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è Dohody s obcemi o využívání
kapacity MŠ Jíloviště s okolními
obcemi

Obec uzavřela dohody s okolními obcemi o umís-
tění jejich dětí do MŠ s finančními podmínkami, za
kterých byly tyto děti do MŠ Jíloviště přijaty. Jedná
se o obce: Trnová – 9 dětí, a Klínec, Líšnice a Černo-
lice po jednom dítěti. Celkem se jedná o 12 dětí
a příjem do obecního rozpočtu bude 120 tis. Kč.

è Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Jíloviště
a obcí Černolice na opravu cisternové
automobilové stříkačky

Obec Černolice přispěje na opravu cisterny hasičů. SDH Jíloviště
vykonává pro obec Černolice smluvně činnost zásahové jednotky.
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Vážení spoluobčané,
na začátek mi dovolte poděkovat všem spolu-
občanům, kteří se zúčastnili komunálních voleb
a neodradila je ani skutečnost, že byla jenom
jedna kandidátka. Vaši účast ve volbách bereme
my, zastupitelé, jako vyjádření podpory naší
vykonané práce pro obec a vás občany a záro-
veň povzbuzení na správu obce na následující 4
roky.

Díky jediné kandidátce, a sice nezávislého sdru-
žení kandidátů Jíloviště pro občany, bylo všech
jejich 9 členů zvoleno do zastupitelstva obce pro následující
volební období. Pokračující členové zastupitelstva budou moci
navázat na zkušenosti, získané svým působením v posledních čty-
řech letech, novým zastupitelům pak přeji, aby se efektivně zapo-
jili do práce pro obec a co nejrychleji si osvojili pravidla a povin-
nosti, které s výkonem funkce zastupitele souvisejí.

Vám, občanům, za zastupitelstvo slibuji, že uděláme vše proto,
abychom si vaši důvěru zasloužili, splnili to, co jsme slíbili ve
volebním programu a byli vám nápomocni při řešení problémů
a starostí, se kterými se na obec obrátíte.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE A ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA: 

è Vyhlášení výběrového řízení
Zastupitelstvo schválilo vyhlášení výběrového řízení na projekt:
„Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka.“ Vzhledem
k finanční náročnosti celého projektu, bude stavba realizována
podle získaných dotací a rozdělena na 3 etapy. Momentálně má
obec zažádáno o dotaci na Ministerstvu zemědělství, ale v příštím
roce se jistě objeví ještě další možnosti k získání dotací. 

è Nově získané dotace 
Obec získala dotaci z rozpočtu Středočeského kraje a uzavřela
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ze Středočeského
Fondu obnovy venkova na rekonstrukci ulice Na Zvonici ve výši
640 tis. Kč a dále dotaci z odboru školství Krajského úřadu
Středočeského kraje na základě Rozhodnutí MŠMT ČR o poskyt-
nutí dotace Zjednodušené projekty - „ŠABLONY“ pro MŠ Jíloviště
ve výši 361 700,- Kč. 

Celkem obec od roku 2014 získala 11 nenárokových dotací
v celkové výši:

26 035 527,- Kč

Slovo starosty
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Proto v tomto případě, kdy se jedná o vyšší jednorázový výdaj na
opravu, došlo k dohodě obou obcí na poskytnutí příspěvku na
opravu ve výši 50 tis. Kč.

è Podané dotace
Zastupitelstvo schválilo podání dvou dotací:
1) Dotace Ministerstva zemědělství v rámci programu Podpora

výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů
a kanalizací II pro rozšíření vodovodu a kanalizace v oblasti Fr.
Smolíka

2) Dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury ke zvýšení
bezpečnosti a plynulosti dopravy na osazení semaforů na pře-
chod před cukrárnu Stáňa, nový přechod u zastávky u mostu
a měřič rychlosti ve směru na Všenory u rybníka

è Veřejné projednání řešení plochy veřejného
sportoviště

Dne 26. 9. 2018 proběhlo v rámci zasedání zastupitelstva veřejné
projednávání řešení plochy veřejného sportoviště.

Prezentaci k projektu plochy veřejného sportoviště přednesl pan
Jiří Vacík ze společnosti TRV, s.r.o. – spoluautor projektu sporto-
viště. Vystoupil rovněž pan Michal Jakubec – zástupce společnosti
Hes stavební, s.ro., která realizuje terénní úpravy sportoviště
a financuje i přeložku kabelu vysokého napětí firmy ČEZ.

Pan Vacík seznámil přítomné s návrhem projektu, a to důrazem na
dvě možné alternativy, označené jako A a B. Hlavní rozdíl je v tom,
že varianta B nemá dětské hřiště a na jeho místě je plánována tzv.
pump tracková dráha. Na celkové ploše sportoviště bude celkem
šest menších propojených ploch pro různá využití (například dět-
ské hřiště/pump tracková dráha a další). Do konce září proběhla
na webových stránkách obce anketa, kde se občané mohli přiklo-
nit k jedné z navržených variant. Dnes již víme, že v hlasování
o podobě sportoviště s mírnou převahou zvítězila varianta B (tedy
bez dětského hřiště, zato s pump trackovou dráhou). 
Odvodnění a osvětlení celé plochy sportoviště bude zajištěno.
V jednotlivých částech ploch bude možno modulárně měnit spor-
tovní zařízení. Zde byla ze strany občanů zdůrazněna potřeba také
sportovního a rekreačního zařízení pro dospělé a pro seniory.
Veškeré připravované úpravy terénu však vyžadují předchozí rea-
lizaci přeložky kabelu od společnosti ČEZ a.s. Vlastní hřiště v části
areálu nebude však pouze pro účely fotbalu, ale bude alternativně
sloužit i ostatním sportům. 

Pan Vacík předložil návrh na řešení plochy budoucího veřejného
sportoviště, s kterým se zastupitelé a občané měli možnost sezna-
movat již od června 2018. Území veřejného sportoviště bude roz-
děleno na 7 zájmových částí, které budou součástí oploceného
areálu veřejného sportoviště:
nhřiště pro požární sport,
n víceúčelové hřiště s umělým povrchem s mantinely, které by

mělo být v zimním období zastřešeno nafukovací halou,
n street workout hřiště, překážkový běh,
nposilovací zóna,
n lezecké hřiště,
ndětské hřiště nebo varianta pump trackové hřiště,
nodpočinková zóna,
n součástí sportoviště bude chodník zabudovaný do navršeného

valu a bude sloužit k procházkám či běhu.

Zařízení areálu sportoviště může být realizováno pouze při
poskytnutí dotace, nikoliv tedy pouze z finančních prostředků
obce. Nutnou podmínkou získání dotace je to, aby daný areál slou-
žil všem občanům, tedy aby byl veřejně přístupný. Samozřejmě
může dojít i k rozfázování realizace celého projektu.

Další diskuze se týkala záruk za správné a vyhovující zpevnění plo-
chy sportoviště na navezeném pozemním materiálu. V této souvis-
losti vysvětlil starosta, že:
n v 2. týdnu října bude zahájena činnost technického dozoru

investora (TDI) na tuto část stavby - tj. zemní práce a tvarování
terénu, dále bude docházet k pravidelným schůzkám, v rámci
kontrolních dnů, kde určitě ze strany obce vzejde požadavek
na prověření hutnících zkoušek a na doložení původu,
typu/druhu a nezávadnosti materiálu (jak je uvedeno ve
smlouvě s firmou HES, s.r.o.), pokud nebude dostatečně dolo-
ženo, obec může požadovat provedení sond. 

n firma HES několikrát veřejně prohlásila, že odveze vše, co do
násypu nepatří, firma částečně využívá staveniště jako mezide-
ponii, v případě nečinnosti firmy lze požadovat odvoz navážky. 

n kontrolních dnů se bude účastnit TDI, dále potom starosta,
místostarostka, paní Ing. arch. Doubková, zástupce stavby a dle
potřeby také autor projektu jako autorský dozor.

