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èÚprava střednědobého výhledu
rozpočtu obce Jíloviště na roky
2022 – 24 a výhled na roky 
2023 – 25

Na základě nerealizované plánované investice

zklidnění dopravy na Pražské a Všenorské ulici

a vzhledem k nižším realizovaným cenám vy-

soutěžených zakázek jsme upravili výhled roz-

počtu na letošní rok. Současně jsme schválili

střednědobý výhled na roky 2023 – 25, a to i na základě predikce

firmy City Finance a MFČR.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE 
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITEL-

STVA:
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Vážení spoluobčané,

na začátek mi dovolte poděkovat všem spolu-

občanům, kteří se zúčastnili komunálních a se-

nátních voleb a v případě komunálních voleb je

neodradila ani skutečnost, že byla jenom jedna

kandidátka. Vaši účast ve volbách bereme my,

zastupitelé, jako vyjádření podpory naší vyko-

nané práce pro obec a zároveň povzbuzení na

správu obce na následující čtyři roky.

Díky jediné kandidátce, a sice nezávislého sdru-

žení kandidátů Jíloviště pro občany, bylo všech

jejích 9 členů zvoleno do zastupitelstva obce pro

následující volební období. Pokračující členové zastupitelstva

budou moci navázat na zkušenosti, získané jejich působením

v posledních osmi letech, nové zastupitelce pak přeji, aby se efek-

tivně zapojila do práce pro obec a co nejrychleji si osvojila pravidla

a povinnosti, které s výkonem funkce zastupitelky souvisí.

Velmi se povedlo otevírání veřejného sportoviště 19. 8. 2022 , které

obec pořádala společně s hasiči a fotbalisty, kteří slavili odložené

45. výročí založení klubu TJ Jíloviště. Září je v Jílovišti tradičně bo-

haté na kulturní akce. Uskutečnil se 55. ročník tradičního Závodu

historických vozidel Zbraslav – Jíloviště, proběhlo tradiční vítání

občánků za velké účasti nejen rodičů, ale i babiček a dědečků,

a dobré počasí přálo i Svatováclavskému posvícení.

Těším se na setkání s vámi na tradičním rozsvěcení vánočního

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

neděli, připadá již na 27.11. a bude se konat od 17 hod. Ve stejný

den se bude pravděpodobně konat i evangelická mše v kapličce.

Slovo starosty



èPredikce daňových příjmů + mnoholetá statistika
V souvislosti s turbulentní hospodářskou situací, zaviněnou tento-

krát zhroucením trhu s energiemi a válkou na Ukrajině a rovněž opě-

tovnou změnou metodiky výpočtu RUD (rozpočtové určení daní)

a tudíž se změnou struktury předpokládaných příjmů, si obec ne-

chala od firmy Cityfinance opětovně zpracovat jejich predikci včetně

mnohaletých statistik a výhledem na další roky.

Predikce vychází z:

n nejnovějších čísel MFČR, se kterými pracuje také

návrh státního rozpočtu na rok 2023.

n čerstvých predikcí Cityfinance a MF

V materiálu nalezneme také dopady ekonomiky do da-

ňových příjmů tohoto roku 2022 dle MFČR. V materiálu

jsou jak predikce MF ČR, tak predikce Cityfinance, která

se tentokrát příliš neliší od ministerské.

Z predikce pro hospodaření Jíloviště vyplývá letošní do-

držení daňových příjmů. Výhled na rok 2023 sice předpo-

kládá zvýšení příjmů o cca 2 mil. Kč, ale k výraznému nárůstu

dojde i na straně výdajů, a to jak díky inflaci, tak díky vyšším

cenám energií a s tím souvisejícími cenami ostatních vstupů.

Zajímavý je okamžitý finanční potenciál samosprávy v tis. Kč (Pro-

vozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech

předchozího roku.) Např. v roce 2011 byl na úrovni 5 mil. Kč, v po-

sledních čtyřech letech se pohybuje kolem 16 mil. Kč (je to částka,

na kterou by se obec mohla bezpečně zadlužit).

Obec si udržuje příznivé provozní saldo, od

roku 2014, kdy Jíloviště pro občany poprvé

uspělo ve volbách do obecního zastupitel-

stva až do letošního roku, se pohybuje pro-

vozní saldo na úrovni 42 – 49 %. Znamená

to, že nám na investice zbývá o cca 18 % víc

prostředků, než je republikový průměr. Na

rok 2023 je předpoklad použitelných pro-

středků na investice cca 7 mil- Kč za rok 

(záleží na dotacích atd.), musíme ovšem

počítat se vzrůstem nákladů na manda-

torní výdaje, takže skutečnost bude asi

nižší.

Pozitivní pro příjmy obce je i zvy-

šující se počet trvale hlášených

občanů v obci, kterých je aktu-

álně 727. 

Celkové hodnocení je -2, což zna-

mená nejlepší na stupnici od -2

(nejlepší) po +11 (nejhorší). Ana-

lýza dokládá vzorné hospodaření

obce a bude podkladem pro se-

stavení rozpočtu na rok 2023. 

SLOVO STAROSTY
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èDokončení veřejného sportoviště
Po skončení závodu veteránů, byla hned 5. 9. 2022 zahájena po-

slední část úpravy veřejného sportoviště, a sice vysazení trávníku

a instalace závlahy. Její realizaci brzdí nepříznivé počasí, ale než bu-

dete číst tuto Zvonici, bude hotovo. Občané se svými dětmi si tak

budou moci užít ještě posledních pár podzimních týdnů na spor-

tovišti před uzavřením v zimě. Máme ale velkou prosbu: Prosíme,

nevstupujte na části sportoviště, které budou osety trávou. Děku-

jeme.

èProběhl 4. ročník spanilé jízdy
– Dožínky 2022

Dne 20. 8 .2020 – tedy v předvečer 54. vý-

ročí vpádu sovětských vojsk do ČR, pod patronací rodiny Andresů,

proběhl 4. ročník spanilé jízdy zemědělských strojů, hlavně traktorů

- Dožínky 2022. Letos spanilé jízdě nepřálo počasí. Jízda začala

v prostoru bývalého kravína na konci ulice Hasičská a pokračovala

přes ulici Pražská pod Všenorský most a zpět. Na pole se tentokrát

kvůli počasí nejelo… Akce proběhla ve spolupráci s obcí, která za-

jistila asistenci naší Městské policie a nezpůsobila tak žádné do-

pravní 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 Klaudie Bradáčová z Trnové, která je v naší MŠ již

druhým rokem.

První dítě ve školce i zaměstnanci školky obdrželi od obce malé po-

zornosti.

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 poz-

naly nové kamarády. Věříme, že se dětem bude líbit na novém spor-

tovišti, kam mají přímý vstup upravenou cestičkou přes branku.

INFORMACE Z OBCE



Kolektivu MŠ s novou posilou pí Velasovou,

přejeme pak radostnou práci s dětmi

èVítání občánků a žáků prvních tříd
v Jílovišti

Tradičně jsme přivítali nové občánky a žáky prvních

tříd, tentokrát v Restauraci Pod Lesem. Akce se ko-

nala v neděli 11. 9. 2022 a měla již své 24. pokračo-

vání. Všem novým občánkům a školákům jsme

popřáli hodně štěstí, úspěchů a spokojený život v Jí-

lovišti. Do programu se zapojily děti z mateřské školy.

Zejména bylo dojemné, že někteří rodiče, kteří byli

sami vítanými prvňáky v roce 1999 v hasičské zbroj-

nici, dnes přišli se svými dětmi!

Navíc děti, které jsme vítali jako miminka, prošly již

naší MŠ a dnes jdou do první třídy.
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Od obce obdrželi rodiče miminek a ško-

láci praktické dárky a pamětní listy. Rád

bych poděkoval kolektivu Restaurace Pod

Lesem za vzornou přípravu celé akce a za

zajištění občerstvení pro malé Jílovišťáky

a jejich rodiče. A děkujeme paní Kortá-

nové za chutné sladkosti z její Cukrárny

Stáňa, po kterých se jen zaprášilo.
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èZávod Zbraslav – Jíloviště
Již pošesté se dojezd spanilou jízdou a vyhlá-

šení výsledku tradičního Závodu historických

veteránů Zbraslav – Jíloviště konal v Jílovišti,

zase u Lípy republiky. Letos již potřetí pro-

běhla přehlídka automobilů a vyhlášení vý-

sledků na ploše budoucího veřejného

sportoviště.

