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Zpravodaj obce Jíloviště - říjen 2016

Vážení spoluobčané,
máme za sebou září, dalo by se říct měsíc akcí
v obci Jíloviště. Otevřeli jsme mateřskou školu,
přivítali historické vozy závodu Zbraslav – Jílo-
viště, prohlédli si k tomu výstavu, navštívili jsme
letní kino na hřišti, přivítali nové občánky, poba-
vili jsme se na posvícení a několika dalších
akcích. Je dobře, že se těchto akcí v hojném
počtu zúčastňují občané Jíloviště, je to totiž pří-
ležitost, jak si navzájem sdělit své názory na dění
v obci, možnost se vzájemně více poznat anebo
prostě jen pohovořit o životě.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE A ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA: 

è Čistírna odpadních vod
Realizace intenzifikace čistírny odpadních vod postoupila do další
fáze, kdy byl všemi dotčenými orgány schválen návrh projektové
dokumentace a v současné době probíhá řízení o udělení staveb-
ního povolení. Předpokládáme, že do konce roku požádáme
o dotaci z programu vyhlášeného Ministerstvem životního pro-
středí a bude vybrán dodavatel stavby ve výběrovém řízení.

V této souvislosti bychom rádi poděkovali všem spoluobčanům,
kteří do dneška aktivně zareagovali na výzvu ohledně likvidace
dešťových vod. Mnozí již tento problém vyřešili buď napojením
svých dešťových vod na své podzemní nádrže nebo rozvedením
drenáží na pozemku. Ostatní, kteří takto ještě neučinili, bychom
rádi vyzvali, aby se spojili s pracovníky obecního úřadu (klidně se
starostou). Rádi ve věci poradíme a pomůžeme vám problém
řešit. Zdůrazňujeme, že intenzifikace ČOV je úzce spojena s řeše-
ním nátoků balastních a dešťových vod a obě věci musí být řešeny
paralelně – je to podmínka pro udělení dotace a následně obnovu
udělování stavebních povolení v obci. 

è Pošta Partner
Od nového roku 2017 bude obec Jílo-
viště provozovat obecní poštu na
základě smlouvy s Českou poštou –
Pošta Partner. Zastupitelstvo na svém
30. zasedání schválilo znění nové
smlouvy s Českou poštou, která navyšuje odměny za motivační
systém prodeje, dochází rovněž k drobným změnám ve vyúčto-
vání provizí, v technologických podmínkách provozu a v režimu
obsluhy tísňového systému napojeného na datovou síť.
Domníváme se, že v této souvislosti je pro většinu občanů dobrou
zprávou, že s námi v týmu obce Jíloviště zůstane paní Hrbková,
stávající pracovnice poštovní přepážky.

è Spolupráce s Městskou policií 
Řevnice

Obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu s městem
Řevnice k zajišťování činnosti podle zákona
o obecní policii. Strážnici z Řevnic budou nepravi-
delně působit v Jílovišti zatím 2x týdně a dále dle
potřeby. 

A s čím se může občan obrátit na strážníky Měst-
ské policie? Městská policie při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku a plnění
dalších úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb.

o obecní policii nebo jiného zvláštního zákona:

a) Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku – můžete
se tudíž na strážníky obrátit při podezření ze spáchání pře-
stupku nebo trestného činu, kdy strážník je povinen věc pro-
věřit a učinit nezbytná opatření ke zjednání nápravy (přestu-
pek oznámit příslušnému orgánu nebo podezření z trestného
činu oznámit Policii ČR)

b) Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití – na
strážníka se tedy můžete obrátit, když někdo někoho urazí,
fyzicky jej napadne, někdo někomu vyhrožuje fyzickým napa-
dením nebo někdo někomu činí schválnosti apod. /přestupek
proti občanskému soužití dle ust. § 49 zákona č. 200/1991 Sb.
o přestupcích/

c) Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a naří-
zení obce – na strážníka se můžete obrátit při podezření, že
byla porušena obecně závazná vyhláška nebo neřízení obce
(volně pobíhající psi, požívání alkoholu na veřejnosti, rušení
nočního klidu apod.)

d) Podílí se v rozsahu stanoveném zákonem č. 553/1991 Sb.
o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komuni-
kacích – dodržování zákazových a příkazových dopravních
značek na území obce, parkování tam, kde je to zakázáno
apod.

e) Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně
veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností
a oprávnění stanovených zákonem č. 553/1991 Sb.
o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření
k jejich obnovení – na strážníka se tudíž můžete obrátit při
rušení nočního klidu, pokud někdo vzbudí veřejné pohor-
šení, znečistí veřejné prostranství apod. /přestupek proti
veřejnému pořádku dle ust. § 47 zákona č. 200/1991 Sb.
o přestupcích/.

f) Podílí se na prevenci kriminality v obci – na strážníka se
můžete vždy obrátit ve věcech podezření spáchání trestné
činnosti nebo při předání poznatku o osobách páchajících
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trestnou činnost, kdy městská policie neprodleně tyto
poznatky předává Policii ČR.

g) Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných
prostranstvích v obci – venčení psů, zakládání černých sklá-
dek, odhazování odpadků apod.

Obecně řečeno, na strážníky městské policie se můžete obrátit
s jakoukoli informací, podezřením nebo dotazem. Strážník je dle
ust. § 6 odstavce 3 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii povi-
nen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností
podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni
požádá, popřípadě učinit nezbytná opatření ke zjednání
nápravy (oznámení věci Policii ČR nebo jinému orgánu, který
zjednání nápravy zajistí).

Jsme přesvědčeni, že toto opatření přinese zlepšení bezpeč-
nostní a dopravní situace v obci a přispěje k příjemnějšímu
životu nás, občanů Jíloviště.

è Hřbitov – oprava kříže a hrobu rudoarmějců
Byla provedena oprava centrálního kříže se sochou Krista a hrob
rudoarmějců na hřbitově. Restaurátorské práce provedla odborná
firma Sochy Doležal, která poskytla rovněž restaurátorskou
zprávu. 

Z té se dočteme, že co se týká kříže, byl osazen spolu se založe-
ním hřbitova v roce 1926. Donátorem kříže byl pan starosta Cvr-
ček. Kříž byl v havarijním stavu, s hrozbou zřícení a nebezpečí
zranění návštěvníků hřbitova. Celá stavba kříže byla vychýlena
z osy o 27 cm, přes kolmé tělo kříže byly 3 hluboké praskliny,
sokl byl roztrhaný a části na schodu i těle pomníku byly odtr-
ženy. Kompletní rekonstrukce probíhala zhruba měsíc, reno-
vace sochy Krista proběhla v ateliéru. Pomník byl vyspárován
a hydrofobizován, aby se zabránilo průniku vody do těla 
stavby. 

My už to asi neověříme, ale doufejme, že rekonstrukce při příleži-
tosti 90-ti let od vzniku kříže, vydrží minimálně stejně dlouhou
dobu.

Hrob rudoarmějců byl rovněž ve velmi zanedbaném stavu.
Obrubníky byly rozvalené, hrob zarostlý, chyběl bronzový reliéf,
písmo bylo nečitelné. Celý pomník byl opraven, očištěn. Původní
reliéf byl zhotoven z formy ve spolupráci s Ředitelstvím Olšan-
ských hřbitovů. Odlitek byl vyroben z laminátu a patinován do
bronzové podoby. Hvězda byla nabarvena a nápis kolorován
černě. Celý hrob byl nakonzervován proti průnikům vody. Plocha
mezi zelení a obrubníky byla vysypaná borkou, tím se celkový
pohled sjednotil a působí uceleným dojmem. 

Pomník
hrobu
rudoar-
mějců
před
opravou
a po ní

Kříž před
opravou

a po ní
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è Oprava pomníku na Pražské
Opravili jsme svépomocí pomník na ulici Pražská, který byl věno-
ván v roce 1884 občany obce Jíloviště (nejde o překlep, v té době
to bylo správně). Pomník byl celkově očištěn, natřen a naimpreg-
nován, kříž s Kristem byl opraven a natřen, dlažba u pomníku byla
přeložena do spádu a opravena byla lavička.

V této souvislosti, bych rád poděkoval panu Kučerovi, který celou
opravu provedl s nárokem pouze na náklady za materiál.

è Komunikace U Hřiště
Dokončili jsme rekonstrukci v pořadí 3. komunikace v obci – ulici
U Hřiště. Všechny tři komunikace byly rekonstruovány s podporou
dotace. Ulice U Hřiště byla ve velmi zanedbaném stavu, součástí
opravy byla i rekonstrukce odvodnění. Pro rodiče a děti, jakož
i pro občany, kteří zde bydlí, je to jistě nyní velmi komfortní pří-
stup do nemovitostí a do mateřské školy.

Občané dotčených nemovitostí měli možnost během celé stavby
vznášet své připomínky a názory na průběh stavby a věříme, že
výsledek je v souladu s jejich požadavky a že nová komunikace
bude sloužit nejen dětem, maminkám, zaměstnancům školky,
občanům, co zde bydlí, ale nám všem.

è Obecní vodárna
Proběhla rekonstrukce obecní vodárny na
Cukráku, která pochází z 50-tých let a sta-
vebně byla v havarijním stavu, a to jak stře-
cha, tak podlaha, tvořená poškozenými 
luxfery, které hrozily propadnutím. Rekon-
strukce zahrnovala následující práce: demo-
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lice střešního pláště, zbourání cihelných štítů, vybourání okenních
sklobeton konstrukcí, vybourání podlah, nové zastropení, tepelné
izolace, výměna oken, osazení podlahového roštu,         opravy
podlah, vnitřní a venkovní omítky, opravy a nátěry fasády a soklu,
opravy venkovního schodiště, nátěry dveří, konstrukcí a zábradlí,
oprava pletivového oplocení.

