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n Vyklizení vodárny k dalšímu použití (např. pro

budoucí sportoviště)

n Rozšíření veřejného rozhlasu pro oblast Fr. Smo-

líka a Na Hájensku

n Pokračování dostavby veřejného sportoviště

nNákup traktoru a příslušenství pro úklid a údržbu

obce

Obec za poslední rok
Připomeňme si, co se nám podařilo realizovat za

poslední rok: 

è Investiční akce, rekonstrukce, opravy 2018 - 2019:
n Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka – I. etapa

n Stavební povolení pro rekonstrukci ulice Na Hájensku – bude

etapizováno

nOprava fasády a okolí Obecního úřadu

nOprava autobusových zastávek – dřevěné obložení, nátěr

n Výměna dvou nových autobusových zastávek na hlavní silnici

a ve Strnadech

nOprava kapličky včetně přeložení venkovní dlažby

n Instalace bezpečnostních svodidel v ulici Klinecká

n Rozšíření veřejného osvětlení v ulicích: Fr. Smolíka, Na Hájensku

a Lesní

n Proběhly opravy komunikací recyklátem:

l Na Hájensku III l Lesní

l Souběžná l Pode Zděmi

l Lomená l K Trnové

l Za Kapličkou l Polní

Slovo starosty

Obec Jíloviště srdečně zve

všechny spoluobčany 

na slavnostní ohňostroj, 

který se koná 

30. 12. 2019 
od 19 hod.

pod fotbalovým hřištěm.

Spolupořádají

hasiči Jíloviště.

Blížící se Vánoce a začátek nového roku jsou pří-

ležitostí popřát všem nejbližším, přátelům, kole-

gům a spoluobčanům šťastné a spokojené

Vánoce, hodně zdraví, lásky a štěstí v novém

roce. Rovněž je toto období příležitostí bilanco-

vat uplynulý rok. 

AKTUÁLNĚ Z RADNICE A ZE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: 
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èNeinvestiční akce a ostatní
nCeloroční obhajoba nerušení sjezdu na Prahu, autobusových za-

stávek na silnici I. třídy a nesouhlasu se zbudováním paralelní ko-

munikace na Baně, účast v komisi pro přípravu 2. studie firmy

Sagasta

n Výstava v historické hasičské zbrojnici k 700. výročí zmínky o obci

Jíloviště – 

n Schválení plánu rozvoje sportu obce Jíloviště

n Schválení programu rozvoje obce na roky 2019 -2022 s výhle-

dem do roku 2028 

nNová smlouva na provoz a správu veřejného osvětlení na roky

2020 – 2023 s firmou Eltodo

n Spuštění nových Facebookových stránek obce Jíloviště

n Realizace zábradlí pro větší bezpečnost chodců a osazení 5 tru-

hlíků s květinami před cukrárnou

n Připravované a podané žádosti o dotace:

l 2 x na realizaci veřejného sportoviště

l Výstavba nové hasičské zbrojnice

l Rekonstrukce místních komunikací

l Rozšíření a úprava kontejnerových stání tříděného odpadu

nÚčast obce v soutěži Vesnice roku a získání ocenění za udržitel-

nost venkovského rázu obce spojené s mimořádnou dotací

n Pořádání kulturních akcí pro seniory – zájezdy na divadelní před-

stavení

n Podpora místních spolků, hasičů a sportovců

n Ve spolupráci s paní Smutnou znovuobnovení prodejny potravin

v Jílovišti

è Společenské akce s podílem obce
nObecní bál – jubilejní pátý

nHalloween MŠ

nDruhá účast Jíloviště na Hrách bez hranic v Čísovicích

n Šerpování - loučení s prvními nastávajícími školáky v MŠ 

nDětský den při příležitosti Dne dětí
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n 52. ročník závodu historických vozidel Zbraslav – Jíloviště

n Závody mladých hlídek SDH

n Posvícení

n Vítání občánků

n Rozsvícení vánočního stromu

n Slavnostní ohňostroj

nDalší akce jednotlivých spolků, na jejichž činnost obec přispívá

èCo nás čeká v roce
2020:

n Rekonstrukce ulice Zahradní 

n Rozšíření vodovodu a kanalizace v oblasti Fr. Smolíka – II., pří-

padně III. etapa

n Pokračování projektu výstavby nové hasičské zbrojnice

nOprava cisterny vozu SDH

n Realizace volnočasového sportoviště za hřištěm – po etapách

nNávrh projektu prostranství kolem Lípy republiky

n Získání stavebního povolení na akci: Zklidnění dopravy v oblasti

Pražská a Všenorská

n Rozšíření kamerového systému Jíloviště

n Příprava na opravy dalších místních komunikací – projekty ul.

Souběžná a Lomená

n Třetí účast týmu VETERÁNI JÍLOVIŠTĚ na Hrách bez hranic

Rozpočet

è Letošní hospodaření obce skončí v přebytku,
a to především zásluhou:

n získaných dotací na stavby, rekonstrukce a pracovní místa

n efektivním vyhlašováním výběrových řízení

n využívání probační služby k zajištění veřejně prospěšných prací

n přísným dodržováním rozpočtové kázně schváleného rozpočtu

n důsledným vybíráním poplatků a příznivého výběru daní

n úsporných nákupů běžných výdajů porovnáváním nejvýhodněj-

ších cen

V roce 2014 jsme přebírali obec se zůstatkem na účtech 12 mil. Kč,

z toho ovšem bylo 7 mil. určeno jako spoluúčast financování obce

na rekonstrukci ulice Pražská, takže vlastně se zůstatkem 5 mil. Kč.

V současné době máme na účtech obce 10 mil. Kč. 
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èNávrh rozpočtu obce na rok 2020
Návrh rozpočtu byl projednán statutárními zástupci obce, správcem

rozpočtu, účetní obce, finančním výborem a zastupiteli a nyní visí na

Úřední desce. V době, kdy se vám dostane Zvonice do ruky, pro-

běhne jeho projednávání na 9. schůzi zastupitelstva dne 18. 12. 2019.

Rozpočet je navržen jako schodkový s využitím rezerv z minulých

období. Předpokládáme, že budeme rovněž alespoň částečně

úspěšní v získávání dotací a schodek na konci roku 2020 bude vý-

razně nižší. Příkladem může být hospodaření roku 2019, kdy místo

plánovaného schodku 7,1 mil. Kč skončí velmi pravděpodobně

hospodaření přebytkovým rozpočtem.

Nové vyhlášky platné od 1. 1. 2020
Vzhledem ke změnám v legislativě bylo třeba upravit a schválit

nové znění řady obecně závazných vyhlášek. Nejvýznamnější změ-

nou pro občany je

Nová vyhláška obce Jíloviště č. 2/2019, kterou se stanoví

poplatek za komunální odpad na rok 2020

Obec v návaznosti na nově vysoutěžené podmínky likvidace od-

padu firmou AVE, kdy náklady stouply téměř na dvojnásobek, mění

způsob výpočtu poplatku z osoby trvale hlášené na způsob vý-

počtu dle nemovitostí a druhu popelnice. 

