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Vážení spoluobčané,

nemohu začít jinak, než poděkováním všem
občanům Jíloviště, kteří se přes přívalový liják
dostavili dne 29. 6. do Restaurace Spark a pod-
pořili stanovisko obce ke třem hlavním nesmys-
lům studie ŘSD o úpravách na I/4, a sice zrušení
nájezdu na Prahu, zbudování doprovodné
komunikace a zrušení autobusových zastávek.
Zástupci ŘSD a firmy Pudis, která celou studii
vytvořila, byli doslova šokováni účastí občanů
a zjevně prezentaci nezvládli. Takto to pojmeno-
val i pan ministr dopravy Dan Ťok na setkání se starosty dne 18. 7.,
kde se za tento „nešťastný způsob prezentace“ omluvil, a jak už
víme, přinesl zásadní dohodu, že se sjezd rušit nebude. Znovu
jsme jako občané prokázali, že když jde o společnou věc, umíme
držet spolu, a za to všem děkuji.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE A ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA: 

èVeřejná prezentace studie D4 SOKP-ŘITKA, pro-
věření parametrů a návrh stavebních úprav
komunikace D4 od nájezdu okruhu po Řitku,
celkem cca 14,5 km

Firma Pudis prezentovala společně s ŘSD studii úprav na I/4
v Restauraci Spark 29. 6. za účasti starostů, Ministerstva dopravy,
Černošic, MHMP, Policie, Ropidu, TSK a dalších statutárních
zástupců. Prezentace se zúčastnilo rovněž cca 100 občanů Jíloviště.
Projektový manažer firmy Pudis, pan Merta, seznámil s důvody,
které vedly k zadání zpracování studie jedná se o administrativní
krok, tj. zákonem zrušení rychlostních komunikací a jejich převe-
dení na dálnice. Studie má za úkol:
nOdstranit bezpečnostní rizika na tomto úseku
nNavrhnout opatření, která budou v souladu s normovými

parametry dálnice 
nPosunout D4 do Lahovic k okruhu D0 (D4 dnes začíná na JZ

konci Jíloviště), a to přesto, že stávající systém provozu silnice
první třídy I/4 funguje a vyhovuje občanům

nZvýšení rychlosti v tomto úseku, omezení tzv. pomalé dopravy
(cyklistika, zemědělská technika apod.)

Opatření, která se týkají přímo Jíloviště:
nZrušení sjezdu na Prahu pod Všenorským mostem, protože

stávající napojovací pruh nevyhovuje v normových para-
metrech

nZbudování obslužné doprovodné komunikace v úseku Na
Baních – Jíloviště

nZrušení všech 6 autobusových zastávek na dálnici a převe-

dení zastávek do obce na Pražskou
nZřízení přestupních stanic expresních linek

před Cukrárnou Stáňa

Reakce starosty Jíloviště – v kostce:
n Studie zpracovaná bez projednávání s obcemi
nŘSD je příspěvková organizace - nemůže

postupovat proti názorům občanů
n Studie už vznikla v roce 2015, oficiálně byl

podklad předán ŘSD projektantovi přestavby
areálu Cinema Palace v Jílovišti v lednu 2017

n Studie převádí dopravu do centra obce, zátěž
cca 10 tis. aut denně

nŽádáme zachování stávajícího stavu – tj. silnice I. třídy s max.
rychlostí max. 90 km/hod

nŽádáme zachování sjezdu na Prahu pod Všenorským mostem
a prověření max. nájezdové rychlosti pro stávající připojovací
pruh 

nŘešit jeho rozšíření a prodloužení, nikoliv jeho rušení
nZabývat se výjimkami – autobusové zastávky lze umístit na

dálnici v prostoru odpočívek navrhnout další odpočívky na D4
nNavrhovaná řešení ve studii jsou v rozporu s národní strategií

dopravní bezpečnosti zejména v obcích, kdy se budují
obchvaty a využívají se stávající komunikace a nepřivádějí se
auta do středu obcí

nPožadavek minimalizace dopadů na zdraví občanů, omezení
hlukových, imisních limitů 

nNesouhlas Jíloviště se změnou ÚP, s výsledky EIA, které jsou
podmínkou realizace návrhů

nPožadavek opuštění návrhu studie a hledání jiných řešení
nVytvoření pracovní skupiny, která bude problémové návrhy

řešit.

Kromě starosty Řitky, pana Abbida, který víceméně záměr ŘSD
obhajoval, byli ostatní přítomní (zástupce Magistrátu hlavního
města Prahy, starostové okolních obcí, zástupce Integrované
dopravy Středočeského kraje, zástupci Odboru dopravy a územ-
ního plánování Černošic) proti návrhům studie a podpořili poža-
davky Jíloviště. 

Zástupce Magistrátu hl. m. Prahy konstatoval, že studie je v roz-
poru se zásadami rozvoje Prahy, byly vypracovány územně pláno-
vací podklady (2-3 roky zpět) a nikdo z ŘSD je nepřipomínkoval,
IPR dává stanoviska investorům – např. v Lipencích, rozvoje
v časových horizontech 15 let, studie mění výrazně např. MÚK
Zbraslav – střed proti územnímu plánu Prahy.

