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Slovo starosty

Hasiči

Mateřská škola Jíloviště

Okrašlovací spolek

700 let obce Jíloviště

TJ Jíloviště

Dětský den

Veteráni Jíloviště skončili na letošních
Hrách bez hranic na čestném 10. místě,
více v příští Zvonici.



Obec hospodařila v roce 2018 s příjmy ve výši
13,6 mil., což je o 2,5 mil. více než schválený roz-
počet a výdaje byly 11,4 mil. Kč, což je o 8,6 mil.
méně než schválený rozpočet. Rozdíl je způsoben
pozastavením investic, na které byly výdaje plá-
nované, tj.:
n rekonstrukce ulice Zahradní (zatím odloženo

na neurčito)
n zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smo-

líka (začalo letos)
n oprava fasády OÚ (probíhá letos)
n dokončení sportoviště (proběhne příští rok)

Dotace do obecního rozpočtu činily za rok 2018 celkem 3,3 mil.
Kč, z toho nenárokové 1,3 mil. Kč.
Při předběžném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018,
které proběhlo na obecním úřadě v roce 2018, i závěrečné kon-
trole za rok 2018, dne 20. 2. 2019, nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky. Na běžných účtech obce je aktuálně 10 mil. Kč (to už
je odečtena platba za zavedení vody a kanalizace Fr. Smolíka).

Všechny závěrečné účty byly lépe projednány na pracovní
schůzce zastupitelů. Finanční výbor hospodaření a závěrečné
účty projednal a doporučil ke schválení.
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Vážení spoluobčané,
všichni se jistě těší na příchod léta, které
s sebou přináší tolik očekávané období dovole-
ných a odpočinku. Hezké jarní počasí umožnilo
dokončení 1. etapy rozšíření vody a kanalizace
do oblasti Fr. Smolíka. Probíhá již i oprava
fasády obecního úřadu a pokračují práce na
budoucím sportovišti. Bohužel se odkládá na
neurčito rekonstrukce ulice Zahradní z důvodu
protahujícího se odvolacího řízení proti staveb-
nímu povolení. V rámci připomenutí 5. výročí
otevření kapličky zde proběhla úspěšná
výstava.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE A ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA: 

è Závěrečný účet, účetní závěrka a hospodaření
obce Jíloviště za rok 2018

Na svém 5. zasedání zastupitelstvo schválilo hospodaření obce
Jíloviště, Mateřské školy, SOMRu a VOKU. 

Slovo starosty



èVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace mezi obcí Jíloviště a obcemi Klíncem
a Trnovou

Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace
mezi obcí Jíloviště a obcemi Klíncem
a Trnovou na provoz Pošty Partner
v celkové výši 100 tis. Kč. Tento přís-
pěvek bude použit na krytí nákladů,
spojených s provozem Pošty Partner.

è Koupě traktoru s příslušenstvím pro údržbu
v obci

Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup
malotraktoru pro zajištění údržby
v obci a splnilo tak další bod strate-
gického dokumentu Programu roz-
voje obce Jíloviště. Jedná se o malo-
traktor typ traktoru Branson 2900h,
vybavený kabinou, radlicí a přípoj-
ným zařízením pro přívěsný vozík.

Malotraktor lze dále doplňovat o další příslušenství modelovým
způsobem. Věříme, že tento nový přírůstek komunální techniky
do vybavení obce přispěje k lepší péči o vzhled obce včetně zimní
údržby.

è Dobudování sportoviště
V souvislosti s dostavbou veřejného sportoviště bylo zastupitel-
stvem obce odsouhlaseno  podání dvou žádostí o dotace, a sice
z programů MMR a MŠMT, jejichž vyhodnocení se předpokládá na
jaře příštího roku. Projekt na vybavení sportoviště je momentálně
v procesu žádosti
o stavební povolení. 
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èVýstava v kapličce
V kapličce proběhla výstava
k 5. výročí její renovace
a k 700. výročí první zmínky
o naší obci. Chtěli bychom
všem, kteří se podíleli na pří-
pravě a realizaci výstavy,
poděkovat, zejména paní
Fatkové a panu Kučerovi
i celému sdružení Okrašlova-
cího spolku obce Jíloviště.
Banery z výstavy budou
použity i na dalších akcích
obce v průběhu celého
letošního roku.

èOprava
fasády obec-
ního úřadu 

Finišuje oprava
fasády obecního
úřadu, je možné, že
až budete držet toto
vydání Zvonice,
bude již fasáda
dokončena.

Informace z obce



èVýsledky voleb do Evropského parlamentu
V květnu proběhly volby do Evropského parlamentu. Chtěli
bychom poděkovat všem členům volební komise za svědomitě
vykonanou funkci, za bezchybné sečtení hlasů a hladký průběh
voleb. Všem občanům, kteří se zúčastnili voleb, děkujeme za
účast, jako vždy byla volební účast v obci vyšší než celostátní prů-
měr, a sice 42,2 %. A jak volby dopadly v Jílovišti?
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Volby do Evropského parlamentu konané na území
České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019 

Výsledky hlasování za územní celky 
Kraj: Středočeský kraj 
Okres: Praha-západ 
Obec: Jíloviště 
Okrsky Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
celkem  zpr.  v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů

1         1   100,00 516 218 42,25 218 214 98,17

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Jíloviště 
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Jíloviště – část 1

Strana Platné hlasy Předn.
hlasy

pořadí název celkem v %
1 Občanská demokratická strana 46 21,49 X
2 Česká pirátská strana 35 16,35 X
3 HLAS 30 14,01 X
4 ANO 2011 28 13,08 X
5 Koalice STAN, TOP 09 25 11,68 X
6 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 8 3,73 X
7-8 Demokratická strana zelených 6 2,80 X
7-8 Alternativa pro Česk. rep.2017 6 2,80 X
9-10 Komunistická str.Čech a Moravy 5 2,33 X
9-10 Vědci pro Českou republiku 5 2,33 X

è Vítání občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti
Zveme všechny nové občánky a prvňáčky žijící v Jílovišti
i jejich rodinné příslušníky na slavnostní odpoledne 
v Restaurantu Spark 8. 9. 2019 od 16 hod. 

