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èProjednávání studie moderni-
zace dálnice D4 

Na toto téma proběhly dvě veřejné diskuze ve

dnech 18. 8. a 14. 9. 2021.

Na úvod bychom chtěli vyvrátit obsah série

dezinformací některých občanů a anonym-

ních dopisů, které se šíří Jílovištěm.

Tak předně – já jako starosta, tak i zastupitelstvo, jsme vždy stáli

a budeme stát na straně občanů naší obce, bráníme trvale naše

společné zájmy, tedy zájmy obce Jíloviště, a neuděláme nic, co by

naši obec či její občany poškodilo.

Zastupitelé do této chvíle neudělali byť jediný formální krok

k tomu, aby změna ÚP byla zahájena, natož přijata, tzn., že jsme ve

fázi, kdy se z hlediska procesu změny ÚP nestalo vůbec nic.

Jediné, co se stalo a o čem jsme již dvakrát diskutovali je, že existuje

studie modernizace D4, kterou zpracovala Sagasta s ŘSD po široké

diskusi s dotčenými orgány. Tato studie reflektovala požadavky na

zachování nájezdu na D4, zachování zastávek na dálnici a zřízení

nového sjezdu z dálnice od Prahy pod Všenorským mostem. Tato

studie je teď v Jílovišti ve fázi projednávání s občany a zastupiteli.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE 
A ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA: 
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Vážení spoluobčané,

září je v Jílovišti tradičně bohaté na kulturní akce.

Uskutečnil se 54. ročník tradičního Závodu histo-

rických vozidel Zbraslav – Jíloviště, proběhlo tra-

diční vítání občánků za velké účasti nejen rodičů,

ale i babiček a dědečků a dobré počasí přálo

i Svatováclavskému posvícení.

Čekají nás rovněž volby, kde voliči rozhodnou

o složení budoucího Parlamentu ČR. V této Zvo-

nici najdete k volbám potřebné informace. 

Nejvíce však obcí rezonovalo projednávání stu-

die na modernizaci D4, kterou předložilo ŘSD. S podklady se ob-

čané mohou seznámit na webových stránkách Jíloviště a na OÚ. Je

to logické, vždyť půjde o zásadní změnu, která ovlivní obec na dal-

ších mnoho let. Proto je pozitivní, že se o změny zajímá velká část

našich spoluobčanů a zapojují se do diskuse. V této souvislosti pro-

běhly zatím dvě veřejné diskuze, kde jsme se všichni měli možnost

seznámit s navrhovanými změnami, objevilo se i mnoho návrhů

na změny a doplnění. Je dobře, že se o tom bavíme a věřím, že se

nám podaří najít nejschůdnější řešení, které ale bude vždy určitým

kompromisem, protože si jistě všichni uvědomujeme, že není

možné vždy vyhovět všem.

Těším se na setkání s vámi na tradičním rozsvěcení vánočního

stromu u hasičské zbrojnice, které letos, jako na první adventní ne-

děli, připadá již na 28.11. a bude se konat od 17 hod. Ve stejný den

se koná i evangelická mše v kapličce.
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Na projednání dne 14. 9. 2021 se jako nejzajímavější návrh na

změnu, který dokládá, že se neprosazuje pouze studie ŘSD, jak nám

anonymy podsouvají, ale hledají se alternativy, je návrh, který re-

flektuje i předložené návrhy občanů, kdy by sjezd a výjezd na Prahu

byl realizován buď v prostoru odbočky na Trnovou a nebo u mostu

silnice Všenory – Klínec, která by se využila k nájezdu na Prahu od

Všenor místo dnešní Všenorské ulice, která by se případně i zasle-

pila, což by zachovalo i možnost výjezdu u Motorestu a sjezdu

u Srba servis. Nevýhodou by bylo, že bychom přišli o rychlé za-

stávky autobusů. Variantou by bylo, že by rychlý spoj mohl (každý

2. či 3.) projíždět obcí, to vše je předmětem jednání.

ŘSD teď připraví upravenou variantu studie a ta bude opět 

projednána s občany.
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Jsem přesvědčen, že v případě smysluplných úprav, návrhů a kom-

promisů můžeme dospět ke společnému řešení. Domnívat se, že

zablokováním dalšího jednání nedojde v Jílovišti k žádným změ-

nám a vše zůstane jako dnes, je hazardování s budoucností, přinej-

menším se výrazně zvýší doprava, vzhledem k výstavbě v okolních

obcích i dokončení D4. A ještě poznámka k doprovodné komuni-

kaci – od začátku jsem byl proti její stavbě a ŘSD to dobře ví, smysl

nám to dávalo pouze jako obslužná komunikace pro komerční

zónu – tzn. podnikatele Srba, Hiko, Železný a Zahradnictví. 

Dokladem skutečnosti, že se z I4 stane D4, je stanovisko Ministera-

stva dopravy z 30. 6. 2021, který má obec k dispozici a kde ředitel-

ství ŘSD obdrželo od Ministerstva dopravy stanovisko ke

kategorizaci dálnic a silnic I. třídy do roku 2050 a kde se mj. uvádí:

Vážený pane řediteli, 

dopisem ze dne 30. 4. 2021 požádalo Ředitelství silnic a dálnic ČR

(ŘSD ČR) o schválení návrhu Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do

roku 2050. 

Předložený návrh byl projednán s příslušnými odbory Ministerstva

dopravy. Na základě tohoto projednání byl následně ze strany ŘSD

ČR návrh upraven do konečné podoby. 

Ministerstvo dopravy tímto schvaluje konečnou podobu Kategori-

zace dálnic a silnic I. třídy do roku 2050 a zasílá ji jako přílohu to-

hoto dopisu zpět k Vašim rukám.

Z mapy je zřejmé, že všechny dálnice napojené na okruh D0 -

Praha jsou nebo se stanou dálnicemi.



Jaký je tedy momentální stav v této věci a jaký bude další

postup:

V tomto přehledu je uveden předpoklad ŘSD, jak by celý projekt

měl časově vypadat a jaký je postup schvalování územních plánů

v okolních obcích kraje a Prahy:

è Informace o činnosti Dobrovolného svazku obcí
Technické služby Brdy a Hřebeny ( TSBH, s. r. o.)

Dne 8. 9. 21 proběhla 1. schůze předsednictva Dobrovolného

svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny v Mníšku pod Brdy.

Složení předsednictva: Magdaléna Davis (Mníšek pod Brdy), Mar-

kéta Polívková (Klínec), Daniel Březina (Zahořany, on-line), Zdeněk

Pekárek (Trnová) a Vladimír Dlouhý (Jíloviště).

Tím zahájilo předsednictvo svoji pravidelnou činnost. Z důležitých

úkonů:

n Byla založena s. r. o., která bude vykonávat samotnou činnost

svozové firmy

n Jan Marek byl po výběrovém řízení zvolen do funkce ředitele

nové společnosti

n Byl založen účet a vybraná společnost pro vedení účetnictví

n Byly odsouhlaseny stálé poplatky členů a vratné zálohy

Obec Jíloviště se stala společně s ostatními sedmi obcemi regionu

zakládajícím členem svozové společnosti TSBH, která bude zabez-

pečovat svoz odpadu od května 2022. Smyslem založení svozové

společnosti je předejít v budoucnosti nadměrnému zvyšování 

poplatků za svoz odpadu a zbavit se závislosti na diktátu korporát-

ních svozových firem.

èPodání žádosti o dotaci na osvětlení fotbalového
stadionu a výstavbu víceúčelového sportoviště

Na základě dohody mezi fotbalisty, hasiči a obcí, byly podány dvě

žádosti o dotaci, a sice:

n TJ Jíloviště požádalo obec jako pronajímatele a vlastníka fotba-

lového hřiště o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci (tech-

nické zhodnocení) osvětlení hřiště, jelikož většina zápasů se na

podzim přesune do pozdních odpoledních hodin a navíc v pod-

mínkách soutěže Kraj A je kvalitní osvětlení podmínkou regulér-

nosti zápasů.

Dotace je primárně určena pro TJ obcí. Účelem/předmětem

výzvy je zajistit v souladu s dokumentací programu rozvoj spor-

tovní infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel v České republice.

n Podání žádosti o dotaci NSA – Regiony 2021, vyhlášenou Ná-

rodní sportovní agenturou, určenou na výstavbu víceúčelových
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Z uvedeného je zřejmé, že ve všech dotčených obcích změna

územního plánu v souvislosti s modernizací D4 buď již proběhla

nebo probíhá. Pro nás jako Jíloviště je zásadní projednávání v rámci

Středočeského kraje, kde je modernizace D4 v úseku Baně – Řitka

zanesena ve 3. aktualizaci zásad územního rozvoje a jeho veřejné

projednání se očekává v lednu 2022. Zde má možnost obec podat

připomínky. Z uvedeného přehledu je zřejmé, že pokud se Jíloviště

nedohodne s ŘSD na podobě budoucí dálnice D4, bude se ŘSD na-

dále snažit naplnit základní vizi dálnice a bude pokračovat tam, kde

to bude možné na základě schválené územněplánovací dokumen-

tace, tzn. Řitky, Líšnice, Klínce, Prahy, Zbraslavi a Středočeského

kraje, jehož ZÚR (zásady územního rozvoje) jsou po schválení nad-

řazeny jednotlivým obcím v kraji.

