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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

S narůstajícím počtem projíždějících vozidel

vrcholí léto, které přineslo nevídanou přírodní ka-

v úseku od sjezdu od Prahy na Příjezdní a ná-

tastrofu v podobě tornáda, které řádilo v něko-

sledně na Pražskou souvisí i momentálně pro-

lika vesnicích na Moravě. Lidská solidarita

bíhající příprava návrhu změny územního

a potvrzení ověřeného faktu, že v těžkých situ-

plánu, o který požádalo ŘSD. Podrobnosti ná-

acích umí Češi držet spolu, se potvrdilo i v tomto

vrhu jsou na webových stránkách Jíloviště

případě. Podpora postiženým oblastem byla

a celý proces proběhne standardním proce-

opravdu nevídaná, ale velmi potřebná. I obec Jí-

sem schvalování včetně veřejného projednání,

loviště přispěla ze svého krizového fondu část-

takže všichni občané budou mít možnost se

kou 20 tis. Kč na obnovu tornádem zasažených

k návrhu vyjádřit. Podstatné je, co jsem již psal

obcí.

v minulé Zvonici. Obec prosadila své požadavky na modernizaci budoucí dálnice D4 od

Jsem rád, že se podařilo s KSUS vyjednat opravu

Řitky po Lahovický most, a sice:

vozovky na Všenorském mostě, a to i přesto, že se most bude nej-

n Nájezd na Prahu pod Všenorským mostem zůstane zachován

déle do 2 let bourat. Jen všechny prosím, aby nový povrch nebyl

n Zastávky autobusů na hlavní silnici (budoucí D4) s možností

důvodem ke zvyšování rychlosti v tomto úseku. Pohybují se zde

přestupu na rychlé spoje zůstanou zachovány v obou směrech

chodci a jak Pražská, tak z druhé strany Všenorská, jsou ulice, na

n Doprovodná komunikace z Jíloviště na Baně nepovede na straně

které se napojují ostatní komunikace v obci, a výjezd z nich bývá
při frekvenci 12 tis. aut denně občas problematický i při dodržování
předepsané rychlosti.

Motorestu
n Bude zřízen sjezd pod Všenorským mostem ve směru od Prahy,
který odvede dopravu 12 tisíc aut denně, které nyní jezdí přes Jíloviště, se zachováním stávajícího sjezdu u Srba Servisu, aby byla
zachována místní autobusová doprava.
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n Po obou stranách budoucí dálnice budou zbudovány vysoké

Aktuálně ještě informace ohledně fejk - anonymu, který jste zřejmě

protihlukové stěny, aby odstínily nemovitostem v okolí nepří-

dostali do schránky. Je to trochu jako Charta 77, všichni byli proti,

jemný hluk z budoucí dálnice, i vzhledem k prognóze dalšího

ale nikdo nevěděl, o čem to je...

zvyšování frekvence dopravy na D4 i v souvislosti s postupným
dobudováním celého úseku až do Českých Budějovic.

Takže především, plánovaný úsek dálnice D4 od Lahovického
mostu po Řitku bude zpoplatněn dálniční známkou až za výjezdem

Při zpracování návrhu změny jsme velmi dbali na to, aby dopady

z Jíloviště, tam kde dnes začíná D4, takže do Jíloviště nikdo známku

na životní prostředí byly minimální, naopak aby se zlepšily pod-

potřebovat nebude. Bude to tedy stejné jako dnes, tam se nic ne-

mínky v obci s ohledem na možnost snížení dopravy, zachování

změní, je to tak třeba na výjezdu do Průhonic.

dopravní obslužnosti a vybudování protihlukových stěn. Dopad na
životní prostředí bude mít vybudování doprovodné silnice na

Plánovaná změna územního plánu má ochránit zájmy Jíloviště

straně Cukráku, která zabere cca 15 m lesa podél dálnice. O tom,

a jeho občanů, protože změny jsou tyto – budu se opakovat, ale

že zásah do životního prostředí bude minimální, dokládá i sta-

opakování – matka moudrosti:

novisko Krajského úřadu – odboru životního prostředí, který

n zachování rychlých spojů do Prahy na budoucí D4 zachováním

je přílohou tohoto Slova starosty.

autobusových zastávek, jinak by byly zrušeny.
n zřízení sjezdu pod Všenorským mostem - odkloněni 12 tis. aut

Co by se stalo, kdyby ke změně nedošlo:

denně přes Jíloviště se zachováním stávajícího sjezdu u Srba

n byl by zrušen nájezd na Prahu pod Všenorským mostem a obci

Servis.

by projíždělo 12 tisíc aut denně s dalším nárustem v příštích le-

n zachování výjezdu na Prahu pod Všenorským mostem - jinak by

tech díky plánované výstavbě v Řitce, Líšnici a Trnové, mohutná

Jílovištěm projíždělo 12 tis. aut denně od Všenorského mostu po

výstavba v Dobřichovicích, Všenorech a v Letech. Do Prahy by se

Motorest celou Pražskou

jezdilo po Pražské, kde na výjezdu u Motorestu má ŘSD dostatečný koridor, aby upravilo nájezd na Prahu bez nutnosti změny
územního plánu.
n nebude zřízen sjezd od Prahy pod Všenorským mostem a těch

n zřízení doprovodné komunikace na straně Cukráku, která spojí
komerční zónu u Srba Servis.
n budou zbudovány vysoké protihlukové stěny k ochraně před
hlukem

12 tis. bude tedy v obci jezdit oboustranně.
n byly by časem zrušeny zastávky autobusů na dálnici, takže bychom přišli o rychlé spoje.
n jediný nájezd na Prahu by byl přes Pražskou, přes kterou by se
v ranní a odpolední špičce nenajelo ani neprojelo.

To vše jsou splněné požadavky, které jsme vznesli proti studii Pudis
v roce 2017.
A co je podstatné - teď je to tak, že to, co bude projednávat a schvalovat zastupitelstvo, je tzv. "obsah změny územního plánu", tedy
nikoliv samotný návrh změny. Po schválení "obsahu" je možné na-

Tedy stalo by se to, s čím přišla firma Pudis v roce 2017 a co jsme

vázat projednáním "návrhu", který bude upraven podle připomínek

při veřejném projednání odmítli. V tomto návrhu změny územního

občanů a ŘSD a pak teprve může začít projednání změny pořizo-

plánu jsou všechna 3 negativa vyřešena ve prospěch Jíloviště.

vatelem a vypsání termínu veřejného projednání, takže případné
konečné schválení může být třeba příští rok, ale také se nemusí
schválit vůbec.
Každopádně do té doby nic neplatí a není to nezvratné, jak píše
fejk anonym. Více se dozvíte na stránkách Jíloviště - územní plán
nebo přímo na obecním úřadě.
Vážení spoluobčané, užijte si zbytek prázdnin a dovolených a přijměte pozvání na tři významné společenské akce v září, a to je –
tradiční Závod historických vozidel Zbraslav – Jíloviště ve dnech
4. - 5. 9. 2021, Vítání občánků – 12. 9. 2021 a samozřejmě Jílovišťské
posvícení – 25. 9. 2021
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AKTUÁLNĚ Z RADNICE
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
è Výběr dodavatele na výstavbu work outu na základě výběrového řízení a doporučení hodnotící
komise
Zastupitelstvo obce Jíloviště na základě výběrového řízení schválilo
jako dodavatele stavby work outu firmu Tewiko. Stavba probíhá
s podporou dotace MMR ve výši 1,3 mil. Kč. Předpokládaný termín
dokončení je říjen 2021.

