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Slovo starosty

Kulturní akce

SDH Jíloviště

Rozpisy zápasů
TJ Jíloviště

Mateřská škola Jíloviště

Rozpočet obce 2019

Výsledky
Tříkrálové

sbírky 2019
celkem

120 452 251 Kč

Arcidiecéze 
pražská

7 793 276 Kč

Farní charita 
Mníšek pod Brdy

107 328 Kč

občané Jíloviště
12 417 Kč

Tříkráloví koledníci
Rozárka Filípek Šárka

Poplatkové povinnosti
v roce 2019



n rekonstrukce ulice Na Hájensku – dle možností
n semafory, měřič rychlosti, oprava fasády OÚ –

cca 1 mil. (Pražská s dotací)
nprojekt ulice K Dubíčku, Souběžná – cca 0,3

mil. Kč
n koncepce řešení odpadového hospodářství –
cca 0,5 mil. Kč (s dotací)

U všech uvedených staveb bude žádat obec
o dotaci, tedy celkem o 6 dotací.

Zastupitelé rovněž schválili příspěvky spolkům
v Jílovišti. Zároveň se usnesli, že budou požadovat po všech spol-
cích přehled o účelném využití poskytnutých finančních pro-
středků za rok 2018, a to k 30. 6. 2019. a k 31. 12. 2019. Kontrolou
účelného vynakládání fin. prostředků byl pověřen Finanční výbor. 
Byla projednána rovněž finanční částka 250 tis. na provoz MŠ
a 419 tis. Kč na provoz Pošty partner (proti odhadovaným příj-
mům 300 tis. Kč).

Příspěvky spolkům:
TJ Jíloviště 100 tis. Kč
SDH Jíloviště 38 tis. Kč
Okrašlovací spolek 20 tis. Kč
Turistický oddíl Lvíčata Jíloviště 15 tis. Kč
Se všemi spolky byly uzavřeny veřejnoprávní smlouvy.

Předběžné výsledky
hospodaření obce za
rok 2018:
Schválené příjmy:

11,1 mil. Kč
Skutečné příjmy:

13,6 mil. Kč
Schválené výdaje:

20,0 mil. Kč
Skutečné výdaje:

11,4 mil. Kč
Plánovaný schodek:
8,9 mil. Kč
Skutečný schodek:

+ 2,2 mil. Kč

Na účtech obce
máme 10 mil. Kč, 
což je o 2 mil. Kč

více než před 
rokem!

2

ZVONICE

Zpravodaj obce Jílo-
viště - únor 2019

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás pozdravil s prvním číslem
Zvonice v tomto roce a ještě jednou vám popřál
úspěšný rok a hlavně pevné zdraví. Novinkou
letošního ročníku je, že všechna čísla Zvonice
budou vycházet barevně.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE A ZE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: 

Přehled událostí, které nás čekají v letošním
roce, jsme uvedli již v minulém čísle Zvonice,
takže zmíním jen ty nejvýznamnější. Je to výstavba veřejného
sportoviště, žádost o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice,
v případě úspěchu začátek její výstavby, rekonstrukce ulic
Zahradní, Na Hájensku, rozšíření vodovodu a kanalizace v oblasti
Fr. Smolíka, oprava fasády OÚ a další projekty – viz rozpočet.

èRozpočet obce Jíloviště na rok 2019 a před-
běžné výsledky hospodaření za rok 2018

Zastupitelé obce byli na posledním zasedání v loňském roce
seznámeni s návrhem rozpočtu obce na rok 2019. Návrh rozpočtu
byl na úřední desce a na webu Jíloviště vyvěšen od 26. 11. 2018.
Součástí návrhu rozpočtu obce je i návrh rozpočtu MŠ Jíloviště
a stanovení jeho závazných ukazatelů. Zastupitelé mohli podávat
připomínky do 3. 12. 2018. Dne 10. 12. 2018 se konala pracovní
schůzka zastupitelů, kde došlo k finál-
ním úpravám návrhu rozpočtu.
Finanční výbor rozpočet projednal
a schválil. Vypracování rozpočtu pro-
vedl starosta obce ve spolupráci se
správcem rozpočtu, účetní obce
a všemi zastupiteli. 
Rozpočet je navržen se schodkem cca
7,130 mil. Kč s využitím úspor z minu-
lých let a s možností čerpání dotací.
K jednotlivým důležitým investičním
akcím příštího roku:
n rekonstrukce ulice Zahradní,

odhadovaná částka cca 4,5 mil. Kč
(s dotací)

n rozšíření kanalizace, voda Fr. Smo-
líka, 1. a příp. 2.-4. etapa, odhad.
částka cca 3,5 mil. Kč (s dotací)

ndostavba veřejného sportoviště
–cca 1 mil. Kč ( s dotací)

n výstavba nové hasičské zbrojnice
– cca 0,3 mil. Kč projekt a příp.
další spoluúčast (s dotací)

Slovo starosty
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SLOVO STAROSTY

è Poplatkové povinnosti v roce 2019
Zastupitelé na svém prosincovém zasedání schválili vyhlášku
č. 2/2018 o výši místního poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ního odpadu na rok 2019. 

Poplatek za komunální odpad na rok 2019 činí 840,- Kč 
za každého občana hlášeného k trvalému pobytu

v obci nebo za nemovitost 
a je splatný do 30. 4. 2019.

Znění vyhlášky, včetně podmínek pro osvobození od platby,
najdete na webu obce nebo na Obecním úřadě. 

Ke zvýšení poplatku na tento rok dochází v důsledku výrazného
navýšení nákladů na sběr komunálního odpadu, které musí hradit
obec v souvislosti s novou smlouvou se společností AVE, která
vchází v platnost od 1. 5. 2019. 

Každý poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
mu vznikla povinnost tento poplatek platit, nebo případně může
doložit existenci skutečností, které zakládají možnost osvobození
od poplatkové povinnosti. Dojde-li ke změně údajů uvedených
v ohlášení, je potom poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Každý poplatník obdrží po uhrazení poplatku samolepicí
identifikační štítek, který si vyzvedne na Obecním úřadě
a nalepí na popelnici. Bez tohoto štítku nebudou popelnice
vyváženy. Aktuální termín, od kdy nebudou popelnice bez
štítku vyváženy, bude obecním úřadem včas oznámen.

è Další poplatkové povinnosti v roce 2019: 
Místní poplatek ze psů je povinen zaplatit držitel psa dle odpoví-
dající sazby nejpozději do 30. 4. 2019. Poplatky zůstávají stejné
jako v roce 2018. 
Sazby poplatku ze psů činí ročně: 
a) za prvního psa 250 Kč 
b) za druhého a každého dalšího psa 375 Kč 
c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starob-
ního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jedi-
ným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 70 Kč 
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba
uvedená v písmenu c) 100 Kč 

Hrazení poplatků:
Poplatky uhraďte: 
npoštovní poukázkou, která je přílohou této Zvonice nebo

k vyzvednutí na OÚ Jíloviště
nhotově do pokladny správce poplatků
nbezhotovostním převodem na běžný účet obce č.:

4309731379/0800
Pozor, změna účtu od srpna 2016! 

n variabilní symbol u poplatku za komunální odpad 1640XXX
(chataři 16405XXX) a
poplatku ze psů 1641XXX (místo X doplňte své číslo popisné,
chataři číslo evidenční). 

