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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych jako nově zvolený starosta

naší obce nejdříve poděkoval všem občanům,

kteří se zúčastnili voleb a svými hlasy rozhodli

o složení nového zastupitelstva. Zároveň

bych rád ujistil i tu část spoluobčanů, kteří se

voleb nezúčastnili či volili někoho jiného, že

se budu snažit být starostou všech občanů

Jíloviště.

Na začátek mi dovolte, abych se krátce před-

stavil, a to zejména těm občanům, se kterými

jsem ještě neměl možnost se setkat nebo kteří mě neznají. Je mi

54 let, přistěhoval jsme se na Jíloviště v roce 2000. Po revoluci

jsem nikdy nebyl členem žádné politické strany a s výjimkou ROH

a SSM ani před revolucí :-). Po profesní stránce - jsem absolventem

VŠE, pracoval jsem v pražských hotelích na různých pozicích a od

roku 1993 jsem předsedou představenstva společnosti Casus

Direct Mail, a.s. a od roku 1999 provozovatelem a správcem Vrt-

bovské zahrady na Malé Straně, kterou jste měli možnost navštívit

na základě volné vstupenky, jež byla přílohou Občasníku

3 v letošním roce. Dostáváme se do roku 2012. Kdyby mi

někdo před dvěma lety řekl, že budu dnes psát tento

úvodník – slovo starosty, asi bych mu doporučil navštívit

ordinaci doktora Chocholouška… Jak mnozí z vás vědí,

moje angažovanost v obecní politice začala teprve poté,

co místní zastupitelstvo odmítlo vyhlásit referendum

o výstavbě na Močidlech a kdy jsem byl osloven spoluob-

čany, zda bych se v této věci nechtěl angažovat a pomoci.

Musím říct, že občané, kteří se tehdy do věci zapojili, tvoří

páteř našeho týmu, se kterým jsme jako sdružení Jíloviště

pro občany dokázali zvítězit v letošních komunálních vol-

bách. Poté jsem v rámci našeho sdružení JPO byl doporu-

čen jako kandidát na starostu. Tuto nominaci jsem přijal

s tím, že budu vykonávat tuto funkci jako neuvolněný sta-

rosta a zvolená místostarostka – RNDr. Jana Malá, CSc. bude vyko-

návat funkci jako uvolněná zastupitelka.

Dovolím si malou poznámku k samotnému aktu jmenování sta-

rostou. Ti z vás, kteří byli přítomni ustavujícího zasedání zastupi-

telstva v restauraci Spark, byli (stejně jako já), překvapeni iniciati-

vou Martina a Honzy Cvrčků, kteří mi předali po jmenování

starostou přes 200 let starý bejkovec, který propůjčoval v minu-

losti právo rychtářské (o samotné historii této tradice – viz jiné

místo Zvonice). Bylo to poprvé od roku 1945, kdy byl tento akt

proveden a já si toho velmi vážím a ještě jednou rodině Cvrčků za

takto projevenou důvěru děkuji.

Nyní mi dovolte, abych nastínil stěžejní projekty

a úkoly, které nás v nejbližší době čekají. Jak jsem již

konstatoval na úvodním zastupitelstvu, na účtech

obce je nyní okolo 12 mil. Kč. Tyto prostředky jsou

již ale de facto utraceny, protože cca 7 - 8 mil. Kč

bude stát obec spoluúčast na opravě ulice Pražská,

2 mil. Kč je podíl obce na přivaděči vody z Baní a cca

6 -7 mil. Kč má stát výstavba nové mateřské školky.

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že pokud bude chtít

obec tyto záměry schválené minulým zastupitel-

stvem realizovat, bude si muset půjčit okolo 3-4

miliónů a zadlužit se. V době uzávěrky Zvonice

distribuujeme dotazník (zveřejněný na jiném

místě), který by měl zastupitelům dát jasný přehled o počtu dětí

v obci, které by navštěvovaly místní školku. Pokud se tak již nestalo,

prosím všechny rodiče, kterých se to týká, aby zmíněný dotazník

vyplnili a doručili na úřad obce. 

Domnívám se, že díky velmi podobné struktuře programu všech

tří sdružení, které uspěly v komunálních volbách, máme velkou

šanci společně úspěšně spolupracovat na realizaci hlavních bodů,

kterými pro nejbližší období zejména jsou :

Na celé volební období by měly být dalšími prioritami zejména : 

Slovo starosty

n realizace opravy silnice Pražská s dotací – zde je nutné zajistit

prodloužení termínu dokončení stavby z 31. 3. 2015 alespoň

na 31. 5. 2015

n zajištění předškolní výchovy dětí, a to buď výstavbou školky,

realizací projektu dětské skupiny nebo individuální podporou

jednotlivých maminek a jejich dětí, termín - průběžně během

roku 2015

n schválení Územního plánu obce, termín - rok 2015

n příprava a schválení rozpočtu obce pro rok 2015

n realizace projektu - přivaděč vody z Baní, napojení na místní

vodovodní síť, termín - 2015-16

n Oprava komunikací – majetkové poměry, projekt, žádost o dotaci,

řešení chybějících svodidel na Strakonické, 2014-18

n Otevřenost obce – informace na webu, ankety, vše vysvětlovat

pomocí sms, mailu, rozhlasu, Zvonice, občanům podávat nepro-

dleně informace o všem, co se připravuje a realizuje, průběžně zjiš-

ťovat jejich názor, 2014-18

n ČOV + dešťová kanalizace – projekt, žádost o dotaci, 2015-16

n Vyhlášení aukce na ceny plynu a elektřinu pro celou obec, 2015-16

n Napojení všech domů v obci na kanalizaci (divoké septiky), 2015-16

n Řešení odpadového hospodářství, sběrný dvůr, 2015-16

n Obecní úřad a hasičská zbrojnice – oprava, rekonstrukce, žádost

o dotaci, 2015-18

n Podpora místních spolků, financování, 2015-18
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OBEC JÍLOVIŠTĚ

Na nejbližším zasedání zastupitelstva bych rád rovněž vyzval

všechny zastupitele k podpisu etického kodexu, který před vol-

bami podepsalo všech 9 kandidátů sdružení JPO (text byl uveřej-

něn v minulé Zvoninici) a nyní by tuto etickou výzvu měli pode-

psat všichni zastupitelé.