è Sportoviště
Prostřednictvím administrátora byl ve výběrovém řízení vybrán
dodavatel na výstavbu veřejného sportoviště. Jen zopakujeme, že
se jedná o zbudování areálu veřejného sportoviště o ploše 6200 m2,
které vznikne v prostoru za fotbalovým hřištěm navážkou zeminy.
Vznikne zde též písková stezka o délce 350 m a parkoviště. Obec
umožní dodavateli bezplatné uložení zeminy výměnou za zbudo-
vání plochy pro sportoviště. Vítězná firma Hes stavební, s.r.o.,
nabídla nejvýhodnější podmínky pro obec, kdy navíc nabídla
částku 450 tis. Kč, které připadnou obci a budou použity na
výstavbu vybavení sportoviště. Nyní probíhají přípravné práce,
související se zpracováním prováděcího projektu, stavebního
povolení a povolení realizace přeložky. 

Předpokládáme, že realizace tohoto projektu bude trvat zhruba
rok až dva. 

è Rekonstrukce požární zbrojnice
Ve výběrovém řízení byl vybrán projektant stavby pro spojené
územní a stavební řízení, na zhotovení projektové dokumentace
odstranění stavby a inženýring novostavby Požární zbrojnice Jílo-
viště. Nejvýhodnější podmínky nabídla firma Firast, s.r.o., a sice za
cenu 365 950,- Kč. Dílo by mělo být předáno do 30. 11. 2016. Poté
bude obec žádat o získání dotace na tento projekt, bez které by
tento projekt byl mimo finanční možnosti obce. Předpokládaná
cena díla je 14,4 mil. Kč. Severní pohled na novou hasičskou zbroj-
nici podle studie – viz foto.

è Hotel Palace Cinema
Hotel Palace Cinema koupil nový vlastník - Hotel Palace Cinema,
s.r.o., s jediným společníkem – Mudr. Vladimírem Sobotkou, s kte-
rým proběhlo jednání, týkající se komunikace Fr. Smolíka, která
vede přes pozemky HPC. Jelikož současná cesta v majetku obce
vede podél plotu hotelu mimo stávající vyježděnou komunikaci,
došlo k dohodě, že obec nechá zpracovat geometrický plán, který
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rozšíří komunikace ve směru od plotu na šířku cca 6 - 8 m. Takto
vzniklý pozemek, který vznikne oddělením od pozemku 175/12, je
ochoten pan Mudr. Sobotka prodat obci za 1,- Kč. Obec by tím
vyřešila vleklý majetkový problém se spodní částí ulice Fr. Smolíka
a vytvořila podmínky pro položení inženýrských sítí, osvětlení
a rekonstrukce komunikace. Pan Mudr. Sobotka deklaroval dobrou
vůli spolupracovat s obcí ke vzájemnému prospěchu obou stran.

è Komunikace Na Plazích
Zastupitelstvo schválilo dodavatele na zhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolení/ohlášení na rekonstrukci
ulice Na Plazích. Stal se jím ing. Milan Ptáček za cenu 187 tis. Kč.
Do konce roku obec v souvislosti s touto rekonstrukcí požádá
o dotaci, která bude vyhlášena MMR.

Jak je zvykem u rekonstrukce komunikací v obci, budou občané (a
to nejen ti, kteří v ulici bydlí), vyzváni k veřejnému projednání
tohoto projektu a budou moci se k němu vyjádřit a vznést své při-
pomínky, přání, názory. Samozřejmě budou moci do projektu
nahlédnout i osobně po domluvě na OÚ.

è Petice občanů
Obecní úřad obdržel 2 petice občanů z oblasti Hájenska a z ulice Fr.
Smolíka s žádostí o připojení na obecní vodovod a kanalizaci. Jeli-
kož se jedná o oblast, kde nemá obec vyjasněny majetkové poměry
komunikací, ve kterých by inženýrské sítě vedly, je nutné nejprve

tuto záležitost prověřit. Starosta navrhuje zastu-
pitelstvu, aby plánované připojení těchto

dvou oblastí bylo zařazeno do strategického
plánu obce jako dodatek č.2 a s výhledem

na plnění v letech 2018 – 20 a to s ohledem
na již schválené priority rozvoje obce, což

je především intenzifikace ČOV a rekon-
strukce hasičské zbrojnice.

V ulici Fr. Smolíka probíhají jednání
s firmou Hotel Palace Cinema, s.r.o.,

o možnostech připojení na kanali-
zaci a vodovod. V současné době

se bude realizovat rozšíření
veřejného osvětlení v ulici Na
Hájensku III. 

Obecně závazná vyhláška 3/2016
Zastupitelstvo odsouhlasilo obecně závaznou vyhlášku o dodržo-
vání nočního klidu, v souladu s novelou zákona o přestupcích, ini-
cializovanou Ministerstvem Vnitra. Stanovuje obcím povinnost,
od 1. 10. 2016 uvést rok dopředu všechny kulturní, sportovní či
společenské akce u kterých se předpokládá, že se budou konat
i po 22. hodině. Znění vyhlášky najdete za tímto textem.

A nyní k vyhlášce z metodického podkladu Ministerstva financí:
Pokud jde o konání různých kulturních či společenských akcí, tak je
nutno zdůraznit, že v České republice není žádným zákonem ome-
zeno konání těchto akcí. Zákon o přestupcích pouze stanovuje, že
za přestupek se považuje rušení nočního klidu, který je vymezen
dobou od 22. do 6. hodiny. Pokud pořadatelé těchto akcí respek-
tují dobu nočního klidu a neobtěžují ostatní občany hlukem, lze
tyto akce konat i po 22. hodině. K pořádání oslav či různých akcí
proto není třeba souhlasu obce ani ohlášení konání této akce obci.
Co se týká konání rodinných oslav není zákonem obecně nijak
omezeno. Samozřejmě platí, že konáním rodinných oslav po 22.
hodině by nemělo docházet k rušení nočního klidu tj. k obtěžo-
vání ostatních občanů. Obecně lze konstatovat, že běžné rodinné
oslavy není třeba a ani není žádoucí do obecně závazné vyhlášky
zahrnovat.

Zpravodaj obce Jíloviště - říjen 20166
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V průběhu roku pokud bude pořadatel připravovat konání kon-
krétní akce (doposud neuvedené v OZV), u které předpokládá
pokračování i po 22. hodině včetně hlasité produkce či projevů
účastníků narušujících noční klid, sdělí tuto skutečnost obci
v dostatečném předstihu (cca 1 měsíc před konáním akce) tak,
aby na nejbližším zasedání mohlo zastupitelstvo obce rozhod-
nout o rozšíření seznamu akcí (v příloze OZV), u kterých dochází
ke zkrácení doby nočního klidu.

Mateřská škola – den otevřených dveří a otevření
Dne 24. 9. se konal Den otevřených dveří nové mateřské školy.
Občané, rodiče i děti měli možnost se seznámit s novým prostře-
dím novostavby, do které od 1. 9. začalo navštěvovat 25 dětí,
z toho 14 dětí z Jíloviště (z Jíloviště byli uspokojeni všichni

zájemci). První školačka, která vstoupila
do nově otevřené školky byla Nikolka
Tůmová, která společně se starostou
a paní ředitelkou Danou Petrákovou pře-
střihli pásku a oficiálně zahájili provoz
Mateřské školy Jíloviště.

Cesta při výstavbě však nebyla jednodu-
chá.

Jsme si vědomi, že školka není postavena na ideálním místě, ale
vzhledem k tomu, že již v roce 2014 bylo do přípravy stavby MŠ
investováno skoro ¾ milionu na přeložky sítí apod. , rozhodli
jsme se dokončit tuto investici a postavit školku v ulici U Hřiště.
V lednu 2015 se otevřela nová možnost na opětovné podání
žádosti o dotaci na MŠMT, kterou jsme okamžitě využili, neboť
původní žádost podaná v roce 2014 nebyla úspěšná, protože
nesplňovala požadované náležitosti jako např. demografickou
studii, finanční rozbory apod. Po novém zpracování žádosti se
podařilo dotaci v roce 2015 získat. Po přezkoumání výběrového
řízení na dodavatelskou firmu vybranou v roce 2014 bylo zjiš-
těno, že došlo v jeho průběhu k závažným pochybením, která
vylučovala uplatnit toto výběrové řízení pro účely dotace. Výbě-
rová řízení jsou totiž velmi ostře sledovaným parametrem při
kontrole dotačních titulů. Proto jsme museli toto výběrové zrušit
a vypsat v krátké době nové výběrové řízení. Vítězná firma Pra-
dast má velké zkušenosti s výstavbou školek a i proto se nám
podařilo ve velmi krátkém termínu školku dokončit. Vysoutěžená
cena v tomto případě byla na rozdíl od veřejné soutěže z roku
2014 stavbou "na klíč", tedy včetně vnitřního vybavení. 

Rád bych jako starosta poděkoval všem, kteří se na realizaci
výstavby MŠ podíleli a přispěli svým dílem k tomu, že obec
Jíloviště má svoji školku.

