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è Příprava nové vyhlášky o poplatcích
za odpady

V souladu s programovým prohlášením sdružení
Jíloviště pro občany připravujeme novou vyhlášku
o poplatcích za sběr směsného a komunálního
odpadu, která bude zohledňovat množství
odpadu, velikost nádoby a frekvenci vývozu.
Poplatek bude tedy za nádobu na odpad, nikoliv
jako dosud za trvale hlášenou osobu nebo nemo-
vitost. Poplatky pro chataře a občany s trvalým
pobytem mimo obec Jíloviště bude stejný, tedy
poplatek na objekt, zapsaný v katastru Jíloviště.

Zvýhodněni by měli být trvale hlášení občané, např. – čtyři osoby
trvale hlášeny v jedné nemovitosti, zaplatí pouze za jednu popel-
nici a ne jako dosud za čtyři osoby. Samozřejmě poplatek bude
vyšší, ale v tomto případě výhodnější pro rodiny s vyšším počtem
trvale hlášených občanů.

Bohužel od letošního roku vstoupila v platnost nově vysoutěžená
smlouva s AVE, která zajišťuje sběr odpadu, a celková cena se zvý-
šila proti minulosti téměř dvojnásobně, tato skutečnost se projeví
ve výši poplatku, proto je tady snaha zvýhodnit vícečlenné rodiny,
které by toto zvýšení postihlo nejvíce.

Podrobněji budeme spoluobčany informovat v příští Zvonici
a obvyklými komunikačními kanály.

è Nová studie dálnice D4 a komunikace I4
Dne 4. 9. proběhla informativní schůzka, která se konala na obec-
ním úřadu v Čisovicích za účelem seznámení se jednotlivých obcí
se zadáním a cíli nové studie „D4 modernizace, úsek MÚK (mimo-
úrovňová křižovatka) Zbraslav – jih – MÚK Řitka; technická studie“. 
Jedná se o druhou studii na tento úsek, když první studie firmy
Pudis byla definitivně smetena ze stolu a realizací druhé studie
byla pověřena firma SAGASTA.

Vážení spoluobčané,
září je již tradičně v Jílovišti měsíc akcí. Zahájili
jsme 4. školní rok naší mateřské školy, tleskali
jsme historickým vozům tradičního závodu
Zbraslav – Jíloviště, přivítali nové občánky,
pobavili jsme se na posvícení a několika dalších
akcích, pořádaných jílovišťskými spolky. Je
dobře, že se těchto akcí v hojném počtu účastní
občané Jíloviště, je to totiž příležitost, jak si
navzájem sdělit své názory na dění v obci, mož-
nost se vzájemně více poznat anebo prostě jen
pohovořit o životě.

Čeká nás ovšem i další díl „boje“ o zachování zastávek na komu-
nikaci I/4, podrobněji ve Slovu starosty.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE A ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA: 

è Výsledky vyhlášených výběrových řízení
Zatím proběhlo vyhodnocení tří výběrových řízení a sice:
1) výběrového řízení na provoz

veřejného osvětlení Jíloviště
Dodavatelem této služby bude
na roky 2020 – 23 stávající firma
Eltodo.

2) výběrového řízení na vedení
účetnictví OÚ

Účetnictví obce na roky 2020 –
22 povede stávající účetní
Ing. Silvie Bubeníková.

3) výběrového řízení na zabezpečení úklidu a údržby v obci
Jíloviště
Úklid v obci na roky 2020 – 21 bude zajišťovat pan Karel Marek.

Slovo starosty
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Demolice mostu u Řitky uzavře dálnici
D4 a komunikaci I4

Most leží na silnici III/1024 v obci Řitka.
V dubnu letošního roku byl kvůli havarijnímu stavu uzavřen
most přes dálnici D4 u Řitky. Demolice stávajícího mostu pro-
běhne o víkendu 19.-20. října 2019.
Po dálnici D4 se tak z Jíloviště do Mníšku po dobu 14 hodin nedo-
stanete. Opačným směrem bude dálnice uzavřena mezi Mníškem
a Řitkou.

Úplná uzavírka tohoto úseku je plánována na 19. října 
od 19:00 do 20. října do 09:00.

Plánované objízdné trasy:
ve směru na Strakonice bude vedena:
D4 sjezd exit 9 Jíloviště – obce Jíloviště – Klínec -Líšnice – Čiso-
vice – nájezd na D4 exit 18 Mníšek pod Brdy směr Strakonice
ve směru na Prahu bude vedena:
D4 sjezd exit 18 Mníšek pod Brdy (u ČS Benzina) – obce Mníšek
pod Brdy – Čisovice – nájezd na D4 exit 14 Řitka směr Praha

Bezprostředně před a po demolici bude po dobu 6-9 hodin upra-
ven provoz na dálnici (úsek cca 900 metrů v okolí mostu) v režimu
1+1 (průjezdné budou pouze „rychlé“ pruhy v obou směrech).
V neděli od 9 do 14 hodin bude provoz na dálnici v obou směrech
levým pruhem, stejně jako v přípravné fázi.

Předpokládané termíny zprovoznění mostu u Řitky:
nkonec května 2020

(v případě, že neproběhne zimní přestávka v pracích)
nkonec října 2020

(v případě, že bude zimní přestávka v pracích)
O dalším postupu opravy mostu a souvisejících novinkách
v dopravě vás budeme průběžně informovat.
Most byl uzavřen koncem dubna 2019. 
Nový most bude postaven během roku 2020

Obecní úřad Jíloviště

è Zahájení nového školního roku v MŠ Jíloviště
Prvního září byl zahájen již čtvrtý školní rok v naší mateřské škole
v Jílovišti. Přivítal jsem děti v jejich první den školního roku spolu
s paní ředitel-
kou, paní Ha-
nou Maškovou.
Mezi prvními
dětmi, které do
školky přišly, 
byl malý Tomáš
Neuman s ro-
diči.

Informace z obcePrvní schůzky se kromě zástupců dotčených obcí zúčastnili
zástupci zhotovitele, ŘSD, RoPIDu, MD a IDSK. Závěr této schůzky
potvrdil zachování nájezdu pod Všenorským mostem na
Prahu v Jílovišti, což je pro nás podstatné.

Co ovšem bude studie zkoumat a její závěry to doporučí je zacho-
vání či zrušení autobusových zastávek na silnici první třídy I/4 a D4
ve směru na Mníšek a na Prahu a vybudování paralelní komuni-
kace od Motorestu po Baně. V souvislosti se zastávkami, provede
firma Sagasta sociologický průzkum formou ankety. Zde výňatek
zápisu ze schůzky:

Zhotovitel seznámil jednotlivé starosty o plánovaném dopravně -
sociologickém průzkumu, který proběhne v první polovině října
v obcích Jíloviště, Trnová, Klínec, Líšnice a Řitka, a představil návrh
znění jednotlivých otázek průzkumu. Na jednání se dohodlo, že
přesné znění otázek nebude dopředu veřejnosti známo a obce
zajistí informování obyvatel o plánovaném průzkumu prostřed-
nictvím rozhlasu či e-mailu. Podklady pro informování zajistí zho-
tovitel, který tyto informace předá jednotlivým obcím.