Z důvodu platnosti směrnic GDPR o ochraně osobních
údajů je nutné projevit souhlas s použitím osobních 
údajů k tomuto účelu. To je možné prostřednictvím 

formuláře, který je dostupný na Obecním úřadě Jílo-
viště nebo na webových stránkách obce. Vyplněný

a podepsaný formulář doručte na obecní úřad do 31.
8. 2019.

O přesném termínu konání akce budou přihlášení 
informováni zvacím dopisem. 

Vítání nových občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti
V případě zájmu o účast na slavnostním odpoledni
“Vítání občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti”,
konaného dne 8. 9. 2019 v Restauraci Spark,
zašlete vyplněný dotazník na adresu:

Obecní úřad Jíloviště
Pražská 81, 252 02 Jíloviště
Event. zašlete - mailem na adresu: 
hruba@jiloviste.cz
nebo vhoďte do schránky na budově OÚ
Tabulku vyplňte čitelně hůlkovým písmem.

Souhlasím s tím, aby údaje o mém dítěti (jméno, příjmení, datum narození, adresa,
byly použity jednorázově pro účel pořádání slavnostního „Vítání občánků a žáků
prvních tříd v Jílovišti“, fotografie z tohoto obřadu mohou být použity pro účel zápisu
do Kroniky obce a místního zpravodaje „Zvonice“.

Datum: 

Podpis obou rodičů Podpis obou rodičů

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Jméno a příjmení matky:

Jméno a příjmení otce:

Adresa k zaslání pozvánky 
na akci „Vítání občánků"/ 
pokud se liší od bydliště/: 

Telefon/mobil:

E-mail:
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Uvnitř zeměkoule by mohla být ještě
jedna, větší, kdyby to někdo pořádně složil

Jestli si dobře vzpomínám, tak tuto myšlenku jsem četl
v jedné z knih Ivana Krause. Autor psal, že to s oblibou říkal
jeho pečlivý otec, který se jeden čas živil i jako skladník. Pra-
videlně mi toto objevné tvrzení vytane na mysli ve chvíli,
kdy otevřu některý z kontejnerů na tříděný odpad, zejména
na papír nebo plasty, ale i na nápojové obaly. Vzápětí násle-
duje ošklivá myšlenka o duševním zdraví některých sou-
sedů.

Svoz tříděného odpadu není zadarmo. Firma má stanovený
interval vyvážení odpadních nádob a je za to placená.
Částka je paušální bez ohledu na to, jak je kontejner napl-
něn. A naplněn bývá téměř vždy až po okraj. To je v zásadě
žádoucí, avšak dovolil bych si připomenout, že jde o váhu,
nikoli o objem uloženého odpadu. Jestliže někdo do kontej-
neru na papír odloží olbřímí krabici, už se tam nic nevejde.
Kontejner je sice plný, ale vzduchu. Nejen že pak obec zby-
tečně vyhazuje peníze za svoz, ale i samotná recyklace
postrádá smysl – jízda nevytíženého automobilu nadělá
větší škodu na životním prostředí, než je přínos zrecyklování
odpadu, který veze.

To samé platí pro plasty, jmenovitě pro PET lahve, a pro kar-
tónové nápojové obaly. Myslím, že nikdo, kdo je schopen
dojít ke kontejneru, není tak slabý, aby nedokázal lahve
sešlápnout nebo zmačkat a nápojové obaly rozložit a zploš-
tit. Největší ignoranti vyhodí lahve a obaly nejen nezmáčk-
nuté, ale dokonce i uzavřené, takže není ani šance, že se tla-
kem shora lahev nebo obal alespoň částečně zmáčkne. 

Už vůbec se mi nechce psát o tom, že v kontejnerech se
objeví odpad, který tam ani zdaleka nepatří. Chtěl byste
snad někdo z vás přebírat odpad v třídírně? Mějte ohled na
lidi, co dělají za malý peníz tuto celkem odpornou práci.
A taky prosím nenechávejte odpad u kontejnerů, když už se
nevejde. Většinou ho také naloží, ale než nastane odvoz,
papír se rozmočí, plasty roztahají zvířata a dílo zkázy
dokoná déšť a vítr. Opět škody na životním prostředí převýší
přínos recyklace. Petr Sporer

èHry bez Hranic
V době uzávěrky bude již po Hrách bez hranic a o výsledku
našeho týmu VETERÁNI JÍLOVIŠTĚ vás budeme informovat v dal-
ším čísle Zvonice. Hry se letos konaly v Čísovicích dne 8. 6. 2019.
Více informací na Facebooku – Hry bez hranic - Čísovice 2019.

è Bezpečnostní 
svodidla

ŘSD ve spolupráci s obcí
instalovalo v ulici Klinecká
nová bezpečnostní svodi-
dla pro větší bezpečnost
okolních nemovitostí
i chodců.

