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Část naší obce z ptačí perspektivy 5. srpna 2006
Foto: Petra Vanžurová
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Zprávy z obecního úřadu

UUssnneesseenníí

Číslo: 44//22000066

Datum: 17. 5. 2006

ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVOO    OOBBCCEE    SSCCHHVVAALLUUJJEE::
a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování infrastrukturního majetku – veřejného vodovodu, kanalizace

a ČOV obce Jíloviště, která vstoupila v platnost dne 1. 6. 1996. V tomto Dodatku č. 1 se prodlužuje plat-
nost této smlouvy do 31. 12. 2007.

b) Stanovisko stavební komise na rozpracovanou studii na dostavbu areálu  hotelu Cinema, zpracovanou spo-
lečností Rh-arch, Ing. Rostislav Říha. Souhlasí s tímto stanoviskem a schvaluje jednat s investorem této
dostavby podle tohoto stanoviska.

c) Vyplácení odměn členům ZO převodem na jejich bankovní účty. V případě, že člen ZO nemá bankovní
účet, bude mu do konce volebního období odměna vyplácena i nadále v hotovosti.

d) Žádost o prominutí místního poplatku za komunální odpad paní Krňoulové.

ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVOO    OOBBCCEE    NNEESSCCHHVVAALLUUJJEE::
a) Žádost změnit rozhodnutí ZO ze zasedání č. 2/2006 ve věci povolení vykácet akáty na obecním pozemku,

který sousedí s pozemkem p. č. 155/35, tj. před domem č. p. 146.
b) Žádost o prominutí místního poplatku za komunální odpad panu Rauscherovi.

ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVOO  OOBBCCEE  UUKKLLÁÁDDÁÁ::
a) Kontrolnímu výboru, aby dokončil do 30. 6. 2006 kontrolu staveb připojených na obecní kanalizaci a způ-

sob dokladování likvidace odpadních vod u staveb na kanalizaci nepřipojených.
Zajistí M. Petřík.

b) Projednat do příštího zasedání ZO s vedením VHS Benešov s. r. o. kontrolní mechanismy umožňující prů-
běžnou kontrolu množství čerpané, dovážené a spotřebované vody.
Zajistí starosta.

ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVOO  OOBBCCEE  BBEERREE  NNAA  VVĚĚDDOOMMÍÍ::
a) Zprávu odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, který přezkoumal hospodaření obce Jílo-

viště za rok 2005 a konstatoval, že: NNeebbyyllyy  zzjjiiššttěěnnyy  cchhyybbyy  aa  nneeddoossttaattkkyy.
b) Zprávu předsedy finančního výboru Ing. P. Paluše, ve které konstatoval, že provedená kontrola hospoda-

ření s majetkem a finančními prostředky obce Jíloviště za období červenec – prosinec 2005 neshledala
žádné nesrovnalosti. Vynakládání veřejných finančních prostředků bylo v souladu se schváleným rozpo-
čtem a jeho schválenými změnami, vedení účetnictví a finanční agendy obce bylo vzorné.

SScchhvváálleennoo  66  hhllaassyy..

V Jílovišti dne 17. 5. 2006 Ing.  Karel Dostálek v. r.

Zapsal: L. Ježek
Ověřili: M. Petřík      

M. Součková
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Sloupek starosty

Vážení spoluobčané,

letošní horké léto vrcholí a tak jako v předešlých letech žádná okurková sezóna na OÚ ani v obci nena-
stala. Co všechno nového se stalo v naší obci za poslední měsíce:

1. Dne 30.6.2006 byla předána stavba „Rekonstrukce ČOV Jíloviště“ zhotovitelem firmou Rekomont a.s.
investorovi, obci Jíloviště. Při převzetí stavby byly zjištěny drobné nedodělky jako např. úprava přístupo-
vého chodníčku od schodiště k měrnému objektu, nutnost osadit chráničku na elektrokabel pro venkovní
zástrčky atd. Zjištěné nedodělky musí být odstraněny do 31.7.2006. Všechna technologická zařízení byla
provedena podle projektové dokumentace a byla funkční. Proto obec mohla dnem 30.6.2006 předat ČOV
provozovateli,  firmě VHS Benešov s.r.o. do měsíčního předběžného  provozu. Dne 10.8. proběhne na
ČOV místní šetření a když vše dopadne dobře bude ČOV tímto dnem uvedena do ročního zkušebního pro-
vozu. Určitě Vás budou zajímat celkové náklady na tuto rekonstrukci. Jejich výše je 6 370 000,- Kč. Ze
státního rozpočtu nám byla poskytnuta na tuto investiční akci dotace ve výši  5 377 000,- Kč. 

2. Ve dnech 18.–21.7.2006 proběhla na OÚ Jíloviště výměna starých dřevěných oken za nová okna plasto-
vá. Ve výběrovém řízení na zhotovitele této výměny oken byla vybrána firma W-Plast.cz s.r.o. s nabídkou
ve výši 195 196,- Kč. K výměně oken jsme se rozhodli po přidělení dotace na tuto investiční akci z Pro-
gramu obnovy venkova ve výši 125 000,- Kč. 
V rámci této výměny oken budou ještě vyměněny vchodové dveře a v případě, že bude obec mít dostatek
finančních prostředků rádi bychom položili novou dlažbu v přízemí OÚ.

3. Z  Programu obnovy venkova na zaplacení úroků z úvěru na plynofikaci obce za rok 2006 nám byla při-
dělena dotace v maximální výši 196 000,- Kč. 

4. Na zrychlovací stanici pro Hájensko již vydal Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí  staveb-
ní povolení. Pro realizaci této zrychlovací stanice je však ještě nutné vydání dalšího stavebního povolení
Stavebním úřadem v Mníšku pod Brdy a to na budovu, oplocení a přípojku NN. Předpokládáme, že k rea-
lizaci této investiční akce dojde koncem měsíce srpna, nejpozději do poloviny měsíce září.