INFORMACE Z OBCE
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Poprvé se uskutečnilo hlasování všech přítomných návštěvníků
o Pohár obce Jíloviště. Vítězem se stal automobil Dussenberg
z roku 1929 s řidičem Tomášem Kalkusem, který osobně převzal
cenu pro vítěze. 
V souvislosti s konáním této akce mi dovolte poděkovat paní
Kortánové – majitelce Cukrárny, pekárny Stáňa, která pro
řidiče historických vozidel připravila pohoštění a příjemné
posezení jako sponzorský příspěvek celé akce.

Věřím, že tuto úspěšnou akci za rok zopakujeme a při příležitosti
50. ročníku závodu Zbraslav – Jíloviště, přivedeme auta do Jílo-
viště již v sobotu v rámci závodu.

è Posvícení
Proběhlo historicky první posvícení, pořádané sborem dobrovol-
ných hasičů na fotbalovém hřišti. A přálo i počasí !!! Akce se
zúčastnilo odhadem 150 diváků. Posvícením provázel velmi
zdatně a s humorem pan Petr Jančařík, k poslechu i k tanci hrály
skupiny: Rožmitálská venkovanka, Třehusk a Dynamic band.
V doprovodných stáncích byly ukázky řemesel, nechyběla
nabídka farmářských výrobků, vína, burčáků, opékané, uzené
a grilované maso, a uzeniny.

è Vítání občánků
Přivítali jsme nové občánky v Res-
tauraci Spark. Akce se konala 
11. 9., měla již své 19. pokračování
a stala se tradicí obce. Popřál jsem
všem hodně štěstí, úspěchů
a spokojený život v Jilovišti. Přitomní se také zapsali do Pamětní
knihy obce. Poprvé se do programu zapojily i děti z mateřské školy,
se kterými paní ředitelka Dana Petráková připravila krátké vystou-
pení, což vzhledem k faktu, že školka byla do dne vítání občánků
otevřena pouhých 6 dnů, pokládáme za úspěch, a vystoupení bylo
odměněno bouřlivým potleskem přítomných.

Paní Fatková připravila s dětmi zábavný program, kde účinkovali
školáci a děti z Jíloviště a od obce obdrželi rodiče miminek a ško-
láci praktické dárky. 

Rád bych poděkoval paní Smutné z Restaurace Spark za vzor-
nou přípravu celé akce a za její dárky a občerstvení pro malé
Jílovišťáky i pro rodiče. 
V dřevěné kolébce, laskavě zapůjčené rodinou Andresových, se
pak mohli malí občánci i s rodiči fotografovat.

è Závod Zbraslav - Jíloviště
Tradičně v neděli 4. 9. proběhla přehlídka historických aut, která se
den před tím zúčastnila 49. závodu o Pohár Elišky Junkové: Zbra-
slav – Jíloviště. Po 10. hodině příjíždělo do prostoru za hřištěm cca
60 historických vozidel vyrobených do roku 1939 a zůstala v Jílo-
višti cca 2 hodiny. K poslechu hrála klasická swingová kapela
Melody Boys a mnozí z vás poznali umělce ze skupiny Ondřeje
Havelky. Řidiči aut mohli mezitím navštívit doprovodnou akci
k přehlídce – výstavu Elišky Junkové v rekonstruované hasičské
zbrojnici, kde byly k vidění plakáty – pozvánky na jednotlivé roč-
níky závodu, poháry a další předměty vážící se k tomuto závodu.
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SLOVO STAROSTY

Pro děti byl zdarma k dispozici zábavný domeček Dětský svět.
Jedním ze zajímavých momentů večera byla dražba obrazu, věno-
vaného Františkem Ringo Čechem, s názvem Imigranti se učí
německy. Šťastnou a veselou majitelkou obrazu se stala paní
Smutná z Restaurace Spark. 

è Oprava odtoku u Srba servisu
Po dvou letech naléhání a jednání s ŘSD došlo konečně k dobu-
dování odvodňovacích žlabů u svedení dešťových vod v pro-
storu areálu Srba servisu. Při deštích zde vytékající voda z rych-
lostní komunikace R4 vytvořila potok, který stékal po cestě
směrem k parkovišti Srba servisu. Součástí opravy byla i oprava
cesty k podjezdu a sice kombinací štěrku a obrusu. Zbavili jsme
se další „ostudy“ v obci a výhledově může být tato cesta použí-
vaná jako nouzové spojení s obcí. O tom, zda by závora v cestě
měla být otevřena či zavřena je právě probíhající anketa na
webu Jíloviště.

è Volby
Po uzávěrce Zvonice, ale před jejím vydáním, proběhly volby do
zastupitelstva kraje a do senátu. Konaly se na obvyklém místě –
v Hasičské zbrojnici a o jejich výsledcích vás budeme informovat
v příštím vydání Zvonice.

è Bioodpad
Vážení spoluobčané, dovolujeme si upozornit na možnost likvi-
dace větví při podzimním ořezu stromů a keřů. Větve můžete
odvézt ke kontejneru pod tréninkovým hřištěm, případně se
domluvit na obecním úřadu, a to zcela zdarma. Obec zajistí jejich
likvidaci, a to opět bezplatně s firmou, která bio materiál použije
na výrobu štěpky.

Za Obec Jíloviště a za pořádající Sbor dobrovolných hasičů
děkujeme všem sponzorům Posvícení za jejich příspěvky,
jakož i všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli.

SEZNAM SPONZORŮ:

NOVUM Czech, s.r.o.
MOTOREST Jíloviště
SRBA SERVIS, s.r.o.

TJ JÍLOVIŠTĚ
BIGHARD, s.r.o.
DAVELO, s.r.o.

ŽELEZNÝ kayaks/canoes
PECU STÁŇA, s.r.o.

CASUS DIRECT MAIL, a.s.
KVK GAS

TOULAVA regionální produkt
SPARK RESTAURANT

DROSERA
HUSKY CZ, s.r.o. 

HIKO, s.r.o.
NKL LEGAL

RESTAURACE POD LESEM
LESY JÍLOVIŠTĚ

PODĚKOVÁNÍ

S předstihem vás zveme na dvě akce v prosinci: 
24.12. - tradiční setkání na Štědrý den od 22 hod. do
kapličky (pořádá SDH) a na novoroční ohňostroj dne

30.12. od 19 hod. na fotbalovém hřišti. 

ZVEME VÁS
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Obce Jíloviště na:

4309731379/0800 vedeného u České spořitelny, 
adresa: Štefánikova 247/17, 150 00 Praha 5

Změna účtu obce

è Anketa - pošta
Proběhla anketa „Jak se vám líbí nová MŠ“ s těmito výsledky:

Ano: 25 hlasů
Ne: 14 hlasů

Nevím: 6 hlasů

è Probíhá anketa
Přejete si otevření závory pro pěší, cyklisty, kočárky apod. (místo
závory by byl umístěn středový sloupek) u cesty vedoucí od Srba
servisu pod dálnicí do ulice Na Zvonici?

o Ano
o Ne
o Je mi to jedno

S pozdravem Vladimír Dlouhý

Pro naše čtenáře:
Od 1. 10. 2016 je znovu otevřena knihovna v budově 

Obecního úřadu, a to každé pondělí od 16:00 do 18:00 hod.

KNIHOVNA

Pozvánka – koncert
Pozvánka na koncert Společná věc 

Přijměte pozvání na koncert Společná věc, který se
uskuteční v kině Řevnice dne 26. 10. 2016 od 18.30.

Tomáš Pfeiffer a Vodnářský zvon vytváří jedinečné
souznění hráče a nástroje, tvoříc tak neopakovatelný
umělecký zážitek. Návštěvníci koncertu uvidí výji-
mečný multimediální projekt spojující historický
nástroj Vodnářský zvon s unikátní velkoplošnou para-
bolickou projekcí. Filmový doprovod – příběh pro jed-
notlivé skladby koncertu, je inspirován každodenním
životem. Témata skladeb koncertu Společná věc se pra-
videlně obměňují. V letošním roce se návštěvníci
mohou těšit např. na skladbu Rezonantia Temporum –
souznění zvonů, Vodnářského a zvonu z chrámu sv. Víta
v Praze. Pohled do hlubokého i blízkého vesmíru nám
zprostředkují dosud málo známé snímky v Patria
Deum. V tónech tohoto nástroje – Vodnářského zvonu
lze prožít hloubky rezonance, která dle odkazu dávných
mistrů kladně působí na celou bytost i prostor. Na závěr
koncertu budete mít možnost vidět Vodnářský zvon
zblízka a pozorovat krásu vodní hladiny, která při fortis-
simech levituje v tisících kapiček nebo vytváří rezo-
nanční obrazce. Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme
příjemný kulturní zážitek.

Předprodej vstupenek: e-shop www.dub.cz, 
Knihkupectví LeAmos, n. Krále Jiřího z Poděbrad 48,
Řevnice, tel. 603 822 760. Info: 737 198 683
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Obrázek – překrásný západ slunce, byl vystaven ve vývěsce Okraš-
lovacího spolku vedle zvoničky.

Vraťme se ke čtení
Se svolením obecního zastupitelstva jsme instalovali do autobu-
sové čekárny v obci skříňku na knihy a časopisy k výměně i vol-
nému zapůjčení. Po měsíci provozu se ukázalo, že tento nápad se
ujal, občané Jíloviště si tam knihy vypůjčují a nosí ty, které už
nečtou. Pohyb čtiva je poměrně velký. Jsme rádi, že se nenaplnily
obavy některých občanů a kolem skříňky není nepořádek. Děku-
jeme všem, kteří se na fungování tohoto nápadu spolu s námi
podílejí. Pokud se k nám dostanou, budou ve skříňce umístěny
i letáčky o akcích konaných v regionu. Přijmeme také jakékoli další
nápady na zlepšení.

