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Jaké investiční a neinvestiční akce 
plánujeme v příštím roce

■ Zavedení vody a kanalizace do oblasti 
Fr. Smolíka – 1. etapa

■ Oprava fasády obecního úřadu
■ Rekonstrukce ulice Zahradní (před uzávěr-

kou Zvonice jsme se dozvěděli, že jeden
účastník stavebního řízení se opakovaně
odvolal proti stavebnímu povolení, a tak
je oprava této ulice příští rok nejistá)

■ Realizace opatření pro zklidnění dopravy
na Pražské ulici

■ Dokončení výstavby plochy pro veřejné
sportoviště, začátek prací na realizaci
sportoviště

■ Koncepce řešení výstavby sběrného dvora
a sběrných míst (realizace cca do 2 let) 

■ Předložení programu rozvoje obce na ob-
dobí 2018 – 22 s výhledem do roku 2026

Aktuálně 
z radnice a ze zasedání

zastupitelstva:

è Proběhlo ustavující zasedání za-
stupitelstva

Dne 2. 11. proběhlo ustavující zasedání Zastupitel-

stva obce Jíloviště. Bylo přítomno 7 z 9 zvolených

zastupitelů a všichni složili předepsaný slib a pode-

psali etický kodex zastupitele. 

Následně došlo k volbě starosty a místostarosty. Za-

stupitelé odsouhlasili, že volba bude veřejná. Do funkce neuvolně-

ného starosty byl zvolen Vladimír Dlouhý, do funkce uvolněné

místostarostky paní Jana Malá.

Proběhla volba výborů v tomto složení (první v pořadí je vždy před-

seda):
■ Finanční výbor – P. Rögner, I. Černý, 

I. Hilgert 
■ Kontrolní výbor – M. Petřík, R. Moureček,

S. Baudyš
■ Mediální výbor – J. Vorel, L. Fatková, 

P. Sporer 
■ Stavební výbor – I. Doubková, F. Vaněk,

J. Malý
■ Sociální výbor – I. Hilgert, F. Andres,

O. Nový

Ještě jednou bychom chtěli poděkovat mi-

nulým třem zastupitelům: paní Libuši Fat-

kové, Radku Mourečkovi a Ivo Černému za

jejich působení a především, že zastoupe-

ním ve výborech dále pokračují v práci pro

obec i v současném volebním období.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
vám jako 20. znovuzvolený starosta obce
Jíloviště popřál spokojený a klidný závěr
roku 2018, strávení příjemných svátků
v kruhu rodiny a nejbližších a do nového
roku splnění vašich předsevzetí, plánů
i tajných přání, hodně štěstí, co je ale ne-
jdůležitější – pevné zdraví.
Na rozdíl od předcházejících let nebudu
bilancovat „obec za poslední rok“, pro-
tože se domnívám, že v rámci voleb bylo
řečeno vše. Takže jen heslovitě zmíním,
co nás čeká v příštím roce.

Slovo starosty

Obec Jíloviště srdečně zve všechny spoluobčany

na slavnostní ohňostroj, který se

koná 30. 12. 2018 od 19 hod.

pod fotbalovým hřištěm.

Spolupořádají

hasiči Jíloviště.
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Preambule
My,  členové Zastupitelstva obce Jíloviště, jsme si vědomi
důvěry občanů v nás vložené, chápeme výkon mandátu
jako veřejnou službu, za niž neseme odpovědnost, a proto
se dobrovolně zavazujeme v rámci právních předpisů ČR
řídit následujícími společnými ustanoveními:

Obecné zásady
Při plnění svých funkcí zastupitel vždy slouží veřejnému
zájmu a zdrží se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost
mandátu a obce Jíloviště. Zastupitel se za výkon svého
mandátu zodpovídá všem občanům obce Jíloviště, včetně
těch, kteří ho nevolili. Zastupitel činí rozhodnutí a řeší zá-
ležitosti objektivně, to jest na základě jejich skutkové
podstaty, přihlížeje pouze k právně relevantním skuteč-
nostem, a bez zbytečných průtahů. Nejedná svévolně
k újmě jakékoli fyzické či právnické osoby nebo skupiny
osob, ale naopak prosazuje práva a oprávněné zájmy ob-
čanů. Při výkonu svých funkcí zastupitel respektuje pra-
vomoci ostatních volených představitelů a zaměstnanců
obce Jíloviště zařazených do Obecního úřadu. Zastupitel
se účastní každého zasedání zastupitelstva a orgánů, je-
jichž je členem, s výjimkou nepřítomnosti omluvené dle
platných zákonů, jednacího řádu nebo dalších vnitřních
předpisů obce Jíloviště. Zastupitel přichází na jednání při-
praven.

Střet zájmů
Zastupitel se zdrží takového jednání, které by vedlo ke
střetu veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým. Sou-
kromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro něj, jeho ro-
dinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické
osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické
vztahy. Zastupitel, který má soukromý zájem na věcech,
které jsou projednávány orgány samosprávy, musí vzniklý
střet zájmů před projednáváním zastupitelstva ohlásit
ostatním členům zastupitelstva a zdržet se projednávání
a hlasování. Zastupitel nevyužívá informace získané při vý-
konu funkce pro svůj soukromý zájem. Povinností zastupi-

tele je vyhnout se střetu zájmů i předcházet takovým situ-
acím, které mohou podezření ze střetu zájmů vyvolat. Za-
stupitel jde v boji proti korupci příkladem tak, že veřejně
odmítá výhody a privilegia, jež mu jsou v souvislosti s po-
stavením zastupitele nabízeny.

Dary a výhody
Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, ani žádná
jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, na-
rušit nestranný přístup, nebo která by bylo možno považo-
vat za odměnu za práci, která je jeho povinností. Zastupitel
nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal
do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou la-
skavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu
jiných osob. Zastupitel nenabízí ani neposkytuje žádnou vý-
hodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením za-
stupitele, pokud to zákon neumožňuje. Při výkonu své
funkce neučiní anebo nenavrhne obci učinit úkony, které by
ho zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě
po skončení výkonu mandátu.

Kontrola
Zastupitel je připravený poskytnout jinému zastupiteli a ob-
čanovi informace a všechny okolnosti, které ho vedly k jeho
rozhodnutí ve funkci zastupitele. Případné podezření z po-
rušení ustanovení Kodexu prověří kontrolní výbor na podnět
zastupitele nebo občana. Výsledné zjištění projedná zastu-
pitelstvo na svém zasedání. Při závažném či opakovaném
porušení ustanovení tohoto Kodexu může být zastupitel od-
volán ze své funkce a to na základě návrhu ostatních členů
zastupitelstva. Pro odvolání zastupitele se musí vyslovit mi-
nimálně 6 zastupitelů. Zastupitelstvo mu v takovémto pří-
padě doporučí jeho rezignaci na mandát zastupitele
a zastupitel se zavazuje toto doporučení přijmout.

Účinnost
Tento etický kodex nabývá účinnosti dnem 2.11.2018, po
projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva obce Jí-
loviště.

ETICKÝ KODEX člena Zastupitelstva obce Jíloviště
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è Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Návrh rozpočtu byl projednán statutárními zástupci obce, správcem

rozpočtu, účetní obce, finančním výborem a zastupiteli a byl řádně vy-

věšen na Úřední desce. V době, kdy se vám dostane Zvonice do ruky,

proběhne jeho projednávání na 2. schůzi zastupitelstva 12. 12. 2018.