è Zahájení projekčních prací na vybudování
stavby -kanalizace do oblasti „U Cihelny“
è Výběr dodavatele na rekonstrukci ulice
Na Hájensku I na základě výběrového řízení
a doporučení hodnotící komise

S finanční spoluúčastí občanů, bydlících v oblasti U Cihelny, byly

Začala rekonstrukce ulice Na Hájensku I, stavbu realizuje firma

stavební povolení a samotný začátek stavby předpokládáme

Walco, která již stavěla ulici Zahradní. Předpokládaný termín do-

příští rok.

končení je říjen 2021. Jako u předchozích rekonstrukcí komunikací
i tato je spolufinancována dotací z programu podpory obnovy venkova Středočeského kraje. Prosíme všechny občany, kterých se
stavba dotkne a omezí částečně jejich komfort přístupu k nemovitostem, o trpělivost a pochopení, odměnou bude nová silnice bez
boulí a výtluků. Obrus z této části komunikace jsme využili na vyspravení ulice Na Hájensku II-III

4

zahájeny projektové práce na přípravu a realizaci akce – zavedení
kanalizace do oblasti „U Cihelny“. Předpokládané pravomocné
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è Uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného
svazku obcí „Technické služby Brdy a Hřebeny“
Obec Jíloviště přistoupila k vytvoření dobrovolného svazku obcí

Fungování společnosti pro svoz odpadu – region Mníšecko, Novoknínsko
CÍLE, DŮVODY ZALOŽENÍ, KAM S ODPADY A MATERIÁLY,

„Technické služby Brdy a Hřebeny“, které budou zajišťovat svoz ko-

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ, CÍL

munálního i ostatního odpadu pravděpodobně od jara příštího

Cílem vytvoření svazku je zachování rozsahu a zlepšení kvality

roku. Zakládajícími členy spolku jsou následující obce:

svozu odpadu v regionu s možností přímého vlivu na cenotvorbu

n Klínec

n Trnová

a fungování zajišťované služby pomocí vlastní svozové společnosti

n Mníšek pod Brdy

n Čísovice

a společností zabývajících se odpadovým hospodářstvím v Mní-

n Nový Knín

n Zahořany

šeckém a přilehlých regionech.

n Jíloviště

n Voznice
Jde o strategické rozhodnutí – v roce 2030 bude ukončeno skládkování v ČR, poplatky za uložení odpadu v následujících letech na
základě hodnoty množství vyprodukovaného odpadu porostou.
Nutno vytřídit maximální množství dále využitelných komodit, minimalizovat logistické náklady (co nejvíce vytřídit v našem regionu
s minimálními přejezdy svozové techniky).
Obce budou členy nově založeného svazku, a tudíž majiteli svozové společnosti. Na počátku složí společně dohodnutou jistinu
pro nákup techniky (akontace leasingu apod.) a počátečních provozních nákladů, jistina bude vrácena zpět z vytvořených finančních rezerv za provedené služby.
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Svozové vozy budou vybaveny GPS a dynamickými váhami (předpoklad v průběhu prvního roku provozu – 2022, pokud možno z do-

INFORMACE Z OBCE

tačního programu), tj. spravedlivý přístup k platbě za svoz odpadů.
s ohledem na různé platební podmínky v současnosti.

è Nové zábradlí
a odpadkový koš před
cukrárnou

ULOŽENÍ ODPADU:

Instalovali jsme zábradlí, osazené

Společnosti SVZ Centrum – skládka Bytíz garantuje ceny uložení

jako jinde truhlíkem s květinami

odpadu po dobu 5-ti let za cenu 630,- Kč/ 1 tunu bez DPH a bez

a nový odpadkový koš na Pražské

poplatků (společnost přislíbila na lednovém jednání svazku obcí

ulici.

Ceny pro jednotlivé obce budou narovnány do konce roku 2024

Mníšecka).
Tato společnost provozuje po České republice i zařízení na dotřiďování tříděných složek odpadu, zajišťuje též svoz nebezpečného
odpadu, vlastní kompostárnu a střepiště v Líšnici a Nové Vsi pod
Pleší: vlastní i svozovou techniku a kontejnery pro bioodpad. Zvažuje se možnost vybudování překládací stanice na směsný a tříděný odpad a bioplynové stanice na zpracování bioodpadu
v areálu Kovohutě Mníšek.
SBĚRNÉ DVORY:
Mníšek pod Brdy (včetně zázemí společnosti) a Nový Knín (možnost
využití obecního pozemku např. pro dotřiďovací linku. Likvidace odpadu bude pravidelně poptávána a průběžně vyhodnocováno nejekonomičtější řešení.
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
Nákup 1 – 2 popelářských vozů (dle rozsahu svozové oblasti): 3-nápravové, nosnost 9t – využití pro svoz směsného a tříděného odna podavači.

è Rozšířili jsme obecní rozhlas směrem k Motorestu

Nákup vozu typu Multicar nebo pick-up + přívěsný vozík a využití

V rámci programu rozšiřování obecního rozhlasu, jsme rozšířili do-

stávající nebo uvažované techniky členských obcí (Mníšek p. Brdy,

stupnost směrem k Motorestu.

padu (popelnice a kontejnery 110 l), příprava pro dynamické váhy

Nový Knín). Auto typu AVIA (kontejnerový nosič) - využití stávající
techniky obcí Trnová, Voznice a Mníšek pod Brdy, v současnosti 11
kontejnerů, možnost nákupu lisovacího kontejneru s bočním výsypem (pro popelnice).
Využití regionálních společností: Relma – Nový Knín, vlastní auto
s hydraulickou rukou (možnost obsluhy zvonů na tříděný odpad
se spodním výsypem, tzv. zvony), SVZ Centrum – skládka Bytíz:
vlastní svozovou techniku na směsný, tříděný a biodopad. Bio
odpad svážen vlastní technikou (auto obce Voznice) a možnost využití techniky společnosti SVZ Centrum nebo kompostáren v regi-
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onu (Líšnice, Nová Ves pod Pleší).

è Dětský den

První členové představenstva budou starostové zúčastněných obcí.

Ve spolupráci s Hasiči Jíloviště, jsme 19. 6. 2021 uspořádali pro děti

Každá obec má jeden hlas, bez ohledu na počet obyvatel.

oslavu Dětského dne na fotbalovém hřišti. Byla to první „pocovi-

Podrobnosti najdete na stránkách Jíloviště, včetně smlouvy a sta-

dová“ akce, která se moc vydařila. U dětí a rodičů se akce setkala

nov.

s velkou odezvou, děti soutěžily v různých disciplínách a obdržely

Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2021
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žetony, které pak vyměnily za věcné ceny v tombole. Zpestřením

Do školky jsme zavítali ještě 10. 6. 2021 v rámci „šerpování“ dětí,

bylo, ve značném horku, kropení dětí z hasičského vozu. Rádi by-

které opouští naší MŠ a nastupují do 1. třídy základní školy. Děti

chom zde poděkovali hasičům a všem, kteří tuto oslavu Dne dětí

nám zazpívaly, zahrály a za odměnu od nás obdržely dárky a přání.

zajišťovali a organizovali.

Ať se jim vstup do školní výuky vydaří.

è Rozloučení s panem Šmídem
Rozloučili jsme se s naším váženým spoluobčanem Václavem Šmídem, který byl aktivním občanem a angažoval se jak ve SDH, tak
v TJ Jíloviště. Samozřejmě byl vzorný manžel a držel celou rodinu
pohromadě. Budete nám chybět, Václave.

è Posvícení
Tradiční Posvícení letos pořádá obec s hasiči a uskuteční se

è Oslava Dětského dne v MŠ a šerpování
V rámci oslavy Dětského dne jsme rovněž zavítali 1. 6. 2021 do

v sobotu 25. 9. 2021. Jak je již zvykem, je připraven bohatý kulturní
program, tombola a posvícenská

MŠ Jíloviště, děti od nás obdržely dárky, dětem nadělila dárky
i paní Kortánová z cukrárny Stáňa. DĚKUJEME.
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zábava. Zveme srdečně všechny spoluobčany k účasti na této akci.
Přijďte se pobavit a třeba vyhrát zajímavou cenu v tombole. Novinkou je „Sousedská“ 26. 9. 2021 od 14 hod. Pod Lesem.

Zveme proto všechny občany k účasti na tomto hlasování (obdoba
jako v loňském roce) a samozřejmě všechny zveme prohlédnout si
tato výjimečná auta a motocykly.
Se závodem nebudou letos spojeny uzavírky ulic v Jílovišti, pouze
Městská policie bude regulovat příjezd do cíle od sjezdu na Příjezdní.
Pro návštěvníky akce Hasiči Jíloviště připraví stánek s občerstvením
s nabídkou alko a nealko nápojů včetně točeného piva a opékaných uzenin.
Zde je pozvánka a několik fotek z loňského ročníku. Na této stránce
najdete podrobné informace o konání letošního ročníku, jakož i informace o historii závodu.

http://zbraslav-jiloviste.cz/
è Závod Zbraslav - Jíloviště
Ve dnech 4.– 5. září 2021 proběhne tradiční, již 54. ročník Závodu
historických vozidel Zbraslav – Jíloviště. Jak jsme již informovali,
účastníci závodu po dvou soutěžních jízdách absolvují třetí jízdu
s cílem Jíloviště – cíl u Lípy republiky u fotbalového hřiště. Očekávaný příjezd automobilů a motocyklů je v sobotu 4. 9. 2021 mezi
16. – 17. hodinou. Auta budou opět vystavena v prostoru nového
veřejného sportoviště.
n V sobotu 4. 9. 2021 od 17 hod.
n V neděli 5. 9. 2021 do cca 11 hod.