Požadavky na doplnění projektu:
a. umístění buňky pro nářadí, příp. šatnu
b. sportovci požadují minimální rozměr universální sportovní plo-

chy a sice nejlepší rozměr by měl být 60 m na 35 m a minimální
50 m na 30 m

c. hasiči souhlasí s posunutím své plochy o 1 – 2 metry pro rozší-
ření universální sportovní plochy

d. cestičky mezi plochami budou rozšířeny o spojovací cestu mezi
novým sportovištěm a fotbalovým hřištěm

V diskusi občanů a zastupitelů se objevil i názor, že se projekt
vůbec nemá realizovat a celý záměr přepracovat. Vzhledem
k tomu, že na samotnou realizaci sportoviště proběhla anketa
s kladným ohlasem, projekt byl řádně soutěžen a mají ho zastupi-



Na základě doporučení konkurzní komise jsem jako starosta obce
jmenoval paní Maškovou novou ředitelkou MŠ Jíloviště, a to na
dobu 6-ti let. Paní ředitelce gratuluji a přeji jí hodně úspěchů v její
práci s dětmi, také hlavně zdraví, spokojené rodiče i děti a pohodu
v pracovním kolektivu. 
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telé i občané minimálně čtvrt roku k dispozici, považujeme tento
požadavek za ojedinělý nesouhlas.

Pánové Vacík a Jakubec poté odpovídali na dotazy ohledně zalo-
žení na asfaltové ploše u pumptracku, řešení přístupové cesty do
areálu bývalého letního tábora.

Nyní proběhne ještě dodatečná diskuse o podobě sportoviště mezi
občany, spolky a novým zastupitelstvem. Prosíme tedy, aby se
občané k dané věci vyjádřili a sdělili své připomínky, názory, návrhy
na změnu a doručili je na OÚ osobně, elektronicky nebo poštou,
a to do uzávěrky příští Zvonice, tj. do 31. 11. 2018. Potom budou při-
pomínky zapracované do projektu a veřejnosti bude představena
konečná podoba řešení plochy veřejného sportoviště.

è Konkurzní řízení na místo ředitele(ky)
mateřské školy Jíloviště

Dne 3. 10. 2018 proběhlo 2. kolo konkurzního řízení na pozici ředi-
telky mateřské školy v Jílovišti. Do tohoto druhého kola postoupil
jediný kandidát a sice současná uči-
telka MŠ - paní Hana Mašková, která
doposud byla pověřena řízením MŠ.
Po ústním pohovoru, který trval
hodinu, se členové konkurzní komise
složené ze zástupců MŠMT, Školní
inspekce, ředitelky ZŠ a MŠ Líšnice,
zástupců zřizovatele, tedy obce a pra-
covníka MŠ rozhodli, že paní Mašková
splnila všechny podmínky pro pozici
ředitelky MŠ a zároveň má pro tuto
pozici profesní, odborné i sociální
předpoklady. 

Informace z obce
è Zahájení nového školního roku v MŠ

Jíloviště
Prvního září byl zahájen již třetí školní rok v naší mateřské školce
v Jílovišti. Přivítal jsem děti v jejich první den školního roku spolu
s paní ředitelkou Maškovou. Mezi prvními dětmi, které do školky
přišly, byla malá Amálka Doškářová s rodiči.
Všem novým dětem, které šly do MŠ poprvé, přeji, aby se jim ve
školce líbilo, těm, co už školku znají, aby se toho co nejvíce ve
školce naučily a poznaly nové kamarády, kolektivu MŠ pak radost-
nou práci s dětmi a bezproblémové vztahy s rodiči.

è Vítání občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti
Tradičně jsme přivítali nové občánky a žáky prvních tříd
v Restauraci Spark. Akce se konala v neděli 9. 9. 2018, měla již
své jubilejní 20. pokračování. Všem novým občánkům
a školákům jsem popřál hodně štěstí, úspěchů a spo-
kojený život v Jilovišti. Již potřetí se do programu
zapojili děti z mateřské školy, se kterými paní ředi-
telka Hana Mašková spolu s Ivetou Petříčkovou
připravily krátké vystoupení, které bylo odmě-
něno bouřlivým potleskem přítomných.
Od obce obdrželi rodiče miminek a školáci praktické dárky. 
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Rád bych poděkoval paní Smutné z Restaurace Spark za vzornou
přípravu celé akce i za její dárky a občerstvení pro malé Jílovišťáky
i jejich rodiče, stejně tak i paní Kortánové z Cukrárny Stáňa, která
rovněž poskytla občerstvení pro tuto akci.

è Závod Zbraslav - Jíloviště
Již podruhé se dojezd spanilou jízdou a vyhlášení výsledku tradič-
ního závodu historických veteránů Zbraslav – Jíloviště konal před
hotelem Palace Cinema v Jílovišti. Všech cca 200 historických vozi-
del přijelo v odpoledních hodinách dne 8. 9. 2018 do Jíloviště
a zaparkovalo v prostoru hotelu Palace Cinema. Zde si mohli
návštěvníci auta prohlédnout, zúčastnit se hlasování o nejkrásněj-
šího veterána, zhlédnout dobovou módní přehlídku účastníků
závodu, připraveno bylo i občerstvení a hudba.

K poslechu hrála klasická swingová kapela Melody Boys a mnozí
z vás poznali umělce ze skupiny Ondřeje Havelky. 

Řidiči aut a občané mohli mezi tím navštívit doprovodnou akci
k přehlídce – výstavu v rekonstruované hasičské zbrojnici, kterou
letos uspořádal akademický malíř Yuri Shevchuk. V poslední
době u Yurie výrazně převažuje téma Retro Cars. Díky němu se
dostal do povědomí mnoha motoristických fandů na různých
automobilových akcích u nás, kde vystavoval své díla, jako napří-
klad na výstavě automobilů Legendy. Jeho obsáhlá motoristická
tvorba je zaměřena především na sportovní a závodní automo-
bily šedesátých let až po současnost. Jeho oblíbenými značkami
jsou Porsche a Ferrari, ale nezapomíná ani na slavné závodní
automobily i jiných světo-
vých výrobců od předváleč-
ných Auto Unionů, přes Mini
Cooper, Lancii Fulvii, Škoda
130 RS, Audi Quatro, až po
vozy Formule 1. Dnes již čítá
kolekce motoristických
obrazů Yurie Shevchuka
několik desítek kusů, z nichž
mnohé se staly majetkem
různých sběratelů a obdivo-
vatelů výtvarného umění
nejen v České republice, ale
i ve světě.

Podruhé se uskutečnilo
hlasování všech přítom-
ných návštěvníků o pu-
tovní pohár obce
Jíloviště, vítěz obdržel
repliku velkého putov-
ního poháru, který je ulo-
žen na OÚ. Děkujeme
všem divákům a účastní-
kům přehlídky za účast na
hlasování, ze všech hlaso-
vacích lístků byla vyloso-
vána občanka Martina
Spalová, která obdržela
cenu sponzora – láhev
kvalitního červeného vína
– výběr z hroznů z Valtic-
kých sklepů.

Vítězem 51. ročníku závodu Zbraslav – Jíloviště o Pohár obce
Jíloviště se stal automobil Talbot Lago z roku 1947 s řidičem
Josefem Vrabcem, který bohužel osobně nepřevzal cenu pro
vítěze a pohár mu byl poslán prostřednictvím pořadatele.

Absolutním vítězem závodu se stal pan Jindřich Lukáš na voze
Aero 1000 z roku 1933. Rozdíl časů jeho jízd byl pouhých 0,121
vteřiny! Gratulujeme!