Je to jistě mnoho práce a já věřím, že se nám - devíti zastupitelům,

kteří dostali důvěru občanů ve volbách a kteří budou mít podporu

ve svých týmech kandidátů, kteří se do zastupitelstva nedostali,

podaří pracovat jako tým, že si rozdělíme úkoly, které budou nej-

blíže našim znalostem a profesi a pro realizaci programu, na kte-

rém se shodneme, najdeme společnou řeč a dokážeme v naší

obci realizovat změny, které budou v souladu s očekáváním a přá-

ním všech občanů Jíloviště, které tímto rovněž vyzývám a prosím

je, aby se dle svých schopností a znalostí zapojili aktivně do dění

v obci. Pomoc a spolupráce všech bude jistě pouze přínosem ke

splnění smělých plánů a povede ke zlepšení života v obci. Počí-

táme rovněž s podporou všech aktivit spolků v Jílovišti, včetně

sportovců a hasičů.

Vážení spoluobčané, jelikož uzávěrka Zvonice je dnes, 14. 11.,

(platí, že pro všechny jenom jedna) a já jsem teprve včera přebral

oficiálně úřad starosty a nemám ještě ani všechny dokumenty,

podklady k účetnictví a budu se se vší administrativou postupně

seznamovat, nemohu vám teď napsat víc podrobností o dalších

aktivitách zastupitelstva, které ovšem v době, kdy budete číst toto

vydání, již budou mít určitě konkrétnější podobu. Panu

ing. Dostálkovi bych na tomto místě rád poděkoval za bezproblé-

mové a připravené předání úřadu a za jeho působení ve funkci

starosty. Co mohu v této chvíli říct např. k velmi „populárnímu“

tématu výstavby školky v obci je, že jsme s dodavatelem díla

v kontaktu a v roce 2015 bude naším hlavním cílem usilovat

o dotaci na tuto výstavbu (příp. najít jiný způsob zajištění před-

školní výchovy dětí), protože je určitě velký rozdíl, jestli školku

postaví obec za své finanční prostředky (zaplatíme 7 miliónů)

nebo s podporou dotace (zaplatíme 350 tisíc). V případě totiž, že

školku postavíme „za své“, zadlužíme obec a nebudeme mít na

další nutné projekty. Rovněž se domnívám, že je mou povinností

zohlednit ve svých návrzích a rozhodováních zájmy a potřeby

všech občanů Jíloviště a tedy nejen rodičů s jejich dětmi, ale i seni-

orů, střední generace, sportovců, hasičů, podnikatelů - nechci

nikoho vynechat, ale prostě všech, kdo v naší obci žijí.

Jinak jsem rád, že vás na úvodní zasedání zastupitelstva přišlo

mnoho, děkuji za všechny dotazy a náměty, ať pozitivní či kritické,

a věřím, že budete navštěvovat zasedání zastupitelstva i nadále.

Mluvím jistě za všechny zastupitele, když za nás prohlásím, že se

vašimi názory budeme zabývat, že jsou pro nás inspirací a návo-

dem a v případě většinového postoje i stěžejním kritériem pro

naše rozhodování.

Na závěr mi dovolte podat vám ještě informaci k zimní údržbě

v Jílovišti. Co se týká údržby chodníku a okolí čekáren, úklid sněhu

bude zajišťovat na základě smlouvy s obcí pan Velas s použitím

mechanizace, která je ve vlastnictví obce. Sjízdnost ulice Pražská

má povinnost udržovat Správa silnic a dálnic. Co se týká vedlejších

komunikací v obci, je uzavřena smlouva s Fandou Andresem,

který bude sjízdnost zajišťovat protahováním traktorem s radlicí

vždy v brzkých ranních hodinách. Jedinou prosbu, kterou k vám

Fanda má a já se k ní připojuji, prosíme všechny spoluobčany, aby

si část komunikace, která je mezi výjezdem z garáže či domu, od

sněhu odklidili sami, protože není technicky možné, aby to zajiš-

ťoval pan Andres. Rovněž děkuji za pochopení, že při průjezdu

traktoru s radlicí se dostane sníh před vaše vrata nebo výjezd ve

větší bariéře, jelikož radlice sníh odklízí na stranu.

Vážení spoluobčané, jelikož toto vydání Zvonice je v letošním roce

poslední, dovolím si popřát vám příjemné prožití letošních Vánoc,

pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů v příštím roce

a 30. 12. vás již tradičně zveme na slavnostní ohňostroj na hřiště. 

Vladimír Dlouhý, Jíloviště 14. 11. 2014

n Zapojení obce do Svazku obcí Mníšeckého regionu, spolupráce

s okolními obcemi, 2014-18

n Kamerový systém + měření rychlosti na Pražské, 2015-16

n Vylepšení vybavenosti dětského hřiště a zázemí pro malé děti 

+ další hřiště v prostoru bývalého tábora nejen pro nejmenší,

2015-18

n Informační systém obce včetně PC a IT vybavení, 2015-18

n Vyřešit točnu autobusů, 2015-16

n Jednat o možnosti autobusového spojení ke škole ve Všenorech

a k nádraží v Dobřichovicích

n Hřbitov – zvýšení kapacity, 2015-18

n Udržení kamenného obchodu, pošty, knihovny, 2015-18

n Zachování stávajícího krajinného rázu Jíloviště, 2014-18

Jíloviště z Cukráku

Foto: Jaromír Kuželka 
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Výsledky komunálních voleb 
do zastupitelstva obce Jíloviště

Volební účast : 70,63

Voliči v seznamu : 521

Vydané obálky a odevzdané obálky: 368

Převzato z informací ČSÚ

číslo Kandidátní poř. příjmení, jméno hlasy hlasy poř.
strana číslo abs. V % zvol.

1 Jíloviště pro občany 5 Cvrček Antonín 216 12,18 1

1 Jíloviště pro občany 1 Dlouhý Vladimír 197 11,11 2

1 Jíloviště pro občany 2 Malá Jana 206 11,62 3

1 Jíloviště pro občany 3 Vorel Jan 200 11,28 4

1 Jíloviště pro občany 4 Doubková Ivana 192 10,83 5

2 Hasiči a občané Jíloviště 1 Petřík Miroslav 83 17,88 1

3 SDRUŽENÍ PRO JÍLOVIŠTĚ 4 Moureček Radek 131 13,39 1

3 SDRUŽENÍ PRO JÍLOVIŠTĚ 1 Černý Ivo Mgr. 125 12,78 2

3 SDRUŽENÍ PRO JÍLOVIŠTĚ 6 Fatková Libuše 124 12,67 3

Náhradníci dle výsledků :