A co plánujeme?
V neděli 6. 11. 2016 přijede Divadlo V Kufru a sehraje od 15:00
hodin v klubovně hasičské zbrojnice divadelní představení pro
děti „O tygříkovi, který ztratil pruhy“.

V neděli 20. 11. 2016 se v 15:00 hodin sejdeme s jílovišťskými
dětmi a jejich maminkami u tradičního zdobení perníčků v klu-
bovně hasičské zbrojnice. 

První adventní neděli, letos vychází na 27. 11. 2016, si připome-
neme ozdobením malého vánočního stromečku, který bude –
stejně jako loni – umístěn vedle zvoničky. Se zdobením začneme
v 16:00. Kdo chce, může se k nám se svou ozdobičkou přidat. 

Máme nabídku na možnost přednášky a besedy o Belgii –
centru mnoha mezinárodních institucí, ale i království plné přírod-
ních krás a památek.  O místě a termínu budeme včas informovat.

I letos jsou v plánu balonky s přáníčky pro Ježíška – ještě bude upřes-
něno. na plakátech, webu obce a nově i webu Okr. spolku: www.okra-
slovaci-spolek-jiloviste.cz, jehož stránky postupně doplňujeme. 

Za Okrašlovací spolek obce Jíloviště Stefanová a Fatková 

Výstavka a přednáška
o životě Karla IV.
V neděli 11. 9. 2016 se konala ve
zvoničce sv. Floriána výstavka
k výročí 700 let od narození nejvý-
značnějšího českého krále Karla IV. –
„otce vlasti“. Připravil a uvedl ji před-
náškou pan Rudolf Vambera, kurá-
tor muzea v Úvalech a tatínek
paní M. Sporerové. Zajímavé vyprá-
vění vyslechlo několik občanů, kteří
mohli ochutnat i pravděpodobné
pečivo středověku.

Pečlivě připravené dokumenty nainstalovali ve zvoničce manželé
Sporerovi a Radek Moureček. Občané Jíloviště je mohli vidět ještě
o týden později v sobotu 17. 9. před mší svatou. Velice děkujeme
za výklad panu R. Vamberovi, který přes svůj věk i zdravotní stav
věnoval jedno zajímavé odpoledne našim občanům.

Malířská soutěž
Protože byl do soutěže “Prázdninové malování“, vyhlášené Okraš-
lovacím spolkem obce Jíloviště před prázdninami, odevzdán
pouze jeden výkres, odměnila členka spolku PhDr. Iva Stefanová
jeho autorku Sandru Maříkovou drobnou věcnou cenou a podě-
kovala za účast v soutěži. Předání se uskutečnilo před zahájením
výstavky, v neděli 11. 9. ve 14:00 hodin ve zvoničce sv. Floriána. 

Okrašlovací spolek obce Jíloviště
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Mateřská škola v září 2016
1. 9. 2016 v 7.00 hod. zahájila nová mateřská škola v Jílovišti svůj
provoz. První „školkáček“ slavnostně přestřihl spolu s panem sta-
rostou Ing. Dlouhým pásku a mohl začít první školní rok. Paní uči-
telky Hana Mašková a Mgr. Dana Petráková pracují s dětmi podle
školního vzdělávacího plánu s názvem „Na společné cestě“.
O úklid a hladové krky se stará paní Dana Strnadová.

Září je v mateřské škole věnováno hlavně adaptaci dětí na nové
prostředí, nové kamarády a nová pravidla a nutno říci, že děti jsou
šikovné a s novým prostředím se již docela dobře sžily.

A je nutné pochválit nejen děti, ale i rodiče. Jsou velmi milí
a ochotní, za což jim děkujeme a ceníme si toho. Všichni se spo-
lečně snažíme vytvořit dětem krásné, bezpečné prostředí, bez
konfliktů, s pohodou, plné přátelství a hezkých zážitků a řekla
bych, že se nám to daří.

První týden si některé děti ještě tu a tam
poplakaly, ale protože v mateřské škole se
pořád něco děje, nemají už děti na stýskání
ani čas. Zpívají se písničky, čtou pohádky,
cvičí se, staví se, maluje a kreslí a den uteče
jako nic. Ve školce se postupně zabydlujeme
a je čím dál krásnější a útulnější, protože
k výzdobě přispívají i vlastní práce dětí.

Při pobytu venku děti zatím využívají obecní hřiště, než jim na
zahrádce školy doroste tráva. Protože počasí zatím přálo, jsou
děti venku stále. Chodí také na
vycházky do lesa, kde si hrají, staví
domečky a pozorují přírodu, nebo si
jdou zasportovat na hřiště hasičů.

Již 11. 9., v neděli, několik statečných dětí vystoupilo s hudebním
pásmem u příležitosti slavnostního vítání občánků a školáků
v místní Pizzerii. Vystoupení se podařilo a všem se moc líbilo.
Chceme poděkovat našemu zřizovateli, Obci Jíloviště a jejím
zastupitelům, díky kterým je školka pěkně vybavená již teď.
Pomáhají nám, jak mohou, vycházejí vstříc našim požadavkům,
a když je to nezbytné, občas přiloží i ruku k dílu. Děkujeme.

Co nás v nejbližší době čeká?
Protože je podzimní období, budeme v říjnu:
è sledovat změnu počasí, 
è získávat elementární poznatky o sobě, své rodině, o lidské

společnosti, činnostech člověka
è zachycovat skutečnosti ze svého okolí, vyjadřovat své před-

stavy pomocí různých výtvarných dovedností a technik
èučit se vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý, pozoruhodný,

nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak svět lidí
èupevňovat spolupráci školky a rodiny formou společných akcí 
èpozorovat přírodu, pouštět draky, vyrábět větrníky……

Přejeme si, aby školka byla plná
šťastných a spokojených dětí, aby
vše fungovalo tak jak má a aby na
konci školního roku zbyly v nás jen
samé krásné vzpomínky.

Za mateřskou školu ředitelka MŠ
Mgr. Dana Petráková

První příchozí do MŠ -
někdo se nemohl
dočkat

Někomu se moc
nechtělo 

Po oběděSkládáme si kuchyňku

Ráno v šatně chvilka hudby

Prostorové vyjádření: můj dům stavba silnic a železnic

Společná hra výsledek

1. veřejné vystoupení dětí z mateřské školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Slovo občanů 
Vážení spoluobčané,
jak jste se dozvěděli v minulém čísle Zvonice č. 4 ve Slově starosty,
po mnoha letech snah a pokusů obce Jíloviště postavit školku, byla
stavba mateřské školky v Jílovišti dokončena. Sdružení „Jíloviště pro
občany“ tak dodrželo svůj volební slib a „postaralo“ se o zajištění
předškolní výchovy v obci. Stavba mateřské školky je spolufinanco-
vána pomocí dotace MŠMT ve výši 5 mil. Kč.

Jak to s výstavbou této mateřské školky vlastně bylo.
Začátek byl v roce 2009. V tomto roce Klub rodičů a dětí „Klubíčko“
vyvolalo jednání s obcí o možnosti zřízení mateřské školy v Jílo-
višti. Díky tomu v komunálních volbách, které se konaly v roce
2010, měla jednotlivá sdružení ve svých volebních programech
uvedeno:
èHasiči a občané Jíloviště–„podpora zřízení státní mateřské školy

v obci, případně zajištění volných míst ve spádovém území“,
è TOP 09 podporou starostů – „podpora projektů obnovujících

a rozšiřujících provoz multifunkčního objektu bývalé Restaurace
U Hastrmana a to nejen jako restauračního zařízení se sálem, ale
také jako prostoru pro další obecně prospěšné funkce, zejména
školku, lékaře,...“,

è Sdružení pro Jíloviště –„usilovat o využití multifunkčního objektu
č. p. 260 (Restaurace U Hastrmana) pro potřeby obce tak, že zajistí
znovuotevření objektu k maximálnímu využití pro potřeby obce.
Vytvoří se multifunkční objekt s nabídkou služeb pro dospělé i děti
- konkrétně např.:
• vybudováním školky,
• přestěhováním pošty,
• zachování restaurace a společenského sálu atd.“,

è Sportovci pro rozvoj Jíloviště –„budeme podporovat využití mul-
tifunkčního objektu bývalé Restaurace U Hastrmana pro potřeby
obyvatel Jíloviště. Jsme přesvědčení, že tento objekt je svou polo-
hou ideálním místem k soustředění služeb v obci. Současně však
víme, že tento projekt nelze v podmínkách rozpočtových možností
obce realizovat jinak, než pomocí mimořádného příjmu obce či ve
vzájemné spolupráci obce se soukromými subjekty“.

Roky 2010 až 2014 byly roky hospodářská krize a obec neměla
dostatečné finanční příjmy a tím finanční prostředky na vybudo-
vání nové mateřské školky. V roce 2013 byl nesilnější nápor žádo-
stí o umístění dětí do předškolního zařízení, a proto zastupitelstvo
obce hledalo možnosti jak tuto situaci řešit. V souladu s volebními
programy jednotlivých sdružení uvažovalo o koupi objektu Res-
taurace U Hastrmana, ve kterém by v přízemí byla mimo jiné
vybudována mateřská školka. Tento záměr však byl podmíněn zís-
káním finančních prostředků třeba i finančního daru ve výši 15
mil. Kč. K tomu však nedošlo na základě výsledku referenda, které
proběhlo 12. a 13. října v roce 2012.