Dle nové vyhlášky se bude tedy poplatek vztahovat na nemovitost

určenou k trvalému pobytu, za kterou zaplatí majitel pouze jednu

částku a sice:

Četnost Objem Poznámka sazba
svozů nádoby poplatku 

1 x týdně 110 (120) l za nemovitost 1 700,- Kč
k trvalému pobytu

1 x týdně 240 l za nemovitost 3 400,- Kč
k trvalému pobytu

1 x týdně 1100 l obytný dům 25 000,- Kč
26 x svoz 80 l pytel Svoz pro 850,- Kč

rekreační objekty

Po úhradě poplatku si občané vyzvednou na OÚ samolepku

s kódem, který umístí na popelnici (v případě, že popelnici nemají

samolepku nepotřebují). Na OÚ lze rovněž vyplnit přihlášku k od-

běru komunálního odpadu nebo ke změně velikosti nádoby.

Kdo je poplatníkem komunálního odpadu?

Dle znění Vyhlášky je poplatníkem fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká

komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká

komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlast-

níků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství.

Plátce poplatku poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. 

Takže základní poplatek za komunální odpad na rok 2020 činí

1 700,- Kč, a to pro nemovitost, která používá objem popelnice

110 (120) l. Za komunální odpad platí i nemovitost, která po-

pelnici nepoužívá, protože dle zákona je tvůrcem odpadu.

Z uvedeného vyplývá, že již při počtu dvou občanů Jíloviště, trvale

hlášených v jedné nemovitosti, jsou poplatky stejné jako v letošním

roce, při vyšším počtu trvale hlášených občanů jsou nižší a pro cha-

taře zůstávají stejné. 

Dochází tedy sice k navýšení poplatků za komunální odpad proti

minulým letům, ale smlouva s AVE je na 5 let, takže pokud nedojde

k výraznější inflaci, či změně DPH apod., neměl by se poplatek

v průběhu 5 let zvyšovat. Navíc je nový systém placení poplatku

výhodnější pro trvale přihlášené občany Jíloviště.

Ke snížení poplatku by mohlo dojít v případě, že budeme jako ob-

čané Jíloviště více třídit, a pokud se do systému komunálního od-

padu zapojí i podnikatelé.

è Schválení smlouvy o využití systému zavede-
ného obcí o nakládání s komunálním odpadem
pro právnické a fyzické osoby

V souladu se Zákonem o odpadech je každá právnická osoba nebo

fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají

odpady, považována za původce odpadu a je povinna na likvidaci

tohoto odpadu mít smlouvu s obcí nebo prokázat, jak odpad likvi-

duje. 

Pokud tedy nemá podnikatel uzavřenou smlouvu přímo se svozo-

vou firmou (nebo nedoloží způsob likvidace odpadu), musí uzavřít

smlouvu s obcí, na jejímž základě se může zapojit do systému za-

vedeného obcí. Zapojené subjekty potom mohou odkládat tříděný

odpad do kontejnerů rozmístěných na veřejných prostranstvích

obce – papír, plast, sklo, nápojový karton a další. Cena za využití sy-

stému se sjednává na základě platného schváleného ceníku:

Kategorie Cena (vč. DPH) Komentář

A 500 Kč Základní cena za připojení k systému a využití
nádob na tříděný odpad. Směsný komunální
odpad v minimálním množství. 

B 1700 Kč Cena za připojení k systému obsahuje: využití
nádob na tříděný odpad a vývoz popelnice na
směsný komunální odpad o objemu max. 110
(120) l – 1 x týdně.

C 3400 Kč Cena za připojení k systému obsahuje: využití
nádob na tříděný odpad a vývoz popelnice na
směsný komunální odpad o objemu max. 240 l –
1 x týdně. V případě vývozu více popelnic se
částka násobí jejich počtem.

D 25 000 Kč Cena za připojení k systému obsahuje: využití
nádob na tříděný odpad a vývoz popelnice na
směsný komunální odpad o objemu max. 1100 l
– 1 x týdně. V případě vývozu více popelnic se
částka násobí jejich počtem.



Informace z obce
èRozšíření pruhu pro autobusy na Strako-

nické
Na Strakonické u Lahovického mostu přibyl další pruh

v délce cca 550 m určený pro příměstskou autobusovou

dopravu. Toto opatření zrychlí až o 15 min. dopravu na

Smíchovské nádraží.

èPřipomínka 30. výročí svobody
Obec Jíloviště si symbolicky připomněla 30. výročí svo-

body v ČR symbolickým zvoněním v Kapličce dne 17. 11.

2019 v 17.11 h a připojila se tak k celorepublikové akci 

kostelů v ČR. 

Děkujeme panu Kučerovi, který obětavě zvonění v neděli

zajistil.

èNová provozní doba
Pošty Partner

Na základě požadavků občanů Jílo-

viště, Trnové i Klínce, jsme změnili

provozní dobu Pošty Partner (prav-

děpodobně od února 2020) takto:
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Pro běžného podnikatele (OSVČ) to tedy

znamená, že uzavře s obcí smlouvu a za-

platí 500,- Kč za rok a bude moci využívat

svojí popelnici jako vlastník nemovitosti.

Podnikatelé (cca 220) budou osloveni dopi-

sem, zda se hodlají zapojit do využití sy-

stému zavedeného obcí o nakládání

s komunálním odpadem. Následně s nimi

bude uzavřena smlouva nebo podnikatelé

prokáží, jakým způsobem odpad z podni-

kání likvidují.

Vyšli jsme tak vstříc požadavkům na

možnost ranní a pozdější možnosti náv-

štěvy pošty. Věříme, že tato úprava zlepší

komfort služeb Pošty Partner. Počítáme s

přechodnou dobou úpravy otevírací

doby, cca půl roku. Pokud se osvědčí, ne-

chali bychom nadále.

Samozřejmě uvítáme připomínky, návrhy. 
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èProvozní doba OÚ o Vánocích 2019 
Oznamujeme aktuální provozní dobu obecního úřadu o Váno-

cích 2019:

20. 12. zavřeno

23. 12. zavřeno

27. 12. zavřeno

30. 12. zavřeno

31. 12. zavřeno

2. 1. otevřeno

èProvozní doba MŠ a Pošty Partner o Vánocích
2019

Dovolujeme si upozornit občany a rodiče na uzavření MŠ Jíloviště

v době vánočních prázdnin od 

21. 12. do 1. 1. Prvním dnem otevření po novém roce bude 

2. 1. 2020

Pošta Partner bude otevřena v obvyklou otevírací dobu s výjimkou

dne 31. 12. 2019, kdy bude otevřeno pouze do 11:00 hod.