Takže v průběhu října se na vás mohou obrátit pracovníci Sagasty
s prosbou o poskytnutí odpovědí na otázky, týkající se autobu-
sové dopravy z Jíloviště a do Jíloviště, a to zejména o využití jed-
notlivých zastávek v obci, na rychlostní komunikaci (Cukrák
a zastávka Jíloviště -hlavní silnice), ale i na D4 ve směru od Jíloviště
na Mníšek. Buďte tedy obezřetní a zvažte odpovědi, protože
výsledek průzkumu bude podkladem pro navrhovaná řešení,
v krajním případě např. zrušení zastávek.

Pro bližší informace sledujte aktuálně web Jíloviště, Facebook,
informační desky, hlášení rozhlasu.
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Všem dětem, které šly do MŠ poprvé, přeji, aby se jim ve školce
líbilo, těm co už školku znají, aby se toho co nejvíce naučily
a poznaly nové kamarády, kolektivu MŠ pak radostnou práci
s dětmi a bezproblémové vztahy s rodiči.

è Vítání občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti
Tradičně jsme přivítali nové občánky a žáky prvních tříd v Restau-
raci Spark. Akce se konala v neděli 8. 9. 2019, měla již své 21.
pokračování. Všem novým občánkům a školákům jsem popřál
hodně štěstí, úspěchů a spokojený život v Jílovišti. Již počtvrté se
do programu zapojily děti z mateřské školy, se kterými paní ředi-
telka Hana Mašková spolu s asistentkou, paní Kristýnou Šestáko-
vou, připravily krátké vystoupení, které bylo odměněno bouřlivým
potleskem přítomných.
Od obce obdrželi rodiče
miminek a školáci praktické
dárky. 
Rád bych poděkoval paní
Smutné z Restaurace Spark
za vzornou přípravu celé

akce i za její dárky
a občerstvení pro
malé Jílovišťáky
a jejich rodiče,
stejně tak i paní
Kortánové z Cuk-
rárny Stáňa, která
rovněž poskytla
občerstvení pro
tuto akci.

è Závod Zbraslav - Jíloviště
Již potřetí se dojezd spanilou jízdou a vyhlášení výsledků tradič-
ního závodu historických veteránů Zbraslav – Jíloviště konal v Jílo-
višti, tentokrát u Lípy republiky. Všech cca 100 historických vozidel
přijelo v odpoledních hodinách dne 7. 9. 2019 do Jíloviště a zapar-
kovalo tentokrát na Pražské ulici a v prostoru Hotelu Palace
Cinema. Zde si mohli návštěvníci auta prohlédnout, zúčastnit se
hlasování o nejkrásnějšího veterána, připraveno bylo i občer-
stvení a hudba, bohužel na dvou místech, což jinak úžasnou akci
malinko „rozstříštilo“, takže pro příští ročník se budeme snažit
dojezd soustředit pouze na jedno místo.

Potřetí se uskutečnilo hla-
sování všech přítomných
návštěvníků o putovní
pohár obce Jíloviště, vítěz
obdržel repliku velkého
putovního poháru, který
je uložen na OÚ. Děku-
jeme všem divákům
a účastníkům přehlídky za
účast na hlasování.
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Vítězem 52. ročníku závodu Zbraslav – Jíloviště o pohár obce Jílo-
viště se stal automobil Bugatti 35 z roku 1928 s řidičem Janem
Melicharem.
Absolutním vítězem závodu jízdy pravidelnosti do vrchu Zbraslav
– Jíloviště o Pohár Elišky Junkové se stal Jan Čížek s Invicta 1932.

Zbraslav - Jíloviště aneb trochu historie
Závod do vrchu Zbraslav – Jíloviště se jel poprvé 25. 3. 1908.
Uspořádal ho při příležitosti IV. Mezinárodního automobil-
ního salonu Český klub motocyklistů a Český klub automobi-
listů, zúčastnilo se ho 17 motocyklů a 16 automobilů. Spolu
s propagační jízdou Prahou, na kterou se závodníci vydali po
skončení závodu, vzbudila akce velkou pozornost. Pořadatelé
závodu tehdy netušili, že Zbraslav – Jíloviště se stane
významným mezinárodním závodem a jeho tradice bude
stále udržována.

Start závodu byl na
náměstí ve Zbraslavi,
cíl na vrcholu kopce
Cukrák v blízkosti
obce Jíloviště.

Délka trati byla 5,5 km, průměrné stoupání 3,6 %, největší stoupání,
krátce po startu, v kopci nazývaném Špejchar, dosahovalo 9 %.

V prvním ročníku uspěly domácí motocykly Laurin a Klement
a Walter, v závodních vozech zvítězil Carl Jörns na osmilitrovém
voze Opel – Beyschlag.

V souvislosti s konáním této akce mi dovolte poděkovat paní Sta-
nislavě Kortánové – majitelce Cukrárny, pekárny Stáňa, která pro
řidiče historických vozidel připravila tradiční pohoštění a příjemné
posezení jako sponzorský příspěvek celé akce v neděli 8. 9. 2019
dopoledne a samozřejmě panu MUDr. Vladimíru Sobotkovi –
majiteli Hotelu Palace Cinema, který celou akci zaštítil a zajistil
s pořadatelem a sponzory závěrečnou oslavu.
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Věřím, že tuto úspěšnou akci za rok zopakujeme a při příležitosti
53. ročníku závodu Zbraslav – Jíloviště přivezeme auta opět
v sobotu do Jíloviště. 

è Tradiční Posvícení
Proběhlo tradiční Posvícení, pořádané v tomto roce obcí ve spo-
lupráci s TJ Jíloviště u fotbalového hřiště. A přálo i počasí!!! Akce
se zúčastnilo odhadem 150 diváků. Posvícením provázel velmi
zdatně a s humorem pan Vladimír Vlach, k poslechu i k tanci hrála
dechovka Otavanka z Horažďovic, cimbálová muzika Štěpána

Hanuše a na večerní
zábavě hudební sku-
pina Statik. Program
obohatilo vystou-
pení dětí z naší jílo-
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višťské mateřské školy. Nechyběly doprovodné stánky s nabíd-
kou vína, burčáku, grilovaného masa a uzenin, cukrové vaty
a perfektní kávy.

Připomněli jsem si rovněž roční výročí od sázení lípy ke 100. výročí
vzniku ČR.

Zpestřením byla výstava dvou historických vozidel, které přivezl
Veterán Klub závodu Zbraslav - Jíloviště. 

Pro děti byl zdarma k dispozici nafukovací hrad, zábavný domeček
dětský svět a malování na obličej.

Tradičně byl dražen obraz Františka Ringo Čecha – Křest E. T., který
jej i osobně podepsal.

Poděkování:
Za obec Jíloviště a za pořádající TJ Jíloviště děkujeme všem spon-
zorům Posvícení za jejich příspěvky, jakož i všem dobrovolníkům,
kteří se na akci podíleli.