Takže závěrem: nedohoda či úplné odmítnutí návrhů ŘSD na

modernizaci D4 by pro Jíloviště v budoucnu nepřineslo nic po-

zitivního a představa, že pouze Jíloviště prosadí své 2 km dál-

nice bez jakýchkoliv zásahů (když všichni ostatní to schválí),

ze strany ŘSD je naivní a nereálné. Využijme a nepropásněme

tedy možnost, jak vyjednat s ŘSD co nejlepší podmínky pro

budoucnost Jíloviště a všechny občany.
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hřišť. V prostoru nového sportoviště by měly vzniknout dvě

hřiště. Jedno ve velikosti tenisového kurtu, které by mělo být ur-

čeno pro míčové hry, a druhé, určené pro malou kopanou. Obě

hřiště by měla být osvětlena a jejich umělý povrch bude odpo-

vídat účelu užívání.

Podání obou dotací bylo schváleno zastupitelstvem obce Jíloviště.

èNová obecně závazná vyhláška na komunální
odpad

V souvislosti s novým Zákonem o odpadech, který platí od letoš-

ního roku, připravilo Ministerstvo vnitra závazný vzor Obecně zá-

vazné vyhlášky pro rok 2022, která neumožňuje platit poplatky za

odpad na nemovitost, jak to platilo v Jílovišti v letech 2019 – 20.

Proto obec musí na základě této změny zákona vydat novou

obecně závaznou vyhlášku, která se vrací principem k vybírání po-

platků, které budou hradit všichni trvale hlášeni občané.

Kdo bude tedy v příštím roce poplatníkem poplatku za komunální

odpad?

n Všichni trvale hlášení občané (takže když bydlí v nemovitosti 3

trvale hlášení občané, platí poplatek 3x)

n Všichni chataři

n Všechny nemovitosti, kde nejsou trvale hlášení občané ( platí 1x

poplatek)

Z hlediska svozu odpadu se pro občany nic nemění, zůstane za-

chován týdenní svoz a ostatní služby svozu tříděného odpadu, ne-

bezpečného odpadu a přistavení velkoobjemových kontejnerů. 

Přehled příjmů a výdajů za svoz odpadu obce Jíloviště za rok 2020:

nNáklady na odpady celkem: 900 000,- Kč

n Příjem obce z poplatků za odpad od občanů a podnikatelů: 

593 000,- Kč

n Příjem EKO – KOM za třídění odpadu: 152 000,- Kč

n Příjmy odpady celkem: 745 000,- Kč

nRozdíl: 155 000,- Kč

Z přehledu je patrné, že obec na

svoz odpadů významně přispívá

a náklady stále rostou a příspěvek

obce za rok 2021 bude kolem 300

tis. Kč. Nová vyhláška přinese

i změnu kalkulace výše poplatku. 

Další podrobnosti se dozvíte v další

Zvonici, případně na webových

stránkách Jíloviště.

èKomunikace Na Hájensku I
Byla dokončena a zkolaudována první etapa rekonstrukce ulice Na

Hájensku. Stavba byla dokončena v předstihu cca 3 měsíců a byla

spolufinancována z dotace Středočeského kraje. Jedná se již o 8.

dokončenou rekonstrukci komunikace od roku 2014, kdy bylo sou-

časné zastupitelstvo poprvé zvoleno v komunálních volbách. Sou-

částí opraveného úseku je i osazení nové lampy veřejného

osvětlení a rozhlasu.

èProbíhá stavba workoutu, lanové dráhy a pum-
pracku

Ihned po skončení závodu Zbraslav - Jíloviště, začala stavba wor-

INFORMACE Z OBCE



èOsadili jsme nové zábradlí s květinami před 
Cukrárnou Stáňa a nový odpadkový koš na ulici
Pražská

Kvůli parkování bezohledných řidičů, jsme

osadili další zábradlí s kytkami v okolí cuk-

rárny. Do oblasti Pražské ulice jsme rovněž

osadili další odpadkový koš, ke zvýšení čis-

toty v tomto prostoru.

èProběhla úprava okolí lípy republiky
V prostoru u Lípy republiky, která letos oslavila třetí výročí od zasa-

zení ke 100. výročí založení ČR, jsme upravili záhon s vedlejší lípou

a celý prostor je tak zase o něco hezčí.
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koutu, lanové dráhy a pumptracku. Obě stavby jdou spolufinanco-

vány dotací z MMR, dokončení předpokládáme do konce roku.

èProběhla oprava
povrchu vozovky
na Všenorském
mostě

Jsme rádi, že přestože se

bude Všenorský most bou-

rat, proběhla oprava asfalto-

vého povrchu. Zároveň

proběhla oprava silnice Klí-

nec – Všenory, kudy povede

objízdná trasa po dobu

stavby nového mostu.
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èUpravili jsme okolí vodárny
Kontejner na trávu jsme z veřejného sportoviště přemístili do vo-

dárny, kde jsme zároveň odstranili uhynulou vegetaci a celý prostor

se zkultivoval.

èAktualizace map cyklostezek
V součinnosti všech 14 obcí regionu (SOMR), byly na dvou stávají-

cích místech - tj. u obecního úřadu a u rozcestí ke hřbitovu, vymě-

něny cyklostezkové mapy za nové a aktuální. Plus přibyla jedna

nová – vedle dětského hřiště, u Lípy republiky.

èProběhl 3. ročník spanilé jízdy – Dožínky 2021
Dne 21. 8. 2020 – tedy na 53. výročí vpádu

sovětských vojsk do ČR J, pod patronací

rodiny Andresů, proběhl 3. ročník spanilé

jízdy zemědělských strojů – Dožínky

2021, hlavně traktorů. Spanilá jízda začala

v prostoru bývalého kravína na konci

ulice Hasičská a pokračovala přes ulici

Pražská přes Všenorský most, ulici Fr.

Smolíka kolem hřbitova na pole patřící ro-

dině Andresů, kde byla jízda ukončena. Akce proběhla ve spolu-

práci s obcí, která zajistila asistenci naší Městské policie a nezpůso-

bila tak žádné dopravní problémy.

èZahájení nového školního roku v MŠ Jíloviště
Prvního září byl zahájen již šestý školní rok v naší mateřské školce

v Jílovišti. Přivítali jsme děti v jejich první den školního roku spolu

s paní ředitelkou Maškovou. Mezi prvními dětmi, které do školky

přišly, byla malá Anička a Cyril Hrnčířovi.

Děti i zaměstnanci školky

obdrželi od obce malé

pozornosti.

Všem dětem, které šly do

MŠ poprvé, přejeme, aby

se jim ve školce líbilo, těm

co už školku znají, aby se

toho co nejvíce naučily

a poznaly nové kama-

rády. Kolektivu MŠ pak ra-

dostnou práci s dětmi 

a hlavně, abychom kvůli

Covidu nemuseli MŠ pře-

chodně zavřít, jako v loň-

ském školním roce.
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Všech cca 100 historických vozidel

přijelo v odpoledních hodinách

dne 4. 9. 2021 do cílové brány

u Lípy republiky, kde byl již připra-

ven stánek s občerstvením zajiš-

těný Hasiči Jíloviště. V cíli byly vozy

přivítány, stejně jako v minulém

roce, souborem Pražské mažo-

retky. Po průjezdu cílovou bránou

zaparkovala auta na ploše budou-

cího veřejného sportoviště. Ve-

černí pohoštění letos zajišťovala

Restaurace Tři Bratři.

Zde si mohli návštěvníci auta prohlédnout, zúčastnit se hlasování

o nejkrásnějšího veterána, připraveno bylo i občerstvení a dopro-

vodná hudba, které zajišťovali hasiči.

Popáté se uskutečnilo hlasování všech přítomných návštěvníků

o putovní pohár obce Jíloviště, vítěz obdržel repliku velkého pu-

tovního poháru, který je uložen na OÚ. Děkujeme všem divákům

a účastníkům přehlídky za účast na hlasování.

Vítězem 54. ročníku závodu Zbraslav – Jíloviště o pohár obce Jílo-

viště se stal automobil s číslem 22 – Jaguar MK 4 z roku 1913 s řidi-

čem Radko Junkem. Z hlasujících byla odměněna paní Marta

Trkovská z Trnové – naše hasička.

Absolutním vítězem Závodu jízdy pravidelnosti do vrchu Zbraslav

– Jíloviště o pohár Elišky Junkové se stal automobil s číslem 20 –

Michal Pomahač s Renaultem VI-a z roku 1905.
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èVítání občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti
Tradičně jsme přivítali nové ob-

čánky a žáky prvních tříd v Restau-

raci Tři Bratři. Akce se konala

v neděli 12. 9. 2021, měla již své

23. pokračování. Všem novým ob-

čánkům a školákům jsme popřáli

hodně štěstí, úspěchů a spoko-

jený život v Jílovišti. Do programu

se zapojily děti z mateřské školy.

Zejména bylo dojemné, že rodiče,

kteří byli sami vítanými prvňáky

v roce 1999 v hasičské zbrojnici,

dnes přišli se svými dětmi!

Navíc děti, které jsme vítali jako

miminka, prošly již naší MŠ a dnes

jdou do první třídy.

Od obce obdrželi rodiče miminek a školáci praktické dárky a pa-

mětní listy.

Rád bych poděkoval Restauraci Tři Bratři za vzornou přípravu celé

akce a za zajištění občerstvení pro malé Jílovišťáky a jejich rodiče.

èZávod Zbraslav - Jíloviště
Již popáté se dojezd spanilou jízdou a vyhlášení výsledku tradič-

ního závodu historických veteránů Zbraslav – Jíloviště konal v Jílo-

višti, zase u Lípy republiky. Letos již podruhé proběhla přehlídka

automobilů a vyhlášení výsledků na ploše budoucího veřejného

sportoviště.
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Zbraslav-Jíloviště aneb trochu historie
Závod do vrchu Zbraslav – Jíloviště se jel poprvé 25. 3. 1908.

