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Staré Jíloviš�ské hasi�ské auto – Tatra 111. V roce 1976 bylo 
p�evedeno k nám z Prefy Radotín, naši hasi�i jej p�ed�lali na hasi�ské 

auto a v roce 1978 bylo uvedeno do provozu v SDH Jílovišt� 
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O Zvonici 
Vážení spoluob�ané, rád bych v�noval sv�j letní p�ísp�vek práv� Zvonici, zejména zp�sobu 

jejího vydávání, p�ípravy, a zpracování. Jsem velmi rad, když slyším, že si n�kdo Zvonici �te nebo 
dokonce když zaslechnu, �i vidím n�jaké reakce na �lánky zve�ejn�né ve Zvonici. O to více m� pak 
mrzí, dojde-li k jejímu opožd�ní, �i jsou v ní nalezeny pravopisné chyby a jiné nesrovnalosti. 

V poslední dob� bohužel p�ibývá práv� ohlas� na jazykovou kvalitu Zvonice. Tento stav je 
bohužel špatný a velmi to snižuje její kvalitu. V posledních �íslech chyb�la ve Zvonici kompletní 
jazyková kontrola, což jsme již od tohoto �ísla napravili. Rád bych se t�mito �ádky omluvil za minulý 
stav a v��ím, že nyní se op�t bude Zvonice �íst lépe. 

Sou�asn� s jazykovou kontrolou bych rád napsal n�kolik slov, týkajících se obsahu �asopisu, 
jelikož i zde nebylo vždy ud�láno vše tak, jak by m�lo. Jsme velmi rádi, má-li n�kdo z �ad ob�an� 
zájem otisknout n�jaký sv�j p�ísp�vek ve Zvonici. Zve�ej�ování p�ísp�vk� však musí mít také svá 
pravidla. Redakce nebude zve�ej�ovat �lánky vulgární �i urážlivé. Další pravidlo, které bude i nadále 
dodržováno, se týká p�ísp�vk� adresovaných konkrétní osob�. Takovéto �lánky budou, stejn� jak tomu 
bylo i d�íve, vždy p�edány nejd�íve k vyjád�ení p�íslušnému ob�anovi jehož se �lánek týká a následn� 
zve�ejn�n spole�n� s reakcí zainteresované osoby. V minulé zvonici byl zve�ejn�n p�ísp�vek pana 
Kova�íka bez reakce pana starosty Dostálka. Rád bych se tímto za redakci Zvonice panu starostovi 
omluvil. V takovýchto p�ípadech bude postupováno jak je napsáno výše, i kdyby to m�lo za následek 
zve�ejn�ní �lánku o �íslo pozd�ji. 

P�íprava Zvonice probíhá v n�kolika krocích. Nejprve je zapot�ebí nashromáždit veškerá 
p�ísp�vky, tento stav probíhá mezi uzáv�rkami jednotlivých �ísel. Následn� je nutné p�ísp�vky 
„nalámat“ do tiskové podoby, ud�lat korektury a po té jde Zvonice do tisku. Tisk Zvonice zabezpe�uje 
zdarma PRAGOEDUCA manžel� Kubrových, za což jim velmi d�kujeme. 

V m�síci srpnu má naše Zvonice dv� malá výro�í. Za�átkem roku 1992 vyšlo první vydání, 
tehdy ješt� Zpravodaje a v srpnu téhož roku, tedy p�ed patnácti lety, se objevil na titulní stran� motiv 
Hubertusu a okolních les�. Jeho autorem byl místní ob�an, pan V. Kuncl. 

V roce 1997 odhlasovalo tehdejší zastupitelstvo obce, že Zvonice bude od srpna pro �tená�e 
zdarma, a je tomu tak dodnes, nep�etržit� už 10 let. 

Rád bych pod�koval všem, kte�í do Zvonice p�ispívají. T�ší mne jakékoliv ohlasy na vydání 
Zvonice, protože jenom tak je možné její kvalitu udržet a postupn� zvyšovat. 

Za redakci Zvonice Jan Vorel 

Z radnice 
P�ÍSP�VEK  DO ZVONICE PANA BED�ICHA KOVA�ÍKA  
 V pátek 27. 7. jsem se vrátil po �trnáctidenní  dovolené na Jílovišt� a ješt� odpoledne 

tento den jsem pospíchal na radnici zjistit, co je v obci nového. V p�ipravené došlé pošt� jsem jako na 
první v�c narazil na dopis pana Bed�icha Kova�íka, který mn� byl osobn� adresován. Po prvním 
pohledu jsem se zaradoval, že v dopise ur�it� bude názor nebo kritika, která mn� nebo celému 
zastupitelstvu pom�že v další práci v obci. Pan Bed�ich Kova�ík se ke mn� vždy choval velmi 
p�átelsky a p�i našich setkáních jsme spolu mluvili velmi otev�en�. P�i posledních dvou setkáních  
jsme se bavili hlavn� o p�ivad��i pitné vody z  Baní. Jako starousedlíka jsem se ho vyptával, zda-li 
neví, zda se tento p�ivad�� vody z Baní již neza�al za bývalého režimu realizovat. Bohužel o ni�em 
takovém nev�d�l. Dále jsem ho informoval o d�vodech, pro� je výstavba p�ivad��e vody z Baní 
v sou�asné dob� nerealizovatelná. Proto bylo pro m� velké p�ekvapení, když jsem si za�al dopis pana 
Bed�icha Kova�íka �íst podrobn�. �etl jsem ho jednou, dvakrát, t�ikrát a stále jsem nedokázal 
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pochopit, pro� takovýmto zp�sobem byl dopis napsán a pro� jsou v n�m napsána tak silná slova. 
  V sobotu ráno jsem se pak na radnici sešel s panem místostarostou Ing. J. Vorlem, 
�lenem redak�ní rady, který m� informoval, že dopis pana Bed�icha Kova�íka bude uve�ejn�n ve 
Zvonici �. 8 a že tato Zvonice je již v tisku. Postup pana místostarosty m� dost p�ekvapil. Na redak�ní 
rad� jsme se totiž domluvili, že jakýkoliv sporný p�ísp�vek, a za tento sporný p�ísp�vek považuji dopis 
pana Bed�icha Kova�íka, bude otišt�n ve Zvonici jen tehdy, když adresát dopisu bude s jeho 
uve�ejn�ním souhlasit a hlavn� adresát bude mít možnost ve stejném �ísle Zvonice na tento dopis nebo 
p�ísp�vek reagovat.  Bohužel se tato dohoda v tomto p�ípad� nedodržela, a proto odpovídám na dopis 
pana Bed�icha Kova�íka až nyní.   