OBEC JÍLOVIŠTĚ
CASUS DIRECT MAIL a.s. paní ALICE PAUKOVÁ
FRANTIŠEK RINGO ČECH
HIKO, s.r.o. pan IVAN HILGERT
OKRAŠLOVACÍ SPOLEK JÍLOVIŠTĚ
HUSKY CZ, s.r.o. pan PETR BRŮNA
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
DAVELO, S.R.O. pan JIŘÍ ZIKMUND
TJ JÍLOVIŠTĚ
SPARK - GASTRO SG paní OXANA 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
INTERNET PORTAL CONSULTING CORPORATION
BIG HARD, s.r.o. pan Pepe Sršeň
FARMA KLÍNEC
ANTONÍN CVRČEK

DĚKUJEME SPONZORŮM 
POSVÍCENÍ A TOMBOLY 

JÍLOVIŠŤSKÉHO POSVÍCENÍ 2019:
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è Dokončení opravy kapličky
Dokončili jsme opravu kapličky včetně překladu dlažby směrem
od fasády.

è Traktor pro údržbu v obci
Obec pořídila traktor pro údržbu v obci a to včetně přívěsného
valníku a radlice, kterou budeme v zimě udržovat chodníky
a veřejné prostranství.

è Úprava 
prostoru
před OÚ

V souvislosti
s opravou
fasády OÚ jsme
upravili prostor
kolem úřední
desky, čímž se
ještě vylepšil
vzhled OÚ.

è Nové autobusové zastávky na I4

Pokračujeme v obnově auto-
busových zastávek. Po opravě

první u Cukráku jsme vyměnili dvě již zničené zastávky na silnici I4
(zastávka – Jíloviště - hlavní silnice). Jsou z nerozbitného skla
a věříme, že vydrží dlouho a budou dobře sloužit. V další fázi
vyměníme rovněž zastávky ve Strnadech.



9Zpravodaj obce Jíloviště - říjen 2019

OBEC JÍLOVIŠTĚ

è Povinné mikročipy pro psy od 1. 1. 2020
Dovolujeme si informovat spoluobčany tom, že od 1. 1. 2020
bude muset být každý pes označený mikročipem. Uvádíme
základní fakta o této povinnosti (čerpáme z dostupných médií):

ZÁKLADNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI
Co říká zákon?
Od 1. 1. 2020 bude muset být každý pes označený mikročipem. Pat-
náctimístný kód čipu musí majitel zapsat do očkovacího průkazu
psa. Pokud pes nebude mít čip, bude na něj zákon hledět, jako
kdyby nebyl očkovaný proti vzteklině, byť by ve skutečnosti byl.

Proč je čipování psů nově povinné?
Psi s průkazem původu (PP) a psi cestující z nebo do zahraničí
očkování mít musí, stejně tak i čipování je u nich povinné již nyní.
Víceméně se tedy povinné plošné čipování všech psů stalo pouze
otázkou času. Přijatá novela veterinárního zákona má mj. za cíl
zpřísnit podmínky pro chov psů a tak omezit výskyt množíren. 

Může se odkládání vymstít?
Čipování psa je dlouhodobým opatřením, které má zabránit neka-
lému byznysu - psím množírnám.

Očkování proti vzteklině, které je u nás ze zákona povinné, bude
od 1. 1. 2020 platné pouze tehdy, bude-li pes před provedením
vakcinace označen identifikačním čipem. Orgánem, který bude
pověřen kontrolami povinného čipování psů, bude Státní vete-
rinární správa (SVS). Kontroly budou prováděné jak náhodně (na
základě obdrženého podnětu), tak plánovaně. Plánované kon-
troly se zaměří na chovatele, kteří tuto činnost provádějí na
základě živnostenského oprávnění. Jestliže chovatel neprokáže,
že má jeho pes platné očkování a mikročip, může mu být stano-
vena pokuta ve výši 20 až 100 tisíc korun, podle druhu a roz-
sahu provinění. Dvě třetiny provedených kontrol bývají obvykle
provedeny na základě obdrženého podnětu. 
V Česku je okolo 2 milionů psů. Vzhledem k tomu, že jsme náro-
dem pejskařů, není tento počet psů překvapivý. Část z těchto psů
je již čipována. Čtečky by měly být schopné načíst všechny druhy
čipů od různých dodavatelů po celé Evropě. Ovšem v případě, že
byste si svého psa pořídili například v USA, je třeba pořídit mu
i evropský mikročip. Se čtením amerického mikročipu by měla
nejspíš většina čteček v Evropě problémy.

Vztahuje se to na všechny psy?
Výjimku mají pouze ti, kteří mají jasně čitelné tetování provedené
před 3. 7. 2011.

Kdy je třeba čipovat štěňata?
Pro majitele štěňat platí, že by měli své mazlíčky nechat očipovat
(označit mikročipem) nejpozději v půl roce věku, kdy se provádí
u štěňat první povinné očkování proti vzteklině. Ve většině států je
ale požadováno, aby bylo štěně očipováno již předtím, než jde od
chovatele k novému majiteli. U nás je podle dosud platných před-
pisů povoleno tetování psů nejdříve ve stáří 6 týdnů a čipování od

4 týdnů věku. Celý vrh je vždy čipován, nebo tetován zároveň a po
sobě následujícími čísly.

Kde můžu nechat psa očipovat?
U veterináře. Označení psů mikročipem provádí všichni soukromí
veterinární lékaři, kteří mají oprávnění vykonávat veterinární
léčebnou a preventivní činnost a jsou registrováni u Komory vete-
rinárních lékařů ČR: www.vetkom.cz/seznam-veterinaru

Kolik čip stojí?
Pořizovací cena čipu se pohybuje mezi 120,- až 650,- a závisí na
jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho
aplikaci. Dražší čipy obvykle zahrnují i registraci v některé ze sou-
kromých databází. 

Čip je natolik malý a jeho aplikace tak šetrná, že psa nijak zdra-
votně neohrožuje. Proto se tohoto kroku majitelé domácích maz-
líčků a chovných zvířat nemusejí nikterak obávat. Běžně použí-
vané mikročipy jsou 1 cm dlouhé a 1 mm široké. Aplikace
mikročipu využívaná při označování zvířat se nazývá Radiofrek-
venční identifikace (RFID). Mikročip je naprogramován číselným
kódem, jenž je neopakovatelný a jedinečný. Ke každému čipu
patří jednorázový aplikátor.