Uspořádal ho při příležitosti IV. Mezinárodního automobilního

salonu Český klub motocyklistů a Český klub automobilistů,

zúčastnilo se ho 17 motocyklů a 16 automobilů. Spolu s propa-

gační jízdou Prahou, na kterou se závodníci vydali po skončení

závodu, vzbudila akce velkou pozornost. Pořadatelé závodu

tehdy netušili, že Zbraslav – Jíloviště se stane významným me-

zinárodním závodem a jeho tradice bude stále udržována.

Motocykly i cestovní automobily používali jejich majitelé k běž-

nému dennímu provozu, nebo alespoň k nedělním výletům, samo-

zřejmostí byla jízda k místu pořádání po vlastní ose, jezdec Jensen

na stroji NSU přijel až z Anglie. Vítězství v kategorii Moto získal No-

votný na motocyklu československé značky Walter, absolutním ví-

tězem a držitelem nového rekordu se stal jezdec Hörner na voze

Benz Grand Prix o výkonu 200 koní časem 3:28,8, tříkolky a cyclecary

potřebovaly k projetí tratě bezmála dvojnásobných časů.

Po skončení první světové války se zdálo, že závody do vrchu ztrácejí

oblibu. V. ročník, uspořádaný na známé trati nově založeným Če-

skoslovenským klubem automobilistů 22. 5. 1921, důrazně přesvěd-

čil o opaku. Zúčastnilo se 53 strojů, od motorových koloběžek, které

můžeme považovat za předchůdce skútrů, až po šestilitrové Mer-

cedesy. Závod vzbudil veliký zájem, podle dobového tisku přišlo

jezdce obdivovat a povzbudit okolo 10 000 diváků, na Zbraslav při-

jeli vlaky, nejrůznějšími vlastními vozidly i autobusy a nákladními

auty, narychlo upravenými pro přepravu osob, byly využity i vltavské

parníky. Pro zajištění bezpečnosti pomáhali vojáci, skauti, hasiči.

Atmosféru závodu si dnes jen těžko dokážeme představit, vozidla

na úzkých pneumatikách, převážně s podélnými listovými pruži-

nami, bez tlumičů pérování a s mechanickými brzdami, se řítila

s řevem otevřených výfuků v oblacích prachu po nezpevněné trati,

zatáčky projížděla smykem. Zatáčka před obcí Baně se stala osud-

nou jezdci Josefu Žákovi na voze Praga Grand, po smyku se vůz ně-

kolikrát převrátil a jezdec pod ním nalezl smrt. Na paměť této

události zatáčka nese jeho jméno. 

Věhlas závodu stále stoupal, do roku 1931 se jel, s výjimkou roku

1928, každý rok a zúčastňovali se ho nejznámější motocykloví

i automobiloví závodníci těch dob.

V dubnu 1923 v sedmém ročníku na sebe upozornil druhým nej-

lepším časem dne Čeněk Junek na Bugatti. Na startu osmého roč-

níku kromě Junka na Bugatti se objevili Otto Salzer a Otto Merc na

továrních Mercedesech, úspěšně s nimi soutěžil Jindřich Knapp na

dvoulitrovém Walteru.

V devátém ročníku v roce 1925 zajel nový traťový rekord Albert

Divo na pětilitrovém voze Delage. V desátém ročníku startovala

v kategorii závodních vozů do 2000 ccm na voze Bugatti Eliška Jun-

ková, a dosáhla absolutního vítězství.

V souvislosti s konáním této akce mi dovolte poděkovat paní Kor-

tánové – majitelce Cukrárny, pekárny Stáňa, která pro řidiče histo-

rických vozidel připravila tradiční pohoštění a příjemné posezení

jako sponzorský příspěvek celé akce v neděli 5. 9. 2021 dopoledne.

V sále Restaurace Tři Bratři se konala tradiční výstava obrazů s té-

matikou veteránů od Zuri Schevchuka. 

Věřím, že tuto úspěšnou akci za rok zopakujeme a při příležitosti

55. ročníku Závodu Zbraslav – Jíloviště přivezeme auta opět v so-

botu do Jíloviště. 
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èTradiční Posvícení
Proběhlo tradiční Posvícení, které návštěvníky netradičně vítalo

bránou Závodu Zbraslav – Jíloviště. V tomto roce se pořádalo Po-

svícení ve spolupráci s Hasiči Jíloviště u fotbalového hřiště. A přálo

i počasí!!! Akce se zúčastnilo odhadem 150 diváků. Posvícením pro-

vázel velmi zdatně a s humorem již tradičně pan Petr Jančařík, k po-

slechu i k tanci hrály skupiny: Božejáci, Rangers band a na večerní

zábavě Perplex. Program obohatilo vystoupení dětí z naší jílovišť-

ské mateřské školky. Nechyběly doprovodné stánky s nabídkou

piva, vína, burčáku, grilovaného masa a uzenin, párku v rohlíku, cu-

krové vaty, koláčků bez mléka, nabídka šperků, kde si děti mohly

sestavit vlastní šperk, Makedonská vína, skákací hrad pro děti, ma-

lování na obličej, kuličky a tra-

diční tombola. Zpestřením byl

stánek Fanouše Andresa s na-

bídkou originálních nazou-

váků bot.

Druhý den pokračovalo Posví-

cení již opět tradiční „Soused-

skou“ v Restauraci Pod lesem,

kde hrála kapela Akce Band

a v pondělí pak karban mariáše

v Motorestu.

Připomněli jsme si rovněž 

tříleté výročí od sázení Lípy 

republiky k 100. výročí vzniku

ČR.

Tradičně byl dražen obraz

Františka Ringo Čecha –

Svatý Václav, osobně po-

depsaný autorem. Výtěžek

z dražby je příjmem obce

Jíloviště a bude použit na

úhradu nákladů spoje-

ných s pořádáním posví-

cení.
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Poděkování:
Za obec Jíloviště a za pořádající Hasiče Jíloviště děkujeme všem

sponzorům Posvícení za jejich finanční příspěvky nebo pří-

spěvky do tombol, jakož i všem dobrovolníkům, kteří se na akci

podíleli.

Zvláštní poděkování patří Honzovi Balcárkovi, který zaskočil

s ozvučením kvůli technickým problémům kapely. Díky moc,

Honzo !

DĚKUJEME SPONZORŮM 
POSVÍCENÍ A TOMBOLY 

JÍLOVIŠŤSKÉHO POSVÍCENÍ 2021:

OBEC JÍLOVIŠTĚ
CASUS DIRECT MAIL, a.s. paní ALICE PAUKOVÁ
FRANTIŠEK RINGO ČECH
RESTAURACE TŘI BRATŘI
HIKO, s.r.o. pan IVAN HILGERT
HUSKY CZ, s.r.o. pan PETR BRŮNA
JUDR. JAN NEKOLA
MARIE A FRANTIŠEK ANDRESOVI
KOVÁŘSTVÍ ANDRES pan František Andres mladší
MOTOREST Jíloviště pan JIŘÍ ŠÍCHA
DROSERA, s.r.o. Jan Vorel
NOVUM Czech, s.r.o. pan OLDŘICH NOVÝ
PECU STÁŇA, s.r.o. paní STANISLAVA KORTÁNOVÁ
SRBA SERVIS, s.r.o. rodina Srbova
DAVELO, S.R.O. pan JIŘÍ ZIKMUND
TJ JÍLOVIŠTĚ
ŽELEZNÝ, s.r.o. pan Antonín Železný
KVK GAS, s.r.o. pan Jaromír Vondrák
BIG HARD, s.r.o. pan Pepe Sršeň
FARMA KLÍNEC rodina Trachtova
LAHŮDKÁŘSTVÍ SVÁČEK rodina Sváčkova
POD LESEM Karel Hanzlík a Kristýna 
ZAHRADNICTVÍ CVRČEK rodina Cvrčků
JAN BALCÁREK

è Svoz velkoobjemového odpadu
Aktuálně připomínáme termíny sběru nebezpečného odpadu

a přistavení velkoobjemových kontejnerů v Jílovišti v listopadu

2021:

1) Sběr nebezpečného mobilního ambulantního odpadu pro-

běhne 6. 11. 2021 od 8:30 do 10:30 h u hasičské zbrojnice v Jílo-

višti. Mezi nebezpečný odpad patří např. barvy, baterie, léky,

kyseliny, lepidla, nádoby od sprejů, motorové oleje, pesticidy,

teploměry, výbojky, zářivky, pneumatiky, atd. 

2) Velkoobjemové kontejnery na komunální odpad budou přista-

veny od dopoledních hodin 5. 11. 2021 do 8. 11. 2021.

Místa přistavení – pozor změna:

n roh ulice Zenklova a Na Hájensku

n v ulici Trnová (původně místo

u obecního úřadu na ulici 

Pražská) 

n v ulici Lesní (původně místo v ulici

K Dubíčku

èAlzaBox
Ve spolupráci s projektovou specialistkou expanze společnosti

Alza, majitelkou Sparku paní Smutnou a obcí Jíloviště, byl zřízen

v prostoru parkoviště současné Restaurace Tři Bratři AlzaBox, který

slouží pro vyzvedávání zásilek zakoupených u společnosti Alza. 

Tak ať slouží!

èWWW stránky Jíloviště 
Ve spolupráci s Honzou Vorlem a jeho firmou jsme upravili 

profilovou fotku na stránkách www.jiloviste.cz
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èProsíme občany, aby:
Sledovali stránky Jíloviště a Facebook, kde jsou

aktuálně zveřejňovány informace o dění v obci,

včetně uzavírek vody, elektřiny a další důležité ži-

votní situace, události a akce v obci a další zajíma-

vosti. 

Pokud jste tak doposud neudělali, přihlašte se

k odběru důležitých informací přes mail či sms.