Pan Radek Hejna, MČ Zbraslav, nazval studii extrémem, ke kte-
rému nesmí dojít přesměrování dopravy do obcí!

Slovo starosty



èCo následovalo po prezentaci studie?
Pochopili jsme, že ŘSD myslí realizaci svých nesmyslů skutečně
vážně a rozhodli jsme se zapojit média a politiky.
nDne 10. 7. odvysílala ČT 1 reportáž v pořadu Události v regio-

nech, viz:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-
v-regionech-praha/217411000140710-udalosti-v-regionech/
n 15. 7. se objevily články v novinách, které stále obhajovaly

oprávněnost zrušení nájezdu na Prahu, např.:
http://praha.idnes.cz/prodlouzeni-dalnice-d4-k-praze-dk2-
/praha-zpravy.aspx?c=A170715_2338934_praha-zpravy_kvi

èSchůzka dne 18. 7. v Hotelu Palace Cinema 
Společně s paní starostkou Markétou Polívkovou z Klínce jsme již
počátkem června oslovili všech 6 lídrů parlamentních stran
Středočeského kraje, které kandidují do parlamentu s žádostí
o pomoc se zamýšleným rušením sjezdu na Prahu. Reagovala
pouze strana ANO, která navrhla uskutečnit setkání s dotčenými
starosty v Jílovišti. Na tomto místě bych rád poděkoval panu Pavlu
Teličkovi za jeho osobní angažovanost za uskutečnění této
schůzky.

K setkání došlo 18. 7. a zúčastnili se ho: předseda hnutí ANO - pan
Andrej Babiš, ministr dopravy – pan Dan Ťok, dále zástupci ŘSD,
Pudisu, zástupci podnikatelů a občanů Jíloviště. Zde je stručný
popis této schůzky:

Starosta obce Jíloviště ing. Vladimír Dlouhý zahájil schůzku infor-
mací o navrhovaných úpravách, prezentovaných ve studii společ-
nosti PUDIS a.s., se kterou projektant seznámil zástupce obcí
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Pan Jareš (Středočeský kraj) - realizace studie by rozbila plně
funkční a vyhovující systém integrované dopravy v regionu.
Prodloužily by se dojezdové časy a neúměrně by se zvýšily
i náklady na dopravu pro obce v regionu.

Převážil názor, že nejlepším řešením by bylo zachovat stav komu-
nikace I/4 tak, jak je.
nV diskusi vystoupila i paní poslankyně Věra Kovářová za TOP09

(Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj), která potvrdila,
že ŘSD nekomunikuje s obcemi, kde by se mělo začít, nejprve si
mělo ŘSD zjistit, co občany nejvíce trápí a z těchto podkladů
vycházet při navrhování tras a úprav silnic chybí komunikace
i s orgány státní správy, nerespektují se zásady územního roz-
voje Středočeského kraje, územní plány obcí, má obecně špat-
nou zkušenost s jednáními s ŘSD.

Předpokládaný další postup:
nŘSD rozešle oficiální verzi studie všem dotčeným orgánům,

obcím, institucím (stalo se 17. 7.)
n Tyto se budou mít možnost ke studii písemně vyjádřit 

(do 18. 8.)
n Studie bude zveřejněna, takže se budou moci vyjádřit

i občané (je k dispozici na webu Jíloviště, v plném rozsahu
na OÚ)

nPředpokládá se vznik pracovní skupiny, která začne řešit pro-
blémové body studie (komise je založena a sejde se 21. 8.
na prvním jednání)

nProběhne veřejné projednání případných změn, které budou
navrženy (až po zapracování změn)
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Mníšeckého regionu na setkání dne 29. 6. 2017 v Restauraci Spark
v Jílovišti. Po diskusi a připomínkách došlo k následující dohodě,
kterou prezentoval ministr dopravy, pan ing. Dan Ťok:
nDůvody, které vedly k vypracování studie a záměrem ŘDS na

zlepšení bezpečnosti provozu silnice I/4 
nNení jeho záměrem prosazovat úpravy stávající silnice I. třídy

v rozporu s požadavky obyvatel Jíloviště a dalších obcí regionu 
nNebude zrušen stávající nájezd na I/4 v Jílovišti
nNebude realizována doprovodná komunikace mezi Jílovištěm

a městskou částí Zbraslav, pokud si to občané nepřejí
nV další fázi studie budou prověřeny možnosti stavebních

úprav stávající silnice I/4 ke zvýšení bezpečnosti provozu,
zachování zastávek PID, zlepšení plynulosti dopravy k okruhu
D0

nDalší fáze studie prověří možnosti řešení, která budou v maxi-
mální míře respektovat stávající normy

nBude sestavena pracovní skupina ze zástupců obcí regionu,
zpracovatele studie, ŘSD, ministerstva dopravy

nProblémy se zatížením komunikací v Praze nemůže řešit MD,
ale Magistrát hl. m. Prahy zejména dobudováním vnitřního
městského okruhu

Schůzky se zúčastnili zástupci médií: ČTK a Mladá Fronta Dnes,
kterým poskytli ministr dopravy a starosta obce Jíloviště rozhovor.
Následně se informace o dohodě s panem ministrem objevily
v médiích:
http://www.ceskenoviny.cz/…/tok-najezd-u-jiloviste-…/1507597
http://www.ceskatelevize.cz/…/217411000140710-…/video/556078
http://praha.idnes.cz/dalnice-strakonick…/praha-zpravy.aspx…

Ťok: Nájezd u Jíloviště a zastávky 
na Strakonické se rušit nebudou

Aktualizace: 18. 07. 2017 17:03 Vydáno: 18. 07. 2017, 11:55 
Ministr dopravy Dan Ťok. ČTK/Ožana Jaroslav 

A co k tomu říci na závěr? Že zdravý rozum zatím vítězí nad tech-
nokratickým pojetím zavádění změn mířících proti občanům.