Rozpočet je navržen jako schodkový s využitím rezerv z minulých

období. Předpokládáme, že budeme rovněž alespoň částečně

úspěšní v získávání dotací a schodek na konci roku 2019 bude vý-

razně nižší. 

Příkladem může být hospodaření roku 2018, kdy místo plánova-

ného schodku 8,9 mil. Kč, skončí velmi pravděpodobně hospoda-

ření obce vyrovnaným rozpočtem.

è Informace o I/4 do Prahy
Jak dobře všichni spoluobčané vědí, proběhla v loňské roce série

jednání s ŘSD, vládou, ministerstvem dopravy, okolními obcemi i ve-

řejností o podobě modernizace silnice I/4. Všechna tato jednání

vedla k zamezení těchto záměrů ŘSD:
■ Zrušení sjezdu na Prahu u Všenorského mostu
■ Zrušení autobusových zastávek na I/4
■ Převedení autobusové dopravy do obce
■ Zbudování doprovodné komunikace od Motorestu po Baně

V srpnu 2017 byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců

všech dotčených orgánů, včetně okolních obcí. Tato komise se us-

nesla na základních principech řešení modernizace I/4, které zá-

sadně odmítají výstupy zpracované studie.
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Nyní se řešení modernizace posunulo do další fáze, kdy bude vy-

pracovaná nová studie. Uveřejňujeme odpověď pana Michala

Vrabce – vedoucího odboru koncepce a technické přípravy ŘSD, jak

vypadá aktuální situace:

Dobrý den pane starosto,

Předem se chci jménem ŘSD omluvit za pozdní reakci. Bohužel

úkolů je mnoho a personálních kapacit na naší straně moc nepři-

bývá, spíše naopak. To byl i jeden z důvodů, proč se s projektem

modernizace silnice I/4 nijak významně nepokročilo. Neznamená

to však, že bychom problematiku této silnice nebrali vážně. Plně

si uvědomujeme její nevyhovující stav, především nevyhovující

stav autobusových zastávek. Problematika řešení zastávek však

není jednoduchá, uvědomujeme si, že z pohledu stávajícího sy-

stému dopravní obslužnosti (organizace autobusové dopravy) byl

nalezen optimální stav z hlediska provozu i financí. Domníváme

se však, že je potřeba myslet i trochu do budoucna na jeho rozvoj

a přizpůsobování umístění zastávek současným potřebám a pod-

mínkám je z pohledu modernizace celé komunikace, která bude

sloužit další desítky let, trochu krátkozraké. Proto bychom před za-

hájením samotných technických prací na aktualizaci studie tro-

chu šířeji prověřili možnosti a příležitosti dnešní koncept

obslužnosti změnit.

Aktuálně připravujeme zadání nové studie, která prověří a zo-

hlední požadavky a závěry projednání předchozí studie a zároveň

v prvním kroku se pokusí prověřit možnosti změny konceptu ob-

služnosti autobusové dopravy. Samozřejmě tak, aby to obci vždy

přineslo něco pozitivního (zkrácení docházkové vzdálenosti při za-

chování četnosti spojů, nedošlo k prodlužování cestovních dob,

zhoršování obsluhy apod.). Na druhou stranu jsme připraveni i na

to, že takový koncept se nepodaří najít, resp. bude odmítnut

a dojde pouze k dílčím změnám stávajícího konceptu i umístění

zastávek.

K dalším závěrům předchozích jednání:
■ Platí, že nedojde ke zrušení nájezdu ve směru od Všenor

a Klínce u hotelu Palace Cinema. Bude prověřena možná dílčí
úprava nájezdu ve stávající poloze, případně s mírným posu-
nem.

■ Akceptujeme postoj vaší obce ohledně doprovodné komuni-
kace s cílem nezatěžovat stávající zklidněný průtah obcí další
dopravou. Návrh bude v rámci prací znovu prověřen s cílem
vyhnout se návrhu doprovodné komunikace. Jediné úskalí vní-
máme z hlediska zajištění přístupů na pozemky podél silnice
I/4 při rozšiřování tělesa a rušení stávajících sjezdů, které v tom
úseku jsou.

■ K zachování přestupní vazby autobusové dopravy na Cukráku
bude muset pravděpodobně dojít v každém konceptu obsluž-
nosti.

■ MÚK Zbraslav střed bude navržena, z projednání vyplynul
jasný požadavek na její realizaci. V této souvislosti budou zva-
žovány další změny komunikačního propojení v oblasti.

Ihned poté, co bude znám zpracovatel studie, předpokládáme

uspořádat schůzky se všemi starosty dotčených obcí s cílem pro-

jednat vaše postoje, podmínky a další náměty k problematice

umístění zastávek a konceptu autobusové obslužnosti, samo-

zřejmě také k dalším technickým otázkám modernizace. Zahájení

prací předpokládáme nejdříve v průběhu ledna 2019.

V případě dotazů, podnětů a čehokoli dalšího se neváhejte na mě

kdykoli obrátit.

Děkuji a s pozdravem

Ing. Michal Vrabec

Vedoucí odboru koncepce a technické přípravy

Ředitelství silnic a dálnic

Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA

Co z toho tedy vyplývá? Zásadní výstupy:
■ ŘSD přiznává nekoncepčnost studie a připraví novou
■ Nebude se rušit sjezd na Prahu pod Všenorským mostem
■ Komise za účasti obce bude řešit problém autobusových zastá-

vek
■ ŘSD akceptuje postoj obce, že nebude realizovaná doprovodná

komunikace na Baně
■ Bude respektováno nezatěžovat obec další hlukovou a pracho-

vou zátěží z automobilové dopravy.

Je zřejmé, že naše snaha o zamezení zrušení sjezdu na Prahu byla

úspěšná a je to potvrzeno ze strany ŘSD. Na tomto úspěchu mají

zrušení sjezdu 
na Prahu pod Vše-
norským mostem

NE
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zásluhu nejen zastupitelé Jíloviště, ale i okolní starostové obcí, za-

interesované státní orgány, politici, ale především my, občané, kteří

jsme na veřejném projednávání návrhu v hojném počtu ŘSD dali

jasně najevo, že rušení nájezdu na Prahu nepřipadá v úvahu.

Za tuto solidaritu a podporu všem spoluobčanům děkujeme a bu-

deme pokračovat v jednáních za zachování veřejné dopravy a zklid-

nění dopravy v obci.

è Proběhla dílčí kontrola hospodaření obce za
rok 2018

V listopadu proběhla dílčí kontrola hospodaření obce od Krajského

úřadu. Kontrola ve své zprávě konstatuje, že obec hospodaří bez

závad.

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření

obce JÍLOVIŠTĚ

IČ 00241334

za rok 2018

Přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2018 bylo zahá-

jeno dne 03.08.2018 doručením oznámení o zahájení přezkou-

mání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 09. 11. 2018 

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve

znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření

obce JÍLOVIŠTĚ

IČ 00241334

za rok 2018

B. Výsledek dílčího přezkoumání obce

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Jíloviště: 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí

roky:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při předchozím dílčím přezkoumání:

Předchozí dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

Dne 09.  11. 2018

Podpisy kontrolorů:

è Provozní doba OÚ o Vánocích 2018 
Oznamujeme aktuální provozní dobu obecního úřadu o Vánocích

2018: 21. 12. zavřeno

27. 12. zavřeno

28. 12. zavřeno

31. 12. zavřeno

2. 1. otevřeno

INFORMACE Z OBCE
è Provozní doba MŠ a Pošty Partner o Vánocích

2018
Dovolujeme si upozornit občany  a rodiče na uzavření MŠ Jíloviště

v době vánočních prázdnin od 22. 12. do 1.1. Prvním dnem otevření

po novém roce bude 2. 1. 2019

Pošta Partner bude otevřena v obvyklou otevírací dobu s výjimkou

dne 31. 12. 2018, kdy bude otevřeno pouze do 11:00 hod.