Všech cca 100 historických vozidel přijelo

v odpoledních hodinách dne 3. 9. 2022 do

cílové brány u Lípy republiky, kde byl již

připraven stánek s občerstvením zajištěný

hasiči Jíloviště. V cíli byly vozy přivítány,

stejně jako v minulém roce, souborem

Pražské mažoretky. Po průjezdu cílovou

bránou zaparkovala auta na ploše budou-

cího veřejného sportoviště. Večerní pohoš-

tění letos zajišťovala Restaurace Tři Bratři.

Zde si mohli návštěvníci auta prohlédnout,

zúčastnit se hlasování o nejkrásnějšího ve-

terána, připraveno bylo i občerstvení a do-

provodná hudba, které zajišťovali hasiči.
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Popáté se uskutečnilo hlaso-

vání všech přítomných náv-

štěvníků o putovní pohár

obce Jíloviště, vítěz obdržel

repliku velkého putovního

poháru, který je uložen na

OÚ. Děkujeme všem divá-

kům a účastníkům přehlídky

za účast na hlasování.

Vítězem 55. ročníku Závodu Zbraslav – Jíloviště o pohár obce Jílo-

viště se stal automobil s číslem 163–Lagonda M45 z roku 1934 s ři-

dičem Jaroslavem Koníčkem. Z hlasujících byl odměněn Fanda

Andres - gratulujeme.

Absolutním vítězem Závodu jízdy pravidelnosti do vrchu Zbraslav

– Jíloviště o pohár Elišky Junkové se stal Václav Matoušek s Fordem

A z roku 1930.

Zbraslav – Jíloviště aneb trochu historie (zdroj – Wikipedie)

Český klub automobilistů a Český klub motocyklistů zorganizoval

nedaleko Prahy první rychlostní automobilový a motocyklový

závod do vrchu. Jako trať byla zvolena část silnice z Prahy směrem

na Dobříš. Trať 5,6 km dlouhá vedla ze Zbraslavského náměstí

(203 m n. m.) přes Špýchar (největší stoupání 9 %), metalurgickou

zatáčkou do osady Baně, kolem "Velitelského pahorku" se zatáčkou

tvaru S a pak stoupající rovinkou až k Cukráku (396 m n. m.) nedaleko

obce Jíloviště. Výškový rozdíl mezi startem a cílem činil 192,9 m,

průměrné stoupání celé trati bylo 3,5 %. "Zbraslav – Jíloviště jest

naším Semmeringem", napsaly Ná-

rodní listy v roce 1908.

V roce 1930 bylo poprvé uspořá-

dáno Mistrovství Evropy v závodech

automobilů do vrchu. Již tradiční závod Zbraslav – Jíloviště dostal

od mezinárodní automobilové federace AIACR (dnes FIA) čestnou

možnost toto mistrovství 11. května 1930 zahájit. Mistrovství Ev-

ropy v závodech do vrchu se koná do dnešních dob.

Roku 1931 se jel závod na trati ze Zbraslavi k Jílovišti naposledy.

Pořadatelem tohoto závodu byl Autoklub Republiky Českosloven-

ské (AKRČs), který se "přetahoval" o prestiž a o účast v seriálu

Mistrovství Evropy se závodem Ecce Homo ve Šternberku, který

pořádal konkurenční Moravskoslezský automobilový klub MSAC

(Mährisch-Schlesischer Automobil Club). Výsledkem těchto tahanic

bylo, že se v Československu žádný závod "evropského mistrovství"

dlouhá léta nekonal. Na straně druhé je nutno přiznat, že trať ve-

doucí ulicemi města není bezpečná a že proti pořádání závodu byli

mnozí obyvatelé bydlící v okolí trati.

Až po 50 letech se konal v tuzemsku podnik Mistrovství Evropy

v závodech automobilů do vrchu. Bylo to na trati Ecce Homo ve

Šternberku v roce 1981.

1. ročník 1908

Návštěva hostí na prvním závodu konaném 25. března 1908, v je-

jichž čele stál arcivévoda Karel František Josef, starosta král. Prahy

dr. Karel Groš, šlechta, generalita a přední pražské kruhy společen-

ské, byla obrovská. Časopis Světozor se dokonce odvážil k vyjá-

dření: "Automobilové závody, pravá sváteční událost našeho

sportu, dlouho budou pamatovány k radosti a pýše celého českého

světa sportovního a závisti všemohoucí, nám tak nepřející, Vídně!"

Závodu se zúčastnilo 17 motocyklů a 16 automobilů (z toho 4 zá-
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na Špýcharu a narazil přímo na patník. Po převozu do nemocnice

podlehl těžkým zraněním. Nedělnímu závodu, který se odehrál

před zraky 100 000 diváků, zprvu nepřálo počasí. Déšť ustal až na

konec národního závodu 59 startujících), ale mezinárodní závod

(56 startujících) už se jel za sucha. Zájem se soustřeďoval opět na

souboj Rudolfa Caraccioly a Hanse Stucka, ale aspirantů na vítězství

bylo více. Prvních 6 závodníků se dostalo pod 3 minuty v pořadí:

Stuck 2:45,7 Austro Daimler, Liefert 2:49,8 Austro Daimler, Caracci-

ola 2:52,7 Mercedes Benz (vítěz kategorie sportovních vozů), Laszlo

Hartmann 2:55,5 Bugatti, hrabě Max Arco-Zinneberg 2:55,6 Mer-

cedes Benz a von Morgen 2:56,3 Bugatti (první vítěz na Masarykově

okruhu). Stuck svým časem o desetinu překonal svůj čas z roku

1929, za což obdržel 20 000 Kč, a vytvořil tak nový traťový rekord.

Z československých jezdců se dobře prosadil "Hýta" (Jiři Kristián

Lobkowicz) v čase 3:04,3 min, vítěz závodních vozů do 2000 cm³

na Bugatti T35C (celkově na 7. místě) a Jindřich Knapp na Walter

Super 6B v čase 3:05,6 min, třetí v závodních vozech do 5000 cm³

(a celkově 8.). Knappův Walter byl označen za nejrychlejší česko-

slovenský vůz, který kdy byl postaven. Knapp za svůj výkon získal

stříbrný pohár sportovní komise AKRČs.

V premiérovém ročníku 1930 se stali prvními mistry Evropy Hans

Stuck - Austro Daimler (sk. závodních vozů) a Rudolf Caracciola -

Mercedes (sk. sportovních vozů).

Novodobý závod Zbraslav – Jíloviště pořádá Veteran Car Club

Praha od roku 1967. Prvního, obnoveného ročníku, se zúčastnilo

asi 60 vozidel, z části ještě používaných k běžnému provozu a ne-

renovovaných, hodnotila se odchylka od zvolené průměrné rych-

losti. Pořádání jízdy podpořili pamětníci, paní Eliška Junková

věnovala putovní pohár pro nejúspěšnějšího účastníka na vozidle

československé výroby, mezi účastníky byl ing. Jaroslav Hausman

(dříve závodil na vo-

zech Walter Junior SS

a tehdy byl šéfredak-

torem Světa motorů)

na MG a Jindřich

Knapp (dříve tovární

jezdec Walter), v ně-

kterých ročnících byl

startérem ing. Jan

Křivka (dlouholetý šéfkonstruktér Jawy a funkcionář Mezinárodní

federace motocyklistů FIM. 

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 4. 9. 2022 dopoledne.

vodní).] Nejlepšího výkonu při této premiéře docílil Oplův vůz typu

Opel-Beyschlag[7] Grand Prix řízen Carlem Jörnsem z Rüsselheimu.

Jeho hodinový průměr 84,26 km/h byl tehdy ohromující, dosáhl

času 3:55,4 min. V třídě cestovních motocyklů obsahu válců do 

0,6 litru sklidil ovoce své neúnavné práce a skutečné lásky k moto-

rovým dvoukolkám smíchovský konstruktér Josef Walter, když jeho

stroj, řízený obratným E. Ladem, nejen dobyl vítězství kategorie,

nýbrž docílil i nejlepšího času cestovních motorek vůbec (kat. II).

Nejlepšího času 4:24,4 min. v motorových kolech do 65 kg dosáhl

jezdec Eliška na závodním motocyklu Laurin & Klement (kat. I).

V automobilech ve třídě do 2 l zvítězil hrabě Saša Kolowrat (5:58,6

min) na čtyřválcovém voze Laurin & Klement.