Jíloviště (u Prahy) - Nájezd z Jíloviště na hlavní tah I/4 ze Strakonic
na Prahu se rušit nebude a zachovány zůstanou i autobusové
zastávky podél této silnice
Aktuální zprávou k tématu je, že již byla ustavena pracovní sku-
pina, ve které má Jíloviště své zastoupení a která se sejde poprvé
22. 8. V žádném případě nepokládáme věc za vyřešenou
a budeme požadovat přepracování studie a písemné záruky.

è Závěrečný účet a účetní závěrka
Na svém 36. zasedání zastupitelstvo schválilo závěrečný účet
obce a účetní závěrku za rok 2016. Obec hospodařila v roce 2016
s příjmy ve výši 20 916 637,- Kč ( o cca 700 tis. Kč méně než v roce
2015), výdaje byly 19 694 114,- Kč (o cca 7,5 mil. Kč méně než
v roce 2015). Při předběžném přezkoumání hospodaření obce za
rok 2016 , které proběhlo na obecním úřadě 29. 9. 2016 i závě-
rečné kontrole za rok 2016 dne 27. 4. 2016 nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky.

è Zahájení rekonstrukce ulice Na Plazích
Začala rekonstrukce ulice Na Plazích. Jelikož se jedná o jedno-
směrnou komunikaci, je stavba spojena s dopravním omezením,
o kterém byli všichni zde bydlící informováni. Prosíme spoluob-
čany o trpělivost a toleranci při stavbě, udělat se to prostě musí.
Výsledkem bude další zrekonstruovaná silnice, která určitě zvýší
komfort příjezdu k domovu dotčených nemovitostí.

Předpokládané ukončení rekonstrukce je v říjnu 2017. 
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è Zkušební provoz
ČOV

ČOV byla převzata od dodava-
tele a uvedena do zkušebního
provozu, který předpoklá-
dáme ukončit za 3 měsíce,
takže do konce listopadu by
měla proběhnout kolaudce
a uvedení do trvalého pro-
vozu. V této souvislosti bych
rád poděkoval ing. arch.
Doubkové, která celou stavbu
dozorovala za obec a kontrol-
ním dnům, projednávání
dokumentace a všem pracím
spojeným s rekonstrukcí ČOV
věnovala ohromné množství
svého času.

è Podpis smlouvy
s dodavatelem pro-
jektové dokumen-
tace Zahradní a Na
Zvonici

Byla podepsaná smlouva
s dodavatelem projektové
dokumentace ulic Zahradní
a Na Zvonici. Vznikají první
návrhy řešení obou komuni-
kací. Občanům budou před-
staveny pravděpodobně
během září.
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è Další kulturní akce
Srpen a září budou bohaté na kulturní a společenské akce. Kromě
závodu Zbraslav – Jíloviště, budou hasiči slavit 26. 8. 80 let od
svého založení (info uvnitř Zvonice), 10. 9. od 16 hod proběhne
v Restauraci Spark tradiční vítání občánků a 23. 9. se koná tradiční
Posvícení Jíloviště v prostoru fotbalového stadionu. 

Na všechny akce srdečně zveme všechny občany.

è Czechpoint na Poště Partner
Zahájili jsme provoz služby Czechpoint na Poště Jíloviště.
Občané si zde mohou nechat ověřit podpis či nechat vytisknout
ověřené dokumenty z osobních výpisů, rejstříku trestů, karty
řidiče, katastr a ostatní standardní služby obvyklé na jiných mís-
tech. Czechpoint na obecním
úřadě zůstává rovněž v provozu.
Jedná se o další velmi
využívanou službu v Jílovišti.

è Oprava hrobu
Občané nám nahlásili poničený hrob na obecním hřbitově. Jelikož
se hrob nacházel v havarijním stavu a oprava nesnesla odklad,
hrob jsme opravili a nyní jednáme s majiteli o finanční náhradě
této opravy. 

INFORMACE Z OBCE
è Závody historických vozidel do vrchu -

Zbraslav – Jíloviště
Ve dnech 9. – 10. září proběhne v Jílovišti určitě událost roku,
možná i několika let. Jubilejní 50. ročník Závodu historických vozi-
del Zbraslav – Jíloviště. Jak jsme již informovali, účastníci závodu
po dvou soutěžních jízdách absolvují třetí jízdu s cílem Jíloviště,
Hotel Palace Cinema. Očekávaný příjezd automobilů a motocyklů
je v sobotu 9. 9. mezi 16. – 18. hodinou. Auta budou vystavena
v okolí hotelu, a to:
nV sobotu 9. 9. od 18 hod.
nV neděli 10. 10. od 10 do 12 hod.