èProběhlo rozsvícení vánočního stromu v Jílovišti
Letos jsme 1. 12. - na 1. adventní neděli rozsvítili tradiční vánoční

strom u hasičské zbrojnice. Počasí nám letos přálo a přišlo cca 100

spoluobčanů, pro které byl připraven program dětí z MŠ Jíloviště 

a tradiční občerstvení.

Po projevu starosty obce děti z MŠ pod dohledem svých učitelek,

zazpívaly vánoční koledy a pak již byl vánoční strom slavnostně

rozsvícen.

Za pořádání povedené akce bychom rádi poděkovali SDH Jíloviště,

MŠ Jíloviště a zvlášť paní Kortánové a její Cukrárně -
pekárně STÁŇA za dodání koláčků, preclíků a spousty dal-

ších laskomin jako sponzorský dar. Všem moc chutnalo.

OBECNÍ ÚŘAD I JÁ OSOBNĚ MOC GRATULUJEME 

PANÍ KORTÁNOVÉ A CUKRÁRNĚ STÁŇA K ZÍSKÁNÍ:

„Ocenění za vynikající kvalitu prokázanou v soutěži 

Diamantové ligy kvality“.

è6. Obecní bál
Obecní úřad si vás s potěšením dovoluje srdečně pozvat na již 6.

Obecní bál Jíloviště, který se bude konat 15. 2. 2019 v Restauraci

Spark. Lístky jsou již v předprodeji na

obecním úřadě. Můžete očekávat

hudbu k tanci i k poslechu, předtan-

čení a jako tradičně bohatou tom-

bolu.

èDěti z MŠ navštívily v maskách OÚ
Děti a jejich paní učitelky z MŠ v rámci Halloweenu dorazily na

obecní úřad

a řádně nás 

vyděsily…

Pro jistotu jsme je

podarovali paml-

skem a popřáli další

strašidelnou pouť

obcí…

èOprava zastávek a nové autobusové zastávky ve
Strnadech

Po letech jsme přikročili k avizovanému kroku z našeho progra-

mového prohlášení a sice k výměně našich ostudných zastávek

ve Strnadech. Součástí

výměny bylo i zabezpe-

čení místa zábradlím.

Opraveny byly rovněž

další zastávky na hlavní

ulici.
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èOpravy dalších komunikací v obci
Proběhly opravy dalších komunikací v Jílovišti:

n Lesní n K Trnové

n Pode Zděmi n Za Kapličkou

è ANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ 
– www.jiloviste.cz

Byla ukončena anketa „Autobusové zastávky v Jílovišti“

Otázka „Kterou autobusovou zastávku nejvíce v Jílovišti využí-

váte?“ (anketa proběhla v období od 25. 10. 2019 – 10. 12. 2019)

Výsledky:
Jíloviště, Cukrák: ........................................................................................ 23
Jíloviště, hlavní silnice: ............................................................................ 39
Jíloviště (obec): .......................................................................................... 62
Jíloviště, u mostu: ..................................................................................... 42
Jíloviště, trnová rozcestí: ........................................................................... 9
Jinou v Jílovišti: ............................................................................................ 1
Nevyužívám příměstskou autobusovou dopravu: ........................ 1

Celkem hlasujících: ............................................................ 177

Probíhá anketa 
Jste spokojeni s prací zastupitelstva pro občany a obec za 1 rok ?

Ano Ne Nevím

Prosím hlasujte do 31. 1. 2020

Vážení spoluobčané, přeji vám šťastné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví a štěstí v novém roce a splnění všech osobních i pra-

covních přání. Zároveň Vám děkuji za vaši přízeň a podporu, za tu

bych chtěl rovněž poděkovat všem zastupitelům, sponzorům veřej-

ných akcí, dobrovolníkům, spolkům, zkrátka všem, kteří se podíleli na

zvelebování a zlepšování našeho Jíloviště v tomto roce. 

Těšíme se na setkání s vámi při letošním tradičním obecním

ohňostroji dne 30. 12. 2019 od 19 hod. na hřišti.

Vladimír Dlouhý, starosta

Prosba na závěr roku

PROSÍME OBČANY
aby omezili používání zábavné pyrotech-
niky spojené s oslavou konce roku a měli
ohled na sousedy, domácí i divoce žijící

zvířata. Několik vteřin neopatrnosti může 
zcela změnit váš život i život lidí 

ve vašem okolí.

ZVONICE 
Zpravodaj obce Jíloviště

MK ČR E 12563

Vydává obec Jíloviště

Mediální výbor: 

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

Uzávěrka příštího čísla: 
31. 1. 2020

Grafické zpracování: 
Mgr. Václav Hraba
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Z OBCE

1) Místní poplatek za provoz systému shromažd'ovaní, sběru, přepravy,

třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů ve výši:

n 1 700,- Kč za nemovitost určenou k trvalému pobytu bez popel-

nice nebo s popelnicí 110 (120) l a kalendářní rok

n 3 400,- Kč za nemovitost určenou k trvalému pobytu s popelnicí

240 l a kalendářní rok

n 25 000,- Kč za obytný dům s popelnicí 1100 l a na kalendářní rok

n 850,- Kč pro rekreační objekty

2) Sazby poplatku ze psů činí ročně:

a) 250,- Kč za prvního psa

b) 375,- Kč za druhého a každého dalšího psa

c) 70,- Kč za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,

starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho

jediným zdrojem příjmu a nebo poživatel sirotčího důchodu

d) 100,- Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je

osoba, uvedená v písmenu c) 

Poplatky uhrad'te nejpozdeji do 30. 4. 2020:
n poštovní poukázkou, která je k vyzvednutí na OÚ Jílo-

viště

n hotově do pokladny správce poplatku na OÚ Jíloviště

n bezhotovostním převodem na běžný účet obce 

č.: 4309731379/0800 u Českés pořitelny, a. s., 

variabilní symbol u poplatku za komunalní odpad

1340XXX (chataři 13405XXX) a poplatku ze psů

1341XXX (místo X doplňte své číslo popisné, cha-

taři číslo evidenční). Vždy u bankovních převodů

uveďte do zprávy příjemce jméno a příjmení plátce.

V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na OÚ Jíloviště,

telefon 257 730 274, nebo můžete využít kontaktní for-

mulář na 

www.jiloviste.cz

Děkujeme - Váš obecní úřad

Vážení spoluobčané, nezapomeňte prosím 
na své poplatkové povinnosti v roce 2020

Vánoce 2019
Předvánoční a vánoční bohoslužby 

a koncerty v nejbližších kostelích

Zbraslav: 24. 12. mše sv. v 16 h a půlnoční ve 24 h se sbo-

rem Coro di Aula Regia

25. 12. mše sv. v 11 h se sborem Coro di Aula

Regia

Jíloviště: 24. 12. od 23 h koledy v kapličce

Mníšek pod Brdy: 

17. 12. od 18 h koncert ZUŠ Řevnice

19. 12. od 17 h Benefiční koncert pro Domov

seniorů Mníšek

25. 12. od 16 h koncert Česká mše vánoční 

J. J. Ryby 

Líšnice: 13. 12. od 18 h koncert ZŠ Líšnice

26. 12. od 10.30 h Česká mše vánoční J. J. Ryby 

Velká Chuchle:

4. 1. od 15 h Česká mše vánoční J. J. Ryby

Přehled všech akcí naleznete na stránkách 

www.krestanskevanoce.cz

Otevírací doba restauračních zařízení v Jílovišti
během vánočních svátků 2019–20

Palace Cinema

23. 12. – 26. 12. zavřeno

27. 12.  – 30. 12. otevřeno

31. 12. otevřeno do 19 hod.