è Osadili jsme zpomalovací značky a dopravní
zrcadla 

V souvislosti s přesunem zastávky autobusů na ulici Klinecká, jsme

ve spolupráci s KSUS osadili zpomalovací značky 70, 50, otáčení

autobusů a značku pro jejich stání. Prosíme občany o zvýšenou

opatrnost při projíždění Klineckou, zejména, když se autobusy točí

u odbočky na Trnovou.
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V prostoru křižovatky Pražská – K Dubíčku jsme umístili obous-

měrná dopravní zrcadla pro usnadnění výjezdu i vjezdu do ulice

K Dubíčku. Nově bylo také instalováno zrcadlo pro výjezd z ulice Lo-

mená.

è Obec uzavřela smlouvu na údržbu obce 
Obec uzavřela smlouvu na údržbu obce, a to včetně zimní údržby,

s panem Karlem Markem.

V této souvislosti bychom rádi poděkovali panu Jiřímu Ve-
lasovi za jeho dlouhodobou a prospěšnou práci pro obec

a věříme, že bude nadále aktivně nárazově pomáhat při za-
jištění potřeb obce. Ještě jednou děkujeme.

è OÚ pořádá 5. Jílovišťský bál
Obecní úřad si vás s potěšením dovoluje srdečně pozvat na již 

5. ročník Obecního bálu Jíloviště, který se bude konat 16. 2. 2018

v Restauraci Spark. Lístky jsou již v předprodeji na obecním úřadě.

Můžete očekávat hudbu k tanci i k poslechu, předtančení a jako tra-

dičně bohatou tombolu.
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è Proběhlo rozsvícení vánočního stromu v Jílo-
višti

Letos jsme již 2. 12., tedy o něco dříve, rozsvítili tradiční vánoční

strom u hasičské zbrojnice. Počasí nám nepřálo, i přesto přišlo cca

100 spoluobčanů, pro které si připravily program děti z MŠ Jíloviště,

k vidění byl živý betlém s kolébkou a tradiční občerstvení.

Po projevu starosty obce děti z MŠ pod dohledem svých učitelek

zazpívaly vánoční koledy a pak již byl vánoční strom slavnostně roz-

svícen.

Za pořádání povedené akce, bychom rádi  poděkovali SDH Jíloviště,

MŠ Jíloviště, Okrašlovacímu spolku Jíloviště a především 

paní Kortánové a její Cukrárně - pekárně STÁŇA

za dodání koláčků, preclíků a spousty dalších laskomin jako spon-

zorský dar. Všem moc chutnalo.

V souvislosti s rozsvěcením bych ještě rád poděkoval bezprostřed-

nímu zásahu hasičů z Řevnic, kteří asistovali při ošklivé havárii 2 vo-

zidel před sjezdem na Jíloviště, kdy opilý řidič jednoho z nich přijel

až do Jíloviště a měl ve voze 2 malé děti. Můžeme být hrdi, že máme

hasiče jako Mirek Petřík, který se o děti bezprostředně po nehodě

postaral až do příjezdu záchranné služby. Děkujeme, Mirku !

è Děti z MŠ navštívily v maskách OÚ
Děti a jejich paní učitelky z MŠ v rámci halloweenu dorazily na

obecní úřad a řádně nás vyděsily…

Pro jistotu jsme je podarovali pamlskem a popřáli další strašidelnou

pouť obcí…



9Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2018

OBEC JÍLOVIŠTĚ

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. 2019
Grafické zpracování: 

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

è Prosíme občany, aby:
Omezili používání zábavné pyrotechniky, spojené s oslavou konce

roku, a měli ohled na sousedy, domácí i divoce žijící zvířata.

Několik vteřin neopatrnosti může zcela změnit váš život i život lidí

ve vašem okolí.

Omlouvám se, že to bude delší, ale pokládám to za důležité. Jedná

se o použití pyrotechniky, spojené s oslavou konce roku.

Zábavní pyrotechnika se smí používat jen k účelům, ke kterým byla

vyrobena, a způsobem, který určí výrobce v návodu na použití.

Tento návod musí být součástí každého pyrotechnického výrobku.

Jakékoliv jiné použití neschváleným způsobem je zakázané. Zásady

při použití zábavní pyrotechniky:
■ Nezkoušejte účinky výbuchu pyrotechnických výrobků na okolí.

Používejte je jen tak, jak stanoví výrobce.
■ Nepožívejte před manipulací s pyrotechnickými výrobky alko-

hol ani jiné drogy.
■ Kupujte pouze testované výrobky s návodem v českém jazyce

a pouze ve specializovaných obchodech (v jiných než speciali-
zovaných obchodech může být zboží skladováno v nevhod-
ných podmínkách, kdy hrozí navlhnutí obalu z papíru a při
použití hrozí roztržení a výmet hořlavých částí do nepředvída-
telných směrů).

■ Pyrotechnické výrobky ukládejte mimo dosah dětí.
■ Čtěte a dodržujte návod k použití.
■ Zábavní pyrotechniku vždy zajistěte proti překlopení.
■ Odpalujte pyrotechniku pouze na otevřeném prostranství,

v bezpečné vzdálenosti od lidí a zvířat.
■ Při odpalování hrozí popálení. Teplota odpálené pyrotechniky

může dosahovat až několika tisíc stupňů celsia.
■ Rychlost střely a energie, se kterou letí, je dostačující k usmrcení

člověka.
■ Při selhání pyrotechniky vyčkejte minimálně deset minut (nebo

dle návodu i více), než začnete s pyrotechnikou znovu manipu-
lovat. Nedodržení této zásady je nejčastější příčinou úrazu.

■ Selhanou zábavní pyrotechniku zlikvidujte v souladu s návo-
dem k použití.

è Ankety na webu Jíloviště – www.jiloviste.cz
Proběhla anketa:

Souhlasíte s umístěním zpomalovacího semaforu před Cukrárnou

Stáňa pro zklidnění dopravy na Pražské ulici?

Ano: 56 Ne: 39 Je mi to jedno: 2

Celkem hlasů: 97

Z ankety vyplývá, že těsná většina spoluobčanů souhlasí s umístě-

ním semaforu, a tím i s ostatními opatřeními na zklidnění dopravy

na Pražské.

Probíhá anketa 
Jak hodnotíte práci zastupitelstva obce v letech 2014 – 2018 ?

Pozitivně

Spíše pozitivně

Spíše negativně

Negativně

Nezajímá mě to

Hlasování končí 31. 1. 2019. Prosíme občany, aby se zúčastnili an-

kety a hlasovali.

Vážení spoluobčané, přejeme vám ještě jednou šťastné prožití

vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce a splnění

všech osobních i pracovních přání. Zároveň Vám děkujeme za

vaši přízeň a podporu, za tu bychom chtěli rovněž poděkovat

všem zastupitelům, sponzorům veřejných akcí, dobrovolní-

kům, spolkům, zkrátka všem, kteří se podíleli na zvelebování

a zlepšování našeho Jíloviště v tomto roce.