Stačí vyplnit a osobně či elektronicky odeslat

tento formulář:

Máte-li cokoliv na srdci, napište mi na: 

dlouhy@jiloviste.cz

Vladimír Dlouhý

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. 11. 2021

Grafické zpracování: Mgr. Václav Hraba

Společenská kronika
Pozvání rodiny přijali mnozí občané Jíloviště, mezi nimi i starosta obce Ing. V. Dlouhý, kteří „Myšáka“ dobře znali nebo jim jen pomohl

vyřešit problém týkající se elektřiny či „zvukařiny“. Hezky o něm mluvil jeho bratr, který přesně vystihl jeho povahu. Prchlivý, ale velmi

hodný člověk, ochotný vždy pomoci. Miloval svou chatu,

les kolem ní, byl na Jílovišti šťastný. Tak jsem ho znala i já.

Fatková



Stát rozhodl, že změní typ silnice kolem Jíloviště na dálnici D4. Zní

to celkem neškodně, nicméně to s sebou přináší zásadní změny. Ne-

týkají se jen Jíloviště. K rozhodnutí došlo v rámci studie modernizace

komunikace v celém úseku od Zbraslavi po Řitku. O jaké změny se

jedná? Na dálnici nesmí být stanice autobusu a všechna napojení na

dálnici (nájezdy a sjezdy) i odhlučnění dálnice v úseku obcí musí spl-

ňovat předepsané parametry pro dálnici. 

K rozhodnutí došlo už před několika lety. Ředitelství silnic a dálnic

si k tomu nechalo vypracovat studii, která počítala s uzavřením

všech nevyhovující napojení na dálnici v Jílovišti a svedením tak ve-

škeré tranzitní dopravy z okolních obcí do Jíloviště. Zastávky auto-

busu na dálnici se měly bez náhrady zrušit. Za Motorestem měl být

vybudovaný nový nájezd na dálnici s kruhovým objezdem a nová

(doprovodná) silnice vedoucí podél dálnice od Motorestu na Baně.

Pro tuto novou silnici se měla vykácet značná část lesa vedle dálnice

mezi Jílovištěm a Zbraslaví a zcela tak zničit turistická trasa mezi Jí-

lovištěm a Zbraslaví. Z naší obce se tak bez přehánění měly stát

druhé Lahovice, s kolonami automobilů táhnoucími se od všenor-

ského mostu až po Motorest! Mělo u nás dojít k zásadnímu zhoršení

životního prostředí. Nevyhnutelným důsledkem změn by bylo mno-

honásobné zvýšení hladiny hluku, prachu a zplodin v celém území

obce a enormní bezpečnostní riziko pro obyvatele, především pro

naše děti. 

Nutné si přiznat, že z pohledu Ředitelství silnic a dálnic to bylo na-

prosto nejlevnější a nejjednodušší řešení, které nepotřebovalo od

obce žádnou změnu územního plánu. Vlastně se na to obce ani ne-

muselo ptát.  

Vedení obce, vědomo si negativních dopadů na životní prostředí

v obci, se velmi správně postavilo proti tomuto záměru. Ředitelství

silnic a dálnic následně souhlasilo s tím, že nechá zpracovat jinou

studii, která by brala ohled na místní obyvatele. Na nové studii pra-

covalo několik desítek expertů, kteří ji nyní po několika letech před-

ložili obci. Na rozdíl od původního záměru totiž vyžaduje změnu

územního plánu obce. 

O co ve stručnosti v nové studii jde? Na okraji Jíloviště u všenorského

mostu by měly být vybudovány nové sjezdy a nájezdy v obou smě-

rech dálnice, které by svedly veškerou tranzitní dopravu na dálnici.

Nevyhovující napojení na dálnici za Motorestem by se zavřelo, sjezd

z dálnice u Opel Srba by byl pouze pro autobusy. Nový nájezd na

dálnici pro autobusy ve směru na Prahu by vedl od bývalé stanice

LPG u podjezdu z dálnice. Neoddělitelnou součástí celého projektu

by bylo vybudování kvalitního odhlučnění dálnice (nové odhlučňo-

vací stěny vysoké 5–6 metrů) v celém úseku obce, a to po obou stra-

nách dálnice. Zároveň by se snížila rychlost na dálnici v úseku obce

maximálně na 110 km/h s tím, že na návrh obce je možné snížit rych-

lost až na 90 km/h. 
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Chceme, aby se z naší obce staly druhé Lahovice?
Doprovodná silnice souběžná s dálnicí mezi Zbraslaví a Jílovištěm

by podle nové studie měla vést od přemostění na Baních, pod vysí-

lačem Cukrák, s napojením na sjezd z dálnice u Opel Srba. Podle vy-

jádření Ředitelství silnic a dálnic však není povinnou součástí jejich

studie. Pokud nemá žádný zásadní význam pro místní obyvatele,

potom se zdá být taková silnice zbytečná a není důvod ji proto reali-

zovat. Pokud však nějaký zásadní význam má, potom by bylo dobré

ho vysvětlit. 

Představení nového projektu místním obyvatelům proběhlo ne-

dávno ve dvou kolech. Sešlo se nás přibližně okolo stovky, což je ne-

celých 15 % všech obyvatel Jíloviště. Reakce byly různé. Od těch, co

studii přivítali, až po ty, co se k ní stavěli negativně. Možná jsem

špatně poslouchal, ale od těch, co se k nové studii stavěli negativně,

jsem neslyšel žádný konkrétní návrh řešení, jediný nápad, jak by si

to představovali jinak. Samozřejmě, pokud nepočítám poněkud bi-

zarní nápad postavit obchvat okolo Jíloviště, který by vedl od Zbra-

slavi přes Močidla, okolo Haďáku a někde za Trnovou by se napojil

na dálnici. Tedy jakousi druhou superdálnici okolo Jíloviště. Na se-

tkání občanů převažovala argumentace typu: „Nejlepší by bylo ne-

měnit vůbec nic“, případně „Líbí se mi to tak, jak je to dnes, nechci

žádnou změnu“. Šlo však buď o nepochopení současné situace, nebo

o neochotu vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. K rozhodnutí

o změně typu silnice na dálnici D4 již došlo. Na tom se už nic nemůže

změnit. Nyní se vede diskuse o tom, jak této změně přizpůsobit

místní komunikace, aniž by se musela realizovat původní studie,

která by měla pro obec značně devastující následky. 

Zajímavou alternativou studie, kterou jsem zaznamenal, bylo posu-

nutí napojení na dálnici v obou směrech pro tranzitní dopravu z obcí

Všenory, Líšnice a Trnová úplně mimo Jíloviště – buď k podjezdu

mezi Klíncem a Trnovou, nebo k silnici vedoucí do obce Trnová. Ne-

výhodou je, že bychom přišli o rychlé spojení mezi Jílovištěm a Pra-

hou. Výhody řešení by však byly značné. Jistě to stojí za zvážení.

Nutné si však uvědomit, že okolí podjezdu mezi Trnovou a Klíncem

nepatří pod území Jíloviště a osobně nevidím moc důvodů, proč by

jiná obec měla zájem takový záměr na svém území realizovat, ze-

jména pokud by tím nic nezískala. Území okolo napojení silnice na

Trnovou sice patří pod území Jíloviště, ale náklady na přemostění

dálnice by, předpokládám, byly pro Ředitelství silnic a dálnic ne-

únosně vysoké. Ale možná se mýlím.   

Obec každopádně musí jednat. Proto jsme si všichni zvolili do vedení

obce své zástupce. Musí přijmout řešení, jak nahradit stávající nevy-

hovující napojení na dálnici v obou směrech dálnice a pokud je to

možné, tak i zachovat stávající rychlé autobusové spojení s Prahou.

Jinak Ředitelství silnic a dálnic nezbude nic jiného, než se vrátit ke

své původní, pro obec naprosto katastrofické variantě. 

Ing. Roman Kakos, Jíloviště
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TJ 
JÍLOVIŠTĚ

TJJ A tým - Středočeský kraj 1. A třída, skupina A
Do podzimního kola soutěže 2021/22 vstoupili hráči A týmu 3.
kolem.

TJJ B tým – Praha-západ III. třída, skupina A
Skupina má 14 klubů. 
Hráči zahájili soutěž 2. kolem. Zápas ve Všenorech rozhodly penal-
tové kopy (2:3 pro TJ Jíloviště B).

Praha–západ - Okresní přebor dorostu má pouze jednu skupinu,
ve které se utká mezi sebou 13 klubů. 
Naši chlapci, Hynek Bureš, Jan Dalekorej, Štěpán Joch a Mykola
Stasyuk, hrající ve Všenorském SK, mají složitou pozici mezi
družstvy dorostu. Většina z nich odpovídá totiž věkovou kategorii
starším žákům. S všenorským trenérem Petrem Hanžlíkem byli za-
čátkem srpna na prázdninovém soustředění v Radvanicích v Je-
střebích horách v okrese Trutnov.

