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Slovo starosty

TJ Jíloviště

Turistický kroužek

Z historie Zápisů

Mateřská škola Jíloviště



Obec uzavřela dohody s okolními obcemi o umís-
tění jejich dětí do MŠ s finančními podmínkami, za
kterých byly tyto děti do MŠ Jíloviště přijaty. Jedná
se o obce: Trnová – 9 dětí a Klínec, Líšnice a Černo-
lice po jednom dítěti. Celkem se jedná o 14 dětí
a příjem do obecního rozpočtu bude 140 tis. Kč.

è Přijetí účelové neinvestiční dotace
Středočeského kraje za ocenění
v krajském kole soutěže Vesnice
roku 2019 na podporu “všestran-
ného rozvoje obce“ ve výši 
39 000 Kč.

V souvislosti s účastí a oceněním obce v soutěži Vesnice roku,
obdrží obec účelovou dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ve
výši 39 tis. Kč, která bude použita na spolufinancování opravy
kapličky.

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

Zastupitelstvo odsouhlasilo vyhlášení výběrového řízení na doda-
vatele stavby – 2. etapa zavedení vody a kanalizace do oblasti 
Fr. Smolíka, schválení dodavatele a zahájení stavby předpokládám
ještě do konce letošního roku.
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Vážení spoluobčané,
vrcholí léto, které se zapisuje do historie
rekordními teplotami a minimem srážek. Jílo-
viště má štěstí, že jsme připojeni na pražskou
vodovodní síť a nedostatek vody nemusíme
řešit, alespoň prozatím. Navíc využíváme kapa-
city obecních vrtů k závlaze fotbalového stadi-
onu, obou dětských hřišť, jílovišťské Lípy
republiky a rovněž vrty slouží jako zásobárna
vody pro naše hasiče. Vážení spoluobčané,
užijte si zbytek prázdnin a dovolených a při-
jměte pozvání na 3 významné společenské
akce v září, a to je – tradiční Závod historických vozidel Zbraslav
– Jíloviště ve dnech 7.- 8. 9., Vítání občánků – 8. 9. a samozřejmě
Jílovišťské posvícení – 21. 9.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE A ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA: 

è Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnopráv-
ních smluv na provoz Pošty partner

Jako každoročně, schválilo
zastupitelstvo obce Jíloviště
uzavření veřejnoprávních
smluv na provoz Pošty Part-
ner s obcemi Trnová a Klínec
ve výši celkem 100 tis. Kč.
Částka bude sloužit k po-
krytí nákladů spojených
s provozem Pošty Partner,
kterou provozuje obec.

è Zastupitelstvo schválilo dohody o využití kapa-
city Mateřské školy Jíloviště mezi obcí Klínec,
Černolice, Trnová a Jíloviště

Slovo starosty
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SLOVO STAROSTY

è Posvícení
Tradiční Posvícení letos pořádá obec se sportovci a uskuteční se
v sobotu 21. 9. 2019 v prostorách Stadionu J. Nekoly st. Jak je již
zvykem, je připraven bohatý kulturní program, tombola a posví-
censká zábava. Zveme srdečně všechny spoluobčany k účasti na
této akci. Přijďte se pobavit a třeba vyhrát zajímavou cenu
v tombole.

è Závod Zbraslav - Jíloviště
Ve dnech 7. – 8. 9. 2019 proběhne tradiční, již 52. ročník Závodu
historických vozidel Zbraslav – Jíloviště. Jak jsme již informovali,
účastníci závodu po dvou soutěžních jízdách absolvují třetí jízdu
s cílem Jíloviště, Hotel Palace Cinema jako v loňském roce. Očeká-
vaný příjezd automobilů a motocyklů je v sobotu 7. 9. 2019 mezi
15 – 18 hodinou. Auta budou tentokrát vystavena nejen v okolí
hotelu, ale přímo na Pražské ulici od Obecního úřadu až k Všenor-
skému mostu a to:
n V sobotu 7. 9. 2019 od 17 hod.
n V neděli 8. 9. 2019 do cca 12 hod.

Důležitá informace: Obec Jíloviště nechala již při pořádání
výročního 50. ročníku vyrobit putovní pohár pro nejhezčí
automobil nebo motocykl. Hodnotit můžete v sobotu 7. 9. od
15 do 20 hod. Vyhlášení a předání ceny proběhne veřejně
před hotelem Palace Cinema ihned po skončení hlasování.