SLOVO STAROSTY

è Pokračování 2. etapy zavedení vody a kanalizace
pro oblast Fr. Smolíka

V dubnu proběhlo projednávání s občany na pokračování 2. - 4.
etapy zavedení vody a kanalizace pro oblast Fr. Smolíka v souvis-
losti se změnou způsobu kanalizace z gravitační na tlakovou.
Momentálně probíhá proces změny stavby před dokončením
a po obdržení stavebního povolení předpokládáme vyhlášení
výběrového řízení na dodavatele ještě do konce letošního roku.

èZávod Zbraslav - Jíloviště - info
Blíží se nám 52. ročník jízdy pravidelnosti do vrchu
o Pohár Elišky Junkové Zbraslav - Jíloviště. Na
stránkách: http://zbraslav-jiloviste.cz/ a na Facebo-
oku: https://www.facebook.com/zbraslav.jiloviste/
najdete další informace a podrobnosti o závodu.
Přesný program zveřejníme v příští Zvonici.
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è Rozšíření veřejného osvětlení
Obec rozšířila veřejné
osvětlení v ulicích 
Fr. Smolíka a na
Hájensku III celkem
o 6 nových osvětlo-
vacích bodů. K insta-
laci osvětlení byly

využity i stožáry a světla, která
zbyla z minulých instalací.

è Vesnice roku
Ve středu 29. 5. 2019 navštívila naši obec 10 členná hodnotící
komise, složená ze zástupců Kraje, MMR, památkářů, starostů
vítězných vesnic z minulosti, knihovníků, pracovníků z péče
o zeleň a další, kterým jsme prezentovali ve dvou hodinách naši
obec v rámci soutěže Vesnice roku 2019. Bylo těžké ukázat v tak
krátkém čase vše, co bychom chtěli - společenský a spolkový
život, koncepční dokumenty, péči o zeleň a další. To, že jsme vše
nestihli, svědčí o tom, že máme co ukazovat. O titul soutěží cel-
kem 205 obcí ze všech krajů České republiky.
Mimo jiné si komise prohlédla výstavu k 700. výročí první zmínky
o Jílovišti.

è Osázené truhlíky před cukrárnou
Obec instalo-
vala truhlíky
s květinami
na zábradlí
před
Cukrárnu
Stáňa.

è Nové zastávky
V současné době zastupitelé řeší katastrofální stav zastávek v obci,
ve Strnadech a na Cukráku. Bohužel oprava zastávek v roce 2017
dlouho nevydržela a vandalové dokázali zastávky v krátké době
zlikvidovat. Zvažuje se zbudování zastávek, které by byly odol-
nější, ale i samozřejmě finančně nákladnější. Investovat do opravy
současných zastávek nemá smysl, v krátké době byly vždy zlikvi-
dovány. Na tuto akci však nejsou vypsány momentálně žádné
dotace a obec by ji musela pokrýt pouze z vlastních zdrojů, které
nejsou neomezené a vždy je třeba zvážit, jestli nejprve například
rozšířit vodu, kanalizaci, opravit silnice, požární zbrojnici atd. nebo
pořídit nové zastávky.

Stav čekárny před opravou v roce 2017

Stav čekárny po opravě v roce 2017
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Pak je tady ještě problém, že ŘSD se nevzdalo varianty autobu-
sové zastávky na hlavní silnici zcela zrušit, takže je problematické
investovat statisíce korun z obecního rozpočtu do něčeho, co
třeba za 2 roky bude odstraněno. Věřte nám, že děláme v sou-
časné době všechno proto, abychom zastávky na hlavní silnici
zachovali, ale pokud nebudeme mít alespoň ústní příslib za
strany ŘSD a Ministerstva dopravy, že
tam opravdu zastávky zůstanou (jako
máme např. jasnou dohodu s ŘSD
a MD, že nájezd na Prahu pod Všenor-
ským mostem se rušit nebude), tak
jako řádní hospodáři obce musíme
pečlivě zvážit vynaložení obecních
prostředků na věc, o které nevíme, jak
dlouho bude fungovat.

Podívejte se, jak vypadaly zastávky
před a po opravě v roce 2017. Jak
vypadají nyní – víme.

è Oprava D4 a oprava míst-
ních komunikací

V polovině června začne oprava dál-
nice D4 v úseku od Klínce po Řitku.
Oprava bude spojena s dopravními
omezeními, ale budou zachovány

vždy dva pruhy směrem do Prahy a jeden pruh od Prahy. Opravy
budou trvat do konce srpna. V souvislosti s těmito opravami obec
využila nabídky dodavatele stavby a obrusem z dálnice budou
opraveny následující komunikace: Lesní v její dolní části, Polní,
Souběžná, Lomená a Na Hájensku III. V příloze harmonogram
prací na opravě D4.

PROSÍME OBČANY, ABY
uhradili své poplatkové povinnosti v roce

2019
Poplatek za komunální odpad na rok 2019 činí 840,- Kč za
každého občana hlášeného k trvalému pobytu v obci
nebo za nemovitost a byl 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.

èDalší poplatkové povinnosti v roce 2019: 
Místní poplatek ze psů byl držitel psa povinen zaplatit 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 invalid-

ního, 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 
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è ANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ 
– www.jiloviste.cz

Jak se vám líbí nový grafický styl Zvonice, který byl změněn do
současné podoby během posledních několika let?