Okresní přebor mladších žáků - skupina B
I v této kategorii jsme spojeni s Všenorským SK. Ve skupině je 10
klubů.

den čas utkání hřiště výsledek
2. kolo pá 27. 8. 19:00 TJ Jíloviště B - SK Slavia Jesenice B Jíloviště 3 : 5 (2:1)
3. kolo so 4. 9. 17:00 Všenorský SK - TJ Jíloviště B Všenory 0 : 1 (0:0)
4. kolo pá 10. 9. 19:00 TJ Jíloviště B - TJ Slovan Hradištko Jíloviště 5 : 2 (3:1)
1. kolo st 15. 9. 19:00 TJ Jíloviště B - AFK Radlík Jíloviště 2 : 3 (1:1)
5. kolo ne 19. 9. 16:30 Spartak Průhonice B - TJ Jíloviště B Průhonice 3 : 1 (2:0)
6. kolo pá 24. 9. 19:00 TJ Jíloviště B - FC Jílové B Jíloviště
7. kolo ne 3. 10. 16:00 TJ Viktoria Vestec - TJ Jíloviště B Vestec
8. kolo pá 8. 10. 19:00 TJ Jíloviště B - TJ Slavoj Davle Jíloviště
9. kolo so 16. 10. 15:30 SK Černošice - TJ Jíloviště B Černošice
10. kolo pá 22. 10. 19:00 TJ Jíloviště B - SK Vrané nad Vltavou Jíloviště
11. kolo so 30. 10. 14:00 TJ Okrouhlo - TJ Jíloviště B Okrouhlo
12. kolo pá 5. 11. 19:00 TJ Jíloviště B - SK Pikovice Jíloviště
13. kolo so 13.11. 13:30 TJ Krňany - TJ Jíloviště B Krňany

den čas utkání hřiště výsledek
1. kolo st 15. 9. 16:15 Všenorský SK/TJJ - Sokol Zvole Všenory 5 : 6 (1:2)
2. kolo ne 5. 9. 10:15 SK Olympie D. Břežany Dolní Břežany

- Všenorský SK/TJJ 14 : 0 (10:0)
3. kolo ne 12. 9. 10:15 Všenorský SK/TJJ - SK Roztoky Všenory 0 : 8 (0:3)
4. kolo so 18. 9. 10:30 Sokol Jeneč/TJ Hostivice Jeneč 7 : 0 (3:0)

Všenorský SK/TJJ
5. kolo ne 26. 9. 10:30 Všenorský SK/TJJ - TJ Slovan Hradištko Všenory
13. kolo út 28.9. 16:30 TJ Sokol Tuchoměřice - Všenorský SK/TJJ Tuchoměřice
6. kolo so 2. 10. 10:15 TJ Sokol Č. Újezd B - Všenorský SK/TJJ Červený Újezd
7. kolo ne 10. 10. 10:30 Všenorský SK/TJJ - Všenory

Spartak Žebrák/Komárov 
8. kolo so 16. 10. 10:15 SK Kazín - Všenorský SK/TJJ Kazín
9. kolo zápas nerozepsán
10. kolo ne 31. 10. 10:00 FK Mníšek pod Brdy - Mníšek pod Brdy

Všenorský SK/TJJ
11. kolo ne. 7. 11. 10:30 Všenorsky SK/TJJ - FK Slavoj Řevnice Všenory
12. kolo ne 14. 11. 10:30 Všenorský SK/TJJ - FK Dobříč/SK Nučice Všenory

den čas utkání hřiště výsledek
1. kolo so 4. 9. 10:00 Všenorský SK/TJJ - Jíloviště 1 : 25 (0:10)

TJ Sokol Choteč/SK Třebotov
2. kolo so 11: 9: 15:00 TJ Sokol Čisovice/FK Mníšek - Čísovice 15 : 2 (5:0)

Všenorský SK/TJJ
3. kolo so 18. 9. 10:00 Všenorský SK/TJJ - SK Olympie Břežany B Jíloviště 5 : 12 (4:5) 
4. kolo ne 26: 9. 14:00 TJ Sokol Dobřichovice - Dobřichovice

Všenorský SK/TJJ
5. kolo so 2. 10. 10:00 Všenorský SK/TJJ - FK Slavoj Řevnice Jíloviště
6. kolo ne 10. 10. 14:00FK Jinočany/FK Zbuzany - Všenorský SK/TJJJinočany
7. kolo so 16. 10. 10:00 Všenorský SK/TJJ - FKDobříč/SK Nučice Jíloviště
8. kolo so 23. 10. 10:00 SK Kazín B - Všenorský SK/TJJ Kazín
9. kolo so 30. 10. 10:00 Všenorský SK/TJJ - SK Slavia Drahelčice Jíloviště

den hřiště utkání výsledek

3. kolo pá 13. 8. Jíloviště TJJ - TJ Viktoria Vestec 2 : 4 (1:1)
4. kolo pá 20. 8. Jíloviště TJJ - SK Spartak Příbram 1 : 4 (0:1)
5. kolo ne 29. 8. Mníšek pod Brdy FK Mníšek pod Brdy - TJJ 0 : 4 (0:1) 
6. kolo pá 3. 9. Jíloviště TJJ - TJ Sokol Klecany 1 : 1 (1:1)
7. kolo so 11. 9. Nelahozeves TJ Dynamo Nelahozeves - TJJ 1 : 3 (1:2)
8. kolo so 18. 9. Jíloviště TJJ - SK Doksy 2 : 0 (1:0)

In
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Vzpomínky III. –A mužstvo
Vážení čtenáři, v dnešním závěrečném díle svých vzpomínek na

počátky organizovaného fotbalu na Jílovišti chci přidat pár

střípků z počátků A mužstva, tak, jak mi uvízly v paměti na dobu

dávno minulou. 

Jak jsem již psal v minulé Zvonici, družstva žáků i dorostu prochá-

zela každoroční generační výměnou a starší borci odrostli doros-

teneckému věku. Z tohoto důvodu došlo v sezoně 1979 – 80

k založení družstva mužů. Jeho základem se stali právě bývalí

hráči jílovišťského dorostu, kteří byli posíleni několika staršími

zkušenými hráči, kteří bydleli v obci a blízkém okolí, pár hráčů

bylo i z Dobříše. Hráčů byl k dispozici dostatečný počet, ale

s naším zázemím byl problém. Sice již nějakou dobu jsme na pře-

vlékání měli k dispozici dvě maringotky, které můj otec sehnal

u svého zaměstnavatele, ale chyběla tekoucí voda. Tento problém

byl jednoduše vyřešen několika „kýbly“, které jsme vždy před zá-

pasem přinesli ze sousedních domů. Větší oříšek byly rozměry

naší hrací plochy. Šířka byla dostatečná, ale do minimální délky

90 metrů, která byla potřebná k mistrovským utkáním mužů, jí

pár metrů chybělo. Bylo tedy nutno hřiště na požadovanou délku

prodloužit a i s tímto úkolem jsme se zdárně vypořádali. Během

léta jsme uspořádali několik brigád a směrem k dnešní mateřské

školce hřiště prodloužili. Pak již nic nebránilo tomu, aby se muži

Cosmosu poprvé postavili soupeři ve IV. třídě okresu Praha–

západ. Jelikož jsem věkem do A mužstva ještě nepatřil, sledoval

jsem tento zápas jako divák a je zajímavé, že mi utkvěl v paměti

až do dnešních dní. Prvním naším soupeřem bylo družstvo Davle

B, které působilo v okresních soutěžích už hezkou řádku let. Naše

škvárová hrací plocha byla před zápasem ještě srovnána obecním

traktorem se smykem a čerstvě nalajnována vápnem. Bohužel

těsně před zápasem se spustil prudký déšť a utkání bylo ohro-

ženo. Naštěstí přestalo pršet, ale voda odhalila, že jsme při pro-

dloužení hřiště udělali několik chyb. Na prodloužení jsme použili

příliš hrubý štěrk, no, spíše to bylo kamení, ale hlavně jsme na

novou část navezli málo škváry a ani spád nebyl nejlepší. Výsled-

kem byla obří louže a vystupující kamení na místo škváry. Není

tedy divu, že se soupeři, který byl zvyklý na měkkou trávu na da-

velském hřišti, příliš na hřiště nechtělo. Ale hlavní rozhodčí ne-

kompromisně zadul do píšťalky a hra mohla začít. Naši borci

nastoupili v nových zelenobílých dresech a utkání začalo pěkně

zostra, co chybělo našim hráčům ve zkušenostech, nahradili bo-

jovností a obětavostí. Ve vzpomínkách mi utkvěl například zákrok

Mirka Petříka, který se na Jíloviště přiženil z blízkých Letů, kde hrá-

val za místní klub. Při jednom útoku hostí útočícího hráče tvrdě

poslal do již zmíněné louže, kde se soupeř řádně vymáchal tak,

že již k útočení ztratil chuť. I přes nasazení a obětavost našich

Stojící zleva: Vladimír Tyle, Petr Mráček, Bedřich Šicha, Miloš Čeleda, Jiří Neudörfl, Miroslav Petřík a Ivo Černý
Sedící zleva: Karel Rosenzweig, Josef Neuman, Martin Cvrček a Milan Černý
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chlapců ale první zápas skončil naší prohrou 4:5, ale výkon byl

příslibem do budoucna a hlavní devizou byl fakt, že v nejnižší

třídě nebylo mužstvo ohroženo sestupem a mohlo sbírat zkuše-

nosti, které využilo v následujících sezonách.

Ještě o jednu vzpomínku z premiérové sezony Cosmosu bych se

s Vámi rád podělil. Naším odvěkým a největším rivalem bylo

družstvo ze sousedního Klínce. „Klínečáci“ založili fotbal v obci

mnohem dříve a i podmínky byly v jejich oddíle mnohem lepší

než u nás. Každoročně se drželi v popředí tabulky a měli za sebou

i několik postupů do vyšší třídy. V naší první sezoně opět aspiro-

vali na postup a v prvním zápase na svém hřišti nás porazili. Jak

už jsem zmínil dříve, naše hra se stále zlepšovala a soupeř

z Klínce před odvetou nechtěl nic ponechat náhodě. Ačkoli jsme

na našem hřišti odehráli celou podzimní i část jarní sezony,

v týdnu před nastávajícím derby přijela komise z okresu, aby zjis-

tila, zda naše hřiště vyhovuje hernímu řádu. Bylo naprosto jasné,

odkud vítr vane. Komise vše důležitě kontrolovala, přeměřovala

hřiště a stále hledala nějakou záminku, kvůli které by se zápas

nemohl odehrát a byl by kontumován ve prospěch našeho sou-

peře. A kdo hledá, najde. Slovutná komise konstatovala, že nám

chybí záchody a bez nich se v neděli hrát nebude. Na vyřešení

problému jsme měli pouze pár dní, ale podařilo se. V té době se

právě stavěly okály u dálnice a stavební dělníci nechali na místě

dřevěnou „kadibudku“. Vzali jsme kolečko, možná vozík, to už si

přesně nepamatuji a „kadibudku“ přivezli na hřiště. V jedlovém

hájku, zhruba v místě dnešního asfaltového hřiště, jsme vykopali

jámu a nad ní „kadibudku“ umístili. Kontumace byla zažehnána

a zápas se mohl uskutečnit. Náš soupeř si ale pojistil zápas

vskutku důkladně a pan rozhodčí, jehož jméno si dodnes pama-

tuji, byl opravdu 12. hráčem hostí, inu už tenkrát i v těchto sou-

těžích nebylo vše fér. I přes odvážný výkon naši borci prohráli,

tuším 1:0. Ještě několik zápasů měl náš soused nad námi navrch,

ale potom už nastala doba, kdy jsme mu předchozí porážky vrá-

tili i s úroky. 