Důležitá informace: Obec Jíloviště nechala vyrobit putovní pohár
pro nejhezčí automobil nebo motocykl. Hodnotit můžete v sobotu
9. 9. od 18 do 20 hod. Vyhlášení a předání ceny proběhne veřejně
před Hotelem Palace Cinema ihned po skončení hlasování.
Zveme proto všechny občany k účasti na tomto hlasování
(obdoba jako v loňském roce) a samozřejmě všechny zveme, aby
si prohlédli tato výjimečná auta a motocykly.
Se závodem jsou spojeny uzavírky ulic v Jílovišti, o kterých jsme
informovali v minulé Zvonici. Jejich seznam najdete na webu
obce. Vzhledem k uzavírkám komunikací dojde také 9. 9. ke krát-
kodobé výluce autobusové linky 318, a to od 13 do 18 hodin.
Provoz autobusové linky 317 nebude omezen.
Jako tradičně bude doprovodnou akcí od 2. 9. výstava o historii
závodu ve staré hasičské zbrojnici (kaplička sv. Floriána) 
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Prosíme občany, aby:
nDodržovali a respektovali platnou vyhlášku obce 2/2016 a zdr-

želi se hlučných činností v těchto dobách. 

Přehled povolených časů hlučných činností:
pondělí – pátek: mezi 7.00 – 20.00 hod.
sobota: mezi 08 - 18.00 hod.

n Jde zejména o sekání, řezání, vrtání a další hlučné činnosti,
které mohou sousedy obtěžovat.

n V době nočního klidu, tedy mezi 22 – 06 hodinou je povin-
ností každého zachovat klid a omezit hlučné projevy.
Možnost soukromých oslav je možné povolit pouze dodat-
kem vyhlášky. V poslední době se častěji objevují porušení
této vyhlášky a přibylo stížností na chování neukázněných
spoluobčanů, zejména na odpalování zábavné pyrotechniky
po 22. hodině.

Ze zákona 206/2015 Sb. Zákon o pyrotechnických výrobcích je
zakázáno pořádat soukromé ohňostroje v jakoukoli hodinu!!! Kdo
pořádá soukromý ohňostroj – porušuje zákon!

nProsíme tedy spoluobčany, abychom k sobě byli ohleduplní,
a co nechceme, aby nám dělal někdo jiný, nedělejme ani my.
Následující kontakt pokládáme za pouze teoretický a věříme,
že jej nebudeme muset používat.

Po domluvě s Městskou policií Řevnice mohou občané v případě
závažného porušení nočního klidu kontaktovat buď našeho stráž-
níka pana, Petra Koláře: 775 718 588 nebo je možné volat na linku
158, kde existuje koordinace s Městskou policií Řevnice a na místo
bude vyslaná nejbližší hlídka (obvykle Řevnická).

Znovu zdůrazňuji, věřím, že jsme natolik uvědomělí, že na nikoho
nebude nutné nikoho volat.

nPokud máte cokoliv na srdci v souvislosti s chodem obce,
napište mi na mail: dlouhy@jiloviste.cz

è Nové napojení závlahy a přípojné body pro
SDH

Provedli jsme napojení obecní vodárny u hřiště, která se již nyní
nepoužívá pro účely zásobování pitnou vodou na závlahovou
nádrž fotbalistů s dalším propojením na dětské hřiště, mateř-
skou školu s perspektivou závlahy nového sportoviště. Pro
hasiče byly zřízeny 2 kohouty pro napojení hadic k čerpání
přímo do cisteren.

èANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ – www.jiloviste.cz
Otázka „Souhlasíte se zrušením autobusových zastávek na rychlostní komunikaci I4
a jejich nahrazením na nově plánované souběžné komunikaci od Motorestu na Baně
a v obci Jíloviště?“
Výsledky: Ano: 3 Ne: 101 Je mi to jedno: 5

è Probíhá anketa 
Souhlasíte s dopravním omezením v obci Jíloviště dne 9. 9. 2017 v odpoledních hodinách
v souvislosti s 50. ročníkem Závodu historických vozidel Zbraslav - Jíloviště?
Anketa probíhá na webu Jíloviště do 5. 9. 2017.

Přeji příjemný zbytek léta a těším se na vás v srpnu a září u četných společenských akcí
v našem Jílovišti. Vladimír Dlouhý
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Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2016
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trnovském kostelíku byl uveden i v brožurce „Noc kostelů – Praha
a Středočeský kraj“, kterou vydalo při této příležitosti Pražské arci-
biskupství nákladem 37 000 výtisků. Mezi čelními představiteli
veřejného života i církve, kteří převzali záštitu nad Nocí kostelů
bylo i jméno starostky Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzany
Vejvodové, a starostky obce Líšnice, paní Hany Navrátilové.
Na str. 103 pod číslem 266 byl uveden kostel sv. Ducha v Trnové
s tímto programem:

17:00 otevření kostela (zajistili manželé Šedovi z Trnové, protože
R. Kučera byl ještě v práci)

17:30 vystoupení dětí Mateřské školy Jíloviště (bylo moc pěkné
a paní ředitelka Mgr. Dana Petráková přidala ve svém podání

Mše svatá v sobotu 10. 6. 2017
V 18:00 hodin se sešli občané Jíloviště ke své obvyklé bohoslužbě.
Pan farář P. J. Dlouhý vzpomenul svého vysvěcení na kněze, od
kterého uplynulo v tomto měsíci již 20 let. Informoval o dokon-
čení oprav varhan v líšnickém kostelíku a jejich kolaudaci. 