Čip je považován jen za pasivní nosič informací. Není pro
zvíře ani pro jeho okolí nebezpečný, neobsahuje žádný zdroj
energie. 
Neobsahuje ani jméno majitele nebo jeho telefonní číslo nebo e-
mail. Mikročip není možné vyhledat přes satelit. Povrch čipu je
upraven tak, aby psovi nezpůsobil problémy. Tělo psa na něj nere-
aguje jako na cizí těleso

Jaká je cena za registraci do databáze?
V Česku je zhruba 10 databází. Za registraci většinou vybírají jed-
norázový poplatek kolem 200,- Kč. Některé firmy ji nabízejí
zdarma, ale většinou jsou propojené s dovozci nebo výrobci čipů
a registrace je u nich zahrnuta v ceně čipu. Registrace je dobro-
volná. Bohužel zatím neexistuje jeden centrální registr čipova-
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ných psů, a tak je většina psů zaregistrována na některém z násle-
dujících registrů:
nNárodní registr majitelů zvířat - www.narodniregistr.cz-

registrace pro mikročipy DataMars s národním kódem a mikro-
čipy LifeChip jsou zdarma, za registraci ostatních typů mikro-
čipů se platí 170,- Kč. Registraci je možné provést online. Člen
celosvětové sítě PETMAXX.com.

nMezinárodní centrální registr zvířat - www.iftaregistr.cz -
v Mezinárodním centrálním registru IFTA je možné provést
registraci psa zdarma a online.

nCentrální evidence zvířat a věcí ČR - www.identifikace.cz - za
registrační poplatek, který pokrývá náklady spojené s registrací
a se zveřejněním údajů, zaplatíte 240,- Kč. Platí pro první rok,
v dalších následujících letech po registraci se již žádný další
poplatek neplatí. Registrace je možná online. Účinné vyhledá-
vání pouze na území ČR. Není členem žádné evropské ani mezi-
národní sítě.

nElektronická evidence zvířat - www.registrmikrocipu.cz -
registraci je možné provést online. Pro uživatele, pro prodejce
čipů a pro veterinární lékaře je registrace zdarma. Kromě základ-
ních údaji o zvířeti je možné přidat fotografii zvířete a vygenero-
vat si registrační ID kartu s údaji o zvířeti a jeho majitel.

nČeský registr zvířat - www.czpetnet.cz - registrace a elektro-
nická identifikace zájmových zvířat v rámci asociace EUROPET-
NET. Umožňuje vystopovat majitele ztraceného zvířete kdekoli
v Evropě. Jednorázový registrační poplatek činí 160,- Kč. Formu-
lář k registraci lze stáhnout na stránkách czpetnet.cz.

nRegistr zvířat BackHome - www.backhome.cz - registrace
mikročipů Backhome zdarma. Registrace pro ostatní mikročipy
200,- Kč. Registrace je možná online. Člen celosvětové sítě PET-
MAXX.com.

nRegistr zvířat, čipů, známek a tetování - www.cipy-
znamky.cz - cena registrace online od 40,- Kč. Zde je možné
zaregistrovat zvíře mimo jiné také pouze na základě známky
vydané obcí.

Kromě Českého registru zájmových zvířat a majitelů, kde je
potřeba provést registraci psa výhradně písemně prostřednictvím
pošty, je možné u ostatních registrů psa zaregistrovat on-line. SVS
sice nezavádí zároveň s povinným očkováním a čipováním i povin-
nost evidovat psa u některého z výše uvedených registrů, ale každý
pes musí mít ve svém pet pasu nebo očkovacím průkazu toto
očkování povinně zapsáno. Zápis provádí veterinární lékař. 

Jaká hrozí pokuta za neoznačení psa čipem?
Až 20 tisíc Kč.

Kdo to bude kontrolovat?
Do domů nebo na zahrady nikdo na náhodné kontroly chodit
nebude. Státní veterinární správa plánuje pro běžné chovatele
kontroly pouze po podnětech.

Proč to stát zavádí?
Ministerstvo zemědělství a veterinární správa mimo jiné argu-

mentují tím, že se ztracený pes díky evidenci snáze dostane
k majiteli. Dále zmiňují, že většina evropských zemí už mikročipy
zavedené má. A rovněž v řadě českých měst je už roky nařizují
místní vyhlášky. Navíc, pokud chce chovatel vycestovat do zahra-
ničí, musí nejen jeho pes, ale i kočka nebo fretka mít čip.

Novela veterinárního zákona - netýká se i vás?
Jedna z nejrozsáhlejších novel veterinárního zákona v jeho histo-
rii nabyla účinnost 1. 11. 2017. Konkrétně se jedná o ZÁKON ze
dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o vete-
rinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.
Výjimku představuje následující ustanovení:
9. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod
čarou č. 65 zní:
Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze
pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém
chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veteri-
nárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu65), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním
provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová
psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zazna-
menáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa
se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem,
který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.
65) Čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12.
června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení
nařízení (ES) č. 998/2003.

è Poděkování
Rádi bychom poděkovali paní Oxaně Smutné za její úsilí k získání
nájemce k provozu prodejny potravin v její Restauraci Spark, která
byla otevřena 18. 9. Domníváme se, že již za první týdny provozu
prodejny jsme my všichni občané Jíloviště mohli ocenit plný
a široký sortiment, dlouhou otevírací dobu, příjemný personál
a především – máme v obci prodejnu potravin a to v menších
obcích opravdu dnes není běžné.

Jsme rádi, že jsme přispěli ke vzniku této ceněné služby v obci
a uvítáme podněty k vylepšení jak provozu, či sortimentu pro-
dejny, které předáme nájemcům.

Otevírací doba Potravin Jíloviště:
Po – Ne 7:00 – 19:00

è Svoz velkoobjemového odpadu
Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční ve dnech 15. – 17. 11.
2019. Kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech: ulice
K Dubíčku, před Obecním úřadem, roh ulic Zenklova a Na Hájensku.

Do velkoobjemového odpadu nepatří: stavební odpad, BIO
odpad a nebezpečný odpad (pneumatiky, barvy, ředidla, elektro-
nika, apod.).

Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 16. 11. 2019 
před hasičskou zbrojnicí od 8.30 – 10.30 hod.
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OBEC JÍLOVIŠTĚ

è ANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ 
– www.jiloviste.cz

Proběhla anketa:
Jak se vám líbí opravená fasáda OÚ? Výsledky ankety:
Líbí 82 %, Hlasů: 18 
Nelíbí 5 %, Hlasů: 1 
Je mi to jedno 14 %, Hlasů: 3 
Celkem hlasů: 22
Z ankety vyplývá, že se většině spoluobčanů nová fasáda líbí.

Probíhá anketa 
Líbí se vám nové autobusové zastávky?
Ano
Ne
Nevyužívám autobusovou dopravu

Hlasování končí 30. 11. 2019, prosíme občany, aby se zúčastnili
ankety, hlasovali a aktivněji se zapojili do hlasování.

Přejeme vám co nejvíce krásných a slunečných podzimních dnů,
které jistě využijete na dokončení prací na vašich zahradách, než
se uloží k zaslouženému zimnímu odpočinku, na který se jistě těší
nejen příroda, ale i my všichni, včetně mě. 

Máte-li cokoliv na srdci, napište mi na: dlouhy@jiloviste.cz
Aktuální informace z obce sledujte i na oficiálním Facebooku Jílo-
viště: www.facebook.com/ObecJiloviste

Vladimír Dlouhý

PROSÍME OBČANY, ABY
se přihlásili k odběru novinek, aktuálních
informací a upozornění prostřednictvím

přiloženého formuláře. Zprávy potom
budou dostávat mailem nebo 

prostřednictvím sms.