Dle článku 6 vyhlášky č. 2/2018, se od poplatku osvobozují:
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského

zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo škol-
ského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě roz-
hodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na
základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdra-
votním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
o poskytnutí sociální služby, nebo

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením,
domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chrá-
něném bydlení.

(2)  Od poplatku se dále osvobozují poplatníci kteří:
a) se po dobu celého kalendářního roku nepřetržitě zdržují

v zahraničí
b) jsou po dobu celého kalendářního roku ve výkonu trestu odnětí

svobody, anebo vazby
c) občané s trvalým pobytem na úřední adrese Obecního úřadu

Jíloviště



è Odvoz biologicky rozložitelného odpadu: 
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., nabízí každý
lichý čtvrtek (1x za 14 dní) v období od dubna do konce listopadu
2019 svoz biologického odpadu. O prvním svozu budou občané
včas informováni. Do nádoby pro biologicky rozložitelný odpad
patří listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, větve
stromů a keřů, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec. 
Roční cena včetně pronájmu nádob pro rok 2019: 

nádoba 120 l - 449 Kč 
nádoba 240 l - 585 Kč 

Občané, kteří mají o tuto službu zájem, si ji mohou objednat na
Obecním úřadě Jíloviště do 31. 3. 2019. 

è Střednědobý výhled rozpočtu obce Jíloviště
na roky 2020 -2022

Zastupitelé schválili střednědobý výhled obce Jíloviště na roky
2020 – 22 jako mírně schodkový.

è Veřejnoprávní smlouva na vedení
přestupkové agendy

Přestupková agenda byla již v minulých letech řešena na Měst-
ském úřadu v Mníšku pod Brdy. Jedná se tedy o prodloužení
smluvních podmínek. Úhrada za tuto službu je 18 tis. Kč ročně.
Všechny přestupky občanů Jíloviště budou tedy řešeny nadále
v Mníšku pod Brdy.

è Podání žádosti o dotaci - program MMR,
podpora obnovy místních komunikací

Obec podala žádost o dotaci na opravu místních komunikací
z MMR – rekonstrukce ulice Zahradní. Jako administrátor žádosti
byla vybrána firma Dotace snadno, s.r.o.

è Obecně závaznou vyhlášku obce Jíloviště
č. 3/2018 o místních poplatcích

Jedná se o drobnou úpravu vyhlášky 5/2016, do poplatků za uží-
vání veřejného prostranství byly zahrnuty i ulice Klínecká a Vše-
norská.

Obecně závazná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce a webu
Jíloviště od 13. 12. 2018 do 6. 1. 2019, nyní je k dispozici na obec-
ním úřadě a na webu Jíloviště.

Upozorňujeme všechny dotčené občany a firmy, kterých se
poplatky týkají, aby splnili svou ohlašovací povinnost a uhradili
příslušné poplatky dle této vyhlášky. Jedná se zejména o:
npoplatky ze psů
npoplatky za užívání veřejného prostranství umístěním reklam-

ních zařízení
npoplatky za ubytovací kapacity

è Zásady stanovení věcného břemene pro 
fyzické i právnické osoby na pozemcích 
obce Jíloviště

Zastupitelé přijali zásady stanovení věcného břemene na pozem-
cích obce Jíloviště v souladu se zásadami, které platí ve většině
obcí Sdružení obcí Mníšeckého regionu, jehož je Jíloviště členem.
Cena za 1 bm byla stanovena na 1500,- Kč.
Jak vyplývá ze Zásad, pro občany s trvalým pobytem v Jílovišti
platí nadále cena 250,- Kč za 1bm.
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Cena vodného, stočného a nájmu vyplynula z koncesní smlouvy
na provozovatele vodohospodářské infrastruktury, jelikož to byl
závazný parametr dotace z Fondu Ministerstva životního pro-
středí na intenzifikaci čističky odpadních vod.
Růst cen pro vodné i stočné je způsoben nejen růstem nájem-
ného, ale i zvýšením indexů vyhlašovaných Českým statistickým
úřadem (index spotřebitelských cen, index cen el. energie, index
cen průmyslových výrobců, index cen stavebních děl pitné
a odpadní vody), které ovlivňují kalkulované položky. 
Snížení smluvně domluveného nájemného není podle Zásad
Cenotvorby Operačního programu životního prostředí možné,
nájemné lze pouze navýšit. 

VAK Beroun předložil návrh cen vodného, stočného a pronájmu
v souladu s nabídkou v koncesním řízení.

Přehled cen vodného a stočného + nájem od roku 2014:
cena VS(Kč/m3 včetně DPH) nájem (tis. Kč)

2014 77,05 650 
2015 77,05 650
2016 73,20 590
2017 76,99 508
2018 77,68 540
2019 80,44 567  

Jedná se tedy o nárůst 4,4 % od roku 2014. Cena byla parametrem
VŘ a její zvýšení bylo podmínkou udělení dotace MŽP, jakož i výše
nájemného. Nájem je částka, kterou platí VAK Beroun obci Jílo-
viště na údržbu vodohospodářské infrastruktury

Cena vodného a stočného pro rok 2019 je
80,44 Kč za m3, včetně DPH, z čehož je

Cena vodného je 44,94 Kč
Cena stočného je 35,50 Kč

Jak je zřejmé z vyjádření SOVAK, cena vodného a stočného se
vypočítává na základě jasně stanovených parametrů, které kon-
trolují státní orgány a obec ani provozovatel si ji nemohou určit
libovolně.