Probíhá anketa 
Zúčastníte se letošního Posvícení Jíloviště konaného 21. 9. 19 na
hřišti? Ano/Ne

Hlasování končí 31. 7. 2019, prosíme občany, aby se zúčastnili
a hlasovali.

Přejeme vám příjemně strávené dovolené, hezké léto, pěkné
počasí na odpočinek, grilování a relaxaci, návštěvy příbuzných
a přátel a na konci prázdnin na shledanou.

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

Poplatky uhraďte: 
n hotově do pokladny správce poplatků
n bezhotovostním 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). 

Napište nám své názory, požadavky, starosti, návrhy na:
nobec@jiloviste.cz
nnebo přímo na starostu – dlouhy@jiloviste.cz

Dobré (3) (30%, Hlasů: 6 )
Výborné (1) (30%, Hlasů: 6 )
Dostatečné (4) (20%, Hlasů: 4 )
Nedostatečné (5) (10%, Hlasů: 2 )
Chvalitebné (2) (10%, Hlasů: 2 )
Celkem hlasů: 20

Blahopřejeme!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Kajakářka Amálie Hilgertová se 1. 6. 2019 v Pau ve Francii
nečekaně stala mistryní Evropy ve vodním slalomu. Britskou
vicemistryni světa Mallory Franklinovou porazila o 19 setin
sekundy, třetí skončila Jasmin Schornbergová z Německa.

Amálie Hilgertová během semifinále na Mistrovství Evropy v Tacenu.
Foto: Adam Svoboda, kanoe.cz , převzato z www.idnes.cz/sport
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Kolem 60 obálek rozdala
Vlasta Černá u vchodu na
stadion. Krásně je pole-

pila veselými obtisky, aby
měly děti kam dávat „smaj-

líky“, které získávaly na 12 sta-
novištích s připravenými úkoly.

Pod fotbalovým
hřištěm na části
plochy budou-
cího veřejného
sportoviště si
děti i dospělí
zastříleli ze 
vzduchovky pod dozorem Jardy Krejčího. Tady byl umístěn i hod
granátem do vyznačeného cíle s rozhodčími Karlem a Jirkou.

Počasí vyšlo na
jedničku a to
byla v letošním
mokrém květnu
veliká výhra.

Pro Zvonici fotografovala Vlasta Pospíšilová, hlavní organizátorka vydařeného odpoledne, která děkuje všem, kdo se do průběhu odpoledne zapojili.

Nechybělo malování na obličej i jiné části
těla, které mistrně kouzlily Zuzka Kadlecová
a Monika Lišková. Sportovci zajistili dětem občerstvení – limo-
nády, meloun, jablka, klobáska - M. Hrubá, Z. Kadlecová, 
H. Janoušková. Na každém stanovišti čekala chlapce a děvčátka
sladká odměna – bonbonek. Odpoledne plné her a zábavy zahá-
jil starosta obce Ing. V. Dlouhý a slovem provázel osvědčený
komentátor Milan Černý. Získané „smajlíky“ si děti měnily v klu-
bovně sportovců za drobné ceny, které zakoupila obec Jíloviště.

Oblíbené „skákání“
v pytli a běh ve vel-
kých holinách na
stanovišti Jarušky
Šmídové. Dalším
osvědčeným stano-
vištěm byla překážková dráha s přeskakováním a podlézáním,
které si skvěle připravila Síma Černá. Rozdávání smajlíků u sta-
noviště kopů na branku bravurně zajistili naši mladí fotbalisté
Péťa a Jeník Dalekorejovi s Hynkem Burešem. Disciplína hod
míči na koš byla opět zajištěna
mladým fotbalistou Domčou
Hrubým a jeho kamarády.
Ukázku Dog dancingu před-
vedla letos studentka pedago-
gické fakulty Univerzity Karlovy
Kristýna Sůsová se svou fenkou
Sheylou.

Rozhodčí 
označili spl-
nění úkolu
nějakým
obrázkem.

Chůdy pro starší a „šlapadla“ pro menší závod-
níky byly na stanovišti Jarmily Markové.

Hod tenisovým míčkem
na plechovky u Šárky
Obermajerové. V pozadí
je koutek pro nejmenší
Zdenky Krejčové - „chy-
tání rybiček“, tunel, ská-
kací míč a bazének
s kuličkami

První „vybírání“ cen u babi Součkové. Kuba a Amálka. 

Dětský den neděle 26. 5. 2019

Na fotbalovém hřišti kontro-
loval Karel Neuman, zda
nespadne pingpongový

míček ze lžíce při přechodu
dřevěné lavičky.
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hodin. Počasí nám přálo, bylo sice chladněji, ale jasno a slunečno,
a tak si všichni přítomní užili zábavu až do pozdních večerních,
někteří i ranních hodin.

Branný závod Karla Košaře 4. 5. 2019
V sobotu 4. 5. proběhl již 31.ročník „Branného závodu Karla
Košaře“, letos směr Lipence – Jíloviště. Sraz byl u hasičské zbroj-
nice na Jílovišti, odkud jsme se přemístili hasičskou Avií ke zbroj-
nici v Lipencích. Závodní dvojice se měly pomocí slepé mapy
s vyznačenými stanovišti dostat z Lipenců na Jíloviště. Cíl závodu
byl v sále Restaurace Spark, kde bylo připravené občerstvení
a hudební projekce, a kde také proběhlo vyhlášení vítězů a pře-
dání cen.