1 Jíloviště pro občany 6 Hrubá Marie 191 10,77 1

1 Jíloviště pro občany 7 Rögner Petr 183 10,32 2

1 Jíloviště pro občany 8 Sporer Petr 187 10,55 3

1 Jíloviště pro občany 9 Hilgert Ivan 200 11,28 4

2 Hasiči a občané Jíloviště 3 Nový Oldřich Ing. CSc. 69 14,87 1

2 Hasiči a občané Jíloviště 9 Andres František 59 12,71 2

2 Hasiči a občané Jíloviště 2 Baudyš Slavomír 53 11,42 3

2 Hasiči a občané Jíloviště 4 Petřík Miroslav 47 10,12 4

2 Hasiči a občané Jíloviště 5 Havelka Jiří Ing. 40 8,62 5

2 Hasiči a občané Jíloviště 6 Kovařík Martin 41 8,83 6

2 Hasiči a občané Jíloviště 7 Petřík Michal 36 7,75 7

2 Hasiči a občané Jíloviště 8 Andresová Marie 36 7,75 8

3 SDRUŽENÍ PRO JÍLOVIŠTĚ 2 Suškleb Kamil 93 9,50 1

3 SDRUŽENÍ PRO JÍLOVIŠTĚ 3 Dostálek Petr 97 9,91 2

3 SDRUŽENÍ PRO JÍLOVIŠTĚ 5 Šmíd Michal 109 11,14 3

3 SDRUŽENÍ PRO JÍLOVIŠTĚ 7 Dostálek Karel Ing. 116 11,86 4

3 SDRUŽENÍ PRO JÍLOVIŠTĚ 8 Vejnar Lukáš 84 8,58 5

3 SDRUŽENÍ PRO JÍLOVIŠTĚ 9 Černý Kamil 99 10,12 6

Děkujeme všem občanům, kteří přišli volit. V porovnání s celorepublikovým průměrem
volební účasti v komunálních volbách - 44,46 %, je Jíloviště vysoko nad jeho hodno-
tou.

Děkujeme volební komisi: předsedkyni V. Markové, její zástupkyni J. Markové a čle-
nům - F. Andresovi nejml., L. Deptové, D. Pospíšilové a zapisovatelce B. Šedivé za
trpělivou práci.
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OBEC JÍLOVIŠTĚ

ROZLOUČENÍ

Ustavující zasedání 
zastupitelstva obce Jíloviště dne 6. listopadu 2014

Vážení spoluobčané,

ve čtvrtek 6. listopadu byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva

obce Jíloviště zvolen novým starostou obce pan Ing. Vladimír

Dlouhý a já jsem po 16 letech skončil ve funkci starosty obce Jílo-

viště. Proto se na Vás obracím v tomto krátkém příspěvku již

pouze jako občan této obce. Mé starostování bylo dlouhé, pro

někoho asi až moc. V komunálních volbách jste dali jasně najevo,

že chcete změnu! Zda těchto mých 16 let ve funkci starosty bylo

pro obec prospěšných, to ukáže čas.

Jsem však přesvědčen, že se za čtyři volební období udělalo v naší

obci hodně pozitivních věcí, které z naší obce udělaly moderní

obec. Bohužel se však za poslední dva roky nepodařilo dokončit

dvě důležité akce. Rekonstrukci komunikace Pražská od OÚ

k výjezdu na Strakonickou komunikaci I/4 směrem na Prahu a vybu-

dování mateřské školky. Při obou těchto akcích jsme se potýkali

s finančními problémy, a když už konečně jsme je měli připravené,

tak nás zradil neúprosný čas. Obě akce jsme nedokázali dokončit.

Důležité však je, že novému zastupitelstvu obce předáváme obec

nezadluženou a hlavně, že má na bankovních účtech připravenou

finanční částku ve výši 12 350 tis. Kč. Tedy finanční částku, která

obě akce umožňuje realizovat. Proto věřím, že nové zastupitelstvo

bude mít zájem tyto finanční prostředky na jejich realizaci využít

a že budou dokončeny!

Vážení spoluobčané, na závěr mého krátkého příspěvku bych

chtěl popřát novému starostovi obce panu Ing. V. Dlouhému

i celému nově zvolenému zastupitelstvu obce pevné nervy,

hodně úspěchů v práci pro obec a Vám občanům spokojenost

v rodinném i profesním životě a hlavně hodně zdraví! 

Karel Dostálek

PODĚKOVÁNÍ

Všem občanům, kteří nás podpořili svým hlasem v komunálních volbách, bychom chtěli moc poděkovat za důvěru a věříme, že nám

i v budoucích letech budete stále nakloněni. Mějte hezké Vánoce a šťastný nový rok !

Sdružení pro Jíloviště

Sál restaurantu SPARK, 

Pražská 260, 

Jíloviště

Neuvolněným starostou obce Jíloviště

byl zvolen Ing. Vladimír Dlouhý,

uvolněnou místostarostkou byla zvo-

lena RNDr. Jana Malá, Csc.
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měl by být popiska k fotografiím

+ autor fotografií

Rychtářské právo 
na Jílovišti

Obec Jíloviště má velmi bohatou historii, o které se

toho veřejně bohužel mnoho neví. Jednou z takových

nepříliš známých oblastí je historie rychtářského

(později starostenského) úřadu. Existence rychtáře

v naší obci je písemně doložená již roku 1347 v osobě

rychtáře Vavřince. Další písemná zmínka o místním

rychtáři pochází až z roku 1587 (rychtář Jan). Kon-

krétní informace o místních rychtářích však máme až

z konce 18. století. S tímto úřadem bylo spojeno tzv.

rychtářské právo, tedy právo soudit mírné delikty,

vymáhat práva a pořádek, a naopak v případě

potřeby bránit svou obec a její obyvatele. 

Od roku 1794 jím byl Ondřej Andres z č. p. 2. Právě

s jeho osobou je spojen vznik insignie jílovišťského

rychtářského práva, kterou je tzv. býkovec, hůl, kte-

rou tvoří pět spletených býčích šlach svázaných

několika řemínky, které byly zřejmě ještě původně

pobité kovovými skobami. Ondřej Andres v únoru

1810 zemřel na břišní tyfus. Ještě v témže roce je

písemně zmiňován nový rychtář Ondřej Mastil

z č. p. 4. Přesná doba jeho působení v úřadu není

známa, stejně tak jako v případě Františka Petráka

z č. p. 23, který je takto zaznamenán roku 1824.

V roce 1848 byl rychtářský úřad zrušen a nahrazen

funkcí starosty. 