Zbývalo tedy jediné řešení. Vybudovat novou mateřskou školku
co s nejmenšími finančními náklady. Po konzultaci se stavebním

úřadem v Mníšku pod Brdy byl ze stávajících obecních pozemků
vhodný pouze pozemek par. č. 242/1 nacházející se vedle fotbalo-
vého hřiště TJ Jíloviště a splňující nejmenší finanční náklady obce
na přivedení inženýrských sítí pro tento objekt. V dubnu 2014 bylo
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele této mateřské školky.
Nejlevnější nabídku podala společnost Urbiosisto, s.r.o. ve výši 4
872 856,74 Kč včetně DPH. Obec měla na tuto realizaci výstavby
mateřské školky připravenou finanční částku ve výši 3 mil. Kč, na 3
mil. Kč měla zajištěný úvěr, ale také využila první možnosti
a v srpnu roku 2014 podala na její výstavbu žádost o dotaci na
MŠMT. Uzávěrka přijetí těchto žádostí byla 31. srpna 2014. Podkla-
dem této žádosti byla projektová dokumentace společnosti Urbi-
osisto, s.r.o. V červenci roku 2014 byla realizována přeložka kanali-
začního řadu vedoucího přes tento obecní pozemek, zřízeno
odběrné elektrické zařízení pro objekt mateřské školky a na Sta-
vební úřad byla podána projektová dokumentace na plynovodní
a vodovodní přípojku.

S výstavbou mateřské školky se mělo začít 6. října 2014 za předpo-
kladu vydání stavebního povolení na tuto stavbu. Nestalo se tak
díky námitkám majitelů sousedního pozemku.

Nové zastupitelstvo, které vzniklo z voleb konaných v říjnu roku
2014, zrušilo výše uvedené výběrové řízení. V novém výběrovém
řízení se přihlásil jediný uchazeč a to  společnost Pradast, spol.
s.r.o., která nabídla, že ji postaví za 5 881 422,- Kč včetně DPH.
Dotace, o kterou bylo požádáno, byla v roce 2015 získána ve výši
5 mil. Kč.

S výstavbou mateřské školky se začala 6. dubna 2016. Byla dokon-
čena v červenci roku 2016, kdy proběhla také její úspěšná kolau-
dace.

Závěrem, díky všem, kteří se zasloužili, že konečně je posta-
vena a je v provozu! Karel Dostálek

Projektová dokumentace Urbiosisto, s.r.o.
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13. 08. 2016 TFA Velké Zboží
V sobotu se opět Tomáš Trkovský a Josef Nový zúčastnili
závodu TFA, tentokrát v Poděbradech – Velkém Zboží.
Závod je to spíše pro pobavení. Jak někteří závodníci,

kteří běhají ligu, sami říkají,
je to závod, který máme
rádi proto, jaký je. Je to
závod v porovnání s ostatními
závody v lize krátký, relativně jedno-
duchý a hlavně hodně rychlý.

14. 08. 2016 se narodil Tomášek Neuman, rodičům Hance
a Kájovi přejeme, ať jim v životě dělá jen radost a samozřejmě gra-
tulujeme.

27. 08. 2016 Finále Středočeské ligy v disciplínách TFA
V sobotu 27. 8. 2016 se Tomáš
Trkovský a Josef Nový zúčastnili
finále Středočeské ligy v discip-
línách TFA v Říčanech v budově
Alfa Tower. Byl to jeden z mála
tropických dnů tohoto léta,
tedy teploty pro závodníky
zavřené v kompletním zásaho-
vém oděvu s aktivovaným
dýchacím přístrojem ne zrovna
ideální. Na horkém asfaltu před

budovou Alfa Tower se nacházela trať postavená z překážek typu
přehazování pneumatiky, přenášení kanystrů, táhnutí figuríny 
(i v tomto počasí humánním způsobem), roztahování a smotávání
hadic. Po překonání těchto překážek se závodníci rozběhli smě-
rem do budovy Alfa Tower, kde měli vyběhnout/vyšlapat 9 pater,
přičemž s sebou vynášeli navíc ke své váze, váze zásahového kom-
pletu a dýchacího přístroje ještě dvě smotané hadice „B“. Tomáš
Trkovský se umístil na 5. místě a Josef Nový na 9. místě 
Výtěžek ze startovného byl věnován Lize proti rakovině Praha.

04. 09. 2016 Hasičský golfový turnaj 
V sobotu 3. září se Josef Nový jako první z řad našeho sboru
zúčastnil hasičského golfového turnaje. Tento turnaj pořádá HZS
hl. města Prahy. Turnaj se konal na hřišti Botanika, které se nachází
nedaleko Kladna. Počasí hráčům opravdu přálo, na rozdíl od TFA
u tohoto sportu tropické teploty tolik nevadí. Pepa skončil v polo-
vině startovního pole své kategorie.

04. 09. 2016 Veteráni 
04. 09. 2016 jsme zajišťovali tech-
nickou pomoc při organizaci
srazu veteránů, zároveň jsme zaji-
stili menší stánek s občerstvením. 

Sbor dobrovolných hasičů
10. 09. 2016 TFA Kněževes
Tomáš Trkovský se zúčastnil závodu v Kněževsi. Jedná
se o závod TFA rozdělený do 4 úseků. Každý úsek má na
splnění časový limit. Nejtěžší překážkou tohoto závodu
je třímetrová bariéra.
Jednalo se o druhý
závod o účast na

reprezentaci Středočeského kraje
na mistrovství republiky v TFA.
Tomáš skončil na pátém místě.
Absolvoval dva povinné závody
a ty mu vynesly celkově 4. místo.
Postupují však jen první tři a tak
je Tomáš prvním náhradníkem.

16. 09. 2016 Děti - domeček
V pátek 16. 09. jsme pro děti připravili dlouho plánovanou a už
jednou odkládanou akci. Tato akce měla proběhnout poslední
červnový víkend ještě před tím, než se děti rozprchnou k babič-
kám, na tábory, dovolenou s rodiči a tak podobně. Vše už bylo
skoro připraveno, ale co čert nechtěl, místo výjezdu dětí na hořící
domeček, vyjela naše jednotka k požáru lesa do Černolic. Děti si
tedy místo výjezdu opekly buřty a zahrály hry. Jelikož jsme však
nechtěli děti o nic připravit, připravili jsme akci tento pátek. Děti
se sešly na zbrojnici s tím, že budou mít mimořádný trénink. Nej-
dříve si však bylo potřeba vyzkoušet oblečení, aby se vědělo, jestli
všem je, nebo už nám z něj někdo vyrostl, poté ještě helmy...V tu
chvíli byl nahlášen požár dřevěného domečku u fotbalového
hřiště, protože nás bylo málo, tak jsme si jako posily vzali děti.
A tak se směrem k hřišti vydala Tatra a Avie s netradiční posádkou.
Po příjezdu na místo a následném průzkumu bylo zjištěno, že se
jedná o požár dřevěného domečku 1x0,5 m. K hašení byly nasa-
zeny 2 D proudy, na kterých se děti střídaly. Nejen hasičské děti si
celou akci náležitě užily!
Po uhašení domečku proběhlo závěrečné focení, sbalení materi-
álu a odjezd na základnu. 
Samozřejmě vše bylo pod dohledem zásahové jednotky a řádně
nahlášeno na operačním středisku.
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17. 09. 2016 Iron Fireman 
Dne 17. 09. se konala již tradiční
soutěž TFA Iron Fireman. Lokalita
Pankráce byla letos vystřídána
pražským Petřínem, kde na soutě-
žící čekalo roztažení dvou 50m
hadic B po schodech nahoru,
výběh schodů do petřínského
kopce, překulení pneumatiky, opět
výběh a po překonání bariéry
a přenosu 80kg figuríny konečně
cíl. Soutěže se zúčastnil i jeden z členů jednotky SDH Jíloviště a to
Jan Mareš, kdy s časem rovných 5 min. obsadil krásné 55. místo
z 91 závodníků.

17. 09. 2016 Firefighter combat challenge Telč
Tomáš Trkovský se zúčastnil závodu v Telči. Jedná se o závod TFA
v americké verzi. Běží se klasicky s aktivním dýchacím přístrojem
a v plném zásahovém oděvu. Závod se běží do čtvrtého patra
s dvacetikilovou hasičskou hadicí. Poté závodník vytáhne pomocí
lana dvacetikilové závaží. Poté seběhne ze čtvrtého patra na dis-
ciplínu kaiserbox, kde čtyřkilovou palicí nebouchá sedmdesátiki-
lové závaží na vzdálenost jeden a půl metru. Poté proběhne sla-
lom mezi hydranty, uchopí zavodněnou hadici a běží s ní třicet
metrů a musí se vodním proudem trefit do terče a na závěr uchopí
osmdesátikilovou figurínu, kterou odtáhne padesát metrů do cíle.
Je to jediný závod tohoto druhu v České republice. O jedinečnosti
tohoto závodu svědčí účast také třinácti závodníků z české repre-
zentace v TFA.
Tomáš skončil na 23. místě.

24. 09. 2016 Jílovišťské posvícení
Bezesporu naší největší
letošní akcí bylo pořá-
dání Posvícení, na kte-
rém jsme pracovali a pro
Vás připravovali již něko-
lik měsíců dopředu.

