2

2019

o
r
a
j
u
t
!
l
e
a
j
b
ž
t
U
o
f
a

Slovo starosty

neděle 17. 3. 2019
Fortuna liga
Bohemians Praha 1905
Slezský fotbalový club Opava
a malí fotbalisté TJ Jíloviště

Program rozvoje obce
Jíloviště
Mateřská škola Jíloviště
Turistický oddíl
Okrašlovací spolek
obce Jíloviště
Z historie zápisů obecního zastupitelstva
TJ Jíloviště

ZVONICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
už jsme si zvykli, že příchod jara začíná dříve,
a tak si užíváme tolik očekávané hezké počasí.
Již pátým rokem jsou jarní měsíce v naší obci
spojené vždy se začínající nebo pokračující stavbou. V letošním roce je to dokončení první
etapy zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr.
Smolíka a pokračující výstavba veřejného sportoviště. Je škoda, že nemůže být realizován již
více než rok připravený projekt na rekonstrukci
ulice Zahradní, která by dnes byla dokončena
stejně jako ulice Na Zvonici, pokud by se proti
stavebnímu rozhodnutí již podruhé neodvolal jeden z majitelů
sousedící nemovitosti s technicky nesplnitelným požadavkem.
Znamená to odklad realizace na neurčito.
Protože další Zvonice vyjde až začátkem června, rád bych všechny
spoluobčany pozval na 7. ročník Her bez hranic, které se tentokrát
konají v Čísovicích 8. 6. 2019. Přijďte podpořit náš tým: VETERÁNI
JÍLOVIŠTĚ.

è Schválení Programu rozvoje obce Jíloviště
Byl dokončen a schválen jeden ze zásadních dokumentů obce –
Program rozvoje obce na roky 2019 – 22, s výhledem do roku
2028. Jde o základní strategický dokument, který stanovuje investiční záměry a hospodaření s rozpočtem na nejbližších několik let.

2

Program rozvoje obce je umístěn na webových
stránkách Obce Jíloviště a na Obecním úřadě.
Program plánu obnovy a rozvoje obce je rámcový
a „živý“ podklad, který bude vždy doplňován dle
reálných možností a vznikajících aktuálních požadavků ze strany spoluobčanů, s vazbou na čerpání
dotací ze strukturálních fondů a fondů EU a podle
možností zjištěných zvoleným zastupitelstvem,
zároveň s přihlédnutím k rozvoji Mníšeckého regionu. Program rozvoje obce byl zpracován zastupiteli ve spolupráci s externími odborníky a v souladu s metodickým pokynem MMR. Specifikuje možná rizika
jednotlivých záměrů a navrhuje rozvojové příležitostí obce. Tento
podklad bude ve výsledku sloužit jako určující dokument pro
řízení obce při plánování jednotlivých investičních akcí a sestavování ročních rozpočtů v nadcházejícím střednědobém i dlouhodobém horizontu. Budeme rádi za připomínky, náměty, postřehy
k tomuto programu.

è Konečné přezkoumání
Hospodaření obce Jíloviště za rok 2018 bylo jako každý rok podrobeno závěrečnému přezkoumání ze strany Krajského úřadu.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle
předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
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právních úkonů Krajský úřad vycházel ze znění právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Kontrola neshledala žádné závady.

è Odvoz biologicky rozložitelného odpadu:
Jak jsme již občany informovali, společnost AVE CZ odpadové
hospodářství, s. r. o., zajišťuje každý lichý čtvrtek (1x za 14 dní)
v období od dubna do konce listopadu 2019 svoz biologického
odpadu. Prvním svoz proběhl 28. 3. 2019. 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.

!!! POZOR – DŮLEŽITÁ ZMĚNA !!!
Roční cena včetně pronájmu nádob pro rok 2019 platí tehdy,
pokud občané uhradí částku do 31. 5.:
nádoba 120 l .......................................................................................... 449 Kč
nádoba 240 l .......................................................................................... 585 Kč
Od 1. 6. 2019 platí nové ceny pronájmu nádob:
nádoba 120 l .......................................................................................... 460 Kč
nádoba 240 l .......................................................................................... 600 Kč
Proto vyzýváme všechny občany, kteří využívají tuto službu, aby
částku uhradili do 31. 5. 2019. Zaplatí tak stávající cenu. Od 1. 6.
2019 již budou účtovány nové ceny a to samozřejmě i pro nové
zájemce.
Občané, kteří mají o tuto službu zájem, si ji mohou objednat na
Obecním úřadě Jíloviště i v průběhu roku. V příloze naleznete přehledně platné ceny pro tento rok podle měsíců.

è Dokončení 1. etapy výstavby kanalizace

a vody v oblasti Fr. Smolíka a změna dalšího
způsobu výstavby
Byla dokončena 1. etapa výstavby zavedení kanalizace a vody do
oblasti Fr. Smolíka. Vzhledem ke složitým geologickým podmínkám
v této oblasti, kdy jsme při realizaci první fáze narazili na skálu při
hloubení trasy pokládky potrubí, přistoupilo zastupitelstvo k přehodnocení způsobu výstavby 2. a 3. fáze.
Po zvážení všech technických a finančních aspektů, schválilo
zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání zastupitelstva změnu
celé další výstavby na tlakovou kanalizaci místo gravitační.
Po vypracování změnových projektů budou občané, jichž se
výstavba týká, vyzváni ke společnému projednání změn napojení
jednotlivých nemovitostí.

è Oficiální facebookové stránky obce
Obec zřídila oficiální facebookové stránky, na kterých bude zveřejňovat aktuální informace pro občany Jíloviště:
n https://www.facebook.com/ObecJiloviste

è Volby do Evropského parlamentu
Datum a doba konání voleb
Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17.
ledna 2019. Za den vyhlášení voleb je tak považován 17. leden 2019.
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Volby do Evropského parlamentu se konají na území České
republiky:
n v pátek 24. května 2019 od 14, 00 hodin do 22, 00 hodin
a
n v sobotu 25. května 2019 od 8, 00 hodin do 14,00 hodin
V Jílovišti se volby tradičně budou konat v hasičské zbrojnici.
Právo hlasovat na území České republiky do Evropského parlamentu (dále též “EP“) má:
1. občan České republiky, který je zapsán v seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasuje na
voličský průkaz (viz dále) a
n nejpozději 25. května 2019 dosáhl věku 18 let
n nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (nemá
omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo
omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu)
2. občan jiného členského státu EU, který je zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
popř. hlasuje na voličský průkaz (viz dále) a
n nejpozději 25. května 2019 dosáhl věku 18 let
n je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR
(tj. nejméně od 10. dubna 2019)
n nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (nemá
omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo
omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu)
Právní předpisy
n Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o volbách do EP)
n Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen prov. vyhl.)

n Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů –
v části upravující volební okrsky, stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů

Pokyny k volbám jsou součástí volebních
lístků, které budou doručeny voličům
minimálně tři dny před dnem zahájení voleb.
Volič může ze zdravotních důvodů požádat obecní úřad nebo
volební komisi, o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost
u sebe doma. V takovém případě vyšle volební komise k voliči
své členy s přenosnou volební urnou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.