Insignie rychtářského práva byla i po zrušení úřadu

rychtáře symbolicky předávána nově zvoleným sta-

rostům „na památku starých dobrých časů“, jak se

tehdy říkávalo. Posledním starostou takto uvede-

ným do úřadu byl Karel Cvrček z č. p. 2, shodou

okolností pra-pra-vnuk Ondřeje Andrese, který sta-

rostoval od června 1929. S jeho odchodem z funkce

ze zdravotních důvodů 21. dubna 1940 a poté

náhlým úmrtím o sedm měsíců později, a násled-

ným poválečným politickým vývojem byla tato tra-

dice zapomenuta. Obnovy se dočkala až v letošním

roce při volbě nového, v pořadí jednadvacátého sta-

rosty naší obce.

Jan Cvrček (ml.)
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VOLBY V OBECI JÍLOVIŠTĚ

Termíny akcí v obci

Milí čtenáři Zvonice, vážení občané,

dovolte mi, abych na stránkách našeho zpravodaje poděkovala Ing. K. Dostálkovi za

práci, kterou ve prospěch obce a občanů obětavě vykonával po dlouhou dobu 16 let.

Za jeho starostování se např. posílil vodovodní řad, dobudovávala kanalizace, byla

provedena plynofikace. Jeho zásluhou máme opravenu Zvoničku. 

V posledním, jeho čtvrtém volebním období, jsem měla možnost poznat problema-

tiku komunální politiky více a věřte, není to jednoduché. Proto ještě jednou,

d ě k u j e m e ! Libuše Fatková

ZVONICE zase tak trochu jinak

ZVONICE - Zpravodaj obce Jíloviště MK ČR E 12563
Vydává obec Jíloviště

Mediální komise: Ing. Jan Vorel, Libuše Fatková, Ing. Petr Sporer

Uzávěrka příštího čísla: 31. 1. 2015

Grafické zpracování: Mgr. Václav Hraba - Grafický Atelier H, s.r.o.

Tiskne: Tiskárna Mníšek, s.r.o., Rymáňská 210, 252 10 Mníšek pod Brdy
Tel./fax: +420 318 592 238, www.tiskarnamnisek.cz

NEJBLIŽŠÍ AKCE 
TURISTICKÉHO 

ODDÍLU MLÁDEŽE:
Sobota 29. listopadu 

Výprava na jmelí. Sraz v 9 h na dětském

hřišti, návrat kolem poledne, aby byl

dostatek času na oběd před odpoledním

zdobením adventních věnců v hasičské

zbrojnici. Zkušení lezci s vybavením natr-

hají jmelí pro každého.

Sobota 13. prosince

Dopolední vycházka, sraz taktéž v 9 h na

dětském hřišti. Pokud náhodou nasněží,

půjde se sáňkovat na Bučinu.

Pokud Vaše děti chodí do školy a dokáží se

o sebe aspoň trochu postarat, pošlete je

s námi. Projdou se, zahrají si nějakou hru

a hlavně se mohou vzájemně více poznat.

Členství v oddíle není nutnou podmínkou

účasti, přijít může opravdu každý. 

Případné další informace: 

FB: TOM Lvíčata Jíloviště

tel. Jan Vorel 777 093 088 

Petr Sporer: 605 513 541

23. 11. neděle od 15 hodin Zdobení perníčků v klubovně hasičské zbrojnice v Jílovišti

29. 11. sobota od 15 hodin Tradiční výroba adventních věnců a dekorací v klubovně hasičské zbrojnice
v Jílovišti

5. 12. pátek od 17 hodin Mikulášská nadílka, Restaurace Pod lesem

6. 12. sobota od 14 hodin Mikulášská besídka v restaurantu SPARK. Přijde i Mikuláš

13. 12. sobota Divadelní představení pro děti "GLORIA". O tom, co se stalo než se narodil
Ježíšek. Od 16 hodin hraje Divadlo V kufru v klubovně hasičské zbrojnice
v Jílovišti. Po skončení divadélka rozsvítíme společně "vánoční strom" u hasič-
ské zbrojnice (asi v 17 hodin) 

od 11 hodin Vánoční bazárek, Restaurace Pod lesem

19. 12. pátek Vánoční večírek s živou hudbou, Restaurace Pod lesem

20. 12. sobota od 17 hodin Mše svatá ve Zvoničce sv. Floriána

26. 12. pátek od 16 hodin 2. svátek vánoční, odpoledne pro rodiny s dětmi ve Zvoničce sv. Floriána, bet-
lémy, koledy

od 9 hodin Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu

Ještě upřesníme:

29. a 30. 11. Výstavka o legionářích v I. světové válce ve Zvoničce sv. Floriána

30. 12. neděle Tradiční předsilvestrovský ohňostroj

Rád bych zde věnoval pár řádek vydání Zvonice. Tento náš zpravodaj vychází již
s větší či menší pravidelností mnoho let. V posledních letech navíc plní funkci
jakési kroniky. Za dobu své existence doznala již několik změn. Jsem rád, že se tak
děje, protože je to známkou toho, že je náš zpravodaj živé a funkční medium.
V posledních 4 letech se grafické přípravě Zvonice věnoval Kamil Suškleb. Dal
Zvonici velké množství práce a odhodlání a patří mu za to veliké díky. Byl bych
rád, kdyby zpravodaj vycházel i nadále pravidelně minimálně každé 2 měsíce
a byl pro naše občany zajímavým čtením. Připravili jsme nyní ve spolupráci s Vác-
lavem Hrabou nový, věřím že atraktivní vzhled Zvonice. Doufám, že se nám spo-
lečně s redakční radou podaří naplňovat Vaše očekávání, budeme rádi za Vaše
příspěvky, reakce a komentáře. Jan Vorel
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Vážení občané,

dovolujeme se na Vás obrátit s žádostí o vyplnění následujícího

formuláře – ankety o zájmu o předškolní výchovu v Jílovišti.

Vyplněné dotazníky nám poskytnou přehled o požadavcích

občanů pro optimální řešení předškolní výchovy jílovišťských

dětí. Prosíme o uvedení pravdivých údajů, vyplnění a zaškrtnutí

všech oken dotazníku. Do poznámek můžete napsat vše, co jste

v dotazníku nenašli a považujete za důležité. Děkujeme

Ing. Vladimír Dlouhý, starosta

RNDr. Jana Malá, CSc, místostarosta

Předškolní výchova
v Jílovišti - anketa 2014

STĚHOVÁNÍ
KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ PRAHA-ZÁPAD

O D  1 .  P R O S I N C E  2 0 1 4
P Ř E S T Ě H O V Á N O  N A  N O V O U  A D R E S U :

DOBROVSKÉHO 1278/25, PRAHA 7 – LETNÁ

O D  2 4 . 1 1 . 2 0 1 4  D O  2 8 . 1 1 . 2 0 1 4  
B U D E  K O N TA K T N Í  P R A C O V I Š T Ě  P R A H A - Z Á PA D

U Z A V Ř E N O .