 Jenom pro Vaše osv�žení krátce uvedu, co v dopise bylo uve�ejn�no. V jeho úvodu 
pisatel uvádí, že z n�ho d�lám díky svým p�ísp�vk�m ve Zvonici �. 5 a �. 6 hlupáka a z  Jílovišt� 
bolševické hnízdo, a dále si dovolím citovat z jeho dopisu doslova: „V jiném �lánku píšeš, že vodovod 
z Baní na Jílovišt� by stál mezi 30 až 50 milion� K�, což považuji za další nehoráznou lež v��i mn�“. 
Na záv�r vyjad�uje pisatel sv�j názor k otázce vody v naší obci. V tomto jeho názoru je �ada 
nep�esností, které bych rád uvedl na pravou míru. Jde nap�íklad o tvrzení, že zadlužím obec. 

 K prvnímu odstavci se nebudu vyjad�ovat, protože opravdu nevím, �ím jsem z pana 
Kova�íka ve Zvonici �. 5 a �. 6 ud�lal hlupáka. K druhému odstavci mohu jedin� poznamenat, že jsem 
ve Zvonici �. 5 uvedl v�tu: „Tento p�ivad�� m�l zásobovat bývalý hotel Hubertus, který pat�il p�ed 
rokem 1989 p�edsednictvu vlády KS�“ (správn� má být p�edsednictvu �SSR). Z této jediné mé 
chybné v�ty pan Bed�ich Kova�ík vyvodil záv�r, že z Jílovišt� d�lám bolševické hnízdo a proto víc 
k tomu nemám co dodat. 

 D�ležitá je však další �ást dopisu, ve které pisatel vyjad�uje sv�j názor k otázce 
zásobování obce vodou. Znovu bych rád zopakoval, že projektová dokumentace p�ivad��e vody pro 
územní rozhodnutí, o které se zmi�uji ve Zvonici �. 5, je na investi�ní akci vodojem Ban� -  Cukrák – 
Všenory. Tuto projektovou dokumentaci si nechala vypracovat obec Všenory a bylo na ni vydáno 
územní rozhodnutí. Jenom pro p�edstavu - projednávání a schválení této projektové dokumentace pro 
územní �ízení trvalo dva roky. Z této projektové dokumentace by se dala pro naši obec využít �ást 
p�ivad��e vody, tak jak jsem uvád�l ve Zvonici �. 5, a to od vodojemu na Baních do nov� 
vybudovaného 400 m³ vodojemu na Cukráku, a to v délce 4 200 m. Když budeme uvažovat, tak jak 
uvádí pisatel, cenu 5 000,- K� za vybudování jednoho b�žného metru (bm) vodovodního p�ivad��e, 
tak nám vychází �ástka 21 mil. K�. K tomu musíme p�ipo�ítat náklady na vybudování vodojemu  o 
velikosti 400 m³, tedy p�ibližn� 3 mil. K� a náklady na technologii min. 6 mil. K� (�erpadla, protlak 
pod rychlostní komunikací atd.). Dostaneme se tedy na �ástku 30 mil. K�. Tedy na minimální �ástku, 
kterou jsem uvád�l ve svém p�ísp�vku. K tomu v�bec nepo�ítám fakt, že od vodojemu na Baních až 
po kone�nou autobusovou zastávku by se p�ivad�� vybudovával v silnici na Ban� a tady by ur�it� 
nebyly náklady 5 000 K�/bm, ale ur�it� vyšší. Odhad náklad� na p�ivad�� vody od vodojemu 
na Baních na Cukrák jsem získal od projektanta projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a jak 
je vid�t tento odhad není nadnesený.  

 Co mn� však v názoru na �ešení problému p�ivad��e vody z Baní od pana Kova�íka 
nejvíce p�ekvapilo, je to, že pan Kova�ík navrhuje jeho trasu tak,  jak si sám ur�il. Tedy od místa, kde 
kon�í vodovod na Baních. Toto místo se nachází n�kde nad domkem paní Taterové p�es most nad 
rychlostní komunikací, kolem bývalé školky a dále okolo školky Výzkumného ústavu lesního 
hospodá�ství a myslivosti na Cukrák. Nev��ím, že pisatel neví, že projektová dokumentace se ned�lá 
podle toho, co chci já nebo on, ale co vyprojektuje projektant na základ� souhlasu majitel� dot�ených 
pozemk� a státních orgán�, a hlavn� jaké podmínky si stanoví dodavatel vody do vodojemu na Baních 
a majitel vodovodních �ad� na Zbraslavi, tedy Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projednání 
takovéto projektové dokumentace je velmi náro�né a zdlouhavé a na p�ivad�� vody z Baní, tak jak 
uvádí pisatel, by bylo nutné vypracovat novou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, 
stavební povolení a pak by ješt� zbývala realizace.  Uskute�n�ní této investice by bylo v horizontu let 
a v�bec není jisté, zda-li by navržená trasa byla schválena. Nap�íklad t�eba Pražské vodovody a 
kanalizace, a.s. si kladou podmínku, aby v p�ípad�, že by se realizoval p�ivad�� vody z Baní, bylo na 
tento p�ivad�� vody p�ipojeno co nejvíce obcí. Tedy základní podmínkou realizace p�ivad��e vody 
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z Baní je, že o jeho realizaci projeví zájem celý Mníšecký region nebo alespo� �ást obcí v n�m 
sdružených, ale bohužel tomu tak zatím není. Druhým problémem by bylo získání financí na tento 
investi�ní zám�r. Náklady jsou p�íliš vysoké a op�t dotace na p�ivad�� vody pro jednu obec by se 
velmi t�žko získala. 

