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SLOVO STAROSTY
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Slovo starostySbor dobrovolných hasičů

Okrašlovací spolek

TJ Jíloviště

Mateřská škola Jíloviště

Slovo starosty

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

Teplý únor - studené jaro, teplé léto.

Zima, kterou březen nese, 
dlouho s námi ještě třese.

V boji s kůrovcem odkryly pokácené plochy lesa nové vyhlídky.
Tato je cestou na Všenory.

Turistický oddíl
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n rekonstrukce ulice Na Hájensku – 1. etapa,

s možností podání dotace,

n zklidnění dopravy na Pražské ulici - semafory,

měřiče rychlosti – asi 1,5 mil. Kč, s možností do-

tace,

n zpracování projektů na rekonstrukci ulic Lo-

mená a Souběžná – v případě vyhlášení dalších

dotačních titulů je potřeba mít včas připravené

projekty – cca 0,5 mil. Kč,

n oprava cisterny hasičského vozu jednotky SDH,

možnost dotace z fondu hejtmanky.

Na všechny uvedené stavby žádá obec o dotace, tedy celkem 

o 6 dotací.

èDotace spolkům
Zastupitelé obce schválili výši dotace jednotlivým spolkům formou

veřejnoprávní smlouvy .

AKTUÁLNĚ Z RADNICE 
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: 

Přehled událostí, které nás čekají v letošním roce, jsme uvedli již

v minulém čísle Zvonice, takže zmíním jen ty nejvýznamnější. Je to

dostavba plochy veřejného sportoviště, žádost o dotaci na realizaci

plochy sportoviště, rekonstrukce ulic Zahradní, Na Hájensku, po-

kračování rozšíření vodovodu a kanalizace v oblasti Fr. Smolíka, re-

alizace projektu – zklidnění Pražské ulice a další projekty – viz

rozpočet.

èRozpočet obce Jíloviště a MŠ na rok 2020
Zastupitelé obce schválili na svém posledním zasedání v loňském

roce (18. 12. 2019) rozpočet obce na rok 2020. Součástí rozpočtu

obce je i rozpočet MŠ Jíloviště a stanovení jeho závazných ukaza-

telů. Návrh rozpočtu zpracoval starosta obce ve spolupráci se

správcem rozpočtu, účetní obce a všemi zastupiteli. Finanční výbor

rozpočet projednal a schválil. 

Rozpočet je navržen se schodkem cca 7,725 mil. Kč s využitím

úspor z minulých let a s možností čerpání dotací. 

èDůležité investiční akce příštího roku:
n rekonstrukce ulice Zahradní, odhadovaná částka cca 4,5 mil. Kč

(s dotacemi MPMR až 70 % ceny a kraje 630.000 Kč) – rekon-

strukce proběhne, pokud se nám však stále stejný občan nebude

odvolávat a neumožní obci ulici opravit.

n rozšíření kanalizace a vodovodu do ulice Fr. Smolíka, 2.- 3. etapa,

odhadovaná částka 3 mil. Kč, žádost o dotaci je podána,

n dostavba veřejného sportoviště a první herní prvky – cca 2

mil. Kč (s dotacemi od MŠMT a MMR až do 90 % nákladů),

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás ještě jednou pozdravil

s prvním číslem Zvonice v tomto roce a ještě jed-

nou vám popřál úspěšný nový rok a hlavně pevné

zdraví. Vstupujeme do roku 2020, ve kterém bu-

deme pokračovat v realizaci našeho programu

pro volební období 2018 – 2022.

Jedno důležité upozornění, o kterém jistě většina

spoluobčanů ví. Obce ve Středočeském kraji se po-

týkají s opakovaným vykrádáním domů, a tak pro-

síme spoluobčany, aby byli ostražití a všímali si podezřelých aut a lidí

a tyto skutečnosti hlásili Městské policii nebo přímo na linku 156.
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Dále se zastupitelé usnesli, že budou požadovat po všech spolcích

přehled o účelném využití poskytnutých finančních prostředků 

za rok 2019 a stejně tak v novém roce 2x ročně - k 30. 6. 2020

a k 31. 12. 2020. Kontrolou účelného vynakládání fin. prostředků

pověřilo zastupitelstvo KV a FV. Kontrola za rok 2019 bude prove-

dena do příštího zasedání zastupitelstva.