Zveme proto všechny občany k účasti na tomto hlasování
(obdoba jako v loňském roce) a samozřejmě všechny zveme pro-
hlédnout si tato výjimečná auta a motocykly.

Se závodem jsou spojeny uzavírky ulic v Jílovišti, o kterých budou
občané informováni. Jejich seznam najdete i na webu obce. 
Jako tradičně bude doprovodnou akcí výstava o historii závodu ve
staré hasičské zbrojnici (kaplička sv. Floriána). 

Zde je pozvánka a několik fotek z loňského ročníku. Na této
stránce najdete podrobné informace o konání letošního ročníku,
jakož i informace o historii závodu. http://zbraslav-jiloviste.cz/

Informace z obce



è Proběhlo první on line setkání se starostou
12. 6. 2019 proběhlo první on line setkání se starostou, kdy se
občané mohli připojit přes internetové rozhraní a přímo diskuto-
vat se starostou. Počítáme s opakováním této možnosti komuni-
kace, které, jak věříme, povede k vyššímu komfortu styku občanů
s obecním úřadem.

è Obec se zúčastnila soutěže Vesnice roku
Jak jsme již občany informovali, obec se zúčastnila celorepubli-
kové soutěže Vesnice roku a v rámci Středočeského kraje obdr-
žela ocenění za občanskou aktivitu podporující zachování ven-
kovského rázu obce. 
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Chtěli bychom na
tomto místě
poděkovat všem,
kteří se na našem
úspěšném účinkování v této soutěži podíleli.

Nemůžeme v této souvislosti nevzpomenout rok 2012, kdy jsme
jako občané drtivou většinou odmítli v referendu výstavbu Na
Močidlech a ponechali tak Jílovišti jeho venkovský ráz.
V souvislosti s tímto oceněním natočila televize Praha TV o obci
reportáž, kterou můžete vidět buď na Facebooku obce Jíloviště
nebo na stránkách TV Praha. Odkazy najdete zde:
https://www.facebook.com/pg/ObecJiloviste/posts/?ref=page_internal

https://prahatv.eu/porady/nas-region/nas-region-15-07-2019-21-45 - asi 5:30 min.

è Hry bez hranic
Obec Jíloviště se podruhé zúčastnila Her bez hranic, které se
konaly v Čísovicích dne 8. 6. 2019 od 10 hod. Jednalo se již o 7. roč-
ník, kterého se zúčastnilo 13 obcí Mníšeckého regionu a družstvo
Jíloviště s názvem: VETERÁNÍ JÍLOVIŠTĚ skončilo na čestném 10.
místě! Seznam disciplín najdete za tímto příspěvkem. Disciplíny
byly doplněny mezihrou – fotbálkem v nafukovacím hřišti. 

Poděkování za skvělou reprezentaci obce si zaslouží členové týmu
ve složení:
Hana Žaludová, Karel Neuman, Jan Vorel, Zuzana Jochová,
Irena Červená, Jan Ondráček, Marta Trkovská, Karel Špaček,
Fanouš Andres, Oksana Smutná.
Později dorazili další spoluobčané Jíloviště, kterým děkujeme za
podporu. Poděkování patří i ostatním členům týmu, kteří se podí-
leli na organizaci, přípravě a pořádání akce. 
Nesmíme opomenout sponzory našeho velmi populárního
a úspěšného stánku Jíloviště:
Restaurace Spark - Cukrárna – pekárna Stáňa - Hotel Palace
Cinema

Stánek Jíloviště nabízel k ochutnání pečivo, koláčky Cukrárny
Stáňa a 3 druhy piva, které vaří Hotel Palace Cinema a vynikající
pizzu z Restaurace Spark.
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Přehled disciplín:

SLOVO STAROSTY



6

ZVONICE

è Fasáda OÚ
Proběhla oprava fasády obecního úřadu včetně výměny para-
petů, opravy a natření mříží, instalace truhlíků na květiny. Věřím,
že jsme opět přispěli ke zkrášlení obce a k hezčímu pohledu při
příjezdu do Jíloviště. Následně chystáme ještě úpravy kolem
informační nástěnky.

è Oprava kapličky
Opravu vyžaduje i kaplička, kde je nutné vyspádovat okolní
dlažbu tak, aby voda netekla ke zdem a nedocházelo k jejich pod-
máčení. Opravu si vyžádala i již poškozená fasáda. Chtěli bychom
v souvislosti s kapličkou poděkovat Angelice Holubové, která
z vlastní iniciativy a bez nároku na odměnu natřela zábradlí kolem
kapličky. Je to příklad chvályhodné občanské iniciativy.