 Ale nejd�ležit�jší v otázce bezproblémového zásobování obce vodou je, že nás tla�í pro 
jeho vy�ešení �as. Stále se dováží každý den voda 3 až 5 cisternami do vodojemu na Cukráku a to je 
zcela neúnosné. My musíme vy�ešit nedostatek vody v naší obci v �ase m�síc� a ne rok�. Úkolem 
�íslo jedna je urychlené p�ipojení nového vrtu do vodovodního systému obce.  Nový vrt má vydatnost  
3 l/s a tato vydatnost je i p�i sou�asném velkém suchu. Ur�it� na dobu p�ti let má obec zajišt�ný 
dostatek pitné vody, a to také proto, že voda, která se z nového vrtu bude �erpat, je z jiného prameništ� 
než sou�asný vrt na Jeptišce JL 2, který jediný dodává v�tší množství vody do obce. To jsou hlavní 
d�vody, pro� se urychlen� projektuje p�ipojení nového vrtu do vodovodního systému obce a pro� se 
hledá  možnost, jak vym�nit vodovodní �ad od Jeptišky k podchodu na Trnovou, který je již zcela 
zarostlý a nedokázal by velké množství vody dodat do úpravny. Na vým�nu vodovodního �adu chceme 
získat dotaci z fondu na havárie, který má St�edo�eský kraj. Zda-li tuto možnost budeme moci využít 
se rozhodne v týdnu od 13. 8. do 17. 8.  

 Co se tý�e stavby kongresového centra, jeho investor, spole�nost C.P.H. Investment 
s.r.o., v sou�asné dob� zatím v�bec neví, jak by m�lo kongresové centrum vypadat, jak by toto 
centrum m�lo být veliké atd.  Zatím pouze usiluje  o vybudování �ty� viladom� na míst�, kde jsou 
tenisové kurty, a pro tento investi�ní zám�r zažádal investor obec o zm�nu územního plánu, a to 
z obslužné sféry na nízkopodlažní bydlení. Ohledn� zásobování vodou s investorem žádná jednání 
neprob�hla. Že by tedy investor p�isp�l �ástkou na vybudování p�ivad��e vody z Baní ve výši 10 mil. 
K� je zcela iluzorní. To je také d�vod, pro� se musíme spoléhat jenom sami na sebe a s pomocí dotací 
vy�ešit bezproblémové zásobování obce vodou. V��ím, že se nám to b�hem krátké doby �ádov� 
m�síc� povede a ur�it� nebudeme v žádném p�ípad� obec zadlužovat. 

 A na záv�r bych cht�l zd�raznit ješt� jeden fakt. ZO nikdy nerozhodlo a ani 
neuvažovalo, že obec nebude usilovat o p�ipojení na pražskou vodu. Naopak!  Stále o této možnosti 
jednám, ale toto �ešení je �asov� velmi náro�né a p�ichází  v úvahu možná za 5 až 10 let a to už je pro 
obec pozd�! 

 

          Karel Dostálek 

 

 

NÍZKÝ TLAK VODY VE VODOVODNÍM �ADU VE ST�EDU OBCE 
Jist� si �ást ob�an� bydlících ve st�edu obce, tedy od za�átku ulice Lipová až k mostu na 

Všenory všimla, že jim velmi kolísá tlak ve vodovodním potrubí. P�í�inou tohoto kolísání tlaku je 
zarostlý vodovodní �ad  A - L 80 (litina) v délce 174 m, který je položený od za�átku ulice Lipová 
k OÚ. P�i v�tším odb�ru vody v celní škole a na Hájensku proto dochází k poklesu tlaku vody v této 
lokalit�. Protože nás op�t tla�í �as, pokusíme se nejd�íve v co nejkratším termínu pro�istit tento 
vodovodní �ad chemickou cestou a potom jej vym�nit. O postupu prací na této vým�n� Vás budu 
informovat. 

          Karel Dostálek 

REKONSTRUKCE SILNICE III. T�ÍDY OD ZA�ÁTKU MOSTU NA 
VŠENORY AŽ PO ZA�ÁTEK OBCE  VŠENORY 

 SÚS Kladno za�adila  na rok 2008 do plánu svých investi�ních akcí rekonstrukci silnice 
III. t�ídy a to od za�átku mostu p�es rychlostní komunikaci až po za�átek obce Všenory. Po�ítá se tedy 
i s rekonstrukcí asfaltového povrchu na most� p�es rychlostní komunikaci, který je již v katastrofálním 
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stavu. S tím ale souvisí pro obec úkol, aby do poloviny p�íštího roku zajistila vybudování nového 
chodníku kolem celní školy. V��ím, že ob� tyto investi�ní akce se p�íští rok uskute�ní. 