Hezký celý příští rok 2019.

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

Vladimír Dlouhý
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Starostové obce Jíloviště

Připomeňme si, jak to bylo v Jílovišti. 

Do roku 1848 řídili obec rychtáři, které dosazovala vrchnost.

Jejich jména dohledal pan Mgr. Jan Cvrček.

1347 – Vavřinec (Smlouva se Zbraslavským klášterem o založení

nové vsi)

1378 – Mikuláš

1416 – Vít, svědek právního aktu, pravděpodobně rychtář i krčmář

1587 – Jan

Ondřej Andres – pravděpodobně do své smrti v únoru 1810

Ondřej Mastil – č. p. 4, funkční období není dosud přesně vymezeno,

jeho působení v čele obce je známo jen díky svatbě jeho dcery

Marie s ovdovělým rychtářem Františkem Skřivanem roku 1810, kde

byla Marie Mastilová zapsána jako dcera rychtáře Ondřeje Mastila.

František Petrák – č. p. 32, stejně jako v předchozím případě je jeho

jméno známo díky svatbě jeho syna Jana Petráka z č. p. 1 s Ludmilou

Andresovou z č. p. 2 roku 1824, dcerou Ondřeje Andrese, kde je Jan

Petrák uveden jako syn rychtáře Františka Petráka a Kateřiny Masti-

lové (dcera rychtáře Ondřeje Mastila).

Zachycení rychtářů v matričních záznamech (narození, svatby,

úmrtí) do počátku 19. století výrazně komplikuje absence (dnes

pro nás) mnoha důležitých údajů, např. jméno matky, případně

její příjmení za svobodna, jména prarodičů, někdy čísla popisná,

apod. Další problém představuje fakt, že svatby se tehdy konaly

v rodišti nevěsty. V tomto případě tedy můžeme rychtáře v matri-

kách Jíloviště zachytit pouze tehdy, když vdával dceru, nebo ženil

syna přímo v obci. Nicméně u dohledaných ověřených jmen mů-

žeme dobře vidět jejich vzájemnou provázanost skrze sňatkovou

politiku. 

Zřízení skutečné místní samosprávy znamenalo, že na úrovni obcí

si obyvatelé volili představenstvo – zastupitelstvo, které vybralo

předsedu – starostu.

V zářijovém Zpravodaji Klínec 3/2018 kronikář obce Klínec, pan 

J. Volf ve svém článku „Dějiny obecního zastupitelstva“ popsal, jak

to dříve bylo.

„V roce 1850 se vesměs všude uskutečnily první volby obecního zastu-

pitelstva. Funkční období bylo stanovené na tři roky a volby probíhaly

ústně před volební komisí. V samém počátku se pro obecní samosprávu

používaly jiné výrazy, než jak je známe dnes. K proměně terminologie

začalo docházet v šedesátých letech 19. století. Takže „obecní výbor“

bylo zastupitelstvo obce, „obecní představenstvo“ byla rada obce, která

měla výkonnou moc, zastupitelům se říkalo „výboři“ a starosta se pů-

vodně nazýval „obecní představený“. Volební právo nebylo rovné, volit

mohli pouze muži, a navíc byli rozděleni do tří sociálních vrstev, stejně

jako kandidáti, a podle toho měli i jejich hlasy nerovnou váhu. Až vznik

samostatné republiky znamenal několikeré změny. Bylo zavedeno

rovné hlasovací právo pro muže i ženy a hlasování bylo tajné. 

Po roce 1945 došlo k návratu k původní samosprávě obce, která byla

II. světovou válkou porušena i když v jiné podobě, s čímž také souvisela

další obměna terminologie. Začaly vznikat národní výbory. Na místo

„starosta“ se ze dne na den začalo užívat termínu předseda, ten stál

v čele národního výboru (NV) a od roku 1948 to byl zásadně člen KSČ.

Zastupitelé byli nazýváni poslanci NV.

Funkční období vedení obce nebylo v historii obecní samosprávy stále

stejné, několikrát se měnilo. Nejdříve to byly tři roky, od roku 1919 bylo

prodlouženo na čtyři roky a v roce 1933 na šest let. Od roku 1945 bylo

znovu pouze tříleté, v roce 1960 bylo zavedeno čtyřleté a od roku 1971

pětileté.“

V době formování nové obecní samosprávy měla Obec Jíloviště 32

čísel popisných -  6 rolnických usedlostí a 26 domkářů. V roce 1864

byl zvolen pravděpodobně prvním starostou pan František Andres.

Obecní samospráva sice začala v roce 1848, ale samosprávný vývoj

byl přerušen v 50. letech Bachovým absolutismem, fakticky tedy

bylo obecní zřízení organizováno na základě zákona z roku 1862

a hlavně z roku 1864, kdy se začaly vytvářet obce.

V současnosti je funkční období zastupitelstva včetně starosty dle

čl. 102 odst. 2 Ústavy ČR čtyřleté.

Seznam starostů byl vytvořen u příležitosti výstavky k 655. výročí

první písemné sbírky o Jílovišti v prosinci roku 2002. Do uvedené

podoby byl doplněn a upřesněn. 

I vznik místní samosprávy má letošní rok své jubileum. Za počátek obecního zřízení ve smyslu práva
obce na samosprávu lze považovat polovinu 19. století, přesněji řečeno rok 1848, kdy revoluce
smetla poddanství a vrchnostenská správa byla zrušena. Na jejím místě začala vyrůstat nová orga-
nizace samosprávy,  Od té doby uplynulo již 170 let.
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1864 – 2. 2. 1902 František ANDRES, č. p. 2, starosta spojených obcí Jíloviště a Trnová, 1868 –   1884 starosta okresu Zbraslavského

2. 2. 1902 – 16. 8. 1918 Jan CVRČEK, č. p. 2, starosta obcí Jíloviště a Trnová, po jeho onemocnění až do úmrtí zástupce Jan Nachtman

(jaro 1918 – 16. 8. 1918), řídící učitel z Trnové.

16. 8. 1918 – 19. 6. 1919 Josef Svoboda, první radní z Trnové, dovedl obce Jíloviště a Trnová k novým volbám

19. 6. 1919 – 1920 František PRŮŠA, č. p. 28 – starosta obcí Jíloviště a Trnová

1920 – 1926 Jan LAZAR, č. p. 31 – starosta Jíloviště po oddělení obce Trnová

1926 – 7. 3. 1929 Josef BURSÍK, č. p. 16 – starosta obce Jíloviště. Od 15. 3. 1929 do června 1929 úřadující náměstek Karel Cvrček.

červen 1929 – 21. 4. 1940 Karel CVRČEK, č. p. 2 – starosta Jíloviště

1940 – 1945 Emil HRUBEŠ – starosta Jíloviště

1945 – 1947 Václav LETÁK – starosta Jíloviště

1947 – únor 1948 Josef  KOĎOUS – starosta Jíloviště

únor 1948 – 1957 Václav HUDEČEK – předseda MNV Jíloviště

1957 – 1964 Jan BAUMRUK – předseda MNV Jíloviště

1964 – 1971 Josef ČÁMSKÝ – předseda MNV Jíloviště, Trnová

1971 – 1979 Jiří CICVÁREK – předseda MNV Jíloviště, Trnová

1980 – 1981 Ing. Karel MESTEK – předseda MNV Jíloviště, Trnová, Klínec

1981 – 1986 Pavel STOLÁR – předseda MNV Jíloviště, Trnová, Klínec

1986 – 1990 Ladislav JEŽEK – předseda MNV Jíloviště, Trnová, Klínec

1990 – 1998 RNDr. Marie ULBRICHOVÁ – starostka Jíloviště

1998 – 2014 Ing. Karel DOSTÁLEK – starosta Jíloviště

2014 Ing. Vladimír DLOUHÝ – starosta Jíloviště

Málo známá pečeť obce Jíloviště pochází z roku

1999, kdy v prosinci převzali  představitelé obce

z rukou předsedy Poslanecké sněmovny ČR doku-

ment o udělení obecního znaku a praporu. 