ZVONICE 
Zpravodaj obce Jíloviště MK ČR E 12563

Vydává obec Jíloviště

Mediální výbor: 

Ing. Jan Vorel, Libuše Fatková, Ing. Petr Sporer

Uzávěrka příštího čísla: 30. 11. 2019
Grafické zpracování: Mgr. Václav Hraba
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Každý den jsme si opakovali hudební program, neboť děti zpívaly
několik písní na podiu při Posvícení v Jílovišti 21. září 2019. Moc se
jim to povedlo a moc děkujeme všem, kdo se těchto akcí zúčast-
ňují, protože se konají o víkendu. 

Posledním tématem v měsíci září byli Ptáčci. Řekli jsme si, kteří
zůstávají a kteří odlétají do teplých krajin. Vytvořili jsme s dětmi
koláž a ptáčky děti natiskaly ručičkou, domalovaly a nakonec nale-
pily na velký strom. 
Nyní již máme bramborový týden a vyráběli jsme pana Bramboru
a budeme bramborovými tiskátky tiskat korále k pohádce Prin-
ceznička na bále, poztrácela korále a budeme též vyrábět koš se
zeleninou.
V říjnu chystáme výlet do lesa a také polodenní výlet MHD do
Prahy na Petřín. Těšíme se na pěkné podzimní počasí.

Hana Mašková

MŠ Jíloviště
Po krásných a dlouhých prázdninách jsme se v září opět sešli
v naší školce v plném počtu. Předškoláci se již stali školáky a usedli
do školních lavic a my jsme přivítali několik nových dětí. 
Jako první téma jsme měli jejich Adaptaci, aby se seznámily s pra-
vidly a režimem dne ve školce, znaly své celé jméno a svoji značku
v šatně. 
Hned první týden jsme pilně nacvičili několik písniček, které děti
zazpívaly v neděli 8. 9. 2019 odpoledne na Vítání občánků a též
i školáků v Restaurantu Spark.

Další týden jsme si vysvětlovali, kdo je můj kamarád a děti navzá-
jem ve dvojicích namalovaly štětci a temperami jeden druhého.
Starší děti malovaly svůj rodný dům na výstavku k Prázdninovému
malování.
Pak následovalo téma Ovoce. Kromě ukázky různých plodů
a jejich ochutnání jsme zpívali píseň Pepa Červíček a malovali
jsme jablka a hrušky s červíkem. Zpívali jsme i písničku Jablíčka
hruštičky, tančili mazurku Měla babka a Koulelo se koulelo. 
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

městě. Daleko od čistého Severního pólu
poznává lidský svět plný špíny a hluku.
Dostane se také do cirkusu, je uvězněn
v kleci a musí poslouchat ředitele. Ale jak to
v pohádkách bývá, nakonec vše dobře
dopadne a kamarád kocour mu pomůže
vrátit se zpět domů na Severní pól. 
Délka představení: cca 45 minut. 
Srdečně všechny zveme a těšíme se na hoj-
nou účast! Vstup volný.

Zdobení stromečku 
Již tradiční „strojení“ vánočního
stromku u zvoničky – kapličky sv. Flori-
ána bude i letos o první adventní
neděli, která připadá na 1. prosince
2019. Sejdeme se v 16:00 hodin.
Některé ozdůbky použijeme z minulých
let, nové můžete přinést.
Snad nebude taková zima jako minulý
rok.

Za Okrašlovací spolek obce Jíloviště Fatková

Mše svatá
bude celebrována P. J. Dlouhým z Římskokatolické farnosti
v Mníšku pod Brdy v kapličce – zvoničce sv. Floriána v sobotu 
12. října 2019 od 18:00 hodin. 
Den dušičkové pobožnosti na místním hřbitově, která bývá začát-
kem listopadu, bude včas oznámen ve vývěsních skříňkách v obci.

Klubíčko
Prázdninové malování
Klub rodičů a dětí při Okrašlovacím
spolku obce Jíloviště děkuje dětem,
paní ředitelce MŠ Jíloviště Haně Maš-
kové a učitelkám Ivetě Vaňkové a Kris-
týně Šestákové za obrázky, které nama-
lovaly do „Prázdninového malování“. 
Škoda, že jiný obrázek než ze školky
nebyl doručen. Výstavka bude během
října na plotě pana Andrese u zvoničky - kapličky sv. Floriána.

Připravujeme:
Pohádka o ledním medvídkovi - ekopohádka
Představení nejen pro děti přijede sehrát do klubovny hasičské
zbrojnice Divadlo Ančí a Fančí v neděli 13. 10. 2019 od 15:00
hodin.
Pohádka je příběhem ledního medvídka, který neposlouchal
rodiče, a proto ztratil domov. Jako úlovek rybářů se ocitne ve

Okrašlovací spolek obce Jíloviště

In
ze

rc
e
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13. 10. 1951 o půl deváté hod. večerní
Zástupce ONV Praha – jih vysvětlil dnešní situaci zeměděl-
ských podzimních prací a na základě toho bylo usneseno: 
n orba k setí jest 21 ha
n sklizeň brambor 17 ha a zbývá 2 ha
n sklizeň krmné řepy 4 ha, nesklizeno
Rada MNV zajistí, aby měla každý den přehled o těchto pra-
cích, které bude Mašita Josef, předseda JZD hlásit předsedovi
MNV Hudečkovi V., který je bude každý druhý den telefonicky
hlásit na O. N. V. Praha- jih.
n hospodářské stroje jsou plně využity
n pro nedostatek vody pro dobytek musí jeden pár koní stále

tuto vodu dovážet pro potřebu společných stájí
n MNV zajistí potřebnou péči o traktoristy, aby mohli praco-

vati i v noci
n organizovat přes složky NF zajištění pracovních sil na sklizeň

řepy a brambor

27. března 1952 - začátek v 20:30 hod, schůze skončena ve
21 hodin Písní práce.
Pořad jednání veřejné plenární schůze 
1.) Kulturní vložka ČSM Jíloviště
2.) Referát s. Prokeše, zástupce OV KSČ o mezinárodní a vnitřní

politické situaci
3.) Zpráva předsedy o usnesení strany a vlády
4.) Diskuze

7. června 1952, přítomno 12 členů pléna a 33 občanů
Schválení a zavedení nových dávek:
n dávky ze hry v karty a kuželky, povinnost byla dána i do res-

taurace U Cvrčků
n dávky ze psů: - za 1 psa 180,- Kčs

- ze 2 psů 240,- Kčs
- ze 3 psů 360,- Kčs

Schůze byla skončena ve 24 hod.