5. O rekonstrukci dětského hřiště se více dozvíte z příspěvku místostarosty pana L. Ježka. Jen bych Vás chtěl
informovat, že výše nákladů na tuto rekonstrukci je 140 000,- Kč. S rekonstrukcí dětského hřiště je spo-
jené ošetření stromů v prostoru dětského hřiště firmou  Choděra – zahradnické služby. Z bezpečnostních
důvodů je nutné některé suché stromy pokácet (jde o 9 stromů) a u ostatních stromů je zapotřebí provést
zdravotní a bezpečnostní řez ( jde o 10 stromů). Ze suchých stromů totiž již začaly padat suché větve, které
ohrožovaly hrající si děti i jejich rodiče na dětském hřišti. Věřím, že rozhodnutí zastupitelstva obce zre-
konstruovat dětské hřiště našim nejmenším občánkům udělá velkou radost.

6. Od začátku roku probíhala jednání s firmou Rh-arch, zástupce firmy C.P.H. Investmets, s.r.o vlastníka
hotelu Cinema  Palace. Na závěr těchto jednání byla firmou Rh-arch předložena zastupitelstvu obce stu-
die na rozšíření hotelu Cinema Palace – Jíloviště s podnikatelským záměrem rekonstruovat a dostavět
tento hotel v kongresové centrum. V areálu jsou navrženy následující aktivity:
- Stylová restaurace
- Squash
- Bazén s dětským brouzdalištěm
- Wellness – péče o tělo
- Drobné obchody a provozovny
Všechny tyto aktivity budou přístupny veřejnosti. 
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Jaký bude další postup této rekonstrukce a dostavby?
• Projednání územního rozhodnutí na realizaci kongresového centra se  zvýšením ubytovací kapacity  se

předpokládá do ledna 2007.
• Realizace objektu A2 (objekt, který bude postaven za hotelem Cinema Palace) do jara 2008.
• V návaznosti na projednání územního rozhodnutí již začala projektová příprava na realizaci tohoto podni-

katelského záměru ve spolupráci s obcí. Hlavím problémem projektové přípravy je zajištění pro budoucí
objekty způsobu zásobování vodou a jejich odkanalizování. Termín dokončení projektové přípravy je
leden roku 2007.

Jaké další stavební akce do konce měsíce září proběhnou?
1. Realizace osvětlení v ulici K Trnové, u Součků, v dolní části ulice Hasičská a u autobusové zastávky na

Prahu.
2. Realizace opravy komunikace v podchodu pod rychlostní komunikací v ulici Na Zvonici. 
3. Realizace opravy komunikace v ulici K Trnové. 
4. Nutné opravy na dalších obecních komunikacích.

Důvodem zpoždění všech těchto investičních akcí byla skutečnost, že až na konci měsíce června se defi-
nitivně rozhodlo o přidělení  státní dotace na rekonstrukci ČOV ze státního rozpočtu. Obec si tak nepotřebo-
vala vzít ani úvěr, ani další peníze z rozpočtu obce  na tuto investiční akci. K realizaci výše uvedených inves-
tičních akcí podle schváleného rozpočtu roku 2006 dojde v měsících září a říjnu.

Rád bych se ještě vrátil k možným změnám platného územního plánu z důvodu výstavby rodinných domů
Na Močidlech a v Michově. V březnové, dubnové Zvonici jsem se ve svém sloupku zmínil, že výstavba rodin-
ných domů Na Močidlech a v Michově by pro obec vůbec nebyla přínosem a měla by negativní vliv na život
v obci. Jeden z hlavních argumentů zastánců této výstavby je, že by se zvýšil díky této nové výstavbě počet
obyvatel v obci a tím navýšení jeho rozpočtu. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Ve většině případů v těchto
nových rodinných domech je trvale hlášen jenom jeden z majitelů. Příkladem nám mohou být rodinné domy
Na Močidlech. Pro obec by tato výstavba a tedy její rozšíření znamenalo zvýšení nákladů na údržbu komu-
nikací, elektrickou energii za veřejné osvětlení a hlavně vůbec nevím, jak by se řešila dopravní obslužnost.
Majitelé nových rodinných domů mají 2–3 auta a ta by jezdila ulicemi K Dubíčku, Lesní a Na Plazích. Již
teď je na těchto komunikacích zvýšený provoz a tyto komunikace svými parametry tomuto provozu vůbec
neodpovídají. A co zničení krásné přírody Na Močidlech? Vždyť  máme povinnost zachovat krásnou přírodu
kolem nás pro další generace.  Myslím, že odstrašujícím příkladem, jak takováto výstavba rodinných domů
nemá vypadat je  megalomanská výstavba v sousední obci Trnová. A co výstavba  v Michově? Celá tato loka-
lita se nachází mimo obec. Řešení zásobování vodou, odkanalizování rodinných domů by v této lokalitě bylo
velkým problémem a opět zničení krásné přírody by bylo nepředstavitelnou chybou. Vždyť  již teď nám pří-
roda začíná vracet neuvážené zásahy člověka do krajiny.

Volební období nynějšího zastupitelstva obce se krátí. Ve dnech 20–21.10.2006 proběhnou v naší obci
nové komunální volby. O Vaši přízeň se budou ucházet noví kandidáti do zastupitelstva obce. Před těmito
komunálními volbami uvažujeme o vydání zvláštního čísla Zvonice, které by se celé mělo věnovat nadchá-
zejícím komunálním volbám. V této Zvonici by noví kandidáti měli dostat co největší prostor k tomu, aby
Vás informovali o svých názorech na problémy obce, o způsobu jejich řešení, v jakém výboru by chtěli pra-
covat atd. Na základě těchto získaných informací byste se mohli pak daleko lépe rozhodnout, koho budete
z nových kandidátů volit a koho ne. 