SLOVO STAROSTY
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V souvislosti s konáním této akce mi
dovolte poděkovat paní Kortánové
– majitelce Cukrárny, pekárny Stáňa,
která pro řidiče historických vozidel
připravila tradiční pohoštění a pří-
jemné posezení jako sponzorský
příspěvek celé akce v neděli 9. 9.
2018 dopoledne a samozřejmě
panu MUDr. Vladimíru Sobotkovi –
majiteli hotelu Palace Cinema, který
celou akci zaštítil a zajistil s pořada-
telem a sponzory závěrečnou
oslavu.

Věřím, že tuto úspěšnou akci za rok
zopakujeme a při příležitosti 52. ročníku závodu Zbraslav –
Jíloviště přivezeme auta opět v sobotu do Jíloviště. 

è Projekt „STROMY SVOBODY“ 
V rámci tradičního Posvícení proběhlo slavnostní sázení lípy ke
100. výročí vzniku ČR.
Lípě srdčité bylo v době výsadby kolem 10 let a osivo pochází
z České republiky. Pro vývoj stromu je v místě sázení vyměněná
půda do hloubky cca 1 metru a pro přilepšení má k dispozici
pomalu rozpustné hnojivo na 2 roky. Srdce, ve kterém se lípa
nachází, je doplněno dalšími rostlinami, které budou vytvářet

barevný efekt v průběhu roku. Patří mezi ně ořechokřídlec klan-
donský, šalvěj hajní, růže pokryvná a krásnoočko přeslenité.

Sázení lípy má v Jílovišti tradici, první lípy byly v obci vysázeny ke
vzniku republiky v roce 1919, další pak k 50. výročí vzniku repub-
liky v roce 1968 a nyní potřetí k 100. výročí vzniku ČSR. Snad se
někteří spoluobčané a hlavně děti dožijí dalšího sázení lípy za 50
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let – v roce 2068 a vzpomenou si na tento památný den. Sázení se
zúčastnili všichni zastupitelé, děti z MŠ a samozřejmě občané
Jíloviště.

Jak bylo zmíněno v minulých Zvonicích, obec se přihlásila do pro-
jektu "Lípy republiky – symboly národní identity" v roce 100.
výročí vzniku ČR. Na webové adrese: www.stromysvobody.cz
najdete stromy ze všech let sázení, tedy 1919, 1968 a 2018.

V prostoru kolem lípy jsme osadili 2 lavičky a do budoucna by zde
mohla vzniknout příjemná zóna, která by se po dostavbě veřej-
ného sportoviště mohla rozšířit. Obratiště autobusů bylo přesu-
nuto po jednání se správou silnic (KSÚS) , dopravním inspektorá-
tem, Oddělením dopravy v Černošicích a se zástupcem dopravce,
firmy Martin Uher s.r.o., na Klíneckou ulici.

Přejeme lípě dlouhý a spokojený život.

è Tradiční Posvícení
Proběhlo tradiční Posvícení, pořádané v tomto roce obcí ve spolu-
práci s hasiči u fotbalového hřiště. A přálo i počasí !!! Akce se zúčast-
nilo odhadem 150 diváků. Posvícením provázel velmi zdatně
a s humorem pan Petr Jančařík, k poslechu i k tanci hrály skupiny:
Chodovarka, Patrola a na večerní zábavě Bonton Band. Program
obohatilo vystoupení dětí z naší jílovišťské mateřské školky.
Nechyběly doprovodné stánky s ukázkami řemesel, nechyběla
nabídka farmářských výrobků, vína, grilovaného masa a uzenin.
Jak píšeme na jiném místě, součástí programu posvícení bylo
sázení lípy ke 100. výročí vzniku ČR.
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Zpestřením byla výstava dvou historických vozidel, které přivezl
Veterán Klub závodu Zbraslav - Jíloviště. 
Pro děti byl zdarma k dispozici zábavný domeček Dětský svět.

Jedním ze zajímavých momentů posvícení byla dražba obrazu od
Yurie Shevchuka – Škoda Populár, který měl výstavu v kapličce
během závodu Zbraslav – Jíloviště. Šťastným majitelem obrazu se
stal pan Bradáč, majitel italského obchůdku ve Sparku.

è Nová lampa
veřejného
osvětlení

Rozšířili jsme veřejné
osvětlení o další
lampu v oblasti Na
Hájensku III

è Nové kužely a oprava povrchu vozovky
Ve spolupráci s KSUS jsme umístili kužely při sjezdu do Jíloviště
a byla opravena vozovka směrem na Trnovou a Klínec.

PODĚKOVÁNÍ:
Za obec Jíloviště a za pořádající Sbor dobrovol-

ných hasičů Jíloviště děkujeme všem sponzorům
Posvícení za jejich příspěvky, jakož i všem dobro-

volníkům, kteří se na akci podíleli.

SPORTOVCI A HASIŠI JÍLOVIŠTĚ IPCC, s.r.o.
RESTAURACE SPARK AMATIC
BIG HARD, s.r.o. CASUS DIRECT MAIL a.s.
HIKO, s.r.o. JUDR. JAN NEKOLA
HUSKY CZ, s.r.o. LESY Jíloviště
MARIE A FRANTIŠEK ANDRESOVI NOVUM Czech, s.r.o.
MOTOREST Jíloviště PECU STÁŇA, s.r.o.  
SRBA SERVIS, s.r.o. DAVELO, s.r.o
Palace Cinema OKRAŠLOVACÍ SPOLEK JÍLOVIŠTĚ
Farma Klínec OMNICON, s.r.o
DROSERA, s.r.o. ŽELEZNÝ, s.r.o.
GASTRO, s.r.o. ZÁVOD ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ
LAHŮDKÁŘSTVÍ SVÁČEK

DĚKUJEME SPONZORŮM TOMBOLY A POSVÍCENÍ
JÍLOVIŠTĚ, KONANÉHO DNE 22. 9. 2019 

NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI A V RESTAURACI SPARK.
OBEC JÍLOVIŠTĚ
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SLOVO STAROSTY

è Osazení zábradlí před cukrárnou
Před cukrárnu a pekárnu jsme umístili 5 zábradlí, která zabrání
neukázněným řidičům v parkování na chodníku a zajistí bezpeč-
nější a komfortnější chůzi v této části Pražské, a to především pro
rodiče s dětmi a s kočárky.

è Nové lavičky na Pražské
Umístili jsme dvě nové lavičky na Pražskou ulici. Jednu k zastávce
U mostu a druhou ke křížku. 

è Prosíme občany, aby:
se přihlásili k odběru novinek, aktuálních infor-
mací a upozornění prostřednictvím přiloženého
formuláře. Zprávy potom budou dostávat mailem
nebo prostřednictvím sms.

è ANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ – www.jiloviste.cz
Proběhla anketa: Která varianta veřejného sportoviště se vám líbí
- výsledky ankety
S pump trackovou dráhou (varianta B) 53%, Hlasů: 152
S dětským hřištěm (Varianta A) 47%, Hlasů: 136
Mám jiný návrh, který sdělím OÚ 0%, Hlasů: 1

Celkem hlasů: 289
Z ankety vyplývá, že těsná většina spoluobčanů preferuje vari-
antu s pump trackovou dráhou.

Probíhá anketa 
Souhlasíte s umístěním zpomalovacího semaforu na přechodu
před cukrárnou Stáňa pro zklidnění dopravy na Pražské ulici?
Ano Ne Je mi to jedno
Hlasování končí 30. 11. 2018, prosíme občany, aby se zúčastnili
ankety a hlasovali.

Přejeme vám co nejvíce krásných a slunečných podzimních dnů,
které jistě využijete na dokončení prací na vašich zahradách, než
se uloží k zaslouženému zimnímu odpočinku, na který se jistě těší
nejen příroda, ale i my všichni, včetně mě. 