9. ročník 1925

Start 9. ročníku byl stanoven na 13. dubna, opět pořádný zároveň

s Mezinárodní výstavou automobilů v Praze. K závodu došlo na 100

přihlášek. Hlavní zájem tohoto ročníku se soustředil na věhlasného

Francouze Alberta Diva s továrním vozem Delage. V nově zavedené

kategorii sportovních vozů se poprvé za volantem objevuje žena,

později velice známá Eliška Junková. V tomto roce se Eliška Jun-

ková umístila s Bugatti T30 na prvním místě v kategorii II. ve

třídě do 2000 cm³ a vytvořila nový rekord této kategorie. V cel-

kovém pořadí se na 1. místě umístil již zmiňovaný Albert Divo na

pětilitrovém voze Delage "Sprint II", vytvořil nový rekord tratě v do-

saženém čase 3:01,1 min a obdržel za překonání rekordu "obvy-

klých" 20 000 Kč. V kategorii závodních vozů 2000-3000 cm3 zvítězil

Jindřich Knapp na "raceru" Walter 0 s novým motorem o objemu

válců 2368 cm³, když zlepšil svůj čas z roku 1924 o 14 sekund na

3:19,8 min. a opět se stal nejrychlejším závodníkem na stroji česko-

slovenské výroby. Čeněk Junek s novým vozem Bugatti Type 35 vy-

hrál třídu závodních vozů do 2 l objemu válců a celkově skončil na

2. místě za "božským" Francouzem Albertem Divem. Vítězem ka-

tegorie motocyklů se stal kpt. Vladimír Kučka na stroji Brough Su-

perior, za dosažený, rekordní čas 3:09,1 min obdržel i on

stanovenou prémii (5000 Kč).

13. ročník 1930
Knapp s Vojířem
na Walter Super 6B 
při tréninku na
Zbraslav – Jíloviště
(1930)

Tímto ročníkem

zbraslavského zá-

vodu bylo zahájeno první Mistrovství Evropy v závodech automo-

bilů do vrchu, které uspořádala AIACR (Association Internationale

des Automobiles – Clubs Reconnus, předchůdce FIA). I tento ročník

měl tragickou předehru. Držitel traťového rekordu motocyklů

z roku 1929 Stegmann hned první den tréninků havaroval v zatáčce
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Věřím, že tuto úspěšnou akci za rok zopakujeme a při příležitosti

56. ročníku závodu Zbraslav – Jíloviště přivezeme auta opět v so-

botu do Jíloviště. 

èTradiční Posvícení
Proběhlo tradiční Posvícení, které návštěvníky netradičně vítalo

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

svícení ve spolupráci se sportovci Jíloviště na Stadionu J. Nekoly st.

A přálo i počasí!!! Akce se zúčastnilo odhadem 150 diváků. Posví-

cením provázel velmi zdatně a s humorem již tradičně pan Petr Jan-

čařík, k poslechu i k tanci hrály skupiny: Otavanka, Country rock

and Blues a na večerní zábavě pan Pepa Doškář s diskotékou. Pro-

gram obohatilo vystoupení dětí z naší jílovišťské mateřské školky.

Nechyběly doprovodné stánky s nabídkou vína, grilovaného masa

a uzenin, guláše, výbornými mošty

z Tátova sadu Líšnice, výborných pa-

lačinek a kávy, párku v rohlíku, cu-

krové vaty, koláčků, stánek se

šperky, kde si děti mohly sestavit

vlastní šperk, nechyběl skákací hrad

pro děti, malování na obličej, dome-

ček s kuličkami a připravena byla

i tradiční tombola. Zpestřením byl

stánek Fanouše Andrese s nabídkou

originálních kovářských výrobků.

Druhý den pokračovalo Posvícení akcí „Lípáků“, kteří pro spoluob-

čany, kteří si před dům umístili koláček, zahráli písničku dle přání,

a Sousedská v Motorestu Jíloviště. V pondělí pak karban mariáše

v Motorestu a Pod Lesem.

Připomněli jsme si rovněž čtyřleté výročí od sázení lípy k 100. výročí

vzniku ČR.
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Zpestřením byl veterán Jaguar E-type z roku 1961, který si zahrál

v seriálu kapitán Exner s Michalem Dlouhým.

Tradičně byl dražen obraz Františka Ringo Čecha, který jej i osobně

podepsal – Basket ever. Výtěžek z dražby je příjmem obce Jíloviště

a bude použit na úhradu nákladů spojených s pořádáním Posví-

cení.

Poděkování:
Za obec Jíloviště a za pořádající TJ Jíloviště děkujeme

všem sponzorům Posvícení za jejich finanční příspěvky
nebo příspěvky do tombol, jakož i všem dobrovolníkům,

kteří se na akci podíleli.

Zvláštní poděkování patří Pepemu Sršňovi za zajištění
bezchybného ozvučení, které poskytl jako sponzorský

dar. Díky moc, Pepe !

DĚKUJEME SPONZORŮM 
POSVÍCENÍ A TOMBOLY 

JÍLOVIŠŤSKÉHO POSVÍCENÍ 2022:

OBEC JÍLOVIŠTĚ
SPORTOVCI A HASIŠI JÍLOVIŠTĚ

IPCC, s.r.o.
RESTAURACE TŘI BRATŘI, RESTOVNA A ARUVIA

BIG HARD, s.r.o. A PEPE SRŠEŇ
CASUS DIRECT MAIL a.s.

HIKO, s.r.o. 
JUDR. JAN NEKOLA

HUSKY CZ, s.r.o. 
LESY Jíloviště

MARIE A FRANTIŠEK ANDRESOVI
NOVUM Czech, s.r.o.
PECU STÁŇA, s.r.o.
SRBA SERVIS, s.r.o.

DAVELO, s.r.o.
DROSERA, s.r.o.
ŽELEZNÝ, s.r.o.

ZÁVOD ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ
LAHŮDKÁŘSTVÍ SVÁČEK

GRILL RESTAURANT POD LESEM
ING. FILIP TOBOLKA

KVK GAS
OKRAŠLOVACÍ SPOLEK JÍLOVIŠTĚ

ZAHRADNICTVÍ CVRČEK
TOMAS POTRAVINY JÍLOVIŠTĚ
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èÚklid obce s novou technikou
Na podzim probíhá úklid obce s použitím nové techniky – zame-

tače a sekacího traktoru, který bude sloužit nejen k sekání stávají-

cích a nových travnatých ploch, ale i k údržbě nových umělých

hřišť.

è Svoz velkoobjemového odpadu
Aktuálně připomínáme termíny sběru nebezpečného odpadu

a přistavení velkoobjemových kontejnerů v Jílovišti v říjnu 2022:

1) Sběr nebezpečného mobilního ambulantního odpadu pro-

běhne 29. 10. 2022 od 8:30 do 10:30 h u hasičské zbrojnice v Jí-

lovišti. 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 28.10. 2022 do 30.10. 2022.
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Místa přistavení :
n roh ulice Zenklova a Na Hájensku

n v ulici K Trnové (původně místo u obecního úřadu na ulici

Pražská) 

n v ulici Lesní (původně místo v ulici K Dubíčku )

èVýstavka k výročí Zvonice a aktualizace vzhledu
Ve spolupráci s Honzou Vorlem a jeho firmou jsme upravili profi-

lovou fotku na stránkách www.jiloviste.cz

èPošta Partner – přechodná úprava provozní
doby

Obec Jíloviště provozuje Poštu Partner ve spolupráci s Českou po-

štou a kromě obvyklých služeb, které nabízí Česká pošta je zde rov-

něž Czech Point.

Ode dne 24. 10. 2022 do 30. 10. 2022 bude na Poště Partner – 

252 02 Jíloviště, dočasná změna v hodinách pro veřejnost.

Po 13- 18 hod

Út 7 - 12 hod

St 7 - 12 hod ZMĚNA

Čt 13 - 18 hod

Pá 13 - 18 hod ZMĚNA

èMilostivé léto
Vážení spoluobčané, pravděpodobně jste zaznamenali, že od 

1. září byla spuštěna druhá fáze tzv.milostivého léta“. Jedná se o je-

dinečnou možnost splatit exekuce bez úroků. Fyzickým osobám,



Prosíme občany, aby:
sledovali stránky Jíloviště a Facebook, kde jsou aktuálně zveřejňo-

vány informace o dění v obci, včetně uzavírek vody, elektřiny a další

důležité životní situace, události a akce v obci a další zajímavosti. 

Pokud jste tak doposud neudělali, přihlaste se k odběru důležitých

informací přes mail či sms.