è Vyklizení vodárny
Po přepojení vrtů Jeptiška a Ruka přímo na závlahový systém
došlo k vyklizení vodárny a likvidaci přebytečného vodárenského
zařízení, které diky
připojení Jíloviště
na pražskou vodu
již bylo nepo-
třebné. Objekt
vodárny teď může
sloužit záměrům
obce, jako např.
zázemí pro
budoucí veřejné
sportoviště.
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è Opravy ulic 
V souvislosti s opravou D4 v úseku Jíloviště – Řitka využila obec
nabídku od dodavatele na opravu ulic Jíloviště obrusem. Zatím
byly opraveny ulice: část Lesní, Polní, Lomená, Souběžná a Na
Hájensku III. V srpnu ještě proběhnou opravy ulic: část Lesní,
K Trnové a Pode Zděmi. Věříme, že tato vylepšená podoba našich
komunikací, vylepší průjezd občanů těmito místními komunika-
cemi.

Bohužel nevyřešen zůstává osud rekonstrukce ulice Zahradní, kde
se proti vydání stavebního povolení odvolal jeden majitel
nemovitosti již potřetí…
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è ANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ 
– www.jiloviste.cz

Proběhla anketa:
Zúčastníte se letošního Posvícení Jíloviště, konaného 21. 9. 2019
na hřišti?

Ano:  16
Ne:       6

Probíhá anketa 
Jak se vám líbí opravená fasáda OÚ:
a) Líbí
b) Nelíbí
c) Je mi to jedno

Hlasování končí 21. 9. 2019, prosíme občany, aby se zúčastnili
a hlasovali.

Přejeme vám poklidný zbytek prázdnin a dovolených. Těšíme se
na vás při setkání na kulturních, sportovních, společenských
akcích v září.

Vladimír Dlouhý
PROSÍME OBČANY, ABY

udržovali pořádek kolem sběrných míst hromadného
odpadu, upozorňovali občany, kteří nebydlí v Jílovišti a uklá-
dají nám zde odpad, že je to nelegální, případně takové pře-
stupky dokumentovali a nahlásili je na OÚ.

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

ZVONICE 
Zpravodaj obce Jíloviště MK ČR E 12563
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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:

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 osob-
ních údajů k tomuto účelu. To je
možné prostřednictvím formuláře,
který je dostupný na Obecním
úřadě Jíloviště 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. 
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Hned o víkendu nás čekalo veliké balení, neboť jsme v pondělí
ráno 24. 6. 2019 odjížděli na Benecko na ozdravný pobyt, který
jsme nazvali „Hurá do hor!!!“. Dříve se říkalo - školka v přírodě.
Vyhnuli jsme se nesnesitelným vedrům v naší třídě bez klimati-
zace, protože na horách je vždy o pár stupňů méně. I tak jsme
v hotelu Bára využili místního krásného velikého bazénu, dět-
ského hříště a trampolíny. 

Vyšli jsme si na pěší výlet na horu Žalý, která se nachází na území
Krkonošského národního
parku nedaleko Benecka. Na
jejím vrcholu je jediná
kamenná rozhledna v Krkono-
ších. Viděli jsme z ní celé Krko-
noše i nejvyšší horu Sněžku. 

Jiný den jsme šli stezkou zvířátek vyrobených ze dřeva až na
občerstvení Rovinka, kde jsme se posilnili a jinou cestou se vrátili

O vydařeném celodenním výletu na zámek Červená Lhota jsme
psali již v minulém vydání Zvonice. Tak vás, milí čtenáři, sezná-
míme s tím, co všechno jsme ještě v červnu s našimi dětmi stihli
prožít.
Nejprve navštívilo naši MŠ divadlo Anima s pohádkami o Káče,
které se dětem moc líbily. 

Ve čtvrtek 20. června 2019 při-
jela na Jíloviště známá česká
zpěvačka, textařka, hudební
skladatelka, spisovatelka, mode-
rátorka, herečka, dabérka a sce-
náristka Inka Rybářová, rodným
jménem Ilona Hornychová. Nejvíce se proslavila svojí hudební
kariérou zaměřenou na dětské publikum. Děti z naší školky mají
její písničky moc rády. Za krásného počasí pod širým nebem na
hřišti nám s klaunem Rybičkou předvedli krásnou hudební show
se svými písničkami, tancem a různými soutěžemi. Klaun Rybička
není jen jevištní partner, ale i manžel Zdeněk Rybář. Po předsta-
vení nás vzala paní Inka na zmrzlinu do cukrárny. 