NNaa  zzáávvěěrr  mmééhhoo  sslloouuppkkuu  bbyycchh  rráádd  ppoodděěkkoovvaall  jjmméénneemm  vvššeecchh  oobbččaannůů  nnaaššíí  oobbccee  ii  jjmméénneemm  ssvvýýmm,,  vvššeemm  ttěěmm
ččlleennůůmm  nnaaššeehhoo  SSbboorruu  ddoobbrroovvoollnnýýcchh  hhaassiiččůů,,  kktteeřříí  ssee  zzúúččaassttnniillii  lliikkvviiddaaccee  ppoožžáárrůů  vv  nnaaššíí  oobbccii  zz    55..88..  nnaa  66..88..
VV ttééttoo  ddoobběě  ddooššlloo  kkee  vvzznniikkuu  ppoožžáárruu  ssttooddoollyy  nnaa  ppoozzeemmkkuu    ppaannaa  AAnnddrreessee  aa  kkůůllnnyy  ss  ppnneeuummaattiikkaammii  nnaa  ppoozzeemmkkuu
ppaannaa  VVááppeennííkkaa..  VVččaassnnýýmm  zzáássaahheemm  nnaaššiicchh  ddoobbrroovvoollnnýýcchh  hhaassiiččůů  bbyyll  zzaacchhrráánněěnn,,  jjaakk  mmaajjeetteekk  mmaajjiitteellůů  ookkoollnníícchh
rrooddiinnnnýýcchh  ddoommůů,,  ttaakk  aannii  nneeddooššlloo  kk  žžááddnnéémmuu  zzrraanněěnníí  nnaaššiicchh  oobbččaannůů..  

Karel Dostálek
Starosta



JJaakk  ttoo  vvyyppaaddáá  ss  ppoossíílleenníímm  vvooddoovvooddnnííhhoo  řřaadduu  NNaa
HHáájjeennsskkuu??

Vybuduje se přečerpávací zrychlovací stanice
obecního vodovodu.

I když se o ni už psalo, zjistil jsme, že ani všichni
obyvatelé Hájenska, jichž se tato stavba nejvíce týká,
nejsou informováni o současném vývoji situace.

Dovolte tedy malou rekapitulaci.
Některé objekty napojené na obecní vodovod

v ulici Na Hájensku jsou položeny téměř ve stejné
nadmořské výšce, jako náš vodojem na Cukráku.
Tím pádem když poklesne hladina vody ve vodoje-
mu, poklesne i tlak vody a voda v těchto objektech
prostě neteče. Což se hlavně v letním období opaku-
je s každodenní pravděpodobností. Proto odborník,
dlouhodobě se zabývající problematikou naší vodo-
vodní a kanalizační sítě ing. Fiala navrhl řešení. Tím
je vybudování malé přečerpávací stanice, která doká-
že dostatečně zvýšit tlak ve vodovodu Na Hájensku.
Byl vypracován a schválen projekt. Po mnohých
peripetiích úspěšně proběhlo územní řízení, vodo-
právní rozhodnutí a stavební povolení.

Přečerpávací stanice by se měla v nejbližší době
začít stavět za plotem zahrady celní školy naproti
domku pana Tyla. Dle uzavřené dohody mezi obcí
a firmou TECH-MA, která je investorem přestavby
Baxovy vily, má tato firma být také investorem této
přečerpávací stanice. Chci jen připomenout, že tato
stavba sice podstatně zlepší situaci Na Hájensku,
ale v žádném případě to není všelék na jílovišťský
vodovod.

Další zlepšení by přineslo připojení nového vrtu
v oblasti Jeptiška, na kterém úspěšně proběhly čerpa-
cí zkoušky, které vedl náš spoluobčan ing. Ivo Černý,
odborník hydrolog, který se situací našeho vodovodu
také stále zabývá. V současné době se zpracovává
projekt tohoto připojení.

CCoo  bbuuddee  ss  hhootteelleemm  PPaallaaccee  CCiinneemmaa??
Hotel koupila i s jízdárnou, stájí a dalšími pozem-

ky na počátku roku skutečně firma C.P.H. Invest-
ment s.r.o s pražskou adresou, za kterou ale stojí ang-
lický kapitál. Tato developerská společnost zadala
firmě Rh- arch vypracování projektu na jeho další
využití. Dle jednání které vedlo zastupitelstvo obce
s vedoucím architektem uvedené firmy ing. Rostisla-
vem Říhou vyplynuly tyto skutečnosti.

Vlastní hotel po přestavbách v současné době má
sice velkou jídelnu a kuchyň se zázemím, ale v obyt-
né části je jen několik málo apartmánů, takže ubyto-
vací kapacita nenaplní ani jeden autobus. Dříve před
privatizací hotelu tuto funkci splňovaly objekty pat-
řící nyní celní škole.

V první fázi tedy architekt navrhuje přistavět
malou dependanci v bezprostřední blízkosti stávající
budovy hotelu. A dále v horizontu několika let by
chtěl na místě dnešní jízdárny, stájí a tenisových
kurtů vystavět malé kongresové centrum s fitcent-
rem, bowlingem a malým bazénem, které by slouži-
ly veřejnosti. Opakuji, že to by bylo možno jedině až
po změně územního plánu, což jak víte je záležitost
dlouhodobá.

Tyto předběžné návrhy v textové i grafické podo-
bě byly předloženy opakovaně na veřejných zasedá-
ních zastupitelům i spoluobčanům, kterých bohužel
chodí na tato zasedání jen hrstka.

Pokud však kdokoli z občanů má zájem do těchto
materiálů nahlédnout, může tak bez problému učinit
na obecním úřadě v úředních hodinách.

Předseda stavební komise ing. Arch. Jiří Doubek
vznesl k autorům studie nemálo připomínek a nutno
říci, že řešitel se snažil k nim přihlédnout.

Nynější zastupitelé neměli na zasedáních k této
koncepci zásadních připomínek a souhlasili, aby
uvedená projekční kancelář pokračovala v práci na
konkretizaci a přípravě dalších projektů. Byla ovšem
dána podmínka, že jejich součástí bude komplexní
řešení otázky zásobování vodou a odkanalizování
těchto nově vzniklých obytných i komerčních budov.

To by minimálně předpokládalo další rozšíření
kapacity čističky odpadních vod, zvětšení průřezu
hlavního vodovodního řadu alespoň jeho větší části,
připojení dalšího vodního zdroje a zvětšení kapacity
vodojemu.

Na těchto nákladech by se obec podílela jen
z velmi malé části.

Rozhodnutí o změně územního plánu a tím o dal-
ším osudu tohoto projektu však bude už na nově zvo-
leném obecním zastupitelstvu.

Ladislav Ježek
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Odpovědi na dotazy našich spoluobčanů.