26. 1. 1954 zasedání M. N. V za účasti zástupců Místní organi-
zace KSČ, SČSP, ČSM, JZD, Požárního sboru, AV-NF a Závodní
organizace KSČ Palac.
n nutnost hřiště apod., aby naše mládež se zapojila do tělový-

chovy

15. 2. 1954 v komunálním podniku pod Lesem, přítomno 11
členů pléna, ostatních občanů 53.
Diskutovalo 6 členů M. N. V., ostatních občanů 14.
n pořídit v obci studně nebo vodovod, aby byly vyřešeny

potíže s nedostatkem vody
n zřízení družstevní prádelny
n vyvážení žumpy v horní části obce od JZD na pole a louky

za mírný poplatek, aby se výkaly nevypouštěly přímo na
cestu

n nedostatečná linka autobusového spojení Jíloviště – Zbra-
slav – Praha. Pracující i školní mládež musí dlouho čekat,
také až 2 – 3 hod. než se vezmou do autobusu

30. 6. 1955 v restauraci Jednoty od 20:30 hod., konec o 23
hodině.
n žňový plán
n žňové hlídky
n projednání brigádnické pomoci s ČSM a patronátním závo-

dem JZD – Chiranou Modřany

27. 5. 1957 – první ustavující schůze, přítomno 13 členů NV, 2
zástupci ONV a 61 občanů.
n předepsaný slib, volba funkcionářů
n ustanovení komisí: 

• zemědělské, pro sledování zemědělské výroby, výkupu
a socializace vesnice

• finančně - rozpočtové, pro sledování plnění příjmů
a výdajů místním výborem

• kulturně – osvětové, pro sledování otázek školských, kul-
tury, osvěty a tělovýchovy

28. srpna 1957 v Hostinci Pod Lesem, začátek o 20 hodině.
n zajistit vodní zdroj pro stavbu kravina
n získání závazků při stavbě vodovodu (ustanovit 12 – 14 dvo-

jic na pochůzky po vsi)
V zápise z pozdější schůze MNV je uvedeno, že celkově tyto
závazky činily 530 běžných metrů výkopu vodovodní trasy, 490
pracovních hodin na zához výkopu, vyzdívání šachtic, betono-
vání, úpravu terénu apod. Tyto závazky byly zhodnoceny část-
kou 60 000,- Kč. Mimo to byla získána pomoc vojenské tech-
nické jednotky se strojem na výkop vodovodního řadu.

Z historie zápisů obecního Zastupitelstva 
Dnešní příspěvek je ze zápisů řádných schůzí Plena obecního zastupitelstva, které byly svolávány jednou za měsíc nebo podle
usnesení plenární schůze jednou za dva měsíce.
Pozvánky musely být doručeny nejpozději 3 dny před schůzí (nyní musí být konání oznámeno nejméně 7 dní před zasedáním).
Zápisy z let padesátých a šedesátých jsou několikastránkové a popisné své době. Zastupitelé řešili převážně problémy s pod-
zimními i jarními zemědělskými pracemi. V obci bylo pouze Jednotné zemědělské družstvo, soukromý sektor zde nebyl.
Do zastupitelstva obce bylo voleno 13 členů, účast občanů bývala proti současnosti hojná. Často byla zasedání navštívena hosty
z nadřízených orgánů ONV Praha – jih nebo KSČ.
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25. září 1957
n ustavení protialkoholní komise
n MJPO byl přidělen automobil značky Fenomen
n MNV Jíloviště obdržel po uplynutí prvního čtvrtletí své čin-

nosti putovní vlajku jako nejlepší MNV v soutěži k 40. výročí
VŘSR

n odměny za sběr mandelinky bramborové

28. 2. 1958 v budově MNV v Jílovišti
n návrh na zřízení mandlu
n převzetí rybníka u myslivny do správy obce
n přípravné práce na stavbu hasičské zbrojnice
n zákaz stanování v obvodu obce Jíloviště
n založení místní pobočky ČČK
n schváleno opatření proti páskovským a chuligánským živ-

lům
n byla podána zpráva, že prodejní doba masa v obci bude

změněna v tom smyslu, že prodej masa v neděli dopoledne
bude zrušen a zavedeny dva prodejní dny v týdnu a to ve
středu a v sobotu odpoledne

30. září 1959
Práce na stavbě požární zbrojnice prováděné v akci „Z“ vyko-
návají se postupně každou sobotu odpoledne a v neděli
členy MJPO, místními občany i některými chataři.
Ze zprávy o hospodaření za rok 1959
Roční úhrn rozpočtových příjmů činil 88 556.86 Kčs
Roční úhrn rozpočtových výdajů činil 63 195.51 Kčs
1960
Pravidelně se konaly oslavy Mezinárodního dne žen. Při
nedostatku píce byla vyhlašována soutěž na získání sena ze
soukromých zahrad, hřišť a strání.
JZD obhospodařovalo 341, 87 ha zemědělské půdy, z toho
301,76 ha orné půdy. Stav skotu kolem 77 kusů, drůbeže
dodáno 970 kg, vajec 24 500 ks.
V komunálních volbách v roce 1960 bylo zvoleno 11
poslanců MNV. Z 260 zapsaných voličů přišlo volit 250
občanů Jíloviště. Sledovalo se sociální složení zastupitelů.
V Jílovišti to bylo:
n 5 dělníků, 3 úředníci, 1 členka JZD, 1 státní zaměstnanec, 

1 v domácnosti.

30. 9. 1960
n založení TJ Sokol Jíloviště
n návrh na změnu trasy nové silnice mimo obec

30. 7. 1961
n zákaz vjezdu do rybníčka u hotelu Palac a zákaz mytí vozů
n projednat s Jednotou a se samoobsluhou nešvar schová-

vání salámu pro televizi a pro tábor pionýrský pod půlt

L. Fatková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka na léto - „Petrův zdar!“
Rybáři Čenošice pořádali v letošním roce dva závody pro děti.
Na jaře 8. 6. 2019 a na podzim. 
28. 9. 2019. Obou se zúčastnila i občanka Jíloviště Rozárka
Kučerová.
První i druhý závod se konal na 1. Všenorské tůni od 8:30 do
12:00 hod.
Vždy se chytalo na jeden prut na plavanou nebo položenou
(muškaření a vláčení nebylo povoleno). 
V povinné výbavě musel být peán a podběrák. Všechny
úlovky se vracely vodě.
V jarní soutěži se Rozárka umístila na bramborovém čtvrtém
místě. 
Během obou závodů bylo pro účastníky zajištěno občer-
stvení. Vítěz získal pohár a oceněn byl i nejmladší účastník. Na
podzim to byla pětiletá holčička, kterou provázela její
maminka. Odměněni však byli všichni malí soutěžící rybáři.
Ceny věnovala organizace Rybáři Černošice a byly různé –
pruty, navijáky, háčky, ale i např. krmení pro ryby apod. 
Akce byly výborně připraveny a pořadatelům patří veliký dík.

Rodina Kučerova

Na břehu tůňky s tatínkem Rudou.

Se svým úlovkem a kamarádkou
Míšou 8. 6. 2019. Odměna byla
bohatá.

S diplomy za účast
29. 9. 2019
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Problémy s přemnoženou černou
zvěří nejen v našem regionu

Na čísle 229 182 se zastavil počet odstřelených kusů divokých
prasat za loňský rok. Dalších 853 kusů škodné zvěře bylo
odchyceno a 3 484 uhynulo. Stále je to však málo. Na každého
zastřeleného divočáka připadnou tři až čtyři, kteří lovcům pro-
klouznou – toto jsou čísla z celostátních statistik. 