Práce na Posví-
cení finišovaly
několik dní pře-
dem, ať už dola-
dění nákupů,
technické vyba-
vení, potřební

členové k samotnému zajištění Posvícení. Vše bylo připraveno,
domluvené byly kapely i moderátor, stánky na svých místech.
Takže jediné, co nás mohlo zradit, bylo počasí. To nám však letos
konečně přálo a hromadu práce a příprav nám nezkazilo.
Věříme, že jste si námi pořádané Posvícení – letos poprvé na hřišti
užili, ať už při poslechu, či tanci, s klobásou z udírny či vepřovou

kýtou z grilu. Zapitou ať už Kozlem, či burčákem. Také tombola
snad potěšila a něco jste si z Posvícení i odnesli.
Na závěr patří samozřejmě velký dík Obecnímu úřadu Jíloviště, 
TJ Jíloviště, všem sponzorům a našim podpůrcům, a v neposlední
řadě členům sboru, kteří si Posvícení užili „pracovně“.

25. 09. 2016 Pěkná hodinka
Tak nějak jsme chtěli oprášit jílovišťské tradice, a proto jsme na
zkoušku pořádali Pěknou hodinku v Motorestu Jíloviště s již téměř
legendární kapelou Sdruž-
voltón. Potěšil nás zájem
o tuto kulturní akci a další
návrat k tradicím, neboť
Vás skutečně přišlo hodně
a Pěknou hodinku jsme si
všichni užili.

Mladí hasiči
Od prvního úterý v září se opět začaly konat pravidelné tréninky
mladých hasičů. Jelikož do 1. kola v tu chvíli chyběl měsíc, začaly
hned s trénováním uzlů, střelby, topografie, zdravovědy, použí-
vání buzoly, lezení po laně. Děti se vrhly na trénování se vší
vervou. Také stihly v tomto hektickém tempu přivítat nového
člena. 1. kolo hry Plamen se koná 8. 10. 2016. 
O tom, jak si vedly, se dozvíte v příštím čísle Zvonice nebo na
našem Facebooku. 

Po 1. kole budou mít děti volnější tempo, během kterého je čeká
exkurze, přípravy na Halloween, Vánoce, aj.

Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve 
na plánované akce:

29. 10. 2016 Dušičkový večer 
od 17 hod. v hasičské zbrojnici výroba dýní, od 18 hod. lam-

pionová procházka 

26. 11. 2016 Tradiční výroba adventních věnců 
a dekorací 

od 15 hod. v hasičské zbrojnici

17. nebo 18. 12. 2016 (bude upřesněno) 
Rozsvícení Vánočního stromu 

od 18 hod. vánoční setkání před hasičárnou s tradičním 
rozsvícením vánočního stromu

24. 12. 2016 Předpůlnoční setkání 
ve 23 hod. předpůlnoční setkání ve staré hasičárně 

26. 12. 2016 Vánoční turnaj ve stolním tenise
od 10 hod. turnaj pro dospělé ve stolním tenise
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Zásahová jednotka

Pár řádků z činnosti zásahové jednotky obce Jíloviště od posled-
ního vydání Zvonice.
Od posledního vydání naší Zvonice uplynula krátká doba a člověk
si při psaní článku pokládá otázku. O čempak budu psát asi příště?
Činnost a práce jílovišťských dobrovolných hasičů, kteří jsou
i členy zásahové jednotky naší obce je však dostatečně pestrá.
Proto připojuji pár řádků z jejich činnosti a zásahů.

12. 08. 2016 Likvidace olejové skvrny Jíloviště
12. 08. byla v noč-
ních hodinách
občany naší obce
nahlášena olejová
skvrna před pekár-
nou Stáňa, která byla
roztažena až k retar-
déru ve směru na
Všenory. Na místo události byla vyslána naše jednotka, která
v místě provedla posyp sorbentem (sypký prostředek, který
absorbuje ropné produkty vyteklé na komunikaci) a následné
zametení v celém úseku. Přes operační středisko byla na místo
povolána správa a údržba silnic, která měla za úkol místo označit
dopravním značením se sníženou rychlostí.
U toho zásahu musím podotknout, že daná událost se stala v pod-
večerních hodinách cca 18:00 – 19:00. Majiteli vozidla, které mělo
závadu, při níž došlo k úniku většího množství převodového oleje
na komunikaci, nepřišlo asi důležité to oznámit. Radši po naložení
vozidla na odtahovou službu v tichosti odjel.
U události zasahovala jedna jednotka: SDH Jíloviště

04. 09. 2016 Spadlý strom Jíloviště
04. 09. vyjížděla naše jednotka do lokality Na Hájensku k rozlome-
nému stromu. Při příjezdu jednotky na místo události bylo zjiš-
těno, že se jedná o starý suchý dub, který poryvem větru a díky
uhnilým kořenům hrozí pádem přes komunikaci na plot a chatu.
Bylo provedeno prvotní zajištění lany. Následně nastoupila
pomocná technika - motorová pila, kterou byl strom podříznut,
pomocí lan přetažen proti směru pádu a následně rozřezán. Celá
událost byla nebezpečná nejen pro zasahující hasiče, ale i pro
místní, kteří v blízkosti místa události bydlí. Vše se obešlo bez zra-
nění i škod.
U události zasahovaly dvě jednotky hasičů: SDH Jíloviště, HZS
Středočeského kraje, stanice Řevnice

09. 09. 2016 Požár nelegální skládky a lesa
09. 09. vyjížděla naše jednotka ve večerních hodinách k nahláše-
nému požáru lesa, konkrétně do ulice Lesní, lokalita Dubíčko
(vedle bývalé skládky). Při příjezdu jednotky na místo události
a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se nejedná o požár lesa,
ale černé skládky větví, trávy a odpadu, který tam odkládají s nej-
větší pravděpodobností i občané naší obce.

Celkem u této události zasahovaly tři jednotky: SDH Jíloviště, SDH
Mníšek pod/Brdy, HZS Středočeského kraje, stanice Řevnice

11. 09. 2016 Požár automobilu Jíloviště
11. 09. vyjížděla naše jednotka k nahlášenému požáru osobního
automobilu do ulice K Dubíčku. Při příjezdu jednotky na místo
události již byla požárem zasažena celá motorová část vozidla.
Požár se dále šířil do kabiny vozidla a po přilehlém dřevěném
plotě. I přes rychlý zásah jednotky Jíloviště došlo ke značnému
poškození vozidla.
Celkem u této události zasahovaly tři jednotky hasičů: SDH Jíloviště,
HZS Středočeského kraje, stanice Řevnice, HZS stanice Příbram

12. 09. 2016 Požár lesa Černolice 
12. 09. 2016 byl jednotce Jíloviště vyhlášen výjezd k požáru lesa do
obce Černolice. Při výjezdu jednotky od hasičské zbrojnice byl
výjezd prostřednictvím operačního střediska zrušen s odůvodně-
ním, že požár je malého rozsahu a jednotka na místě není potřeba.

12. 09. 2016 Technická pomoc – odstranění nebezpečných stromů
Díky zrušenému výjezdu mohla jednotka Jíloviště vyjíždět k další
události do ulice K Vodárně kde se nacházely dva suché smrky,
z nichž jeden jevil v oblasti pařezu známky hniloby. Vzhledem
k tomu, že v blízkosti těchto stromů se nachází hojně navštěvované
dětské hřiště a v době konání fotbalových zápasů je zde zaparko-
váno větší množství vozidel, bylo velitelem zásahu rozhodnuto
o odstranění obou stromů. Odstraněním těchto stromů bylo zabrá-
něno možným zraněním nebo vzniku škod na majetku občanů.

13. 09. 2016 Požár lesní hrabanky Jíloviště
13. 09. byl řidičem linkového autobusu, který projížděl úsek Malovaná
hájovna - Baně telefonicky ohlášen možný požár lesa v této lokalitě.
Vzhledem k tomu, že řidič autobusu je také dobrovolný hasič a pozná
zápach doutnající hrabanky, bylo vše oznámeno správci lesa panu
Tobolkovi, který jel dané místo prohlédnout. Požářiště bylo nalezeno
a prostřednictvím operačního střediska byl jednotkám vyhlášen
poplach. Po příjezdu k místu události se již požární technika dále
nedostala a bylo nutné natáhnout dopravní vedení v délce cca 100
metrů. Průzkumem místa události bylo zjištěno, že došlo k nedodr-
žení výstrahy a zákazu rozdělávání ohně. Ohniště bylo sice řádně
ohraničeno kameny, ale díky velikému suchu se požár šířil pod zemí
mimo ohraničení ohniště. Celkem u události zasahovaly čtyři jedno-
tky hasičů. SDH Jíloviště, HZS Středočeského kraje, stanice Řevnice,
HZS Praha stanice Radotín, HZS Praha stanice Modřany 

15. 09. 2016 Požár lesa Černolice
15. 09. byl naší jednotce vyhlášen výjezd k opětovnému požáru
v Černolicích, který se nacházel na stejném místě jako 12.09., kdy
byl naší jednotce výjezd zrušen. Při příjezdu na místo události byla
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již na místě profesionální jednotka ze stanice Řevnice. Ta se svou
technikou nebyla schopna k místu události dojet, proto bylo vyu-
žito naší CAS 32 Tatra 148, která byla jako jediná, schopna se
dostat v náročném terénu co nejblíže k místu zásahu.
Celkem u události zasahovaly tři jednotky: SDH Jíloviště, SDH Mní-
šek pod Brdy, HZS Středočeského kraje, stanice Řevnice

17. 09. 2016 Školení velitelů a strojníků, oprava stavidla
17. 09. se někteří členové naší jednotky účastnili obnovení svého
funkčního zařazení na pozici strojník (řidič požárního vozidla)
a velitel. Toto školení probíhá ve dvou částech. První, teoretická
část školení strojníků a velitelů, se koná v jarních měsících na
učebně. Druhá, praktická část školení, se koná v terénu, kde si
dotyční i příslušníci jednotek neobnovující zařazení do dané
funkce mohou vyzkoušet různé postupy u zásahů a používání
prostředků nutných pro zásah, nebo se seznamují s novou techni-
kou. Po absolvování těchto dvou částí, které jsou zakončeny tes-
tem, získává dotyčný odbornou způsobilost v daném zařazení na
dobu pěti let.