è Vítání občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti
Zveme všechny nové občánky a prvňáčky, žijící v Jílovišti, i jejich

Důležitá informace: Obec Jíloviště již od pořádání výročního

rodinné příslušníky na slavnostní odpoledne v restauraci Tři Bratři

50. ročníku předává putovní pohár pro nejhezčí automobil

v neděli 12. 9. 2021 od 16 hod.

nebo motocykl. Hodnotit můžete v sobotu 4. 9. 2021 od 17.
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do 20 hod. Vyhlášení a předání ceny proběhne veřejně v pro-

Z důvodu platnosti směrnic GDPR o ochraně osobních údajů je

storu veřejného sportoviště ihned po skončení hlasování. Hla-

nutné projevit souhlas s použitím osobních údajů k tomuto účelu.

sovací lístky odevzdávejte prosím ve stánku občerstvení

To je možné prostřednictvím formuláře, který je dostupný na Obec-

hasičů.

ním úřadě Jíloviště nebo na webových stránkách obce.

SLOVO STAROSTY

Vítání nových občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti
V případě zájmu o účast na slavnostním odpoledni
„Vítání občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti“, konaného dne 12. 9. 2021 od 16 hod. v restauraci Tři
Bratři, zašlete vyplněný dotazník na adresu:
Obecní úřad Jíloviště
Pražská 81, 252 02 Jíloviště
Event. zašlete - mailem na adresu:
hruba@jiloviste.cz
nebo vhoďte do schránky na budově OÚ.
Tabulku vyplňte čitelně hůlkovým písmem.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Jméno a příjmení matky:
Jméno a příjmení otce:
Adresa k zaslání pozvánky
na akci „Vítání občánků"/
pokud se liší od bydliště/:
Telefon/mobil:
E-mail:
Souhlasím s tím, aby údaje o mém dítěti (jméno, příjmení, datum narození, adresa)
byly použity jednorázově pro účel pořádání slavnostního „Vítání občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti“, fotografie z tohoto obřadu mohou být použity pro účel zápisu do
Kroniky obce a místního zpravodaje „Zvonice“.

Datum:

Podpis obou rodičů

Podpis obou rodičů

Vyplněný a podepsaný formulář doručte na obecní úřad do 31. 8.

ve svém volném čase a za-

2021. O programu akce budou přihlášení informováni zvacím do-

slouží si naše uznání a podě-

pisem.

kování.

è Upozornění pro občany správcem Lesů Jíloviště,
Ing. Tobolkou

Děkujeme, paní Fatková,
a moc si Vaší práce vážíme.

Vedle kůrovcové kalamity a sucha posledních let postihly jílovišťské
lesy i silné bouřky provázené silným větrem, který je také příčinou
destabilizace lesních porostů a hrozí zvýšené nebezpečí vývratů
a pádů stromů.

Žádáme občany, aby:
n Nahlašovali poruchy veřejného osvětlení. Každý sloup má číslo,
stačí toto číslo nefunkčního osvětlení buď poslat mailem na OÚ

Ministerstvo zemědělství v této souvislosti vydalo obecně záva-

nebo přímo nahlásit poruchu na webové stránky Eltoda -

znou vyhlášku, která upozorňuje, že vstup do lesa je pouze na

https://www.eltodo.cz/informacni-servis/hlaseni-poruch/.

vlastní nebezpečí a vlastník lesa není zodpovědný za případné

Oprava proběhne do 24 hod.

újmy na zdraví nebo škody na majetku.
Prosíme proto občany o zvýšenou opatrnost při vstupu do lesa.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych na tomto
místě moc poděkovat
paní Fatkové za profesionální a obětavé
zpracování kronik Jíloviště. Této práci se
jako kronikářka věnuje dlouhodobě

Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2021
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n Dodržovali Obecně závaznou vyhlášku o dodržování nočního
klidu, pořádek v obci, což je používání hlučných strojů.

Informace o dočasné změně hodin pro
veřejnost provozovny Jíloviště

Hlučné práce není možné vykonávat:
n v pracovních dnech od 20.00 hodin do 22.00 hodin a od
06.00 do 07.00 hodin

Vážený pane starosto,
dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro

n ve dnech pracovního volna (sobota) od 18.00 hodin do 22.00
hodin a od 06.00 do 08.00 hodin

veřejnost provozovny Jíloviště. Rozsah hodin pro veřejnost
bude omezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech od - 16. -

n ve dnech pracovního klidu a dnech státem uznaných svát-

27. 8. 2021 z provozních důvodů.

cích v době od 12.00 hodin do 22.00 hodin a od 06.00 hodin
do 08.00 hodin.

Prosím o zaslání Vašeho souhlasu k předložené změně. Děkuji
za spolupráci.

Chtěli bychom opakovaně požádat občany, aby udržovali pořádek

Ivan Sutnar

u kontejnerů na tříděný odpad, neodkládali kolem popelnic nic, co

Vedoucí oblastní pošty Praha 515

tam nepatří. Zároveň aby také udržovali pořádek a starali se
o úpravu svých předzahrádek kolem svého plotu, a to i když se
jedná o obecní pozemek.
Napište nám své názory, požadavky, starosti, návrhy na:
obec@jiloviste.cz nebo přímo na starostu – dlouhy@jiloviste.cz
Přejeme vám poklidný zbytek prázdnin, dovolených a hlavně
pevné nervy v současné pokračující koronavirové realitě. Těšíme
se na vás při setkání na kulturních, sportovních, společenských
akcích v září.
Vladimír Dlouhý
starosta obce Jíloviště

OPRAVA
Omlouvám se čtenářům Zvonice č. 3/2021 za chybně uvedený text v článku o vztyčení kříže Na Hlinkovsku.
Písmena na kříži, jak jistě ti, kdo se byli na místě podívat, již
zjistili, jsou jiná. Správný text tedy je:
„Nápis nechtěli mít autoři v latině, tak jsou na něm vyryta
písmena JN KŽ – Ježíš Nazaretský Král Židovský.“
Děkuji za pochopení. L. Fatková

ZVONICE

Zpravodaj obce Jíloviště MK ČR E 12563
Vydává obec Jíloviště
Mediální výbor:
Ing. Jan Vorel, Libuše Fatková, Ing. Petr Sporer

Uzávěrka příštího čísla:
30. 9. 2021
Grafické zpracování: Mgr. Václav Hraba
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Změna tarifu PID k 1. srpnu 2021
Často kladené otázky – cestování ve Středočeském kraji
Zvyšují se ceny jízdenek ve Středočeském kraji?

dopravy zdarma. Je pouze potřeba, aby u sebe měli vždy doklad,

Ano, zdražují v podstatě všechny typy jízdenek Pražské integro-

kterým mohou prokázat svůj věk (například občanský průkaz

vané dopravy, které slouží pro cestování ve Středočeském kraji,

a podobně).

ale ne všechny zdražují ve stejné míře. Zjednodušeně je možné
říci, že jízdné ve Středočeském kraji roste o 25 %. Dlouhodobé

Proč se mění ceny parkovného na parkovištích P+R, které vy-

předplatní kupony však zdražují výrazně méně, a stávají se tak

užívají při cestách do Prahy hlavně obyvatelé Středočeského

v porovnání s jednorázovými jízdenkami výhodnější než dosud.

kraje?

Výjimkou je jízdenka se státní 75% slevou pro děti, studenty a se-

Tato změna souvisí s převodem ceníku za parkoviště P+R z Tarifu

niory pro 2 pásma a 15 minut, která zůstává na ceně 3 Kč, neboť

PID do gesce Technické správy komunikací, s jejich rozdílným vy-

by se zde cenová změna promítla pouze v rámci haléřů.

užitím řidiči a také s rozdílným servisem na jednotlivých parkovištích. Zjednodušeně je možné říci, že nehlídaná P+R budou

Proč zdražují kupony méně než jednorázové jízdenky?

zdarma, hlídaná P+R dále od centra budou za cenu 50 Kč a par-

Cestující, kteří využívají cestování veřejnou dopravou pravidelně

koviště blíže centru za 100 Kč za jeden den. V porovnání se saz-

a dlouhodobě, mají být jako stálí zákazníci vždy cenově zvýhod-

bou za parkování na jiných soukromých parkovištích nebo

něni. Dlouhodobé roční kupony pro vnější pásma PID pro pra-

v parkovacích zónách je to stále nejvýhodnější.

videlné cestování například do práce během celého roku byly
výhodnější než ostatní typy jízdenek i dosud. Nyní zdražují roční

Proč se zvyšují pokuty za jízdu načerno?

kupony pouze o 11 až 18 %, a tím se stávají v porovnání s ostat-

Naším hlavním cílem je nabídnout dostupné cestování pro

ními jízdenkami PID ve Středočeském kraji ještě výhodnější.

všechny, a i přes současné zdražení zůstává cena jízdného ve veřejné dopravě velmi nízká. Je tak zároveň motivací pro poctivé

Proč se jízdné ve Středočeském kraji zvyšuje?

a slušné chování. Cestující, kteří tato pravidla porušují, zaplatí

Jízdné PID ve Středočeském kraji se nezvyšovalo již od roku 2011

za cestu bez platné jízdenky i nadále přirážku k jízdnému

a dlouhodobě pokrývá jen minimální část nákladů na provoz

1500 Kč (tato výše se nemění). V případě, že zaplatí přirážku

autobusových a vlakových linek v regionu. Jízdné ve veřejné do-

k jízdnému na místě revizorovi, bude je stát jízda načerno nově

pravě má být velmi výhodné, aby bylo motivací pro cesty veřej-

1000 Kč.

nou dopravou. Na druhou stranu v dnešní době už není takto
nízká cena jízdného udržitelná i s ohledem na velké výpadky

Mám dopředu zakoupené jízdenky PID pro jednotlivé cesty

tržeb z jízdného v době pandemie. Zdražení o 25 % spolu s niž-

ve Středočeském kraj, ale po 1. srpnu 2021 je už nebude

ším cenovým nárůstem dlouhodobých kupónů je tak kompro-

možné využít. Co s nimi mám dělat?

misem, který pomůže udržet rozsah veřejné dopravy ve

V případě, že máte nevyužité jízdenky v papírové podobě, mů-

Středočeském kraji bez větších omezení spojů.

