 2015

V sobotu 5. září se koná již 48. ročník jízdy historických vozidel do
vrchu Zbraslav – Jíloviště. Historie tohoto závodu začíná v roce 1908
u příležitosti zakončení Pražského autosalonu. Už od prvého
závodu se na startu objevovala slavná jména jak závodníků, tak
vozů. Veřejnosti jsou jistě známa Divo, Caracciola, manželé Junkovi.
České vozy reprezentují Walter, Praga, Škoda, Tatra doplněné řadou
zahraničních například Bugati, Opel, Mercedes, Ford, Steyr, Fiat.
Po první světové válce je závod obnoven a získává stále větší oblibu
u jezdců, ale především u diváků, jejichž počet dosahuje až 100 000
diváků. V třicátých letech je závod započítán do mistrovství Evropy,
bohužel rokem 1931 se uzavírá slavná kapitola tohoto závodu.
Velká noční automobilová soutěž v letech 1957,1958 a 1959 připo-
míná významný závod připojením do své trasy. S obnovením
závodu přišli rokem 1962 a dalším členové Automotoklubu Sva-
zarmu Bílá Labuť, tím definitivně končí závodní část tohoto podniku
a od roku 1968 je obnoven jako Jízda historických vozidel do vrchu.
Lidé budou také tento rok moci obdivovat veterány tradičně od
sobotního rána na náměstí ve Zbraslavi a poté od 13 hodin při jízdě
do vrchu. Pro občany Jíloviště je potěšující, že následujícího dne 
6. září se 60 veteránů představí na tréninkovém hřišti v Jílovišti
v rámci vzpomínkové jízdy na závod Jíloviště-Řitka a to od 10 do 12
hodin. Součástí připomenutí motorismu bude výstavka ve staré
hasičské zbrojnici, dnes kapli sv. Floriána. Expozice připomene sla-
vnou závodnici Elišku Junkovou na fotografiích z její pozůstalosti,
dokumenty týkající se počátku motorismu na Jílovišti a také trasy
výletů tehdejších motoristů. Otevřena bude dne: 29. a 30. srpna od
10 do 18 hodin, 5. září od 9 do 17 hodin a 6. září od 9 do 15 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Radek Moureček



19Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2015

OBEC JÍLOVIŠTĚ

Kdo je Libor Krušínský?
V gastronomii pracuji od roku 1998, kde jsem měl to štěstí a potkal
francouzského šéfkuchaře a teď už i skvělého kamaráda Jacquese
Auffrayse, který mi doslova otevřel oči. Od té doby přistupuji
k surovinám s úplně jinou péčí, protože i levnější i některé lokální
suroviny si to zaslouží a prostě a jednoduše je potřeba si s nimi
hrát. Mou největší zbraní jsou asi omáčky a doslova si ujíždím na
snoubení a párování svých výtvorů s vínem. K mým koníčkům také
patří i cukrařina, kterou u nás určitě ochutnáte třeba v podobě
domácích zmrzlin a sorbetů. Ale už dost pro-
zrazování, to se prostě musí zažít...

Jak podle vás vypadá kvalitní gastronomie?
Kvalitní restaurace stojí na třech základních
pilířích: špičkové kuchyni, kvalitních nápo-
jích - doplňující jídla a profesionální servis.
Tohle jsou podle mě základní podmínky,
které musíte splnit, abyste mohl poskytovat
kvalitní gastronomii.

Čeho byste chtěli dosáhnout?
Chtěli bychom provozovat restauraci, ve
které se budou naši zákazníci cítit skvěle a do
které se budou rádi vracet. Chceme toho dosáhnout tím, že nabíd-
neme něco, co jinde nenajdete. Ať už jde o poměr kvalita/cena, či
o netradiční pokrmy a nápoje. Zároveň chceme, aby naši zákazníci
cítili, že na prvním místě jde o jejich spokojenost. Chceme nabíd-
nout možnost ovlivňovat sezónní nabídky, dostupné nápoje
a umožnit zákazníkům, aby sami měli možnost směrování restau-
race ovlivnit. Komunikace se zákazníky je pro nás důležitá.