Stačí vyplnit a osobně či elektronicky odeslat tento formulář:

Vážení spoluobčané, užijte si pokud možno krásný podzim,

dokončení prací na vašich zahrádkách, které se brzy uloží

k zimnímu spánku a přijde zasloužený zimní odpočinek,

který, doufám, bude v teple a bez nutnosti tří svetrů…

Máte-li cokoliv na srdci, napište mi na: dlouhy@jiloviste.cz

Vladimír Dlouhý
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které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymá-

haný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh

zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem.

Pokud dlužník využije „milostivého léta“, věřitel sice ztrácí dosud

nezaplacené příslušenství, bude mu však uhrazen původní dluh,

který je často dlouhodobě nevymahatelný.

Jak jistě víte, „milostivé léto“ proběhlo už v minulém roce a mohlo

by se tak zdát, že se bude opakovat pravidelně. Na to není možné

v žádném případě spoléhat, považujte proto tedy tuto příležitost

za skutečně unikátní. Předpokládám, že v důsledku současné ener-

getické krize a zvyšující se inflace je druhá vlna na místě a může

pomoci především těm, kteří se do akce nemohli zapojit loni.

V případě, že se občané budou chtít o„milostivém létu II“ dozvědět

více, dovolil bych si Vás odkázat na webové stránky Ministerstva

spravedlnosti. Naleznete zde mj. také vzor dopisu soudnímu exe-

kutorovi. Pro další informace Vám mohu doporučit ještě webové

stránky Milostivé léto či Nedlužím státu.

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. 2022
Grafické zpracování: Mgr. Václav Hraba
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Výstavka 
k 30. výročí
nepřetržitého
vydávání
jílovišťského
zpravodaje

Výlet na zámek Veltrusy
Ve čtvrtek 22. 9. 2022 jsme navštívili zámek Veltrusy. Stalo se tak na

základě autobusového zájezdu, který pořádala Městská část Praha

5-Lipence, která nám nabídla neobsazená místa. Rádi jsme tuto na-

bídku přijali a nelitovali jsme! 

Zámek je krásný s historickými cennostmi ze 17. století. 

Po prohlídce zámku jsme šli na oběd, na který finančně přispěla

Velkotržnice Lipence. Nemalou částkou přispěl každému z nás OÚ

Jíloviště, kterému tímto srdečně děkuji jménem všech zúčastně-

ných. Velký dík patří také L. Fatkové, která se o nás v této oblasti

vzorně stará. Pěkné počasí, po deštivých dnech, umocnilo hezký

zážitek z prohlídky zámku i parku. Ještě jednou srdečné díky všem,

kteří mají na tomto zájezdu zásluhy.

M. Šmídová 

Foto J. Kubátová, L. Fatková

Připravil Mediální výbor 
pod záštitou starosty obce Ing. Vladimíra Dlouhého

Budou vystaveny:

n všechny ročníky zpravodaje obce Jíloviště

n originál kresby pana Vladimíra Kuncla

n Památní kniha založená panem Františkem Andresem v roce

1890 

n Pamětní kniha – ručně psaná a dopisovaná v retro zázna-

mech se zápisy hostů obce a různých akcí 

n Kroniky obce Jíloviště 2013 – 2020

n kroniky hasičů, turistů, Přátel od lípy a pípy

n Putovní pohár Závodu veteránů Zbraslav – Jíloviště 

n archivní záznamy akcí ve zvoničce - kapličce sv. Floriána, 

z vítání občánků

V neděli 16. října 2022 
od 15:00 do 18:00 hodin 
ve zvoničce sv. Floriána

Dopisy občanů

30
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Z HISTORIE

Stejně jako ve Zvonici č.1/2022, kde jsem zmiňovala statek Smě-

lých, i u č. p. 23 jsem čerpala nejstarší údaje v publikaci PhDr. Ivany

Čornejové „Jíloviště v dobách minulých“ z roku 1998, kde opět na

str. 16. zmiňuje skutečnost z robotních seznamů r. 1877:

„Robotou tu byli povinni 3 sedláci. Anton – možná i Antonín – Hartman

(„od Němec“) z č. p. 3, Jan Kalenda z č. 23 a Mates Löbl z č. 1. Všichni

museli každý týden robotovat 3 dny dvěma voly a vedle toho jim pří-

slušel ještě 1 den ruční roboty, ale jen od sv. Jana do sv. Vavřince, tedy

od 24. 6. (sv. Jan Křtitel) do 28. 9., tzn. v době letních žňových prací.“.

Rod Kalendů v Jílovišti je zmiňován v gruntovních knihách již od

roku 1656 v souvislosti s Roubalovským statkem (později č. p. 1).

Z Gruntovní knihy z roku 1801 je patrné, že v usedlosti žil rod Pe-

tráků a jak píše PhDr. I. Čornejová „Jan Petrák z č. p. 23 měl potomků

doslova plné stavení. Z prvního manželství syny Václava, Jana a Ja-

kuba i dceru Annu, z druhého manželství potom syny Vojtěcha, Anto-

nína, Františka a Josefa a dcery Marianu, Janu a Kateřinu. 

Z dochovaných rodinných písemností zjistila paní Dana Chocho-

loušová z rodu Krásových, že:

„Pravděpodobně vnučka Jana Petráka - Marie (dcera Františka) se pro-

vdala za Antonína Krásu - původem z Rosovic. V roce 1882 se jim na-

rodil syn František. Tím začal v domě žít rod Krásových. 

Pravděpodobně někdy v této době byl dům přestavěný na kamenné

stavení. Protože se jednalo o rolnickou rodinu, přináležela k domu

i hospodářská stavení - velká stodola, kolna a chlév, který později kou-

pil a přestavěl pan Srba.

Dům byl vysoký, podsklepený se dvěma obytnými podlažími. Přímo ze

dvora byl vstup do dvou samostatných místností - kotelny a sklepa. 

Do domu se vcházelo po schodech po pravé straně domu. Protože dům

byl postaven ve svažitém terénu, to, co ze dvora bylo prvním patrem,

jevilo se ze strany od silnice jako přízemí.

Za vstupními dveřmi byly po levé straně chodby 3 pokoje a kuchyně,

za nimi o 3 schody níže WC a naproti chladná spižírna na potraviny.

Na pravé straně pokračovalo točité schodiště do dalšího patra. V me-

zipatře bylo další WC, v hořejším patře pak další 2 pokoje. Podle vy-

právění byly tyto pokoje dříve pronajímány jako letní byty. V pozdější

době však v těchto místnostech žil syn Františka Krásy - František Krása

mladší (nar. 1910) s manželkou Marií, zatímco jeho stárnoucí rodiče

měli jako výminek 1 místnost v přízemí s kuchyní. V dalších místnos-

tech vedle nich žila jejich vnučka Jana - provdaná Kadeřábková s man-

želem Emanuelem (byl hospodářem u místních hasičů) a dětmi -

mnou a mým bratrem. Já už starou babičku s dědou pamatuji jenom

z vyprávění a z fotek.“

František Krása starší měl se svou ženou

Boženou celkem 3 děti, žel dospělosti se

dožil pouze nejstarší syn František. Snad

právě to vedlo k tomu, že v roce 1929 pro-

najal hrobku na místním hřbitově na dobu

"jednou pro vždy" (viz foto).

Čas přinesl nejen to, že staří obyvatelé ze-

mřeli, ale mladí se osamostatnili a žili s ro-

dinami jinde. Dům se zahradou a vším

kolem byl velkým soustem na to, aby se

o něj staral jeden člověk, a tak byl v roce

2001 prodán. Nový majitel si zde postavil

bydlení dle vlastních představ.“

Děkuji za pomoc a vzpomínky paní Daně

Chocholoušové z Příbrami. Fatková

Zmizelá jílovišťská stavení č. p. 23

Foto z roku 1955, kde je vidět vchod do sklepa a schodiště, vedoucí do
domu. Dole stojí Fr. Krása starší s manželkou a vnučkou Janou.

Foto z roku 1975 - pohled na dům ze dvora
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Nový školní rok jsme zahájili ve čtvrtek 1. září 2022

První dítko, které se dostavilo, bylo obdarováno

něčím sladkým od pana starosty obce Ing. V. Dlou-

hého.

Přišly nové děti, které jsme hned zapojovali do hry

a seznamovali s ostatními, aby rychle zapadly do

kolektivu, což bylo i téma prvních dní.

Nezačala jen docházka dětí do školky, ale svůj pracovní poměr jako

provozní zaměstnanec zahájila ve školce i paní Vladimíra Velasová,

která nahradila paní Danu Strnadovou.