žete je po 1. srpnu vrátit v sídle Dopravního podniku hl. m. Prahy
v ulici Na Bojišti ještě půl roku po skončení jejich platnosti.

Liší se nějak cena jízdenek PID z automatu, z aplikace nebo

Pokud jste si nakoupili dopředu tyto jízdenky v mobilní aplikaci

od řidiče či pokladní na nádraží?

PID Lítačka, a nevyužijete je, bude možné

Neliší. Jízdenky PID pro cestování ve Středo-

požádat o jejich zpětné proplacení e-mai-

českém kraji stojí stejně na všech prodejních

lem.

místech. Velkou novinkou je však možnost,
zakoupit si jízdenku PID od 1. 8. 2021 také

Kam se mohu obrátit pro další informace?

přímo u průvodčího ve vlaku Českých drah,

Všechny změny jsou detailně zpracovány na

to dosud možné nebylo.

webu

Pražské

integrované

dopravy

https://pid.cz/zmenatarifu, můžete však vyMění se podmínky pro seniory nad 70 let?

užít také telefonní linku PID 234 704 560

Nemění, senioři nad 70 let mohou i nadále

nebo se s námi můžete spojit přes Facebook

jezdit všemi autobusy Pražské integrované

nebo Twitter PID.

Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2021
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PŘÍLOHA - Souhrnná informace o změně Tarifu PID od 1. 8. 2021
Více informací najdete na webových stránkách PID:

www.pid.cz

Vzpomínky II. – dorost
Vážení čtenáři,

věkové kategorie, proto bylo založeno družstvo dorostu, které bylo

ještě než se pustím do dalšího dílu mých vzpomínek na doby

posíleno několika staršími hráči. Podle tehdy populárního mužstva

dávno minulé, musím se ještě vrátit ke článku v minulém čísle Zvo-

Cosmos New York, za který hráli takoví hráči jako legendární Pelé

nice. V popisu přiložené fotografie bohužel chybělo jedno jméno.

či Beckenbauer, jsme si začali říkat Cosmos Jíloviště. Pochopitelně

Jedná se o Josefa Mejstříka, který stojí jako poslední zleva. Za toto

pouze neoficiálně, protože se tento název neslučoval s tehdejšími

neúmyslné opomenutí se omlouvám, takže Pepánku, promiň.

myšlenkami prosazovanými v rámci sjednocené socialistické tělovýchovy. Nové mužstvo potřebovalo pochopitelně i nové dresy,

12

V dnešní části svých vzpomínek se chci věnovat dalšímu období

dodnes si pamatuji, jak jsme je společně s mým otcem vybírali

v historii jílovišťského fotbalu, družstvu dorostu. Jak jsem už zmínil

v tehdejším Domě sportu na Národní třídě. Od sezony 1978 – 79

v minulém článku, družstvo žáků, jehož páteř tvořili borci narození

začalo tedy na Jílovišti působit další fotbalové mužstvo, které hrálo

v letech 1963 – 64, bojovalo se střídavými úspěchy v okresní sou-

své domácí zápasy v neděli od 10:15 hod., s čímž měli někteří starší

těži, ale čas nelze zastavit. Nastala potřeba posunout se do vyšší

hráči občas problém, protože už navštěvovali sobotní taneční zá-

Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2021
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bavy v blízkém i širším okolí. Vím, o čem mluvím, ke konci mé do-

signalizuje rozhodčímu domnělý offside, bohužel vždy za ním ještě

rostenecké kariéry se mi to také poštěstilo a nebylo to nic, na co

zůstal některý z našich hráčů a soupeři si tak z naší obrany udělali

bych rád vzpomínal. Ale abych příliš neodbočoval od tématu, úro-

hotový „průchoďák“. I když Vašík v naší brance čaroval, zabránit ka-

veň hry v dorostu byla o„level“ vyšší než v žákovském dresu. Zpo-

tastrofě nedokázal. Dostali jsme pořádný příděl, tuším, že deset

čátku jsme, i když jsme se snažili, spíše přihlíželi hře soupeře, ale

nebo jedenáct gólů a s postupem jsme se mohli rozloučit. I když

všeho pouze do času. První vlaštovka na sebe nenechala dlouho

jsme v odvetných zápasech dokázali v domácím prostředí své sou-

čekat a my jsme zvítězili 2:1 v Řevnicích. Na tento zápas mám smí-

peře přehrát, na lepší než druhé místo to nestačilo. Byli jsme z toho

šené vzpomínky, sice jsme zvítězili, ale já dostal svoji první a záro-

tenkrát dost zklamaní, protože se v té době v dorostu sešla opravdu

veň poslední červenou kartu v kariéře. Zároveň byl vyloučen i hráč

silná generace a k postupu opravdu nebylo daleko. Za celou se-

soupeře za vzájemné napadení. Zmiňovaný soupeř nehrál právě

zonu se nám nepovedl pouze jediný zápas, jak už to tak bývá, byl

v rukavičkách, některé jeho zákroky zaváněly i možností zranění

to ten nejdůležitější. Během nové sezony začalo docházet ke ge-

mých spoluhráčů. Míra mé trpělivosti přetekla, když zákeřným fau-

nerační výměně, někteří hráči odešli o kategorii výš, někdo „zradil“

lem „sestřelil“ jednoho z našich. Strčil jsem do něj, dostal od něj

naše barvy a přestoupil do jiného klubu a náš dorost už se bohužel

pěstí a už jsem ležel. No, a pak už jsem dostal zmíněnou „červenou“.

k výsledkům této mimořádné sezony nikdy nepřiblížil. V dalších se-

Paradoxní na celé situaci je fakt, že tento „příkladný“ sportovec se

zonách na Jílovišti ani nebyl dostatek hráčů, aby bylo možno v sou-

později stal předsedou okresní disciplinární komise a rozhodoval

těži dorostenců pokračovat. Z tohoto důvodu naši borci

o vině a trestu dalších generací fotbalistů. Inu cesty Páně jsou ne-

nastupovali za dorost ve Všenorech, odkud se později vrátili zpět

vyzpytatelné. Čas se ale nezastavil, někteří hráči odešli o kategorii

na Jíloviště, aby opět povznesli úroveň našeho milovaného Cos-

výš, někteří skončili úplně, naopak někteří přišli ze žáků. Naše hra

mosu.

se neustále zlepšovala a v sezoně 1980/81 přišel tehdy největší
úspěch v historii jílovišťské kopané. Dorost vyhrál svoji skupinu

Přikládám fotografii, vznikla zřejmě na jaře 1979 a myslím, že to je

okresního přeboru a postoupil do kvalifikace o účast v krajském

první foto, na kterém je zachycen Cosmos Jíloviště. Foceno je smě-

přeboru. Našimi soupeři v kvalifikaci byla družstva Libčic nad Vlta-

rem k bývalé úpravně vody, vzadu je vidět tehdejší zástavba (Neu-

vou a Měchenic. Zvlášť na zápas v Libčicích jsme se těšili, tak daleko

manovi a Baumrukovi, dnes Freslovi). Dresy byly černé s modrými

jsme ještě nehráli. Konečně nastal očekávaný den a my jsme se do

pruhy a čísly. Bílé trenýrky byly sice líbivé, ale naprosto nepraktické,

Libčic vypravili. K mé velké lítosti jsem do zápasu nezasáhl, protože

po několika zápasech na mokré škváře již byla špína zapraná, no

jsem si z předchozího pohárového zápasu v Černošicích odnesl zlo-

ještě nebyl „Wizír“. Dresy doplňovaly modročerné stulpny.

mený prst na levé noze. Zápas pro naše barvy neskončil nikterak
špatně, prohráli jsme, tuším, o jediný gól, takže odveta byla ote-

Zleva stojí: Tomáš Häusler, Roman Dvořák, Ivo Černý, Martin Cvrček,

vřená, oprávněně jsme věřili, že soupeře na našem „železném“ tráv-

Miloš Čeleda (náš první legionář z Mníšku).

níku pokoříme. K dalšímu zápasu jsme nastoupili opět ve

Zleva sedí: Antonín Kalenda, Antonín Cvrček, Emanuel Kadeřábek,

venkovním prostředí, tentokrát na hřišti nedalekých Měchenic.