Můžete prozradit, co bude na jídelním lístku?
Jak už jsem řekl, chceme nabízet produkty, které nejsou běžné
v ostatních restauracích. Značky a recepty ve světě běžné, u nás méně
nebo vůbec známé. Budeme se snažit využívat přírodních zdrojů
a snažit se co nejvíce nabízet vlastní domácí kuchyň. Třeba když si
u nás budete chtít dát například zmrzlinu a limonádu, dostanete naši
vlastní zmrzlinu a limonádu, námi vyrobenou z čerstvého ovoce.

Co je podle vás v gastronomii důležité?
Jako v každé jiné profesi dělat to pořádně. Nestačí mít motivaci
vydělat peníze, ale musí vás to bavit, musíte mít rád lidi, svoji práci
a musíte mít určitou řemeslnou zručnost a zkušenost. V kuchyni

také musíte mít určitý styl pro estetiku, kombinace chutí a dobré
organizační schopnosti.

Jaké se dělají v gastronomii u nás největší chyby?
Lajdáctví, nízká odbornost a nepochopení, že úspěch může přijít
pouze skrz spokojené zákazníky. Řekněte sám - šel byste do hos-
pody, kde sice pivo stojí deset korun, ale kde si vás obsluha deset
minut nevšimne, pivo dostanete teplé a ve špinavém skle?

Nebojíte se konkurence? A nemyslíte si, že je
u nás restaurací už teď moc a přesto se oteví-
rají další a další?
Restaurací je v Čechách opravdu hodně, ale jenom
zhruba třetina z nich funguje. Je to dáno tím, že
restauraci si u nás otvírá opravdu kdokoliv, protože
má pocit, že je to snadné podnikání s jistým výděl-
kem. Ale to je omyl. Znám spoustu podniků, kdy
investor zainvestuje mnoha miliony novou restau-
raci a myslí si, když je tam všechno nové, drahé
a na dobré adrese, že tam automaticky budou
chodit lidi a podnik bude prosperovat. Jenomže
o tom to není. Samozřejmě, že když přijdete do
restaurace, tak chcete jíst z pěkných talířů kvalit-

ním příborem a v příjemném prostředí. Ale k čemu vám je luxusní
talíř, na kterém je podprůměrné jídlo a přinese vám ho nepříjemný
číšník. Konkurence je potřebná - odděluje schopné od neschopných.
Když děláte poctivě kvalitní gastronomii, záleží vám na zákaznících
a neustále se přizpůsobujete a rozvíjíte, nemusíte se bát konkurence.

Kdo bude váš typický zákazník?
Naše motto je "špičková gastronomie pro normální lidi". Což zna-
mená, že chceme našim zákazníkům nabízet vynikající a přitom
originální jídla a nápoje, které jsou často podobné těm v nejpres-
tižnějších restauracích u nás i ve světě, ale to vše za přijatelné
ceny. Jsme hospoda pro normální lidi, kteří se chtějí pobavit, užít
si jídlo, pití a přitom se nezruinovat.

A kdy k vám můžeme poprvé vstoupit?
chtěli bychom otevřít 15. 8. 2015, ale zatím je ještě mnoho věcí
k zařízení a připravení. Chceme otevřít v okamžiku, kdy budeme
mít jistotu, že jsme schopni nabídnout takovou kvalitu, kterou oče-
káváme. Sledujte náš facebook, kde se včas vše dozvíte. :-)

Libor Krušinský, šéfkuchař a majitel

V druhé polovině srpna bude po delší době znovu otevřena restaurace Pod Lesem,
která v minulosti patřila mezi nejlepší restaurace v regionu a očekávání, co nového
nabídne jsou tedy vysoká. Zeptali jsme se šéfkuchaře a spolumajitele společnosti
GARANS GASTRO, která restauraci provozuje, pana Libora Krušínského, co pro nás
chystá, na co se můžeme těšit a jak bude vypadat nový koncept restaurace.