Dotace spolkům:

TJ Jíloviště ............................................................................................ 90 tis. Kč

SDH Jíloviště ....................................................................................... 38 tis. Kč

Okrašlovací spolek ............................................................................ 20 tis. Kč

Turistický oddíl Lvíčata Jíloviště .................................................. 15 tis. Kč

èPředběžné výsledky hospodaření obce za rok 2019:
Schválené příjmy: ........................................................................ 11,1 mil. Kč

Skutečné příjmy: .......................................................................... 12,8 mil. Kč

Schválené výdaje: ........................................................................... 20 mil. Kč

Skutečné výdaje: .......................................................................... 13,9 mil. Kč

Plánovaný schodek: .................................................................... - 8,9 mil. Kč

Skutečný schodek: ...................................................................... - 1,1 mil. Kč

Na účtech obce máme přes 11 mil. Kč, 
což je o 3 mil. Kč více než před rokem !

è Střednědobý výhled rozpočtu obce Jíloviště na
roky 2020 -2022

Zastupitelé schválili střednědobý výhled obce Jíloviště na roky

2020 – 22 jako mírně schodkový.

èPoplatkové povinnosti vroce 2020 anové vyhlášky
Zastupitelstvo schválilo v minulém roce celkem 8 vyhlášek, které

bylo nutno novelizovat dle nových právních předpisů pro rok 2020,

jedná se o vyhlášky o místním poplatku ze psů, ubytovací kapacity,

užívání veřejného prostranství a ze vstupného. Tyto vyhlášky byly

původně pod jednou vyhláškou, po novele zákona se musely roz-

dělit. Výše poplatků se nemění, vyjma poplatku z ubytovací kapa-

city, který se zvyšuje na 25,- Kč. Nemění se ani výše poplatků za

zhodnocení pozemku připojením na vodu a kanalizaci.

Zásadně se změnila vyhláška Jíloviště č. 2/2019, kterou se stanoví

poplatek za komunální odpad. Došlo ke změně výpočtu poplatku

za komunální odpad a sice z poplatku, který platil občan přihlášený

k trvalému pobytu na poplatek, který se platí za nemovitost s čís-

lem popisným. 

Takže základní poplatek za komunální odpad na rok 2020 činí

1 700,- Kč a to pro nemovitost, která používá (ale nemusí)

objem popelnice 110 (120)l. Znamená to, že platí každá nemo-

vitost s číslem popisným, a to i v případě, že nemá popelnici.

Za rekreační objekty činí poplatek 850,-Kč.
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Poplatky je třeba uhradit nejpozději do 
30. 4. 2020.

Znění vyhlášky, včetně podmínek pro osvobození od platby, na-

jdete na webu obce nebo na obecním úřadě. 

Každý poplatník obdrží po uhrazení poplatku samolepící

identifikační štítek, který si vyzvedne na obecním úřadě a na-

lepí na popelnici. Bez tohoto štítku nebudou popelnice vyvá-

ženy. Aktuální termín, od kdy nebudou popelnice bez štítku

vyváženy, bude obecním úřadem včas oznámen.

èOslovení podnikatelů v souvislosti se zapojením
do systému sběru komunálního odpadu

Jak jsem již informoval v minulé Zvonici, obdrželi všichni podnika-

telé se sídlem v Jílovišti dopis, ve kterém jsou informováni v sou-

ladu se zákonem o odpadech, že každá právnická osoba nebo

fyzická osoba oprávněná k podnikání je považována za původce

odpadu a je povinna na likvidaci tohoto odpadu mít smlouvu

s obcí nebo prokázat, jak odpad likviduje. 

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 systému se sjednává na základě platného schvále-

ného ceníku, který je součástí dopisu.

Vyzýváme tedy všechny oslovené podnikatele, aby se dostavili na

obecní úřad, případně se s námi spojili elektronicky prostřednic-

tvím mailu a uzavřeli smlouvu o využití systému zavedeného obcí

o nakládání s komunálním odpadem pro právnické a fyzické osoby.