� 6 �

Komunální volby
do obecního zastupitelstva, městského zastupitelstva

a první kolo senátních voleb vyhlásil prezident republiky
Václav Klaus na pátek a sobotu 2200..  aa  2211..  řřííjjnnaa  22000066.

Svěcení obecního praporu v Trnové
V neděli 18. června 2006 se kostelíček našich

sousedů zaplnil nejen místními občany, ale zavítali
sem i obyvatelé Jíloviště. Však o jeho skromnou, ale
důstojnou výzdobu a čistotu, která vítala přítomné už
od vchodu se nejvíce zasloužili Ruda Kučera, paní
Mejstříková a paní Faiereislová z Jíloviště. V krát-
kém rozhovoru po obřadu vyjádřil pražský pomocný
biskup pan Karel Herbst, který vedl bohoslužbu,
naději, že si do malebného kostelíka pod vysokými
stromy najdou cestu i noví obyvatelé rychle se rozrů-
stající obce. S panem biskupem koncelebroval i mní-
šecký farář pan Robert Cieszkowski. 

- Fa-

Vítání občánků a letošních prvňáčků
naší obce bude 9. září 2006 od 15,30 hodin

v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

Vejvodova Zbraslav 22. – 24. září 2006
Již po jedenácté je v rámci festivalu vypsána soutěžní přehlídka pro malé dechové

orchestry do 25 hráčů. Letos se jí zúčastní muzikanti z České republiky, Norska Holandska,
Německa a Řecka. Jeden z orchestrů vystoupí v pátečním podvečeru i na Jílovišti. Do uzá-
věrky Zvonice nebylo známo konkrétní jméno. Podle tradičního programu bude následovat

večerní páteční vystoupení ve stanu na Zbraslavském náměstí.
V sobotu od 9:00 hodin se koná v divadle Jiřího Srnce soutěž a ve stanu na náměstí budou probíhat jed-

notlivá veřejná vystoupení orchestrů. Na odpoledne se připravuje mažoretková show a vyhlášení výsledků.
Sobotní festivalový den zakončí lidová veselice od 19:00 do 23:00 hodin. V neděli v 10:00 hodin začne závě-
rečné matiné opět ve stanu na Zbraslavském náměstí.

Milovníci dechové hudby si určitě z nabídky programu vyberou.
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Naše dětské hříště

Stav dětského hříště již dlouhou dobu trápil maminky nejmenších dětí.
Po zimě byla situace ještě daleko horší. Vandalové zničili plot. Snad se trochu podepsal vítr, déšť a mráz.

Prostě plot byl pryč a bohužel část atrakcí si někdo nenávratně vypůjčil. A další část zařízení musela být
odstraněna, protože byla shnilá a pro děti už nebezpečná.

Česko přijalo v rámci harmonizace právních předpisů s ostatními členskými státy Evropské unie řadu
zákonů a bezpečnostních norem, z nichž některé se vztahují k vybavení a zabezpečení dětských hřišť.

Všechna nově zřizovaná ale i nově rekonstruovaná dětská hřiště musí splňovat bezpečnostní požadavky,
vyjádřené v nových bezpečnostních normách platných nejen pro ČR, ale i pro EU. Plot nechala obec opravit.
Nyní je nutno prořezat léta zanedbávané stromy a několik napadených houbou a zaschlých dokonce i porazit.
Odborník věří, že ty zbývající potom budou vegetovat daleko lépe a jejich celkový zdravotní stav se zlepší.
Bohužel je to nutné provést ne v době vegetačního klidu, ale ihned.

Padají z nich totiž ve větru větve a jsou nebezpečím pro děti i dospělé návštěvníky hřiště.
Nejpozději do konce září zde bude instalována hrací sestava pro děti do 12 let se skluzavkou a houpačkou

odpovídající novým předpisům.
Bylo by dobré, kdyby úpravy, rekonstrukce a celkové vylepšení hřiště pokračovalo i v příštím roce, a aby

došlo i na děti starší, dorost a mládež.
Snad na ně nastávající zastupitelé nezapomenou při tvorbě rozpočtu.

Ladislav Ježek



Přečetli jsme za vás….
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Stavba obchodu s potravinami zahájena
20. července 2006 proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen stavby nového obchodu s potravina-

mi v ulici Elišky Přemyslovny ve Zbraslavi - lokalita za benzinovou pumpou pod areálem Ministerstva vnit-
ra Na Baních.

Jedná se o prodejnu společnosti LIDL ČR v.o.s. s prodejní plochou cca 1200 m2.
Výběrové řízení na provedení stavby vyhrála firma Betonstav Teplice a.s. a otevření prodejny se předpo-

kládá v prosinci tohoto roku.
Zbraslavské noviny 8/2006

ZZlleeppššeenníí  nnáákkuuppnníícchh  mmoožžnnoossttíí  vvee  ZZbbrraassllaavvii  jjee  ppřříínnoosseemm  ii  pprroo  oobbyyvvaatteellee  JJíílloovviiššttěě..

Zbraslav bude mít nový park
Radnice Prahy 16 rozhodla vybudování Centrálního parku, který vznikne mezi ulicemi Jaromíra Vejvody,

Pirnerova a Žabovřeská. Park lemovaný stromy bude sloužit pěším a in-line bruslařům.
24 hodin – PRAHA, červenec 2006

CChhyysstteejjmmee  bbrruussllee..

Zvýšení povolené rychlosti za odměnu
Novela silničního zákona přinesla pozitivní výsledky. Během července se v Praze výrazně snížil počet

dopravních nehod, zvláště pak nehod s následkem zranění či dokonce smrti. „Pozitivní změny vítáme, na
druhé straně pak je možné skutečně zvýšit rychlost, protože řidiči jsou v tomto ohledu spolehlivější.“, řekl
náměstek primátora Rudolf Blažek. Zároveň vyzval řidiče, aby se zúčastnili diskuse o změnách dopravním
značení na webových stránkách www.praha-mesto.cz.

metro – pátek 4. srpna 2006

OOdd  11..  ččeerrvveennccee  22000066,,  kkddyy  nnoovvýý  zzáákkoonn  ppllaattíí  uužž  bbyyllaa  vvyymměěnněěnnaa  řřaaddaa  ddoopprraavvnníícchh  zznnaaččeekk..  ŘŘiiddiiččii  zz  nnaaššíí  oobbccee,,
kktteeřříí  jjeezzddíí  kkaažžddýý  ddeenn  ddoo  PPrraahhyy,,  jjee  uurrččiittěě  zzaazznnaammeennaallii  nnaa  SSttrraakkoonniicckkéé..  PPookkuudd  mmááttee  ii  jjiinnýý  nnááppaadd::  nnaavvrrhhnněěttee
zzmměěnnuu!!