Odpoledne jsme měli ve školce tradiční ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKO-
LÁKY. Děti zazpívaly několik písniček, předvedly hudební
pohádku Šípková Růženka a naši malí flétnisté jim k tomu zahráli.
Pak děti, co odcházejí do školy, byly obdarovány dárky z Obecního
úřadu Jíloviště, které jim předal zastupitel, pan P. Rögner. Prošly
slavobránou do další etapy života, dostaly dárek na památku i ze
školky a velikou šerpu se svým jménem. Všichni jsme zpívali:

„KAŽDÁ ŠKOLKA MÁ SVŮJ KONEC, JAKO MĚLA ZAČÁTEK,
TO CO SKONČÍ, TO UŽ NIKDY NEJDE VRÁTIT NAZPÁTEK“.

Červen - poslední měsíc ve školce
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MATEŘSKÁ ŠKOLA / OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

prosím vhoďte do poštovní schránky domu č. 52 (vedle hasičské
zbrojnice) nebo odevzdejte na obecním úřadě paní M. Hrubé nej-
později do 6. 9. 2019.

Jakékoli dotazy k letnímu malování ráda zodpoví Iva Stefanová
(iva1stefanova@seznam.cz, tel. 605 875 381). 

Klubíčko Okrašlovacího spolku obce Jílo-
viště dále připravuje podzimní divadelní
představení nejen pro malé diváky. Termín
bude včas oznámen plakáty, na webu
spolku a obce Jíloviště.

Mše svatá
byla celebrována P. J. Dlouhým z Římskokatolické farnosti
v Mníšku pod Brdy v kapličce – zvoničce sv. Floriána v sobotu 
13. července 2019 od 18:00 hodin. Další bohoslužba bude
v sobotu 10. srpna 2019 v tutéž hodinu v 18:00 - svátek sv. Vav-
řince, jáhna a mučedníka. Odpoledne od 14:00 hodin křížová
cesta na Skalce v Mníšku pod Brdy.

Prázdninové malování
Připomínáme již 5. ročník prázdninového malování. Letošní téma
je „Jíloviště – náš domov“. Obrázky malujte na formát A4 nebo A3.
Budou zalaminovány a vystaveny u zvoničky sv. Floriána. Svá díla

Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Všem žáčkům přejeme v září šťastný vstup do
školního roku 2019/20, hodně trpělivosti dětem
i jejich rodičům a radost z dosažených úspěchů.

Okrašlovací spolek obce Jíloviště.

zpět. Docela nás překvapilo, že i malé děti zvládly chůzi (necelý
kilometr), nikdo neplakal, že už nemůže, nikdo si nestěžoval, že ho
bolí nožičky.

Samozřejmě jsme měli také na rozloučenou karneval. Přijela paní
Romanka a všem dětem i nám, učitelkám, namalovala krásné
čumáčky a co si kdo přál. 

Moc jsme si všechno užili a my jsme děti v pátek 28. června 2019
v pořádku předaly rodičům u autobusu. Tímto jsme se vlastně se
všemi rozloučily, a to i s předškoláky, kteří již v září vykročí do
základní školy.

My ostatní se sejdeme s dětmi po prázdninách v pondělí 2. září
2019 opět v naší školce.

Přejeme všem ještě krásné léto a dlouhé
prázdniny. 

Za kolektiv MŠ Jíloviště Hana Mašková, ředitelka
Foto – H. Hudečková
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23. 12. 1940 
n porada o rozdělení vánoční pomoci pro zdejší nejchudší
n ve volných návrzích bylo ujednáno, by byl dán zákaz o vylej-

vání špíny na veřejnou cestu směrem přes obec
1946 
6. července - plénum M. N. V. v Jílovišti tvoří 12 členů nově zvo-
lených a byly sestaveny tyto komise: 
n Zásobovací, předseda Kotlář Václav
n Bezpečnostní, předseda Baumruk Jan
n Finanční, předseda Vartecký František
n Zemědělská, předseda Cvrček Karel
n Kulturní a školská, předseda Dvořák Karel
n Technická a stavební, předseda Vartecký František
n Pokladna, Hudeček Václav
9. července v jednání ohledně chaty paní Svátkové, která

zaslala přípis M.N.V. o uvolnění ze zajištění
usneseno, že chata zůstává v zajištění až do úpl-
ného vyšetření o národní spolehlivosti paní
Svátkové 
n odhad válečných škod provede rada M.