Od 20. 11. 2014 do 21. 11. 2014 
bude OMEZEN PROVOZ

kontaktního pracoviště Praha-západ 

(Kartouzská 200/4, Praha 5 - Smíchov). 

Od 24. 11. 2014 do 28. 11. 2014 
bude kontaktní pracoviště UZAVŘENO 

z důvodu stěhování do nové budovy.

Telefonické i e-mailové spojení nebude v uvedených dnech

dostupné.

Jednání s klienty bude probíhat omezeně a pouze 

v budově Kartouzská, Praha 5-Smíchov!

Plný provoz pracoviště bude ode dne 1.12.2014 na nové adrese:

DOBROVSKÉHO 1278/25, Praha 7.

Jméno:

Adresa:

Telefon Mail

Trvalý pobyt ano ne

Přihlásí se k trvalému pobytu v případě možnosti umístění 
dítěte v předškolním zařízení v Jílovišti

ano ne

Počet dětí Věk

Provozní doba zařízení od                         do

Celodenní pobyt Půldenní pobyt 

Max. výše měsíčního příspěvku na 1 dítě
Bez stravování* Se stravováním*

Preferuji formu dětská mateřská jiná
skupina školka

Preferuji umístění svého/svých dítěte/dětí 
v předškolním zařízení: 

ve věku let od šk. roku

V Jílovišti ano ne

V Praze ano ne

V okolních obcích 
v případě zajištění dopravy ano ne

* nehodící se škrtněte

Poznámky:

V Jílovišti dne:

Podpis

Tram. č.: 1, 8, 12, 25, 26 (Letenské náměstí) 
– METRO A (Hradčanská) – METRO C (Vltavská)



V čase předvánočním bych se s vámi rád podělil o pár zajímavostí

o krásném obecním stromu, který již neodmyslitelně patří

k vánoční výzdobě v naší obci.

Jedná se o velmi pěkný a stříbrně vybarvený semenáč jedle ojí-

něné Abies concolor. Tento druh stromu pochází z horských oblastí

Severní Ameriky. Má hustou, štíhle kuželovitou až válcovitou

korunu. Obvykle dosahuje výšky i přes 30 m.

Od pamětníků jsem se dozvěděl, že náš exemplář byl zřejmě vysa-

zen koncem padesátých let. Na svůj věk je velmi mohutný, vysoký

zhruba 24 m a obvod kmene v prsní výšce činí 213 cm. Takto

vzrostlý je možná i proto, že je zavlažován dešťovými vodami, které

stékají ulicí Pražskou.

Strom se poprvé začal zdobit a osvětlovat před dvaceti lety, o což

se staral místní sbor dobrovolných hasičů. Založil tak příjemnou

tradici rozsvěcování stromu při předvánočních besídkách, v někte-

rých letech byla atmosféra doplněna i živým betlémem.

Myslím si, že jde o pěknou a jednoduchou dekoraci, která všem

obyvatelům i návštěvníkům Jíloviště dokresluje vánoční čas klidu

a vzájemné pospolitosti.

Antonín Cvrček

Příběh vánočního stromu
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OBEC JÍLOVIŠTĚ

HASIČI

Po divadelním představení v sobotu 

13. 12., asi kolem 17:00 hodiny, 

rozsvítíme u hasičské zbrojnice náš 

„vánoční strom“. Budou i prskavky.

Přejeme všem občanům Jíloviště 

krásné vánoční a novoroční svátky.

Děkujeme za dosavadní přízeň 

a podporu a těšíme se na 

další dobrou spolupráci.

V roce 2015 mějte stálé 

zdraví, hodně štěstí 

a buďte spokojeni.

Hasiči Jíloviště

Vystoupení dechového

orchestru ze Slovinska –

Pihalni orkester Mare-

zige, bylo v Jílovišti ještě

nevídanou podívanou.

Početně silné hudební

těleso doprovázela také

skupina mažoretek.

Účinkující přijeli sice s půlhodinovým zpožděním, ale diváci jistě

nelitovali, že vydrželi, již v docela chladnějším podvečeru, čekat.

Celých 30 minut muzikanti hráli a pochodovali po ploše fotbalo-

vého hřiště střídavě s mažoretkami i bez nich. V jejich podání

zazněla i slavná polka Jaromíra Vejvody „Škoda lásky“. 

U připraveného občerstvení byli velmi srdeční. Snad si i oni

odvezli od nás jen dobré dojmy. Orchestr uspěl i v soutěži XIX. roč-

níku soutěže dechových orchestrů „Vejvodova Zbraslav“ a získal

Zlaté pásmo. Také za dirigentský výkon dostal Boris Babič z Pihalni

orkester Marezige cenu poroty.

Děkujeme sportovcům za možnost využití prostor stadionu J.

Nekoly st. a hlavně všem občanům, kteří na vystoupení přišli. Uvi-

díme, koho nám společnost Or-fea, pověřená organizací festivalu,

příští rok vybere ke koncertování. 

Libuše Fatková - foto: D. Pospíšilová

„Vejvodova Zbraslav 2014“
v pátek 29. 9. na Jílovišti

Foto: D. Pospíšilová
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V neděli 16. listopadu nás čekají poslední zápasy podzimní části

fotbalové sezóny. Ve středočeském krajském přeboru bude hrát

A-tým TJ Jíloviště ve Vraném, a tak před zimní přestávkou má

ještě šanci ukořistit v sedmdesát kilometrů vzdálené vesničce 3

body. Do jarní části sezóny bude naše „áčko“ vstupovat až z druhé

poloviny tabulky. Zimní pauza neznamená přestávku od fotbalu,

ba naopak, během zimy

budou jezdit hráči tréno-

vat na umělku do Rado-

tína a dokonce odjedou

na několikadenní inten-

zivní soustředění. Pauza se

tedy týká pouze mistrov-

ských utkání, do kterých,

doufejme, na jaře vstou-

píme úspěšně a výsled-

kově si polepšíme.

Ve skupině A III. třídy

působí náš B-tým, který si

od začátku podzimní části

vedl skvěle, a vypadalo to

na postup. Od 6. kola

nastalo smolné období,

díky oslabení týmu zdra-

votními problémy, které

nám vyřadily tři klíčové

hráče a ukončení kariéry dalších dvou, byl problém dát dohromady

11 hráčů. Uvidíme, zda se podaří „benfice“ získat ještě 3 body,

o které v posledním kole bude bojovat v Hradišťku. Doufejme, že

přes zimu se podaří tým posílit a do jarní části vstoupí v plné síle.