Statkář přišel o celý grunt
Jíloviště na Praze – západ ovládlo o víkendu zděšení. Jednu z nejstarších zemědělských usedlostí ve vsi

pohltily plameny. Hasiči bojovali s ohněm celou noc i den. Přesto se usedlost zachránit nepodařilo. Jednou
z variant je, že statek někdo zapálil úmyslně…

BLESK – pondělí 7. srpna 2006

BBeezz  kkoommeennttáářřee..



Slovo čtenářů
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Poděkování
Všem, kdo projevili účast se zármutkem naší rodiny nad odchodem Ing. Karla Cvrčka,

děkuje manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka
Ve Zvonici č. 3 z roku 2003 jsme otiskli článek „Jílo-
višští pamětníci“. Jeho obsah čerpá ze vzpomínek
a poznatků pana Ing. Karla Cvrčka. Narodil se na
Jílovišti a kořeny jeho rodu sahají až do poloviny 18.
století. Připomeňme opata Duchoslava Andrese,
který se přičinil o rozvoj hospodářství kláštera ve
Zbraslavi a počátek rodu Andresů a Cvrčků na Jílo-
višti (kolem r.1766). Pana Františka Andrese, staros-
tu a zakladatele Pamětní knihy obce, jeho zetě Jana
Cvrčka, který pokračoval ve starostenské funkci stej-
ně jako jeho syn Karel, který byl starostou až do roku
1938.
Možná díky této významné historii, byl pan Ing.
Karel Cvrček vázán silným poutem k Jílovišti a rod-
nému statku. Studoval vyšší hospodářskou školu v
Roudnici nad Labem a v Čáslavi a vysokou země-
dělskou školu. Jeho studijní práce z roku 1943
„Cvrčkův grunt“ vypovídá a hlubokém vztahu k hos-
podářství, pamětem obce a rodu.
Na Jílovišti se seznámil i se svou manželkou Jarmi-
lou. Jela se svým otcem na nákup do Zbraslavi
a jejich automobil měl poruchu. U autoopravny pana
Kubáta se kolem vozu „motali“ i místní chlapci, pak

přišlo pozvání na posvícení do Mníšku a začal se pří-
běh dlouholetého vztahu, který prošel bouřlivými ro-
ky poválečných politických změn a postihů a v únoru
roku 1954 byl završen sňatkem.
Po vyvlastnění se stal rodný dům s hospodou majet-
kem družstva Jednota, kterému rodina platila nájem.
Ing. Karel Cvrček pracoval v STS (Státní traktorová
stanice) v Čísovicích. U motorů nevydržel dlouho
a stal se cestářem. Zvýšil si kvalifikaci postgraduál-
ním studiem ve stavebním oboru a zaměstnancem
podniku Silnice KNV Praha byl celých 34 let až do
svého odchodu do důchodu, v té době zastával funk-
ci vedoucího stavební výroby.
Nechtěl Jíloviště opustit a v roce 1973 začal svépo-
mocí stavět domek, kam se v roce 1980 se svou
ženou a třemi syny přestěhoval.
Na Jílovišti také v klidu život opustil v pátek 2. červ-
na 2006.
Historické hodnoty, které nashromáždil zůstaly
majetkem rodiny a věříme, že ve svých dětech nebo
vnoučatech najde pokračovatele započatého díla.

S rodinou vzpomínala L. Fatková

Uznání
Děkujeme všem hasičům za jejich rychlý a profesionální zásah při požáru hospodářské budovy u Andresů
v noci z 5. na 6. srpna t. r.

Děkují rodiny Šedivých, Häuslerovi a Vaňkovi



Dne 1. července 2006 se poprvé slavnostně otev-
řel tento historický klenot středních Čech veřejnos-
ti. Během týdenního kulturního maratónu byla
představena elegance, duchaplnost a kultura proje-
vu první republiky.

Významný den zahájil svým vystoupením na
nádvoří zámku dětský lidový soubor Notičky, ze
Řevnic, který představil folklór středních a jihozá-
padních Čech.

Zpestřením byla kolona historických vozidel
s posádkami v dobových kostýmech. Mezi veterá-
ny byly opravdové skvosty. Bylo těžké vybrat ten
nejlepší a vyhodnotit nejhezčí posádku na anketní
lístečky, vydávané přítomným u pokladny zámeč-
ku, kde stála neustále řada zájemců o prohlídku
zámku a večerní koncert Sester Havelkových, které
se svým devítičlenným bandem zavedly svými
rytmy návštěvníky do období mezi dvěma světový-
mi válkami .

Během odpoledne však ještě zahrála na nádvoří
poberounská kapela Třehusk a představila oblíbené
kabaretní scény na motivy Hrabalových Postřižin.
Do programu byla začleněna i módní přehlídka plná
elegantních střihů z první republiky.

Završením týdne byl 8. července 2006 II. festi-
val FLAMENCO-ZÁMEK MNÍŠEK 2006.

Obnova zámku v Mníšku pod Brdy se započala
v prosinci roku 2000. Jde o jedinečný projekt, který
se snaží zachytit stav zámku na počátku 20. let dva-
cátého století.

První prohlídková trasa v prvním patře zámku je
věnována stylu života drobné šlechty v letech 1918-
1938. Tato trasa obsahuje v první fázi osm pokojů,
jídelnu, knihovnu, vstupní slavnostní schodiště
a kapli sv. Serváce. Výstavní expozice vychází
z dobových fotografií a inventáře majetku, který ne-
chali zpracovat kolem roku 1940 poslední majitelé
z rodu Kastů.

Severní křídlo pak poskytuje prostory pro spole-
čenské akce – svatby, konference apod..