Probírali jsme ovoce, tiskli jablíčka, vyráběli ježky s ovocem, učili

jsme se písničky Koulelo se koulelo, Jablíčka, hruštičky a básničku

„Vem si žlutou tužku...“.atd

Opakovali jsme písničky na Vítání občánků, které se uskutečnilo

v neděli 11. září 2022 v Grill Restaurantu Pod Lesem.

Další témata byla opět podzimní. Povídali jsme si o zahradě, poli,

ovoci a zelenině. Vyrobili jsme mrkvičky a řekli si, jak poznáme

ovoce a jak zeleninu (ovoce je obvykle na stromech a keřích, kdežto

zelenina roste v zemi).

Mateřská škola Jíloviště 
V úterý 20. září 2022 jsme jeli MHD na polodenní výlet

na Petřín, kde jsme měli domluvenou prohlídku ve

hvězdárně. Děti tu viděly film o Sluníčku, a jak Země

putuje okolo něj. Pak nás průvodkyně vzala do západní

kopule k velikánskému dalekohledu, který přibližuje

80krát a dívali jsme se na světýlka na rozhledně. Po pro-

hlídce jsme šli z Petřína pěšky dolů na tramvaj a zpět

do školky na oběd.

Již jsme též pilně nacvičovali písničky na Posvícení, které se konalo

v sobotu 24. září 2022 na místním hřišti. Přišlo 8 dětí, které krásně

na pódiu zazpívaly. 

Jelikož hodně rostou houby, moc rádi si vyprávíme o lese, o zvířát-

kách, které tam můžeme vidět, jaké stromy tam rostou, a ukázali

jsme si houby, které si i vyrobíme. Také si zahrajeme dramatizaci

pohádky „Boudo, budko“.

Již je první měsíc za námi a čekají nás další akce, ale o tom až příště.

Za kolektiv MŠ Jíloviště Hana Mašková, ředitelka
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HASIČI

13. 8. - 20. 8. 2022 příměstský tábor „Letem světem“
a návštěva letecké služby Policie ČR
Ani o prázdninách mladí hasiči SDH Jíloviště nezaháleli - v červenci

si dopřáli zaslouženého volna, už v polovině srpna je ale čekala ex-

kurze na základnu Letecké služby Policie České republiky.

V hangáru D starého Ruzyňského letiště se tak mladí hasiči sezná-

mili s technikou a vybavením policejní letky. Vrtulníky z policejní

flotily vzlétají při policejních akcích, jako je pátrání po pohřešova-

ných osobách, pronásledování pachatelů trestné činnosti a dohled

nad bezpečností. Mimo toho v rámci letecké záchranné služby za-

jišťují na území Prahy a Středních Čech transport zraněných osob

do nemocnic a v neposlední řadě vypomáhají při evakuaci osob

a při hašení lesních požárů. Děti se tak mohly na vlastní oči sezná-

mit s rozmanitým vybavením, které je při ostrých akcích letecké

služby používáno a které většina lidí zná pouze z televize. 

Hlavním lákadlem však byl vrtulník Eurocopter EC 135 a dvojice vr-

tulníků Bell. Mladí hasiči si všechny stroje mohli osahat, a do jed-

noho ze strojů dokonce i nastoupit.

Následující týden patřil příměstskému táboru, jehož motto „Letem

světem“ se jako leitmotiv odráželo nejen v tematických aktivitách,

při nichž se děti seznamovaly s různými dopravními prostředky, ale

Mladí hasiči SDH Jíloviště
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zejména ve výpravách za poznáním blízkého i trochu vzdálenějšího

okolí Jíloviště. Mladé hasiče čekala výprava k tajuplné Čertově díře

(štola po středověké těžbě zlata) u Klínce nebo výlet ke Kazínské

skále. Chybět nemohl výstup na naše nejvyšší vrchy Cukrák

a Kámen a došlo i na cestu vlakem. Vedle dobrodružných výprav

a hraní her se táborníci zdokonalovali i v kulinářském umění při pří-

pravě dortu nebo vajíčkové pomazánky. Čas se našel i na nácvik

poskytování první pomoci.

K čemu však nejteplejší týden uplynulého léta vybízel nejvíce, bylo

koupání. Nejinak tomu bylo i na táboře malých hasičů, a tak si děti

užily brodění v korytě Bojovského potoka i koupání v Berounce

nebo v pískovně u Lipenců.

18. 9. 2022 PLAMÍNEK aneb krajské setkání přípra-
vek
Třetí zářijovou neděli se nejmladší hasiči z celého Středočeského

kraje sjeli do Sedlčan, které byly dějištěm krajského setkání přípra-

vek. Závěr deštivého týdne naštěstí přinesl větrné počasí, které ro-

zehnalo oblačnost a nad nově zrekonstruovaným sedlčanským

atletickým stadionem Taverny tak po většinu času svítilo sluníčko.

Nástup dětí do škol a školek se bohužel odrazil v rozšiřující se ma-

rodce, a tak namísto dvou přihlášených družstev vyjelo Jíloviště re-

prezentovat jediné družstvo v sestavě Barča, Luky, Maty, Tobi a Tom. 

Děti z Jíloviště se postupně utkaly se sedmadvaceti dalšími

družstvy ve čtyřech soutěžních disciplínách požárního sportu.

V úvodní štafetě na 3 x 50 metrů se malí závodníci museli popaso-

vat s kladinou, nízkou dřevěnou stěnou, a nakonec přenést hasicí

přístroj. Hned první pokus naší přípravky poznamenal nešťastný

pád na prvním úseku. Naši nejmladší hasiči se nevzdali, vymazali

ztrátu na družstvo SDH Červený Hrádek, běžící paralelně v sou-

sední dráze, a celkově si v disciplíně připsali desátý nejlepší čas.

Ve štafetě trojic bylo úkolem soutěžících doběhnout pro hadice

a proudnici, přenést je k připravenému rozdělovači, zapojit vedení,

a nakonec společně překonat cílovou čáru. Tato disciplína dělala

soutěžícím družstvům největší potíže a bohužel i jílovišťská pří-

pravka zaznamenala neplatný první pokus. Při druhém rozběhu

proto malí závodníci zvolnili tempo a vsadili na jistotu, což jim vy-

neslo třináctý čas. 

Nejatraktivnější disciplínou hasičských soutěží je pro diváky i pro

soutěžící požární útok. Nejinak tomu bylo v Sedlčanech a nic na

tom nezměnila skutečnost, že motorovou stříkačku nahradila ruční

džberová stříkačka a cíl museli závodníci zasáhnout jediným vod-

ním proudem. Prvním pokusem zaznamenali nejmladší reprezen-

tanti SDH Jíloviště desátý nejlepší čas. K druhému pokusu
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

nastoupila přípravka s oběma benjamínky v sestavě. Barča a Tobi

na tuto disciplínu usilovně trénovali a byť svým pokusem o více

než vteřinu zaostali za svými staršími parťáky, je jejich výkon veli-

kým příslibem do nadcházející sezony, v níž se dva naši nejmladší

hasiči stanou páteří pro nové družstvo přípravky

Závěr klání obstarala štafeta CTIF (za tajemnou zkratkou se ukrývá

Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů), zkrácená

tentokrát na tři úkoly, a to přenášení požárních hadic, podbíhání

laťky a závěrečné připojení hadice s proudnicí k rozdělovači, zakon-

čené proběhnutím cílové brány. S časem 51,98 vteřin před sebe

naše přípravka pustila jen družstva SDH Doubek A (v celkovém po-

řadí třetí místo), SDH Svaté Pole B (v celkovém pořadí druhé místo)

a Písková Lhota B (v celkovém pořadí osmé místo), naopak za

sebou nechala družstvo SDH Písková Lhota A (které nakonec celou

soutěž vyhrálo).

Ve startovním poli dvaceti osmi družstev skončila nakonec jílovišť-

ská hasičská přípravka s 37 body na pěkném devátém místě, spo-

lečně s přípravkou SDH Kosova Hora. Celé klání uzavřel slavnostní

ceremoniál, při němž všichni mladí hasiči dostali za zvládnutí ná-

strah závodů zasloužené medaile. Po návratu do Jíloviště pak na

nejmladší hasiče čekala v Restauraci Pod Lesem sladká odměna

v podobě zmrzlinového poháru.