Mše sv. Floriána 5. 5. 2019
V neděli 5. 5. dopoledne se členové našeho Sboru dobrovolných
hasičů zúčastnili děkovné mše k uctění svátku sv. Floriána,
patrona hasičů. Mše proběhla za podpory SDH Líšnice v místním
kostele Všech svatých a zúčastnili se jí členové 7. okrsku Sboru
dobrovolných hasičů.

Velikonoční turnaj 20. 4. 2019

V sobotu 20.4. se uskuteč-
nil „Velikonoční turnaj ve
stolním tenise“ v sále Res-
taurace Spark. Turnaje se opět zúčastnili jak zástupci mužů, tak
i žen. Atmosféra byla víc než přátelská a všichni přítomní si spor-
tovní den užili. Vítězové si opět odnesli diplomy a ceny spojené
s velikonoční tématikou. Gratulujeme vítězům a budeme se těšit
na další ročník.

Pálení čarodějnic 30. 4. 2019 
V úterý 30. 4. od
18. h proběhlo
u hřiště TJ Jílo-
viště pálení čaro-
dějnic neboli 
filipojakubská
noc. Sbor dobro-
volných hasičů
Jíloviště zajistil
bohaté občer-

stvení v podobě dobrého pití a jídla. Pro děti
byly připraveny soutěže a sladké odměny.
Celým podvečerem a večerem provázela akci
zvuková projekce, při které hlavně děti tan-
covaly v kostýmech čarodějnic a čarodějů.
Děti si také mohly s rodiči opéct buřtíky na
připraveném ohníčku nebo ochutnat dob-
roty z grilu. Před setměním se postavila za
pomoci traktoru májka a zapálila se vatra
s čarodějnicí, která hořela až do ranních

Sbor dobrovolných hasičů
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Po prohlídce následovalo něco, na co se všichni těšili již od Prahy.
Měli jsme objednaný oběd: řízek s bramborovou kaší, polévku
a citronádu. Pak jsme došli k autobusu, nastoupili jsme a celou
cestu do Prahy pršelo. Měli jsme prostě štěstí.

29. května, ve středu, přišel do školky pan starosta se členy komise
soutěže Vesnice roku 2019. Děti jim zazpívaly písničku „Já jsem
z Kutné Hory koudelníkův syn“ a zarecitovaly báseň „Cestička
k domovu“. 

Již nám zbývá poslední měsíc do konce
školního roku, kdy budeme mít „Divadlo
Zvoneček“ s pohádkou „Vodníček Pule-
ček“.

Ve středu 20. 6. přijede do naší školky
zpěvačka a bavička dětí i dospělých Inka
Rybářová a stráví s námi zábavné dopo-
ledne. Odpoledne pak máme rozloučení
s předškoláky, stužkování a krátký pro-
gram se zpívanou a tančenou pohád-
kou, několika písněmi s Orffovými
hudebními nástroji a konečnou písní
předškoláků „Každá školka má svůj
konec“.

Hana Mašková, ředitelka MŠ Jíloviště

Od počátku dubna jsme sledovali, jak se probouzí jarní příroda,
rodí se mláďátka, která jsme viděli na statku u Andresů a povídali
si o svátcích jara, o Velikonocích, o tradicích, které k tomu patří.
V první polovině dubna jsme také zhlédli dvě divadla – „Pohádky
z kouzelného kabátu“ a„V malovaném vajíčku“.
Pak následovaly Velikonoce, na které jsme si zasadili osení, vyrá-
běli slepičky, kuřátka, malovali různá vajíčka (papírová, vybarvo-
vaná vodovými barvami, temperami, fixy atd.).
Po Velikonocích jsme měli
téma – doprava. Pozor čer-
vená! Známe dopravní značky?
A děti malovaly dopravní pro-
středky, semafor atd.
Konec dubna si děti užily se
zpěvem a tancem oslavou
čarodějnic.
V květnu opět přijelo do školky
Divadlo Činohra s pohádkami
O Káče.
21. května jsme se fotografo-
vali. Jednotlivci i společné foto.
Po celou dobu jsme se pilně
připravovali na hudební vystoupení při příležitosti Noci kostelů,
na které nás zve každoročně Okrašlovací spolek obce Jíloviště.
V pátek 24. května 2019 od 17:30 hodin děti zpívaly a hrály na
flétny v kostele sv. Ducha v Trnové. Vystoupení se dětem povedlo
a divákům se moc líbilo. 
V úterý 28. května jsme ráno odjeli na celodenní výlet na zámek
Červená Lhota, kde se natáčela filmová pohádka o Zlatovlásce.

Duben a květen 2019 v MŠ Jíloviště

Pozn.: Mezi Orffovy hudební nástroje patří
zvonkohry, xylofony, metalofony a mnohé
malé bicí nástroje, které společně se zob-
covými flétnami a smyčcovými nástroji
doprovázejí dětský zpěv a tanec.