Máte-li cokoliv na srdci, napište mi na: dlouhy@jiloviste.cz.
Vladimír Dlouhý
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sběr nebezpečného odpadu
u HASIČSKÉ ZBROJNICE!!!

Vážení spoluobčané,
v poslední době se při pochůzkách v lese velmi často setkáváme
s negativními reakcemi lidí, kteří les navštíví. Týká se to především
výše těžeb, které v lese v současné době provádíme. Jelikož počet
těchto střetů má strmý nárůst a také proto, že v mnoha případech
jsou slovně napadáni i pracovníci v lese, kteří těžbu provádějí,
chtěli bychom se pokusit Vám celou situaci přiblížit a vysvětlit.

Jak jistě mnozí z Vás zaznamenali, Česká republika čelí jedné z nej-
větších kůrovcových kalamit v historii. Celá situace je kromě
jiného zapříčiněna zejména dlouhotrvajícím suchem a srážkovým
deficitem. To způsobuje oslabení lesních porostů a jejich násled-
nou atraktivitu pro lesní škůdce (zejména kůrovce), v tomto pří-
padě nejvíce lýkožrouty na smrku, ale také lýkožrouty na modřínu
a lýkohuby na borovici. Za standardních klimatických podmínek
a při běžném výskytu škůdců je napadený zdravý strom schopen
se do jisté míry lýkožroutům ubránit (zavalení pryskyřicí), ale takto
suchem oslabené stromy toho schopny nejsou, zejména při takto
masivním přemnožení lýkožroutů. Lýkožrouti se živí lýkem, které
zajišťuje transport vody a živin ve stromu, tím strom poškozují
a strom následně začne usychat a nakonec uhyne. Bohužel jedi-
ným účinným opatřením v boji s nimi je napadené stromy poká-
cet, dřevní hmotu asanovat (chemicky nebo odkorněním) a co
nejrychleji odvézt z lesa. Napadené stromy jsou ve většině pří-
padů ještě zelené, což u některých lidí vyvolává mylný dojem, že
kácíme zdravé stromy. Každý zkušený lesník pozná čerstvě napa-
dený „zelený“ strom (podle drtinek za kůrou a na patě kmene)
a právě rychlá likvidace těchto stromů je stěžejní pro úspěšný boj
s kůrovci, neboť zde dochází k vývinu dalších generací a sester-
ských pokolení a jejich počet pak narůstá geometrickou řadou,
potažmo počet dalších napadených stromů v okolí. Suché
(rezavé) stromy jsou již kůrovci opuštěny a jejich vytěžení nemá
pro ochranu porostů před kůrovci žádný význam (samozřejmě
jsou také káceny v rámci čistoty lesa). 

Kromě výše zmíněné kůrovcové kalamity bylo naše polesí bohu-
žel na konci října minulého roku silně postiženo i kalamitou větr-
nou. Ta se nám během zimy a jara podařila úspěšně zpracovat jak
našimi pracovníky pomocí běžných výrobních postupů (moto-
rová pila a traktor), tak zejména najatých harvestorových uzlů,
které mají několikanásobně vyšší výkonnost a bez kterých
bychom se v této době zcela jistě neobešli. Vzniklá situace nás
velmi tíží především osobně, ale samozřejmě také ekonomicky,
protože cena dříví pro pilařské zpracování vzhledem k obrov-
skému přetlaku na trhu stále klesá a již nyní je na svém historic-
kém minimu, dříví je téměř neudatelné a do budoucna jsou před
námi velmi vysoké náklady na nové zalesnění holin a následnou
péči o výsadby, což bude při těchto klimatických změnách zde
v naší oblasti velmi nelehký úkol.

Na závěr bychom Vás tedy chtěli ujistit, že opravdu netěžíme
zdravé stromy, snažíme se pouze bojovat proti kůrovci jediným
možným způsobem, což nám nepřináší žádné potěšení ani
finanční příjmy, jak nás mnozí obviňují. Stále doufáme, že se nám
podaří kalamitu zastavit nebo alespoň zmírnit, vývoj počasí nám
v tom bohužel nepomáhá. Žádáme Vás proto o pochopení této
opravdu nelehké situace a respektování činností, které v lese pro-
vádíme. Dále apelujeme na dodržování zvýšené opatrnosti při
pohybu v lesních porostech, zejména v místech kde probíhá
těžba, ale i v okolí skládek dříví. 

Přesto Vám i v této složité situaci přejeme krásné chvíle strávené
v našich lesích!

Personál Lesní správy Jíloviště

Situace v našem lese 
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VOLBY 

Uzávěrku tohoto čísla Zvonice jsme posunuli až po ukončení
voleb do obecního zastupitelstva, abychom vás mohli infor-
movat, jak volby dopadly. Do komunálních voleb se přihlásilo
pouze nezávislé sdružení kandidátů – Jíloviště pro občany
a tak není překvapením, že právě těchto 9 kandidátů bylo
zvoleno za zastupitele. Níže uvádíme výsledky voleb:

Děkujeme všem občanům, kteří přišli volit. V porovnání s celore-
publikovým průměrem volební účasti v komunálních volbách –
45,6 %, bylo tentokrát Jíloviště těsně pod tímto průměrem 47,34.
Co se týká křížkování jednotlivých kandidátů, nedošlo ke změně

pořadí zvolení a všichni kandidáti zůstali v pořadí, s kterým vstu-
povali do voleb. Žádný kandidát tedy nedostal potřebných 10 %
hlasů více než ostatní kandidáti, aby se měnilo pořadí zvolení.

Volební účast: 45,6 %
Voliči v seznamu: 510
Vydané obálky a odevzdané obálky: 233

Celkem zobrazeno kandidátů: 9

Volby do zastupitelstva obce
Jíloviště 2018

KANDIDÁTNÍ LISTINA KANDIDÁT HLASY

Navrhující Politická Pořadí
číslo název poř. příjmení, jméno, strana přísluš- zvolení

číslo tituly věk nost abs. v %
1 Jíloviště pro občany 1 Dlouhý Vladimír 58 NK BEZPP 167 11,08 1
1 Jíloviště pro občany 2 Malá Jana 66 NK BEZPP 179 11,88 2
1 Jíloviště pro občany 3 Doubková Ivana 57 NK BEZPP 152 10,09 3
1 Jíloviště pro občany 4 Petřík Miroslav 39 NK BEZPP 165 10,95 4
1 Jíloviště pro občany 5 Vorel Jan 40 NK TOP 09 163 10,82 5
1 Jíloviště pro občany 6 Rögner Petr 67 NK BEZPP 167 11,08 6
1 Jíloviště pro občany 7 Sporer Petr 50 NK BEZPP 162 10,75 7
1 Jíloviště pro občany 8 Andres František 23 NK BEZPP 175 11,62 8
1 Jíloviště pro občany 9 Hilgert Ivan 56 NK BEZPP 176 11,68 9

Viz web csu - www.volby.cz/pls/kv2018/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=23&xdz=1&xnumnuts=2110&xobec=539341&xstrana=0&xstat=0&xodkaz=1
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Děkujeme volební komisi: předsedkyni Jiřině Fonlenové,
její zástupkyni Zuzaně Jochové, členům – Margitě
Součkové, Jaroslavě Šmídové, Martě Trkovské a zapisova-
teli Milanovi Černému za jejich obětavou, trpělivou a pečli-
vou práci.