Mladším týmem TJJ jsou

dorostenci, kteří se sice od

loňské sezóny v tabulce

nahoru neposunuli, ale

herně se zlepšili. Dorost

podzimní část ukončil už

1. listopadu na Mníšku,

a to velmi úspěšně, vyhrál 0-2. Tím získal svou první výhru a přidal

3 body k jednomu osamocenému z remízy v Rudné. Do jarní části

jim přejeme další góly, aby navázali na svou výhru v posledním

podzimním kole a přibyly vytoužené body.

Přípravka se rozrostla. Trenér se stal „Bohem“

Náš nejmladší tým, který se na Jílovišti obnovil v září 2013, pokra-

čuje i letos. Oproti konci minulé sezóny se počet hráčů rozrostl

dvojnásobně a dnes kádr nejmenších tvoří 16 hráčů.

Na konci minulé sezóny si děti zahrály přátelské utkání na domácí

půdě proti přípravce z Dobřichovic, první zápas dostaly za

odměnu, za celoroční trénování a kus práce, který odvedly. Tuto

sezónu už jsou zápasy hlavně proto, aby kluci nabrali zkušenosti

a v zápasovém prostředí se otrkali. Na podzim měli už 4 zápasy

a vedli si skvěle. Na první podzimní zápas jsme si zajeli 15. října

pod kopec do Dobřichovic, kde nás na oplátku přivítali dobřicho-

vičtí. Zápas se hrál ve futsalové hale, s futsalovým míčem, takže to

pro naše kluky byla úplně nová zkušenost, pro některé nově pří-

chozí hráče zkušenost úplně první. Na kluky prostředí silně půso-

bilo. Jelikož to bylo v rozlehlé tělocvičně, kde byla spousta dětí

i fandících rodičů, byl tam velký ruch a kluci neslyšeli pokyny tre-

néra. Vyjádření trenéra Jana Kočího k zápasu:

„Náš druhý „ostrý“ zápas, první zápas v nové sezoně, první zápas

v tělocvičně, první zápas s futsalovým míčem. Pro některé to byl

dokonce první zápas vůbec. Zápas hodnotit budu jen malinko, spíš

tento článek bude sloužit k takové osvětě o zápasech naší kategorie.

Na začátek je absolutně nejdůležitější pochopit, že nám nejde v žád-

ném případě o výsledek! Včera jsme dali 2 góly, to je úspěch, ještě

větší úspěch je to, že jsme měli dalších 5-8 šancí. Kluci ještě nedoká-

žou pochopit, co je roh, aut nebo nějaké vyjíždění z autu. To po nich

ani nemůžeme chtít a vůbec nám na tom nesejde. Mnohem důleži-

tější je, když Dominik Čejka vezme míč a je schopný ho vést u nohy,

tak, aby mu neutíkal, a prokličkovat tak hřiště až k brance soupeře. To

ukazuje, že se kluci skutečně zlepšují. Není to jen Dominik, ukázal to

Štěpán nebo třeba Honzík D.

Konec podzimní části 
Začíná zimní příprava

Na první podzimní zápas jsme si zajeli 

15. října pod kopec do Dobřichovic
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ZE SPORTU

Na třetí zápas vyrazili jen naši starší. Hned v sobotu 8. listopadu

jsme jeli na výjezd na Karlštejn. Prostředí i počasí bylo nádherné

a kluci natěšení na zápas. Dvě děti se omluvily, a tak nás bylo tak

akorát, naopak karlštejnských přišlo dost, a tak nám jednoho

svého ostříleného hráče půjčili. Naši kluci stříleli góly a i díky

pomoci Kryštofa z Karlštejna jsme venku zvítězili 13-9.

Zatím na poslední zápas jsme vyrazili v pátek 14. listopadu do

Prahy na Slavii. Jel celý náš tým, mladší i starší a všichni se moc

těšili. Nikdo neočekával, že se vyhraje, beztak na výsledky nehra-

jeme. Byla to pro kluky jedinečná šance, jak zase nabrat nové zku-

šenosti ze zápasu a nasát atmosféru velkého klubu.

Podzimní trénování na venkovním hřišti už přípravce skončilo, ale

tréninky ne – na zimní tréninky dojíždíme do tělocvičny ve Všeno-

rech. Kluci chodí rádi a baví je to, což vždycky byl a bude náš cíl.

Dovolím si zde zveřejnit některé z příspěvků rodičů:

Za celý realizační tým přípravky můžu říct, že jsme rádi, že to děti

baví a jsme vděčni za zpětnou vazbu od rodičů. Největší pochva-

lou pro nás je, že děti chodí na tréninky rády, užívají si to a rodiče

jsou spokojení.

Stále nabíráme nové hráče, od 5 do 8 let. Kontakt na nás najdete

na webových stránkách přípravky 

jilovistepripravka.webnode.cz

a nebo na oficiálních stránkách 

TJ Jíloviště fotbal.jiloviste.cz.

Denisa Pospíšilová

K dalšímu zápasu jsme přivítali 6. listopadu 

na domácím hřišti nedalekého soupeře z Lipenců.

„Musím říct, že se všichni trenéři k dětem chovají

moc pěkně a Domču tréninky moc baví!! Pro nás

doma je trenér ‚Bůh‘!“
Tereza

„Ač Matyáš patří mezi prcky a na zápase nebyl, četla jsemvyjádření trenéra a musím říct, že se nám hrozně líbí váš pří-stup k dětem, a k jejich motivaci pro fotbal a pro to je něconaučit. Děláte to moc dobře, tréninky jsou skvělé a moc zato díky!
Daniela a Maty

Tělovýchovná jednota Jíloviště
přeje všem našim občanům a svým příznivcům
klidné vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce.
Rozšiřte řady našich fanoušků v další části fotbalové sezóny.

Může se zdát, že si neumíme přihrát a je to hrozný, jak to, že si kluci

nepřihrají. Ano souhlasím v tom, že si nepřihrají. Hned vysvětlím, nepři-

hrají jednoduše proto, že v tomhle věku to prostě není důležité. Není

důležitá přihrávka, ale vedení míče a ovládání míče. Osobně zápasy 

4 na 4 moc vyhledávat nechci. V takovém zápase často vznikají chumle

(vysvětlím později). Kluci jsou individuality, jejich první myšlenka byla,

kam nakopnout míč, to už nedělají, učíme je totiž, že s míčem musí nej-

dřív utíkat co nejrychleji k soupeřově brance. Pomalinku se učíme

kličky, zasekávačky, různé přešlapovačky, tyto věci jsou nejdůležitější.