Podle správy zámku se obnovy dočká i zámecký
park, který určitě vždy patřil k dominantám celého
sídla.

Za první písemnou zmínku je považován zápis v
zákoníku Karla IV. „Majestas Carolina“ z roku
1348. Archeologické nálezy z nádvoří zámku však
ukázaly, že na tomto místě stávala stavba již kon-
cem 13. nebo začátkem 14. století. Nejspíše šlo o
malý hrádek obklopený hradbou a příkopem, který
ho odděloval od města.

Během své dlouhé historie byl hrádek různými
majiteli střídavě zvelebován stavebními úpravami.

Saturninovy dny – Pocta první republice
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Navodit atmosféru první republiky se dařilo i díky četníkům, kteří střežili pořádek a „trestali“ různé přestupky



V roce 1639 ho vyplenila švédská vojska, požárem
byl poznamenán i v roce 1848.

K další devastaci došlo po roce 1945, kdy byl
zámek zkonfiskován a dostal se do správy minister-
stva vnitra, které zde ukládalo často významné
a politicky citlivé archivní fondy.

V roce 2000 byl objekt vyklizen a postoupen
Národnímu památkovému ústavu – územnímu
odbornému pracovišti středních Čech v Praze, který
zahájil jeho rozsáhlou obnovu, jejíž náklady mají
dosáhnout zhruba 105 milionů korun.

Kdo nenavštívil zámek v Mníšku pod Brdy při
jeho otevření má možnost prohlídky téměř celý rok:
ssrrppeenn

od 9.00 hodin do 17:00 hodin (poslední prohlídka)
zzáářříí  

od 9:00 hodin do 16.00 hodin (poslední prohlídka)
řřííjjeenn

pouze v sobotu a v neděli od 9:00 hodin do 16:00
hodin (poslední prohlídka)

lliissttooppaadd,,  pprroossiinneecc
po předchozí rezervaci

Vstupné: 
základní 80,- Kč, 
snížené (děti, důchodci, studenti atd.) 40,- Kč.

Pro cizince s výkladem v cizím jazyce – Aj, Nj,
Rj, Špj 170,- Kč a 140,- Kč nebo zapůjčení
textu (Aj a Nj) za 20,- Kč k jedné vstupence.

Svatební obřad je možné uspořádat v zámecké
jídelně a v kapli. Zajišťuje se v součinnosti s matri-
kou v Mníšku pod Brdy

Cena za nájem svatebního sálu je 5 000,- Kč, pro
místní matriční obvod 2 500,- Kč.

V základní ceně poskytuje správa zámku svateb-
čanům pronájem svatební místnosti, slavnostní pří-
pitek novomanželů, možnost fotografování a natá-
čení v této místnosti a na nádvoří zámku, květino-
vou výzdobu sálu a zajištění reprodukované hudby
po dobu konání obřadu.

Po domluvě je možno objednat i další služby
(cattering, doprava, živá hudba, video-foto).

V říjnu by měly být na zámečku vinařské středo-
české slavnosti. V neděli 10. prosince 2006 bude
zámek otevřený v rámci tradičních předvánočních
nočních prohlídek.

Aktuální informace na tel: 318 590 261 nebo
www:http:/zamek.mnisek.cz

Fatková
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na zámku v Mníšku pod Brdy

Veterány můžeme obdivovat také 9. září 2006 při tradičním závodu Zbraslav – Jíloviště.
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V bezprostřední blízkosti naší
obce vznikl velmi zajímavý podnik
– bowlingová restaurace v Trnové.

Ačkoliv Trnová byla vždy
považována za zapadlou vesnici
poblíž Jíloviště(v době mého
mládí patřila s Jílovištěm pod
jeden národní výbor), její význam
nebyl zdaleka zanedbatelný. Na
rozdíl od Jíloviště měla Trnová
kostel a Jílovištští patřili do trnov-
ské farnosti. Dříve se každou
neděli vydávali naši spoluobčané
na mši do Trnové, ale dnes je již
jiná doba a řídíme se jinými pra-
vidly než těmi domněle nám
seslanými shůry. Trnová měla
i svůj zámek, byl vystavěn v 18.
století jako sídlo velkostatkáře,
ale já si již pamatuji pouze ruiny.
Víte, že právě zde složil skladatel
František Škroup naši hymnu -
respektive frašku Fidlovačka, jejíž
součástí píseň Kde domov můj
je?. Po revoluci byl statek se
zámečkem vrácen původním
majitelům. Když jsem se před
několika lety seznámil s paní Sch-
logerovou, provázela mne po
svém hospodářství a nadšeně vy-
právěla o svých koních. Dnes její

jízdárna je již pojmem, rozrostla
se a zjevně prosperuje. Rodina
Schlogerova se pustila do zvele-
bování komunistickým režimem
poničeného hospodářství a dalším
jejím počinem bylo nedávné otev-
ření bowlingového centra s penzio-
nem a restaurací právě v prostorách
dřívějšího zámečku.

Během několika příštích let by
se z Trnové měla stát obec větší
než je Jíloviště. Byl schválen pro-
jekt výstavby mnoha desítek rodin-
ných domků (bohužel vezme za
své nádherná louka před příjezdem
do obce a už byla vykácena třešňo-
vá alej, na níž mám nostalgické
vzpomínky - tam jsem si společně s
Jirkou Tylem vydělal svých prvních
30 Kčs za načesání 5 kg třešní -
česal jsem je 2 dny!). Sídliště, jak
jinak takovou mohutnou výstavbu
nazvat, se bude jmenovat Fontána
a bude to megaprojekt. Když se
tam pojedete nyní podívat, zajisté
pochopíte, proč naše zastupitelstvo
neodsouhlasilo podobnou megalo-
manii plánovanou Na Močidlech.
Patří jim za to dodatečně dík, i
když si tenkrát nadělali spoustu zlé
krve. Ale tito noví spoluobčané

budou jistě vítanými hosty nejen
jílovišťských restauarací, ale také
nového bowlingu.