Informace z obce
è Sběr velkoobjemového a nebezpečného

odpadu
Aktuálně připomínáme termíny sběru nebezpečného odpadu
a přistavení velkoobjemových kontejnerů v Jílovišti v květnu
2019:
1) Sběr nebezpečného mobilního ambulantního odpadu proběhne 4. 5. 2019 od 8:30 do 10:30 h u hasičské zbrojnice v Jílovišti. Mezi nebezpečný odpad patří např. barvy, baterie, léky,
kyseliny, lepidla, nádoby od sprejů, motorové oleje, pesticidy,
teploměry, výbojky, zářivky, pneumatiky, atd.
2) Velkoobjemové kontejnery na komunální odpad budou přistaveny 3. 5. 2019 v dopoledních hodinách a budou zde do 6. 5.
2019.
Místa přistavení
n roh ulice Zenklova a Na Hájensku
n u obecního úřadu na ulici Pražská
n v ulici K Dubíčku
Do kontejnerů nepatří stavební materiál, nebezpečný a biologický
odpad!

Důležité upozornění: Na volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. a 25. května 2019 se vztahuje právní
úprava účinná ke dni vyhlášení voleb, tj. ke dni 17. 1. 2019, nikoliv zákon č. 38/ 2019 Sb., kterým se mění volební zákony, zákon
o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád
správní, a vyhláška č.39/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony (účinnost těchto novel nastala dne 2. 3.
2019, tedy až po vyhlášení voleb do Evropského parlamentu).
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è Obecní bál
Již 5. ročník Jílovišťského bálu se konal dne 16. 2. 2019 v Restauraci Spark a letos poprvé od konání v roce 2015 byl sál se všemi
místy k sezení plně zaplněn.
Akce byla pořádána obcí Jíloviště, která zajistila pronájem sálu,
prodej vstupenek a tombolu. Předtančení v duchu latinskoamerických i klasických tanců předvedli lektoři tanečních kurzů na
Jílovišti, zpestřením bylo předtančení nejmladších tanečníků.
K poslechu a tanci hrála skupina Discoverband.
Jak se stalo tradicí, opět byla bohatá tombola, oslovili jsme velkou
část podnikatelů i občanů v obci a obdrželi jsme kolem 100 různých cen. Hlavní cenou bylo divoké prase, které sice tentokrát
opustilo pořádající restauraci, ale ne velmi daleko, protože
výherce si jej odvezl na kolečku. Tradičně druhou cenou byl obraz
Fr. Ringo Čecha.
Touto cestou bych rád ještě jednou poděkoval všem sponzorům
za jejich příspěvky do tomboly.
Myslím si, že si pátý bál Jíloviště hosté příjemně a zábavně užili
a troufám si tvrdit, že nikdo neodcházel s prázdnou a téměř každý,
kdo si zakoupil lístky do tomboly, něco vyhrál.
Věřím, že tímto pátým Jílovišťským bálem jsme definitivně založili
tradici pořádání této akce a příští rok se, doufám, sejdeme ve
stejně hojném počtu a že i díky momentálně probíhajícím kurzům
tanečních, které běží v Restauraci Spark, přibude spoluobčanů se
znalostmi všech tajů krásy tance a předvedou se na 6. bále
Jíloviště v roce 2020.

DĚKUJEME SPONZORŮM TOMBOLY
5. JÍLOVIŠŤSKÉHO BÁLU 2019:
OBEC JÍLOVIŠTĚ
CASUS DIRECT MAIL a. s.
paní ALICE PAUKOVÁ
FRANTIŠEK RINGO ČECH
HIKO s. r. o.
pan IVAN HILGERT
OKRAŠLOVACÍ SPOLEK OBCE JÍLOVIŠTĚ
HUSKY CZ s. r. o.
pan PETR BRŮNA
OBČERSTVENÍ CUKRÁK
pan IVO SLANAŘ
LESY Jíloviště
pan FILIP TOBOLKA
MARIE A FRANTIŠEK ANDRESOVI
MOTOREST Jíloviště
pan JIŘÍ ŠÍCHA
NOVUM Czech s. r. o.
pan OLDŘICH NOVÝ
PECU STÁŇA s. r. o.
paní STANISLAVA KORTÁNOVÁ
RESTAURACE POD LESEM
pan PAVEL ŠEDO
DAVELO S.R.O.
pan JIŘÍ ZIKMUND
TJ JÍLOVIŠTĚ
SPARK - GASTRO SG
paní MICHELLE SMUTNÁ
AMATIC s. r. o.
pan MARCEL GURTNER
ŽELEZNÝ s. r. o.
pan Antonín Železný
HOTEL PALACE CINEMA
pan Vladimír Sobotka
KOOPERATIVA, a.s.
pan Josef Hrabal
KVK GAS s. r. o.
pan Jaromír Vondrák

è Hry bez hranic
Po úspěšném vstupu našeho týmu Veteráni Jíloviště do loňských
Her bez hranic, kde jsme ve Hvozdnici skončili na krásném
7. místě, jsme se poprvé sešli v Restauraci Spark před konáním
7. ročníku Her bez hranic, které se uskuteční v Čísovicích 8. 6. 2019.
Více informací na:
https://www.facebook.com/events/535658740256480/?ti=cl
Prosíme všechny spoluobčany, kteří se chtějí podílet na přípravě
her, ať jako účastníci nebo podpůrný tým, aby se dostavili na
2. schůzku HBH, která se koná dne 25. 4. 2019 od 19 hod. v Restauraci Spark.
Přijeďte podpořit Veterány Jíloviště.
A ještě jistě potěšující zpráva: Zastupitelé na svém 4. zasedání
zastupitelstva odsouhlasili kandidaturu obce Jíloviště na pořádání
Her bez hranic v roce 2021!