L. Fatková
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Okrašlovací spolek obce Jíloviště
Členové Okrašlovacího spolku obce Jíloviště završili letos další rok

činnosti spolku -  rok, který byl významný svým desátým výročím

od jeho založení. To inicioval na podporu plánovaných projektů

obce její tehdejší starosta Ing. K. Dostálek.

Na ustavující členské schůzi dne 8. října 2008, konané tehdy ještě

v Restauraci U Hastrmana, se přihlásilo 9 členů, občanů Jíloviště.

Předsedou byl zvolen JUDr. T. Vejnar, který je ve vedení spolku do-

dnes.

Hned v listopadu téhož roku se stal součástí spolku Klub rodičů

a dětí - Klubíčko, který vznikl v říjnu 2007 z potřeby setkávání rodičů

na mateřské dovolené a předškolních dětí.

Po změnách legislativy občanských sdružení od 1. ledna 2014 je

spolek zapsán ve veřejném spolkovém rejstříku Městského soudu

v Praze, s povinností odeslání každoroční zprávy o hospodaření. Ve

vedení spolku je tříčlenný výkonný tým.

Za dobu svého trvání naplnil spolek své poslání a podpořil žádost

o přidělení dotace na rekonstrukci ulice Pražská, kde se dále podílí

na údržbě okolí pomníčku padlých a zvoničky sv. Floriána.

Velkým počinem byla spoluúčast na rekonstrukci budovy „staré ha-

sičské zbrojnice“. Dotaci se sice nepodařilo získat, ale za pomoci

místních hasičů, Lesů Jíloviště, společnosti Davelo s. r. o. a velkému

úsilí vedení obce byla zvonička – kaplička na Pražské ulici 4. května

2014 slavnostně otevřena. V lednu 2019 zde bude celebrována již

50. mše svatá. 

Od svého založení podporovali a usilovali členové spolku také o zří-

zení mateřské školy v Jílovišti. Tu se podařilo otevřít v roce 2015.

V současnosti má spolek 13 členů. O jeho činnosti jsou občané in-

formování plakátky, články ve Zvonici a od roku 2016 i na webových

stránkách http://www.okraslovaci-spolek-jiloviste.cz. Ve stejném

roce byla umístěna i informační skříňka u zvoničky sv. Floriána, kte-

rou vyrobil člen spolku pan Fr. Andres. Spolek se zapojuje a přispívá

do kulturního života obce.

Pokud by někdo měl zájem o členství v Okrašlovacím spolku obce

Jíloviště nebo by chtěl jeho činnost jakkoli podpořit může kontak-

tovat některého z členů spolku nebo se spojit na jeho webových

stránkách.

Klubíčko Okrašlovacího spolku obce Jíloviště
„Andělé ze zapomenuté skříňky.“

Již počtvrté přivezlo k nám na Jíloviště „Divadlo Žlutý kopec“ po-

hádku nejen pro děti. Po loňském velikonočním příběhu Kašpárka

a Kalupinky, podzimní pohádce Zlatovláska a letošním dubnovém
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klidný adventní čas,
ať lásku a pochopení má v srdci každý z nás,
v kruhu blízkých těšte se spolu,
až usednete u štědrého stolu.

K novoročnímu přání pevného 
zdraví a radosti ze života
připojujeme i naše poděkování všem,
co nám v roce 2018 pomáhali.

Hodně pracovních i osobních úspěchů v roce 2019
přejí členové Okrašlovacího spolku obce Jíloviště

vyprávění O Neposlušné čarodějnici se v neděli 18. 11. 2018 v sále

Restaurantu Spark dozvěděli diváci mnoho zajímavého o Vánocích.

Zpívali s anděly koledy a pozorně naslouchali příběhu o Marii a Jo-

sefovi. Na závěr je pobavila „andělská pošta“. Ještě společná foto-

grafie s anděly a všichni se už začali těšit na Vánoce. 

Děkujeme vedení Restaurantu Spark za bezplatný pronájem sálu.

Zdobení perníčků
Aby bylo vánočního těšení ještě víc, sešly se děti další neděli 25. lis-

topadu 2018 v klubovně hasičské zbrojnice, kde pro ně připravili

členové SDH předešlý den výrobu adventních věnců, ke zdobení

perníčků. Různé tvary napekly členky spolku L. Fatková a I. Stefa-

nová.

Děti si vyrobily i malé svícínky. Všechny

svoje výtvory si odnesly domů. Potěšilo i to,

že se vedle maminek zapojili i tatínkové.

Děkujeme SDH Jíloviště za propůjčení prostor klubovny.                                                                                                                                                             

Zdobení stromku u zvoničky a živý betlém 
V sobotu 2. 12. 2018 o první

adventní neděli jsme ozdo-

bili stromeček, vlastně

dvojstromek, u zvoničky sv.

Floriána. Přestože pršelo,

přišly maminky Obermaje-

rová a Petříková, Davídek,

Šárka, Matyášek i malá Bar-

borka, která vše sledovala.

Koledy se nezpívaly, spě-

chali jsme k hasičské zbrojnici, kde se v 17:00 hodin rozsvěcely žá-

rovky na velkém stromu.

Členové spolku připravili živý betlém jako součást vystoupení dětí

z MŠ Jíloviště. Svatá rodina - Ježíšek - malý Samuel Dyršmíd s ma-

minkou Andreou a babičkou Angelikou Holubovou, roz. Andreso-

vou, byla pod deštníkem, ostatní postavičky pěkně zmokly.

Letos členové spolku v pátek 30. 11. 2018 vyzdobili vánočně také

zvoničku a v adventní nedělní odpoledne zůstala otevřena dřevěná

vrata. Kolemjdoucí tak mohli vidět rozsvícený vánoční stromeček

i celý prostor zvoničky.

Děkujeme manželům Tobolko-

vým za dodání smrčků a všem,

kdo pomohli se zdobením

stromku i„obsazením“ betlému v tak nepříznivém počasí.

Začátkem roku 2019 plánujeme uskutečnit opět Tříkrálovou sbírku

včetně kulturního vystoupení.

Do té doby přejeme všem našim občanům a čtenářům Zvonice
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Turistický oddíl

Za turistický oddíl přeji 
všem příjemné prožití Vánoc 

a mnoho kásných výhledů v roce 2019.

Jan Janza Vorel

Vzpomínka na jílovišťské legionáře
Protože v roce 2018 slavíme 100. výročí vzniku Československé republiky,

předkládám seznam legionářů (rodáků i občanů) z Jíloviště, který vznikl

v našem Státním okresním archivu Praha-západ. Oslovením  legionáři byli

označováni naši dobrovolníci, kteří bojovali v době první světové války za

vznik samostatného státu. V čele zahraničního odboje stála trojice: T. G.  Ma-

saryk, E. Beneš a M. R. Štěfánik. Legie byly italské, francouzské a ruské, přičemž

většina legionářů prošla ruskými legiemi. První jednotky tvořené z našich kra-

janů se tvořily hned po vypuknutí války v roce 1914. Později byly doplňovány

především z válečných zajatců. Zhruba se dá uvést, že francouzskými legiemi

prošlo cca 10 000 mužů, italskými 20 000 mužů a ruskými 70 000 mužů.