Milan Černý, Petr Marek, Karel Marek, vpředu leží Miroslav Vejvoda.

Toto utkání jsem ještě sledoval jako divák a nikdy na něj nezapo-

Fotografoval další hráč Václav Häusler.

Milan Černý

menu. V té době už byl několik let naším kapitánem populární Gapík, který se rozhodl,
do dnešní doby mi není jasné, z jakého důvodu, že bude hrát na postu „posledního.“
Jak se záhy ukázalo, nebyl to zrovna nejlepší
nápad. Do tohoto zápasu hrál převážně ve
středu pole, kde bylo jeho úkolem tvořit
hru, ale zřejmě si myslel, že je třeba posílit
naši defenzivu. Možná by to nebyl zase až
tak špatný nápad, kdyby se nerozhodl, že
soupeře porazíme precizně zahraným „offside systémem“. Problém byl pouze v jedné
věci, nikdy jsme tento systém nehráli
a podle toho to také dopadlo. Dodnes mám
před očima Gapíka, jak zvednutou rukou

Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2021
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TJ JÍLOVIŠTĚ

Pro uskutečnění zápasů platí aktuální hygienicko epidemická opatření pro konání amatérských sou-

Přátelský zápas TJ Jíloviště – FK Drevníky 8 : 0

těží z 30. 7. 2021 vydávaná FAČR ve spolupráci

Kombinovaný tým hráčů celků A a B změřil své síly s velmi

s MZČR.

mladým klubem FK Drevníky. Utkání se odehrálo na domácím hřišti Stadionu J. Nekoly st. v Jílovišti., v pátek 11. června

Za jejich dodržování a kontrolu u hráčů zodpovídá roz-

2021 od 18:15 hodin.

hodčí, u diváků pořadatel.

FK Drevníky je zapsaným spolkem od roku 2018. Pravidelně se

n Divák je povinen při vstupu na utkání prokázat svou bezinfekč-

účastní fotbalových soutěží. Mezi nejvyšší soutěž patří IV. třída

nost, a to jedním ze způsobů uvedeným v aktuálně platném mi-

okresu Příbram.

mořádném opatření MZČR. Certifikát o provedení testu,

Sestava TJJ: Valtr Vojtěch, Blažek, Jiráň Michal, Frank Štěpán, Velas

očkování či potvrzení o prodělání nemoci je divák oprávněn

Šimon, Lancz Patrik, Janoušek František., Volf David, Michálek

předložit v tištěné či elektronické podobě.

Marek, Siegl Horst jr., Siegl Horst sr., Souček Josef, Adamča Michal,

n Čestným prohlášením se mohou prokázat pouze osoby, které

Šplíchal Matěj, Hannachi Bassem

absolvovaly test ve škole či školském zařízení v souladu s aktu-

Branky: 3x B. Hannachi, 2x H. Siegl jr., 2x M. Adamča, D. Volf

álně platným mimořádným opatřením MZČR.
n Evidence diváků se nevede.

Po úvodním tréninku nové sezóny 2021/22 sehráli naši fotbalisté
další přátelské utkání opět na domácím hřišti. V pátek 16. 7. 2021
přijel celek FK Motorlet Praha B, který soutěží v Pražském přeboru.

n Bezinfekčnost nejsou povinny prokazovat děti ve věku do 6 let
(tzn. diváci ve věku 6 let včetně a výše tuto povinnost mají).
n Divák si může přinést vlastní samotest, který si sám přinese a na
místě provede. Pořadatel utkání zkontroluje výsledek. Pořadatel

Z www.fotbal.jiloviste.cz

utkání není povinen mít na místě k dispozici samotesty (ani za-

„Áčko si poradilo s přeborovým béčkem Moťáku. 7 : 5 (5:2)

darmo, ani za úhradu). Prokázání bezinfekčnosti diváka je jeho

Branky: vl., 2x Siegl jr., 2x Pospíšil, 2x Janoušek V.

povinností a je plně v jeho odpovědnosti.

Ke třetímu přípravnému utkání odjeli naši hráči 29. 7. 2021 do Vymácích o 3 branky stáhli naši hráči na konečný výsledek 5 : 4 (4:2).

GAMBRINUS
VÝKOPNÁ 2021

Dvě branky vsítil V. Janoušek, po jedné C. Golovko a Š. Velas.

Již jedenáctým rokem pod-

sokého Chlumce, kde začal zápas v 18:30 hodin. Rychlé vedení do-

poruje Gambrinus fotbalové kluby na vesnicích a v malých měsDo uzávěrky Zvonice byl znám pouze Rozpis soutěží 2021/2022

tech. Hlasujte pro TJJ a pomozte vyhrát lákávé ceny. Hlasování

pro A tým našich hráčů. Jsou opět v soutěži Středočeského kraje -

probíhá až do 23. srpna 2021 na Gambrinus (kopemezafotbal.cz)

1.A třída skupina A, ve které je 16 klubů. Věřme, že všechny rozlosované zápasy budou sehrány!

3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
15. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
1. kolo
2. kolo
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datum
so 14. 8.
so 21. 8.
ne 29. 8.
so 4. 9.
so 11. 9.
so 18. 9.
ne 26. 9.
út 28. 9.
so 2. 10.
so 9. 10.
so 16. 10.
so 23. 10.
so 30. 10.
so 6. 11.
ne 14. 11.

čas
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
10:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
14:00
14:00
10:15

utkání
TJJ - TJ Viktoria Vestec
TJJ - SK Spartak Příbram
FK Mníšek pod Brdy - TJJ
TJJ - TJ Sokol Klecany
TJ Dynamo Nelahozeves - TJJ
TJJ - SK Doksy
TJ Kovohutě Podlesí - TJJ
TJ Sokol Sedlec- Prčice - TJJ
TJJ - TJ Sokol Nové Strašecí
SK Votice - TJJ
TJJ - FK Olympie Zdice
SK Chlumec - TJJ
TJJ - FC Čechie Velká Dobrá
TJJ - SK Baník Libušín
SK Rakovník "B" - TJJ

hřiště
Jíloviště
Jíloviště
Mníšek pod Brdy
Jíloviště
Nelahozeves
Jíloviště
Podlesí
Sedlec-Prčice
Jíloviště
Votice
Jíloviště
Chlumec
Jíloviště
Jíloviště
Rakovník
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V minulém vydání Zvonice
jsme otiskli fotografii našich nejmladších
fotbalistů, kde se bohužel sešli ve velmi malém počtu. Na té
v srpnovém čísle jsou na fotografii se svým trenérem Michalem
Adamčou snad všichni. Přejeme jim krásný zbytek prázdnin.
Podle FAČR a www.fotbal.jiloviste.cz
Fatková, foto H. Janoušková

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola Jíloviště
píseň „KAŽDÁ ŠKOLKA MÁ SVŮJ KONEC". Po krátkém programu
prošli předškoláci slavobránou do nové životní etapy. Promluvil
k nim pan starosta Ing. V. Dlouhý a dostaly Pamětní listy, knihu,

Jak prožily děti ze školky MDD – 1. června 2021?
Před 8 hodinou přišel pan starosta a paní místostarostka, obce, aby

omalovánky a upomín-

dětem popřáli k jejich svátku a také předali drobné dárečky. Děti jim

kové předměty. Pak se

poděkovaly písničkou Muzikantská rodina. Následovalo Divadlo

všichni, rodiče i děti, pře-

Zvoneček s pohádkou O Koblížkovi. Po divadle byla krátká disko-

sunuli na školní zahradu,

téka, pak se šly děti projít do cukrárny, kde dostaly další dárek k MDD

kde měl připravený pro-

– zmrzlinu. Po návratu se ještě proběhly po zahradě a byl oběd.

gram „Piráti“ animátor
CUCÍNO. Převzal velení a děti s ním prožily zábavné odpoledne
s velkými bublinami, balónky a cukrovou vatou. Vyšlo i počasí
a všichni si to moc užili.
Návštěva Farmaparku v Soběhrdech
v pátek 25. 6. 2021 byla výletem, na který se jelo autobusem.
Opět se vydařilo počasí a začalo pršet, až když všichni seděli
v autobuse připraveni ke zpáteční cestě.
Děti na farmě krmily pod vedením ošetřovatele granulemi kozičky, viděly africká zvířata - dvouhrbé velbloudy, lamy, antilopy,
ale i divoká prasata a domácí zvířátka - ovečky, skot a slepice.
V dolní části u potůčku běhaly volně nutrie. Děti si zaskákaly na za-

Hurá do ZOO – pátek 17. 6. 2021!

puštěné vzduchové trampolíně. Na závěr si hrály v obrovské herně

I výlet do ZOO se velice vydařil, i když bylo očekávané horko. Děti

s tobogány, stavebnicemi a průlezkami.

byly úžasné. Po obědě a osvěžení ledovou tříští si vzaly plavky a dováděly v brouzdališti. Dalším osvěžením byla točená „zmrzka“
z Opočna. Pražská zoologická je nádherná, ale pro malé děti dost
členitá. Nikdo se však nesnažil „zmizet“, nikdo se s nikým nepral
a moc překvapily malé děti Vojta, Kamilka, Cyril, jak statečně pochodovaly a ještě stačily poslouchat povídání o zvířátkách.
Děti zvířátkům také zazpívaly.