Vážení čtenáři, tímto bych chtěl ukončit své vzpomínky na doby,

od nichž uběhlo již téměř půl století. Někteří hráči a funkcionáři

bohužel již nejsou mezi námi, no, vlastně z těch zakládajících

funkcionářů nezbyl už vůbec nikdo, ale jestli nás odněkud sledují,

jistě mají velkou radost, kam se za tu dobu fotbal na Jílovišti po-

sunul. A jedním z důvodů, proč jsem tyto své vzpomínky sepsal,

bylo také to, aby zásluhy těchto obětavých mužů neupadly v za-

pomnění. A ještě jedna malá perlička na závěr. Víte, že přesně

před 35 lety, tj. v roce 1986, jsme na posvícení slavnostně otevírali

nové kabiny, které byly předchůdkyněmi těch dnešních? Někteří

pamětníci si možná ještě na tu slávu vzpomenou.

Přidávám ještě jednu z prvních fotografií A mužstva, zřejmě z roku

1980. Dresy byly zelenobílé, čísla zelená. Z tohoto důvodu jsme

s oblibou provolávali pokřik: „zelenobílí, to se mi líbí, to je ta barva

Cosmosu.“ Trenýrky byly taktéž zelené a velká „frajeřina“ byla na-

žehlená čísla, v té době to měl málokterý tým. Dres doplňovaly

zelené stulpny s černými pruhy.

Vzpomínka
V souvislosti s Vítáním občánků a žáků prvních tříd

mi bylo připomenuto, že u vzniku této milé udá-

losti byla v roce 1999 paní Květa Růžičková.

1. září 2021 uplynulo 100 let od jejího narození

a zaslouží si naši vzpomínku. Žila v Jílovišti od

sedmdesátých let. V prvních porevolučních komu-

nálních volbách v roce 1990 byla zvolena do zastu-

pitelstva obce, kde setrvala po čtyři volební

období. Ve finančním výboru uplatnila své dlouho-

leté pracovní zkušenosti ekonoma velkého pod-

niku a byla velkou oporou tehdejší starostce obce RNDr. Marii

Ulbrichové.

Těšilo ji vše, co přispělo ke zlepšení života občanů,

mrzely ji nepořádky a lidská lhostejnost. Zajímala

se a pracovala i v oblasti sociální a kulturní.  V době,

kdy již v zastupitelstvu obce nebyla, jsem ji navště-

vovala, a vždy se o dění obce velice zajímala.

Po svém úrazu v roce 2014, který ji upoutal na

lůžko, se uchýlila na své rodné Ostravsko (narodila

se v Čeladné), kde dne 20. 5. 2017 zemřela v Do-

mově seniorů Orlová–Lutyně ve věku 95 let.

My, kteří její malou, k stáří přihrbenou postavu pamatujeme, ji stále

ve svých vzpomínkách uchováme. Fatková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Nový školní rok 2021/22 jsme začali s plným sta-

vem kapacity naší školky, t. j. 28 dětí. 4 noví žáčci

se začlenili poměrně rychle, ani slziček mnoho ne-

bylo. A pokud někdo smutnil, hrou s ostatními

dětmi brzy na smutek zapomněl.

Nový školní rok začal programem – adaptace.

Děti, které přišly do školky poprvé, se nejdříve učily znát své jméno,

poznat svou značku v šatně a pomalu si zvykat na chod a řád

školky.

S tím je spojeno i další zářijové téma „Můj kamarád“.

Poznáváme se navzájem a osvojujeme si jména ostat-

ních dětí. Tím, že si spolu hrají, vytváří si mezi sebou

nové společné vazby.

Zopakovali jsme si známé písničky, protože hned

v neděli 12. září 2021 měly děti vystoupení na Vítání

občánků a žáků prvních tříd v Restauraci „Tři Bratři“. Rodiče jich

nepřivedli tolik jako v sobotu 25. září 2021 na Posvícení u hřiště.

To již byl sbor, který bylo slyšet, přestože ozvučení moc nefungo-

valo. Fotoaparáty cvakaly a děti s chutí zpívaly do mikrofonu i bez

něho. 

Učební plán začátku školního roku jsme ve školce přizpůsobili roč-

nímu období – podzimu. Dozrávají jablíčka, hruštičky a další ovoce,

které jsme malovali a vytvářeli. 

S koncem září jsme si i ve školce připomenuli svátek sv. Václava –

knížete, který se později stal symbolem českého státu.

Za kolektiv MŠ Jíloviště, Hana Mašková

Mateřská škola Jíloviště 



Sedmá vycházka – výlet do klíneckých „Pekel“ k sv.
Hubertovi
Protože bylo v plánu navštívit Farmu Klínec, kde měli v pondělí za-

vřeno, uskutečnila se tentokrát vycházka v úterý 3. srpna 2021. 

Autobusem l. 317 odjelo v 13:49 ze zastávky Jíloviště, hl. silnice 7

důchodkyň do zastávky Klínec, hl. silnice. Než jsme ujely ty dvě za-

stávky, přehnala se nad námi dešťová přeháňka. Na zastávce čekaly

dvě další ženy, které došly z jílovišťského Hájenska pěšky. Některé

účastnice šly podchodem na druhou stranu zastávky vůbec po-

prvé. Všechny si však vyzkoušely, jak daleko musí klínečtí občané

na autobus, pokud ten neprojíždí obcí. A těch spojů není mnoho.

Však cestu ke Strakonické lemovalo mnoho zaparkovaných aut. 

Na křižovatce u křížku, který zde byl umístěn v roce 2010 u příleži-

tosti 700 let od první zmínky o Klínci, na nás čekal pan Jaroslav Volf,

klínecký kronikář. Seznámil nás krátce s historií obce, která patřila

královské komoře a první písemná zmínka je z roku 1310. Dozvě-

děly jsme se, že současný křížek je kopií toho původního, který byl

v padesátých letech zničen.

Měl zde významná práva blízký benediktýnský klášter na Ostrově

u Davle. Již roku 1319 však darovala královna Eliška Přemyslovna

Klínec zbraslavskému klášteru i s okolním lesem, kde se těžilo zlato

a polodrahokamy. V lesích okolo Klínce se kdysi také hojně pálily

milíře.

V současnosti má obec kolem 760 obyvatel, kterých vzhledem k vý-

stavbě nových rodinných domů neustále přibývá. Do katastru obce

spadají chatové oblasti Horní Údolí stínů, Pinkousy a Vršky. V těchto

oblastech se nachází přes 160 chat, obec samotná má pak cca 290

rodinných domů.

Podél hřiště a sokolovny, kde trénují v zimě naši malí fotbalisté

a mnozí z Jíloviště pamatují zdejší taneční zábavy, jsme odbočili

vpravo mezi novou zástavbu. Nově vyasfaltovaná ulice pak vedla

pod lesem až na rozcestí za hasičskou zbrojnicí, kde jsme vstoupili

do lesa.

Mírným klesáním podél potůčku, v mapách označeným jako Ko-

rábka, jsme došli až na rozcestí, kde se dalo odbočit vlevo a dojít

na vlakovou zastávku – Klínec. Vlakové spojení není tak četné a je

nyní využíváno spíše chataři – osada Pinkousy na východní straně

Klínce nebo turisty. Vláček jede z Bráníka přes Zbraslav a Měchenice

směrem na Dobříš. 

My jsme se vydali rovně, mírně do kopečka kolem studánky, kde

byly k použití i hrnečky na pití nebo k opláchnutí. To již byl skoro

vidět palouček s dřevěnou sochou sv. Huberta, která zde stojí od

prosince roku 2015. Byla již také „poznamenána“ zájmem turistů

Jelenovi chyběl křížek mezi parohy a sv. Hubert měl v levé ruce ulo-

mený troubicí roh, nazývaný také signální roh. U dřevěného stolu

jsme se občerstvili, vyfotografovali a pak se vydali územím, kde se

v dávných dobách dobývalo zlato, jak jsme se dozvěděli od našeho

průvodce, pana Volfa.

Někdo nahlédl i do sluje, snad pozůstatku po těžbě. Z lesa jsme

vyšli na louku a vydali se k asfaltové silnici, která se klikatí dolů a na-

horu celým Klíncem a kolem hřbitova pokračuje ke Spálenému

mlýnu a dál do Bojova a Čísovic. Z cesty jsme viděli jen věžičku hř-

bitovní kaple.
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Okrašlovací spolek
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Těsně před naším cílem nás dohnal šedivý mrak, který nás pokropil

deštěm. To už jsme se uchýlili pod stříšku sezení na dvorku Klínecké

farmy. Ochutnali jsme kozí i kravské sýry místní výroby a také klo-

básku. Museli jsme se posilnit před výstupem k autobusové za-

stávce, odkud jsme odjížděli po 18:00 hodině domů. U kapličky nás

zaujal ještě ze dřeva vy-

tesaný zvon a upravený

svah nad rybníkem. 