1. 1. otevřeno

Spark

23. 12. otevřeno

24. 12. zavřeno

25. 12. zavřeno

26. 12. otevřeno

Tradiční turnaj ve stolním 

tenisu( dospělí)

30. 12.  od 11.00 hod. 

Předsilvestrovské menu

30. 12. 2019 od 20.00 hod do...

Predsilvestrovská zábava

31. 12. zavřeno

1. 1. otevřeno

Potraviny Spark

Otevřeno stále 7 -19 hod.

Cukrárna Stáňa

23. 12. je poslední možnost

nákupu

24. – 26. 12.   z a v ř e n o

27. – 30. 12.  od  6:00 – 18:00 h

31.  12. od 6:00 – 16:00 hodin 

1. 1. 2020   z a v ř e n o 

Pod Lesem

23. – 26. 12. zavřeno

27. – 29. 12. otevřeno

30. 12. zavřeno

31. 12. otevřeno, Silvestr, 

půlnoční přípitek

zdarma

1.– 2. 1. 2020 zavřeno

Motorest

23. 12. – 4. 1. 2020 zavřeno
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PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
V říjnu jsme začínali tématem „Na poli“. Probírali jsme druhy zele-

niny, správně ji pojmenovávali, říkali si, jakou má chuť, barvu a jak

se např. pěstují brambory a co z nich můžeme uvařit - např. bram-

boračku. A měli jsme bramborový týden. Vyrobili jsme pana Bram-

boru, tančili Kopu, kopu brambory a učili se básničku Brambora

a závora.

Další podzimní téma - "Les". Podle obrázků jsme zjišťovali, kdo tam

žije, co v lese roste a vyrazili jsme na tematickou vycházku do lesa

na Bučinu. Viděli jsme i houby a děti si v lese stavěly domečky pro

skřítky. Prohlédli jsme si jehličnaté a listnaté stromy.

Přijelo také divadlo Zvoneček s pohádkou O ZAKLETÉM LESE. Na-

konec starší děti výtvarně ztvárnily les i se zvířátky. 

Sledovali jsme i přírodu, jak se mění, a barvy podzimu. V úterý 

29. listopadu 2019 jsme si na polodenním výletě prohlédli na

vlastní oči Petřín. Vyjeli jsme lanovkou na jeho vrchol a sledovali

i krásy našeho hlavního města. Ukázali jsme si Pražský hrad, řeku

Vltavu a poté šli na prohlídku do hvězdárny, kde děti zhlédly krátký

film „Jak putuje sluníčko“. Pak jsme šli po schodech nahoru k veli-

kému dalekohledu, kde jsme mohli sluníčko pozorovat. Nakonec

nám byla otevřena celá kopule hvězdárny. 

Ve čtvrtek 31. listopadu 2019 přišly děti ve strašidelných maskách

na disko - Bubáci a strašidla a protančily Halloween (anglosaský li-

dový svátek, který se rozvinul v Irsku na základě zvyků oslavy

svátku Všech svatých). Probíhaly také různé soutěže a za koledou

navštívily i úřadovnu obce. Tradiční pořekadlo je „Koledu, nebo vám

něco provedu“.

„LISTOPAD, LISTOPAD, lísteček nám na dlaň spad….“

Různými výtvarnými technikami jsme vytvářeli listy, zapouštěli ba-

revné tuše do klovatiny, tiskli jsme temperami a též tiskařskými bar-

vami s válečkem.

Vyrobili jsme broučky a jako každý rok je uspávali a poslali jsme je

spát až do jara.

A již přišly na řadu Pohádky a Pohádkové postavy. Četli jsme si po-

hádky s dějem odehrávajícím se v lese, které jsme dramatizovali

s dětmi, např. Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Budulínek

a podobné. V pátek 22. listopadu 2019 přijelo do školky divadlo

s pohádkou PUTOVÁNÍ ZA ŠŤASTNOU HVĚZDOU. 

Již celý listopad jsme s dětmi nacvičovali koledy, které zazpívaly

v neděli 1. prosince 2019 o prvním adventu u rozsvěcení vánočního

stromu na Jílovišti. Ochotní rodiče a paní učitelky ještě přijali po-

zvání k účinkování u podobné akce v sousední Trnové.

Blíží se nám Mikuláš, Čert a Anděl, výlet na Betlémy na Karlštejn

a Muzeum Karlova mostu s Betlémem a s paroplavbou, ale o tom

zase příště. Hana Mašková
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Okrašlovací spolek obce Jíloviště
Mše svatá
byla celebrována P. J. Dlouhým z Římskokatolické farnosti v Mníšku

pod Brdy v kapličce – zvoničce sv. Floriána v sobotu 23. listopadu

2019 od 18:00 hodin. P. J. Dlouhý vyzval přítomné, aby se ve středu

27. listopadu 2019 připojili k tichému modlitebnímu setkání za

všechny, kdo jsou pronásledováni pro víru a svobodu. 

Červenou středu (Red Wednesday) organizovala Křesťanská mezi-

národní solidarita (CSI - Christian Solidarity International). Znakem

této události bylo rozsvícené červené světlo – svíčka, červené na-

svícení sakrální budovy - v Mníšku pod Brdy to byl kostel sv. Václava.

Červená barva je symbolem krve trpících – světlo zase nadějí

v temnotách. Akce se zrodila ve Velké Británii roku 2016 a v ČR pro-

běhla poprvé 28. listopadu 2018.

V sobotu 2. listopadu 2019 přišlo několik občanů a P. J. Dlouhý na

místní hřbitov, aby vzpomenuli všechny věrné zesnulé a věnovali

jim společnou modlitbu.

Prosincová bohoslužba bude v sobotu 21. prosince 2019 od 18:00

hodin v kapličce-zvoničce sv. Floriána.

Tříkrálová sbírka 
bude probíhat v ČR od 1. do 14. ledna 2019.

I v Jílovišti chceme dodržet započatou tradici

a zapojit se aktivně opět pátečním Tříkrálovým

koncertem 3. ledna 2020 a následnou koledou,

která se poprvé konala v lednu 2016. Uvítáme zájemce, kteří mají

chuť jít v Jílovišti v sobotu 4. 1. nebo neděli 5. 1. 2020 koledovat.