Ze stanoviska SOVAK:
Jak vyplývá z tiskové zprávy Sdružení oboru vodovodů a kanali-
zací, z. s. (SOVAK ČR) ze dne 30. 1. 2019, v České republice se
v roce 2019 bude průměrná výše plateb za vodné a stočné pohy-
bovat v rozmezí 88–90 Kč za m3. Vyplývá to z údajů členů
Z podrobné analýzy stanovených cen pro letošní rok z 13 kraj-
ských a více než 30 okresních měst lze konstatovat, že průměrné
navýšení oproti roku 2018 činí 3,2 %. Za hlavní faktor tohoto
meziročního navýšení lze označit inflaci, která se podle údajů
České národní banky v roce 2018 pohybovala na úrovni 2,1 %
a i podle prognóz pro letošní rok míra inflace neklesne pod tuto
hranici. „Případné vyšší nárůsty byly v některých případech
vyvolány především čerpáním dotací a podmínkou čerpání
ze strany Operačního programu Životní prostředí na
finanční udržitelnost realizovaných projektů výstavby
a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury,“
SOVAK ČR by také rád připomněl, že stanovení konkrétní výše
plateb za vodné a stočné není libovolné. Výpočet ceny pro

SLOVO STAROSTY
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vodné a stočné se v ČR řídí zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,
a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách.
Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb jsou dodávky
pitné vody a odvádění odpadních vod v ČR zařazeny na seznam
s regulovanými cenami. Cenovým regulačním orgánem
v oblasti vodního hospodářství je Ministerstvo financí, které zvo-
lilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám, formu
věcného usměrňování cen včetně omezení maximální výše při-
měřené návratnosti vloženého majetku. Do takto regulované
ceny lze dále promítnout pouze ekonomicky oprávněné
náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních před-
pisů.
O kontrolu nad správností kalkulací i vyúčtování se stará Minis-
terstvo financí a jeho specializovaný odbor kontroly, dále jedno-
tlivé místně příslušné finanční ředitelství i Specializovaný
finanční úřad.

è Zahájení stavby “zavedení vody do oblasti
Fr. Smolíka – 1. etapa“ na základě výběro-
vého řízení

V prosinci proběhlo vyhodnocení výběrového řízení na dodava-
tele stavby “Zavedení vody do oblasti Fr. Smolíka – 1. etapa“, do
kterého se přihlásilo 5 firem. Zastupitelstvo na základě zprávy
z VŘ, které proběhlo dle Směrnice 1/2017, typ zakázky 2, doporu-
čila přijmout nejvýhodnější nabídku, kterou předložila firma Stavi-
telství Řehoř, s.r.o.

Stavba začala v lednu 2019 a měla by být dokončena do konce
března 2019. O realizaci dalších etap výstavby budeme
informovat v nejbližších týdnech.

è Nové světlo veřejného osvětlení
V ulici Všenorské bylo instalováno nové světlo veřejného osvět-
lení, které zajistí osvětlení v prostoru prvních domů ve směru od
Všenor.

Informace z obce
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è Co dělá obec pro seniory a jaká je aktuální
nabídka

V souladu s naším volebním programem pro naše seniory připra-
vujeme zájezdy do pražských divadel. Poslední zájezd se uskuteč-
nil 30. 1. 2019 do Vinohradského divadla na představení Pygma-
lion. Další představení se plánuje na duben.
Zájemci o lístky na představení se mohou hlásit u paní Marie
Hrubé na obecním úřadu. Obec zajišťuje dopravu autobusem
a hradí 50% ceny lístků. 
Naši senioři mohou také využít nabídku na příspěvek při financo-
vání studia na Univerzitě třetího věku, a to dle vlastního výběru
vysoké školy. Více podrobností najdete na letáku.
V současné době jednáme také o možnosti donáškové služby,
tedy rozvozu potravin pro seniory dle jejich objednávky, zejména
těžkých věcí až do domu, přitom obec by hradila dopravu.
Samozřejmě uvítáme Vaše doporučení pro návštěvy divadelních
představení v Praze a jakékoliv další náměty k našemu programu
pro seniory. Těšíme se na Vaše názory. 

è Obecní bál
Již tradičně zveme všechny spoluobčany na již 5. obecní bál
obce Jíloviště, který se koná 

16. 2. 2019 od 19 hod. 
v Restauraci Spark

Jak je zvykem, součástí bálu bude předtančení, bohatá tombola,
ve které nebude chybět něco z díla Františka Ringo Čecha, ani
divoký kanec.
Vstupenky jsou k zakoupení na OÚ v úředních hodinách nebo po
dohodě i mimo ně.
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è ANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ –
www.jiloviste.cz

1) Byla ukončena anketa: Jak hodnotíte práci zastupitelstva obce
v letech 2014 - 2018 ? Pozitivně (55%, Hlasů: 16 ) Spíše pozitivně
(17%, Hlasů: 5 ) Spíše negativně (17%, Hlasů: 5 ) Negativně (7%,
Hlasy: 2

Pozitivně: 16 hlasů
Spíše pozitivně: 5 hlasů
Spíše negativně: 5 hlasů
Negativně: 2 hlasy

Ankety se zúčastnilo 28 hlasujících a z výsledků vyplývá, že kladně
a spíše kladně hodnotilo práci zastupitelů 75 % hlasujících. Za
tuto důvěru děkujeme, je to pro nás povzbuzení do další práce.

Probíhá anketa 
Jak hodnotíte spolupráci obce Jíloviště s Městskou policií Řevnice,
která probíhá již 2 roky ?
Pozitivně / Spíše pozitivně / Negativně / Nezajímá mě to:

Hlasování končí 31. 3. 2019, prosíme občany, aby se zúčastnili
a hlasovali.

Přejeme vám příjemné dny s očekávaným příchodem jara.
Vladimír Dlouhý

PROSÍME OBČANY, ABY

è Nahlašovali pálení v době vegetačního klidu
buď na OÚ nebo přímo na
https://paleni.izscr.cz/

Upozorňujeme občany, že pálení můžete provádět pouze jste - li
vlastníci nebo správci lesa, ovocného sadu, nebo se zabýváte čiš-
těním porostů a spalujete rostlinné zbytky - pak pro Vás je určena
registrace do aplikace Pálení.

Občané mají možnost po dohodě s OÚ složit zbytky větví, listí,
rostlinného odpadu na pozemku Jíloviště, který zajistí jeho ekolo-
gický odvoz.

Napište nám své názory, požadavky, starosti, návrhy na:
nobec@jiloviste.cz

nnebo přímo na starostu – dlouhy@jiloviste.cz

ZVONICE 
Zpravodaj obce Jíloviště 

MK ČR E 12563
Vydává obec Jíloviště

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

Uzávěrka příštího čísla: 
31. 3. 2019

Grafické zpracování: 
Mgr. Václav Hraba

Školicí středisko
Celní správy Jíloviště

Všenorská 180
Hledá pro svůj provoz pracovníky na pozici

nuklízeč, pokojská
nkuchař (pomocná síla v kuchyni)

veškeré informace podá 
Bc. Josef Brada ved. ŠSCS Jíloviště 

tel.: 725 037 329

Staňte se dobrovolníkem 
v Nemocnici Na Pleši! Hledáme 

možná právě vás! 

https://www.amelie-zs.cz/strednicechy/dobrovolnici/
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a skoro všechny měly nějakou výzdobu za okny, do kterých bylo
z chodníku krásně vidět. Odtud se vyjde na náměstí před Pražský
hrad. Na otázku našim dětem: “Kdo bydlí na Pražském hradě?“,
jsme se dozvěděli, že pan starosta :))). Viděli jsme hradní stráž,
ozbrojené vojáky, kteří na hradě hlídají a výhled na celou Prahu.
Ukázali jsme si základní budovy jako Petřín, na kterém jsme byli
koncem září, Národní divadlo, pomník Jana Žižky a naši řeku
Vltavu. Sešli jsme
Nerudovou ulicí na
Malostranské náměstí
a vraceli jsme se na
oběd. Výlet byl
úžasný, i když tento
den byl velmi mra-

zivý, ale byli jsme dobře oblečeni a moc se nám to všem líbilo.
Děti, hlavně předškoláci, si tento výlet ztvárnily výtvarně, někteří
malovaly Loretu se zvony a jiní ty rozmanité úžasné domy. Každý
jiný, jiná okna, jiné barvy a různě vysoké.