K volbám si dovolím přidat ještě jeden dokument a sice mé
čisté lustrační osvědčení. I když mi to žádný zákon neukládá,
předkládám toto osvědčení proto, abych prokázal, že řeči
a pomluvy některých občanů v Jílovišti se nezakládají na
pravdě.
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Mezitím jsme opět pilně nacvičovali na Jílovišťské posvícení , aby-
chom vystoupili na podiu, kde se to dětem moc povedlo a všem
se vystoupení líbilo:

„TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ“ „JABLÍČKA, HRUŠTIČKY“ „PTALA SE
ZUZANA KUBY“ „ZÁŘÍ“ mazurka „Měla babka“ a nakonec „PÍSEŇ
O RYBÁCH“. Poslední 4. týden jsme si povídali O ZELENINOVÉ
ZAHRÁDCE, jaké druhy zeleniny známe, rozdíl ovoce a zelenina,
barva, chuť tvar a uspořádali jsme BRAMBOROVÝ DEN, děti si při-
nesly bramboru a vyrobily si panáčka Bramboráčka a učily se
báseň BRAMBORA A ZÁVORA. 

Poslední den v září jsme
jeli na výlet MHD na Petřín.
Jeli jsme autobusem na
Smíchovské nádraží, pak
tramvají na Újezd a lanov-
kou na Petřín, kde už nás
očekávali ve Štefánikově
hvězdárně, ukázali film
o sluníčku a planetách
a odklopili nám kopuli
a děti se koukaly obrov-
ským dalekohledem na
rozhlednu. Pak jsme byli
v bludišti a na legračních
zrcadlech a lanovkou,
tramvají a busem jsme se
vrátili na oběd. Výlet se
všem velice líbil.

Začátek školního roku byl úplně neuvěřitelný. První den, 3. 9.
2018, nastoupilo a přišlo všech pět nových a maličkých tříletých
dětí a nikdo neplakal. Všechny děti, i ty, co již chodily a nastoupily
svůj třetí rok docházky, přišly s úsměvem a bylo vidět, že se do
školky po prázdninách těšily.
My dospělí jsme si též dosta-
tečně odpočinuli a těšili
jsme se na své svěřence a na
spolupráci s rodiči. Sezná-
mili jsme se s novou paní
učitelkou Ivetou Petříčko-
vou, která k nám přišla ze
školky na Zbraslavi. 
1. týden v září probíhala adaptace nových dětí, seznámení s kama-
rády, schopnost pamatovat si své jméno a svoji značku a celkové
zvykání na kolektiv, na denní režim a pravidla ve školce, která
dodržujeme. Od začátku jsme ale pilně nacvičovali a opakovali
krátké pěvecké pásmo na vystoupení VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, které se
konalo v Pizzerii Spark v neděli 9. 9. 2018 od 16 hodin. Děti se též
zúčastnily výstavy obrázků na téma 100 let od vzniku Českoslo-
venské republiky, Kde bydlím, Můj rodný dům.

2. týden v září jsme probírali téma PLNÝ KOŠÍK OVOCE - jaké
známe druhy ovoce, proč ho máme hodně jíst a je zdravé, jakou
má chuť, tvar, barvu a též jsme si je výtvarně zpracovali (červená
jablíčka a žluté hrušky s červíkem Pepíkem a k tomu jsme zpívali
píseň „JÁ JSEM PEPA ČERVÍČEK“, obtiskávali jsme jablka a hrušky
do košíku ovoce – tempery, vyráběli ježky s jablíčky. Zpívali jsme
„JABLÍČKA HRUŠTIČKY“ recitovali básně „Vem si žlutou tužku“
a„Už krásný podzim“, tančili mazurku „Měla babka“ a učili se píseň
Uhlíře a Svěráka „ZÁŘÍ ZÁŘÍ, NA LÉTO JDE STÁŘÍ“.

3. týden jsme si povídali o ptáčcích, které známe, kteří zůstávají,
kteří odlétají do teplých krajin a jak se o ně my lidé můžeme starat.
„O vrabci a sýkorce“ – taneček, píseň „USNUL VRABEC“, vyprávěli
jsme si o šplhavcích - datel, strakapoud a žluna, „PŘIŠEL DOMŮ
MALÝ DATLÍK“, „VYLETĚLA HOLUBIČKA“ a též o ptáčcích co odlétají
na zimu - „Vlaštovičko, leť” a„V rybníku si šlape bílý čáp“.

Po prázdninách zase do školky
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Chlad a jakási česká zatvrzelost – neb snad klid před bouří!

Toť byl rok 1918 provázený sestrou války hladem. Předválečné
úspory přičinlivých lidí přelily se do kapes lichvářů. A lidu zbylo
jen proklínání těch, kdož válku přivodili.

Německé běsnění proti všemu českému neznalo míry a konce.
Knihy české byly zabavovány. Časopisy nesměly vycházeti, zaká-
zány i zcela nevinné pohlednice a obrazy. Ba i krabičky na sirky
v barvě červené, bílé a modré staly se zločinem velezrady.

Ku konci jara onemocněl starosta obce, pan Jan Cvrček, a obecní
úřad za něho vedl řídící učitel z Trnové, pan Jan Nachtman, který
třikráte v týdnu na obecním úřadě úřadoval.

A tak v těch dobách neklidných letěl ten čas, až nadešel nejen pro
rodinu starosty pana Cvrčka, ale i pro dobré občany zdejší obce
den smutku, den 16. srpna. V ten den zemřel ten, kterému občané
svěřili nejčestnější úřad v obci – starostenství – zemřel starosta
obce , který po 18 roků staral se o blaho obce občanů – zemřel
zasloužilý starosta obce Jan Cvrček. 18 roků důvěry, toť doba,
která mluví sama za sebe.

Čest buď jeho památce !

Po úmrtí starosty obce, p. Jana Cvrčka, obecní úřad byl předán
prvnímu radnímu do obce Trnové, panu Josefu Svobodovi, který
vedl úřad do nových voleb obecních.

Nová víra v lepší budoucnost posílila český lid. „Zajatí Čechové
a Slováci prý zřídili české legie a bojují proti Rakousku
a Německu“ začalo se proslýchati mezi lidem. A když čeští
poslanci na generálním sněmě českém dne 6. ledna 1918 vydali
tříkrálovou deklaraci, tu bylo jasno lidu českému, že nenávi-
děná říše Rakousko- Uherská se rozpadává. 

Drtivé koleso světových dějin se zastavilo. Národ českosloven-
ský svobodně vydechl. Kola Božích mlýnů jala se mlíti obráce-
ným chodem. Naplnila se prorocká slova arciučitele 
J. A. Komenského – A vláda věcí tvých k Tobě se zase navrátila,
o lide český.

Nastal velký den Svobody 
28. říjen 1918 !

Odvěký sen Čechů stal se skutkem! Národ Československý stal
se po 300 leté porobě samostatným, stal se novým a svobod-
ným členem veliké rodiny samostatných svobodných států.

Velký svátku radosti, , vítězná písni, nedozni mezi lidem, jež
tolik potřebuje víry v ideál, tolik náboženského zanícení pro věc
národa, jenž tak těžce a tragicky hledal v minulosti svoji českou
konfessi, svého spravedlivého Boha.

Mravní kráso 28. října, zůstaň s námi, zůstaň nám na věky! 

Toto je poslední část seriálu ke vzniku naší republiky. Snažila jsem se přiblížit události všeobecné i ty, které jsou zachyceny
v Památní knize naší obce.

V rámci vyhlášení a udržení samostatnosti bylo jednou z nejpalčivějších otázek zásobování rakouských vojsk vývozem potravin z Česka.
Intenzivně se tím zabývala zemská hospodářská rada, která se snažila zatajit a udržet doma co největší množství zásob. V reakci na tuto kri-
zovou situaci byla vyhlášena na 14. října 1918 generální stávka a v městě Písek byl rozšířen leták vyhlašující vznik republiky. Během převratu
byly strhány symboly mocnářství a ve městě zavlály trikolóry. Ještě téhož dne ale bylo vyhlášení republiky odloženo, revoluční dav se rozprchl
a do města byl přidělen oddíl uherských vojáků. Monarchie vydržela dalších 14 dnů. 

Teprve 28. října 1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se
začaly psát nové dějiny. 