Na věku nezáleží, ani na bydlišti, důležité je nadšení a chuť se za-

pojit. Koordinátorem Tříkrálové sbírky v Jílovišti je pan R. Kučera,

u kterého se mohou zájemci přihlásit. Možná dorazí koledníci

i k vám. Dají vám příležitost podat pomocnou ruku a nabízejí oby-

čejné lidské setkání s lidmi, kteří vám popřejí hezký nový rok.

„Být koledníkem znamená překonat sám sebe, ve chladném počasí

nachodit několik kilometrů, mít odvahu oslovit člověka a přede-

vším mít schopnost předat radost a potěšit a vzájemně se obdaro-

vat. Odměnou je pak dobrý pocit, že jsi udělal něco nesobeckého

pro ostatní.“ Převzato z www.trikralovasbirka.cz

Klubíčko

Pohádka o ledním medvídkovi 
Představení, které sehrálo v neděli 13. 10. 2019 v klubovně hasičské

zbrojnice Divadlo Anči a Fanči bylo hojně navštíveno malými i vel-

kými diváky. 

Do příběhu malého medvídka se aktivně zapojovaly nejen děti, ale

závěrečný pozdrav se podařil i rodičům.

Zdobení perníčků
Již pošesté jsme se sešli v neděli 24. listopadu 2019 v klubovně ha-

sičské zbrojnice, aby si děti vyzkoušely zdobení vánočních per-

níčků. Členky spolku napekly nejrůznější tvary a připravily

cukrovou polevu. Některé děti i maminky byly moc šikovné a děv-

čátka i chlapci si hrdě odnášeli své výtvory domů. Nechybělo ani

nezbytné ochutnávání.

Zdobení stromečku 
Na již tradiční „strojení“ vánočního

stromku u zvoničky – kapličky sv. Flori-

ána o první adventní neděli 1. prosince

2019 přišly děti, které dobře dosáhly na

stromek menší než minulý rok. Zároveň

jsme připevnili na plot pana Andrese

i obrázky, malované dětmi z MŠ Jílo-

viště na téma: „Jíloviště, náš domov“. 

Připravujeme:
Tříkrálový koncert – v pátek 3. ledna 2020 od 18:00 hodin.

Tříkrálovou sbírku – sobota 4. a neděle 5. ledna 2020.

Balónkový Diskokarneval – termín bude upřesněn

Jarní divadelní představení.

Děkujeme všem, kdo nám v činnosti pomáhají, a těšíme se na

další setkání. Za Okrašlovací spolek obce Jíloviště Fatková

Přejeme vám po roce krásné klidné Vánoce,
aby letos ještě lepší byly a do
nového roku se překulily. Pocit
klidu a míru ať dodává všem
stále zdraví a sílu.
Nikdy neztraťte naději a ať své
blízké vidíte častěji!
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Z historie zápisů obecního zastupitelstva

„ Na základě soc. průzkumu, který uskutečnili poslanci MNV ve
všech částech obce byl předložen návrh ke schválení dezinte-
grace obce. Jíloviště s počtem obyvatel 455, dotazovaných ob-
čanů starších 18 let 234, z tohoto počtu se vyjádřilo 190
občanů, t. j. 81,2 %, k rozdělení obce.
Klínec s počtem obyvatel 355, dotazovaných občanů starších 18
let 250, z tohoto počtu se vyjádřilo 230 k rozdělení, t. j. 92 %.
Trnová 98 obyvatel, 78 dotazovaných občanů starších 18 let,
z tohoto počtu se vyjádřilo 53 k dělení obcí, t. j. 87,6 %.
Z celkového počtu 26 poslanců hlasovalo všech 20 přítomných
pro dělení obcí.
Plenární zasedání schválilo dezintegraci obcí a jejich rozdělení
do tří částí – Jíloviště, Klínec, Trnová.“
Toto plenární zasedání také vzalo na vědomí zaslání přihlášky do
Svazu měst a obcí.
Název spojených obcí byl MNV Jíloviště. Pokud se konala plenární
zasedání v Klínci nebo Trnové, byla doprava občanů zajištěna auto-
busy. V Trnové si obyvatelé zřídili Občanský výbor, zřejmě jako pod-
půrný orgán.
Zajímavé byly poznámky v dokumentech ONV P-z o účasti občanů
na plenárních zasedáních:
n 19. 2. 1972 – 52 občanů, 14 poslanců
n 13. 3. 1972 v Trnové – 29 občanů, 15 poslanců
n 24. 3. 1972 – 65 občanů, 15 poslanců
n 11. 8. 1972 – 57 občanů, 12 poslanců
n 10. 11. 1972 – 78 občanů, 15 poslanců, 15 diskutujících

Rada MNV, užší výběr poslanců řešila:
7. července 1972 – Rada se usnáší, aby každý člen Rady nej-

méně jednou za 14 dnů kromě schůze své
komise navštívil úřadovnu MNV, aby tak
byli členové Rady informováni o aktuálních
věcech v řízení. Schůze rady budou každou
první a třetí středu v měsíci

18. října 1972 - Rada se usnáší od ledna 1973 zavést poplatky
ze psů, dále poplatky hřbitovní a dávky ze
zábav a tombol.

1. listopadu 1972 – jednání o spolupráci se zástupci podniků
v Jílovišti

n Státní statek Zbraslav n Jednota LSD
n VÚLHM Strnady n Televize
n Ústřední rada družstev n Institut řízení

Příspěvek z historie zápisů rady a pléna MNV Jíloviště z let sedmdesátých a osmdesátých je již posledním nahlédnutím do práce
minulých zastupitelstev. Na některé dokumenty z další doby se již vztahuje 30letá lhůta ochrany údajů.
V oblastním archivu v Dobřichovicích je z tohoto období jen několik psacím strojem popsaných listů. Většina zápisů, ze kterých
jsem čerpala, je z fondu ONV Praha – západ, kam měly obecní úřady povinnost kopie všech dokumentů zasílat. 
1964 – 1979 byla naše obec spojena se sousední Trnovou a pak se připojil i Klínec. Toto spojení trvalo až do roku 1990, kdy Zápis
z plenárního zasedání č. 1/90 ze dne 27. února 1990 uvádí:

6. prosince 1972 - Vzhledem k tomu, že není možno v sou-
časné době nikde sehnat tašky na pokrytí
staré požární zbrojnice, usnáší se Rada po-
krýt střechu vlnitým plechem.

19. ledna 1989 - přijat socialistický závazek 1170/88 – výstavba
kanalizace v Jílovišti

Ze Zápisů zasedání pléna MNV Jíloviště 
26. 3. 1970 v Jílovišti, začátek v 19:00 hodin, konec ve 20:50
hodin
n konstatováno, že je nutné postavit v Jílovišti dvě autobusové

čekárny a další 2 na zastávce Trnová. P. Cicvárek doporučuje
postavit čekárny i u televizní vysílačky.