Při návratu z tohoto školení,
kde jsem působil jako lektor
odborné přípravy, mi bleskla
hlavou myšlenka, abych se
zastavil u jílovišťského ryb-
níka, kde nás delší dobu trápí
problémy s výškou hladiny. Při mém příjezdu k rybníku jsem byl
v šoku! Hladina vody byla natolik nízká, že z ní trčely rybám
hřbetní ploutve a ke stavidlu jsem došel suchou nohou. 
Po domluvě se zbytkem jednotky, která se vrátila chvíli před mým
příjezdem z odborného výcviku, jsme si dali sraz v 15:00 na hasič-
ské zbrojnici, odkud jsme vyrazili zachránit, co se dá. Pan Filip
Tobolka nám poskytl dubové fošny nutné k výstavbě nového sta-
vidla a do setmění všichni na místě makali. Díky tomuto nasazení
všech se nám podařilo zamezit dalšímu úniku vody a přejeme si,
aby se nám rybník opět napustil, jelikož je to jediný přírodní vodní
zdroj v naší obci, odkud je možné brát vodu v případě požáru.
Zde si dovolím podotknout, že hladina rybníka neklesla sama od
sebe, ani se rybník sám od sebe nevypustil. Nemá totiž ruce na to,
aby ze stavidla vyndal fošny potřebné k zadržování vody, nemá
ruce ani na to, aby tyto fošny naházel do útrob stavidla, odkud
jsme je pracně museli vytahat. Děkujeme dotyčnému nebo dotyč-
ným, kteří stavidlo poškodili za spolupráci a pro příště je prosíme,
aby si našli zábavu někde jinde.

19. 09. 2016 Požár automobilu Baně
19. 09. 2016 byla naše
jednotka vyslána pro-
střednictvím operač-
ního střediska na území
Hlavního města Prahy,
lokalita Baně u čerpací
stanice Moll, k požáru
osobního automobilu.

Při příjezdu na místo události bylo vozidlo zasaženo požárem
v plném rozsahu a na místě již zasahovala jednotka HZS Praha,
stanice Radotín. Naše jednotka prováděla doplňování vody do
cisterny, která prováděla hasební práce. Po provedení likvidace
požáru bylo velitelem zásahu rozhodnuto o návratu jednotky
zpět na svou základnu. K požárům mimo území Středočeského
kraje jednotka hasičů z Jíloviště až tak často nevyjíždí, i když hra-
nice s Prahou jsou blízko. K tomuto požáru byla naše jednotka
povolána hlavně z důvodu, že byl požár hlášen v blízkosti čerpací
stanice Moll. Při tomto požáru došlo pouze ke hmotným škodám,
bez zranění.
Celkem u události zasahovaly čtyři jednotky. HZS Praha – Radotín,
HZS Středočeského kraje, stanice Řevnice, SDH Jíloviště, SDH
Zbraslav

28. 09. 2016 Odstranění stromu 
28. 09. krátce po poledni vyjížděli naši hasiči k odstranění pře-
kážky z komunikace. Konkrétně se jednalo o padlý strom přes sil-
nici spojující obec Jíloviště s obcí Všenory. Hasiči provedli rozře-
zání stromu pomocí motorové pily a následný úklid vozovky od
polámaných větví. Poté byla silnice plně zprůjezdněna.
Celkem u této události zasahovaly dvě jednotky hasičů a jedna
hlídka Policie ČR.

28. 09. 2016 Požár hrabanky 
28. 09. v rozmezí pouhých tří hodin téhož dne byli naši hasiči
povoláni k dalšímu výjezdu. Tentokrát se jednalo o požár hra-
banky, křižovatka červené a modré turistické značky s názvem
Pod Kamenem. Požár ve vzdálenosti 40 metrů od cesty, v rozsahu
1x1 metr, byl likvidován pomocí jednoho C proudu. Tento požár
byl sice nalezen a likvidován ve svém zárodku, ale vznikl z nedba-
losti osob, které porušily vyhlášený zákaz rozdělávání ohňů
z důvodu sucha. Lidé si jednoduše neuvědomují, že v lese je něko-
lik vrstev vegetace nad sebou a pouhé ohraničení ohniště
kameny nestačí. Oheň se v tomto případě šíří po nimi. Není to jako
opékat špekáčky na zahradě, kde je pouze vrstva zeminy. 

Za zásahovou jednotku SDH obce Jíloviště, 
Mirek Petřík, zástupce velitele SDH

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

Děkujeme.
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Obce Mníšeckého regionu se představují

Z historie Mníšku
Na místě dnešního Mníšku stávala podle pověsti ves Dub-
čany, která však vyhořela a mniši z ostrovského kláštera ji
pomohli obnovit – místní pak měli novou obec z vděč-
nosti nazvat Mníšek. Ve středověku tudy vedla tzv. zlatá stezka
z Prahy do Pasova. První písemná zmínka o Mníšku (hrádku Min-
cheleins) pochází ze zákoníku Karla IV. „Majestas Carolina“
z r. 1348. Ze stejné doby máme také první potvrzení informace
o zdejší farnosti sv. Václava. Na začátku 15. století samostatné
mníšecké panství přidělil Václav IV. Janovi z Lestkova. V r. 1487 se
pak Mníšek dostal do majetku rodu Vratislavů z Mitrovic, za třiceti-
leté války byl však drancován a v r. 1639 zcela vypálen. 
V r. 1655 panství zakoupil Servác Engel, pražský koželuh, který
zdevastované město obnovil. Jeho syn, Servác ml. Engel
z Engelsflussu, nechal postavit nový barokní zámek, jeho poto-
mek Servác Ignác pak Barokní areál Skalka. V r. 1743 přešlo pan-
ství do majetku hrabat z Unvertu. Ignác z Unvertu se zasloužil
o nový kostel, od jehož posvěcení letos v září uplynulo 260 let.
Posledními majiteli zámku byli Kastové z Ebelsbergu. V roce 1945
byl zámek vypleněn a poté zkonfiskován. 
V 50. letech, v návaznosti na rozšíření hutní činnosti (historie dolu
Skalka však sahá až do pol. 18. stol.), bylo město významně rozší-
řeno – nejprve o nynější „staré“ sídliště (pod Skalkou), poté
o panelové sídliště východním směrem. Byla postavena také nová
škola (v současnosti má téměř 800 žáků z Mníšku i okolí). 
Kája Mařík

Lážov, dějiště příběhů o školákovi Kájovi Maříkovi – i to
je Mníšek. Autorkou knížek o Kájovi je Marie Wagne-
rová-Černá (pseudonym Felix Háj), dcera mníšeckého
ředitele školy. Její Kája Mařík je s Mníškem stále spjat,
i prostřednictvím přesně podle knižního vyprávění
vytvořené současné ilustrace. 

Pozvání nejen pro turisty
Nad městem, na vrchu Rochota, se rozkládá výji-

mečný Barokní areál Skalka. Kostelík sv. Maří Magda-
lény na ostrohu kopce v noci jak maják září nad zvlně-

nou krajinou. I proto zde vítáme návštěvníky „u nás,
na břehu moře“ – iniciátor stavby Servác Ignác Engel
se totiž inspiroval kaplí ve francouzském Aix-en-Pro-

vence, kde v jeskyni nad mořem podle legendy dožila sv. Maří
Magdaléna. Stavitelem byl Kryštof Dienzenhofer a vnitřní
výzdoba připomínala právě onu jeskyni. Kromě kostelíka je zde
dále klášter, křížová cesta a rekolekční dům (tzv. poustevna)
s unikátním sousoším Pieta od Jana Brokofa. Nedílnou součástí
areálu, který symbolicky spojuje duchovní se světským, jsou
stromy – Skalecký buk, lipová alej navazující na historické stro-
mořadí pod Skalkou nebo Janovy lípy, které od podzimu 2015
obklopují sochu sv. Jana Nepomuckého. Na Skalce se konají
výstavy, koncerty nejrůznějších žánrů, setkání (např. ekume-
nická bohoslužba pod širým nebem či čtení z Káji Maříka). Turisté
si zde užívají klid a bohatství místa, které bylo na totality zcela zni-
čeno a od 90. let je obnovováno. 
Charakteristická silueta Státního zámku Mníšek pod Brdy je
cílem desítek tisíc návštěvníků, pro něž jsou připraveny dva pro-
hlídkové okruhy (Bydlení drobné šlechty za první republiky a Sou-

kromé pokoje posled-
ních majitelů), speciální
dětské Pohádkové pro-
hlídky s princeznou
Aničkou, Putování za
zámeckými skřítky

MNÍŠEK POD BRDY

„Přicházím do Mníšku jako v chrám, na vršku habrovém
usedám.“ Úryvkem básně mníšeckého rodáka, spisova-
tele a básníka F. X. Svobody začněme představení
Mníšku pod Brdy. Rozkládá se na cca 2 650 hektarech,
k 1. lednu 2016 měl 5 415 obyvatel (průměrný věk 39
let) a tvoří jej tři místní části – Mníšek pod Brdy,
Rymaně a Stříbrná Lhota. Přísluší k ORP Černošice a je
od roku 2001 členem Svazku obcí Mníšeckého regionu. 