Co nás čeká dál?
Celé září patřilo přípravě na nadcházející závody. Zatímco přípravka

trénovala na krajské setkání přípravek, starší děti si procičovaly dis-

ciplíny na říjnový branný závod (v oficiální terminologii závod po-

žárnické všestrannosti). 

Co je branný závod?

Nevíte, co si pod názvem „branný závod“ neboli „závod požár-

nické všestrannosti“ představit? Je to něco jako táborová bojovka

- běh ve volném terénu po vytyčené trase, zpestřený úkoly, které

prověří fyzickou zdatnost závodníků (překonání překážky po

laně, střelba ze vzduchovky či hod granátem), manuální zruč-

nost (vázání uzlů, poskytování první pomoci) i vědomosti (zna-

losti topografie a teorie požární ochrany).

Protože nejlepším tréninkem je skutečný závod, přesunuli se mladí

hasiči na několik tréninků z klubovny do lesa, kde pro ně byl při-

chystaný branný závod „nanečisto“. Všichni si tak vyzkoušeli, co jim

jde a co naopak ještě musí před říjnovými závody trénovat.

S blížící se zimou bude přibývat her a aktivit v klubovně, ale ani

sportovně mladí hasiči rozhodně zahálet nebudou - před sezonou

2023 nás čeká doplnění družstev přípravky (tedy děti od 3 do 6 let)

a mladších žáků (od 6 do 11 let), a příprava na zimní halové závody.

Okrašlovací spolek
Mše svatá v kapličce-zvoničce sv. Floriána

Jubilejní 80. od jejího otevření v roce 2014 byla celebrována

P. Janem Dlouhým z Římskokatolické farnosti v Mníšku pod Brdy

v sobotu 20. srpna 2022. Farníci poděkovali panu faráři malou po-

zorností. K další mši se sešli v sobotu 24. září 2022.

Děkujeme panu R. Kuče-

rovi za přípravu bohoslu-

žeb a Ing. A. Cvrčkovi za

zapůjčení květinové deko-

race.

Příští mše bude v sobotu

22. října 2022 od 18:00

hodin.

Konání případné „Vzpo-

mínky na zesnulé“ na mí-

stním hřbitově začátkem

listopadu včas oznámíme

Vystoupení „Hašlerky“
omlouváme se občanům, že nedělní odpoledne 2. 10. 2022 s pís-

ničkami Karla Hašlera, které jsme připravovali ve spolupráci s obcí

Jíloviště ke Dni seniorů, jsme museli zrušit. Důvodem je uzavření

sálu Restaurace Tři Bratři z důvodu rekonstrukce. Pokud budou pro-

story po rekonstrukci vhodné pro podobné kulturní pořady, určitě

nějaký brzy připravíme.

Zdobení stromečku
u zvoničky sv. Floriána

Přijďte o 1. adventní neděli 27. 11.

2022 ozdobit stromek u zvoničky-

kapličky sv. Floriána!

Sejdeme se jako každý rok v 16:00

hodin. Kdo nestihne přijít, může svou

ozdobičku zavěsit kdykoli během ad-

ventního času.

Za Okrašlovací spolek obce Jíloviště Fatková
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6. 8. 2022 - Plážová párty
Po 3 letech jsme mohli ko-

nečně zopakovat krásnou

akci, což byla plážovka.

Přípravy probíhaly už

v pátek, kdy bylo nesnesi-

telných 35°C. Na sobotu se

příjemně ochladilo na

24°C a tak opět nebránilo

nic tomu akci si pořádně

užít. Začátek byl ve 14

hodin a to už u lípy byl

kontejnerový bazén, plá-

žový bar i náš lipácký vozík

který slouží pro převoz in-

ventáře i jako stůl.

Opět se velmi rychle začal plnit kulinářskými výrobky přítomných

lipáků: bramboráky, cukeťáky, perníky, řízky, plněné banketky, čes-

nekové jednohubky, klobásy, listové těsto v mnoha podobách

a mnoho dalšího. 

První otužilci začali skákat do bazénu, a novinkou byla skluzavka,

kterou jsme připravili v průběhu akce. Koryto vytvořené ze slámy

jsme vystlali pevnou plachtou, na konec skluzavky jsme připravili

malý bazének jako dopadovou plochu. Pak už nic nebránilo tomu

pořádně se namydlit, pustit na skluzavku vodu z cisterny a už to

frčelo. Skluzavka měla obrovský úspěch, nejen mezi dětmi.

Během přátelského povídání na plážovce probíhaly průběžně

vodní bitvy - z vodních pistolí. 

V mezičase jsme popřáli našemu kamarádovi Kájovi Markovi

k jeho životnímu jubileu a předali mu dárek za lipáky. Ještě i touto

cestou mu přejeme vše nejlepší, pevné zdraví a také štěstí. 

Nechyběla hudba, takže došlo i na tanec. Osvěžit se přijeli lipáci

z Klínce, Líšnice, Čisovic a nechyběla australská odnož 5 kluků Ří-

háků. Den jsme si zkrátka všichni náležitě užili.

20. 8. 2022 - Dožínky

Letos jsme uspořádali již 4. ročník dožínek. Bohužel vzhledem

k deštivému počasí nemohla vyjet všechna technika (především ta

nezastřešená) a také jsme pro letošek zkrátili trasu „spanilé jízdy“.

Sraz jsme měli na 14 hod. u výběhů, kvůli dešti neproběhlo tra-

diční zdobení krepáky a veselými transparenty. Jakmile se sjela

technika, vyrazili jsme na „spanilou jízdu“, opět se jelo: mezi vý-

běhy, ul. K Dubíčku, dále po Pražské až k hotelu a zde se kolona

zemědělské techniky otočila a jela zpátky. I přes nepřízeň počasí

nás potěšil zájem diváků, které jsme míjeli po trase.

Po ukončení jízdy jsme předali medaile a malou pozornost za nej-

zajímavější techniku. Tou pro nás byly: Hasičská tatra 805, Praga

V3S úprava polní kuchyně a Praga V3S sklápěčka všechny byly od

našich kamarádů z Lipenců.

Všichni účastníci dostali pamětní list s poděkováním za účast. „Spa-

nilou jízdu“ letos poprvé absolvoval i náš vozík k převozu inven-

táře, který Radek Moureček krásně vymaloval, určitě budete mít

příležitost jej při nějaké akci spatřit. 

Též bylo k nahlédnutí naše album – kronika, všech našich akcí.

Pak už nic nebránilo tomu, aby spustil náš kamarád, harmonikář

Milan Bartošík. Takže došlo nejen na zpěv, ale i na tanec. Všichni

jsme si den i navzdory deštivému počasí skvěle užili.

K jídlu lipáci tentokrát připravili: vvepřovou kýtu z grilu, řízky,

bramboráky, slané listové šneky, sýrové chipsy, chléb se sádlem

a cibulí, česnekové jednohubky, vdolečky, bublaninu, sněhové pu-

sinky a mnoho dalšího. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem účastníkům „spanilé jízdy“,

divákům, kteří nás i v deš-

tivém počasí přišli podpo-

řit, a obci za spolupráci,

Městské policii Řevnice za

doprovod při samotné

jízdě a především statku

rodiny Andresů.

PŘÁTELÉ OD LÍPY A PÍPY
Vážení čtenáři Zvonice, od uzávěrky posledního čísla Zvonice jsme

uspořádali 4 akce, někteří se zúčastnili, ostatním je přiblížíme v

našem příspěvku.
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27. 8. 2022 – Země živitelka
Již počtvrté zážitková agentura Špamour zorganizovala zájezd na

výstavu Země-živitelka do Českých Budějovic. Sraz pro jílovišťké

lipáky byl již v 7,00 hod. u statku An-

dresů. 

Hostesky Karel&Karel, které nás při kaž-

dém výletu obsluhují, měly tentokrát

krásný jablíčkový stejnokroj – sukni

a halenku – nechyběla ani kabelka. Za

ušití slušivých oblečků moc děkujeme

Lucce Kovaříkové. Obě hostesky měly

i paruky a hned podle toho dostaly

i přezdívky Heduš a Rybana. Celou cestu obsluhovaly cestující,

kromě alko a nealko nápojů měly na vozíku neskutečné množství

dobrot, co opět připravili samotní lipáci. 

Ani tentokrát nechyběla tombola, tak jako na všech našich výle-

tech. Každý z účastníků přinesl 1 věc do tomboly, výhry byly růz-

norodé: kromě alkoholu, kosmetiky, třeba i počítačová skříň nebo

plyšová kravička, atd. 