          Karel Dostálek 

PO�ÁDEK V OBCI A JEHO OKOLÍ 
Op�t apeluji na Vás, na všechny ob�any naší obce, abyste udržovali po�ádek v obci. Nepo�ádek 

kolem komunikací a hlavn� kolem kontejner� na t�íd�ný odpad se zv�tšuje. Bohužel ale také p�ibývá 
odhozených papír� a PET lahví v krásném okolním lese. Dokonce se našla u zadní �ásti SRBA 
SERVISU v lese velká igelitová taška plná vnit�ností, zbytk� vyma�kaných malin a dalších domácích 
potravinových zbytk�. Bu�te všímaví a nebojte se ob�ana, který nepo�ádek zp�sobuje, nahlásit na 
OÚ. P�edem Vám d�kuji za spolupráci. 

          Karel Dostálek 

ZÁBRANY PROTI NAJÍŽD�NÍ NA STROMY UPROST�ED OBCE 
P�ed n�kolika lety zrekonstruovaná �ást ulice Pražské p�sobí jako celkem p�kná �ást naši obce. 

Bohužel n�které okrasné javory vysázené mezi parkovacími místy se net�ší zcela dobrému zdraví. 
Podle odborník� je to zp�sobeno dv�ma d�vody. Jedním z d�vod� je najížd�ní automobil� na stromy 
a tím poškozování k�ry a druhým chemické ošet�ování komunikace v zimním období. Aby nebylo 
nutno stromy draze vym�nit, je nutno se tímto problémem zabývat. Díky velmi napnutému rozpo�tu 
zejména kv�li �ešením problém� s vodou se snažíme tuto záležitost vy�ešit pokud možno co 
nejlevn�jším zp�sobem. Z n�kolika možností jsme se rozhodli pro nelevn�jší variantu d�ev�ných 
zábran proti najížd�ní aut. Za krátkou dobu, co zábrany u stromk� stojí, jsem se setkal s mnoha názory 
na tyto zábrany od zcela kladných po úpln� záporné, dokonce jich hned pár dní po instalaci bylo 
n�kolik poni�eno. S odstupem doby musím uznat, že svojí funkci bez výjimky plní a automobily na 
stromky nenajížd�jí. Dalším krokem bude pochopiteln� �ešení druhé �ásti, chemického poškozování 
strom� posypem silnice. Okolo javor� by m�ly být vysázené kv�tiny, které tento problém pomáhají 
�ešit a �istí p�du v okolí strom� od soli.  

Budeme velmi rádi za jakékoliv nám�ty a nápady na realizaci zábran okolo stromk� tak, aby 
centrum obce vypadalo pokud možno co nejlépe. V p�ípad�, že najdeme takové �ešení, které bude 
možné realizovat i po finan�ní stránce, budeme velmi rádi, když bude centrum obce vypadat tak, aby 
se líbilo opravdu všem našim ob�an�m. 

Jan Vorel 

 

Reakce pana Bed�icha Kova�íka na d�ní okolo 
vody v obci - uve�ejn�no i v minulé Zvonici 

Pane Karle Dostálku! 

Byly doby, kdy bych napsal Vážený, možná i Velevážený, ale po p�e�tení dvou �lánk� starosty 
obce mne toto mín�ní velice rychle opustilo. Nejsem ten Kova�ík, který si m�že p�e�íst Vergilia v 
originále, jsem rodák z této vesnice, ale ne hlupák, jak Ty ze mne d�láš v 5. a 6. �ísle Zvonice. 

P�edem bych rád poznamenal, že v Hubertusu byl institut p�edsednictva vlády �eskoslovenské 
socialistické republiky, ve které byli zastoupeni �lenové �eskoslovenské strany lidové, nestraníci, 
komunisté a není tedy pravda, jak píšeš Ty, pouze KS�. Jestliže z této obce d�láš bolševické hnízdo, 
tak m� víc než dost urážíš. 



6 

V jiném �lánku píšeš, že vodovod z Bani na Jílovišt� by stál 30 až 50 milion� K�, což 
považuji za další nehoráznou lež v��i mn�. K otázce vody bych cht�l poznamenat následující. 

Když se za�al v letech 1960-61 budovat vodovod v této obci, byl p�edsedou MNV pan J. 
Baumruk a p�edsedou F.K. pan Josef Filek, který m�l na vybudování vodovodu nejv�tší zásluhu, ale 
hlavn� ud�lal dobrou v�c pro obec. V té dob� byla nam��ena vydatnost „obecního" vrtu 3,8 - 4,0 1 
velmi dobré vody za 1 vte�inu p�i hloubce Nautily cca 80 m. Ihned u vrtu se postavila úpravna vody, 
ve které bylo trochu písku, �erpadla a ob�as se p�imíchávalo trochu chloru. Všichni ob�ané Jílovišt� 
byli na toto dílo hrdí, nebo� žádná z katastráln� sousedících obcí (Ban�, Lipence, Dolní Mokropsy, 
Horní Mokropsy, Všenory, �ernolice, 	itka, Lísnice, Klínec, Trnová, Skochovice, Vrané nad 
Vltavou, osada Strnady) tehdy sv�j vlastní vodovod nem�la. 