V lednu již opět přijelo divadlo a děti zhlédly krásnou pohádku
o Dvou lakotných sestrách a chytrém sedlákovi. 

Témata, která s dětmi probíráme, jsou: Kouzlo zimy, Ledové krá-
lovství, Lidské tělo a Když kamarád stůně - jak předcházíme
nemocem. Každý okruh obsahuje tematické písně, básně,
výtvarný a pohybový projev. Těšíme se na další výlety po Praze
a na Masopustní průvod. V den Karnevalu budeme s dětmi ve
školce přespávat, ale to jsou již únorové akce. 

Předškoláky čeká zápis do školy, proto se jim hodně individuálně
věnujeme, pracujeme na správném úchopu tužky, uvolněných
rukou, stříhání, rozvoji fantasie, citu pro estetiku barev, posilu-
jeme spontánní hovory, posilujeme jejich sebevědomí, hlavně
pochvalou. Také posilujeme jejich paměť písněmi, básněmi a čte-
ním knih na pokračování, pohádkami a smysl pro povinnost ve
formě hospodářů, kteří celý týden chodí ven první, přejí nám
před jídlem dobré chutnání a pomáhají s roznášením pomůcek.

ředitelka MŠ Jíloviště H. Mašková

Prosinec je dětmi vždy velice očekávaný měsíc, neboť se kvapem
blíží Vánoce, tolik dětmi milované. Mikuláše, který je navštívil ve
školce i s andělem a čertem, různými technikami výtvarně zpra-
covaly.

Nacvičovali jsme besídku, vyráběli přáníčka a dárky pro rodiče.
Besídku jsme si určili na středu19. 12. a pozvali jsme pana staro-
stu Ing. V. Dlouhého a paní místostarostku J. Malou a též i paní
Fatkovou. Všichni přinesli drobné dárky. Myslím, že besídka se
dětem moc povedla a všem se moc líbila. Po skončení si všichni
nabídli při kávě a čaji donesené cukroví. Ráno měly děti pod stro-
mečkem opravdu bohatou vánoční nadílku. 

Od 21. 12. jsme ve školce neměli provoz a děti se konečně
dočkaly opravdových Vánoc a vánočních prázdnin. Před Váno-
cemi ještě přijelo do školky divadlo Zvoneček s krásnou vánoční
pohádkou.

V Novém roce jsme se s dětmi sešli 3. 1. 2019 a hned 4. 1. od 18
hodin jsme vystoupili ve velice nízkém počtu asi 10 dětí v míst-
ním Restaurantu Spark na Tříkrálovém koncertu. Zazpívali jsme
„Fanfrnoch, nastává nám Nový rok, MY TŘI KRÁLOVÉ, Čert a Káča,
Usnul vrabec a Bude zima, bude mráz.“ Vystoupení se dětem
povedlo, byť byly v malém počtu. 
Týden na to jsme si naplánovali polodenní výlet MHD na Pohoře-
lec a navštívili Loretánské náměstí, kde jsme si prohlíželi

a poslouchali různě veliké zvony. Poté jsme přešli ke kostelu
U Kapucínů a prošli jsme si Betlém, kde jsou všechny postavy bet-
lémské v životní velikosti. Dětem se to velice líbilo a venku jsme
zahnuli do uličky Nový svět, kde jsou domečky jako z pohádky

Konec prosince 2018 a leden 2019 ve školce
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1919
n poplatek za půjčení pohřebního vozu 20 K, obecnímu stráž-

níkovi 6 K za dvě vyčistění pohř. vozu
n oběžníky zemského správního výboru ohledně služby hasič-

ské
n prodloužení řetězu u obecní studny o 2m

1920
n 29. 8., usnesení o založení Knihovny
n roční příspěvek 10 K pro válečné sirotky po padlých vojínech
n 31. 10. rozpuštěno OZ a úřad byl předán Obecní správní

komisi

n 26. 12. předán úřad novému starostovi (Jan Lazar, rolník z Jílo-
viště)

n volba chlebové komise

1922
n jednání stran prodloužení noční hlídky na 5 hodin
n povolení místa na boudu trafiky pana Špačka Antonína za 

1 K ročně u silnice na konci obecní zahrady

1923
n co se týče opravy cest, sjednáno, že každý, kdo dá povoz, by

hrazeno mu bylo za každou jednotlivou fůru šotoliny 5 K za
nakládání, co platíme za hodinu

1924
n 22. 12. s povděkem uznáno založení hřbitova na pozemku,

který schopným k účelu tomu bude

1925
n žádost J. Cicvárka, pekaře v Jílovištích, o povolení prodávací

dřevěné boudy, poplatek 10 K

1926
n 28. 3. rezignace starosty J. Lazara a pověření náměstka J. Bur-

síka z vedení obecních záležitostí převzíti pokladní hotovost
obecní 3 610, 41 K a chudinskou 299,79 K

n projednání o elektrifikaci v Jílovištích

Ze Zápisu sepsaného při schůzi zastupitelstva obecního v Jílo-
vištích. Z pořadu (ne programu) na mimořádné schůzi v neděli
9. ledna 1927 o 11 hodině dopolední
n usnesení o pravidlech ve vybírání obecních poplatků stavebních
n 12. 11. volba kronikáře pro povinné sepisování pamětní knihy

obce Jíloviště (K. Cvrček)

1929 
n schváleno uzavřít půjčku 25 000 na elektrizaci obce u Obecní

hospodářské záložny ve Zbraslavi na dobu 12 let se splátkou
2 250 ročně a 7% úroku t. j. 1 750, celkem 4 000 

Pokračování v dalším vydání Zvonice, Fatková

Zastupitelé obce, kteří byli zvoleni v loňských podzimních komunálních volbách, se pustili do práce, o které nás informují také na stránkách
našeho zpravodaje. Při návštěvách Oblastního archivu Praha-západ v Dobřichovicích jsem měla možnost nahlédnout do knihy, tehdy nej-
prve „Protokolů o schůzích obecního výboru obce Jíloviště“ a bylo zajímavé se dozvědět, co, kde a jak naši předci v minulosti řešili. Zde jsou
některé výpisky z Protokolů.