Restaurace Pod Lesem 
znovu otevřena
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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
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Zastupitelé Jíloviště byli na pracovní schůzce 27. 7. 2015
seznámeni s možností výstavby veřejného sportoviště na
pozemcích parcelní čísla 236/11, 241/1 a 241/4 - pod stávají-
cím fotbalovým hřištěm. 

Návrh sportoviště předložil ing. Jiří Kříž a seznámil zastupitele se
základními parametry projektu. Stávající terén je značně svažitý,
proto bude nutné v případě realizace terén vyrovnat. Zde se nabízí
možnost navážky zeminy, která by byla vytěžena v rámci výstavby
např. bytových domů, administrativní budovy apod. Veškeré
náklady na projektovou dokumentaci, projednání a získání všech
potřebných povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení atd.),
na přeložku vysokonapěťového kabelu, vyrovnání terénu a zatrav-
nění celé plochy by hradila společnost, která by zde uložila vytěže-
nou zeminu. Podmínkou je absolutní nezávadnost násypového
materiálu, odrenážování celé plochy, odvod povrchových srážko-
vých vod a dostatečné hutnění jednotlivých vrstev. 

Konkrétní podmínky obce, rozsah terénních úprav a druh úpravy
povrchu by byly součástí smlouvy, zároveň i určitá finanční kom-
penzace pro obec. Zastupitelé se shodli, že sportovní plocha by
měla sloužit především občanům Jíloviště a zahrnovat hřiště např.
na volejbal, nohejbal, tenis (s možností zakrytí přetlakovou halou
v zimních měsících), zpevněnou cestu kolem celého areálu, dále
plochu pro umístění hřiště pro větší děti s robinsonádními a lano-
vými prvky, venkovní hřiště pro seniory, parkovací plochu pro pří-
pad pořádání větších kulturních, společenských a sportovních akcí
a oplocení. Nabízí se i možnost částečného využití sportoviště pro
trénink českých reprezentantů v lukostřelbě – zde by mohla obec
získat pravidelný příjem z pronájmu, který by sloužil k pokrytí
nákladů na provoz a údržbu (sečení, zálivka, sportovní vybavení
atd.). Současně by byla zachována, případně rozšířena, stávající tré-
ninková plocha hasičů. Pochopitelně, jako každá stavba, by i tato
znamenala dočasné, asi dvouměsíční, zvýšení dopravní zátěže

v části Pražské mezi mostem na Všenorské a ulicí K vodárně.
Samotná realizace by mohla proběhnout ve druhém až třetím
čtvrtletí příštího roku. Odhadovaná doba realizace je 2-3 měsíce,
podmínkou bude schválení nového územního plánu, kde jsou tyto
pozemky navrženy pro sportovní využití, a vyřízení všech potřeb-
ných povolení. V případě schválení záměru by obec vyhlásila výbě-
rové řízení na kompletní zajištění projektu a realizaci sportoviště. 

Vzhledem k tomu, že náklady na vybudování takovéto sportovní
plochy jsou nad rámec finančních možností rozpočtu obce, zna-
menala by realizace tohoto projektu pro Jíloviště šanci, jak rozšířit
plochy pro sportovní vyžití občanů všech věkových kategorií. 

Výhody:
è Nulové náklady obce na výstavbu
è Sportovní plochy pro všechny věkové kategorie
è Zisk finančních prostředků do rozpočtu obce
Nevýhody:
è Zvýšení dopravní zátěže po dobu výstavby
è Zvýšení nákladů obce na údržbu sportovních ploch

Ivana Doubková

Hřiště pro Jíloviště
Informace k možnostem realizace veřejného sportoviště pro občany Jíloviště