B�hem n�kolika let se zvýšil po�et obyvatel i rodinných domk� a tedy i spot�eba vody. Proto 
bylo rozhodnuto vybudovat dva tzv. zá�ezy u Ruky a na Jeptišce a zapojit je do úpravny. Když jsem se 
p�ipojil na místní vodovod, platil jsem ro�n� za vodu 115 K�s. Je jasné, že tyto doby jsou nenávratn� 
pry�, ale vody odebírám stále stejn�. Po roce 1990 bylo nutné zdroj pitné vody posílit, protože se 
po�et obyvatel zvýšil nejmén� o 200. Bylo tedy rozhodnuto vyvrtat nový zdroj poblíž zá�ezu na 
Jeptišce, jenže se zjistilo, že voda obsahuje vysoké množství železa a zdroj nesmí být napojen na 
úpravnu. Na míst� úpravny se tedy postavila nová �isti�ka, která i se studnou stála obec cca 6 milion� 
K�s. 

V dnešní dob� se op�t zápasí s nedostatkem pitné vody (viz tém�� každé �íslo Zvonice). 
Podle mého názoru rozhodnutí ud�lat nové vrty, a� už pr�zkumné nebo nepr�zkumné, bude 
stát obec zase nehorázné peníze. Jak píšeš ve Zvonici, �iní hrubý odhad 8 milion� K�, ale za 3 
nebo 4 roky to zase nebude sta�it. Nemohu pochopit, pro� se nerozhodne, nebo komu to vadí, 
vybudovat p�ívod vody do našeho vodojemu z Prahy, aby byl problém nedostatku vody 
vy�ešen natrvalo. 

Projekt, který byl vypracován p�ed 4 nebo 5 lety (Ban� - Jílovišt� - Všenory - 	itka) zaru�en� 
stál dost pen�z a te� je nerealizovatelný a leží v šuplíku. Ti projektanti, kte�í ho navrhovali, koukali 
spíše na peníze pro sebe, nebo� z projektu za 13 milion� K� by m�li mí�, než z projektu za 50 milion� 
K�. V žádném p�ípad� je nezajímalo, jestli bude nutno kácet stovky strom� nebo jen 5 strom�. 

Pražský vodovod kon�í p�ed Esama n�kde nad domkem paní Taterové, odkud je na Cukrák k 
vodojemu cca 2 700 m. Na tento vodovod se lze napojit potrubím o pr�m�ru 350 mm a vést ho 
vhodn�jší trasou, než jakou uvažovali zpracovatelé projektu. Vodovod by mohl vést vrchem p�es most 
a pokra�ovat k bývalé školce, nebo kde se fikalo u Matoušovic polí, dále okolo školky Výzkumného 
ústavu lesního hospodá�ství a myslivosti, v. v. i., pod elektrovodem, okolo spáleništ� k Cukráku a 
vodojemu. To je podle mne nejkratší cesta a možná by se musely porazit jen dva nebo t�i stromy, jinak 
by bylo možno vést potrubí jen po lesní cest�. Pr�zkumn� jsem se ptal pana Karla Kabrny, kolik by to 
stálo a odpov�� zní 5 000 K�/bm (vyhrabat, položit potrubí, zahrnout), tj. v�etn� potrubí celkem cca 
13 milion� K�. 

Jestli bude realizována stavba fitcentra a podle r�zných informací má �init rozpo�et kolem 300 
milion� K�, tak bude mít objekt z�ejm� dost velkou spot�ebu vody. Po�et obyvatel je již nyní cca 600 
trvale bydlících a dalších 100 p�edstavuje celní škola. Fitcentrum bude p�edstavovat další nár�st lidí. 
Nevidím d�vod, pro� by investor nemohl dát na tento p�ivad�� nap�. 10 milion� K�. Z obecního 
rozpo�tu by se doplatila zbývající �ást a ješt� by n�jaký ten milion zbyl, Ty bys obec nemusel 
zadlužovat a 365 dní v roce bys m�l od starostí s vodou klid a stálý p�ítok by byl 100% zajišt�n. Až se 
budou chtít napojit další obce, mohou to na vlastní náklady u�init kdykoli a jak budou samy chtít. 

Jestli tedy chceš vstoupit do d�jin této obce n�jakým záslužným �inem, za�i�, aby byla tato 
stavba vodovodu úsp�šn� realizována. 

Bed�ich Kova�ík  
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Rozbor vody 
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Oslavy 70. výro�í založení Sboru dobrovolných 
hasi�� v Jílovišti v sobotu 25. srpna 2007 

Program : 
              8.30     - budí�ek místním rozhlasem 

 9.00 –   9.45     - vítání host� 

        10.00 – 10.30     - odchod na slavnostní Valnou hromadu 

        10.30 – 12.00     - slavnostní Valná hromada 

          9.00 – 12.00     - výstavka k �innosti a historii sboru v hasi�ské zbrojnici 

        13.00 – 17.30     - sout�ž v požárním sportu  *  muži nad 40 let 

                                                                                *  ženy nad 30 let 

                                   - ukázky techniky a �innosti Hasi�ského záchranného sboru �R 

                                      a integrovaného záchranného systému 

        Odpoledním programem bude provázet západo�eská myslivecká kapela ATLAS.    

                          V pr�b�hu odpoledne bude probíhat bohatá tombola . 

20.00  -   spole�enský ve�er v pizzerii U Hastrmana /ve�erem provází SDRUŽVOLTÓN/ 

                         Po celý den bude zajišt�na možnost bohatého ob�erstvení.   

     

        Srde�n� zveme všechny p�íznivce hasi�ského sboru a dobré zábavy 

           k p�íjemnému strávení sobotního odpoledne 25. srpna 2007 ! 
 

To vše by nešlo zajistit  bez ob�tavé práce �len�, podpory obecního ú�adu a finan�ního p�isp�ní 
oslovených  sponzor�. Moc d�kujeme. 