Z historie zápisů obecního zastupitelstva 

Protokol sepsaný při řádné schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Jíloviště-Trnová, konané dne 14. listopadu 1918 v míst-
nosti u Cvrčků č. 2. „Po zahájení ujal se slova řídící učitel Nachtman a vřelými slovy zmínil se o novém našem státě, republice Čes-
koslovenské. Zároveň projevil vděčnost T. G. Masarykovi, Wilsonovi a legionářům našim.
Ku konci prosil o vzájemnou podporu v novém státě a pronesl přání, aby nový náš stát vzkvétal ku blahu nás všech.
Slova jeho pozorně vyslechnuta a provoláno republice Na zdar!“
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SPORT

TJ JÍLOVIŠTĚ

Součástí zimní přípravy hráčů je i tradiční soustředění
v Českém Dubu od 2. 2. – 9. 2. 2019. 

1. kolo so. 12.1. 14:00 Zbraslav - Jíloviště Motorlet 3 : 5
2. kolo so. 19. 1. 12:00 Jíloviště - Motorlet U19 Motorlet 3 : 3
3. kolo so. 26. 1. 17:00 Jíloviště - Meteor U19 Aritma 5 : 2
4. kolo st. 30. 1. 19:00 1999 Praha - Jíloviště Aritma 1 : 7
5. kolo so. 9. 2. 17:00 Jíloviště - Střešovice Aritma
6. kolo so. 16. 2. 19:00 Spoje - Jíloviště Aritma
7. kolo so. 23. 2. 18:00 Jíloviště - Podolí Motorlet

Zimní turnaj WEBER CUP 2019
Již tradičně se naši fotbalisté opět zapojili do fotbalového turnaje
v kategorii dospělých, který letos pořádá Fotbalový Klub SK
Aritma Praha a SK Motorlet. Zápasy se hrají, dle pravidel fotbalu
a dalších kritérií na hřištích s umělým povrchem III. generace na
Aritmě Nad Lávkou 5, Praha 6 – Vokovice a na stadionu SK Motor-
let, Butovická 35, Praha 5 v termínu od 12. 1. do 3. 3. 2019.
Hrací model se nemění. Dvě základní skupiny po osmi mužstvech
a následné zápasy o konečné pořadí. 

Vklad při zápisu do turnaje byl 15 000,- Kč. 

Ceny: 1. místo pohár + peněžitá odměna 7.000,- Kč 
2. místo pohár + peněžitá odměna 5.000,- Kč 
3. místo pohár + peněžitá odměna 3.000,- Kč 

Tým TJ Jíloviště byl nalosován
do skupiny B
1. TJ Jíloviště
2. FK Motorlet Praha U19
3. FK Meteor Praha VIII U19
4. AFK Slavoj Podolí
5. TJ Spoje Praha
6. 1999 Praha
7. SK Zbraslav
8. SK Střešovice 1911

ve skupině A jsou tyto týmy:
1. SK Aritma Praha B
2. FK Admira Praha U19
3. Sokol Nebušice
4. FC Čechie Velká Dobrá
5. SK Hvozdnice       
6. Sokol Klecany
7. SK Kladno U19
8. SK Aritma Praha komb.

Termíny mistrovských utkání jarního kola soutěže 2018/19 podle rozpisu
zápasů uvedených na oficiálním webu Fotbalové asociace České republiky.

Středočeský kraj 2018A2A – SPORT INVEST I. A třída – skupina A
TJ Jíloviště tým A

den čas utkání
16. kolo so. 9. 3 14:30 TJ Viktoria Vestec - TJJ
17. kolo so. 16. 3. 15:00 FK Kosoř - TJJ
18. kolo so. 23. 3. 15:00 TJJ - Spartak Průhonice
19. kolo ne. 31, 3. 15:00 SK Tochovice - TJJ
20. kolo pá. 6. 4. 15:30 TJJ - SK Votice
21. kolo so. 13. 4. 15:30 FC Jílové - TJJ
22. kolo so. 20. 4. 16:00 TJJ - SK Petrovice
23. kolo so. 27. 4. 16:00 TJ Dynamo Nelahozeves - TJJ
24. kolo so. 4. 5. 16:30 TJJ - SK Doksy
25. kolo ne. 12. 5. 16:30 Uninon Cerhovice - TJJ
26. kolo so. 18. 5. 17:00 TJJ - FK komárov
27. kolo so. 25. 5. 17:00 TJ Sokol Klecany - TJJ
28. kolo so. 1. 6. 17:00 TJJ - FK Mníšek pod Brdy
29. kolo ne. 9. 6. 10:30 TJ Kovohutě Podlesí - TJJ
39. kolo so. 15. 6. 17:00 TJJ - FC Čechie Velká Dobrá 

Praha – západ 2018A2A – III. třída - skupina A
TJ Jíloviště B - Benfika

den čas utkání
14. kolo pá. 22. 3. 19:00 TJ Jíloviště B - TJ Slavoj Davle
15. kolo so. 30. 3. 15:00 AFK Radlík - TJ Jíloviště B
16. kolo pá. 5. 4. 19:00 TJ Jíloviště B - SK Slavia Jesenice B
17. kolo ne. 14. 4. 16:30 Spartak Průhonice B - TJ Jíloviště B
18. kolo pá. 19. 4. 19:00 TJ Jíloviště B - TJ Slovan Hradištko 
19. kolo so. 27. 4. 17:00 TJ Okrouhlo - TJ Jíloviště B
20. kolo pá. 3. 5. 19:00 TJ Jíloviště B - SK Meteor Libeř
21. kolo so. 11. 5. 17:00 SK Vrané n. Vlt. -TJ Jíloviště B
22. kolo pá.17. 5. 19:00 TJ Jíloviště B - TJ Viktoria Vestec B
23. kolo ne. 26. 5. 17:00 Spolek FC Jílové B - Jíloviště B
24. kolo pá. 31. 5. 19:00 TJ Jíloviště B - SK Pikovice
25. kolo so. 8.6. 17:00 TJ Tatran Kamenný Přívoz - TJ Jíloviště B
26. kolo pá. 14. 6. 19:00 TJ Jíloviště - SK Hvozdnice B

Praha – západ 2018 F1B – Okresní přebor mladších žáků – skupina B

so. 6. 4. 14:00 TJ Jíloviště - SK Rapid Psáry B
ne. 14. 4. 10:00 SK Černolice/Mníšek - TJ Jíloviště
so. 20. 4. 14:30 TJ Jíloviště - SK Kazín - Dolní Mokropsy
so. 27. 4. 10:00 FK Slavoj Řevnice - TJ Jíloviště

O případných dalších zápasech rozhodnou konečné výsledky a rozlo-
sování nadstavby.