Poděkoval za pomoc při programu v kostele sv. Ducha v Trnové v
celostátní „Noci kostelů“, která byla v pátek 9. 6. 2017. Zmínil vel-
kolepost mníšecké Noci kostelů, do jejíž přípravy se zapojilo
mnoho dobrovolníků.

Okrašlovací spolek podpořil hlavního organizátora „noci“
v Trnové, pana Rudolfa Kučeru. Ten také zajistil, aby program v

Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Bohoslužbu doprovázela na varhany J. SporerováP. J. Dlouhý a R. Kučera

Noc kostelů. Foto B. Böhmová



Klubíčko
Airsoft – neděle 18. 6. 2017
Na závěr školního roku připravilo Klubíčko Okrašlovacího spolku
pro zájemce ukázku moderního vojenského sportu. Několika
dětem a jejich rodičům ho za horkého odpoledne představil pod
fotbalovým hřištěm člen Okrašlovacího spolku obce Jíloviště
Lukáš Vejnar.
Po krátkém výkladu o historii si zájemci vyzkoušeli střelbu na terč
nebo i oblečení hráčů.
Během odpoledne odpovídal Lukáš na
otázky o průběhu setkání airsoftových
hráčů a pravidlech hry. Bylo to velmi
zajímavé. 
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

ještě skladbičku pro flétnu doprovázenou reprodukovanou
hudbou)

18:00 koncert Pražských trubačů (přivedl posluchače do atmosféry
lovecké i duchovní. Pod vedením Kristýny Vackové, dcery
autora několika Hubertských mší Petra Vacka, připravil
Pražský trubačský sbor všem přítomným nevšední zážitek.
Členy souboru jsou i manželé Novákovi z Líšnice.)

18:30 – 19:30 si mohli zájemci prohlédnout kostel s výkladem
a besedou o jeho historii.

Závěrem programu byla společná modlitba.

Další bohoslužba ve zvoničce sv. Floriána se konala v sobotu 15. 7.
a srpnová bude dvanáctého od 18:00 hodin.

„Namaluj pohádku“
Připomínáme vyhlášení již 3. ročníku malířské soutěže pro děti.
Malí umělci mohou malovat své obrázky na formát o velikosti A4,
aby mohly být zalaminovány a vystaveny venku. 

Obrázky vhoďte do poštovní schránky domu č. 52 (vedle hasičské
zbrojnice) nejpozději do 10. 9. 2017. 
16. září 2017 je plánována vernisáž výstavy spojená s předáním
cen pro umělce. 

Jakékoli dotazy k letnímu malování ráda zodpoví Iva Stefanová
(iva1stefanova@seznam.cz, tel 605 875 381). 

Turistický 
oddíl
Foto z tábora 



zpestřen o disciplínu, ve které bylo úkolem naplnit
pomocí plastových kelímků kbelík vodou a tímto kbelí-
kem shodit plechovku. Teprve poté družstvo startovalo
k požárnímu útoku. Naše družstvo skončilo na 3. místě. 

23. 06. 2017 Rozlučka se sezónou - mladí hasiči
V pátek 23. 06. 2017 před odjezdem našich vedoucích mládeže na
závod TFA do Prasklic jsme uspořádali pro naše mladé hasiče roz-
lučku se sezónou 2016/2017. 
V průběhu rozlučky se děti i vedoucí vyřádili na volejbalu, slack-
linu a při dalších hrách. Na posilnění k dalšímu řádění jsme si
upekli buřty. Díky Honzovi
Balcárkovi jsme měli i živou
hudbu. Věříme, že si všichni
rozlučku užili. Přes prázdniny
nabereme síly do další sezóny,
která startuje v září a již v říjnu
nás čeká 1. kolo hry Plamen na
domácí půdě.

24. 06. 2017 Prasklický železný hasič
I letos jsme se vydali k našim kamarádům, které nám přinesla
velká voda (pozn. Jak jsme Vás již loni informovali, seznámili jsme
se s hasiči z Kroměříže a Prasklic při odstraňování následků
povodní v roce 2013) až do dalekých Prasklic u Kroměříže

12

ZVONICE

Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2017

02. 06. 2017 Svatba Tomáš & Martina Cíglerovi
02. 06. 2017 si
své „ano“ řekli
Tomáš Cígler
a Martina
Hamajová.
U toho jsme
samozřejmě nemohli chy-
bět a novomanžele – jak

se sluší na společné cestě životem řádně pozlobit, tedy přivítat.
Do společného života přejeme manželům Cíglerovým hodně
štěstí.

03. 06. 2017 TFA Senohraby
V sobotu 03. 06. 2017 se Josef Nový zúčastnil závodu TFA
v Senohrabech. Závod se běží v pracovním stejnokroji, zásaho-
vých botách a přilbě, s dýchacím přístrojem jako zátěží. Trať je
krátká a tempo na trati spíše sprinterské. Závodník se vypořádává
s klasickými překážkami závodu TFA. Náš závodník se umístil na
13. místě z 24 startujících závodníků. 