Na úprav� terénu v bývalém pionýrském tábo�e, kde budou také oslavy probíhat, odpracovali 
naši hasi�i hodn� hodin. P�ij�te se podívat, jak d�íve zaplevelené místo prokouklo. Ur�it� vás bude 
inspirovat k myšlence vytvo�ení místa pro odpo�inek, ale i aktivní sportovn�-rekrea�ní �innost.  

 

               **************************************** 

 
V historických dokumentech máme abecední soupis  �len�, který si vyžádal Okresní výbor 

�eskoslovenského svazu požární ochrany Praha – jih se sídlem na Zbraslavi, v souvislosti s vým�nou  
dosavadních (modrých) �lenských pr�kaz�. 

Má datum 19. 1. 1960 a mezi napsanými jmény poznáme naše spoluob�any, kte�í jsou 
pokra�ovateli zakladatel� Sboru dobrovolných hasi�� v Jílovišti, které jsme si p�ipomenuli ve Zvonici 
�.2/2007, ale i sou�asnými  �leny sboru. 
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Baumruk Jan              nar.12.12.1929      d�lník                                                   1947 

Cvr�ek Antonín         nar.   1 .4.1925      �len JZD                                                        1947 

Cvr�ek Karel             nar. 13. 8.1922      agronom                                                       1952 

Dvo�ák Antonín         nar. 25.2.1905      d�lník                                                           1937 

Dvo�ák Miloslav         nar. 12.5.1936      záme�ník                                                     1952 

Hrubý Miroslav          nar.  25.2.1929      d�lník                                                           1958 

Hude�ek Václav         nar. 17.9.1912       �editel                                                           1937 

Hude�ek Václav         nar. 31.5.1940       automechanik                                              1958 

Ko�ous Josef             nar. 24. 8.1908      záme�ník                                                 1937 

Kova�ík Bed�ich        nar. 11. 1.1939       závozník                                                    1958 

Krása František         nar. 23.3.1911         �len JZD                                                   1937 

Krišt�fek Antonín     nar. 5.5.1905           cestá�                                            1941 

Kubát Jan                  nar. 7.8.1914           automechanik                                         1941 

Kubát Zden�k           nar. 19.10.1940       automechanik /nyní na vojenské �in. služb�/ 1958 

Liška Miroslav          nar. 2.4.1913           zedník                                                     1952 

Marek Karel              nar. 5.7.1936            �idi�                                                            1952 

Obermajer Jaroslav   nar. 9.11.1921          ú�edník                                                       1952 

Sudík Jaroslav           nar. 19.6.1939          soustružník  /nyní na vojenské �in. služb�/ 1958 

Šicha Ji�í                   nar. 11.7.1926          horník                                                 1952 

Špa�ek František      nar. 16.1.1940           mechanik   /nyní na vojenské �in. služb�/   1958 

Špa�ek Jaroslav        (dopsán bez údaj�)                            

Špa�ek Karel             nar. 3. 7. 1940          �len JZD /nyní na vojenské �in. služb�/       1958 

Špa�ek Miloslav        nar. 7.12.1931          SNB                                                       1947 

Šindelá� Karel            nar.20.1.1892            d�chodce                                                 1937 

Šmíd Václav               nar. 31.10.1936        záme�ník                                                   1958 

Vápeník Jaroslav        nar. 25.3.1917          zedník                                                         1952 

Vejm�lek Miloš          nar. 4.2.1927            automechanik                                            1947 

Vartecký František    (dopsán bez údaj�) 

Vl�ek František          nar. 18.8.1922          záme�ník                                                  1941 

Ptá�ek Josef                nar. 6.1.1906            �idi�                                                       1937 

Noví �lenové: 

�ámský Jaroslav        tesa�                                                                                1959 

Marek Antonín          u�e� zednický                                                                      1960 

Svoboda Eduard         kucha�                                                                                     1959 

 

Ze seznamu je patrné, že již n�kte�í zakládající �lenové sboru chybí, ale jejich místo zaplnili 
další hasi�i. 
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Je tomu tak stále. N�kte�í odcházejí, jiní se aktivn� zapojují. P�áli bychom si, aby t�ch, co 
„p�iloží ruku k dílu“ když je pot�eba, p�ibývalo. 

 

                                                                                                              Fatková. 

Hasi�i 
  V pond�lí 6.8.2007 se na smute�ním ob�adu naposled rozlou�ili hasi�i našeho okresu 

                                    s panem Petrem Jind�ichem,  

  který stál dlouhé roky v �ele Okresního sdružení hasi��  �ech Moravy a Slezska okresu  

  Praha – západ jako jeho starosta. 

 Osobitá postava v modrošedé uniform� z�stane navždy ve vzpomínkách t�ch, kte�í ho znali. 

 

 �est jeho památce ! 

 

                                                  

Fotografie z letních požár� 
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Sportovci 
Jílovišt� bude mít nové upravené h�išt� 
Již od konce fotbalové sezóny probíhají na našem fotbalovém h�išti zm�ny. H�išti byly p�idány  

metry na délku. Nezv�tšila se snad ani tolik hrací plocha, jako prostor za brankou tak, aby vyhovoval 
normám. Hlavní výhodou úprav h�išt� je zcela nový travnatý povrch, který se pomalou�ku již za�íná 
zelenat. Aby však tráva doznala správné síly, není možné na h�išti na podzim hrát. Podzimní �ást 
fotbalové sezony tak naši fotbalisté odehrají své domácí zápasy na h�išti v Klínci. P�ij�me je pod 
podpo�it aby se tam cítili opravdu jako doma. 