Praha– západ 2018 H1C – Okresní přebor mladších přípravek – skupina C

so. 20. 4. 9:30 turnaj ve Štěchovicích
so. 27. 4. 10:00 turnaj na Jílovišti
ne. 12, 5. 10:00 turnaj v Dolních Jirčanech
so. 18. 5. 9:30 turnaj v Davli
so. 25. 5. 10:00 turnaj v Průhonicích
so.  1. 6. 10:00 turnaj ve Všenorech



12

ZVONICE

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2019

Usnesení letošní výroční valné hromady bylo schváleno
všemi přítomnými členy sboru.

Po skončení schůze bylo připraveno občerstvení
a volná zábava s kapelou dua Vlasta a Pavla.

Předpůlnoční setkání 24. 12. od 23 h
Již je tradicí, že se obyvatelé Jíloviště scházejí každý rok na
Štědrý večer na „Předpůlnočním setkání“ v kapličce sv. Flo-
riána v naší obci, které pořádá sbor dobrovolných hasičů
Jíloviště.
Opět jsme se sešli v hojném počtu, popřáli si hezké svátky,
poslechli a zazpívali si vánoční koledy. V chladném počasí nás
zahřálo svařené víno a vánoční punč. Také jsme ochutnali domácí
vánoční cukroví a cukroví z Pekárny Stáňa. 

Vánoční turnaj ve stolním tenise 26. 12. od 10 h
O druhém vánočním svátku pořádal Sbor dobrovolných hasičů
Jíloviště „Vánoční turnaj ve stolním tenise dospělých“, který se
konal v sále Restaurace Spark. Do turnaje se přihlásilo 15 mužů 
a 5 žen. Celkem byla 4 družstva a každý účastník si zahrál několik
zápasů. Ceny pro vítěze byly opravdu lákavé a vítězem celého tur-
naje se stal Jan Kubát. Gratulujeme. Celý den provázela dobrá
a pohodová nálada.

Výroční valná hromada 19. 1. od 17 h
Letos se konala VVH našeho sboru v sobotu 19. 1. v sále Restau-
race Spark. Schůze se zúčastnily sbory 7.okrsku, spřátelené sbory
okolních vesnic, starosta obce Vladimír Dlouhý a místostarostka
obce, paní Jana Malá. Jako host přijal pozvání starosta obce Čer-
nolice, pan Pavel Schmidt.

Celou schůzí nás provázel velitel sboru, pan Jiří Michel. Přítomní si
vyslechli zprávu o činnosti sboru, zásahové jednotky, zprávu o čin-
nosti mladých hasičů a hospodaření sboru za rok 2018. Byl před-
nesen návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2019. Také proběhla
volba delegátů na VVH 7.okrsku a volba člena a předsedy revizní
rady sboru.

Při diskuzi poděkoval starosta sboru, pan Miroslav Petřík, všem
členům za spolupráci a aktivním členkám předal květinu a členům
lahev vína.

Vážení spoluobčané, čtenáři Zvonice,

rádi bychom Vás v krátkosti seznámili s výjezdy
jednotky obce Jíloviště za poslední čtvrtletí roku
2018.

7. 10. 2018 – výjezd jednotky k doutnajícímu pařezu v chatové
oblasti Bučina. Po příjezdu jednotky k místu zásahu bylo pěším
průzkumem zjištěno, že se jedná o doutnající pařez ve vzdále-
nosti 70 metrů od příjezdové cesty. Jednoduše vypadající zásah
se však proměnil ve fyzicky náročný, jelikož příjezdová cesta pro
techniku byla úzká a bylo nutné ji rozšířit za použití motorové
pily. Samotný zásah na doutnající pařez byl během několika málo
minut lokalizován a následně zlikvidován jedním proudem „C“.
Celkem u této události zasahovaly dvě jednotky hasičů.

16. 10. 2018 – výjezd jednotky k požáru hrabanky u TV vysílače
Cukrák. Po příjezdu jednotky k místu události bylo pěším prů-
zkumem zjištěno, že se jedná o požár hrabanky o rozloze 2 x 2
metry vzdáleného 250 m od lesní cesty. Následně byl proveden
pěší průzkum, kdy proběhl monitoring okolí, aby bylo možné
přiblížit zásahovou techniku blíže k místu zásahu, který byl
z tohoto hlediska úspěšný, a technika se nám přiblížila k zásahu
na vzdálenost 40 metrů. Následně byl požár likvidován za
pomoci 1„C“ proudu.
Celkem u této události zasahovaly dvě jednotky hasičů.

18. 10. 2018 – výjezd jednotky k záchraně osoby z výšky v loka-
litě Hladká skála. Tento výjezd byl po výjezdu jednotky zrušen

Sbor dobrovolných hasičů
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HASIČI

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

Facebook Hasiči Jíloviště

Každé pondělí 18,00 – 19,30 hod. můžete odevzdat vysloužilé
elektrospotřebiče nebo staré železo. Prosíme, využívejte této
doby, kdy jsou přítomni členové sboru, a neodkládejte vysloužilé
elektrospotřebiče před vrata, ani je neházejte přes plot.

Děkujeme.

z důvodu, že již nebyla jednotka na místě zásahu potřeba. Jed-
nalo se o špatný start padáku, který oznamovatel viděl z protěj-
šího břehu řeky Berounky.

30. 10. 2018 – výjezd jednotky ve večerních hodinách k uvěz-
něné kočce v hromadě klád. Po příjezdu jednotky na místo udá-
losti bylo průzkumem zjištěno, že se uvězněná kočka nachází
v mezeře mezi kládami připravenými na hromadě k odvozu. Za
pomoci páčidel a manuální síly bylo nutné nejdříve několik klád
odvalit, aby se snížila váha hromady nad místem, kde se nachá-
zela uvězněná kočka. Následovalo použití hydraulického rozpí-
náku, za jehož pomoci se podařilo mezeru o několik centimetrů
rozšířit a kočku vyprostit. Poté byla kočka v dobré zdravotní kon-
dici předána do péče oznamovatele.
Celkem u této události zasahovaly dvě jednotky hasičů.

9. a 10. 11. 2018 – výjezdy jednotky k požáru lesního porostu,
konkrétně k doutnajícím ohniskům po lesní těžbě do lokality
Čertova skála. Po oba dny bylo po příjezdu jednotek na místou-
dálosti průzkumem zjištěno, že se jedná o pálení klestu po lesní
těžbě. Vzhledem k rozsáhlosti území kde probíhalo pálení,
nemohl oznamovatel vidět osobu dohlížející na jeho bezpečný
průběh. Proto zavolal na ohlašovnu požárů a událost nahlásil. 
Celkem u této události zasahovaly po oba dny dvě jednotky
hasičů.

10. 11. 2018 – výjezd jednotky do obce Lety u Dobřichovic
k požáru průmyslového objektu (haly) o rozloze 70 x 40 metrů,
ve které bylo uskladněno cca 600 tun materiálu z rozebraných
vysloužilých elektrospotřebičů. Po příjezdu prvních jednotek na
místo události, byl požárem, který se velice rychle šířil, zasažen
téměř celý objekt. Velitelem zásahu byl prostřednictvím operač-
ního střediska vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. Celý
zásah byl velitelem zásahu ukončen 12. 11. 2018 po 14. hodině
Celkem u této události zasahovalo 39 profesionálních i dobro-
volných jednotek hasičů.