Zpravodaj obce Jíloviště - duben 2019
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Fotky jsou z minulého ročníku a z letošní první koordinační
schůzky.

è Rozbor vody
n Jako každý rok, zveřejňujeme laboratorní rozbor pitné vody
v Jílovišti. Rozdíl je na první pohled ve dvou parametrech: voda
je výrazně měkčí (vodivost), ale má vyšší podíl chlóru.
Laboratorní zkoušky budeme opakovat a rozšíříme je ještě
o obsahy minerálů a dalších složek.
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è Posunutí značek Jíloviště v ulici Klinecká

è Přijetí žáků do ZŠ ve Zbraslavi

Posunuli jsme značky začátku obce Jíloviště na začátek vjezdu
a výjezdu z obce v ulici Klinecká

Po loňských nepříjemnostech s přijetím žáků obce Jíloviště (kteří
zde mají trvalý pobyt) do základní školy Zbraslav, jsme projednali
letošní přijetí našich žáků přímo s ředitelem ZŠ Zbraslav, Mgr. Jiřím
Kovaříkem a dohodli se, že všichni žáci Jíloviště budou do 1. třídy
bez problémů přijati.

è Vyvěsili jsme vlajku

Tibetu
Již potřetí od roku 2017, kdy
proběhla anketa občanů, ve
které schválili vyvěšování
tibetské vlajky, jsme 10. 3.
2019, na den jubilejního 60.
výročí povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci Tibetu, vyvěsili
na Obecní úřad tibetskou
vlajku a přidali se tak k dalším
stovkám obcí v ČR, které tímto
symbolickým skutkem
vyjádřily Tibeťanům podporu.

è Co dělá obec pro seniory a jaká je aktuální

nabídka
Vážení spoluobčané,
obecní úřad vám nabízí možnost zprostředkovat služby sociálního pracovníka, který vám může výrazně usnadnit přístup
k informacím o vašich možnostech v oblasti sociálních programů
a případně i usnadnit úspěšnou realizaci vašich žádostí o různé
druhy podpor. V následujícím článku se vám představuje sociální
pracovník příslušný pro naši obec, pan Lukáš Říha Bc. V případě
zájmu o kontakt se prosím obraťte na sociální komisi naší obce
nebo přímo na obecní úřad.
Předseda sociální komise Jíloviště, Ivan Hilgert
Dobrý den, vážení čtenáři Zvonice,
od září 2017 je na Městském úřadě v Mníšku pod Brdy k dispozici sociální pracovník. Nejen pro Mníšek, ale i pro obce na
„mníšecku“ tedy i Jíloviště, kam po domluvě mohu dojet.
Při své práci se nejčastěji setkávám s tím, že lidé často
nevědí, že si mohou říci o pomoc. Ne každý to umí. Říct si
o pomoc může být pro mnohé z nás těžké, a to ať to mají být
rodiče, děti nebo třeba sousedé. Natož požádat stát.
Obrátit se o pomoc k nějakému úřadu bereme jako osobní
selhání nebo i stigma, označení nálepkou: on/ona není
schopná se postarat o rodiče, finance nebo i sebe. „A já se
přece nebudu doprošovat…“
Jenže někdy je pomoc potřeba a na druhé straně právě
proto skutečně existuje. Je proto dobré vědět, že když pečuji
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doma o rodiče nebo manžela, můžu si požádat o příspěvek
na péči. Že po zaplacení nákladů na bydlení, když mi téměř
nic nezbývá, je tu příspěvek na bydlení. Když se zhorší stav
rodičů nebo i můj, nemusím na to být sám a může mi
pomoci pečovatelská služba. Pokud zestárnu a jednoho dne
bych to již nemusel doma zvládnout, je dobré podat si přihlášku do domova seniorů, který si vyberu, a tak mám zadní
vrátka, protože i ve stáří je dobré myslet na svoji budoucnost.
Většina těchto možností pomoci se neuskuteční ze dne na
den, a proto je potřeba, informovat se na ně co nejdříve. Ať
článek oslovil zrovna vás osobně, nebo víte o někom, kdo by
pomoc mohl využít, přijďte nebo zavolejte si pro informace,
rád vám je poskytnu.
Bc. Lukáš Říha
Odbor vnitřních věcí - sociální pracovník
Městský úřad, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
Tel.:
318 541 910, 739 735 447
e-mail: lukas.riha@mnisek.cz
Web:
www.mnisek.cz

Připomínáme našim seniorům, kteří si zakoupili vstupenky na
divadelní představení „Když ptáčka lapají…“ do Divadla na Vinohradech, že představení se koná 17. 4. 2019 – středa, odjezd autobusu je v 17:45 od obecního úřadu.
Samozřejmě uvítáme Vaše doporučení pro návštěvy divadelních
představení v Praze a jakékoliv další náměty k našemu programu
pro seniory.
Těšíme se na Vaše názory.

PROSÍME OBČANY, ABY
a) uhradili své poplatkové povinnosti v roce
2019
Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 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
Každý poplatník obdrží po uhrazení poplatku samolepící identifikační štítek, který si vyzvedne na
obecním úřadě a nalepí na
popelnici. Bez tohoto štítku
nebudou popelnice od 1. 7. 2019
vyváženy.

è Další poplatkové povinnosti v roce 2019:
Místní poplatek ze psů je povinen zaplatit držitel psa dle odpovídající 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, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 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
Poplatky uhraďte:
b) hotově do pokladny správce poplatků
c) bezhotovostním převodem na běžný účet obce č.:
4309731379/0800

Pozor, změna účtu od srpna 2016 !!!!
d) variabilní symbol u poplatku za komunální odpad 1640XXX
(chataři 16405XXX) a
poplatku ze psů 1641XXX (místo X doplňte své číslo popisné,
chataři číslo evidenční).
Napište nám své názory, požadavky, starosti, návrhy na:
n obec@jiloviste.cz
n nebo 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. 5. 2019
Grafické zpracování: Mgr. Václav Hraba
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

è ANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ –

www.jiloviste.cz
Byla ukončena anketa „Spolupráce obce Jíloviště s Městskou policií Řevnice“.
Otázka „Jak hodnotíte spolupráci obce Jíloviště s Městskou policií Řevnice, která probíhá již 2 roky?“ (anketa
proběhla v období od 11. 2. 2019 – 31. 3. 2019)
Pozitivně:
Spíše pozitivně:
Spíše negativně:
Negativně:
Celkem hlasujících:

12 hlasů
6 hlasů
5 hlasů
0 hlasy
23 hlasy

Z ankety vyplývá, že více než 78 % občanů považuje spolupráci
s MP Řevnice za pozitivní nebo spíše pozitivní.