Dva týdny před koncem války tak vznikla tzv. "První republika", což je dodnes označení pro Československo v období od roku 1918 až do
vzniku Mnichovské dohody v roce 1938. První republika zahrnovala území Čech, Moravy, Českého Slezska (jižní část Slezska), Slovenska a
Podkarpatské Rusi. Na jejím území se hovořilo více než půl tuctem jazyků - česky, německy, slovensky, maďarsky, polsky, rusínsky, různými
nářečími Ukrajiny, romsky, rumunsky, jidiš apod.

rok 1918
Události z historických pramenů a v zápisech
Památních knih obce Jíloviště
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SPORT

Výsledky fotbalových zápasů
našich hráčů zaplňují

tabulky podzimních soutěží.
Jak se týmům TJ Jíloviště

daří, jsme zjišťovali na webo-
vých stránkách FAČR.

TJ JÍLOVIŠTĚ
Středočeský kraj 2018A2A – SPORT INVEST I. A
třída – skupina A
TJ Jíloviště tým A

1. kolo, pátek 10. 8. 2018 v 19:00  TJ Jíloviště – TJ Viktoria Vestec    0 : 1 (0:0)
2. kolo, úterý 14. 8. 2018 v 18:30  TJ Jíloviště - FK Kosoř       3 : 2 (1:1)

střelci branek Šorna Tomáš, Rezek Adam, a z penalty Vahala Ondřej
3. kolo, neděle 26. 8. 2018 v 17:00  Spartak Průhonice – TJ Jíloviště    1 : 2 (1:0)

střelci branek Vahala Ondřej, Siegl Horst
4. kolo, sobota 1. 9. 2018 v 17:00  TJ Jíloviště – SK Tochovice      6 : 2 (1:0)

střelci branek Siegl Horst 3x, Janoušek Václav 2x, Janoušek František
5. kolo, sobota 8. 9. 2018 v 17:00  SK Votice – TJ Jíloviště       1 : 2 (1:1)

střelci branek Siegl Horst a Drahovský Tomáš
6. kolo, sobota 15. 9. 2018 v 17:00  TJ Jíloviště – FC Jílové       3 : 2 (1:2)

střelci branek Frank Štěpán, Adamča Michal a z penalty Janoušek V.
7. kolo, neděle 23. 9. 2018 v 16:30  SK Petrovice – TJ Jíloviště      3 : 4 (1:0)

střelci branek Pecháček Tomáš, Siegl Horst, Janoušek V. (penalta)  
8. kolo, sobota 29. 9. 2018 v 16:30  TJ Jíloviště – TJ Dynamo Nelahozeves 0 : 2 (0:1)

Praha – západ 2018A2A – III. třída - skupina A
TJ Jíloviště B – Benfika

1. kolo, sobota 25. 8. 2018 v 17:00 TJ Slavoj Davle – TJ Jíloviště B 3 : 0 (0:0)
2. kolo, pátek 31. 8. 2018 v 19:00 TJ Jíloviště B - AFK Radlík 3 : 3 (2:2)

střelci branek 2x Michal Adamča, Václav Janoušek
3. kolo, neděle 9. 9. 2018 v 17:00 SK Slavia Jesenice B – TJ Jíloviště B 6 : 1 (4:0)

branku vstřelil Jakub Kaifer
4. kolo, pátek 14. 9. 2018 v 19:00 TJ Jíloviště B – Spartak Průhonice B 5 : 1 (3:0) 

střelci branek 3x Michal Jiráň, Adam Rezek a jeden vlastní přidali soupeři
5. kolo, sobota 22. 9. 2018 v 16:30 TJ Slovan Hradištko – Jíloviště B 1 : 2 (0:1)

střelci branek Michal Adamča a Horst Siegl
6. kolo, pátek 28. 9. 2018 v 19:00 TJ Jíloviště B - TJ Okrouhlo 3 : 0 (3:0)

střelci branek Adam Rezek 2x, Štěpán Frank

Praha– západ 2018 H1C – 
Okresní přebor mladších přípravek – skupina C
V nejmladší kategorii TJ Jíloviště jsou tito hráči:
Kašpárek Hotivít, Skřídlovský Matyáš (K), Tregler Pavel, Velička
Jakub, Skřídlovský Jáchym, Široký Jan, Zych David, Zych Marek,
Fišer František, Průša Jakub

V sobotu 8. 9. 2018 od 10:00 hodin začali svou soutěž prvním
kolem na hřišti v Dobřichovicích: 

V druhém kole v sobotu 15. 9. 2018 hráli od 10:00 hodin na hřišti
ve Všenorech

Tělocvičná jednota Sokol Dobřichovice tým A 3 : 8 (3:3)
Tělocvičná jednota Sokol Dobřichovice tým B 11 : 1 (5:0)
Všenorský SK 8 : 0 (3:0)
Sportovní klub Černošice 4 : 2 (0:2) 
Fotbalový klub Mníšek pod Brdy 6 : 7 (2:2)

Tělocvičná jednota Sokol Dobřichovice tým A 3 : 3 (1:1)
Tělocvičná jednota Sokol Dobřichovice tým B 7 : 0 (3:0)
Všenorský SK 4 : 4 (0:2)
Sportovní klub Černošice 5 : 4 (2:2) 
Fotbalový klub Mníšek pod Brdy 4 : 2 (0:2)

3. kolo se odehrálo v sobotu 22. 9. 2018 od 10:00 hodin opět
v Dobřichovicích

Tělocvičná jednota Sokol Dobřichovice tým A 3 : 1 (2:0)
Tělocvičná jednota Sokol Dobřichovice tým B 15 : 2 (9:1)
Všenorský SK 6 : 3 (4:2)
Sportovní klub Černošice 10 : 2 (5:0) 
Fotbalový klub Mníšek pod Brdy 4 : 8 (3:3)

Praha – západ 2018 F1B – Okresní přebor
mladších žáků – skupina B
V této soutěži reprezentují TJ Jíloviště tito hráči: 
Dalekorej Petr, Joch Štěpán, Rokosová Barbora, Bureš Hynek, Dalekorej Jan
(K), Kubát Matěj, Ondráček David, Petrák Karel, Dona Nicolo Giovanni, Joch
Lukáš, Lešundák Leo, Průša Kryštof

Z osmi klubů ve skupině jsou naši chlapci zatím na 7. místě.

10. kolo, sobota  1. 9. 2018 v 15:00 TJ Jíloviště - SK Roztoky B 8 : 3 (6:1)
1. kolo, neděle  9. 9. 2018 v 10:00 Všenorský SK – TJ Jíloviště 2 : 1 (0:1)
2. kolo, sobota 15. 9. 2018 v 15:00 TJ Jíloviště – FK Lety/Dobřichovice 2 : 7 (0:4)
4. kolo, pondělí 24. 9. 2018 v 17:00 TJ Jíloviště – FK Slavoj Řevnice 0 : 9 (0:4)
3. kolo, středa 26. 9. 2018 v 17:30 SK Roztoky B – TJ Jíloviště 4 : 1 (3:0)

Ve výsledkové tabulce je tým na 5. místě.

V tabulce skupiny je náš celek na 6. místě.

Podle FAČR soutěže.fotbal.cz zpracovala L. Fatková
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řilo vylepšit čas z předchozí soutěže a postoupily do dru-
hého kola okrskové soutěže, která se bude konat na jaře
příštího roku. Avšak kluci hodně zabodovali, zlepšili svůj
čas a cinklo to druhým místem. Také postupují do dru-
hého kola. Počasí nám opět přálo a fajn nálada trvala po
celou dobu konání soutěže. Zázemí bylo opět skvěle při-

pravené a děkujeme SDH Klínec za hezky strávenou sobotu.