12. 11. 2018 – výjezd jednotky k doutnajícím ohniskům po
pálení klestu z lesní těžby. Po příjezdu jednotek na místo udá-
losti bylo průzkumem zjištěno, že žádné nebezpečí rozšíření
nehrozí a místo je monitorováno pracovníkem polesí. 
Celkem k této události byly povolány dvě jednotky hasičů.

3. 12. 2018 – výjezd k odstranění nakloněného stromu nad pro-
fil jízdních pruhů D4 ve směru na Prahu. Po příjezdu jednotky na
místo události byla již na místě hlídka PČR. Nakloněný strom byl
odstraněn pomocí motorové pily a jednotky se vrátily na své
základny. 
Celkem u této události zasahovaly dvě jednotky hasičů a hlídka
PČR.

14. 12. 2018 – výjezd jednotky do obce Řitka k požáru osobního
automobilu. Při příjezdu první jednotky na místo události bylo

vozidlo zcela zasaženo požárem. Zásah byl prováděn jedním
vysokotlakým proudem v dýchací technice. Současně s likvidací
požáru probíhala ochrana okolí, jelikož se požár nacházel na
zahradě poblíž rodinného domu.
Celkem u této události zasahovaly čtyři jednotky hasičů.

15. 12. 2018 – výjezd jednotky do obce Trnová k požáru koň-
ského hnoje. Po příjezdu jednotek na místo události bylo zjiš-
těno zahoření v části velké hromady koňského hnoje o rozloze
100 x 30 metrů. Zásah u této události byl prováděn za pomoci
dvou proudů „C“ a těžké techniky, která hromadu rozebírala
a následně rozhrnovala po volném prostoru.
Celkem u této události zasahovaly tři jednotky hasičů
a pomocná technika.

22. 12. 2018 – výjezd jednotky k opětovnému zahoření hro-
mady hnoje u obce Trnová. Po příjezdu na místo události byl zjiš-
těn rozsah zahoření o rozloze 10 x10 metrů. Zásah prováděn na
dva „C“ proudy s využitím pomocné techniky na rozvoz a rozhr-
nování zasažené části hnoje.
Celkem u této události zasahovaly čtyři jednotky hasičů.

Za uplynulý rok 2018 vyjížděla jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce Jíloviště celkem k 40 událostem jak na území obce
Jíloviště, tak i na území okolních obcí.

21. 1. 2019 – výjezd jednotky do obce Jíloviště, chatová oblast
Na Hájensku k požáru osoby po výbuchu kamen. Po příjezdu
jednotky na místo události, bylo průzkumem zjištěno, že se
jedná o popálenou osobu v obličeji a na hlavě, již v péči
záchranné služby. K popálení osoby došlo vlivem neopatrné
manipulace s hořlavou kapalinou, která byla nalita do kamen
a došlo k jejímu vzplanutí, následnému vyšlehnutí a zasažení
postižené osoby. Po provedené kontrole objektu již k jinému
hoření nedocházelo.

Celkem u této události zasahovaly dvě jednotky hasičů, Policie
ČR a Zdravotnická záchranná služba.

Za zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště
Mirek Petřík, zástupce velitele
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Tříkrálový koncert a Tříkrálová sbírka v Jílovišti
Již potřetí zahájil Tříkrálový
koncert v pátek 4. ledna 2019
Tříkrálovou sbírku v naší obci. 

V 18 hodin otevřely podvečerní
program v Restaurantu Spark
děti z MŠ Jíloviště. V krátkém
pásmu zazpívaly písničky vzta-
hující se k tomuto období –
koledu „My tři králové jdeme
k vám“ nebo „Fanfrnoch, přináší
nám nový rok“. Paní Smutná
z Restaurantu Spark podarovala děti sušenkou a pitíčkem. Moc
děkujeme i za bezplatné zapůjčení sálu.

Ředitelka MŠ Jíloviště, paní Hana Mašková, přidala písničku „Kde-
pak ty ptáčku hnízdo máš?“ z oblíbené a známé pohádky
o Popelce, kterou zahrála na flétnu za doprovodu reprodukované
hudby. 

Pak již příjemnou atmosféru naplnil Hvozdnický smíšený pěvecký
sbor pod vedením milé paní Veroniky Kopecké. Zazněly koledy,
které jsme již v podání sboru slyšeli, ale i nové skladby. Na závěr
všichni přítomní zpívali se sborem píseň “Narodil se Kristus pán“.
Letošní Tři králové – Šárka Obermajerová, Rozárka Kučerová a její
kamarádka Zuzka Staníková ze Zbraslavi, pohostili přítomné
koláčky a začala se plnit pokladnička pro sbírku. 

Jejím koordinátorem v Jílovišti byl opět pan Rudolf Kučera, člen pas-
torační rady Římskokatolické farnosti v Mníšku pod Brdy. V sobotu 
5. ledna 2019 vykoledoval spolu s dětmi, které pomáhaly, částku 
12 417,- Kč. K děvčatům Rozárce a Šárce se přidal Filípek Hudeček.
Škoda, že začalo pršet a pro děti koleda skončila. Bylo by dobré mít
skupinek víc. Naši „králové“ se brzy unavili. Přivítáme všechny, kdo by
se chtěli do této akce organizačně zapojit. 

Děkujeme moc občanům Jíloviště za vstřícnost, s jakou koledníky
přijímali, i štědrost, kterou naplnili dvě pokladničky. Z daru, který
do nich vložili, se 65% vrátí charitě, která u nás sbírku organizovala
(Farní charita Mníšek pod Brdy), 15% využije na své projekty naše
diecézní Charita (Arcidiecéze pražská), 10% pomůže potřebným
v zahraničí, 5% jde na celostátní projekty a 5% pokrývá režii sbírky.
Ve Farní charitě Mníšek pod Brdy bylo vybráno celkem 107 328 Kč.
Občané Kytína přispěli částkou 4 825,- Kč, ve Stříbrné Lhotě 
9 897,- Kč, v líšnickém kostele o nedělní mši, doprovázené pěvec-
kým sborem Sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou 2 177,- Kč, v Klínci 
15 654,- Kč a v Mníšku pod Brdy 49 290,- Kč.

50. mše svatá
V sobotu 19. ledna 2019 si přítomní občané připomenuli, že se
sešli ke společné bohoslužbě již po padesáté od otevření
kapličky-zvoničky sv. Floriána. Za vytrvalost patří poděkování
Rudovi Kučerovi, který všechno připravil, včetně úklidu kapličky.

Bylo zmíněno i přání maminky
pana Fr. Andrese, Anny, aby byla
budova staré hasičské zbrojnice
opravena a užívána k těmto úče-
lům. 