Z webu skolkajiloviste.cz: „Velmi doporučuji navštívit farmu v rámci
rodinné výpravy, kromě zvířátek je tam perfektní vyžití pro děti, atrakce

Loučení s předškoláky - čtvrtek 24. 6. 2021.

v kulatých člunech po velkém rybníku, ale to bohužel pro školku není

Začátek programu byl v 14:30 hodin ve třídě i s rodiči. Děti zazpí-

možné, neboť jedno dítě a jeden dospělý do člunu, jízdy autíčky Safari

valy písničky, předvedly scénku, tanečky a nechyběla ani tradiční

atd.“

Podle www.skolka.jiloviste - Fatková

Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2021
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Okrašlovací spolek
Po celkem pohodlné cestě, kopírující Strakonickou silnici, jsme
došly k zastávce l. 318 „K Chatám“. Přes silnici ve zpátečním
směru zastavuje i nedávno zřízená linka 242, která spojuje
Dolní Černošice a Zbraslavské
náměstí přes Lipence.
Za mostem jsme chvíli pozorovaly zvířátka v ohradě. Podle majitelů jsou tam kozy, kohouti,
slepice, králíci i vepři na dožití.
Krmit je zakázáno. Přinesené krmivo, je však možno zanechat

Další vycházka

před ohradou. Za několik dní byly na plot ohrady umístěny obrázky

Také v červnu jsme pokračo-

zvířátek s popisky.

valy v sérii našich vycházek. Ta
šestá, v pondělí 7. června

Přešly jsme silnici (pokračování lipenecké Jílovišťské ulice) a znovu

2021, byla kolem Cukráku.

vstoupily do lesního stínu. Tento úsek má možná nějakou magic-

Začala u Motorestu Jíloviště.

kou sílu. Jen já pamatuji tři případy tragického odchodu člověka

Z Lipenců přijely 4 ženy a jílo-

ze života v těchto místech. Naposledy to byl smutný nález těla ženy

višťské se přidaly ve stejném

z konce ledna letošního roku.

počtu, plus jeden pejsek. Vyšly
jsme s půlhodinovým zpoždě-

O tom jsme však nemluvily, prošly jsme blízko stožárů rozhlaso-

ním až kolem 14:00 hodiny.

vého vysílače, který byl vybudován v 80 letech jako náhrada vysílací

Počasí bylo letní, sluníčko sví-

stanice na kopci Baně (364 m.n.m.), nad Zbraslaví (od roku 1955),

tilo a my vstoupily hned proti Motorestu do blahodárného stínu

která musela ustoupit rozpínající se těžbě ve zbraslavském kame-

lesa. Pokračovaly jsme po hřebeni s krásnými vyhlídkami na řeku

nolomu u štěchovické silnice.

Vltavu a údolí kolem ní. Některé již byly zakryté olistěnými stromy.
Kolem bývalé „oplocenky“ jsme pohodlnou cestou procházely
Z kopečka jsme došly ke studánce pod dálnicí, blízko „malované
hájovny“, která sloužila jejím obyvatelům jako zdroj vody. Dováželi
ji v nádobách na trakaři až do doby, než si pořídili studnu. Malému
pramínku, který ze studánky vytéká, říkali „malá Vltava“. Pan hajný
Kos, měl i plány s mokřinou nad studánkou, chtěl tam zřídit rybníček, ale stavba rychlostní komunikace R4 – Strakonické, vše překazila. V bezprostřední blízkosti studánky leželo torzo malého
srnečka. Zřejmě se stal obětí dopravy na silnici.
Okrašlovací spolek má již několik let v plánu postavit nad studánkou ochranu proti padajícímu listí. Inspirace byla v celostátní kampani s názvem „Zachraňme studánky“, kterou vyhlásil Český svaz
ochránců přírody společně s Lesy ČR s. p.. Snad se již brzy podaří
plány realizovat.
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rozsáhlými holinami, které již byly osázeny novými stromky. Těžbu

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Mše svatá
Poslední bohoslužba v kapličce sv. Floriána, před zavedením protiepidemických opatření byla celebrována P. J. Dlouhým 19. září
2020. V sobotu 19. 6. 2021 se v 18:00 hodin opět po devíti měsících
farníci v kapličce sv. Floriána sešli.
Další mši celebroval P. J. Dlouhý ve stejný čas v sobotu 17. 7. 2021.
Přivezl sebou paní Pinkasovou z Nové Vsi pod Pleší, která zahrála
na el. varhany. Farníci se dohodli na zaslání finančního příspěvku
pro opravu kostelů Římskokatolické farnosti v Moravské Nové Vsi,
kam patří i kostel sv. Bartoloměje v další, tornádem nejvíce postižené obci Hrušky.
Na mši svaté v sobotu 21. srpna 2021, která bude
celebrována P. J. Dlouhým z Římskokatolické farnosti v Mníšku pod Brdy od 18:00 hodin, bude
nemocných stromů napadených kůrovcem připomínaly viditelněji

sbírka uzavřena. Kdo by chtěl také přispět, může se

také vysoké hromady suchého klestí. Snažily jsme si představit,

obrátit na pana Rudu Kučeru.

kudy a jak povede těmito místy doprovodná komunikace, kvůli
které zažádalo ŘSD o změnu ÚP obce Jíloviště.

První evangelická bohoslužba v kapličce
sv. Floriána v Jílovišti

To jsme již stoupaly táhlým kopečkem na vrch Kopanina

byla v neděli 27. 6. 2021 od 17:00 hodin. Farářku ČCE z Hvozdnice

(411 m.n.m.), kde stojí TV vysílač Cukrák vysoký 195 metrů. Jeho

Mgr. Vendulu Glancovou doprovodila hrou na housle paní Veronika

základna má průměr 16 metrů, základy jsou do hloubky 12 metrů.

Kopecká, kterou v Jílovišti známe jako sbormistryni Hvozdnického
smíšeného sboru, který již několikrát vystoupil v programu Tříkrá-

Odtud bylo společně s vysílačem Žižkov spuštěno koncem listo-

lového koncertu v Restaurantu Spark – nyní „Tři Bratři“ v Jílovišti.

padu 2019 vysílání první přechodové sítě DVB-T2, platné i pro obDalší bohoslužba byla v neděli 25. 7. 2021. Tentokráte za dopro-

čany Jíloviště.

vodu el. varhan, na které opět zahrála paní V. Kopecká.
Fatková

Ve stožáru vysílače byly v roce 1963 natočeny interiéry dobrodružného filmu Ikarie XB1. Drama bylo prvním seriózním pokusem českého filmu nahlédnout do vzdálené budoucnosti lidstva. Je
příběhem mezinárodní kosmické posádky, která se vydala do vesmíru, aby vyhledala stopy života. Její let narušilo nebezpečné setkání s vrakem rakety z 20. století, na jejíž palubě se nacházely
atomové zbraně. Výborná režie (Jindřich Polák), hvězdné obsazení
– Zdeněk Štěpánek, Radovan Lukavský, Dana Medřická, Miroslav
Macháček, František Smolík, Rudolf Deyl ml., Irena Kačírková a další,
i stále věčný motiv lásky a nenasytné touhy po poznání upoutávají
diváka dodnes.
Kolem vodojemu obce a vodojemu pro mníšecký region jsme sešly
zpět na Jíloviště. Míjely jsme zadní část objektu Srba Servisu, který
letos slaví 30 let od svého založení. A protože už byly po protiepi-

Srpnová bohoslužba bude v Jílovišti
v kapličce-zvoničce sv. Floriána
v neděli 29. 8. 2021 od 17:00 hodin.
V září přijede farářka ČCE z Hvozdnice
Mgr. Vendula Glancová na Jíloviště k bohoslužbě
opět v neděli 26. 9. 2021.

demických nařízeních otevřeny restaurační podniky, zakončily jsme
vycházku opět v Motorestu Jíloviště u Šichů. Byla žízeň a také trochu vyhládlo.

Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.