je dobrovolnická úklidová akce organi-
zovaná spolkem „Ukliďme Česko“ a Čes-
kým svazem ochránců přírody, která pro-
bíhá každý rok na území celé České
republiky. Jejím cílem je uklidit nele-
gálně vzniklé černé skládky a nepořádek
v přírodě a veřejném prostoru. Akce je
podporována materiálně mnoha spon-
zory, kteří zajišťují pracovní rukavice,
sběrné pytle apod.
Okrašlovací spolek obce Jíloviště se
i letos, již počtvrté, zapojil jako organizá-
tor úklidu. 
V sobotu 6. 4. 2019 odjelo z Jíloviště
autobusem MHD směr Praha do stanice
„Jíloviště, Cukrák“ 9 dospělých a 8 dětí.
Vrátili se na místo, kde bylo v roce 2017
naplněno 31 pytlů odpadků, odvezeno
13 ks pneumatik, odklizeny dva televi-
zory a dva malé trezorky. 
Letos nasbírali dobrovolníci „jen“ 24
pytlů odpadu, který byl, bohužel, v tako-

vém stavu, že ho nebylo možné třídit. S jeho odvozem a likvidací
pomohl Obecní úřad Jíloviště v osobě pana Karla Marka. Na místo
úklidu byly umístěny cedulky s výzvou k udržování pořádku.
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Malá vzpomínková výstavka 4. 5. 2019
ve zvoničce – kapličce sv. Floriána byla věnována
- 5. výročí jejího otevření po opravě budovy
- svátku sv. Floriána
- otázce výročí první zmínky o Jílovišti
Prostor zvoničky – kapličky byl doplněn o 12 obrázků z její opravy
i současnosti, které se stanou jejím stálým inventářem. Rodina
Andresových zapůjčila k vystavení venkovské šaty z roku 1856.
Jílovišťští farníci se pochlubili symbolickou píšťalou svatovítských
varhan, kterou zaslal Nadační fond Svatovítské varhany jako
poděkování za „adopci“ konkrétní píšťaly. 
Zajímavý byl archiv zvoničky – kapličky v deskách, kde jsou ucho-
vány dokumenty o všech akcích, které se v budově konaly od
výstavky při jejím slavnostním otevření 4. 5. 2014.
Čelní prostor byl věnován otázce výročí první zmínky o Jílovišti.
Z obecního úřadu byl zapůj-
čen znak obce a zakoupeny
dva Roll-upy. Jeden je věno-
ván výročí obce, druhý před-
stavuje Jíloviště ve starých
pohlednicích, fotografiích
starších i soudobých. K vidě-
ní byly všechny svazky míst-
ního zpravodaje Zvonice
a Kronika obce, doplňovaná
prof. Olgou Baudyšovou
o zápisy chybějících let od
roku 1997.

Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Dne 6. dubna 2019
uklidili toto místo v lese 

dobrovolníci z obce Jíloviště.

Prosíme, 
pomozte nám je udržet čisté!
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Zájem budily Knihy zem-
řelých a domovské knihy,
které přinesl ze Státního
okresního archivu v Dobři-
chovicích jeho pracovník
PhDr. Pavel Buchtele.
Hasičstvo bylo prezento-
váno praporem SDH Jíloviště se všemi zástavami a několika kroni-
kami. Malá vzpomínka byla věnována bývalému starostovi SDH
Mirkovi Petříkovi, od jehož smrti uplyne letos v říjnu také 5 let.
Své stále místo bude mít ve zvoničce – kapličce i „Poděkování“,
které od Klubu Zasloužilých hasičů okresu Praha – západ před pěti
lety převzal tehdejší starosta obce Ing. K. Dostálek.

Nádhernou květinovou výzdobu připravila paní Dana Verma-
chová, stejně jako před 5 lety.
Občerstvení zajistila členka spolku I. Stefanová.
Děkujeme všem, co pomohli a přišli výstavku navštívit.

Za pořadatele L. Fatková
a Ing. K. Dostálek.

Noc kostelů – pátek 24. 5. 2019
Motto: „Dáte se do zpěvu,
jako v tu noc, kdy se zasvěcuje
svátek“. Srov. Iz 30,29

V letošním ročníku (poprvé
v ČR roku 2009), na kterém
se podílelo 15 církví působí-
cích v ČR, bylo přihlášeno
1640 kostelů a modliteben,
v kterých bylo připraveno 7 838 programů.
I letos byla při této příležitosti vydána programová brožurka, která
pomohla orientovat se v nabídce otevřených kostelů v Praze, Stře-
dočeském a Ústeckém kraji. Mezi 329 kostely je na 299 místě také
uveden i kostel sv. Ducha v Trnové, který byl otevřen od 17:00 do
20:00 hodin. Páteční program zde zahájil zvuk zvonů, které byly
slavnostně usazeny ve zvonici kostelíka v loňském roce za velkého
přičinění Pravoslavné církve v Českých zemích. 

Pak následovalo půlhodinové vystoupení dětí z Mateřské školy
Jíloviště, které začalo podle uvedeného programu v 17:30 hodin.
Učitelky mateřské školy v čele s její ředitelkou Hanou Maškovou
nacvičily s dětmi moc hezké pásmo písniček a dokonce byl před-
veden i taneček. Kdo byl v Trnové na minulé Noci kostelů, jistě
zaznamenal změny ve výzdobě kostela.
O ten pečují spolu s pravoslavnými věřícími manželé Šedovi
z Trnové a Ruda Kučera z Jíloviště. Oni zakončili Noc kostelů
v Trnové závěrečnou společnou modlitbou. L. Fatková

Klubíčko
„Prázdninové malování“
K účasti již v 5. ročníku zve všechny děti Klubíčko
Okrašlovacího spolku obce Jíloviště. Letos na
téma „Jíloviště – náš domov“. 
Svoje obrázky malujte na formát A3 nebo A4 a odevzdejte do 6. září
2019 do poštovní schránky domu č. p. 52. (vedle hasičské zbrojnice)
nebo na obecním úřadě u paní M. Hrubé. Opět prosíme malé
umělce, aby své obrázky pouze malovali, nic nelepili, aby mohla být
jejich díla zalaminována a vystavena venku. Vernisáž na plotě pana
Andrese u zvoničky na Pražské ulici je plánována na 14. 9. 2019. 