22. 09. 2018 Posvícení
Letošní Posvícení tak jako
každý sudý rok jsme pořá-
dali spolu s obecním úřa-
dem my, tedy hasiči.
Přípravy probíhaly již
v průběhu roku – výběrem
a jednáním s kapelami,
zajištěním stánků, atd.
Největší „fyzické“ přípravy započaly zhruba dva týdny před samot-
ným Posvícením. Jediné, co nám mohlo nepřát, bylo počasí, ale
i letos přes mírné ochlazení oproti předešlým dnům nám počasí
přálo a vydařilo se. Takže nic nebránilo se pořádně pobavit, ať už
při dechové kapele Chodovarka, či country kapele Patrola, věříme,
že každý si našel, to své. K chuti přišla grilovaná vepřová kýta či
hasičova klobása z udírny. Zapít to bylo možné výrobkem míst-
ního pivovaru – výtečným pivem Ettore.

Štěstí jste mohli zkusit v tradiční tom-
bole, ceny byly velmi bohaté.
Dále jsme pro Vás zajistili, prezentaci
výrobků Klínecké Farmy a také jste
měli možnost koupit si krásné výrobky
z chráněné dílny. Také zde prezentovali
závod Zbraslav – Jíloviště jeho pořada-
telé s pozvánkou na 52. ročník závodu.

Pro ty nejmenší byly prolézací kuličky a stánek se sladkostmi.
V přestávce jsme mohli zhlédnout krásné vystoupení místní
mateřské školky a samozřejmě budeme všichni jednou vzpomí-
nat na ten jedinečný moment a zážitek při sázení památné lípy ke
100. výročí založení Československé republiky.

18. 08. 2018 Oslavy - Klínec
V sobotu 18. 08. jsme se zúčastnili 120. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Klínci. 
Slavnostní průvod vedl k památníku, kde byl položen
věnec padlým hrdinům a byla zasazena pamětní lípa ke
100. výročí založení Československé republiky.
K vidění byla současná i histo-
rická technika, statické ukázky,
sekyrkové cvičení a mnoho
dalšího. Tradičně – originální
dárek za hasiče z Jíloviště vyro-
bil Radek Moureček. I do dalších let přejeme sboru dobrovolných
hasičů Klínce jen to nejlepší a ať se jim i nadále daří.

31. 08. 2018 Svatba Martiny Chalupecké a Josefa Spala
V pátek 31. 08. 2018 si v lese na Bučině řekli své „ano“ naši dva čle-
nové Martina Chalupecká a Pepa Spal. Jak už u nás bývá zvykem,
nemohli jsme u této události chybět a trochu novomanžele
vyzkoušet, jak společně budou zvládat nástrahy života. Manželům
Spalovým přejeme na společné cestě životem jen to nejlepší.

08. 09. 2018 Zbraslav - Jíloviště
V sobotu 08. 09. jsme technicky vypomohli obci se zajištěním 51.
ročníku závodu veteránů Zbraslav – Jíloviště. Jsme rádi, že
Jíloviště je již nedílnou součástí tohoto historického závodu.
Také jsme zajistili stánek s občerstvením po celou dobu akce před
hotelem Cinema Palace.

08. 09. 2018 Pohár starosty Čisovice
V sobotu 8. 9. 2018 se čle-
nové SDH Jíloviště zúčast-
nili soutěže o "Pohár sta-
rosty OSH Praha-západ"
v Čísovicích. Soutěžilo se
v požárním útoku v kate-
gorii muži sport, ženy sport

a PS12. Za SDH Jíloviště soutěžila dvě družstva (muži sport a ženy
sport). Oba pokusy požárního útoku jsme zvládli v časovém limitu
a druhým pokusem jsme vylepšili předchozí čas, ale i tak jsme na
medaile nedosáhli. Muži obsadili 6.místo a ženy 4.místo. Zázemí
soutěže bylo perfektně připravené díky SDH Čisovice. Počasí nám
přálo a atmosféra byla velmi příjemná a přátelská.

15.09.2018 Okrsková soutěž Klínec
Dne 15. 9. 2018 se konala
"Okrsková soutěž v požárním
sportu 1.kolo - požární útok"
na Klínci. 
Členové SDH Jíloviště dali
dohromady dvě družstva
(muži a ženy). Holkám se poda-

Sbor dobrovolných hasičů

Slovo Karla Špačka, 
bývalého starosty sboru dobrovolných hasičů, který ke

30.09.2018 odstoupil z funkce starosty SDH Jíloviště:

Chtěl bych poděkovat všem členům, kteří se podíleli na
přípravách, průběhu i úklidu samotného Posvícení. Zvláštní

poděkování patří nečlenům, Dáše Čámské, Jaroslavu Chroustovi,
Kateřině Mlejnkové a Janě Krejové, kteří svou prací přispěli ke

zdárnému průběhu Posvícení a také svou prací přispěli do
pokladny SDH Jíloviště. Na závěr bych chtěl poděkovat všem

hasičům i nehasičům, kteří mě podporovali a spolupracovali se
mnou během mého působení, na pozici starosty SDH Jíloviště.
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HASIČI

Výjezdy zásahové jednotky Sboru
dobrovolných hasičů obce Jíloviště

12. 8. 2018 - byla krátce po poledni jednotka Jíloviště společně
s profesionální jednotkou z Řevnic povolána do obce Trnová,
k požáru trávy menšího rozsahu. Po příjezdu jednotky Jíloviště
na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár
trávy na hromadě o rozloze 4x4 metry. K likvidaci požáru byl
nasazen 1 proud „C“ a jeden proud „D“. Celkem u této události
zasahovaly dvě jednotky hasičů.

27. 8. 2018 – byla jednotka Jíloviště povolána k požáru odpadu
a následně tůjí v obci Černolice. Po příjezdu první jednotky na
místo události bylo průzkumem zjištěno, že zde docházelo
k pálení zahradního odpadu a oheň se dále rozšířil na přilehlý
živý plot z tůjí. Vzhledem ke špatné průjezdnosti dané ulice bylo
nutné natáhnout delší hadicové vedení k likvidaci požáru.

2. 9. 2018 – Krátce před 23. hodinou byla jednotka Jíloviště spo-
lečně s profesionální jednotkou z Řevnic povolána k nezná-
mému požáru do ulice Pražská v Jílovišti. Po příjezdu jednotek
na udanou adresu a provedeném průzkumu společně s hlídkou
PČR bylo zjištěno, že záře, kterou udával oznamovatel jako
požár, je ve skutečnosti mlha prosvěcovaná brzdovými světly
projíždějících vozidel. Jednalo se tedy o planý poplach.

6. 9. 2018 – byla krátce před polednem vyslána jednotka
Jíloviště k odstranění silné větve spadlé na silnici mezi obcemi
Jíloviště a Všenory. Po příjezdu jednotky na místo události bylo
průzkumem zjištěno, že se jedná o nakloněný strom ve výšce cca
jednoho metru. Jednotka provedla jeho odstranění pomocí
motorové pily a vrátila se zpět na svou základnu.

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

Facebook Hasiči Jíloviště

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

Děkujeme.

Dlabání dýní/Halloween
bude pořádat SDH Jíloviště 

v neděli 28.10.2018 od 17.00 hod.
v hasičské zbrojnici.

Po dlabání dýní bude lampiónový průvod vesnicí.

Posvícení by se nemohlo konat
bez lidského faktoru, a je na
místě poděkovat všem, ať už
z řady členů, tak z řad nečlenů,
prostě všem, kdo přidali ruku
k dílu, aby se Posvícení vydařilo

a mohli jsme se krásně pobavit. Tradiční večerní zábava se konala
v Restaurantu Spark, kde zahrála kapela Bonton Band, děkujeme
paní Smutné za využití prostor sálu.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, díky kterým
by Posvícení nebylo na takové úrovni a obecnímu úřadu za skvě-
lou spolupráci.