N. V. dne 13. 7. 1946 o 5. hod. odp.
18. července jednání o přestěhování paní Špačkové do obec-

ního domku usneseno bylo: oddíl junáku bude
přestěhován do zajištěné chaty na parcele paní
Andresové a pí Špačková bude přestěhována
po úpravě místnosti do obecního domku

Volné návrhy: p. Marek žádá neprodleně provedení opravy
pumpy
p. Hudeček žádá, aby byla skládka na Zvonici
z části zakázána, co se týče plastu, hadru a stře-
pin, usneseno, že kdo bude přistižen, bude
potrestán pokutou 100 Kčs.

30. července rozdělení cigaret za dobrovolnou pomoc při
žních. Cigarety obdrží tito muži: Černý Josef,
Krása Václav, Marek Antonín, Vlček František st.,
každý po 25 kusech partyzánek

18. srpna Rada M.N.V.
navrhla, aby k úhradě obecního rozpočtu byla
zavedena 10% dávka z nápojů, dále dávka
z používaných místností ve výši 20 Kčs z bytu
a 40,- Kč z provozních místností, dávka z pře-
chodného ubytování ve výši 10%. Vyhlášky
k vyměření těchto dávek budou vyvěšeny 
20. srpna 1946 a dávky budou vybírány ode
dne 5. září 1946.

shledala, podle šetření komise M.N.V., že v obci
je 7 bytů zdravotně závadných, a proto se usne-
sla vyplniti došlý dotazník o bytové potřebě ku
dni 30. 9. 1946 a zaslat státnímu úřadu statistic-
kému

2. listopadu rozhodnuto vybírati při výdeji potravinových
lístků 1 Kčs na osobu pro Masarykovu Ligu proti
tuberkulóze ve Zbraslavi na základě žádosti
o příspěvek

3. prosince stanovení rozpočtu na rok 1947: - úhrada řádné
potřeby Kčs 201 124,-
n úhrada řádné útraty 173 505,-
n schodek řádného rozpočtu 27 619,-

1947 
17. dubna navrženo, aby hovory s občanstvem byly

konány ne každé tři měsíce, ale 2x ročně.
22. května se Rada M.N.V. v Jílovišti usnesla:

n proplatit částku 2 237,- školskému újezdu ve
Zbraslavi za 1. pololetí 1947 a připadající část-
kou Kčs 4 690,- na rok 1948

n že reklamní štíty hotelových podniků svým
umístěním naprosto nevyhovují a proto žádá
důrazně v zájmu klidu a pořádku v obci
o jejich odstranění.

n schválila předběžný rozpočet Lidové školy
zemědělské v Mníšku na rok 1948 s připada-
jící částkou Kčs 850,- pro obec Jíloviště

21. září schválena žádost místní organizace KSČ, zda by
mohla obecní rybník asi o 1 m rozšířit.

21. října jednáno o ustanovení Národní fronty v Jílovišti
a zatím účelem usneseno, že budou vyzvány
politické strany v obci, aby vyslaly své zástupce
do této.

4. listopadu schváleno zproštění dávky Okrašlovacího
a osvětového spolku ze zábavy konané dne 
11. 10. 1947 v Palace Hotelu. Z utržené částky
732,40 Kčs bylo použito dle přiložených účtů
478, 50 na zřízení laviček pro občanstvo a jako
příspěvek na stavbu školy v Jílovišti obnos
250,-

11. listopadu Klub českých turistů žádá, aby MNV dohlédl
a zakročil, aby značkovaná lesní cesta F. X. Svo-
body, která vede přes katastr Jíloviště, nebyla
poškozována vymazáváním neb vyškrabává-
ním turistických značek.

Z historie zápisů obecního Zastupitelstva 
Ve Zvonici č. 3/2019 jsme nahlédli do Protokolů - Zápisů ze schůzí obecního výboru - zastupitelstva obce Jíloviště z třicátých
let minulého století. Do tohoto vydání našeho zpravodaje jsem připravila zajímavosti popisné letům čtyřicátým, které jsou
zaznamenány v Protokolu obecní rady obce Jíloviště 1940 – 1951 (schůzky byly velmi časté a většinou na OÚ) - v Protokolu
schůzí MNV 1946 – 51 (Plénum M. N. V. v Jílovišti se scházelo 5 – 8 krát ročně) - v Zápisech Finanční komise 1946 –51, které se
konaly většinou v místnosti U Hrubešů (max. 4x ročně).
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18. listopadu Rada M.N.V. v Jílovišti usnesla
n zaslat Masarykově Lize proti tuberkulóze

na Zbraslavi 500,-
n proplatit poslíčkovi, panu Jaroslavu Špač-

kovi 1000,- Kč jako doplatek za rok 1946
1948
Rada M. N. V. v Jílovišti má 5 členů.
13. ledna schváleno poukázání částky 8 060,- Kčs za

prodej různých svršků po Němcích Fondu
národní obnovy.