          Jan Vorel 

 

Tabulka p�evzata z Klíneckých novin 

 

Turistická dobrodružství v novém školním roce 
Nový školní rok se již nezadržiteln� blíží a spole�n� s ním i další výlety za poznáním naší 

krásné p�írody. V pr�b�hu letošního podzimu p�ipravujeme n�kolik delších, celodenních, výlet� za 
poznáním p�írodních krás do �eského krasu �i brdských les�. První sch�zka turistického kroužku bude 
1.9., poslední sobotu p�ed za�átkem školního roku, od 9:00 u d�tského h�išt�. Spole�n� s Jaruškou 
Šmídovou se na všechny velmi t�šíme 

          Jan Vorel 

 

Kam za kulturou, sportem, zábavou  
 

  1. 9. 2007    -  festival  C e s t y   -  	evnice ,  p�ed Záme�kem 

  8. 9.-  9. 9. 2007     -  H r n � í � s k é   t r h y   - Beroun nám�stí 

15. 9.  2007    - výro�í  K l í � k u ,  	evnice – Les�ák, od 14,00 hodin 

15. 9. 2007    –  II. r y b á � s k é   z á v o d y  – Lážovice 

29. 9 – 30. 9. 2007   -  K a r l š t e j n s k é    v i n o b r a n í  - Karlštejn 
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Informace pro ob�any 
 

Vítání  nových  ob�ánk�  a  prv�ák�  z  Jílovišt� 
bude v sobotu  8. zá�í  2007  

od 15.30  hodin 
 v  hasi�ské  zbrojnici  v  Jílovišti. 

 

Podle údaj� matriky se t�šíme na t�i nové ob�ánky. U školá�k� je po�et skoro vždy nejistý, 
protože d�ti mívají odklad za�átku povinné školní docházky. Máme-li v Jílovišti také ješt� další 
d�ti�ky, které nemají v obci trvalý pobyt, ale žijí mezi námi a malé slavnosti se cht�jí zú�astnit, 
p�ihlaste se na OÚ u paní  M. Šedivé do 5. zá�í 2007. 

Fatková za obec Jílovišt� 

 

St�edo�eské obce testují nový systém sb�ru 
elektroodpadu 

 

Jílovišt� (u Prahy) 9. srpna (�TK) - Deset st�edo�eských obcí testuje nový zp�sob sb�ru 

elektroodpadu. V p�ti z nich se nedávno objevily speciální kontejnery na vy�azené elektroza�ízení, 

které se podobají popelnicím na t�íd�né plasty, sklo nebo papír. Je to první podobné za�ízení nejen v 

�esku, ale i v Evrop�, �ekl dnes noviná��m Jan Vrba, jednatel neziskové spole�nosti Asekol, která 

provozuje kolektivní systém zp�tného odb�ru elektroza�ízení.  

Obyvatelé druhé poloviny testovaných obcí mohou díky projektu odevzdávat elektroodpad 
jednou m�sí�n� do mobilního kontejneru s obsluhou. Snahou je porovnat efektivnost obou zp�sob� 
likvidace vysloužilých elektroza�ízení. Je to sou�ást pilotního projektu, jehož cílem je zvýšit sb�r 
vy�azených elektrických za�ízení ve st�edo�eských obcích do 1000 obyvatel.  

Ve St�edo�eském kraji žije v obcích do 1000 obyvatel skoro 40 procent lidí, to je nejvíc v 
�esku, zd�vodnil Vrba, pro� si pro pilotní projekt vybrali St�edo�eský kraj. Speciální nádoby na 
elektroodpad by se podle n�j m�ly postupn� rozší�it do celé republiky.  

 
Podle Vrby nyní odevzdá každý �ech ro�n� ke zp�tnému odb�ru v pr�m�ru dva kilogramy 

vysloužilých elektroza�ízení. P�íští rok by to ale m�l být podle sm�rnice Evropské unie dvojnásobek. 

Vrba je p�esv�d�en o tom, že se toho poda�í dosáhnout. Zatímco v roce 2005 byla pr�m�rná m�sí�ní 

hmotnost odebraných vysloužilých elektrospot�ebi�� 44 tun, loni se zvýšila tém�� jedenáctinásobn� na 

483 tun, �ekl.  
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Jednou z obcí zapojených do pilotního projektu je Jílovišt�. Místostarosta Jan Vorel o�ekává, 

že by rozší�ení t�íd�ného sb�ru m�lo snížit náklady na likvidaci komunálního odpadu v obci až o deset 

procent, to je o 50.000 korun ro�n�. "Kontejner je tu asi týden a už se pomalu napl�uje. Reakce 

ob�an� jsou dobré," dodal.  

Pilotní projekt pod záštitou St�edo�eského kraje organizuje spole�nost Safina, která pat�í mezi 

významné zpracovatele materiál� s obsahem drahých a neželezných kov�. Ve Vestci u Prahy má linku 

na zpracování elektroodpadu s ro�ní kapacitou 10.000 tun, loni na ní zpracovala p�es 1500 tun. Podle 

marketingového �editele Tomáše Mydla�íka by se investice m�la vrátit zhruba do p�ti let.  

Podle �ervencového pr�zkumu Asekolu, v n�mž oslovil 100 obyvatel malých st�edo�eských 

obcí, �tvrtina lidí hází vysloužilá elektroza�ízení do popelnic, šestina je skladuje doma a tém�� 

polovina je odloží do sb�rného dvora nebo p�i svozu. Z ankety také vyplynulo, že 40 procent ob�an� 

neví, jak se ve vlastní obci elektroodpadu zbavit.  