Kája 
Mařík
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SPORT

Poznámka mediálního výboru
Články do seriálu „Obce Mníšeckého regionu“ vznikaly během roku 2014 na výzvu redakce
Zpravodaje městečka pod Skalkou. Se souhlasem starostů SOMR mohly být zveřejněny v místních
regionálních novinách členských obcí. Obec Černolice se stala členem SOMR v roce 2015.
Texty i fotografie s uvedením autora jsou původní. 
Vysvětlivky: slovo „bukolický“ znamená „pastýřský“ (nalezeno ve slovníku cizích slov)

a další akce často konané i v romantickém zámeckém parku. Kos-
tel sv. Václava nabízí nejen duchovní povzbuzení, ale i mnohá
umělecká díla, například obraz Maří Magdalény (původně
nástropní malba ve skaleckém klášteře), fresky od J. V. Spitzera či
empírové sousoší od V. Prachnera. Na zdejší historické (opravené
a stále funkční) varhany hrával za svého mníšeckého učitelování
Jakub Jan Ryba a během jedné z poutí i Antonín Dvořák. 
Náměstí F. X. Svobody se sochou tohoto spisovatele, lavičkami
a začátkem naučné stezky je východiskem tras do blízkého okolí
i širší krajiny Brd. 

Živá kultura ve městě
Největší kulturní akcí je tradiční Skalecká pouť, která se koná při
svátku sv. Magdalény v červenci a má nepřetržitou, desítky let
trvající tradici. Od roku 2013 Město pořádá Mníšecké kulturní
léto s podtitulem „výjimeční interpreti na výjimečných místech“.
Originálními akcemi Města jsou Světlo adventní, Knoflíkový trh,
Předčasný silvestr aj. Řada spolků tu organizuje jedinečné akce,
například Rorejs, Oáza, Matice Skalecká, Okrašlovací spolek, Sbory
dobrovolných hasičů z Mníšku a Stříbrné Lhoty aj. Městská kni-
hovna nabízí více než 31 tisíc knih a řadu akcí pro děti i dospělé.
Od 70. let vychází Zpravodaj městečka pod Skalkou, oceněný
jako nejlepší městské periodikum roku 2013. 
Přímo v Mníšku sídlí již zmíněná Římskokatolická farnost, pod níž
patří i kostely v několika okolních obcích, město také přísluší k Far-
nímu sboru Českobratrské církve evangelické ve Hvozdnici. 
Vedle „velké“ základní školy tu je také škola pro žáky se speciálními
potřebami, dvě mateřské školy, několik soukromých dětských
center. Město je skvěle dostupné autobusovými linkami PID 317,
320 a 321 ze Smíchovského nádraží. Turisté se mohou občerstvit
v několika restauracích, kavárnách či vinárnách - U Káji Maříka,
U Benáků, Patina House, kavárna Malý Mnich, restaurace Lískovka
ve sportovně-relaxačním centru Esmarin, Marjána, Sokolovna
apod. Zora Kasiková

www.mnisek.cz, www.facebook.com/mnisekpodbrdy 

Ve středu 28. září jsme se vydali na dobrodružnou výpravu do
místního okolí. Nejprve jsme měli za úkol najít lví tlapky, které
jsme našli až za pomoci malé nápovědy cestou domů. Jako další
nás čekal nelehký úkol. Složit z útržků text, ve kterém jsme se
dozvěděli něco málo o životě sv. Václava. Hledání útržků bylo
opravdu náročné a terén nám podmínky nějak neulehčoval. Ani
vysoká tráva a ostružinové křoví nás však nezastavilo. Chvílemi
jsme hledání chtěli vzdát, ale nakonec jsme, i za pomoci našich
čtyřnohých kamarádů, všechny části našli a text sestavili. Počasí
nám přálo a tak jsme si na závěr opekli buřtíky, na kterých jsme si

S Tomíky do přírody

Sobota, 8. října
Sobota, 22. října

Sobota, 5. listopadu
Sobota, 19. listopadu

Sobota, 3. prosince

Sobota, 17. prosince
Sobota, 14. ledna 2017
Sobota, 28. ledna 2017

Sobota, 11. února 2017
Sobota, 25. února 2017

Termíny schůzek:

Kontakty: Simona Černá Honza Janza Vorel
739 462 309 777 093 088
e-mail: turisti@jiloviste.cz

moc pochutnali! Přidej se k nám i ty a zažij s námi nezapomenu-
telná dobrodružství! Těšíme se na tebe! TOM Lvíčata Jíloviště 

více informací na našem webu: http://turisti.jiloviste.cz/
nebo Facebooku: 
https://www.facebook.com/TomLvicataJiloviste/

A-Tým Nový trenér Jan Kočí má pro tuto
sezonu jasno a chce s týmem získat mini-
málně 40 bodů. Zatím se mu to ale moc
nedaří. Áčko se po osmi odehraných zápa-
sech drží s 9 body na 13. místě tabulky. Václav
Janoušek se se svými pěti vstřelenými bran-
kami zatím drží v čele střelecké listiny. Na paty mu
však šlapou František Janoušek a nová posila kádru, Vojtěch Šulc
(4). Vojta není jediný, kdo náš tým posílil. Přišli také brankář Jan
Varecha, záložník Martin Wágner, záložník Jan Homola a útočník
Petr Kopřiva. Na hřišti můžeme také opět vidět Jonáše Moce.
Bohužel i nadále přetrvává zranění Michala Adamči, kterého
v podzimní části sezony na hřišti určitě neuvidíme. 
B-Tým Béčko má v nové sezoně mnoho nových posil. Kromě
kluků, kteří přišli z dorostu, k nám zavítali i bývalí reprezentanti
Ivan Hašek, Ivo Ulich a Ladislav Vízek. V čele střelecké listiny se
zatím drží právě Ivan Hašek. Béčko má za sebou 6 odehraných
zápasů a se 7 body se drží na 7. místě tabulky. 
U19 Dorost má za sebou 4 odehrané zápasy a bilance je zatím
příznivá. 1 prohra, 1 remíza a 2 výhry. V mančaftu je mnoho
nových tváří. Asi nejvýraznější je zatím Lukáš Neoral, který už za
nás před několika lety hrál a momentálně vede se 4 vstřelenými
brankami střeleckou listinu. Dorost má zatím 7 bodů. 
Benjamíni V neděli 2. 10. odehráli naši nejmladší první domácí
utkání. Zaslouží si velkou pochvalu, protože se jako každý zápas
moc snažili i přesto, že podlehli týmu z Kamenného Přívozu 3:9.

TJ JÍLOVIŠTĚ

Více informací najdete na webových stránkách přípravky. 
http://jilovistepripravka.webnode.cz/
Navštivte také naše webové stránky: 

http://fotbal.jiloviste.cz/cs a facebook. 
Přijďte naše sportovce podpořit! Těšíme se na Vás! 
Zdroj: http://fotbal.jiloviste.cz/cs
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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

Motorest Jíloviště 
nabízí pro občany, firmy a jejich zaměstnance 

z Jíloviště a okolí 
dovoz obědů 

za měsíční zaváděcí cenu 65 Kč včetně dovozu.

Bližší informace na tel.: 257730314

Rozvoz obědů

„VEJVODOVA ZBRASLAV 2016“ 
XXI. ročník mezinárodního festivalu malých dechových orchestrů

Stejně jako v předchozích ročnících koncertoval i letos na Jílo-
višti, v pátek 23. 9. 2016 od 17:00 hodin, jeden z účastníků fes-
tivalu. Po dvou letech , kdy vystupovali u našeho fotbalového
hřiště zahraniční hudby, vyslali k nám organizátoři české
muzikanty. 

Podorlická dechovka „Valanka“ z Dobrušky pod vedením
kapelníka Václava Pavla dobře naladila přítomné na sobotní
posvícenský program. Skoro ke všem písničkám se diváci
svým zpěvem připojili.

Dechová hudba vznikla v letech 1986–1987 jako symbolické
pokračování slavné Valské dechové hudby, která patřila na
přelomu 19. a 20. století k nejúspěšnějším hudebním tělesům
východních Čech. Pravidelně zajíždí na koncerty do Holand-
ska, nahrála vlastní CD. 

Porota ve složení Antonín Tichý, Pplk. Jaroslav Šíp a hudební
režisér Tomáš Stavěl udělila Valance Zlaté pásmo (81,3 body). 
Absolutním vítězem a laureátem festivalu se ziskem nejvyš-
šího počtu bodů (92) se stala dechová hudba „Moravští muzi-
kanti CZ“. 

Jeden ze zpěváků Valanky nás potěšil rýmovaným zápisem do Pamětní
knihy obce: „ Nejkrásnější mezi hřišti 

nachází se v Jílovišti.“
Fatková

Koncert byl i milým setkáním starších občanů . Na snímku paní 
V. Svobodová, L. Černá a Z. Vítková