Klubíčko
Tradiční zdobení vánočních perníčků jsme se roz-

hodli vzhledem k epidemiologicky nejisté situaci

i v letošním roce vynechat. 

Plánujeme však tradičně ozdobit vánoční stromek u zvoničky - kap-

ličky sv. Floriána.

o 1. adventní neděli 28. 11. 2021 od 16:00 hodin.

Kdo nestihne přijít, může zavěsit svou ozdobičku kdykoli během

adventu.

Za Okrašlovací spolek obce Jíloviště, Fatková

Mše svatá
byla celebrována P. Janem Dlouhým z Římskokatolické farnosti

v Mníšku pod Brdy v sobotu 21. srpna 2021 v obvyklém čase od

18:00 hodin. 

Farníci zakončili sbírku pro Římskokatolickou farnost v Moravské

Nové Vsi, zasaženou červnovým tornádem, a rozhodli se poslat na

její účet 6 000,- Kč. Finance z tohoto účtu budou použity na nutné

opravy kostela i fary v Moravské Nové Vsi, kaple v Hruškách, pří-

padně budou poskytnuty farníkům v nouzi na opravu jejich po-

škozených domů. 

Do sbírky za účelem pořízení nové oltářní ikony do kapličky v Za-

hořanech a dřevěné sochy sv. Ludmily, jako patronky obce, která

bude umístěna vedle pamětní lípy nedaleko vodojemu, věnovali

1 000,- Kč.

V letošním roce slaví

kaple 100. výročí od své

stavby. Protože se přes

veškerou snahu archi-

vářů nepodařilo dohle-

dat dokumenty k její

původní výstavbě, byla

u příležitosti 1100. výročí smrtí kněžny Ludmily, slavnostně vysvě-

cena v jejím jménu. Bohoslužbu celebroval v sobotu 11. září 2021

emeritní biskup Arcibiskupství Pražského Mons. Karel Herbst.

Říjnová mše svatá

bude celebrována

v kapličce-zvo-

ničce sv. Floriána

v sobotu 23. října

2021 od 18:00

hodin.

Termín  „Vzpo-

mínky na všechny

věrné zesnulé“

bude upřesněn ve

vývěsní skřínce

u kapličky-zvo-

ničky sv. Floriána

a na webových

stránkách obce.

Evangelická bohoslužba
Již potřetí přijela v neděli 28. srpna 2021 farářka ČCE
Mgr. Vendula Glancová z Husova domu ve Hvozdnici

k bohoslužbě v kapličce-zvoničce sv. Floriána. 

Pořad dalších bohoslužeb: 
neděle 24. 10. 2021 od 17:00 hodin 

se zpíváním Hvozdnického smíšeného sboru

1. advent 28. 11. 2021 od 17:00 hodin 
vystoupí Hvozdnický smíšený sbor

24. 12. 2021 od 23:30 hodin
„půlnoční“ s vánočními zpěvy
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Vážení čtenáři Zvonice, děkujeme za kladné ohlasy na náš článek

z minulé Zvonice, kde jsme se Vám stručně představili.

Od uzávěrky minulého čísla jsme uspořádali 2 akce. Dožínky a zá-

jezd na Zemi živitelku do Českých Budějovic. Bohužel s ohledem

na počasí, kdy nám chybělo více teplých dnů, jsme nemohli uspo-

řádat plážovou párty u lípy, která měla obrovský úspěch, a to byla

v plánu i vodní skluzavka. Tak doufáme, že příští rok na „plážovku“

už dojde.

Dožínky 21. 08. 2021

Letos jsme společně se statkem Andresů uspřádali již 3. ročník do-

žínek. Akce je to velmi oblíbená a bylo toho k vidění víc než dost.

Počasí nám jako vždy přálo, a tak nebránilo nic tomu, akci si spo-

lečně skvěle užít.

Technika začala přijíždět už po 13 hod. na louku pod ulicí Hasičská.

Tam probíhalo zdobení veškeré techniky, nemohly chybět ani tolik

oblíbené – vtipné transparenty, které již 3. rok vymýšlel a vyráběl

Radek Moureček. Někteří účastníci měli svůj transparent „na míru“.

Příchozí diváci měli možnost se zapojit do zdobení techniky, také

pro ně bylo připravené občerstvení v podobě alko, i nealko, nechy-

běly sladké zákusky, řízky, cuketové bramboráky, aj. dobroty. K na-

hlédnutí byla také naše „kronika“ – album obsahující fotografie

a popis všech našich akcí.

Zároveň bylo možné přispět na naši akci do kasičky – velmi děku-

jeme všem, kteří nás podpořili a přispěli.

Z nejstarších exponátů bychom zmínili hasičskou Pragu RN, se kte-

rou přijeli mníšečtí hasiči, a historické traktory rodiny Pokorných ze

Všenor. Řadu strojů netvořila jen zemědělská technika, ale i stroje

pomáhající v lesnictví, na zahradách či drobném hospodářství. Ma-

jitelé strojů se přijeli prezentovat na dožínky nejen z naší vesnice

ale i z širokého okolí.

Všechny stroje jsme před

vyjetím na spanilou jízdu

očíslovali a diváci pak měli

možnost zvolit nej-sym-

paťáka jízdy. Trasa byla

stejná jako minulý rok:

jelo se mezi výběhy pro

PŘÁTELÉ OD LÍPY A PÍPY
koně, ul. K Dubíčku, Pražská, a kolem hřbitova až k lípám. Během

cesty jsme míjeli velké množství diváků, kteří čekali na náš konvoj

a mávali. I návštěvníci cukrárny se přidali k mávající euforii.

V polích za hřbitovem čekal na každého účastníka jízdy slalom mezi

balíky slámy, na poli k lípám navíc Fanda Andres ještě připravil

v dráze slalomu velké hupy, kterými projeli jen Ti, kteří na to měli

techniku.

Mile nás překvapil

obrovský zájem lidí,

u lípy jsme napočítali

téměř 100 lidí. Zde

proběhla dosečná,

tedy Fanda Andres

usedl za volant svého

kombajnu a dosekal zbytek obilí a následně vysypal poslední skli-

zenou úrodu z kombajnu do přistaveného valníku.

Po dosečné předali přátelé od lípy a pípy symbolický dožínkový

věnec Fr. Andresovi (pozn.: Dožínkový věnec, předávaný chasou hos-

podáři, měl zvláštní magickou moc, byl symbolem slunce, hojnosti

a plodnosti. Lidé věřili, že je zárukou bohaté úrody v příštím roce, proto

se uchovával v domě až do jarního setí a zrno z něj se přidávalo do

osiva jako požehnání úrody).

U lípy se hlasovalo o nej-sympaťáka spanilé jízdy, k překvapení ví-

těze – spolupořadatele, vyhrál jednoznačně s 23 hlasy Radek Mou-

reček na svém historickém bicyklu – a my víme, že vyhrál

oprávněně! Na druhém místě skončila Praga RN mníšeckých hasičů

a na třetím místě se umístnil Denis Smondrk ze Slovenska s Laka-

tošem. 

První tři umístnění dostali medaili a také něco tekutého. Všichni

účastníci dožínek dostali pamětní list.

Na závěr proběhlo společné focení všech účastníků i diváků u lípy.

Někteří se rozjeli do svých domovů, Ti co chtěli a přijali pozvání

Fandy Andrese na něco k zakousnutí a zapití, ještě pokračovali ve

veselení. A abychom se všichni dobře bavili, nemohla chybět har-

monika, náš harmonikář Milan Bartošík.
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PŘÁTELÉ OD LÍPY A PÍPY

Pár čísel pro porovnání:

1. ročník dožínek byl 3. 8. 2019, vystaveno bylo 18 ks techniky

2. ročník dožínek byl 8. 8. 2020, vystaveno bylo 28 ks techniky

3. ročník dožínek byl 21. 8. 2021, vystaveno bylo 33 ks techniky

Závěrem bychom velmi rádi poděkovali všem, kteří nás podpořili:

diváci, kteří přišli na louku u startu, diváci kteří stáli po trase spanilé

jízdy a diváci kteří přišli k lípě, Městské policii Řevnice za doprovod

během spanilé jízdy, obci Jíloviště za podporu a hlavně Fandovi

Andresovi, bez kterého by dožínky vůbec nebyly.

Těšíme se na příští 4. ročník!

Pozn: Jako každým rokem vybereme nejzajímavější fotografie a ne-

cháme vytisknout měsíční závěsný kalendář formátu A4. V případě

zájmu o kalendář nás můžete kontaktovat: prateleodlipyapipy@

seznam.cz. Cena bývá cca 150,- Kč. 

Zájezd na Zemi živitelku 27. 8. 2021
Zážitková agentura

Špamour pro nás třetí

rok uspořádala zájezd

na Zemi živitelku

(pozn.: vloni byla vý-

stava Země živitelka

kvůli Covidu zru-

šena).

Část účastníků zá-

jezdu z Jíloviště měla

sraz tradičně u statku

Andresů, tentokrát již

v 7:00 hod., nastou-

pila do již částečně

zaplněného autobu-

su z okolních obcí.

Během cesty se o nás tradičně staraly hostesky Karel&Karel (Radek

Moureček a Karel Špaček), tentokrát měly na sobě silonové zástě-

ry, které pořídily na předloňské Živitelce. Každý měl i jmenovku 

doplněnou o obrázek svého příjmení.