Prosím čtenáře, pokud mají nějakou fotku některého z bývalých jílovišťských

legionářů, aby ji poskytli k okopírování. Pokud má někdo informace o dalším

jílovišťském legionáři, ať mě prosím kontaktuje, abych je tam mohl do se-

znamu doplnit. Ze seznamu je zřejmé, že řada z legionářů nebyla rodáky, ale

do Jíloviště se přistěhovala. Některé údaje se po letech těžko ověřují, a proto

budu vděčný za spolupráci a každou informaci.

Děkuji. Pavel Buchtele, Státní okresní archiv Praha-západ

e-mail: pavel.buchtele@soapraha.cz

Jíloviště
Budka Karel, *25. 1. 1894, 33. pěší pluk italských legií.

Hrstka Václav, *3. 12. 1898, 6. pluk polního dělostřelectva

italských legií.

Jelínek Antonín, *12. 3. 1893, 3. střelecký pluk ruských legií.

Jelínek Stanislav, *18. 6. 1890, 10. střelecký pluk ruských

legií.

Kovařík František, *22. 11. 1894, I. dělostřelecký divizion,  

3. baterie na Rusi (ruských legií).

Labas Antonín, *12. 2. 1879/1889, 11. střelecký pluk ru-

ských legií.

Leták František, *15. 8. 1887, 34. pěší pluk italských legií.

Petrák František, *2. 2. 1878, 35. pěší pluk italských legií

Poláček Josef, *20. 3. 1898, 31. pěší pluk italských legií

Poláček Josef, *10. 5. 1883, 5. střelecký pluk ruských legií.

Selinger Václav, *7. 2.1887, 24. pluk francouzských legií.

Špaček Alois, *5. 8. 1880, 4. střelecký pluk ruských legií.

Vlček František, *16. 10. 1888, 33. pěší pluk italských legií.
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SPORT

nečně dorostli pro tuto katego-

rii, která se hraje formou tur-

najů. Mladší přípravka na podzim neuvěřitelně válela

a momentálně přečkává zimní přestávku na krásném

celkovém 2. místě. Jejich první jarní turnaj můžete

navštívit 20. dubna 2019 na hřišti ve Štěchovicích.

Mladší žáci jsou naši hrdinové, kteří se perou s již po-

měrně velkými kluky v kategorii do 12ti let. Všichni

hráči vzhledem k věku přešli po letní pauze z kategorie

starších přípravek, kde mimo jiné na konci jara suve-

rénně ovládli nadstavbovou část a bez jediné prohry si

vykopali 1. místo, takže velká gratulace a jsme moc

pyšní! Teď hrají také velmi slušně, uplatňují již své tech-

nické dovednosti a zkušenosti, které doposud získali,

ale konkurence je již větší, a tak jim patří veliká poch-

vala i za těch pár zápasů, ve kterých se jim podařilo

uspět, včetně těch napínavých soubojů, při kterých

musely na konci rozhodovat pokutové kopy. Na jaře

budou výsledky opět příznivější, protože už budeme

rozkoukaní. První zápas mladší žáci sehrají 6. dubna

2019 od 14.00 na domácím hřišti se soupeřem z Psár.

Tréninky našich nejmladších na venkovním hřišti (září, říjen + březen

– červen) probíhají každé pondělí a čtvrtek od 17.00. Během zim-

ních měsíců (listopad – únor) probíhá intenzivní zimní příprava v tě-

locvičně v Klínci a to každé úterý a středu od 17.00 a od 18.00.

Stále přijímáme nové hráče – již od ročníku narození 2013. V případě

zájmu kontaktujte hlavního trenéra (737 474 923) a přijďte se podí-

vat na některý z tréninků a zkusit si to. Fotogalerii naleznete na naší

stránce: www.pripravkajiloviste.banda.cz.

Vážení spoluobčané a fanoušci, Vánoce se blíží a s nimi

i konec roku 2018. Dovolte mi tedy ohlédnutí za uplynu-

lým rokem.

Jak jsme avizovali na konci minulého roku, že po se-

stupu našeho A-týmu do I. A třídy se bude bojovat

opět o postupovou pozici, s hrdostí můžeme nyní na-

psat, že to kluci dokázali! Jak jistě ale někteří víte, tak se

postup zpět na špičku Středočeského kraje nekonal.

Důvod možná někoho překvapí, ale bylo to rozhodnutí

hráčů samotných, kteří jsou si vědomi vysokých ná-

roků, které jsou v krajském přeboru kladeny, a tak se po

vzájemné shodě rozhodli setrvat další sezónu v I.A

třídě a hrát pohodový fotbal.

Podzim začal velice slibně, do 7. kola samá výhra doma

i venku. S přicházející zimou nastalo i hráčské oslabení

zapříčiněné nemocemi a bilance již nebyla tak příznivá.

Na konci podzimní části sezóny můžete náš top tým-

najít na 7. příčce se ztrátou cca 12 bodů na přední pří-

čky. První zápas jarní části čeká naše áčko 9. března od

14.30 ve Vestci. Na první domácí zápas áčkařů můžete

přijít 23. března 2019 v 15.00, kdy se utkají se soupeřem

z Průhonic.

Úspěšný rok má za sebou i B-tým, ten sice nezměnil fotbalovou sou-

těž a stále hají barvy Jíloviště ve III. třídě, kde na konci podzimu ob-

sadil 9. příčku, ale zúčastnil se soutěžní ankety Sportovec okresu

Praha – západ 2017 pořádané Okresním sdružením ČUS Praha –

západ, z.s., kde soutěžil v kategorii „Nejlepší sportovní kolektiv DO-

SPĚLÍ“ a zvítězil! Gratulujeme ještě jednou trenérovi a všem hráčům!

Šéftrenér TJ Jíloviště Jirka Bezpalec byl 17.4. 2018 převzít ocenění

na Valné hromadě v Aule budovy České unie sportu na Strahově.

První zápas béčka budete moci shlédnout v pátek 22. března 2019

od 19.00 na domácím hřišti na Jílovišti proti soupeři z Davle.

Na konec příspěvku dám prostor opět našim nejmladším, kteří se

neustále posouvají a rostou nám před očima. Momentálně máme

30 dětí, které jsou přihlášeny ve dvou soutěžních kategoriích –

mladší přípravka a mladší žáci. Mladší přípravku tuto sezónu tvoří

silná parta stálých hráčů, kteří se k nám přidali již v útlém věku a ko-

Nakonec bychom vám všem chtěli popřát
krásné a klidné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, a především zdraví v roce
2019 a budeme se těšit na shledání na 
našich fotbalových utkáních na jaře.
TJ JÍLOVIŠTĚ

Tělovýchovná jednota Jíloviště
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Podzim ve školce
Podzim byl letos opravdu krásný a dlouho bylo teplé počasí, proto,

když jsme probírali s dětmi téma LES, jsme si jeli prohlédnout zví-

řátka žijící v lese do Zbraslavské ZOO. Viděli jsme zcela ochočeného

daňka, který se nechal hladit a chtěl, abychom ho drbali na krku, vi-

děli jsme sovy buštíky a výra velkého, kunu, lišku a skončili jsme

u velkého výběhu s divočáky. 