Úspěšné zakončení školního roku,
příjemné letní dny prázdnin a dovo-
lených přeje dětem i dospělým
Okrašlovací spolek obce Jíloviště.



14

ZVONICE

Zpravodaj obce Jíloviště - červen 2019

Občané Jíloviště si měli možnost koncem minulého roku zakoupit na obecním úřadě
kalendář na rok 2019 „Okolí Prahy, západní část“ věnovaný městům, městysům,
obcím a osadám na starých pohlednicích (díl XV.). 

700 let obce Jíloviště?

Hned první týden v lednu nabízí známou fotografii Restaurace
„U Andresů“ z roku 1917 a text:

„Jíloviště: Původní název byl Jistba a tento název je zmiňován v lis-
tinách Zbraslavského kláštera v roce 1319, ves tato byla poměrně
veliká, protože farní kostel sv. Václava zde byl již před rokem 1350
(v roce 1419 zničen husity), v roce 1347 rychtář Vavřinec odvádí
zbraslavskému klášteru plat ze zdejší rychty a krčmy, v roce 1415
ves vlastní Vítek z Maršovic. Téměř po celou dobu existence Jíloviště
patří Zbraslavskému klášteru a to až do roku 1785. V roce 1825
zbraslavské paství kupuje hrabě Bedřich Jindřich Oetingen a na
Jílovišti je zřízen lesnický revír tohoto panství. V roce 1869 měla
obec 239 obyvatel a 34 domů, hasiči byli založeni 1882, v roce 1930
je obec elektrifikována. Po vzniku republiky v roce 1918 se Jíloviště
stává prestižním rekreačním místem, je postaven hotel Hubertus
a hotel Palace, vily si zde postavili pražští primátoři Karel Baxa
a Petr Zenkl. Jíloviště bylo od roku 1908 cílem tradičního 4 km
závodu do vrchu Zbraslav – Jíloviště (od roku 1967 novodobý
závod veteránů)“.

14. prosince 2002 jsme měli v obci výstavku k 655. výročí této
události. Pamětníkům výstavy a všímavým čtenářům jistě neu-
nikne rozdíl mezi letopočty vztahujícími se k první zmínce
o Jílovišti.

Spojila jsem se s autorem, který kalendář připravil Ing. Stanisla-
vem Oltem. Odkázal mne na publikaci Dr. Antonína Profouse
„Místní jména v Čechách“ – 2. díl str. 152, kde autor uvádí, že
v roce 1319 šest km jižně od Zbraslavi existuje kostel Jíloviště -
zvaný Jistba. To jsem si ověřila ve Státním okresním archivu
v Dobřichovicích.

Máme tedy dva historické prameny,
které pojednávají o první zmínce vzta-
hující se k naší obci.

V tom druhém, z publikace PhDr. Ivany
Čornejové „Jíloviště v dobách minulých“,
vydané v roce
1998 u příleži-

tosti 650. výročí první písemné zmínky
o Jílovišti autorka uvádí:

„První písemná zpráva vztahující se
konkrétně k Jílovišti pochází 

z roku 1347 v „Listech kláštera 
Zbraslavského“.

Historici se shodují v tom, že
území dnešního Jíloviště bylo osídleno již před
polovinou 14. století, v časech panování nejslavnějšího
z panovníků českého středověku - Karla IV. Zmiňují lovecký útu-
lek Jistba, který byl útočištěm panovníka a jeho družiny při
lovech ve zdejších lesích oplývajících hojností zvěře

V historických archivech církve, která si vedla v té době mno-
hem pečlivější záznamy v knihách konfirmačních, je o Jílovišti
záznam z roku 1359 v souvislosti s kostelíkem sv. Václava, který
se nachází nedaleko loveckého hrádku Jistba. (Ne kostel Jistba.)
V registrech papežského desátku z roku 1352 není jílovišťská
farnost ještě zmiňována. 

Nejstarší historické záznamy jsou psány v latině nebo staročeš-
tině, překlad textu je obtížný a u badatelů mohlo dojít k určitým
odchylkám. 
28 let není v měřítku staletí asi žádná dlouhá doba. Jisté je, že
lidé se ve zdejších lesích usídlovali dříve, než došlo ke konkrét-
ním záznamům v knihách. Vždyť lovecké útočiště Jistba mělo
pravděpodobně také nějakou čeládku na spravování hospodář-
ství. Libuše Fatková, kronikářka obce Jíloviště

Müllerova mapa Čech z let 1712 - 1718

Poznámka: Rok založení hasičů v Jílovišti uvedený v kalendáři je
převzatý z letopočtu 1882 ve štítu zvoničky. Ta byla v udaném roce
postavena jako kolna na hasičské nářadí. „Řád policie požární pro
království České“ z 25. května 1876 přenesl totiž povinnosti „v příčině
ohně“ na obecního starostu a občany. Různé směrnice jak požárům
zabraňovat a jak je hasit vydávali panovníci a představitelé měst již
od středověku. Dlouhá léta se formovalo profesionální hasičství
a pád Bachova absolutismu roku 1848 přinesl i spolčovací právo.
V menších městech, která si nemohla platit profesionální hasiče,
zakládali nadšenci první dobrovolné hasičské sbory. První německé
vznikly v Zákupech (1854) a v Liberci (1861). První hasičský sbor
v Čechách byl založen roku 1864 ve Velvarech.
Založení Sboru dobrovolných hasičů v Jílovišti je písemně doloženo
až v roce 1937.
podle - https://www.hasicsketradice.cz/historie-3
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SPORT