10. 06. 2017 Litoměřice - hasičské slavnosti
10. 06. 2017 jsme vyrazili společně se SDH Mníšek pod Brdy na
výlet do Litoměřic, kde se konaly Hasičské slavnosti. 
Celkem nás z Jíloviště vyrazilo 23, včetně dětí. Slavnosti začínaly
na náměstí slavnostním průvodem, poté jsme se přesunuli na
výstaviště, kde byla vidět široká škála historické i současné tech-
niky. 
Nechyběly samozřejmě
ukázky složek IZS.
Chtěli bychom touto
cestou poděkovat
Michalu Balejovi
z Mníšku pod Brdy za
zorganizování pěkného
výletu.

17. 06. 2017 – Memoriál M. Petříka - TFA
Tento den jsme měli v kalendáři „rezervovaný“ pro 3. ročník
Memoriálu M. Petříka – soutěž TFA, jak jsme si v plánu činnosti
předsevzali. 
Bohužel tento rok z organizačních důvodů nebyla vypsána stře-
dočeská liga TFA, pod jejíž záštitou jsme náš závod pořádali, což
nám zajišťovalo dostatek závodníků.
Věříme, že příští rok se středočeská liga TFA bude konat a my
uspořádáme 3. ročník naší soutěže.

17. 06. 2017 Bojanovice
17. 06. 2017 se naši mladí hasiči zúčastnili závodu v požárním
útoku u příležitosti oslav výročí SDH Bojanovice. Požární útok byl

Sbor dobrovolných hasičů
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HASIČI

Letos se konal již 7. ročník Prasklického železného hasiče a při
vyhlášení bylo SDH Jíloviště vyhlášeno jako nejvěrnější sbor sou-
těže, což nás velmi potěšilo.
Došlo také ke změně disciplíny na trati – na místo proskakování
pneumatik byl nově zařazen hamerbox – jedná se o údery palicí. 
Za SDH Jíloviště nastoupili 3 závodníci s následným umístěním:
Miluše Kyptová 6. místo, Tomáš Trkovský 10. místo a Josef Nový
14. místo.
Teplota během závodu byla přes 30 stupňů, tudíž si každý ze
závodníků sáhl skutečně až na dno svých sil. 
Závěrem bychom rádi poděkovali členům, kteří nás na této sou-
těži reprezentovali, ale i členům, kteří závodníky jeli podpořit.
Veliký dík, patří našim kamarádům z Prasklic, kteří se o Jílovišťáky
opět úžasně postarali!

07. 07. 2017 Svatba Pavel & Renata Krištůfkovi
Tento den plný sedmiček byl velkým dnem pro Pavla Krištůfka
a Renatu Andriucovou. Na jejich společné cestě životem jim pře-
jeme hodně štěstí.

14.-15. 07. 2017 Firefighter combat challenge Jihlava - 14.-15.
7. 2017
Jde o dvoudenní meziná-
rodní závody, které původně
vznikly v Americe, aby se
hasiči poměřili síly mezi
sebou. Postupem času se roz-
šířily i do Evropy. Letos si
dočkala prvního ročníku
i Česká republika. Své síly přijeli změřit kromě tuzemských hasičů
i hasiči z Polska, Slovenska, Slovinska, Německa a Rakouska. Náš
závodník Tomáš Trkovský se umístil v kategorii muži do 40 let na
29. místě. V tandemovém závodě se umístil společně s kolegou
Vojtou Kůrkou z SDH Velké Zboží na 13. místě. Závod se nese
v duchu citátu Benjamina Franklina: „Jsou tři extrémně tvrdé věci:
ocel, diamant a poznat sám sebe.“

28. 07. 2017 Svatba Hanka & František Janouškovi 
28. 07. 2017 na místním hřišti, za veliké účasti „fanoušků“ si své
ano řekli Hanča Krejčová a Ferda Janoušek. To jsme si samo-
zřejmě nemohli nechat
ujít a novomanželům
jsme připravili nejeden
nelehký úkol. 
Na společné cestě živo-
tem novomanželům
Janouškovým přejeme
jen to nejlepší!

V červenci oslavili své životní jubileum naši čle-
nové: Ludmila Šíchová a Jiří Zikmund i touto
cestou bychom jim chtěli popřát všechno nej-
lepší a hlavně hodně zdraví!

Zásahová jednotka
Výjezdy a činnost zásahové jednotky 

Sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště 

13. 06. 2017 Krátce po 18. hodině byla jednotka našich dobrovol-
ných hasičů povolána prostřednictvím operačního střediska
k požáru hrabanky do obce Černolice, konkrétně na Brdský hře-
ben, kde oznamovatel nalezl počínající požár mechu a hrabanky.
Vzhledem k nepřístupnému terénu pro požární techniku byl veli-
telem zásahu stanoven postup hašení požárním vakem s ruční
pumpou a jednoduchými hasebními prostředky.

Celkem u této události zasahovala jedna jednotka dobrovolných
a jedna jednotka profesionálních hasičů.