Byli jsme se podívat i v lese a určovali si stromy jehličnaté a listnaté.

Během října jsme pozorovali, jak se mění příroda.

Začátkem listopadu jsme podnikli polodenní výlet MHD na Karlův

most, který jsme celý přešli a v 10hod nás očekávali s prohlídkou

Muzea Karlova mostu, kde děti zhlédly, jak se most vystavěl v době

vlády Karla IV. a jiné zajímavosti z této doby s výkladem, který byl

přizpůsoben malým dětem. Poté jsme sestoupili po příkrých scho-

dech k Vltavě, kde nás očekával parníček, kde dostaly děti po na-

stoupení limonádu a perník a vyjeli jsme na paroplavbu po Vltavě,

které se přezdívá České Benátky. Opět s výkladem, tentokrát lodi-

voda, jsme podjížděli Karlův most, přejeli na stranu  ke Kampě, kde

jsme viděli Bruncvíka a vjeli jsme na Čertovku k mlýnskému kolu,

kde se natáčel film Chobotnice z druhého patra. Pak jsme se vrátili

na místo nástupu a odjeli na oběd do školky. Moc se nám tento

výlet líbil a vznikly z něho překrásné obrázky od starších dětí. Zá-

klad tuš a colorování anilinovými vodovkami.

Začátkem listopadu jsme vyrobili krásné barevné broučky z půlek

vlašských ořechů a pak jsme je uspali písní Za soumraku pokraj háje

a zahrabali v pískovišti. Na jaře je zase vyndáme a oživíme.

V listopadu jsme dostali od Evropské komise, Zastoupení v ČR, dar

ve formě elektroniky. Obzvláště máme radost z nového projektoru

Panasonic.

Již jsme začali také pilně trénovat písně o zimě, o Mikuláši, čertících

a hlavně koledy. V první adventní neděli 2. prosince velice hustě pr-

šelo. Přesto však 11statečných rodičů a dětí dorazilo k rozsvěcení

vánočního stromu na Jílovišti a děti krásně zazpívaly několik koled

s doprovodem CD,  i když pak jsme se museli hodně rychle odebrat

domů do tepla a usušit se.

Ve středu 5. prosince byl ve školce MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL a ob-

darovali děti balíčky, které nám věnovali a připravili pro nás v Cuk-

rárně Pecu Stáňa. Děti Mikuláši po nadílce a přečtení hříchů a kladů

slíbily, že již žádné hříchy páchat nebudou a vyvarují se jich, a za-

zpívaly Mikuláš a Čert, Mik Miku Mikuláš a zatančily Ďábelské počasí

a rozloučily se s Mikulášem, Čertíkem a Andílkem zas na celý rok.

Děkujeme členům Okrašlovacího spolku za spolupráci. Nyní nás již

čeká Vánoční besídka, kam jsme pozvali pana starostu a děti se ne-

smírně těší na Vánoce. Celý kolektiv Mateřské školy všem přeje pře-

krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce.   

Hana Mašková
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HASIČI

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

Facebook Hasiči Jíloviště

24. 11. 2018 "Adventní věnce"

V sobotu 24. 11. 2018 od 17 h proběhla již tradiční akce

"Výroba adventních věnců" v hasičské zbrojnici, kterou

pořádá Sbor dobrovolných hasičů Jíloviště.

Za doprovodu vánočních koled si všichni vyrobili krás-

nou vánoční dekoraci na stůl nebo k zavěšení na dveře.

Celou akci provázela příjemná atmosféra a vůně jehličí

při výrobě věnců.

2. 12. 2018 "Slavnostní rozsvícení vánočního stromu"

1. adventní neděli proběhlo od 17 h "Slavnostní rozsvícení vánoč-

ního stromu" u hasičské zbrojnice. 

I přes deštivé počasí přišlo hodně lidí a užili si předvánoční atmo-

sféru při pěveckém vystoupení dětí z MŠ Jíloviště a za doprovodu

živého betlému. Při poslechu vánočních koled mohli všichni ochut-

nat svařené víno, vánoční punč a cukroví z Pekárny Stáňa.

Pro děti byl připraven čaj a nealko horké jablko. Příjemným překva-

pením pro všechny děti byl adventní kalendář, který dostaly od

Sboru dobrovolných hasičů a Obce Jíloviště.

Sbor dobrovolných hasičů
27. 10. 2018 "Slavnostní jízda"

V sobotu 27. 10. 2018 se zástupci SDH Jíloviště zúčastnili

"Slavnostní jízdy" u příležitosti 100. výročí vzniku repu-

bliky.

"Slavnostní jízda" začala ve 13 h u památníku padlých

v obci Jíloviště a dále pokračovala po obcích 7. okrsku

(Trnová, Líšnice, Čísovice, Bojov a Klínec).

V každé obci zazněla česká a slovenská hymna a byla

položena kytice k uctění památky obětí světových válek a bojovníků

za samostatnost českého národa.

V obci Klínec byla u hasičské zbrojnice zapálena Masarykova vatra

a na slavnostní schůzi hasičstva byla předána ocenění zasloužilým

členům hasičského hnutí.

28. 10. 2018 "Halloweenské tvoření"

V neděli 28. 10. 2018 od 17 h pořádal Sbor dobrovolných hasičů Jí-

loviště "Halloweenské tvoření" v hasičské zbrojnici.

Děti si společně s rodiči a členy sboru vydlabaly dýně a vyrobily si

tak krásnou podzimní dekoraci. Děti do dýně vyřezaly nejrůznější

veselé i děsivé obličeje a pak v ní zapálily čajové svíčky. Všichni si při

dlabání užili spoustu zábavy a legrace.
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Plán rozvoje sportu v obci Jíloviště
na období 2019-2025

Úvod

Obec Jíloviště je svou blízkostí hlavního města významným cílem

turistů i cyklistů. Katastrální lesnaté území je protkáno sítí znače-

ných turistických cest. Každoročně se v k.ú. Jíloviště uskuteční dva

cyklistické závody, Cukroušův mazec a Bike…  V letních měsících

se výrazně zvyšuje počet obyvatel o chataře. Tradičně v obci pů-

sobí TJ Jíloviště, s fotbalovým oddílem a družstvy dospělých A, B,

dorostu a přípravným mužstvem žáků. Fotbalové hřiště je trav-

naté, a součástí areálu jsou nedávno rekonstruované kabiny. Pod

travnatým fotbalovým hřištěm je v provozu hřiště tréninkové,

které využívají jak sportovci, tak i členové SDH. Hasiči vedle vý-

chovy hasičského dorostu pořádají pravidelně vánoční turnaj ve

stolním tenise. V obci přes 50 let působí i turistický oddíl pro mlá-

dež, který organizuje nejen turistické výlety, ale pořádá každo-

ročně lyžařské zájezdy a letní tábory. Občané Jíloviště mohou

navštěvovat v místě bydliště i taneční kurzy nebo jógu a aerobik.

Pro děti je obcí zřízeno a udržováno dětské veřejně přístupné

hřiště. Podařilo se zapojit obec do Her bez hranic, pořádaných

Sdružením obcí Mníšeckého regionu, kterého je obec členem.

V Hrách se utkávají smíšená sportovní družstva složená ze zá-

stupců jednotlivých obcí v nejrůznějších, převážně sportovních,

disciplínách. Obec se účastnila 6. ročníku Her bez hranic Mníšec-

kého regionu, který se konal 09. 06. 2019 ve Hvozdnici. Obec si je

však vědoma, že je potřeba vybudovat zázemí pro rozvoj sportov-

ních aktivit všech věkových kategorií a současně podporovat

a rozvíjet stávající aktivity jednotlivců a spolků. 