10. února revize pozemkové reformy
n parcelace Velkostatku Zbraslav
n požádati o přidělení lesní půdy
n žádosti o zařazení do 5letého plánu posta-

vení RD a žádosti o přidělení bytu
n ONV žádá o poslání návrhu řádně odůvod-

něném na konfiskaci území.
20. února předseda navrhl vytvořit brigády na vyká-

cení obecního lesa. Pan V. Hudeček namítl,
že brigády obce jsou neúčinné, poněvadž se
nikdo nesejde.
n K. Cvrček navrhl znovu ustanovení akčního

výboru na výstavbu školy
n Újezdní školní rada ve Zbraslavi provádí

rekonstrukci školy a žádá M.N.V., aby na
rok 1949 přispěl částkou 16 550 Kčs.

n projednán a schválen návrhu pětiletého
hospodářského plánu pro okres Praha –
venkov, jih

14. dubna bylo projednáno pojištění hasičské zbroj-
nice proti vloupání a rozhodnuto ponechat
v dosavadní výši. Požární pojistku zvýšenu
na motorovou stříkačku a pohřební vůz.

21. října doplnění komisí M.N.V. v Jílovišti o Rolnic-
kou, Výživovou, Místní radu osvětovou
a Dopravní
n usnesení o udělení důtky za provokaci na

místní posvícenské zábavě
20. prosince sdělilo místní Strojní družstvo, že bylo

zapsáno do rejstříku Společenstva strojních
družstev

1949
28. července předseda oznamuje, že f. Elektra, nár. podnik,

oznamuje, že na základě dřívější nabídky jest
přiraveno rozhlasové zařízení, t. j. rozhlasová
ústředna, mikrofon, směrové reproduktory
a tyto věci budou stát asi 50 tisíc, což R. M.
N. V. bere na vědomí a schvaluje

26. října Baumruk J. st. sdělil, že provedl novou kon-
trolu označení popisných čísel a zjistil, že
některé nemají ještě tato čísla označena

L. Fatková

In
ze

rc
e

Další gratulace! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Úspěšná sezóna kajakářky Amálie Hilgertové pokračuje.

Úřadující seniorská mistryně Evropy navázala na Mistrovství
světa juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu na
juniorský světový titul z roku 2013. 

V polském Krakově porazila díky čisté jízdě v pátečním finále
19. července 2019 o půl sekundy domácí Klaudii Zwoliňskou
a stala se světovou šampionkou v kategorii do 23 let.

Převzato z sport.cz - foto Alena Ceplová/kanoe.cz
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TJ JÍLOVIŠTĚ

Také hráči „Benfiky“ jsou opět v soutěži okresu Praha –
západ - III. třída - skupina A a v podzimní sezóně 2019/20 se
utkají v těchto zápasech:

„A“ tým fotbalových hráčů TJ Jíloviště zůstává v soutěži
Středočeského kraje - SPORT INVEST I. A třída – skupina
A. V podzimním kole 2019/20 nastoupí k těmto utkáním:

1. kolo so 10. 8. 17:00 TJJ - TJ Viktoria Vestec Jíloviště
2. kolo so 17. 8 17:00 TJJ - SK SPARTAK Příbram Jíloviště
3. kolo so 24. 8. 17:00 SK Votice - TJJ Votice
4. kolo so 31. 8. 17:00 TJJ - TJ Sokol Klecany Jíloviště
5. kolo ne. 8. 9. 17:00 TJ Sokol Sedlec-Prčice - TJJ Sedlec Prčice
6. kolo so 14. 9. 16:30 TJJ - TJ Dynamo Nelahozeves Jíloviště
7. kolo so 21. 9. 16:30 SK Doksy - TJJ Doksy
8. kolo so 28. 9. 16:00 TJJ - SK Baník Libušín Jíloviště
9. kolo ne 6. 10. 10:15 SK Rakovník "B" - TJJ Rakovník
10, kolo so 12. 10. 15:30 TJJ - SK Tochovice Jíloviště
11. kolo ne 20. 10. 15:30 FK Olympie Zdice - TJJ Zdice
12. kolo so 26. 10. 14:30 TJJ - SK Chlumec Jíloviště
13. kolo ne 3. 11. 14:00 FK Mníšek pod Brdy - TJJ Mníšek p. Brdy
14. kolo so 9. 11. 14:00 TJJ - TJ Kovohutě Podlesí Jíloviště
15. kolo so 16. 11. 13:30 FC Čecie Velká Dobrá - TJJ Velká Dobrá