Bowling sám o sobě je velmi
moderní – 6 drah s profesionálním
vybavením. V přilehlé restauraci je
však velmi hlučno, pokud se Vám
při Vaší návštěvě podaří natrefit na
veselou skupinku pivo hltajících
hráčů. Ale skočil jsem si tam na
oběd i ve všední den, kdy jsem se
nemusel podle jinak obvyklých
zvuků obávat, že nějaká zatoulaná
koule skončí za bujarého vřeštění
podnapilých zoufalců na mém talí-
ři a musím říci, že je to úplná oáza
klidu. Neměli sice avizované po-
lední hotovky, ale bylo to v počát-
cích jejich provozu, a tak lze před-
pokládat, že dnes je to již zavedená
stravovna. Venkovní zastřešená
zahrádka zve k posezení u nově
založeného parčíku - až povyroste,
bude to ještě lepší! Kvalita jídla je
velmi slušná, ceny jsou přijatelné
(do stovky oběd zvládnete bez pro-
blémů). A tak Vám tento podnik
vřele doporučuji.

Ilja Sedlák

Gastrokoutek Ilji Sedláka
Bowling Trnová
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- 2255..  ččeerrvvnnaa požár nákladního vozidla AVIA ( silnice směr Všenory) a požár trávy u Klínce.
- 11..  ččeerrvveennccee stáž naší zásahové jednotky na stanici hasičského záchranného sboru - HZS v Řevnicích. Naši

chlapci neměli příležitost vyjet s hasiči z povolání a tak probíhalo školení a prohlubování znalostí s pou-
žíváním hasičské techniky.

- 2255..  ččeerrvveennccee požár trávy ve svahu u Strakonické silnice v lokalitě Jíloviště.
- 2266..  ččeerrvveennccee technická pomoc OÚ (dovoz vody na místní hřbitov).
- 2288..  ččeerrvveennccee svatba Dana Hudečka a slečny Heleny Strachotové – bbllaahhooppřřeejjeemmee!
- 66..  ssrrppnnaa požár stodoly ve statku Andresových. Zasahovaly čtyři hasičské sbory: SDH Jíloviště, SDH Dob-

řichovice, SDH Mníšek pod Brdy a HZS Řevnice. Z našich hasičů Mirek Petřík st, Mirek Petřík ml.,
Michal Petřík, Zdeněk Čámský, Honza Balcárek, Standa Matys, Martin Zima, Karel Špaček, k ránu po
návratu ze zájezdu sportovců v Tachově se připojil Dan Hudeček a Honza Koďous, v neděli při likvidaci
požářiště pomohl i Josef Fatka.
Požár „zaměstnal“ hasiče na nepřetržitých 17 hodin. S občerstvením na posilněnou přišla členka sboru
Věra Mihálová. Odjezdem z místa požáru práce hasičů neskončila. Bylo třeba vyprat hadice, dát do pořád-
ku hasičské nářadí, pracovní oděvy, doplnit pohonné hmoty a vodu do cisterny. Během zásahu byl zjištěn
další požár na pozemku pana Vápeníka. Ten se podařilo díky včasnému zásahu lokalizovat bez větších
následků. 
Pro občany připomínáme: při zjištění takovéto události neprodleně volejte jednotné evropské číslo tísňo-
vého volání 111122. Tím se urychlí výjezd potřebných jednotek a nedojde k prodlení. Tísňové linky lze pou-
žít zdarma i z mobilního telefonu. 

- 22..  nneebboo  99..  zzáářříí se účastní družstvo mužů a žen okresního kola soutěže v požárním sportu o pohár starosty
OSHČMS okresu Praha západ v Davli. Účast si vybojovali na okrskové soutěži 27. 5. 2006 v Malé Leči-
ci. Tentokráte je součástí soutěže nejen požární útok, ale i štafeta družstev a jednotlivců. Držte palce!

- 1166..  zzáářříí pojedou naše hasiči na Memoriál Josefa Bednáře do Lipenců.

23. září připravujeme Jílovšťské posvícení.
Srdečně zveme všechny občany.

Další informace na plakátech.

Účast na některých akcích, kam jsme zváni, musíme odmítat. Nedá se vše stihnout!
M. Petřík st., Fatková

Z hasičského kalendáře – léto 2006
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Naše fotbalová jedenáctka sehrála závěrečné zápasy minulé sezony:
3. 6. 2006 Kosoř JJíílloovviiššttěě góly: Dan Mašek, Pavel Krištůfek

3 2
10. 6. 2006 JJíílloovviiššttěě  Třebotov góly: Franta Jakubec, Slávek Voženílek

2 4
17. 6. 2005 Kazín JJíílloovviiššttěě gól: Honza Švarc

6 1

A jak dopadlo celkové umístění III. třídy – skupina A – ukazuje tabulka:

Tým skóre body

1. Jeneč 111 : 27 66
2. Roztoky 64 : 23 57
3. Dobrovíz 62 : 26 55
4. Tursko 47 : 42 42
5. Třebotov 53 : 58 41
6. Zbuzany 53 : 55 40
7. Kazín 61 : 56 36
8. Dolany 57 : 73 32
99.. JJíílloovviiššttěě 5522  ::  6677 3311

10. Statenice 50 : 69 29
11. Kosoř 57 : 74 29
12. Všenory 43 : 54 28
13. TK Dobřichovice 38 : 64 21
14. Klínec 27 : 87 14

Žádná sláva, ale díky všem za volný čas věnovaný fotbalu!

Věrní příznivci fotbalu jsou zváni na všechny zápasy. Při domácích utkáních je oobbččeerrssttvveenníí na hřišti zajištěno!