23. 09. 2018 Pěkná
V neděli jsme uspořádali
Pěknou v Motorestu Jíloviště.
A Pěkná byla jedním slovem
pěkná. Velkou zásluhu na tom
měli naši letití kamarádi z již legendární kapely Sdružvoltón, pro
nás „Voltóni“ Jsme rádi, že jste se přišli pobavit s námi!
Děkujeme Motorestu Jíloviště za poskytnutí prostor restaurace.

12. 9. 2018 - byla jednotka Jíloviště společně s jednotkami
z okolí a profesionální jednotkou z Řevnic povolána k požáru
lesní, polní porost, tráva do obce Černolice. Po příjezdu jednotek
na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár
trávy, křoví a bývalé budovy ČOV učené k demolici. Vzhledem ke
stavu budovy došlo při zásahu k lehkému zranění jednoho z pro-
fesionálních hasičů, když se pod ním prolomil ztrouchnivělý dře-
věný rošt a dotyčný se propadl do nádrže ČOV.

12. 9. 2018 – byla krátce po 16. hodině jednotka Jíloviště spo-
lečně s profesionální jednotkou z Řevnic vyslána k požáru hra-
banky mezi Jílovištěm a Lipencemi. Oznamovatel čekal na jed-
notky u hájovny v ulici na Lhotkách a dovedl je na místo
události. Shodou okolností byl oznamovatel hajný, který požár
nalezl při kontrole revíru.

16. 9. 2018 – Krátce po desáté hodině dopolední byly jednotky
Jíloviště a Řevnice vyslány k požáru hrabanky po neohraničeném
ohništi u vysílače Cukrák. Po příjezdu obou jednotek na místo
události bylo po pěším průzkumu společně s hlídkou PČR zjištěno,
že se jedná o požár hrabanky po nedbalostním rozdělání ohně
a jeho neohraničení v rozsahu 2x2 metry. Vzhledem k tomu, že se
požár nacházel cca 200 metrů od lesní cesty, bylo nutné prozkou-
mat okolní terén z důvodu hledání cesty pro přiblížení techniky
k místu události. Po krátké době se podařilo přístupovou cestu
nalézt a technika se přiblížila k požáru na vzdálenost 40 metrů.

21. 9. 2018 – Ve 20:00 hodin byla jednotka Jíloviště vyslána ope-
račním střediskem k odstranění tří padlých stromů do části obce
Jíloviště - Strnady směr Měchenice. Po příjezdu jednotky na udané
místo a následnému projetí celého úseku nebyly žádné padlé
stromy nalezeny. Jednotka se tedy bez zásahu vrátila zpět na svou
základnu a událost byla překlasifikována na planý poplach.

Za zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště
Mirek Petřík, zástupce velitele
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Mše svatá
Již 46. bohoslužba byla celebrována P. J. Dlouhým z Římskokato-
lické farnosti v Mníšku pod Brdy v kapličce – zvoničce sv. Floriána
v sobotu 15. září 2018. Další mše svatá bude také v sobotu 13. října
2018 od 18:00 hodin.
I letos v listopadu vzpomeneme svátku zesnulých na místním
hřbitově společnou modlitbou. Termín bude oznámen ve vývěs-
ních skříňkách.

Klubíčko Okrašlovacího spolku obce Jíloviště
Prázdninové malování
Již 4. ročník prázdninového malování byl zakončen vernisáží
výkresů na plotě u zvoničky sv. Floriána v neděli 16. září 2018. 

Stejně jako minulý rok přijal pozvání k vystoupení dětský komorní
soubor Cenerentola z Černošic, který zahrál pod vedením paní uči-
telky Hany Slavické známé melodie z cirkusového prostředí. Škoda,

že diváků z Jíloviště přišlo
jen velmi málo. Koncert
byl moc pěkný.

Malá byla i účast dětských „malířů“. Většinu výkresů namalovali
předškoláci, z MŠ Jíloviště. Téma letošního ročníku bylo asi těžké
a tak děti malovaly svůj domov. Pěkný výkres Rosálie Kakosové
snad odnesl silný vítr, ale stihli jsme ho vyfotografovat a autorka za
něj zaslouží velikou pochvalu. Všem, kdo maloval, moc děkujeme.

Co připravujeme: 
Divadelní představení souboru „Žlutý kopec“ - Andělé ze
zapomenuté skříňky. 
Pohádka bude o tom, jak adventní andělé
vykonávají své povinnosti. V dnešním světě
to však nemají jednoduché, současnost
i tradice jim zamotají hlavy. Andělská pošta
má plné ruce práce, aby nakonec dala
všechno do pořádku. Pod vánoční strome-
ček nadělí krásnou pohádku, budou se i zpí-
vat koledy, kouzelná skříňka odhalí mnohá tajemství a prozradí,
co jsou pravé Vánoce.

Tentokrát bude představení v sále Restaurantu Spark v neděli
18. 11. 2018 od 15:00 hodin a zveme nejen děti, ale všechny
občany, kteří mají rádi divadlo. Členové souboru jsou absol-
venti uměleckých škol a jejich představení je na vysoké úrovni.

„Strojení“ vánočního stromku u zvoničky sv. Foriána
Sejdeme se opět o první adventní neděli, letos 2. pro-
since 2018 v 16:00 hodin. Navěsíme donesené
ozdůbky (některé máme z dřívějška) a se setměním
rozsvítíme světýlka na stromečku.

Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Okrašlovací spolek obce Jíloviště
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TURISTICKÝ ODDÍL

Již tradičně v předvečer Jílovišťského posvícení vystoupil na stadi-
onu J. Nekoly st. v Jílovišti jeden z účastníků festivalu. Letos zahrál
v pátek 21. září 2018 v 17:00 hodin našim občanům dechový
orchestr Ruseløkka Janitsjarorkester z Norska.

Festivalu „Vejvodova Zbraslav“ se zúčastnil již v roce 2005, kdy
mezi 10 soubory (z nichž byla polovina zahraničních) získal bron-
zové pásmo spolu s dechovým orchestrem ZUŠ Přeštice, který
jsme na Jílovišti slyšeli minulý rok.

Kdo byl v pátek na koncertě, nebude jistě překvapen, že orchestr
Ruseløkka Janitsjarorkester sice získal stříbrné pásmo, ale dosáhl
nejmenší počet bodů v hodnocení poroty (Antonín Tichý, Miloslav
Bulín, Jaroslav Šíp) mezi 6 přihlášenými soubory.

Vítězem 23. ročníku mezinárodního festivalu malých dechových
orchestrů, jehož název se letos rozšířil o big bandy a jazzové sou-
bory se stal dechový orchestr Křídlovanka od Přelouče.

V letošním ročníku festivalu byli hudebníci z Norska jedinými
zahraničními účastníky. Stejně jako je nám vzdálený jejich
hudební projev, je odlišná i jejich mentalita. Přesto kapelník sou-
boru Niels Kristian Persen v zápise do Pamětní knihy obce pří-
tomné diváky pochválil. 

Že je naše pohostinnost - občerstvení od obecního úřadu potě-
šila, bylo vidět na chuti, s jakou se do baget a koláčků pustili. 
V přístřešku u klubovny sportovců vyzkoušeli hosté nové pohodl-
nější lavice u stolů.
Poděkování patří všem občanům, kteří na hodinový koncert přišli
a vydrželi. Vejvodova skladba „Škoda lásky“ konečně také zazněla.

Fatková

23. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU 
malých dechových orchestrů, big bandů a jazzových souborů

“VEJVODOVA ZBRASLAV”
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ZVONICE

A4 1.900 Kč, A5 naležato 1.000 Kč
Pro občany s trvalým pobytem v  Jílovišti pro jejich soukromou inzerci 

a firmy se sídlem a místem podnikání v Jílovišti A4 500 Kč, A5 naležato 250 Kč
Inzerce je možná formou smlouvy o reklamě s obcí Jíloviště.

Ceník Inzerce