25. 06. 2017 V 10:30 byli naši hasiči povoláni k požáru osobního
automobilu na silnici I. třídy Strakonické ve směru Příbram –
Praha. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se nejedná
o požár, ale o technickou závadu na motoru osobního automo-
bilu. I u této události zasahovaly celkem dvě jednotky. Jedna pro-
fesionální a jedna dobrovolná.

29. 06. 2017 Tento den byl ve znamení neustávajícího hustého
deště, který následně způsobil nejen zdvihání hladin vodních
toků. Množství přitékající vody, kterou nebyla zem schopna
pojmout vsáknutím, způsobovalo zatápění sklepů, přetékání
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09. 07. 2017 – byla naše jednotka krátce před třináctou hodinou
povolána k požáru osobního automobilu v ulici Pražská v Jílovišti.
Po příjezdu na místo události, bylo zjištěno, že se nejedná o požár,
ale o technickou závadu v motorové části. Jednotka provedla pro-
tipožární opatření a dále se řídila pokyny velitele zásahu profesio-
nální jednotky z Řevnic. U této události zasahovaly celkem dvě
jednotky hasičů.

10. 07. 2017 – byly jednotky hasičů z Jíloviště, Mníšku a Řevnic
povolány k požáru odpadu do obce Černolice. Všechny tři jedno-
tky se na místě události sjely takřka současně a průzkumem bylo
zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení zbytků starého sena při
demolici stodoly. Z rozhodnutí velitele zásahu se všechny jedno-
tky vrátily bez zásahu na své základny.

17. 07. 2017 – se po 18. hodině členové výjezdové jednotky
zúčastnili výcviku obsluhy a práce s motorovými čerpadly u řeky
Berounky. Zde si mohli s jednotlivými čerpadly vyzkoušet různé
způsoby používání, jelikož se tato čerpadla nepoužívají pouze
k odčerpávání zatopených prostor, ale také k plnění cisteren při
dlouhodobějším zásahu.

29. 07. 2017 Na žádost správce lesů byla jednotka našich hasičů
vyslána k vytažení utonulé srny z vodní nádrže v bývalém táboře.
Za použití podvlékací sítě byla srna z nádrže vytažena a předána
pracovníkům polesí.

Za jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště
Mirek Petřík, zástupce velitele

studní, vyplavování inertního materiálu na silnice, apod. Pro
všechny hasiče z širokého okolí, kteří byli do postižené lokality
povoláni, začala nekonečná a únavná práce. Naši hasiči během
tohoto dlouhého dne zasahovali celkem u 12-ti událostí, z nichž
pouze jedna byla mimo obec nebo katastrální území obce
Jíloviště. Bylo prováděno čerpání sklepů, garáží, jímek na dešťo-
vou vodu, studní, odstraňování kmenů bránících průtoku vody,
čištění krajnice pro odtok vody z komunikace, v úseku silnice
Jíloviště – Všenory byl čištěn příkop a odstraňováno kamení
vyplavené na silnici. 

Zde bych rád zdůraznil pro neustálé kritiky dobrovolných hasičů,
že téměř všechny jednotky a tedy i jejich členové vyjma profesio-
nálních, které v postižené oblasti Mníšeckého regionu a Dolního
Poberouní zasahovaly, pracovali bez nároku na jakoukoli
finanční odměnu. TEDY ZDARMA, za benevolence zaměstna-
vatelů nebo z vlastního volného času.

07. 07. 2017 Krátce po 17. hodině byla jednotka našich hasičů
povolána k záchraně paraglaidisty do lokality Na Plazích. Po pří-
jezdu na místo události a spojení s oznamovatelem, bylo stano-
veno přibližné místo pádu. Následně ve spolupráci s jednotkou
profesionálních hasičů z Řevnic, bylo zahájeno pátrání po postiže-
ném pilotovi. Vzhledem k hloubce rokle a hustému lesnímu poro-
stu, bylo velitelem zásahu po krátké konzultaci rozhodnuto
o povolání vrtulníku Letecké služby Policie České republiky. Po
příletu vrtulníku, byla daná lokalita prohlédnuta z výšky s nulo-
vým výsledkem. Jelikož ani z výšky nebylo možné s jistotou potvr-
dit, že na dně rokle nikdo není, byl proveden ještě pěší průzkum
od silnice na Měchenice až po čistírnu odpadních vod zde
v Jílovišti. Celý zásah byl velice náročný a nakonec vyhodnocen
jako planý poplach. Celkem u této události zasahovaly čtyři jedno-
tky. 1x dobrovolná jednotka Jíloviště, 1x profesionální jednotka
z Řevnic, Letecká služba PČR, PČR odd. Mníšek pod Brdy

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

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

Facebook Hasiči Jíloviště

Zásahová jednotka se schází každé pondělí v hasičárně, kde
provádí údržbu techniky i údržbu okolí hasičské zbrojnice.

V tuto dobu - každé pondělí 18,00 – 19,30 hod. můžete ode-
vzdat vysloužilé elektrospotřebiče nebo staré železo.

Prosíme, využívejte této doby, kdy jsou přítomni členové sboru,
a neodkládejte vysloužilé elektrospotřebiče před vrata, ani je

neházejte přes plot.