V loňském roce jsou počty celkového lovu černé zvěře nejvyšší
v historii. Odloveno bylo o zhruba 70 tisíc kusů víc než před
dvěma lety. Nejvíce kanců bylo zastřeleno v Praze a středních
Čechách: 37 802. 

Podle ministerstva zemědělství ale nemusí tenhle rekord platit
dlouho, už čísla odstřelu za letošní rok by jej mohla překonat.
Podle ministerstva zemědělství je žádoucí, aby odstřel černé
zvěře, která způsobuje značné škody a přenáší nebezpečný
africký mor prasat, stále stoupal. Odstřel přemnožených je
v současné době potřeba ještě zvýšit.

Odhady, kolik žije v Česku divokých prasat, se různí, stejně jako
se liší odhady škody, kterou zvěř způsobuje. Ministerstvo ani
myslivci nemají představu, kolik divokých prasat žije v českých
lesích. Přesný počet u žádného volně žijícího živočicha není
zcela spolehlivě zjistitelný. U tohoto druhu se přesná čísla
nedají ani odhadnout.

Podle Českého statistického úřadu se počty černé zvěře
v lesích s mírnými výkyvy drží zhruba na 60 tisících kusech. Na
„oficiální“ čísla však myslivci i ministerstvo zemědělství hledí
s nedůvěrou. Za relativně objektivní ukazatele vývoje počet-
nosti populace se dá považovat výše lovu.

Podobně lze jen odhadovat, jaké škody divočáci v českých
lesích způsobí. Odhaduje se, že přemnožená zvěř každoročně
způsobí v zemědělství škody za jednu až čtyři miliardy korun.

Škodí hlavně okusováním plodin, ničením mladých stromků,
ale prase jako všežravec loví třeba i mladé chované bažanty.

Mníšecký region
S velkými potížemi s přemnoženou černou zvěří se potýkají
i obce v Mníšeckém regionu. Řadu let se snaží, ve spolupráci
s nadřízenými orgány a především s honebními společenstvy,
najít optimální řešení této situace. Z těchto důvodů vznikl již
v roce 2015 regionální Fond pro podporu odstřelu divokých
prasat, do kterého přispívají obce z celého regionu nemalým
finančním obnosem. Z něj je podle jasných a závazných pravi-
del myslivcům vyplácen příspěvek, tzv. „zástřelné“, a to 200 Kč za
každý odlovený kus černé zvěře. Zástřelné má sloužit jako moti-
vační prvek a příspěvek myslivcům na náklady, které jsou
s odstřelem spojeny. Do účelového fondu mohou přispívat
i právnické a fyzické osoby, firmy i řadoví občané. Budete – li mít
zájem se podílet, číslo účtu fondu je: 35-384901309/0800, ČS,
a. s. Od vzniku účelového fondu bylo honebním společenstvům
vyplaceno celkem 525.200 Kč. V posledním mysliveckém roce
bylo v katastrech obcí Mníšeckého regionu odstřeleno 684 kusů
černé zvěře, 66 kusů uhynulo.

Hrozba pro lidi
Přemnožená černá zvěř ohrožuje i lidi. Každý rok se vyskytují jed-
notlivé případy střetu člověka s prasetem. Obecně lze říci, že
prase divoké nebude na člověka samo od sebe útočit, není-li
zvíře například poraněno, necítí se být ohroženo pobíhajícím
psem, či bachyně právě nemá selata. Je lepší se vyhnout místům,
kde se divoká prasata přes den uchylují k odpočinku a vyhledá-
vají klid. Jedná se většinou o místa s hustým porostem.

Ke zvýšení počtu ulovených prasat přispěl i africký mor. Jde
o nebezpečné a vysoce nakažlivé onemocnění domácích
a divokých prasat, které se loni v červnu poprvé objevilo na
Zlínsku. Šíření se ale podařilo zastavit.
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TJ JÍLOVIŠTĚ

TJ JÍLOVIŠTĚ
Středočeský kraj – SPORT INVEST I. A třída – skupina A

1. kolo so 10. 8. 2019/ 19:00 hod. TJJ - TJ Viktoria Vestec 1 : 3 (0:2)
2. kolo so 17. 8. 2019/17:00 hod. TJJ - SK SPARTAK Příbram 2 : 0 (1:0)
3. kolo so 24. 8. 2019/17:00 hod. SK Votice - TJJ 7 : 1 (4:0)
4. kolo so 31. 8. 2019/17:00 hod. TJJ - TJ Sokol Klecany 0 : 5 (0:2)
5. kolo ne 8. 9. 2019/17:00 hod. TJ Sokol Sedlec - Prčice - TJJ 1 : 2 (0:1)
6. kolo so 14. 9. 2019/16:30 hod. TJJ - TJ Dynamo Nelahozeves 3 : 1 (0:0)
7. kolo so 21. 9. 2019/16:30 hod. SK Doksy - TJJ Doksy 1 : 3 (0:0)
8. kolo so 28. 9. 2019/16:00 hod. TJJ - SK Baník Libušín 1 : 2 (0:2)

Praha – západ, III. třída - skupina A

1. kolo pá 23. 8. 2019/19:00 hod. TJ Jíloviště B - Jesenice B 14 : 2 (7:1)
2. kolo pá 30. 8. 2019/19:00 hod. TJ Jíloviště B - TJ Okrouhlo 3 : 8 (2:4)
3. kolo so 7. 9. 2019/17:00 hod. Sportovní klub Černošice

- TJ Jíloviště B 2 : 3 (1:0)
4. kolo pá 13. 9. 2019/19:00 hod. TJ Jíloviště B - SK Pikovice 10 : 2 (3:1)
5. kolo ne 22. 9. 2019/14:30 hod. FC Jílové B - TJ Jíloviště B 5 : 6 (3:2)
6. kolo pá 27. 9. 2019/19:00 hod. TJ Jíloviště B - 

TJ Slovan Hradištko 6 : 4 (3:3)

BENJAMINI
U15 - Praha – západ, Okresní přebor starších žáků
– skupina B

1. kolo ne 8. 9. 2019/0:00 hod. SK Kazín-Dolní Mokropsy - Všenorský SK/TJ Jíloviště 16 : 0 (7:0)
2. kolo ne 15. 9. 2019/10:00 hod. na hřišti ve Všenorech 

Všenorský SK/TJ Jíloviště - TJ Sokol Tuchoměřice 1 : 8 (0:2)
3. kolo so 21. 9. 2019/10:00 hod. v Libčicích 

FK Dukla Praha, ženy- Všenorský SK/TJ Jíloviště 3 : 0 (1:0)
4. kolo ne 29. 9 2019/10:00 hod. na domácím hřišti ve Všenorech 

Všenorský SK/TJ Jíloviště - TJ Sokol Jeneč/Hostivice 0 : 4 (0:2)

U13 - Praha – západ, Okresní přebor mladších žáků – skupina B

1. kolo so 7. 9. 2019/9:00 hod. v Dobřichovicích 
FK Lety/Dobřichovice - Všenorský SK/TJ Jíloviště 5 : 3 (3:1)
Soupeř měl 15 hráčů na střídání proti našim 3.