Fatková

Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2021
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Sbor dobrovolných hasičů
Výjezdy zásahové jednotky obce Jíloviště

losti bylo zjištěno,
že se jedná o padlý

Za období od posledního vydání Zvonice vyjížděla jed-

dub

notka hasičů k 13 případům. Nejčastěji se jednalo o udá-

vzrůstu. Jeho ná-

losti spojené s povětrnostními vlivy. Jejich následkem

většího

sledné odstraňo-

docházelo k vyplavování hlíny a kamení na komunikace, docházelo

vání zabralo více jak hodinu

k vyvracení stromů a jejich pádu přes komunikaci. Pomoc hasičů

práce spojené s jeho rozřezá-

byla potřeba i při odčerpávání vody nebo splachování bahna.

ním a úklidem.

Výjezdová jednotka nevyjížděla
pouze k zásahům spojeným s povětrnostními vlivy, ale i k záchraně
osob nebo požárům.
U záchrany osoby zasahovali hasiči z Jíloviště společně s velitelem
čety z Řevnic a zdravotnickou záchrannou službou Trans Hospital
plus v chatové osadě Durango. Žena, která se vydala na houby,
v těžko přístupném a podmáčeném terénu sklouzla a částečně se
Mezi ty náročnější zásahy

svalila ze stráně. Důsledkem tohoto pádu bylo zlomení dolní kon-

spojené s povětrnostními

četiny a drobné pohmožděniny. Byla provedena fixace dolní kon-

vlivy stojí za zmínku noční

četiny, podány tišící léky na bolest a pomocí jistících prvků

zásah po vydatném dešti. Na

následný transport postižené do sanitního vozu.

silnici číslo 102 u vodního
díla Vrané (katastrální území

U požáru odpadu zasahovala jednotka Jíloviště společně s profe-

obce Jíloviště) došlo na ně-

sionální jednotkou z Řevnic mezi Jílovištěm a Všenory. Zde došlo

kolika místech k sesuvu

k zahoření odhlučnění motoru z automobilu, které někdo odhodil

směsi hlíny a kamení. Desítky kubíků materiálu, kterému k přete-

na okraj lesa. Následkem bylo jeho rozhoření a rozšíření požáru.

čení na silnici nezabránily ani betonové zábrany po jejím okraji zavalilo celý jízdní pruh ve směru na Davli a částečně i opačný směr

Za výjezdovou jednotku Hasičů Jíloviště

na Zbraslav. Jednotka hasičů z Jíloviště společně s dobrovolnými

Mirek Petřík

kolegy z Davle provedla pomocí ručního nářadí úklid a zprůjezdnění méně zasaženého pruhu směrem na Zbraslav a předala místo
zásahu údržbě silnic, která provedla označení místa a zbylý nános
odklízela pomocí těžké techniky následný den. Při návratu z tohoto
zásahu, který trval větší část noci, byla jednotka Jíloviště vyslána
ještě k odstranění stromu mezi Jílovištěm a Trnovou.
Druhým náročnějším zásahem spojeným s povětrnostními vlivy,
bylo vyslání jednotky Jíloviště k padlému stromu přes příjezdovou
komunikaci k vysílači Cukrák. Po příjezdu jednotky na místo udá-

18
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HASIČI

Dětský den
Slunečné počasí přilákalo v sobotu 19. 6. 2021 po obědě na hřiště

n kropení vodou hadicí z hasičské cisterny

v naší obci mnoho dětí, které si přišly zasoutěžit a užít si odpoledne

n občerstvení pro děti i rodiče

plné smíchu a legrace.

n obchůdek s cenami
n proběhla i záchranná akce "letadýlko v síti"

Pro děti byla připravena spousta zábavy:
n soutěžní stanoviště

„Dětský den“ pořádal Sbor dobrovolných hasičů Jíloviště a obec Jí-

n ukázky psovodů Policie ČR

loviště.

n maskování zranění - Český červený kříž

Děkujeme všem za přípravu a pomoc při akci.

n letadýlko a auta na dálkové ovládání, které zajistil LMK Drápalík

Děkujeme rodičům a dětem, že si den užili společně s námi a bu-

– Petr Bareš a spol.
n střelbu ze vzduchové pistole zajistil Ota Chvátal

deme se na Vás těšit při dalších akcích, které připravujeme.
Vaši hasiči

Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2021
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PŘÁTELÉ OD LÍPY A PÍPY
Již v minulé Zvonici jste se dočetli o počinech kamarádů Františků

prvek, který potěší jak děti, tak dospělé. Teď se však musí věnovat

Andresů – rozcestník u hřbitova a kříž. Děkujeme paní Fatkové za

farmaření, takže výroba bude dokončena přes zimu.

krásný článek, který napsala. Zároveň jsme byli osloveni, abychom
se vám představili. Jsme parta lidí, která se chce bavit a není nám
lhostejné prostředí, v jakém žijeme, naopak chceme vytvářet
krásná místa v našem okolí.
Jak je již v nadpise uvedeno – říkáme si přátelé od lípy a pípy
a partu netvoří jen Jílovišťáci, ale patří mezi nás i kamarádi z Klínce,
Líšnice, Mníšku pod Brdy, Čísovic, Liberce a dokonce i z austral-

U lípy – lip proběhlo již několik akcí např.: již zmíněné drakiády

ského Penrithu.

včetně sázení lip, vítání jara, plážová párty, také k lípám každý rok
přijede konvoj techniky při dožínkách, oslavili jsme zde Mezinárodní den sousedů, aj.
Samozřejmě i naše pořádání akcí ovlivnil Covid,
avšak ani během této
doby jsme neztráceli naději, a těšili se na setkání
u našich lip. Ten, kdo
občas k lípám zavítá, si
jistě všiml, že nikdy nechybí ani velikonoční či
vánoční výzdoba. Letos jsme dokonce využili vánoční stromeček

Přátelé od lípy a pípy pořádají různé akce, zájezdy a také se účastní

k výrobě májky.

masopustů v Líšnici a Čisovicích, vždy aktivně v maskách.
Místo u lip jsme si všichni zkrátka zamilovali a jelikož jsme ho chtěli
Počátek fungování naší party sahá do podzimu 2018, kdy jsme na

ukázat i dalším lidem je tam uložená schránka geocachingu –

poli za Hikem uspořádali drakiádu - nejen pro děti. Jelikož jsme

keška. Tu vyrobil František Andres nejmladší a je to kvalitní kovářská

v roce 2018 slavili 100. výročí založení republiky, vysadili jsme tak

práce, keška je hlavolam a otevřít ji chce dávku šikovnosti a trpěli-

na oslavu výročí naši první lípu. A zároveň jsme si řekli, že nebu-

vosti. Dosud kešku našlo 335 lidí a dle zápisů se jim naše místo také

deme čekat dalších 50 či 100 let na vysazení další lípy, ale že každý

velmi líbí, již několikrát byly naše počiny nazvány cimrmanovskými.

rok při výročí založení republiky zasadíme lípu novou.

Jiným zase přišla úsměvná „kadibudka“ uprostřed polí, avšak my
víme, že při pořádání akce, kde je cca 50 lidí má svoje využití a jsme

Za tu dobu se místo u lípy značně změnilo, na místě, kde původně

za ni rádi (rády).

stál jen posed, rostou nyní 3 lípy, jsou tam 2 krásné lavičky z dílny
Františků Andresů, kadi-

Naše uskupení nemá žádný příjem, veškeré prvky, které Fanda vy-

budka včetně nástěnky,

robil, vyrobil z vlastních zdrojů – dřevo vytěžené z místních lesů.

dětský koutek (pískoviště,

Spojovací materiál, energie nejen elektrická ale i ta manuální je vše

skluzavka), jezírko, které

v režii Františků Andresů.

slouží k zalévání lip v době
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sucha. Další lípy i další vý-

Jediný náš zdroj peněz je kasička, která je na každé akci a do které

robky z rukou F. Andresů

přispívají sami přátelé od lípy a pípy. Naším jediným sponzorem je

jistě přibudou. Již nyní má

Tonda Cvrček, který nám každý rok věnuje lípu. My mu tímto velmi

Fanda ve „výrobě“ zajímavý

děkujeme za podporu!
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Jak již zmínila paní Fatková, pomohli jsme Fandovi také s usazením

Někdy i samotná cesta je téměř cíl, nikdy nechybí dobrá nálada

rozcestníku u hřbitova, kříže v polích, či laviček u lípy a lavičky Oty

nebo kytara.