Rozpis zápasů – muži – podzim 2006
19. 8. sobota od 17:00 hodin Hradištko B : JJíílloovviiššttěě
26. 8. sobota od 17:00 hodin Měchenice : JJíílloovviiššttěě
2. 9. sobota od 17:00 hodin JJíílloovviiššttěě : Psáry
9. 9. sobota od 17:00 hodin Radlík : JJíílloovviiššttěě

16. 9. sobota od 16:30 hodin JJíílloovviiššttěě : Čisovice
23. 9. sobota od 16:30 hodin Krňany : JJíílloovviiššttěě
30. 9. sobota od 16:30 hodin JJíílloovviiššttěě : Vrané
7.10. sobota od 16:00 hodin Davle : JJíílloovviiššttěě

14.10. sobota od 16:00 hodin JJíílloovviiššttěě : Slapy
21.10. sobota od 15:30 hodin Libeř : JJíílloovviiššttěě
28.10. sobota od 14:30 hodin JJíílloovviiššttěě : Bojanovice
4.11. sobota od 14:00 hodin Dolní Irčany : JJíílloovviiššttěě

11.11. sobota od 14:00 hodin JJíílloovviiššttěě : Vestec
18.11. sobota od 13:30 hodin JJíílloovviiššttěě : Hradištko B
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Naši žáci byli úspěšnější než „A“.
4. 6. 2006 JJíílloovviiššttěě Čisovice góly: Kuba Hošek, Jana Marková

2 0
11. 6. 2006 JJíílloovviiššttěě  Choteč góly: Kuba Hrubý, Michal Kalenda

2 3
18. 6. 2005 Kosoř JJíílloovviiššttěě gól: Kuba Hrubý

2 1

Konečné pořadí v tabulce je pěkné. Gratulujeme! Budeme fandit i na podzim!

Tým skóre body

1. Dobřichovice 120 : 21 37
2. Kosoř 65 : 37 31
33.. JJíílloovviiššttěě 4488  ::  3322 2255
4. Hvozdnice 41 : 37 25
5. Choteč 60 : 64 18
6. Čisovice 20 : 51 15
7. Vonoklasy 34 : 56 10
8. Dobříč 25 : 115 2

ÚSPĚŠNÍ STŘELCI BRANEK: Kuba Hrubý 22
Lukáš Vačkář 9
Michal Kalenda 8
Jana Marková 4
Verča Marková 2
Martin Velebil 2
Kuba Hošek 1

V sobotu 2244..  66..  22000066 se konal na hřišti celodenní turnaj ve fotbale. Zúčastnila se 4 družstva mužů:
Jíloviště, Lety, Částkov a Podolí, ženy z Jíloviště a Klínce a žáci sehráli zápas s družstvem z Úval u Prahy.

NNaaššee  „„AA““  mmuužžssttvvoo  ssee  uummííssttiilloo  nnaa  11..  mmííssttěě..

Večer se potom konala taneční zábava v restauraci U Hastrmana, bohužel narušená hlídkou policie, ale vše
dobře dopadlo. Hosté se slušně bavili a ti, co se bavit neumí, tak zbytečně „prohánějí“ druhé, kteří nemají
lehké zaměstnání a určitě se ve službě nenudí. K životu i tohle patří, je to zpestření a je o čem povídat, jsme
přece na vesnici.

Hrubá

Rozpis zápasů – žáci – podzim 2006
3. 9. neděle od 15:00 hodin Vonoklasy - JJíílloovviiššttěě

10. 9. neděle od 10:00 hodin Kazín - JJíílloovviiššttěě
17. 9. neděle od 10:00 hodin JJíílloovviiššttěě - Čisovice
24. 9. neděle od 10:00 hodin Kosoř - JJíílloovviiššttěě
1.10. neděle od 10:00 hodin JJíílloovviiššttěě - Všenory
8.10. neděle od 10:00 hodin Hvozdnice - JJíílloovviiššttěě

15.10. neděle od 10:00 hodin JJíílloovviiššttěě - Choteč
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Sazba a tisk: Pragoeduca – PhDr. Zdeňka Kubrová, Antala Staška 80, 140 00 Praha 4

Uzávěrka příštího čísla: 23. října 2006

• soutěž je určena pro 3-členná družstva (na soupisce může být až 6 hráčů – můžete střídat)
• hraje se cca. 1x za měsíc v Trnové
• v regionu Praha/střední Čechy bude každé nové družstvo zařazeno do nejnižšího stupně ligy – Přebor

(4. ligy), zde se pohybují výkony od 100 bodů
• každé přihlášené družstvo získá ve své skupině pohár za umístění
• nejlepší družstva i jednotlivci se mohou kvalifikovat do celorepublikového finále, kde bojuje 24 družstev

o finanční prémie (první cena pro družstvo je 40 000,- Kč).
• vyhodnocují se také nejvyšší náhozy v každém hracím dni, nejlepší hráč a hráčka celé skupiny
• nejlepším hráčům jsou předána trička šampiónů ABL
• speciální cena pro nejlepšího nováčka ABL: 3 000,- Kč

Vymyslete název svého družstva a přihlaste se do 3300..  zzáářříí  22000066  on line na wwwwww..bboowwlliinnggwweebb..cczz nebo si
o přihlášku zavolejte na infolinku ABL: 660088  886622  669988.

Hlavním garantem a vypisovatelem soutěže je BOWLING magazín.

Jak to začalo ?

ABL odstartovala prvním ročníkem v Praze na
podzim roku 2000. Tato soutěž se za svoji historii
stala nejvýznamnější týmovou soutěží v ČR, která se
zaměřuje na začínající a rekreační hráče bowlingu.
Podzimní části 6. ročníku se již účastnilo více jak
400 družstev a 2000 hráčů ze 7 regionů a z 50ti
výkonnostních skupin ( v prvním ročníku soutěžilo
cca 30 převáženě firemních družstev).

Šanci má v této soutěži opravdu každý, díky
skladbě regionálních výkonnostních skupin je každá
skupina tvořena přibližně na stejné úrovni hrajícími
družstvy. Např. v regionu Praha jsou již 4 výkon-
nostní stupně (od 1. ligy až do 4. ligy). A tak bez
obav může být každý hráč, který má svůj výkon na
úrovni 100 bodů a více. Jen pro zajímavost: nejnižší
nához v jarní části 5. ročníku ABL byl 39 bodů a více
jak 200 hráčů zahráli alespoň jednu hru pod hranicí
100 bodů. Soutěž je vhodná pro firemní a rodinná
družstva a nebo mnoho družstev je složeno partou
kamarádů, kteří mají bowling jako formu skvělé
relaxace a odreagování od každodenních starostí.

KK  úúččaasstt ii   zzvvee  vvššeecchhnnyy  zzáájjeemmccee  BBOOWWLLIINNGG
TTRRNNOOVVÁÁ

amatérská bowlingová liga v Trnové!
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