Společenská kronika

Probíhá anketa
Jak se vám líbí nový grafický styl Zvonice, který byl změněn do
současné podoby během posledních několika let?
Výborné (1)
Chvalitebné (2)
Dobré (3)
Dostatečné (4)
Nedostatečné (5)
Hlasování končí 31. 5. 2019, prosíme občany, aby se zúčastnili
a hlasovali - hlasujte jako známkování ve škole.
Přejeme vám příjemně strávené Velikonoce a hezké májové dny.
Vladimír Dlouhý

I letos se zapojili dobrovolníci z Jíloviště do
celostátní akce „Ukliďme svět – ukliďme Česko!“
Při společném úklidu v sobotu 6. 4. 2019 jsme
v lese u Cukráku posbírali 24 pytlů odpadků.
Děkujeme všem, co přišli pomoci přírodě!

Rozloučení
Ve věku 84 let zemřela ve středu 27. února
2019 po krátké těžké nemoci paní Libuše
Černá.
Důstojné rozloučení v motolském krematoriu 6. března 2019 odpoledne za přítomnosti kněze a mnoha občanů Jíloviště
zakončilo promítání rodinných fotografií
na dvou velkých televizních obrazovkách umístěných
v obřadní síni. Bylo to dojemné završení života, který jistě
zanechal v Jílovišti své nesmazatelné stopy.
Paní Líba, jak jí ve vsi říkali, začala na Jíloviště jezdit v roce
1969 za rodiči svého manžela, kteří zde koupili domek. Trvale
se manželé Černých se dvěma syny na Jíloviště přestěhovali
na podzim roku 1974.
Rodina se zapojovala do života obce, navštěvovala společenské akce. V tom paní Líba neustala ani po smrti svého manžela, který zemřel v roce 1982 ve věku nedožitých 49 let. Měla
hodně přátel mezi občany Jíloviště i z dřívějšího působení
v ochotnickém divadle v Dobříši a životního období, kdy Černých bydleli v Rokycanech.
Přes všechny životní potíže zůstávala i v důchodovém věku,
kdy jsem ji poznala, optimisticky naladěná, se zájmem o dění
v obci. Ráda chodila na fotbalové zápasy svých vnuků, nevynechala pořádané výstavky ani posvícení.
Její noblesní postava jistě zůstane všem, kdo ji znali, ve stálých vzpomínkách.
Fatková

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem sousedům a známým, kteří třeba i malou vzpomínkou doprovodili
naši drahou maminku Libuši Černou na její poslední cestě.
Milan Černý

Zpravodaj obce Jíloviště - duben 2019
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Mateřská škola Jíloviště
v únoru a březnu
Únor je sice nejkratší měsíc v roce, ale v mateřské škole jsme si ho
velmi pěkně užili. Začátkem února napadlo hodně sněhu, takže
přišly na řadu klouzáky a všelijaké hry se sněhem. Děti stavěly sněhuláky a také jsme si předváděli kouzlo, co se stane se sněhem,
když ho dáme do sklenice do tepla. Povídali jsme si o vodě a v co
všechno se nám může proměnit, i o koloběhu vody. Probírali jsme
zimní sporty, povídali jsme si o volně žijících zvířatech v zimě.
Navštívilo nás také divadélko Zvoneček s pohádkou U nás ve vsi.
20. 2. 2019 jsme měli ve školce karneval. Děti přišly již ráno do
třídy v maskách. Připravily jsme pro ně opičí dráhu, podlézání,
přelézání, různé soutěže, např. hod na cíl (házení balonků do úst
klaunům z kartonu), chůze s vajíčkem na lžíci a nakonec měly diskotéku s jejich oblíbenými písněmi z CD.

Spark na večeři, na pizzu a džus. Pak jsme se vrátili zase do školky,
připravili lehátka a deky s polštářky do postýlek a měli jsme kino pohádku Ledové království. Moc jsme si ten den užili a těšíme se
na další takové akce.

„BŘEZEN - ZA KAMNA VLEZEM…“ a je to pravda, jeden den je
teplo, slunko a druhý den sněží. Sluníčko má již sílu, ale předjaří je
ještě chladné. Povídali jsme si s dětmi o domácích zvířatech
a jejich mláďatech, o ptáčcích, o charakteristice počasí. Kreslili
jsme kočičky ve váze, zlatý déšť, vyráběli jsme sněženky a zpíváme
stále písně o jaru. Přivoláváme ho, protože už zimu nechceme, už
jsme si jí užili dost.
Proto jsme si vyrobili Moranu, zlou zimu Mořenu a za křiku říkadel:

Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi,
smrt plave po vodě, nové léto k nám jede,
s červenými vejci, žlutými mazanci
Neseme Mořenu na másle smaženu,
na spodku červenu, na vrchu zelenu,
pěkně přestrojenu, pěknu pěknu pěknu
Poté dorazil Okrašlovací spolek v čele se
"Střapatým", medvědář s medvědem, prasátko, moucha a víly a i my s dětmi v maskách jsme s nimi vyrazili na Masopustní průvod po vsi. Nejdříve jsme šli na obecní úřad, kde děti dostaly něco
dobrého na zub. Pak na statek k Andresům, kde bylo pro všechny
připraveno pohoštění. Děti viděly čerstvě narozené jehňátko,
kravky s telátky a mohly si pohladit malého psíka paní Stíbalové.
Odtud se průvod odebral do cukrárny, kde „koledníci“ dostali linecká srdíčka. Všude zatančily „SKÁKEJ MEDVĚDE“ a zazpívaly „Masopust držíme“. Průvod se ukončil na terase Restaurantu Spark, kde
promluvil Střapatý a zlý medvěd měl být zastřelen. Ale když slíbil,
že už bude hodný, tak děti rozhodly, že ho zachováme a medvědář si medvěda zase odvedl na řetěze domů.
Po návratu na oběd se tento den i dále trochu lišil od těch ostatních ve školce, protože se ve školce přespávalo i přes noc. Po
odpolední svačině šly děti ven, pak si ještě pohrály, a že tak krásně
dopoledne tančily, byly pozvány paní Smutnou do Restaurantu

10

Zpravodaj obce Jíloviště - duben 2019

jsme ji odnesli
v průvodu
opět za asistence Okrašlovacího spolku, k rybníku,
kde jsme ji zapálili a opravdu hodili do
vody, volali jsme na ni, aby „táhla“ pryč,
stejně jako minulý rok.
Poté na děti čekalo na hrázi rybníka pohoštění, zatančily, zazpívaly a ozdobily si májíček.
S písní „Neseme májíček“ jsme se vraceli zpět ke školce.