Čl.1.
Základní východiska a pojmy

Plán rozvoje sportu v Jílovišti je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zá-

kona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

Výňatek z novely: §6 Úkoly obcí 

(1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro

sport, zejména 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 

b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně po-

stižených občanů, 

c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých

sportovních zařízení  a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

Sport obecně - veškeré formy pohybových aktivit, které jsou pro-

vozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o vylepšení,

nebo udržení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování

zdraví, resp. dosažení výsledků v soutěžích na různých výkonnost-

ních úrovních.

Sport pro všechny – zájmový, organizované nebo neorganizované

pohybové aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního

charakteru. Motivací je zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlep-

šení zdravotní i psychické kondice.

Zákon č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon 115/2001 Sb. O podpoře sportu stanoví, že každá
obec má mít vypracovaný program podpory sportu. Existence tohoto programu je mimo jiné
nutnou podmínkou eventuálního získání dotací na sportovní činnost, pořádání sportovních akcí
i na výstavbu a rekonstrukce sportovišť. Pro naši obec vypracovala tento plán paní místostarostka
Jana Malá a plán byl schválen na druhém zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště dne 12. 12. 2018
usnesením 21/2/2018. Přinášíme vám plné znění tohoto dokumentu a samozřejmě uvítáme ja-
kékoli podněty k jeho vylepšení: 

Obec Jíloviště
Pražská 81, 252 02 Jíloviště

Plán rozvoje sportu v obci Jíloviště 2019 – 2025



19Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2018

PF 2019

Sportovní klub – spolek ustavený za účelem provozování sportovní

činnosti, ne pro vytváření zisku.

Sportovní akce – organizovaná sportovní soutěž, nebo jiná aktivita

sportovního charakteru.

Článek II.
Úloha obce v zajišťování sportu

Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení oblastí pod-

pory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory

sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro

občany obce. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu

obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu. Jedná se o střednědobý

dokument, konkretizující cíle, opatření a možnosti podpory a do-

stupné finanční zdroje, které umožní vyšší využití potenciálu sportu

a všech aktivit s ním spojených. Převážně se jedná o otevřený do-

kument, který se může měnit či doplňovat v závislosti na aktuálních

prioritách obce. Cílem je podpořit sport ve všech jeho aspektech

a určit způsob jeho financování.

1. Současný stav podpory sportu v obci

Obec se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnost spor-

tovních akcí na svém území. Podporuje zdravý pohyb zvláště pro

děti a mládež, který je důležitý pro zdravý růst a psychický rozvoj

osobnosti. Kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů.

Obec v této oblasti vychází vstříc zájmům vlastních obyvatel. Obec

vybudovala a spravuje dětská hřiště s herními prvky. 

Zvláštní zřetel je pak věnován mládeži. Sport má značný vliv na cho-

vání dětí a mládeže, jako silný výchovný prostředek a prevence so-

ciálně patologických jevů. Cílem je podnícení zájmu o sport,

vypěstování samozřejmé každodenní potřeby mladých.

Nositelem organizovaného sportu v obci je fotbalový klub TJ Jílo-

viště, Sbor dobrovolných hasičů a turistický oddíl Lvíčata. Fotbalový

klub s finančním přispěním obce zajišťuje pro oddíly údržbu

a správu fotbalového hřiště, včetně zázemí. Sbor dobrovolných ha-

sičů i fotbalový klub se podílí na veřejně přístupných akcích v obci

a to nejen sportovních, ale i kulturních a společenských.

Obec podporuje v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv fotba-

lový klub TJ Jíloviště, SDH Jíloviště a činnost turistického oddílu Lví-

čata.

Obec bude nadále podporovat sportovní akce pořádané pro co nej-

širší skupiny obyvatel. 

2. Vize podpory sportu v obci

V obci chybí víceúčelové hřiště pro všechny věkové kategorie. Obec

přistoupila k vybudování veřejného sportoviště, získala uzemní roz-

hodnutí a na základě výběrového řízení byla vybrána firma na re-

alizaci sportoviště, včetně přeložky vysokého napětí. V současné

době je hřiště ve stádiu výstavby a hledají se zdroje na jeho dovy-

bavení. V obci jsou vybudována dvě dětská hřiště, ale postrádáme

herní prostor pro mládež a venkovní prostor pro kondiční posilo-

vání.

Cílem je vytvořit organizační i ekonomické zajištění dalších mož-

ností zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce. 

Čl. III
Financování sportu

Přímá podpora (finanční) v rámci rozpočtu obce 
■ Pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nákup a dovyba-

vení sportovních zařízení 
■ Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce

a jejich vybavení 
■ Finanční podpora TJ Jíloviště, SDH Jíloviště a turistickému  od-

dílu Lvíčata formou veřejnoprávní smlouvy.

Využití dotačních programů a dalších možností pro podporu roz-

voje v oblasti sportu 

Nepřímá podpora 

• Údržba stávajících sportovních zařízení 

• Organizační zajištění sportovních aktivit  

• Propagace sportovních akcí v místním zpravodaji, na vývěskách

a webových   stránkách obce, možnost uveřejňování postřehů a in-

formací z jednotlivých  sportovních akcí,  upozornění na aktuální

sportovní klání prostřednictvím veřejného rozhlasu,

• Možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce při

pořádání sportovních  akcí,

• Vytváření zázemí pro soutěžní tým na Hrách bez hranic Mníšec-

kého regionu, pořádaných vždy na jaře každého roku.

Plán rozvoje sportu je v souladu se Strategickým plánem obce Jí-

loviště. Je zveřejněn na internetových stránkách obce www.jilo-

viste.cz, nebo je k dispozici v kanceláři obecního úřadu. 

Plán rozvoje sportu obce Jíloviště schválilo zastupitelstvo obce

na svém zasedání konaném dne 12. 12. 2018 Usnesením

č. 2l/2/2018. 
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ZVONICE

Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2018

Palace Cinema
otevírací doba v době svátků je následující:

22. 12. - 26. 12. zavřeno

27. 12. - 30. 12. běžná otevírací doba 11:00 - 22:00

31. 12. 11:00 - 18:00

1. 1. 2019 zavřeno

Italský obchůdek
24. 12. – 26. 12. zavřeno

31. 12. 10 – 14 hod.

1. 1. 2019 zavřeno

Jinak běžný provoz

Cukrárna Stáňa
24. 12. otevřeno do 12 hod.

25. – 26. 12. zavřeno

31. 12. otevřeno do 14 hod.

1. 1. 2019 zavřeno

Pod Lesem a Motorest
21. 12. – 1. 1. 2019 zavřeno

Spark
23. 12. 2018 od 11.00 hod. za doprovodu saxofonu

(v odpoledních hodinách)

Předvánoční menu

24. 12. 2018 zavřeno

25. 12. 2018 zavřeno

26. 12. 2018 od 10.00 hod. 

Tradiční turnaj ve stolním tenisu

(dospělí)

30. 12. 2018 od 11.00 hod. Předsilvestrovské menu.

30. 12. 2018 od 20.00 hod-do...

Předsilvestrovská zábava

31. 12. 2018 zavřeno

Otevírací doba restauračních zařízení v Jílovišti
během vánočních svátků