12. 2. 1971 v pohostinství Pod lesem, přítomno 9 poslanců a 75
občanů (z diskuze)
n stížnosti na špatné zásobení v místní prodejně Jednota
n stížnosti na nevyhovující docházku lékařů na zdravotní stanici

Klínec
n stížnosti na znečisťování vozovky dopravou Státního statku
n stížnosti na zrušení veřejné tel. hovorny - po 15:00 hod. za-

vřená pošta

28. 5. 1971 v restauraci „Pod lesem“, zahájení v 20:15hod., konec
21:50 hod.
n zamýšlená kanalizace pro splašky z rod. domů se v Jílovišti

zatím budovat nebude, protože ONV P-z na toto značně ná-
kladné zařízení nemá dostatek fin. prostředků a mnoho daleko
větších obcí, než je naše, také kanalizaci dosud nemá. Vybudo-
vána bude tedy také jen kanalizace na odvod povrchové vody.

11. 8. 1972 
n navázat jednání s institucemi, které mají zájem na čistotě

v okolí odpočívadla na Cukráku, a vyzvat je, aby pomohly vy-
bavit toto odpočívadlo potřebným hygienickým zařízením

n dotaz, jak vypadá jednání o povltavské komunikaci, t. j. o vy-
budování silnice Trnová – Měchenice

n předseda MNV seznámil občany se zamýšlenou výstavbou ob-
chodního střediska

10. 12. 1986 v 19:00 hodin v sále restaurace v Klínci. Doprava
zajištěna v 19:00 hodin z Jíloviště, v 19:15 z Trnové
n směny NF, s. Marek připravit soupis prací včetně materiálu,

které by přicházely v úvahu v rámci brig. činnosti
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Z OBCE

n žádost o prodloužení loveckého lístku s. Ant. Marka
n žádost TJ Jíloviště o povolení spol. plesu dne 17. 1. 1987. Rada

projednala a povoluje současně s prodloužením uzavírací
doby. 

Vyjádření k žádosti TJ Jíloviště o povolení hudebních večerů (disko-
ték) Rada odložila do doby obdržení nových směrnic.

Prvními komunálními volbami po sametové revoluci 23. a 24. listo-
padu 1990 se začala odvíjet úplně jiná historie práce zastupitelstva
v obci.
Šlo o první komunální volby konané v Československu po zrušení
systému místních národních výborů, místo nichž se volila zastupi-
telstva měst a obcí. Okresní národní výbory a krajské národní vý-
bory coby zastupitelské samosprávné orgány byly zrušeny bez
náhrady. L. Fatková

Křest bohyně lovu Diany
Přestože dřevěná socha Diany je v lese za Há-

jenskem již více než rok, připravilo u ní v so-

botu 30. listopadu 2019 odpoledne vedení

Lesů Jíloviště malou mysliveckou slavnost. Po

poslední listopadové naháňce se zde sešlo

společenství myslivců i honců, aby zakončilo

loveckou akci slavnostním výřadem na počest

ulovené zvěře. Při té příležitosti došlo i k pokř-

tění dřevěné sochy. Přítomen byl také jeden

z tvůrců Diany pan Bím ze Všenor. 

Důstojnost chvíle umocnili trubači nejen svým

troubením, ale i zpěvem.

Jílovišťští lesní hospodáři nad slovenou
zvěří -  2x mufloní, 3 x černá, 3 lišky
a křest bohyně lovu Diany.



Halloween
V neděli 3. 11. jsme se sešli s dětmi a rodiči na tradičním

„Halloweenském odpoledni“ v naší hasičské zbrojnici.

Tradice „Halloweenu“ jsou v anglosaských zemích staré

stovky let. Původně keltský svátek probíhal poslední den

v keltském roce, tj. 31. října. Dnes je tento svátek spojo-

ván s nadpřirozenými silami a je považován i za nejstraš-

livější den v roce. Za symboly tohoto svátku jsou považováni

netopýři, černé kočky, pavouci, strašidla a také svítilny z vydlabané

dýně, které se na noc rozsvěcují.

Děti v klubovně hasičské zbrojnice dlabaly dýně a vytvářely různé

strašidelné obličeje, do kterých dávaly zapálené čajové svíčky a sví-

tící dýně pak pohádkově zářily do podzimního večera a noci.

Letos nám přálo i počasí na lampiónový průvod. Děti si rozsvítily

své lampióny a procházkou jsme všichni šli od hasičské zbrojnice

Zahradní a Lipovou ulicí zpět k hasičské zbrojnici.

Děti i rodiče si halloweenské odpoledne užili a domů si odnesli vy-

dlabané dýně a zážitky z procházky s lampióny po vesnici.

Adventní věnce
V sobotu 30. 11. se v hasičské zbrojnici konala „Tradiční

výroba adventních věnců a vánočních dekorací“.

Adventním věncem si připomínáme advent, tedy křes-

ťanskou tradici příprav a radostného očekávání pří-

chodu Ježíše Krista. Každou neděli před Štědrým dnem

na adventním věnci zapalujeme jednu ze čtyř svíček.

Dospělí i děti tvořili své adventní věnce a dekorace v teple hasičské

zbrojnice a vůně jehličí a perníčků připomínala krásné období

Vánoc.

Každý si vyrobil a ozdobil věnec podle svých představ a fantazii se

meze nekladly, některé dekorace hrály všemi barvami a různými

tvary. Fotky mluví za vše.
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Sbor dobrovolných hasičů



Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli 1. 12. se před hasičskou zbrojnicí konala již

několik let tradiční akce „Rozsvícení vánočního stromu“.

Členové našeho sboru připravili stánek s teplými nápoji pro do-

spělé i děti. Pekárna Stáňa napekla vánoční cukroví k ochutnání

a celou akci provázela vánoční atmosféra.

Děti z Mateřské školy Jíloviště měly své vystoupení a zazpívaly vá-

noční koledy.

Akce se až na malé drobnosti vydařila a děkujeme všem za pomoc

a vytvoření vánoční nálady v tomto krásném období.

Další akce SDH:
24. 12. 2019 od 23 h „Předpůlnoční setkání“ u kapličky sv. Floriána

26. 12. 2019 od 10 h „Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise“

v sále Restaurace Spark

18. 1. 2020 od 17 h  „Výroční valná hromada SDH Jíloviště“ v sále

Restaurace Spark

15Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2019
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16

ZVONICE

Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2019

Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,

rádi bychom se omluvili za nedostatky vzniklé během akce,

kterou pořádá Sbor dobrovolných hasičů Jíloviště ve spolu-

práci s obecním úřadem. Tímto bychom i rádi uvedli na pra-

vou míru různé konspirace, úvahy, výmysly a pomluvy, které

po naší obci kolují a ubližují především lidem, kteří se podílejí

na pořádání této akce a snaží se do toho dát vše, aby se akce

povedla. 