Cesta nám utíkala a už v 10 hod. jsme procházeli bránou výsta-

viště, opět jsme se nezdržovali u pokladen, jelikož jsme měli vstu-

penky zakoupené předem. Sraz u autobusu byl v 16 hod., a tak

měl každý účastník téměř 6 hodin na to, projít si celé výstaviště –

zemědělskou techniku, prodejní stánky, či si poslechnout de-

chovku v pivovarské zahradě. I tak někteří nestihli úplně všechno.

Heduš s Rybanou šly v jablečných stejnokrojích i na výstaviště

a vzbuzovaly neuvěřitelný zájem návštěvníků výstavy, kromě fo-

tografování se s nimi mnohé zajímalo, jakou firmu zastupují, a ti

co se styděli zeptat, se alespoň snažili přečíst jmenovku, kterou

obě hostesky mají.

Ač předpověď počasí nebyla nikterak optimistická, počasí nám

vyšlo a bylo krásně slunečno. 

Cesta zpět snad ubíhala ještě rychleji, ačkoliv nám tentokrát chy-

běla kytara, i tak jsme se perfektně bavili. Náš kamarád z Trnové

Venca Jindřich nám třeba vyprávěl, jak zavařoval okurky naklá-

dačky a pobavil půlku autobusu (druhá půlka bohužel nesly-

šela)…

A další kamarád z Trnové zas pobavil celý autobus, když před Mní-

škem pod Brdy se při nutné zastávce nestihl vrátit do autobusu

a nikdo kromě 8 letého Káji si nevšiml, že v autobusu chybí… A je-

likož jsme všichni kamarádi, tak jsme se pro něj vrátili – byl nám

vděčný, jelikož u sebe neměl ani peníze ani telefon.

Takže jsme se nakonec všichni dostali v pořádku domů ;-)

A jen pro zajímavost: nejmladší účastnici zájezdu byly 3 roky, nej-

staršímu účastníkovi pak 74 let. Zájezdu se zúčastnili lipáci z Jílo-

viště, Trnové, Klínce, Líšnice, Varradova, Čísovic, Liberce, Prahy a 3

kluci z australského Penrithu.

Děkujeme Špamouru za zorganizování krásného výletu a do Či-

sovic velký dík za využití a následný úklid autobusu a také Honzovi

Moravcovi, že to opět všechno odřídil.

25. 9. 2022 - Posvícení po vsi
Jak jsme již psali v mi-

nulém čísle Zvonice,

byli jsme osloveni 

letošními pořadateli,

abychom zopakovali

akci z roku 2020, a to

jízdu po vsi s alegoric-

kým vozem a zahráním písničky na přání. Velmi rádi jsme toto

přání splnili. 

Ačkoliv jsme pro letošní rok měli domluvenou živou hudbu a moc

se těšili, že to bude jako kdysi, tak nám v pátek před Posvícením

bohužel kapelník sdělil, že je pozitivní na covid, a z toho důvodu

musela být hudba reprodukovaná. 

V neděli dopoledne jsme se sešli, abychom vozík náležitě vyzdobili

– nechyběl krepák, chmel, březové větvičky zkrátka tak, jak si

mnozí pamatujeme. V poledne jsme vyjeli a díky vyvěšeným ko-

láčkům jsme během 4,5 hodin zvládli projet celou obec.

Tak jako před 2 lety, i letos jsme udělali malou zastávku u hřbitova

a zahráli i tam. 

Všude nás hezky přijali, nabídli občerstvení, a tak jsme ochutnali

mnoho výtečných koláčků, jednohubek a také nějakou tu teku-

tinu. U Součků nemohla tradičně chybět kachna, tak, jako mnohé

roky před rokem 2008. Samozřejmě, že došlo i na tanec, nejstarší

tanečnici bylo téměř 90 let a nejstarší posluchačce 93 let.

Moc nás potěšil zájem nejen „starousedlíků“ kteří tuto tradici velmi

dobře znali, ale i těch, kteří ji znají jen z vyprávění. 

Závěrem bychom rádi poděkovali Hance Krejčové, která nás oslo-

vila pro tuto připomínkovou akci, a všem, kteří si vyvěsili koláček

a připomněli si tak

tuto tradici.

Tradiční veselení po-

kračovalo nedělní zá-

bavou v Motorestu.

Za Přátele 

od lípy a pípy 

Miluše Kyptová
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Odehrané zápasy podzimního kola soutěže 2022/23

A tým TJJ - Středočeský kraj SPORT INVEST - I. A třída skupina A – 16 družstev

Mistrovské utkání 9. kola s FK Kosoř je přeloženo z 1. 10. na 12. 10. 2022.

Pohár SKFS 

B tým TJJ - Praha – západ - III. třída - skupina A – 14 družstev
Odehraná utkání

datum utkání výsledek
1. kolo 7. 9. 2022 TJJ – FK Kosoř 6 : 1 (1:1)
2. kolo 21. 9. 2022 TJJ - TJJ - Český lev- Union Beroun 2 : 1 (2:0)

den hodina utkání hřiště výsledek
2. kolo pá 12 8. 19:00 TJJ - TJ Ligmet Milín Jíloviště 2 : 1 (2:1)
3. kolo so 20. 8. 17:00 / FK Králův Dvůr B - TJJ Králův Dvůr 0 : 4 (0:2)
4. kolo pá 26. 8. 19:00 TJJ - SK Kladno B Jíloviště 2 : 3 (0:2)
5. kolo so 3. 9. 10:15 FK Kralupy 1901 - TJJ Kralupy 3 : 0 (3:0)
6. kolo so 10. 9. 17:00 TJJ - TJ Dynamo Nelahozeves Jíloviště 5 : 0 (2:0)
7. kolo so 17. 9 10:30 MSK Klecany 1921 - TJJ TJ Klecany 2 : 1 (1:0) 
8. kolo pá 23. 9. 19:00 TJJ - SK Chlumec Jíloviště 2 : 6 (1:3)
1. kolo st 28. 9. 16:30 TJJ - TJ Viktoria Vestec Jíloviště 0 : 5 (0:3)

den hodina utkání hřiště výsledek
3. kolo ne 21. 8. 13:30 SK Olympie D. Břežany B - TJ Jíloviště B D. Břežany 3 : 4 (3:1) 
4. kolo ne 28. 8. 17:00 TJ Jíloviště B - TJ Sokol Zvole Jíloviště 7 : 6 (3:2) 
5. kolo ne 4. 9. 17:00 TJ Viktoria Vestec B - TJ Jíloviště B Vestec 3 : 4 (2:2) pen. 4:5 
6. kolo ne 11. 9. 17:00 TJ Jíloviště B - Spartak Průhonice B Jíloviště 8 : 2 (2:1)
7. kolo so 17. 9. 16:30 TJ Slovan Hradištko - TJ Jíloviště B Hradištko 3 : 1 (2:1) 
8, kolo ne 25. 9. 16:30 TJ Jíloviště B - AFK Radlík Jíloviště 3 : 1 (0:1)

Rozpis dalších zápasů podzimního kola 2022/2023

Okresní přebor dorostu Praha–západ - 10 družstev 
Od 6. do 13. srpna zajistil všenorský trenér pan Petr Hanžlík pro své svěřence,
stejně jako minulý rok, prázdninové soustředění v Radvanicích.
Z jílovišťských hráčů se ho zúčastnili: Lukáš Joch, Jan a Petr Dalekorejovi, Mykola
Stasyuk, Tomáš Trkovský (pomocný trenér), Štěpán Joch a Hynek Bureš.
Podzimní kolo soutěže zahájil dorostenecký tým Všenorský SK/TJJ na domácím
hřišti ve Všenorech v neděli 4. 9. 2022 utkáním 5. kola s hráči FK Jinočany 5 : 10 (0:6).
K 6. kolu v neděli 11. 9. 2022 přijel do Všenor tým TJ Slovan Hradištko 1 : 3 (0:1)
7. kolo odehráli dorostenci v Mníšku pod Brdy v neděli 18. 9. 2022 
FK Mníšek pod Brdy - Všenorský SK/TJJ 10 : 1 (5:0)
8. kolo, v neděli 25. 9. 2022 opět ve Všenorech: Všenorský SK/TJJ - Sokol Zvole 
0 : 5 (0:3)

den hodina utkání hřiště
9. kolo so 1. 10. 16:00 SK Meteor Libeř - TJ Jíloviště B Libeř
10. kolo so 9. 10. 16:00 TJ Jíloviště B - SK Kazín/Dolní Mokropsy B Jíloviště
11. kolo so 15. 10. 15:30 SK Vrané nad Vlt. - TJ Jíloviště B Vrané
12. kolo ne 23. 10 15:30 TJ Jíloviště B - FC Jílové B Jíloviště
13. kolo so 29. 10. 14:30 TJ Okrouhlo - TJ Jíloviště B Okrouhlo
1. kolo ne 6. 11. 14:00 SK Slavia Jesenice B - TJ Jíloviště B Jesenice
2. kolo ne 13. 11. 14:00 TJ Jíloviště B - TJ Krňany Jíloviště