Až budeme umět bezpečně přejít soupeře kličkou, tak pak můžeme

kluky učit přihrávku. Nehledě na fakt, že sami brzy poznají, že než se

honit přes celé hřiště sám s míčem, je jednodušší si přihrát. 

Další úkol, a v podstatě ten nejdůležitější pro následující období, je

odnaučit kluky dělat „chumle“. Co to je chumel? Když na jednom

metru je asi 5 hráčů (v posledním zápase to byli většinou 4 zelení 

a 1 žlutý). Ano, tohle je těžké, přetěžké, ale ne nemožné. Kluci vědí, že

to nemají dělat, když se jich na to zeptám, tak mi to řeknou, ale ta hra

je tak vtáhne, že to nevydrží a odběhnou z volného místa do chumle.

Nemůžeme jim to zazlívat, ten balon prostě chtějí pro sebe a dát ten

vytoužený gól. Pochvalu za zápas zaslouží úplně všichni. V příštím

zápase to bude zase o kousíček lepší.

Jde nám o to, aby v každém zápase si kluci něco odnesli. Věřím, že ze

zápasu zase měli zážitek a budou se méně a méně a méně stresovat

tím, že na sobě mají dresy, a uvolní se, jak když se mydlí při tréninku

mezi sebou.“

K dalšímu zápasu jsme přivítali 6. listopadu na domácím hřišti

nedalekého soupeře z Lipenců. Zápas byl ve čtvrtek od 17.00,

místo tréninku. Kluci si zase zažili novou atmosféru, protože se

touto dobou už stmívá, a tak hráli pod osvětlením. Tým byl rozdě-

len na mladší, ročníky 2008 a 2009, a starší, ročníky 2007 a 2006.

Oba týmy hrály souběžně vedle sebe. U„piškotů“ nešlo v podstatě

o nic, jen aby si zkusili zahrát fotbal s někým jiným, než stále mezi

sebou. Nejmladší všechny mile překvapili, vydrželi běhat třikrát 10

minut a už jen nenakopávali balón dopředu, ale snažili se běhat

s míčem u nohy. To u starších se projevilo, že už mají nějaký ten

zápas za sebou a především, že hrají v domácím prostředí. Hlídali

si hráče, dobře bránili a prosazovali se i vepředu. Zápas skončil 5-

4, výhrou domácích. Jak je u„prcků“ zvykem, po zápase se kopaly

penalty. Při nich jsme potvrdili naše vítězství, kluci dávali do střel

razanci, výborně zachytal náš gólman a vyhráli jsme 7-2.
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Dne 31. října v ranních hodinách zemřel po těžké nemoci Mirek

Petřík ve věku nedožitých 61 let. Svůj hasičský život započal v roce

1970 a od té doby mu věnoval veškerý svůj volný čas. Prošel

mnoha funkcemi a aktivně se hasičině věnoval nejenom

v sedmém okrsku, v okrese Praha-západ, ale i ve Středočeském

kraji. Pod jeho vedením se Sbor dobrovolných hasičů v Jílovišti

zařadil mezi nejaktivnější sbory v okrese. Působil na úseku pre-

vence, v radě velitelů a aktivně se věnoval i mládeži. Jako hlavní

rozhodčí nebo náčelník soutěží působil v oblasti sportu pro

dospělé i pro mládež. 

Svůj obrovský podíl má na rozvoji zásahové jednotky v Jílovišti,

která je nyní zařazena do JPO III a patří také mezi nejaktivnější jed-

notky v okrese. Byl nositelem mnoha ocenění, medailí a řádů, byl

kandidátem na získání nejvyššího ocenění - titulu zasloužilý hasič.

V Mirkovi odešel zapálený a velice aktivní hasič, kamarád, který

neváhal pomáhat radou i organizací.

Čest jeho památce.            

Převzato mailto:oshpz@seznam.cz

Mirek v dobrovolné hasičské rodině patřil svou odborností a obě-

tavostí k hasičským „esům“ jak v SDH v místě bydliště, tak v našem

7. okrsku. Jako zkušený funkcionář působil na úrovni Středočes-

kého kraje i okresu Praha-západ. Pod jeho vedením dosáhl jílovišť-

ský sbor pro svou vynikající činnost při ochraně majetku před

požáry a živelnými pohromami všeobecný obdiv široké veřejnosti.

Škoda, že se mu nesplnil velký sen – rozšíření hasičské zbrojnice,

o kterou tolik usiloval….

Odešel příliš brzy od své rodiny i jeho celoživotní lásky - dobrovol-

ných hasičů. Mirek za sebou zanechal velmi hlubokou stopu, po

které by měly následovat další generace obětavých lidí, jak on byl

sám! Do posledních chvil svého života uskutečňoval v praxi hasič-

ské heslo – „Bližnímu na pomoc“.

Mirku, děkujeme ti za velkou obětavost, za vše dobré, co nás

u hasičů spojovalo, za upřímné kamarádství a férové jednání.

Budeš nám moc chybět!

Čest tvé památce! 

Hasiči 7. okrsku a Klub ZH 7. okrsku

Mirkovo úmrtí oznámily občanům Jíloviště, v páteční podvečer,

zvony místního rozhlasu a hlas starosty obce Ing. K. Dostálka.

Byl nejen zapáleným hasičem, ale po několik volebních období

i velmi platným členem zastupitelstva obce. V jeho hlavě se zro-

dila myšlenka pořádat tradiční jílovišťské posvícení v podobě, 

v jaké ho již několik let známe.

Když odjížděl v pátek v 18:00 hodin autobus, který vezl naše

občany do divadla Na Jezerce, scházeli se smutně hasiči ve zbroj-

nici. Na její budově pak zavlál černý prapor, stvrzující těžkou

pravdu, že se životní cesta Mirka Petříka uzavřela.

V den posledního rozloučení, ve středu 6. listopadu ve 12,15 hodin,

se všichni smuteční hosté do obřadní síně v Praze 5 - Motole neve-

šli. Přijeli nejen zástupci hasičů, ale i mnoho občanů Jíloviště. Přišli

uctít památku obětavého a pracovitého člověka, který zanechal

v naší obci nepřehlédnutelný odkaz. 