Děkujeme.
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SPORT

I.A třída – skupina A
Domácí Hosté Datum Čas
TJJ Vestec 12. 8. 17:00
TJJ Černolice 19. 8. 17:00
Hřebeč TJJ 26. 8. 10:15
Unhošť TJJ 30. 8. 17:30
TJJ Tochovice 2. 9. 17:00
Cerhovice TJJ 10. 9. 17:00
TJJ Libušín 16. 9. 17:00
Komárov TJJ 23. 9. 10:30
TJJ Mníšek 30. 9. 16:00
Votice TJJ 7. 10. 16:00
TJJ Kosoř 14. 10. 15:30
Nový Knín TJJ 21. 10. 10:30
TJJ Jílové 28. 10. 14:30
Zavidov TJJ 5. 11. 14:00
TJJ Podlesí 11. 11. 14:00
Klecany TJJ 18. 11. 13:30

Z rozpisu je zřejmé, že soupeři našich 
nejmenších jsou družstva 

mladších přípravek 
SK Vrané nad Vltavou, z. s.

SK Olympie Dolní Břežany z. s. A a B
Sokol Zvole, z. s.

TJ Jíloviště A tým bude hrát nastávající
sezónu 2017/18 v soutěži: 
Středočeský kraj 2017 – A2A - SPORT
INVEST I.A třída – skupina A
Rozpis zápasů 

IIII. třída – skupina B
Domácí Hosté Datum Čas
V.Přílepy TJJ 27. 8. 17:00
TJJ Vonoklasy 1. 9. 19:00
Jeneč TJJ 9. 9. 17:00
TJJ Kazín 15. 9. 19:00
Č.Újezd TJJ 23. 9. 16:30
TJJ Klínec 29. 9. 19:00
Třebotov TJJ 7. 10. 16:00
TJJ Statenice 13. 10. 19:00
Horoměřice TJJ 22. 10. 15:30
TJJ Středokluky 27. 10. 19:00
Čisovice TJJ 4. 11. 14:00
TJJ Zbuzany B 10. 11. 19:00
Kosoř B TJJ 19. 11. 13:30

Hráči TJ Jíloviště B jsou zařazeni v okre-
sním přeboru 
Praha.- západ 2017 A2B – III. třída –
skupina B
Rozpis zápasů 2017/18

mladší žáci – skupina B 
Domácí Hosté Datum Čas
TJJ Mníšek 10. 9. 11:00
TJJ Černolice 17. 9. 11:00
Kazín TJJ 23. 9. 10:00
TJJ Řevnice 1. 10. 11:00
Zlatníky/Jesenice TJJ 8. 10. 10:00
TJJ Vestec B 15.1 0. 11:00
Dolní Břežany B TJJ 20. 10. 17:00
TJJ Všenory 29. 10. 11:00
Lety TJJ 5. 11. 10:00

U12 - Okresní přebor Praha-západ -
mladší žáci – skupina B 
rozpis zápasů 2017/18

starší přípravka – skupina B 
Domácí Hosté Datum Čas
Průhonice TJJ 10. 9. ???
TJJ Jesenice 17. 9. 9:00
Hradištko TJJ 24. 9. 10:00
TJJ Vestec B 1. 10. 9:00
Kamenný PřívozTJJ 8. 10. 10:00
TJJ Dolní Jirčany 15. 10. 9:00
Vrané/Zvole TJJ 22. 10. 10:00
TJJ Průhonice 29. 10. 9:00
Jesenice TJJ 4. 11. 10:00
TJJ Hradištko 12. 11. 9:00
Vestec B TJJ 8. 4. ???
TJJ Kamenny Přívoz 15. 4. 9:00
Dolní Jirčany TJJ 22. 4. 10:00
TJJ Vrané/Zvole 29. 4. 9:00

U10 - Okresní přebor Praha-západ –
starší přípravka – skupina B
rozpis zápasů 2017/18

mladší přípravka – skupina C

1. kolo ve Vraném n. Vlt. 16. 9. 2017 
2. kolo v Dolních Břežanech 23. 9. 2O17 
3. kolo Stadion J. Nekoly st. Jíloviště 7. 10. 2017
4. kolo v Dolních Břežanech 14. 10. 2017
5. kolo ve Zvoli 21. 10. 2017

Okresní přebor Praha-západ - mladší
přípravka – skupina C
rozpis termínů turnajových zápasů 2017/18

Benjamini byli rozděleni do věkových kategorií tak, aby si mohli všichni co nejvíce zahrát. Trenérský tým mladých hráčů TJ Jíloviště 
M. Adamča, V. Janoušek a M. Šmíd, byl posílen o M. Kundratu. Trenéři povedou malé hráče do těchto soutěží:

Více informací a aktualit naleznete na webových stránkách: 
http://fotbal.jiloviste.cz/ a http://www.pripravkajiloviste.banda.cz/ 
Přijďte naše sportovce podpořit 
v posledních utkáních této sezóny!

Všem našim hráčům přejeme úspěšnou podzimní sezónu! Převzato z fotbal.jiloviste.cz

TJ JÍLOVIŠTĚ
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INZERCE

A4 1.900 Kč, A5 naležato 1.000 Kč
pro občany Jíloviště nebo podnikající v Jílovišti A4 500 Kč, A5 naležato 250 Kč

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