MATEŘSKÁ ŠKOLA / TURISTICKÝ ODDÍL

V březnu nás navštívilo ve školce divadlo Anima s představením „Pohádka z jarního kabátu“.
Vbrzku plánujeme polodenní výlet do lesa k soše Artemis bohyně lovu, a návštěvu obory Hvězda.
Již vyrábíme a připravujeme velikonoční výzdobu, neboť Velikonoce, svátky jara, tady budou cobydup.

S jarem se blíží i zápis nových dětí do MŠ Jíloviště.

Den zápisu je v pondělí 29. dubna 2019 od 15.30 do 17:00 hodin
v Mateřské škole Jíloviště, U Hřiště 281.
Kritéria výběru budou zveřejněna na webových stránkách MŠ Jíloviště.
https://skolkajiloviste.cz

TURISTICKÝ ODDÍL

LETNÍ
TÁBOR

Připravena bude opět celotáborová hra,
tentokrát na téma „Dračí vejce“, situovaná
do období baroka. Takže kdo se s námi
chystáte, můžete už začít vymýšlet jednoduché (či složitější ;-)) kostýmy, ve kterých
si budeme vychutnávat atmosféru zámku
Krásný Dvůr a jeho rozlehlého a naprosto
úchvatného zámeckého parku.
Přihlášky posílejte co nejdříve, do 15. 4.
mají přednost děti, které s námi byly
minulý rok, do 30. 4. pak všichni, co
s námi byli někdy na táboře (nebo na
horách) a jejich sourozenci.

Nezadržitelně se blíží letní prázdniny
a s nimi opět dětský turistický tábor
TOM Lvíčata Jíloviště!

https://lvicata.jiloviste.cz/
Termín: ............................................................. 29. 6. – 6. 7. 2019
Místo konání: ........................................................... Krásný Dvůr
Ubytování: .............................................. v tělocvičně místní ZŠ,
za příznivého počasí ve stanech
Cena: Základní: .............................................................. 2950,-Kč
pro obyvatele Jíloviště: 2450,-Kč díky dotaci obce Jíloviště;
pro členy Tomíků mimo Jíloviště 2650,- Kč

Od 1. 5. budeme
doplňovat případná
volná místa novými
dětičkami.
Těšíme se na Vás!
Za tým vedoucích
Janza a Irča

Zpravodaj obce Jíloviště - duben 2019
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Okrašlovací spolek obce Jíloviště
Malý masopust

Historie, současnost a budoucnost varhan

se opět letos podařilo udělat spolu s MŠ Jíloviště. Počasí přálo,
a tak průvod masek vyšel kolem 10:00 hodiny ve středu 20. února
2019 ze školky na obecní úřad, pak do statku k Andresům, do
Pekárny a cukrárny Stáňa se závěrem na terase Restaurantu Spark.

První kapitolu příběhu svatovítských varhan začal psát před pěti
a půl staletími císař Karel IV., který byl velkým podporovatelem
zpěvu i hudby a který nechal zhotovit do rozestavěné, ale již
funkční katedrály první varhany.
Varhany, mající slovy řeckého poselstva ke králi Karlu Velikému
„tón silný jako hrom a lahodný jako zpěv panny“, dokáží odjakživa
silněji než jiné hudební nástroje zapůsobit na lidskou duši a vzedmout bohatou paletu emocí. Jsou nerozlučně spjaty s místem,
pro které byly jednou postaveny, a s tímto místem srůstají. Nejinak
je tomu ve svatovítské katedrále. Za více než 600 let své existence
byla katedrála svědkem uměleckého a technického vývoje varhan
a varhany přirozeně sdílely osud katedrály. Do jejich života zasáhly
katastrofální živelné pohromy, stopy na nich zanechaly náboženské, sociální i politické bouře a války.
Na odkaz Karla IV. navázaly v následujících staletích další generace
českých panovníků a duchovních hodnostářů, kteří se zasloužili
o postavení nových varhan vždy, když staré dosloužily nebo
zanikly v důsledku pohrom.
Současný provizorní nástroj z r. 1932 je umístěn ve stísněných poměrech spodního patra boční tzv. Wohlmuthovy kruchty v příčné lodi
katedrály a neobsáhne tak svým zvukem celý její prostor.
Pro nové velké varhany je určeno místo západní kruchty nad
vchodem do katedrály, které zůstávalo téměř sto let prázdné.
Stavba nových varhan byla vždy nákladnou záležitostí. Proto se
varhany často pořizovaly jako jeden z posledních předmětů mobiliáře kostela. Současná situace jenom potvrzuje toto nepsané pravidlo. Myšlenka dostavby katedrály postavením nových varhan se
v historii opakovaně vynořovala, aby byla odložena na časy příznivější. V dubnu 2017 došla naplnění podpisem smlouvy na jejich
zhotovení se španělskou firmou Gerhard Grenzing za celkovou
předpokládanou cenu 69,1 mil. Kč včetně 21 % DPH.
Součástí ceny není:
n příprava místa pro postavení varhan (statické zajištění kůru,
úprava podlahy)
n zajištění potřebné elektroinstalace včetně nutného posílení
elektrorozvodů
n odborný dozor objednatele
n případná vnější úprava varhanní skříně (polychromie, zlacení ad.)
n údržba nástroje po dobu 10leté záruky
Dosud bylo vybráno 78 437 151 Kč, to je asi 98 % potřebných
finančních prostředků. Nadační fond Svatovítské varhany, který
shromažďuje prostředky na realizaci projektu, vznikl dne 19.
března 2014 a všechny informace i aktuality jsou zveřejňovány na
webových stránkách Arcibiskupství pražského.
Předpokládané dokončení stavby nových varhan je podle
smlouvy se zhotovitelem v prosinci 2019.
podle publikace „Varhany pro katedrálu“ zpracovala Fatková