N e z a p o m e n e m e ! Libuše Fatková 

Zemřel Miroslav Petřík 
starosta SDH Jíloviště

Foto: archiv SDH Jíloviště

Zarmoucená rodina děkuje všem, kteří se
přišli s panem Miroslavem Petříkem
rozloučit, za účast, za květinové dary 
i projevené kondolence.
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Vážení spoluobčané,

vychází poslední Zvonice letošního roku a já využívám této pří-

ležitosti, abych vám poděkovala za podporu, s níž se naše akti-

vity setkaly. Loni se v adventní době konal – zatím naposledy –

dobročinný bazárek s prodejem vánočních dekorací a dobrot.

Výtěžek z několika ročníků

bazárků byl věnován Okraš-

lovacím spolkem obci Jílo-

viště jako finanční dar

v hodnotě 6 000,- Kč na

zakoupení keramic-

kého reliéfu s motivem

sv. Floriana. Ten byl

vyroben v keramické

dílně paní Magdy Bro-

žové v Klínci a zdobí prů-

čelí Zvoničky. Jde o autorský

originál – nákres a model reali-

zovala absolventka UMPRUM, paní

Ivana Švarcová, o technickou část realizace (od odlití sádrové

formy po vytvoření vlastního reliéfu) se postarala paní Magda

Brožová a vypálení rozměrného objektu se konalo v dílně akade-

mického sochaře, pana Václava Dyntara ve Štěchovicích. Mnozí

občané obce darovali na opravu Zvoničky finanční prostředky,

pan František Andres ml. daroval obci pozemek, na němž Zvo-

nička stojí. Členové Okrašlovacího spolku, dobrovolní hasiči

a další občané obce věnovali mnoho hodin práce, aby rozpada-

jící se stará hasičská zbrojnice vypadala tak hezky jako v sou-

časné době. Těší nás, že Zvoničku pravidelně využívají věřící

k bohoslužbám – od jejího otevření vždy jedenkrát za měsíc.

O své víře k nám přijeli pobesedovat i z komunity Farního sboru

ČCE ve Hvozdnici.

Na poslední listopadový víkend je připravována výstavka o legio-

nářích I. světové války.

Po mši svaté, která bude v sobotu 20. 12. od 17:00 hodin, připra-

vujeme vánoční výzdobu. Na 2. svátek vánoční, 26. 12., zveme

rodiny s dětmi do Zvoničky na jesličky a koledy. Začneme v 16:00

hodin a podle počasí uvidíme, jak dlouho se zdržíme.

Věřím, že tyto i další případné aktivity konané v budově Zvoničky

budou i noví zastupitelé obce, jejímž je Zvonička majetkem, pod-

porovat.

Klubíčko ve spolupráci s SDH Jíloviště a za finančního přispění

obce Jíloviště uspořádalo v masopustním čase dětský karneval

a na jaře divadelní představení. Do konce roku nás ještě čeká

v neděli 23. 11. zdobení perníčků, první adventní neděli tvorba

adventních věnců a 13. 12. (třetí adventní týden) vánoční dět-

ské divadelní představení Gloria. Do klubovny hasičské zbroj-

nice přijede opět Divadlo V kufru. Přiveze staročeskou vánoční

pohádku o tom, co se všechno stalo, než se narodil Ježíšek.

Začátek představení je v 16:00 hodin. Po skončení divadélka

cca v 17:00 hodin rozsvítíme vánoční strom u hasičské zbroj-

nice. V příštím roce máme v plánu opět karneval a divadélka,

jakož i nějakou výtvarnou činnost pro děti. Děkujeme obci za

finanční příspěvky a hasičům za možnost využívání jejich klu-

bovny. 

Ohlédnutí za činností
Okrašlovacího spolku Jíloviště 

a jeho Klubíčka, včetně plánů do budoucna

Za všechny členy Okrašlovacího

spolku Vám přeji klidný adventní čas,

krásné vánoční svátky a do nového

roku vše dobré. Iva Stefanová
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Vzpomínka na

„Léto na hřišti 2014“

Šárinku Obermajerovou
jistí na kladině babička

Ukázku výcviku psů kynologického klubu ze
Zbraslavi přítomní se zájmem sledovali.
Úlohu „figuranta“ si vyzkoušeli i dva dobro-
volníci z řad diváků 

hlavní organizátorka 
Vlasta Pospíšilová s dětmi

„u hasičů“ si děti mohly
vyzkoušet „džberovku“

při každé akci na hřišti
Maruška Hrubá a klobásky

5. 7. přivítání prázdnin

oblíbené 
„chytání rybiček“ 

foto: D. Pospíšilová, Jana Biermann

Jožka Šmukař s dechovkou

„lipenecké holky sokolky“
aktivní seniorky
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Letos jsme jako nové občánky přivítali Terezku Mazánkovou,

Vítězslava Vorla a Julii Mariu Dona. Nechyběla ani památná

kolébka rodiny Andresů.

Prvňáčků bylo 12 a pozvání přijali – dvě Rozárky – Kučerová

a Kakosová, Adélka Podroužková, Šárinka Obermajerová, Dominik

Hrubý, Míša Stefanov, Davídek Šťastný – Vondráček, a Honzíkové -

Dalekorej a Velička. Všichni dostali od obce malý dárek.

O krátký kulturní program se postarali Terezka Bučková, Josefka

Sporerová, Honzík Veinhauer a přítomní noví školáčci. 

Velké poděkování patří paní Smutné, která umožnila uspo-

řádání této tradiční akce, která trvá nepřetržitě od roku 

1999, v nově restaurova-

ném sále bývalé pizzerie

U Hastrmana. Prostory

vkusně vyzdobila, i ona

připravila pro děti dárky

a sladký dort.

Libuše Fatková

Vítání nových školáků a občánků 
Jíloviště v neděli 8. září

Foto: Jan Vorel
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A4 1.900 Kč, A5 naležato 1.000 Kč
pro občany Jíloviště nebo podnikající v Jílovišti A4 500 Kč, A5 naležato 250 Kč

Inzerce je možná formou smlouvy o reklamě s obcí Jíloviště.
Ceník Inzerce

Srdečně 
Vás zveme 
do útulné 
a nekuřácké
restaurace
Pod Lesem 
na Jílovišti

Telefon: 311 360 125 Mobil: 608 665 566
www.podlesem.eu www.facebook.com/podlesem

Připravujeme pro Vás
mnoho zajímavých
akcí, v nejbližší době 
na Vás čeká: 

* Mikulášská besídka s bohatým
programem a bohatou nadílkou,
koncertem a kouzelníkem 

* Pravidelné setkání seniorů

* Vánoční večírek

* Silvestr

* Tématické víkendy

* Živé koncerty 

A hlavně příjemná atmosféra
u rozpáleného krbu…

Těšíme se na Vaši návštěvu …

Zajistíme Vám levnou dopravu do
restaurace i zpět…