CTK, Jaroslava T�mová snm 
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Vejvodova Zbraslav 
 

      VEJVODOVA ZBRASLAV 
Mezinárodní festival malých dechových orchestr� 

       21.09. - 23.09.2007 
 

Ve dnech 21. – 23. 9.2007 se uskute�ní již dvanáctý ro�ník tohoto festivalu. Cílem festivalu je 
propagace �eské hudební tvorby a p�ipomenutí díla zbraslavského rodáka Jaromíra Vejvody a jeho 
p�ínosu do oblasti �eské dechovky. Uspo�ádáním ve�ejných vystoupení orchestr� v okolí a tím 
zapojení co nejv�tšího množství obyvatel do kulturního d�ní. 

Letošního ro�níku festivalu se ú�astní orchestry z �eské republiky, N�mecka, Švýcarska a 
Rakouska. 

Již tradi�n� se v pátek v podve�er rozjedou kapely do okolí Zbraslavi, aby pozvaly p�íznivce 
této muziky na sobotní a ned�lní program na Zbraslav (od 16,30 v Davli, od 17,00 v Radotín�, v 
Jílovišti, ve Vraném nad Vltavou a od 18,00 hod. v Klínci, od 17,30 na Zbraslavském nám�stí). 

Srde�n� Vás zveme na vystoupení dechového orchestru „Blaskapelle JANTAR“ ze 
Švýcarska v pátek 21.09. v 17,00 hod. na „cvi�ném h�išti“ na Jílovišti. 

V sobotu od 10,00 hod. se v �erném divadle Ji�ího Srnce uskute�ní sout�žní vystoupení 
orchestr�. Sou�asn� se sout�ží budou probíhat ve stanu na Zbraslavském nám�stí vystoupení 
orchestr�. Na festivalu zazní skladby nejen autor�, kte�í tvo�í základy této muziky, ale i autor� 
sou�asných.  

Divácky atraktivní podívanou bude v sobotu mažoretková show od 14,00 hod. na h�išti TJ 
Sokol Zbraslav a také pr�vod orchestr� s mažoretkami, který skon�í na Zbraslavském nám�stí jejich 
spole�ným vystoupením. P�i koncertu  se ve festivalovém stanu  p�edvede Vejvodova kapela pod 
taktovkou Josefa Vejvody a jeho dcery Moniky a budou vyhlášeny výsledky sout�že.  

Sobotní ve�er zakon�í trojnásobný vít�z festivalu, orchestr K�ídlovanka. Ned�lní dopolední 
matiné bude ve stanu na Zbraslavském nám�stí rozlou�ením s letošním ro�níkem.  

or-fea spol. s r.o. Praha 

Závod Zbraslav Jílovišt� 
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Stejn� jako každý rok se na za�átku zá�í uskute�ní pravidelný závod do vrchu. Jedná se o 
nejstarší závod do vrchu na sv�t�, závod Zbraslav – Jílovišt�. Dne 8.9.2007 se uskute�ní již 40. ro�ník 
jízdy do vrchu historických vozidel. V rámci úspor schválilo naše zastupitelstvo na tento závod 
p�ísp�vek oproti p�vodn� v rozpo�tu plánovaným 30 000 K� pouze 10 000 K�. Náš starosta p�ivítá 
závodníky spole�n� se zbraslavskou starostkou. Bohužel se v naší obci nenašla možnost po�ádání 
spole�enského ve�era a ubytování pro jezdce. Závod tak bude op�t kon�it na Baních u mostu. Podívat 
se na historická vozidla bude tak pravd�podobn� možné pouze na zbraslavském nám�stí nebo na trase 
závodu. P�esto ale v��ím tomu, že vydáte-li se na Zbraslav �i Ban� shlédnout stará auta a motocykly, 
bude sobota 8.zá�i zajímav� stráveným dnem v duchu historických vozidel. 

          Jan Vorel 

 

Program závodu: 

8:00 – 11:00  P�ejímka vozidel 

8:00 – 12:45  Výstava vozidel na nám�stí ve Zbraslavi 

11:30 – 12:00  Rozhovor s jezdci 

   P�ivítání jezdc� starostou m�sta Zbraslavi a Jílovišt� 

13:00 – 16:30  Absolvování první a druhé m��ené jízdy 

19:00 – 22:00  Slavnostní ve�e�e 

   Vyhlášení výsledk� 

   Slavnostní ve�er 

 

 

 
 



  

Sbor dobrovolných hasi�� Jílovišt� 
 

po�ádá v sobotu 25. 8. 2007 
v hasi�sko-sportovním  areálu 

pod fotbalovým h�išt�m 
 

oslavy 70. výro�í založení sboru 
 

Srde�n� zveme všechny p�íznivce hasi�ského sboru a dobré zábavy k p�íjemnému strávení sobotního odpoledne. 
 

Program oslav: 
 8:30   - budí�ek místním rozhlasem 
9:00  -  9:45  - vítání host� 
10:00 - 10:30  - odchod na slavnostní sch�zi 
10:30 - 12:00  - slavnostní sch�ze 
9:00 - 12:00 - výstava k �innosti a historii sboru v hasi�ské    
.                      zbrojnici 

13:00 - 17:30  - sout�ž v požárním sportu   -     muži nad 40 let 
                                                                                  -      ženy nad 30 let 

- vystoupení mladých hasi�� 
- ukázky techniky a �innosti Hasi�ského záchranného sboru �R 

                           a integrovaného záchranného systému  
 
 

Odpoledním programem Vás bude provázet  Západo�eská myslivecká kapela ATLAS. 
V pr�b�hu odpoledne bude probíhat bohatá tombola. 
 

20:00 –  spole�enský ve�er v restauraci u Hastrmana  
 ve�erem provází SDRUŽVOLTÓN 

 
Po celý den bude zajišt�na možnost bohatého ob�erstvení. 
 
 
Sbor dobrovolných hasi�� d�kuje sponzor�m za darované finan�ní prost�edky  
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