2. kolo, so 14. 9. 2019/14:30 hod. Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Dobříč 1940/Nučice 3 :6 (3:3)
3. kolo v neděli 22. 9. 2019 mezi hráči SK Černolice/Mníšek a Všenorský SK/TJ Jíloviště 

nebyl odehrán. Soupeř se omluvil pro vysokou nemocnost 
svých hráčů.

4. kolo, so 28. 9. 2019/14:00 hod. na hřišti Stadionu J. Nekoly st. v Jílovišti
Všenorský SK/TJ Jíloviště - SK Olympie Dolní Břežany 3 : 9 (2:6)

U11 – Praha západ, Okresní přebor starších přípravek - skupina C

1. kolo ne 8. 9. 2019/10:00 hod. v Třebotově
TJ Sokol Choteč/Třebotov - Všenorský SK/TJ Jíloviště 11 : 8 (4:3)

2. kolo so 14. 9. 2019/13:00 hod. na hřišti Stadionu J. Nekoly st. v Jílovišti 
Všenorský SK/TJ Jíloviště -FK Slavoj Řevnice 8 : 7 (3:4)

3. kolo ne 22. 9. 2019/14:00 hod. na fotbalovém hřišti v Dobřichovicích
TJ Sokol Dobřichovice - Všenorský SK/TJ Jíloviště 10 : 12(4:2)

4. kolo náš spojený tým Všenorský SK/TJ Jíloviště nehraje.

U9 – Praha – západ, Okresní přebor mladších přípravek - skupina D

1. kolo v sobotu 7. 9. 2019 se odehrálo na hřišti Stadionu J. Nekoly st. v Jílovišti od 10:00 hod.
TJ Jíloviště - Povltavská fotbalová akademie "A" 6 : 8 (2:5)
TJ Jíloviště - Povltavská fotbalová akademie "B" 3 : 14 (2:5)
Fotbalový klub Mníšek pod Brdy - TJ Jíloviště 10 : 3 (0:0)

2. kolo v sobotu 14. 8. 2019 odjeli hráči do Davle, kde začínala utkání v 9:30 hodin.
TJ Jíloviště - Povltavská fotbalová akademie "A" 6 : 7 (3:4)
TJ Jíloviště - Povltavská fotbalová akademie "B" 1 : 10 (1:5)
Fotbalový klub Mníšek pod Brdy - TJ Jíloviště 11 : 3 (4:1)

3. kolo na fotbalovém hřišti v Mníšku pod Brdy v sobotu 21. 9. 2019 od 10:00 hodin.
TJ Jíloviště - Povltavská fotbalová akademie "A" 1 : 16 (1:7)
TJ Jíloviště - Povltavská fotbalová akademie "B" 1 : 16 (0:6)
Fotbalový klub Mníšek pod Brdy - TJ Jíloviště 18 : 1 (10:0)

4. kolo v sobotu 28. 9. 2019 se začátkem v 9:30 hod. hostilo hřiště ve Štěchovicích.
TJ Jíloviště - Povltavská fotbalová akademie "A" 4 : 4 (2:2)
TJ Jíloviště - Povltavská fotbalová akademie "B" 3 : 7 (1:3)
Fotbalový klub Mníšek pod Brdy - TJ Jíloviště 6 : 4 (4:3)

Podle souteze.fotbal.cz, Fatková
Foto S. Černá

Z turnaje hráčů mladší
přípravky na Jílovišti 
7. 9. 2019.

S trenéry Mirkem Hru-
bým a Michalem
Adamčou.

Odměny pro všechny
hráče, které mají kluci
v taštičkách, zajišťuje
vždy pořadatelský klub.

Všenorský SK/TJ Jíloviště - mladší žáci v Jílovišti 14. 9. 2019
a starší žáci na fotbalovém hřišti v Libčicích před zápasem s dív-

čím týmem FK Dukla Praha v sobotu 21. 9. 2019.
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7. 9. 2019 Veteráni Zbraslav – Jíloviště 
V sobotu 7. 9. se konal 52. ročník Zbraslav – Jíloviště
o Pohár Elišky Junkové.
Náš sbor a jeho členové připravili u hřiště TJ Jíloviště
stánek s občerstvením.
I přes nepříznivé počasí diváci sledovali příjezd vete-
ránů do cílové brány a obdivovali elegantní i sportovní
historická auta.

31. 8. 2019 Oslavy 140.výročí založení
sboru Čisovice

Poslední sobotu v srpnu se členové našeho sboru
zúčastnili oslav 140. výročí založení sboru dobrovol-
ných hasičů v obci Čisovice.

Oslavy začaly slavnostním průvodem a uctěním
památky u pomníku padlých. Za náš sbor předal Jan
Balcárek k výročí 140 let, jubilejní sekeru v dárkové kazetě s věno-
váním. 

Během krásného odpoledne jsme viděli ukázky práce mladých
hasičů, vyprošťování zraněné osoby z havarovaného automobilu,
slaňování a záchranu osoby při kolapsu na laně.

Celý den k poslechu a tanci hrála česká dechovka a od večerních
hodin byla taneční zábava. Občerstvení bylo bohaté, plné grilova-
ných dobrot a dobrého pití.

Sbor dobrovolných hasičů
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HASIČI

22. 9. 2019 Odpoledne s hasiči 
V neděli 22. 9. připravili členové našeho sboru „Odpoledne
s hasiči“. Toto krásné a slunečné odpoledne jsme prožili na hřišti TJ
Jíloviště společně s dětmi a rodiči.

Všichni si mohli projít soutěžní stanoviště s hasičskou tématikou
a nasbírat penízky „jílovišťáky“, za které si pak vybrali krásné ceny
v našem obchůdku.

Pro děti byla připravená obří nafukovací skluzavka, modely aut
a letadlo se sladkým překvapením. Občerstvení bylo připraveno
v podobě milovaného párku v rohlíku a bezinkové limonády.

Pohodové odpoledne si všichni užili a těšíme se na další akce
s hasiči.

Další akce:
neděle 3. 11. 2019 ..................................................... Halloween
sobota 30. 11. 2019 ........................................... Adventní věnce
neděle 1. 12. 2019 ..................... Rozsvícení vánočního stromu
úterý 24. 12. 2019 ................................................. Předpůlnoční
čtvrtek 26. 12. 2019 ................... Vánoční turnaj v ping-pongu
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Jízdní řády autobusů PID
Od 2. září platí nové jízdní řády autobusů. Přinášíme zde souhrnný výpis zastávkových jízdních řádů. U Smíchovského nádraží jsou pro
linku 318 uvedeny odjezdy ze zastávky u odjezdové haly, tedy společné s linkami 317 a 321. Všimněte si, prosím, zejména zkrácení inter-
valu linek 317 a 321 ve večerních a nočních hodinách.

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