Každoroční týden od 18. do 25.
ledna je věnován modlitbám za
jednotu křesťanů a tak tomu bylo
i na lednové mši u nás na Jílovišti.
Pan farář také poděkoval za
finanční dary občanům Jíloviště,
které věnovali do Tříkrálové sbírky.

Okrašlovací spolek obce Jíloviště
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V sobotu 19. ledna proběhla v naší kapli sv. Floriana malá slavnost.
Jak připomněla paní Fatková, sešli jsme se ke slavení již padesáté
mše svaté, kterou stejně jako předchozích 49 sloužil P. Dlouhý
z Mníšku pod Brdy. Naše obec, ač tradičně spjatá se Zbraslaví, patří
v současnosti do mníšecké farnosti. 

Připomeňme si, že stará hasičská zbrojnice sloužila jako sklad do
roku 2013, kdy byla vyklizena, a 22. dubna započala rekonstrukce
(viz Zvonice 2/2013). Jednalo se zejména o iniciativu Okrašlova-
cího spolku a tehdejšího starosty Ing. Dostálka. Na rekonstrukci se
zúčastnili i místní občané; aniž bych chtěl někoho opominout, rád
bych jmenoval rodinu Andresů, která mimo další práce také zho-
tovila věžičku se zvonicí (Zvonice 2/2014), a paní Součkovou, která
financovala novou střechu. Slavnostní den nastal 4. května 2014.

Zrekonstruovanou kapli vysvětil P. Jan Dlouhý v neděli 4. května
2014 za velké účasti občanů a hasičů z Jíloviště i okolních obcí
(Zvonice 3/2014). Při té příležitosti byla uspořádána malá výstavka
historické i soudobé hasičské techniky. O měsíc později – v sobotu
14. června zde byla slavena první mše svatá.

V kapli se kromě bohoslužeb pořádají i další akce – výstavy, pro-
mítání, koncerty. Mše svaté zde obvykle bývají druhou nebo třetí
sobotu v měsíci od 18 hodin. Oznámení bývá včas vyvěšeno na
nástěnce vedle kaple. Schází se zde okolo dvaceti lidí, pro některé
je to prakticky jediná příležitost, jak se zúčastnit bohoslužby.
Zdejší mše jsou svým způsobem specifické. Je to dáno především
malým prostorem a celkem družnou atmosférou. V kostele
nebývá obvyklé, že s knězem během kázání začne někdo diskuto-
vat. Ne tak na Jílovišti! A jelikož mše je vlastně hostina na paměť
Poslední večeře, připomínáme si tuto skutečnost pravidelně i tím,
že po mši následuje malé občerstvení – dík všem, kteří pamatují
na své bližní i ve věcech přirozených! Co dodat? Přijďte se někdy
podívat. Vítán je každý. Příští mše bude v sobotu 16. února, tra-
dičně od 18 hodin. Petr Sporer

50. mše svatá v kapli sv. Floriana

V neděli 24. února 2019 přijedou do 
Restaurantu Spark opět balónkové víly 
a od 15:00 hodin začne
„Balónkový diskokarneval“. 

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Hlavní úklidový den je v letošním roce sobota
6. dubna 2019. Zopakujeme si úklid lesa
u zastávky „Jíloviště Cukrák“ ve směru do Prahy.
Odjedeme autobusem ze zastávky v obci v 9:14 hodin.  

Těšíme se na účast dobrovolníků. Oblečení dle počasí.

V neděli 10. března 2019 od 15:00 hodin sehraje divadlo
Tondy Novotného v klubovně hasičské zbrojnice 

loutkovou pohádku

„O pejskovi a kočičce“.

Představení se hraje
s velkými loutkami a je
propojeno písničkami,
do kterých se zapojují
i děti.
Volně je inspirováno
knihou Josefa Čapka.

Co připravujeme
Na karneval i pohádku všechny srdečně zve Klubíčko Okrašlovacího spolku obce Jíloviště !!!

Vstup je volný, rádi přivítáme i návštěvu starších občanů, kteří se chtějí potěšit kulturou.
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A4 1.900 Kč, A5 naležato 1.000 Kč
Pro občany s trvalým pobytem v Jílovišti pro jejich soukromou inzerci 

a firmy se sídlem a místem podnikání v Jílovišti A4 500 Kč, A5 naležato 250 Kč
Inzerce je možná formou smlouvy o reklamě s obcí Jíloviště.

Ceník Inzerce

Vytvořte vítěznou Moranu! 
Letos se volí v Černošicích

POKUD ANO přihlaste se, vytvořte krásnou Moranu, přineste ji na
slavnosti a získejte pohár a věcné ceny.

Šestý ročník Slavnosti Morany proběhne 6. dubna 2019 v Čer-
nošicích. Své přihlášky můžete posílat do 28. února na email
petra.stehlikova@dobnet.cz nebo se můžete přihlásit telefonicky
na čísle 605 205 755. K obci, nebo městu uveďte název soutěžního
týmu, jméno pověřeného zástupce, telefonní kontakt a email. Pro
více informací klikněte na web iDOBNET.cz.

Slavnosti Morany jsou kulturně zábavní akcí, která se každý rok
koná v různých obcích Dolního Poberouní. Po loňských Všenorech
tak pomyslnou štafetu převezmou Černošice. Také zde bude
bohatý kulturní program, stánkový prodej, prezentace regionál-
ních firem a atrakce pro děti. Proběhne také tradiční přehlídka
Moran. A po vyhlášení té vítězné se všechny zapálí a vhodí do
řeky. Za pěkného počasí vzlétnou i horkovzdušné balony. 

Morana je stylizovaná postava ženy, vyrobená například ze slámy
nebo podobného materiálu (prosíme, myslete na to, že bude spá-
lena, proto by měla být vyrobena z ekologicky spalitelných mate-
riálů), oblečená do ženských šatů s namalovaným obličejem.

Hodnotí se originální zpracování, umělecký dojem, zvláštní
uznání může získat výtvor, který bude zvláště charakteristický pro
obec nebo místo.

Do soutěže se nepřipustí Morany, které budou:
• vyrobeny z umělých hmot, obtížně spalitelných nebo nebezpeč-

ných materiálů,
• mít obscénní nebo příliš provokující námět,
• dehonestovat nebo zesměšňovat kohokoli (chceme být zábavní

a nechceme kohokoli urážet nebo vyvolat jakýkoli spor).

Pětičlenné hodnotící komisi bude předsedat režisér a dramatik
David Drábek.

Autoři tří nejlepších Moran získají krásné keramické Morany a věcné ceny. 
Všichni účastníci si odnesou drobné dárky.

Jste škola, školka, spolek, nebo jen parta kreativních lidí, kteří rádi tvoří? Máte rádi lidové tradice a rádi
se bavíte? Jste z regionu Dolní Berounky nebo nejbližšího okolí? 