Tam přečetl „Střapatý“ soud nad medvědem:
„ Moji milí přítomní,
smutná chvíle nastala, měli bychom zastřelit medvěda.
V masopustním průvodu dost vyváděl, kdoví, co ještě během roku prováděl.
„Nemůžeš, medvěde za ty bacily, co chřipkou tolik dětí postihly?
A co loni v červenci požár motorestu? Neměl jsi tudy tenkrát cestu?
Odpadky v lesích kolem se nám všude válí, není to po medvědím hodování?
Ach, ach, samé špatné zprávy máme, co s Tebou jen uděláme?“
Možná, že přimluvil se velice, za u nás nově opravené silnice.
A také možná pomáhá zahánět
divoká prasata.
„Nedělal ten medvěd loni jenom neplechu, nepustíme ho do jeho pelechu?“
Na přímluvu přítomných dostal medvěd milost. Všichni zvedli
palec a masopustu udělali konec.

Mše svatá
v sobotu 16. března 2019 byla navštívena rodinou Kopeckých.
Paní Veronika je sbormistryně Hvozdnického smíšeného pěveckého sboru, který vystupoval na Tříkrálovém koncertu v Restaurantu Spark 4. 1. 2019. Při bohoslužbě, kterou celebroval P. J.
Dlouhý z Římskokatolické farnosti v Mníšku pod Brdy, zpíval její
manžel žalm. O hudební doprovod na varhany se postarala paní
Jana Nováková z Lipenců.
Při bohoslužbě v únoru zmínil pan
farář P. J. Dlouhý probíhající sbírku
Arcibiskupství pražského na stavbu
nových varhan pro svatovítskou katedrálu – symbol naší vlasti.
Jílovišťští farníci se rozhodli přispět ze svých finančních prostředků částkou 5 000,- Kč a adoptovat píšťalu sólového stroje
(IV. manuál) S24a Forniture en tierce (řada 1)/f. Píšťal k adopci je
více než 5 tisíc v částkách 2 000 – 30 000 Kč.
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Poznámka autora: Aktivity farníků zmiňuji pod Okrašlovacím spolkem obce
Jíloviště, ale spolek přispívá pouze organizační pomocí, ne finanční.

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Vynášení Morany a vítání jara

Divadélko

společně s dětmi a učitelkami z MŠ Jíloviště se stává v Jílovišti

V neděli 10. března 2019 přijelo
do klubovny hasičské zbrojnice
Divadlo Tondy Novotného. Jeho
dva herci zahráli divákům
pohádku s velkými loutkami pejska a kočičky.
Většina přítomných dětí znala
hraný příběh o tom, jak spolu obě zvířátka myla podlahu a pekla
dort, ale často se zapojovaly do hry, napovídaly hercům a smály se
kouskům, které pejsek a kočička předváděli.

milou tradicí. Členové spolku opět přispěli občerstvením
u„Kačáku“ a krojovanými oděvy.
Paní M. Šmídová uvařila dětem výborný čaj a po pečených párečcích v listovém těstě se jen zaprášilo. Chutnaly i sladké mrkvance.
Při zastávce v Restaurantu Spark na zpáteční cestě do školky děvčátka a chlapci dostali za jarní písničku a taneček pitíčko.
S mašličkami na „lítačko“ – „májíček“ dostaly děti i dva plastové
ptáčky. Dobře vypadal i ten loňský a tak jsou letos na ratolesti zlatého deště ptáčkové 3. Radost udělala dětem i plastová velikonoční vajíčka, jako dárek k blížícím se velikonočním svátkům.

„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ – opět jsme se zapojili do celorepublikové akce úklidem lesa u Cukráku v sobotu 6. 4. 2019.
Malou vzpomínkovou výstavku k 5. výročí otevření zvoničky –
kapličky sv. Floriána, v sobotu 4. května 2019 od 15:00 do 18:00
hodin.
Noc kostelů, v pátek 24. května 2019 v kostele sv. Ducha v Trnové
s vystoupením dětí z MŠ Jíloviště od 17:30 hodin.

Připravujeme:

Klubíčko Okrašlovacího spolku obce Jíloviště
uspořádalo v Restaurantu Spark v neděli 24. února 2019 od 15:00
hodin oblíbený balónkový diskokarneval. Přiložené fotografie L.
Kovaříkové vypovídají o jeho průběhu. Děkujeme paní Smutné
z Restaurantu Spark za piškotové „brumíky“ pro děti a bezplatné
zapůjčení sálu.

Požehnané Velikonoce
prožité v kruhu rodinném,
zdraví, štěstí, lásku
a krásný každý jarní den!
Přeje Okrašlovací spolek obce Jíloviště.
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Z historie zápisů obecního zastupitelstva
Dnešní pokračování v nahlédnutí do Protokolů - Zápisů ze schůzí obecního výboru - zastupitelstva obce Jíloviště se týká 30. let minulého století.
V obci Jíloviště s 60 domky a 254 obyvateli byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:
autodílna, autodoprava, družstvo pro rozvod elektrické energie v Jílovišti, 3 hostince, hotel, krejčí, 2 obuvníci, pekař, 8 rolníků, řezník, 3 obchody se smíšeným zbožím, trafika, zahradnictví.
zdroj /www.czechindex.cz
8. 3. 1931
n jednohlasně schváleno vybírání nápojové dávky z piva na rok
1931 v obnosu 10 Kč a 1 hl.