1. kolo pá 23. 8. 19:00 TJ Jíloviště B - Jesenice B Jíloviště
2. kolo pá 30. 8. 19:00 TJ Jíloviště B - TJ Okrouhlo Jíloviště
3. kolo so 7. 9. 17:00 Sportovní klub Černošice - TJ Jíloviště B Černošice
4. kolo pá 13. 9. 19:00 TJ Jíloviště B - SK Pikovice Jíloviště
5. kolo ne 22. 9. 16:30 FC Jílové B - TJ Jíloviště B Jílové
6. kolo pá 27. 9. 19:00 TJ Jíloviště B - TJ Slovan Hradištko Jíloviště
7. kolo so 5. 10. 16:00 TJ Slavoj Davle - TJ Jíloviště B Davle
8. kolo pá 11. 10. 19:00 TJ Jíloviště B - AFK Radlík Jíloviště
9. kolo ne 20. 10. 15:30 Spartak Průhonice B - TJ Jíloviště B Průhonice
10. kolo pá 25. 10. 19:00 TJ Jíloviště B - SK Vrané Jíloviště
11. kolo so 2. 11. 14:00 Všenorský SK - TJ Jíloviště B Všenory
12. kolo pá 8. 11. 19:00 TJ Jíloviště B - TJ Viktoria Vestec B Jíloviště
13. kolo so 16. 11. 13:30 TJ Tatran Kamenný Přívoz -TJ Jíloviště B K. Přívoz

Trenéři mládeže museli vyřešit věkové kategorie
hráčů a přistoupili ke spojení s klubem Všenorský SK
z. s. V Okresním přeboru Praha – západ starších žáků
(14-15 let) jsou dvě skupiny. Naše spojené kluby
sehrají v podzimním kole soutěžního ročníku 2019/20
zápasy ve skupině B: 

1. kolo ne 8. 9. 10:00 SK Kazín-Dolní Mokropsy - Všenorský SK/TJ Jíloviště Kazín
2. kolo ne 15. 9. 10:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - TJ Sokol Tuchoměřice Všenory
3. kolo ne 22. 9. ??? FK Dukla Praha, ženy- Všenorský SK/TJ Jíloviště Libčice
4. kolo ne 29. 9. 10:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - TJ Sokol Jeneč/Hostivice Všenory
5. kolo nehraje 
6. kolo so 12. 10. 10:00 FK Dobříč 1940/Nučice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Dobříč
7. kolo ne 20. 10. 10:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Slavoj Řevnice Všenory
8. kolo ne 27.10. 10:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - SK Kazín-Dolní Mokropsy Všenory
9. kolo so 2. 11. 10:00 TJ Sokol Tuchoměřice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Tuchoměřice
10. kolo ne 10. 11. 10:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Dukla Praha, ženy Všenory

Okresní přebor Praha – západ mladších žáků (12-13 let) má skupiny 4
a naše spojené kluby zahájí sezónu 2019/20 také ve skupině B. I oni mají
ve skupině osm soupeřů a nastoupí k těmto zápasům:

1. kolo so 7. 9. 9:00 FK Lety/Dobřichovice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Lety
2. kolo so 14. 9. 14:30 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Dobříč 1940/Nučice Jíloviště
3. kolo ne 22. 9. 10:00 SK Černolice/Mníšek - Všenorský SK/TJ Jíloviště Černolice
4. kolo so 28. 9. 14:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - SK Olympie Dolní Břežany Jíloviště
5. kolo so 5. 10. 10:00 FK Slavoj Řevnice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Řevnice
6. kolo so 12. 10. 13:30 Všenorský SK/TJ Jíloviště - TJ Sokol Choteč/Třebotov Jíloviště
7. kolo so 19. 10 10:00 SK Kazín-Dolní Mokropsy - Všenorský SK/TJ Jíloviště Kazín
8. kolo so 26. 10. 12:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Lety/Dobřichovice Jíloviště
9. kolo ne 3. 11. 10:00 FK Dobříč1940/Nučice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Dobříč
10. kolo so 9. 11. 11:30 Všenorský SK/TJ Jíloviště - SK Černolice/Mníšek Jíloviště

I v kategorii starších přípravek (10 –11 let) Okresního přeboru Praha
– západ došlo ke spojení s klubem Všenorský SK. Zde jsou naši hráči pro
podzim 2019/20 v poslední skupině této kategorie C.