Rozsvícení vánočního stromu u hasičské zbrojnice, doplněné

krátkým doprovodným programem, je v naší obci dlouholetá

tradice. Bohužel i při těchto akcích dochází k nenadálým udá-

lostem, které člověk nečeká ani neplánuje.

Při této akci se stalo tradicí i vystoupení živého betlému a dětí

z mateřské školky. Bohužel se v letošním roce i přes mediali-

zaci na plakátech a v obecním rozhlase živý betlém nekonal!

I když bylo vše předjednáno, byl nám 30. listopadu ve večer-

ních hodinách na akci výroby adventních věnců, pořádané

sborem dobrovolných hasičů, odřeknut. Během jednoho ne-

celého dne nebylo v našich silách provést náhradu. Bohužel,

ani druhá část doprovodného programu nepatřila zrovna

mezi ty povedené. Od vedení mateřské školky nám byly na

poslední chvíli předány mediální nosiče, ze kterých nebylo

možné vzhledem ke špatnému formátu přehrát melodie

koled, potřebných k vystoupení dětí. Ani tento technický

problém nebylo možné vyřešit během pár minut. Věříme, že

v příštím roce bude průběh této akce bez větších problémů

ke spokojenosti všech.

Sbor dobrovolných hasičů Jíloviště

OMLUVA

TURISTICKÝ ODDÍL
Za turistický oddíl přejeme všem hezké Vánoce

a v roce 2020 nejen na výletech jasné nebe 
nad hlavou. Janza a Irča
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INFORMACE

Otevírací doba o svátcích:  

23. 12 - 25. 12 - ZAVŘENO

26. 12- 29. 12 OTEVŘENO

30. 12.  - ZAVŘENO

31. 12. - OTEVŘENO

1. 1. - ZAVŘENO

2. 1. - ZAVŘENO (ZAČÁTEK NORMÁLNÍHO PROVOZU )

Znovuotevření Restaurace Pod Lesem s novým vedením.

Polední menu, speciality na grilu od úterý do pátku.

Přijďte se podívat a ochutnat ….

Těšíme se na Vás! 

Web: www.grill-restaurant.cz
Tel. rezervace: 724598005

email: info@grill-restaurant.cz

Otevírací doba 

PO-ČT: 11:30 - 21:30

PÁ-SO: 11:30- 22:30

NE: 11:30- 20:00

In
ze

rc
e
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Na slavnostním galavečeru 19. listopadu 2019 v klubu

SaSaZu, Bubenské nábřeží Praha 7, převzala Andrea

Rendlová jako zástupce prodejny v Jílovišti 

„Ocenění za vynikající kvalitu
prokázanou v soutěži Diamantové

ligy kvality“.

Diamantová liga kvality (DLK) už čtvrtým rokem hod-

notila a následně ocenila prodejny z hlediska posky-

tovaných služeb. Jedná se o společný projekt

Ministerstva průmyslu a obchodu a Svazu obchodu

a cestovního ruchu ČR, který podporuje vláda České

republiky. 

Ve čtvrtém ročníku se vybírali držitelé ocenění DLK

kromě kategorie jednotlivých velko- a maloobchodních prodejen

(jak s převahou prodeje potravin, tak i v nepotravinovém seg-

mentu) i v kategorii „Prodejna maloformátového typu“ - venkovské

prodejny (v sídlech do 3000 obyvatel) kam se kolektiv jílovišťské

provozovny přihlásil. 

Hodnocení prodejny bylo založeno na 3 hodnotících kritériích:

1. Hodnocení prodejny neznámým zákazníkem - vyškoleným hod-

notitelem, který se při své neohlášené návštěvě na prodejně za-

měřil na tři základní kritéria zákaznické spokojenosti
n úroveň celkového vzhledu prodejny i jednotlivých úseků, 
n kvalitu zboží (i ochutnáním)
n úroveň služby zákazníkovi (kultura prodeje, hygiena, atd. )

2.Hodnocení legislativní shody a systémové do-

konalosti fungování prodejny

3.Hodnocení dalších kritérií vyplývajících ze se-

behodnotící zprávy, která byla zaslána spolu

s přihláškou.

Do finální fáze soutěže přihlásili provozovatelé

celkem šestačtyřicet vlastních prodejen, které

sami vybrali jako ty nejlepší. Certifikát „Držitel

ocenění Diamantové ligy kvality“ a právo použí-

vat ochrannou známku po dobu dvou let získalo

jednačtyřicet z nich.

Národní ceny kvality se udělují ve více než 80 ze-

mích světa podle totožných kritérií.

Pro získání cerifikátu „Diamantová liga kvality“ bylo potřeba získat

v hodnocení více než 150 bodů a to se podařilo. 

Na slavnostním předávání cen byl prezentován i krátký informa-

tivní film natočený o provozovně s paní Stanislavou Kortánovou.

Získání ocenění je krásným zakončením letošního roku i milým dár-

kem k životnímu jubileu paní Stáni.

Dodatečně i my srdečně blahopřejeme paní Stáně i celému týmu

prodejny v Jílovišti.

A děkujeme!

L. Fatková 

a /www.pekarna-stana.cz/

Nejnovější úspěch týmu prodejny
PECU Stáňa, s.r.o. v Jílovišti !
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SPORT

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

9. kolo ne 6. 10. 2019/ 10:15 hod. SK Rakovník „B“ - TJJ 4 : 6 (3:1)
10. kolo so 12. 10. 2019/15:30 hod. TJJ - SK Tochovice 3 : 5 (0:3)
11. kolo ne 20. 10. 2019/15:30 hod. FK Olympie Zdice - TJJ 3 : 1 (0:1)
12. kolo so 26. 10. 2019/14:30 hod. TJJ - SK Chlumec 0 : 4 (0:1)
13. kolo ne 3. 11. 2019/14:00 hod. FK Mníšek pod Brdy - TJJ 8 : 2 (4:1)
14. kolo so 9. 11. 2019/14:00 hod. TJJ - TJ Kovohutě Podlesí 2 : 4 (1:0)
15. kolo so 16. 11. 2019/13:30 hod. FC Čechie Velká Dobrá - TJJ 5 : 1 (2:1)

Praha – západ, III. třída - skupina A

7. kolo so 5. 10. 2019/16:00 hod. TJ Slavoj Davle - TJ Jíloviště B 8 : 1 (2:0)
8. kolo pá 11. 10. 2019/19:00 hod. TJ Jíloviště B - AFK Radlík 6 : 4 (3:1)
9. kolo ne 20. 10. 2019/15:30 hod. Spartak Průhonice - TJ Jíloviště B 5 : 1 (2:0)
10. kolo pá 25. 10. 2019/19:00 hod. TJ Jíloviště B - SK Vrané 1 : 4 (0:2)
11. kolo so 2. 11. 2019/14:00 hod. Všenorský SK - TJ Jíloviště B 6 : 0 (3:0)
12. kolo pá 8. 11. 2019/19:00 hod. TJ Jíloviště B – TJ Viktoria Vestec 5 : 3 (1:2) 
13. kolo so 16. 11. 2019/13:30 hod. TJ Tatran Kamenný Přívoz – Tj Jíloviště B1 : 5 (0:1)

Mezi 16 kluby ve skupině je tým TJ Jíloviště po podzimním kole soutěže na 14. místě.