Úrok i splátka bude ročně činit 3 000 Kč, která bude pro nejbližší
léta hrazena obecní přirážkou. Rovněž se usnáší zastupitelstvo
a jednohlasně schvaluje, aby všechny subvence, které sbor, případně obec obdrží od Zemského úřadu z Hasičského fondu,
1932
jakož i dary obdržené po zakoupení stříkačky, byly věnovány na
2. 7. o 7. hodině večerní
splátku výše uvedené výpůjčky bez ohledu na splácení výše uven dále usneseno prodati hlínu (bahno) z obecního rybníka
dené anuity.
p. Ing. Zelenkovi za 250 Kč.
n Dále usneseno jednohlasně se schvaluje, aby v obci Jíloviště byl
13. 8. o 8. hodině večerní v místnosti obecního úřadu
chován veřejný plemeník kanec za obnos 300 Kč ročně
n k žádosti Místní školní rady ve Zbraslavi usnáší obecní zastupitelp. Cvrčkem.
stvo, aby se platilo školné za dítky, která navštěvují měšťanskou
školu ve Zbraslavi částkou na každé připadající vybráním pak 1938
úhradou od rodičů
23. 2. o 7½ hod. večerní v místnosti obecního úřadu
10. 12. 7. hod. večer
n usneseno jednohlasně zůstati nadále zdejší obce v Českém zemn též uznáno, by se skutečně započalo se stavbou márnice na hřbiském svazu obcí měst a okresu
tově a dáti do projednání příslušným ustanovením obecním
n volba dvou důvěrníků pro odhad nemovitostí. Jednohlasně
schválen p. Fr. Andres, rolník a p. J. Koďous, zedník.
1933
n jednání o prodloužení smlouvy o chovu plemenného býka pro
20. 5. o 7. hod. večerní v místnosti obecního úřadu
zdejší obec ve velkostatku Trnová. K tomuto bodu usneseno bylo,
n Rozpočet a plán na umrlčí komoru.
aby byla dána vyhláška, kdo by se chtěl přihlásit chovat veřejn Ku podanému návrhu rozpočtu a plánu p. Jos. Křížem stavitelem
ného plemenného býka pro zdejší obec a to do 8 dnů.
z Dolních Mokropes usneslo se obecní zastupitelstvo jednohlasně
V pádu, že by se nikdo o držení býka nepřihlásil, dává se staroschválit a zadati práci tu p. Křížovi z D. Mokropes a sice za té podstovi obce plná moc, aby smlouva s p. Schlögrem byla na jeden
mínky, že podaného rozpočtu v obnose 12 862 Kč provede též
rok prodloužena.
opravu hřbitovní zdi.
n ohledně pronájmu veřejného statku u hotelu Jíloviště na benz.
9. 11. o 7 hod. večerní
čerpadlo fir. Brey usneseno jednohlasně, aby nájem byl stanoven
n za doplnění pamětní knihy usneseno obecním zastupitelstvem,
300 Kč ročně pro obecní pokladnu a 50 Kč ročně na dobu 6 let
aby požádán byl p. řídící Vaněček z Trnové, aby toto doplnil
proti ½ letní oboustranné výpovědi.
1936
n ohledně přispívajícího členství Sboru dobrovolných hasičů v Jílo10. 10. o 7. hod. večerní v místnosti obecního úřadu
višti na doporučení náměstka župního starosty usneseno obecn přijetí Anny Novákové jednohlasně domovským právem do zdejší
ním zastupitelstvem jednohlasně a doporučeno, aby všichni páni
obce
majitelé domů, kteří dosud nejsou ani členy činnými ani přispívan na opatření paliva a světla pro úřední místnost povolena částka
jícími, se stali členy sboru dobrovolných hasičů v Jílovišti, a to
350 Kč
členy přispívajícími
n ku přípisu Okresního úřadu Praha – venkov č. j. 19249/28 jak je
1937
postaráno o bezpečnost ve zdejší obci usneseno, aby sděleno
30. 1. o 7. hod. večerní v místnosti obecního úřadu
bylo, že výstražné značky mezinárodní „Parkování zakázáno“ jsou
n Pan lesní Dudek podává zprávu ohledně jednání o vyčištění rybna silnici okresní Jíloviště – Všenory proti hotelu Jíloviště umístěny
níka s lesním úřadem velkostatku Zbraslavského. Následovně
již skoro rok, rovněž tak na státní silnici před hotelem Hubertus.
Lesní úřad velkostatku ve Zbraslavi uvoluje se rybník za myslivnou
Předpokládá obecní zastupitelstvo, že tím výměru daného Okreč. k. 403 vyčistiti, olše kolem rybníčka vykáceti a celkovou úpravu
sním úřadem Praha – venkov dostatečně vyhověno. Jiným způbřehu a vjezdu provésti.
sobem nelze bezpečnost v obci zajistiti proto, že strážníka obec
A klade si podmínku, aby obecní úřad zaslal na lesní úřad seznam
nemá a v dohledné době také ho míti nebude a také poříditi si
starousedlíků, kteří mají podle úmluvy na rybníček právo a zásadně
obecního strážníka nemůže jelikož obec sama je chudá bez
stojí na tom, aby noví nabyvatelé tohoto práva nenabyli
majetku a veškeré příjmy na obecní vydání předepsané jí rozpo26. 3. o 7½ hod. večerní v místnosti obecního úřadu
čtem musí krýti obecními přirážkami, tudíž placením svých
n Obecní zastupitelstvo obce Jíloviště usnáší se po dobrém uváobčanů, kteří se skládají z několika zemědělců, řemeslníků a nejžení jednohlasně na tom, aby obec Jíloviště uzavřela výpůjčku
více dělníků, kteří vlastní menší domek.
35 000 Kč slovy třicet pět tisíc na 5% úrok od Okresní hospodářské
Nově postavené vily žádného příjmu nenesou, neb jsou od vešzáložny ve Zbraslavi na zakoupení motorové stříkačky pro Hasičkerých daní osvobozeny.
Fatková
ský sbor v Jílovišti.
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SPORT

TJ JÍLOVIŠTĚ

„Benjamini“
Začali první pondělí v březnu trénovat již na hřišti Stadionu J. Nekoly st. Vždy v pondělí a ve čtvrtek od 17:00
hodin se mohou zájemci přijít na jejich přípravu podívat.

Zimní turnaj WEBER CUP 2019
Únorové zápasy skupiny B
5. kolo so. 9. 2.
6. kolo so. 16. 2.
7. kolo so. 23. 2.