Bareše na Hlinkovsku.
Samozřejmě i fungování agentury Špamour ovlivnil na dlouhou
Mezi další počin přátel od

dobu Covid a zrušené akce. Nyní již však můžeme při dodržení plat-

lípy a pípy bylo uspořádání

ných vládních nařízení vyrazit za novými zážitky.

loňského Posvícení a to

Co je u nás nového…

pěkně po staru, jízdou po
vsi a zahráním písničky na

13. 6. 2021 brigáda u lip

přání. Chyběla sice živá ka-

Kromě pravidelné péče (sekání trávy, úklid odpadků, úklid hraček)

pela, ale zastoupila ji mo-

bylo potřeba našemu místu věnovat trochu více času. A tak jsme

derní technika. Náš nápad

se v neděli dopoledne sešli u lip, kde jsme kromě zmíněného po-

měl velký úspěch, především u pamětníků, zahráli jsme písničku

sekání trávy navíc i vypleli kameny kolem jezírka, vyčistili jsme je-

na přání mj. Tondovi Markovi a panu Václavu Šmídovi, kteří z toho

zírko, obrousili jsme dolní lavičku a nově ji natřeli, nový nátěr

měli obrovskou radost a pro které to bylo bohužel Posvícení po-

dostala i kadibudka.

slední a tak na ně máme i tuto krásnou vzpomínku.

Práce se udělalo dost a místo u lip je zase o něco hezčí.

Ač máme setkávání u lip
či u Barešovy lavičky
velmi rádi, chtěli jsme
také vidět a zažít ještě víc,
z toho důvodu vznikla
agentura pro zážitkovou
degustaci Špamour: Špaček – Moureček, hlavní
organizátoři všech zájezdů, kteří během cesty autobusem fungují
také jako hostesky, vždy s nějakým zajímavým až vtipným úborem.

26. 6. 2021 zájezd Špamouru
Pravidelně – když covid dovolí, jezdíme do Českých Budějovic na

První

pocovidový

Zemi živitelku, oblíbené jsou vánoční výlety: navštívili jsme skanzen

výlet Špamouru se

v Přerově nad Labem a vánoční trhy v Lysé nad Labem; nebo pro-

uskutečnil

běhla prohlídka pivovaru a lihovaru v Blatné a vánoční trhy v Písku.

2021, Jílovišťská sku-

26.

6.

pinka nastoupila již
Zajímavý byl také velikonoční výlet do Skanzenu Vysoký Chlumec

tradičně před stat-

a následná prohlídka dnes již nefungujícího pivovaru Vysoký Chlu-

kem Andresů. Nej-

mec.

dříve jsme zamířili na vodní hamr Dobřív, kde toho dne probíhal
den tradičních kovářských technologií.
Kromě komentované prohlídky jsme tedy měli možnost vidět základní kovářské techniky a jejich kombinace, zároveň nám byla
předvedena práce na velkých kladivech této plně funkční technické
památky z konce 19. století.
I my sami jsme si mohli některé stroje vyzkoušet a museli jsme konstatovat, že práce kováře je nesmírně těžká. Z Dobříva jsme zamířili
do Chříče, na návštěvu pivovaru Chříč. Pivovar obnovil svou činnost
v roce 2015, čímž navázal na tradici zaznamenanou od roku 1567.

Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2021
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Při prohlídce pivovaru jsme měli možnost vidět srdce pivovaru –
tedy měděnou varnu s původní technologií přímého dřevního
otopu pod měděnou mladinovou pánví.
V 1. patře pivovaru Chříč se nachází muzeum každodennosti, které
jsme samozřejmě také navštívili, k vidění je několik expozic, jež odkazují na každodenní život lidí v minulosti, např. výroba a zpracování textilu, ševcovství, praní prádla, tesařství a truhlářské práce
nebo hry, hračky a volný čas.
Nechyběla ani ochutnávka výrobků z pivovaru Chříč, velmi dobrá
je klasika pivovaru 11° Pazdrát, jiní nechtěli nechat nic náhodě
a konzumovali preventivně 11° Vakcínu.
Náš výlet se uskutečnil pouhé 2 dny po ničivém tornádu na
Moravě a bouřce na Lounsku, veškeré spropitné, které jsme
nechali v pivovaru Chříč, a byli jsme štědří, bylo ve prospěch
postižených bouřkou na Lounsku.
Samozřejmě, že jsme nebyli lhostejní k ničivému tornádu,
které se prohnalo Moravou. A ač jsme již nějak mnozí Moravu
finančně podpořili, i tak jsme stylově – do demižonu vybrali
mezi přáteli od lípy a pípy krásných 11 801,- Kč celou tuto
částku jsme poslali na účet přímo postižené rodině Sečkářo-

Inzerce

vých, kteří provozovali v Moravské Nové Vsi restauraci, a nepřišli jen o střechu nad hlavou ale i o zdroj své obživy a navíc
pocítili ztrátu nejvyšší – přišli o člena rodiny.
Celou cestu v autobuse se o nás
vzorně staraly hostesky Karel&Karel
(Radek Moureček a Karel Špaček) nechyběly dobroty jako řízky, tradiční
bramboráky, tlačenka, listové dobroty na sladko či slano, novinkou
byly luxusní vdolečky a plno jiných
dobrot co přinesli samotní účastníci
zájezdu. Podávalo se alko i nealko,
problém nebyla ani kávička.
Výlet se nám vydařil, počasí přálo, nálada byla výborná, nechyběla
ani kytara takže jsme si vesele i zazpívali. Jedinou chybou bylo to,
že vše má svůj konec a nám se nikomu nechtělo domů.
Moc děkujeme agentuře Špamour za zajištění úžasného výletu a za
péči během něj. A velké poděkování patří našemu dvornímu řidiči
Honzovi Moravcovi z Čisovic, který nás vždy bezpečně doveze do
cíle.
Těšíme se na příště!

22

Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2021

Za přátele od lípy a pípy Miluše Kyptová

TJ JÍLOVIŠTĚ

Turistický oddíl Lvíčata Jíloviště
Navzdory situaci, kdy nebyly dlouho známy podmínky pro konání dětských táborů, se nám
letos opět podařilo uskutečnit pobytový tábor a zároveň výukový kemp TOM Lvíčat Jíloviště.
Tentokrát jsme vyrazili se stany na Lipno, do Nové Pece, odkud jsme vyráželi na výlety do
nádherných míst Šumavy, jako např. ke Stožecké kapli, na Soumarské rašeliniště, k Plešnému
jezeru či Schwarzenberskému kanálu… A ani letos jsme nezapomněli na celotáborovou hru
- celý týden byl ve znamení Noemovy archy a i počasí hrálo s námi ;-) Nakonec nás holubice
„navedla k pevnině“ a my mohli v klidu zabalit a odjet domů s vědomím, že jsme si to všichni
užili, viděli jsme mnoho úžasných míst a naučili se spoustu věcí. A teď už zbývá jenom vzpomínat a těšit se na příští rok :-) Děkujeme paní starostce Čísovic za pronájem autobusu a obci
Jíloviště za finanční příspěvek na konání akce.

Za Lvíčata Jíloviště Irena Červená

Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2021

23

ZVONICE

Dobrý den,
rádi Vás pozveme do nově otevřené restaurace a penzionu Tři Bratři (která nahradila SPARK). Tři Bratři jsme se pojmenovali, protože jsme tři kamarádi, kteří si chtěli zkusit, zda jde podnikat v gastronomii bez šéfů. Když se zadíváte na naše logo, každý jeden
příbor je jeden z nás.
Naše restaurace disponuje příjemným vnitřním i venkovním posezením s příjemnou atmosférou. Dále náš podnik
nabízí velký sál pro pořádání různých akcí, jako jsou svatby
či další akce. Jak je napsáno nahoře, jsme zároveň i penzion, který disponuje čtyřmi velmi pěknými pokoji.
Naše restaurace se zaměřuje hlavně na tradiční českou kuchyni. Na stálém jídelním lístku najdete samozřejmě Špikovanou hovězí svíčkovou na smetaně, se kterou již
sklízíme kladné ohlasy a je to zatím největším trhákem. Jídelní lístek je sestaven tak, aby si všichni strávníci mohli vybrat a pochutnat na našem jídle. Jídlo je vždy poctivě
připravováno z čerstvých surovin, a právě pro to stojí si
k nám zajít a užít si naši kuchyni. Česká kuchyně samozřejmě vyžaduje pořádné pivo, a tak pro Vás máme připraven samozřejmě Pilsner Urquell, který je velmi zdatně
doplněn nepasterizovaným pivem z minipivovaru z Přeštic
(PCP Brewery).
Momentálně připravuje gastro kalendář
na našich stránkách, kde najdete veškeré
akce, které budeme v dalších měsících připravovat a realizovat. Například v měsíci

víkend rozloučení s prázdninami, kde

srpnu připravujeme na předposlední

bude Divadlo pro děti a překvapení
pro dospělé.
V záři se můžete těšit například na
víkend plný různých druhů žeber, či
zábavu s živou kapelou na posvícení.
Děkujeme, že jste dočetli až sem a níže je naše webová
adresa, kde můžete sledovat všechny novinky. Nebude-li
něco na stránkách, přijďte se zeptat či nás kontaktujte.
Těšíme se na Vás

tel.: 608 878 300
info@tribatri.cz
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Ceník Inzerce

www.tribratri.cz

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.