V kategorii nejmenších 6 – 9 let - mladší přípravka je v TJ Jíloviště dosta-
tek hráčů. V rozpisu Okresního přeboru této soutěže jsou skupiny A -
I a naši chlapci hrají se čtyřmi kluby skupiny D.
Podzimní soutěž zahájí na Jílovišti v sobotu 7. 9. 2019 od 10:00 hodin tur-
najovými zápasy s hráči klubů:
n Povltavská fotbalová akademie A
n FK Mníšek pod Brdy
n Povltavská fotbalová akademie B
2. kolo se odehraje na fotbalovém hřišti v Davli
3. kolo - fotbalové hřiště v Mníšku pod Brdy
4. kolo – fotbalové hřiště ve Štěchovicích

1. kolo ne 8. 9. 10:00 TJ Sokol Choteč/Třebotov - Všenorský SK/TJ Jíloviště Choteč
2. kolo so 14. 9. 13:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště -FK Slavoj Řevnice Jíloviště
3. kolo ne 22. 9. 14:00 TJ Sokol Dobřichovice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Dobřichovice
4. kolo nehraje
5. kolo ne 6. 10. 14:00 FK Rudná - Všenorský SK/TJ Jíloviště Rudná
6. kolo so 12. 10. 12:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Mníšek/Černolice Jíloviště
7. kolo so 19. 10. 13:00 TJ Sokol Čisovice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Čisovice
8. kolo so 26. 10. 11:30 Všenorský SK/TJ Jíloviště - Sportovní klub Černošice Jíloviště
9. kolo so 2. 11. 10:00 FK Dobříč 1940/Nučice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Dobříč

Soutěžní řád mládeže a žen Fotbalové asociace České
republiky povoluje hráčům startovat i v utkáních bez-
prostředně vyšší kategorie mládeže. Hráč z vyšší katego-
rie mládeže není oprávněn startovat v nižší kategorii. Po
dosažení vyšší kategorie mládeže je hráč oprávněn
dohrát rozehraný soutěžní ročník ve stávající věkové
kategorii.
Takto rozvržené zápasy budou náročné pro trenéry,
hráče i rodiče, kteří zajišťují dopravu hráčů na jednotlivé
zápasy a také tréninky, které budou pro starší žáky
všechny ve Všenorech.

Zpracováno podle www soutěže.fotbal.cz
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SPORT / TURISTICKÝ ODDÍL

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
17. 7. 2019 se na fotbalovém stadionu
Jíloviště uskutečnilo fotbalové utkání
profesionálních hokejistů NHL mezi
týmem Tomáše Hertla a Jardy Bednáře.

Zúčastnili se mimo jiné David Pastrňák,
Roman Červenka, Martin Latka, Radek
Krejčík, Jiří Novotný a další.

Na letošní tábor vyrazil
turistický oddíl Lvíčata do
turisty nepříliš zahlceného
Žatecka. Za základnu jsme
zvolili Krásný Dvůr, kde
jsme měli výborné zázemí
v místní ZŠ. A pro mnoho
her se ideálně hodil roz-
lehlý přenádherný park,
který patří zámku Krásný
Dvůr. Díky paní kastelánce
jsme mohli v parku hrát
i noční hry a zachránit tak

dráčka Hydranta i jeho sourozence ještě ve vejcích a vrátit je
jejich mamince, dračici Septimě. Samozřejmě až po tom, co jsme
rozluštili spoustu záhad. A na závěr na nás čekala kostýmovaná
prohlídka zámku, která byla velkým zážitkem nejen pro děti. Na
zámek do Krásného Dvora se určitě rádi vrátíme a doporuču-
jeme jeho návštěvu, zejména v době konání nějaké akce. Náš
příští tábor bude ale zase na nějakém jiném krásném místě, tak
se těšte aspoň tak jako my ;-). Irena Červená

Turistický oddíl
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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