K jídlu se během cesty podávalo opět to, co kdo  z účastníků přinesl:

řízky na několik způsobů, sekaná, klobásy, smaženky, chléb se sád-

lem, miniškvarkovky, párečky v listovém těstě, velký úspěch měly

pečené sýry s provensálským kořením. K pití bylo tradičně alko i ne-

alko, čaj s medem a káva.

Nemohla chybět ani tolik oblíbená tombola, kterou jsme zavedli

na prvním vánočním výletu, a měla takový úspěch, že ji děláme při

každém výletě. Každý účastník přinese 1 věc do tomboly, všechny

věci se očíslují a každý si pak vylosuje svou výhru.

Tradičně jsme měli již koupené vstupenky dopředu, takže jsme se

nemuseli zdržovat ve frontě u pokladny. Ač předpovědi počasí ne-

byly nikterak optimistické, počasí nám nakonec přálo a kromě 2

přeháněk nám svítilo sluníčko.

Každý si na veletrhu našel to své, někoho zajímala zemědělská

technika, jiné zvířata, jiní se brzy usadili v pivovarské zahradě, kde

27. 8. 2021 probíhal den regionálních stanic českého rozhlasu.

Takže místo tradiční dechovky bylo k poslechu mnoho populárních

zpěváků a zpěvaček např.: Marcel Zmožek, Leona Machálková,

Pavel Vítek, Duo Kamélie, Petra Janů a mnoho dalších. Sraz u auto-

busu k odjezdu jsme měli v 16 hod., takže času bylo dostatek.

I na zpáteční cestě jsme měli dostatek občerstvení a hostesky se

nám plně věnovaly. Výlet se nám opět vydařil a jen pro zajímavost

– nejmladšímu účastníkovi výletu byly 2 roky a nejstaršímu 80 let. 

Závěrem děkujeme Špamouru za zajištění výletu a Honzovi Mo-

ravcovi z Čisovic, že nás opět bezpečně dovezl do cíle.

Za přátele od lípy a pípy Miluše Kyptová
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SDH a JSDH JÍLOVIŠTĚ

SDH: Sbor dobrovolných hasičů je občanské sdružení, jehož čle-

nové pořádají a zúčastňují soutěží v požárním sportu, pořádají

různé kulturní a sportovní akce, např. dlabání dýní, výroba advent-

ních věnců, předpůlnoční setkání, pálení čarodějnic, turnaje ve stol-

ním tenisu). Ve spolupráci s obecním úřadem, např. závod veteránů

Zbraslav – Jíloviště, posvícení, rozsvícení vánočního stromečku

a mnoho dalších).

JSDH: Zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů je obec.

Naše jednotka je zařazena v kategorii JPO III/2, což znamená, že za-

sahujeme i mimo katastr naší obce. Mezi nejčastější zásahy patří

požáry a odstraňování následků přírodních jevů.

AKCE DO KONCE ROKU 2021

30. 10. 2021 15 h (sobota) 
Halloween (dlabání dýní a lampiónový průvod) v hasičské zbrojnici

27. 11. 2021 15 h (sobota) 
Vánoční tvoření (výroba věnců a ozdob) v hasičské zbrojnici

28. 11. 2021 17 h (neděle) 
Rozsvícení vánočního stromečku u hasičské zbrojnice

24. 12. 2021 23 h (pátek) 
Předpůlnoční u kapličky sv.Floriána 

26. 12. 2021 10 h (neděle) 
Vánoční turnaj ve stolním tenise v Restauraci Tři Bratři

Sbor dobrovolných hasičů
KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

KDO JSME: Jsme skupina mladých lidí ve věku od 3 let, nad-

šenci nejen pro hasičinu a aktivity s ní spojené.

CO DĚLÁME: Pořádáme výlety i vícedenní akce zaměřené

nejen na hasičinu, ale i na hry, soutěže a celkový rozvoj osob-

nosti. Soutěžíme ve hře Plamen, v uzlovačkách a ve štafetách

s ostatními SDH na okrese, v kraji, i mimo něj. 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM: Kdokoliv ve věku od tří let, ale

věk není podmínkou, důležitý je hlavně týmový duch, zápal

a touha něco se naučit. Pro starší nad 15 let bychom rádi se-

stavili družstvo dorostenců.

KDE SE SCHÁZÍME: Kromě letních prázdnin plánujeme

schůzky každý pátek od 17:30 hodin v hasičské zbrojnici, na

adrese Pražská 110 na Jílovišti. Náplní schůzek jsou přípravy

na soutěže, hry a týmová práce v kolektivu. Když je hezké po-

časí, trávíme většinu schůzek venku, kde zdokonalujeme své

dovednosti.

Nábor do kolektivu mladých hasičů bude
probíhat v říjnu 2021.

BLIŽŠÍ INFORMACE najdete na: hasici.jiloviste.cz

facebook/hasicijiloviste

email: hasici.jiloviste@seznam.cz
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VOLBY

Právo volit do Poslanecké sněmovny 
- § 1 odst. 7, § 2 zákona o volbách do Parlamentu ČR

Voličem do Poslanecké sněmovny je:
n státní občan České republiky
n který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny však nemůže volič,
u něhož nastala překážka ve výkonu volebního práva:
n omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (dále

jen “karanténa“)
n omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Poznámka:
Ve volbách do Poslanecké sněmovny NEVOLÍ cizí státní přísluš-
níci; právo volit do Poslanecké sněmovny má pouze státní občan
České republiky, který splňuje výše uvedené podmínky.

Občan České republiky, který nemá trvalý pobyt na území České
republiky, může volit, pokud je zapsán ve zvláštním seznamu vo-
ličů vedeném zastupitelským úřadem; o tento zápis musí na za-
stupitelském úřadě příslušném podle místa bydliště v zahraničí
včas požádat (viz Přehled termínů a lhůt). Hlasovat pak může na
zastupitelském úřadě, kde je v seznamu voličů zapsán, nebo
může u tohoto zastupitelského úřadu požádat o vydání volič-
ského průkazu, se kterým je pak možné hlasovat v kterékoli vo-
lební místnosti na území České republiky nebo v zahraničí. Pokud
občan s ukončeným trvalým pobytem v České republice není za-
psán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, ne-
může své právo volit realizovat, neboť nesplnil podmínky
stanovené příslušným zákonem. Zapsat takového občana do stá-
lého seznamu voličů není možné, neboť stálý seznam voličů vede
obecní úřad podle § 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev
obcí pouze pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému
pobytu.

Zásady hlasování
- § 19 zákona o volbách do Parlamentu

n každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné
n voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v po-

řadí, v jakém se dostavili do volební místnosti 
n volič po příchodu do volební místnosti vždy musí prokázat

svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatic-
kým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním
průkazem.

Poznámka: 
1. Doklady prokazující totožnost musí být platné. 

Volby do Poslanecké sněmovny 2021
2. Totožnost musí být ověřena u každého voliče.
3. Občanský průkaz s ustřiženým rohem – viz metodika MV ke zto-
tožňování voličů, kteří se do volební místnosti dostaví s občanským
průkazem s oddělenou vyznačenou částí (tzv. odstřiženým rohem)

I.
Volič se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem

a nemá trvalý pobyt v daném okrsku
n okrsková volební komise dopíše voliče do výpisu ze zvláštního

seznamu a voličský průkaz připojí k výpisu ze zvláštního se-
znamu voličů.

n POZOR – voliči, který má trvalý pobyt mimo Středočeský kraj
je potřeba vydat sadu hlasovacích lístků – stává se, že si volič
přinese hlasovací lístek ze „svého kraje“, ale takovýto hlasovací
lístek je neplatný – viz vzory hlasovacích lístků vyvěšené ve vo-
lební místnosti.

II.
Volič se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem

a má trvalý pobyt v daném okrsku
n u tohoto voliče je ve výpisu ze stálého seznamu poznámka

o vydání voličského průkazu
n okrsková volební komise poznámku o vydání voličského prů-

kazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého se-
znamu voličů.

III.
Volič není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a prokáže

své právo hlasovat ve volebním okrsku
n pokud ve dnech voleb volič není zapsán ve výpisu ze stálého

seznamu voličů a předloží doklad prokazující právo hlasovat
v daném volebním okrsku, okrsková volební komise jej dopíše
do výpisu ze stálého seznamu (doklady potvrzující právo hlaso-
vat v daném volebním okrsku jsou občanský průkaz nebo občan-
ský průkaz s ustřiženým rohem s potvrzením o změně místa
trvalého pobytu)

n pokud ve dnech voleb volič předloží okrskové volební komisi
potvrzení zastupitelského úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního se-
znamu vedeného zastupitelským úřadem (volič byl v minulosti
vyškrtnut ze stálého seznamu z důvodu zápisu tohoto voliče
do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v za-
hraničí), okrsková volební komise jej zapíše do výpisu ze stá-
lého seznamu voličů a k výpisu ze stálého seznamu připojí
potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeného zastu-
pitelským úřadem.

Okrsková volební komise N E U M O Ž N Í hlasování voliči, který:
n neprokáže svou totožnost a státní občanství ČR
n se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
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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

lístků (volby se konají tajným hlasováním - § 1 odst. 2 zákona
o volbách do Parlamentu ČR).

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu volič
obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku; na
žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škr-
tané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být
nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební
komise.

S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen
okrskové volební komise, aby za něho v souladu s jeho pokyny
hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.

Způsob hlasování
- § 19a a § 39 zákona o volbách do Parlamentu

n po obdržení úřední obálky (popřípadě hlasovacích lístků)
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků

n v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič
do úřední obálky 1 hlasovací lístek; na hlasovacím lístku, který
vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořa-
dového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlaso-
vacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost; jiné
písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hla-
sovacího lístku vliv (§ 39 zákona o volbách do Parlamentu ČR)

n po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
volič vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky

n za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím
lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise.