17:00
19:00
18:00

Jíloviště - Střešovice
Spoje - Jíloviště
Jíloviště - Podolí

Aritma
Aritma
Motorlet

3 :1
5:1
6:1

„Áčko“ vyhrálo svou skupinu a ve finále vyzvalo mládežníky Admiry.
Konečné pořadí skupiny B:
TJ Jíloviště
16 bodů
Spoje Praha
15 bodů
Meteor VIII U19 13 bodů
Motorlet U19
10 bodů
Střešovice
9 bodů
Podolí
7 bodů
1999 Praha
7 bodů
Zbraslav
4 body

Konečné pořadí skupiny A:
Admira U 19
21 bodů
Hvozdnice
16 bodů
Aritma komb.
12 bodů
Velká Dobrá
10 bodů
Klecany
9 bodů
Aritma B
9 bodů
Kladno U19
6 bodů
Nebušice
0 bodů

V neděli 17. března 2019 dostali chlapci příležitost „vyvádět“
k zápasu hráče prvoligových klubů - Slezského fotbalového clubu
Opava a Bohemians Praha 1905, jehož hráčem je jeden z jejich trenérů, Michal Šmíd. Mezi 4 755 diváky (kapacita stadionu je 5 000)
ve vršovickém Ďolíčku byl i početný fanklub doprovodů malých
jílovišťských hráčů.
V přestávce zápasu si pod vedením svých trenérů M. Adamči,
V. Janouška a M. Hrubého měli možnost „zakopat“ na ligovém
trávníku.

Do finálového zápasu vyslala Admira svůj rezervní tým. Dorostence, kteří si finále vybojovali, už totiž čekalo 1. kolo mistrovské
soutěže.
Finálový zápas zimního turnaje Weber cup 2019 mezi TJ Jíloviště
a Admira B se odehrál v sobotu
2. března 2019 s výsledkem 1 : 2. Branku TJJ vstřelil Václav Janoušek.
Středočeský kraj 2018A2A – SPORT INVEST I. A třída – skupina A
TJ Jíloviště tým A v jarním kole soutěže 2018/19:

16. kolo sobota 9. 3. 2019/14:30 hodin TJ Viktoria Vestec – TJJ
1 : 2 (1:0)
Střelci branek: 67´ Siegl H., 72´ Houdek O.
17. kolo sobota 16. 3. 2018/15:00 hodin FK Kosoř – TJJ
1 : 5 (0:3)
Střelci branek: 30´ Šorna Tomáš, 38´a 64´ Houdek Oto, 60´ Janoušek František.
Pátý gól vstřelil soupeř do vlastní branky.
18. kolo sobota 23. 3. 2019/15:00 hodin TJJ – Spartak Průhonice 2 : 3 (2:0)
Střelci branek: Bezpalec J., Rezek J.
pen. 3:5
Po nerozhodném výsledku utkání rozhodli o vítězství soupeře pokutové kopy.
19. kolo neděle 31. 3. 2019/15:00 hodin SK Tochovice - TJJ
2 : 3 (1:1)
Střelci branek: 7´ Šorna T., 83´ Janoušek V.
pen, 2:4
Praha – západ 2018A2A – III. třída - skupina A
TJ Jíloviště B – Benfika zahájila druhé kolo soutěže 2018/19 na domácím
hřišti Stadionu J. Nekoly st.

14. kolo pátek 22. 3. 2019/19:00 hod. TJ Jíloviště B - TJ Slavoj Davle 2 : 2 (1:0)
Střelci branek: 26´ Pecháček Tomáš, 89´ Ulich Ivo (pen.)
15. kolo sobota 30. 3. 2019/15:00 hod. AFK Radlík - TJ Jíloviště B 2 : 0 (0:1)
Střelci branek: 15´Adamča Michal, 89´ Jiráň Michal.

TJ Jíloviště
za finančního přispění obce Jíloviště
připravuje na neděli 26. května 2019

zábavné dětské odpoledne
na Stadionu J. Nekoly st. od 14:00 hodin
sportovní hry - koutek hasičů – občerstvení

Společně s maskotem klubu Bohemians Praha 1905 – klokanem
pozdravili tribunu – sektor B -„kotel“ se skalními fanoušky, kteří
neúnavně podporovali své hráče povzbuzováním, které doprovázeli bubnováním na velké bubny dvě děvčata a dva chlapci. Zavítali i před tribunu příznivců soupeře, kteří přijeli do Prahy své hráče
podpořit z Opavy. Ti na sebe upozorňovali třepetajícími se dlouhými modrými a žlutými balónky, z nichž některé skončily na hrací
ploše a také vniknutím jednoho fanouška na hřiště, po kterém
následovalo jeho vyvedení.
Největší zážitek však byl, krom různých sloganů ozývajících se
z „kotle“, když rozhodčí O. Pechanec v 83. minutě zápasu potrestal
stopera „Klokanů“ z Jíloviště červenou kartou za vynucené nedovolené zastavení soupeře. Rozhodčí rozdal během celého zápasu
celkem ještě 9 žlutých karet a kluby podělil rovným dílem.
Stadion nebyl zbořen, jak volal „kotel“ – „Bohemians dáme gól a pak
ještě jeden a zboříme stadion“, ale výsledek 0:0 odpovídal průběhu
zápasu, jak řekl trenér Bohemians Martin Hašek po zápase: „Nula
zhruba odpovídá tomu, co se na hřišti odehrávalo. Kdyby jedno
z družstev prohrálo, bylo by to pro něj asi kruté.“
Hned ve čtvrtek 21. 3. 2019 odvezli rodiče hráče mladší přípravky
TJ Jíloviště k přátelskému utkání do nedalekého Mníšku pod Brdy,
kde si zajistili vítězství nad mníšeckými fotbalisty výsledkem 17 : 7.
Mladší žáci TJ Jíloviště se utkali na domácím hřišti v přátelském
utkání s hráči Všenorského S. K. v sobotu 23. 3. 2019. Poměrem branek 6:3 i oni nad svými soupeři zvítězili.
V sobotu 30. 3. 2019 dopoledne se utkali chlapci v tréninkovém
zápase mezi sebou. V dubnu jim začnou mistrovská utkání.
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ZVONICE

Školicí středisko
Celní správy Jíloviště
Všenorská 180
Hledá pro svůj provoz pracovníky na pozici

n uklízeč, pokojská

n kuchař (pomocná síla v kuchyni)
veškeré informace podá
Bc. Josef Brada, ved. ŠSCS Jíloviště
tel.: 725 037 329

Motorest
Jíloviště
nabízí prodej hotových
jídel s dovozem do domu
Občané důchodového věku mohou využít slevu,
která je poskytována ze sociálního fondu.
Bližší informace vám poskytne Obecní úřad
nebo Motorest Jíloviště - 257 730 314.
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Ceník Inzerce

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.