Tabulku soutěže Praha – západ, III. třída - skupina A vedou fotbalisté Všenorského
SK. Náš tým TJ Jíloviště B je na 4. místě mezi 14 kluby.

Ve výsledkové tabulce obsadil smíšený tým Všenorský SK/TJ Jíloviště poslední 7 místo.
Zimní příprava hráčů smíšeného družstva je každou neděli v hale v Dobřichovicích, podle tréninkového
plánu Všenorského SK.

V tabulce své soutěže je mezi osmi kluby Všenorský SK/TJ Jíloviště na 4. místě. 
Pravidelné zimní tréninky budou „po vánoční přestávce“ od 14. 1. 2020, vždy každou středu v tělocvičně
v Klínci. 19. ledna a 2. února 2020 odehrají chlapci zimní turnajová utkání v tělocvičně v Dobřichovicích. 

Také starší přípravka bude pokračovat v zimní přípravě od 14. 1. 2020 každou středu  v tělocvičně
v Klínci a každý pátek  v hale v Dobřichovicích se všenorskými. Zimní turnaj si zahrají třikrát ve Zbuza-
nech 26. 1., 23. 2. a 15. 3. 2020 a dvakrát v Dobřichovicích  - 19. 1. a 2. 2. 2020.                                                                                              

V kategorii přípravek nejsou kluby tabulkově hodnoceny.
Další kola soutěže čekají naše nejmladší hráče koncem dubna a začátkem května příštího roku.

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

5. kolo Všenorský SK/TJ Jíloviště nehrál.
6. kolo so 12. 10. 2019/10:00 hodin na hřišti v Dobříči

FK Dobříč 1940/Nučice - Všenorský SK/TJ Jíloviště 11 : 1 (4:1)
7. kolo ne 20. 10. 2019/10:00 hodin na fotbalovém hřišti ve Všenorech

Všenorský SK/TJ Jíloviště – FK Slavoj Řevnice 0 : 12 (0:6)
8. kolo ne. 27. 10. 2019/10:00 hodin na fotbalovém hřišti ve Všenorech

Všenorský SK/TJ Jíloviště – SK Kazín/Dolní Mokropsy 1 : 8 (1:4)
9. kolo so. 2. 11. 2019/ 10:00 hodin v Tuchoměřicích 

TJ Sokol Tuchoměřice - Všenorský SK/TJ Jíloviště 18 : 0 (9:0)
10. kolo ne 10. 11. 2019/10:00 hodin na fotbalovém hřišti ve Všenorech

Všenorský SK/TJ Jíloviště – FK Dukla Praha ženy 3 : 1 (2:0)

U13 - PRAHA – ZÁPAD, OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ – SKUP. B 

3. kolo čt. 3. 10. 2019/16:30 hodin dohráván odložený zápas na hřišti v Mníšku pod Brdy
SK Černolice/Mníšek pod Brdy - Všenorský SK/TJ Jíloviště 0 : 8 (0:5)

5. kolo so 5. 10. 2019/10:00 hodin 
FK Slavoj Řevnice - Všenorský SK/TJ Jíloviště 2 : 3 (1:1)

6. kolo so 12. 10. 2019/13:00
Všenorský SK/TJ Jíloviště - TJ Sokol Choteč/Třebotov 10 : 1 (3:1)

7. kolo so 19. 10. 2019 v 10:00 hodin
SK Kazín/Dolní Mokropsy - Všenorský SK/TJ Jíloviště 8 : 0 (4:0) 

8. kolo čt. 24. 10. 2019/17:30 hodin
Všenorský SK/TJ Jíloviště – FK Lety 2 : 4 (1:3)

9. kolo ne 8. 11. 2019/10:00 hodin
FK Dobříč 1940/Nučice - Všenorský SK/TJ Jíloviště 1 : 3 (1:1)

10. kolo so 9. 11. 2018/11:30 hodin
Všenorský SK/TJ Jíloviště – SK Černolice/Mníšek pd Brdy 8 : 4 (4:0)

U11 – PRAHA ZÁPAD, OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK - SKUP. C

5. kolo ne 6. 10. 2019/14:00 hodin  FK Rudná - Všenorský SK/TJ Jíloviště 9 : 6 (3:2)
6. kolo čt. 17. 10. 2019/17:30 hodin

Všenorský SK/TJ Jíloviště – FK Mníšek pod Brdy/Černolice 14 : 3 (7:2)
7. kolo so. 19. 10. 2019/13:00 hodin TJ Sokol Čisovice - Všenorský SK/TJ Jíloviště 4 : 6 (3:2)
8. kolo čt. 24. 10. 2019/17:30 hodin

Všenorský SK/TJ Jíloviště – Sportovní klub Černošice 13 : 1 (7:0) 
9. kolo so. 2. 11. 2019/10:00 hodin  Všenorský SK/TJ Jíloviště – FK Dobříč 1940/Nučice 6 : 7 (0:5) 

U9 – PRAHA – ZÁPAD, OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK -
SKUPINA H2

Naši nejmladší hráči pokračovali ve své věkové kategorii ve skupině H2 společně s kluby
- Tělocvičná jednota Sokol Dobřichovice 
- Sportovní klub Černošice
- SK Slavia Drahelčice
V neděli 13. 10. 2019/10:00 hodin odehráli na hřišti v Dobřichovicích 1. kolo ve své soutěži a v sobotu
19. 10. 2019/10:00 hodin na Stadionu J. Nekoly st. v Jílovišti 2 kolo.

1. kolo 2. kolo
TJ Jíloviště - Sportovní klub Černošice 9 : 0 (3:0) 9 : 6 (3:3)
Tělocvičná jednota Sokol Dobřichovice - TJ Jíloviště 0 : 9 (0:5) 2 : 13 (0:8)
TJ Jíloviště - SK Slavia Drahelčice 6 : 2 (3:0) 5 : 1 (2:0)

Podle souteze. fotbal, Fatková  -
Benjamini a foto S. Černá 

Děkujeme všem fanouškům za podporu
v roce 2019 a doufáme, že nám i nadále
zachovají svou přízeň.

Mladší přípravka po turnaji na Jílovišti 19. 10. 2019. Týmový duch je důležitý.

Za Tělovýchovnou jednotu
Vám přejeme

klidné prožití vánočních svátků
a úspěšný nový rok 2020!

Velké díky patří trenérům Mírovi Hrubému, Michalovi Adam-
čovi, Vencovi Janouškovi, Michalovi Šmídovi a především
všem rodičům!
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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