TJ JÍLOVIŠTĚ

Ve čtvrtek 9. května 2019 domluvili trenéři mládeže místo tréninku
fotbalová utkání se žáky a přípravkou SK Zbraslav. Na fotbalovém
hřišti Stadionu J. Nekoly st. bylo „fotbalové rojení“. V části u MŠ Jílo-
viště hráli mladší žáci, v druhé části mladší přípravka a úplně v rohu
nejmenší Benjamíni trénovali své střelecké umění na malou branku.
Tréninkové utkání se opakovalo ještě 23. 5. 2019.

Hráči mladší přípravky, jejich brankář a trenéři Mirek Hrubý
a Michal Šmíd.

Mladší žáci při obraně.

Nejmladší „Benjamini“s trenérem Michalem Šmídem.

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

20. kolo sobota 6. 4. 2019/16:30 hod. TJJ - SK Votice 5 : 0 (2:0)
21. kolo sobota 13. 4. 2019/16:30 hod. FC Jílové - TJJ 4 : 3 (1:2)

penalty 5:4
22. kolo sobota 20. 4. 2019/11:00 hod. TJJ - SK Petrovice 3 : 0 (2:0)
23. kolo sobota 27. 4. 2019/17:00 hod. TJ Dynamo Nelahozeves - TJJ 2 : 0 (0:0)
24. kolo sobota 4. 5. 2019/17:00 hod. TJJ - SK Doksy 5 : 0 (3:0)
25. kolo neděle 12. 5. 2019/14:00 hod. Union Cerhovice - TJJ 1 : 0 (0:0)
26. kolo sobota 18. 5. 2019/17:00 hod. TJJ - FK Komárov 1 : 4 (0:1)
27. kolo sobota 25. 5. 2019/17:00 hod. TJ Sokol Klecany - TJJ 0 : 2 (0:2)

Praha – západ 2018A2A – III. třída - skupina A

16. kolo pátek 5. 4. 2019/19:00 hod. TJ Jíloviště B - SK Slavia Jesenice 2 : 2 (2:1)
17. kolo neděle 14. 4. 2019/15:30 hod. Spartak Průhonice - TJ Jíloviště B 1 : 6 (1:2)
18. kolo pátek 19. 4. 2019/15:00 hod. TJ Jíloviště B - TJ Slovan Hradištko 4 : 3 (2:1)
19. kolo sobota 27. 4. 2019/17:00 hod. TJ Okrouhlo - TJ Jíloviště B 9 : 0 (4:0)
20. kolo pátek 3. 5. 2019/19:00 hod. TJ Jíloviště B - SK Meteor Libeř 2 : 2 (1:2)
21. kolo sobota 11. 5. 2019/17:00 hod. SK Vrané nad Vlt. - TJ Jíloviště B 6 : 2 (1:2)
22. kolo pátek 17. 5. 2019/19:00 hod. TJ Jíloviště B - TJ Viktoria Vestec B 2 : 1 (1:1)
23. kolo pátek 24. 5. 2019/18:00 hod. Spolek FC Jílové B - TJ Jíloviště B 3 : 5 (2:3)
24. kolo pátek 31. 5. 2019/19:00 hod. TJ Jíloviště B - SK Pikovice 9 : 2 (4:0)
Utkání sledovalo na hřišti Stadionu J. Nekoly st. v Jílovišti asi 80 diváků.

Praha – západ > Okresní přebor mladších žáků – skupina B 

11. kolo středa 1. 5. 2019/17:00 hod. FK Slavoj Řevnice - TJ Jíloviště 7 : 1 (3:1)
V nadstavbové části mladších žáků 5–8 se naši chlapci utkávají s kluby, které zůstaly v druhé části
výsledkové tabulky:
- FK Lety/Dobřichovice
- SK Roztoky B
- Všenorský SK
1. kolo sobota 4. 5. 2019/14:30 hod. TJ Jíloviště - SK Roztoky B 4 : 6 (2:3)
2. kolo neděle 12. 5. 2019/14:00 hod. FK Lety Dobřichovice – TJ Jíloviště 5 : 3 (4:0)
3. kolo sobota 18. 5. 2019/14:30 hod. TJ Jíloviště - Všenorský SK 4 : 5 (2:3)
4. kolo sobota 25. 5. 2019/10:00 hod. SK Roztoky B - TJ Jíloviště 1 : 5 (1:2)

Praha – západ > 2018 H1C – Okresní přebor mladších přípravek – skupina I

Štěchovice Dolní Jirčany Davle Průhonice
jaro 2019 1. 5./9:30 12. 5./10:00 18. 5./9:30 25. 5./10:00
Povltavská FA B - TJ Jíloviště 0 : 5 1 : 5 0 : 4 4 : 0
TJ Jíloviště - Spartak Průhonice 6 : 1 4 : 4 7 : 3 5 : 9
Všenorský SK - TJ Jíloviště 4 : 11 0 : 6 2 : 1 3 : 6
SK Čechoslovan Dolní Jirčany - TJ Jíloviště 0 : 10 2 : 3 0 : 5 0 : 9
TJ Jíloviště - Povltavská FA A 7 : 1 7 : 2 3 : 2 10 : 4
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ZVONICE

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
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