TJ JÍLOVIŠTĚ
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den datum utkání výsledek
5. kolo zápas nebyl rozepsán
6. kolo so 10. 9. 2022 Všenorský SK/TJJ - FK Slavoj Řevnice 4 : 6 (3:4)
7. kolo ne 18. 9. 2022 TJ Sokol Dobřichovice - Všenorský SK/TJJ 10 : 1 (6:0)
8. kolo so 24. 9. 2022 Všenorský SK/TJJ – SK Nučice/FK Dobříč 5 : 6 (3:3) penalty 2:4
4. kolo st. 28. 9. 2022 SK Kazín/Dolní Mokropsy - Všenorský SK/TJJ 3 : 6 (2:4)

Rozpis dalších zápasů:

Rozpis dalších zápasů:

Otevření veřejného sportoviště!
V pátek 19. srpna 2022 se v exhibičním utkání 

nejprve na „umělce“ nového sportoviště, 
pak na fotbalovém hřišti Stadionu J. Nekoly st. 
představily známé osobnosti českého fotbalu:

Sigiteam: 
Horst Siegl, Pavel Kuka, Ivan Hašek, Jiří Bobok, Lukáš

Hartig, Petr Vříšel, Martin Muller, Ladislav Vízek,
Marek Smola, Ladislav Volešák, Tomáš Vasák 

Sparta: 
Miloslav Denk, Vratislav Lokvenc, Aleš Bažant, Marek
Kincl, Martin Frýdek, Richard Margolius, Václav Ko-

loušek, Jiří Novotný, Luděk Stracený, Michal Pospíšil,
Michal Horňák

Čestný výkop: 
Jozef Chovanec a Antonín Panenka

Tenisový kurt „pokřtili“ zápolením Ivan Hašek, 
Ladislav Vízek a Filip Renč.

den hodina utkání hřiště
9. kolo ne 2. 10. 10:15 FK Dobříč/SK Nučice - Všenorský SK/TJJ Dobříč
1. kolo ne 9. 10. 10:30 Všenorský SK/TJJ - TJ Sokol Tuchoměřice Všenory
2. kolo so 15. 10. 10:15 TJ Sokol Jeneč/TJ Hostivice - Všenorský SK/TJJ Jeneč
3. kolo ne 23. 10. 10:30 Všenorský SK/TJJ - SK Kazín/Dolní Mokropsy Všenory
4. kolo ne 30. 10. 10:30 FK Slavoj Řevnice - Všenorský SK/TJJ Řevnice

Praha – západ Okresní přebor mladších žáků – skupina B, 8 družstev 

den hodina utkání výsledek
9. kolo zápas nerozepsán
1. kolo so 8. 10. 10:00 Všenorský SK/TJJ - TJ Sokol Čisovice/FK Mníšek p. Brdy Jíloviště
2. kolo so 15. 10. 10:00 FK Jinočany/FK Zbuzany - Všenorský SK/TJJ Jinočany
3. kolo so 22. 10. 10:00 Všenorský SK/TJJ - Povltavská fotbalová akademie B Jíloviště

Vydařené počasí na Posví-
cení v sobotu 24. září 2022,
kterého byli sportovci spo-
lupořadateli, nebylo jedi-
nou příčinou dobré nálady
a pohody přítomných.
Velký podíl měly i krojo-
vané „hostesky“, jak doku-
mentují fotografie 
J. Šmídové. 
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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

Stavební práce na R4 - D4 – Strakonické 
Od 2. 10. 2022 je uzavřen sjezd do Mníšku pod Brdy ve směru na

Příbram. Nájezd z Mníšku na dálnici ve směru na Prahu a sjezd ve

směru od Příbrami zůstává otevřen.

Na 3,5 km úseku dálnice dojde k opravě povrchu a odvodnění pra-

vého jízdního pásu dálnice mezi km 17,153 – 20,663, včetně opravy

pravé strany MUK Exit 18 Mníšek pod Brdy. Plánované je prodlou-

žení odbočovacího a připojovacího pruhu v místě MUK Mníšek pod

Brdy, a to v maximální možné délce dle místních podmínek. V dů-

sledku toho bude trvale zrušena autobusová zastávka na dálnici

„Mníšek pod Brdy, závod“. Na náhradním řešení zastávky usilovně

pracuje radnice města. Práce mají skončit až 6. listopadu 2022. 

Objízdné trasy budou vedeny přes Exit 14 Řitka a Exit 21 Kytín.

Doprava po dálnici bude po dobu rekonstrukce vedena v obou

směrech střídavě stávajícími a provizorními pruhy. 

Rekonstrukce Barrandovského mostu se znovu
prodloužila

Původní termín dokončení I. etapy opravy mostu byl stanoven na

2. září. Začátkem srpna stavbaři ohlásili zpoždění z důvodu neshod

skutečného stavu s projektovou dokumentací. Během prací na

mostovce, kdy dělníci nahrazují zkorodovaná lana uvnitř kon-

strukce, narazili při vrtání otvorů pro nová lana na hustou a silnější

síť armatury.Oproti dobové projektové dokumentaci byly v příč-

níku mostu použity 32milimetrové armatury, namísto 25milime-

trových, které uváděl projekt. Jelikož hloubka vrtaných děr byla až

deset metrů, bylo nutné postupovat velmi obezřetně, aby arma-

tury nebyly narušeny. 

Dalším problémem byl živičný povrch, který místo projektových

15 cm dosahoval tloušťky až 32 cm, čímž byla mostovka zbytečně

zatěžována. Pro vyrovnání nivelety se stavbaři rozhodli po konzul-

taci s Fakultou stavební ČVUT, firmou TBG Metrostav a stavební

společností Freyssinet pro použití ultra vysokopevnostního betonu

(UHPC). Jenom řešení spojení s původním betonem trvalo asi

týden, dále práce zdržely deště.Tato nová technologie je v České

republice použita při opravách mostu vůbec poprvé. Pevnost po-

vrchu se tímto zásahem výrazně zvýší a životnost rekonstrukce pro-

dlouží dvakrát až třikrát proti původním předpokladům. Druhá

etapa opravy mostu s uzavírkou zbylých dvou pruhů jižní poloviny

mostu je plánovaná na březen až květen 2023.

Další dopravní omezení na Strakonické 
je v Malé Chuchli

Na jaře letošního roku bylo dokončeno rozšíření Strakonické

v úseku mezi zastávkami Dostihová a nájezdem na Barrandovský

most. Přitom mezi odbočkou na most do Mezichuchelské ulice

a zastávkou Malá Chuchle zůstalo zachované původní uspořádání,

což vedlo ke zdržování dopravy. Koncem července zahájila TSK

Praha stavbu chybějící části vyhrazeného pruhu v tomto krátkém

úseku o délce asi 200 m. Po celou dobu budou v dotčeném úseku

výstavby zachovány dva jízdní pruhy. Předmětem akce je vybudo-

vání opěrné zdi v místě rozšíření, která je založena na pilotách. Sou-

částí řešení je také úprava připojení objektu loděnice ČVUT na ulici

Strakonická a možnost výjezdu od loděnice jak ve směru do centra

Prahy, tak i směrem na Zbraslav.

Práce by měly být dokončeny do konce listopadu 2022, ovšem na

webových stránkách www.opravujeme.to, které provozuje TSK

Praha, je uveden termín dokončení 15. prosince.

Ve Všenorech otevřeli kulturní dům
Slavnostní otevření kulturního domu proběhlo 16. července 2022

za hojné účasti místních obyvatel a několika čestných hostů. V kul-

turním domě se nachází víceúčelový sál, dále Všenorská knihovna,

Informační centrum Berounka a Literární kavárna. Přesunuta sem

byla i původní expozice ruské emigrantské básnířky Mariny Cveta-

jevové, kterou doplnila nová expozice Historie Všenor.
Podle Zpravodaj Klínec autora J. Volfa, 

Pražský deník, Aktuálně.cz a dalších zdrojů.

Informace pro občany
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