V případě, že prokazatelně podnikatelé neprovozují aktivní činnost

v Jílovišti, prosíme o doručení čestného prohlášení o této skuteč-

nosti. 

Odvoz biologicky rozložitelného odpadu: 

Občané mají kromě možnosti uložení biologického odpadu do

obecních kontejnerů také možnost využít i nabídku Společnosti

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., na placenou službu, kdy v ob-

dobí od dubna do konce listopadu nabízí každý lichý čtvrtek 

(1x za 14 dní) svoz biologického odpadu. O prvním svozu budou

občané včas informováni. Do nádoby pro biologicky rozložitelný

odpad patří listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin, ovoce a zelenina,

větve stromů a keřů, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec. 

Roční cena včetně pronájmu nádob pro rok 2020: 

nádoba 120 l 480,- Kč 

nádoba 240 l 620,-Kč 

Občané, kteří mají o tuto službu zájem, si ji mohou objednat na

Obecním úřadě Jíloviště do 31. 3. 2020. 

Dále mají občané možnost bezplatně odvézt větší množství větví

z ořezu stromů, případně vánoční stromky a další biologický ma-

teriál do kontejneru u vodárny po dohodě s obecním úřadem.

Kate- Cena Komentář
gorie (vč. DPH)
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.

èVýběr dodavatele na rozšíření kanalizace a vo-
dovodu do ulice Fr. Smolíka, 2.- 3. etapa, včetně
podání žádosti o dotaci 

Hodnoticí komise ustanovená zastupitelstvem doporučila uzavřít

smlouvu na realizaci 2. a 3. etapy na rozšíření kanalizace a vodo-

vodu do ulice Fr. Smolíka s firmou, kterou bude schvalovat zasedání

zastupitelstva v době uzávěrky této Zvonice.

èCena vodného a stočného na rok 2020
Cena vodného, stočného a výše nájmu vyplynula z konstrukce vý-

počtu cen, která je daná zákonem a naší koncesní smlouvou na

provozovatele vodohospodářské infrastruktury.
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Růst cen pro vodné i stočné je způsoben nejen růstem nájemného,

ale i zvýšením indexů vyhlašovaných Českým statistickým úřadem

(index spotřebitelských cen, index cen el. energie, index cen prů-

myslových výrobců, index cen stavebních děl pitné a odpadní

vody), které ovlivňují kalkulované položky. 

Snížení smluvně domluveného nájemného není podle Zásad Ce-

notvorby OPŽP možné, nájemné lze pouze navýšit. Nájemné slouží

především na opravy, rekonstrukce a obnovu vodovodního a ka-

nalizačního řadu.

Cena vodného a stočného pro rok 2020 vzroste o 7 % a po snížení

DPH (již schválený zákon platný od 1. 5. 2020) pouze o 2,5 %, navíc

VAK Beroun zaplatí na nájemném o 24 tis. Kč více než v letošním

roce.

Přehled cen vodného a stočného + nájem od roku 2017:

cena VS nájem (tis. Kč)

2017.............................. 76,99 ............................................. 508

2018 ............................. 77,68 .............................................540

2019 ............................. 80,44 ............................................. 567

2020 ...................... 86,17 .................................. 589

Od 1. 5. 2020 ........ 82,42 

K 1. 5. 2020 se jedná se o nárůst 9 % od roku 2017, jedná se tady

o přiměřené navýšení, což spolu s rostoucím nájmem vypadá vy-

váženě.

Cena vodného a stočného pro rok 2020 tedy je:
86,17 Kč za m3, včetně DPH 

a od 1. 5. 2020: 82,42 Kč včetně DPH. 



Informace z obce
èPoděkování 
Na prvním místě je mou milou povinností poděkovat paní Oxaně

Michelle Smutné a panu Marcelovi Gurtnerovi za velmi štědrý dar

pro zásahovou jednotku našich hasičů na opravu cisterny hasič-

ského vozu.

MOC SI TOHO VÁŽÍME A MOC DĚKUJEME!

èŽivotní podmínky 2020 - výběrové šetření v do-
mácnostech ČSÚ

Český statistický úřad provede v roce 2020 v souladu se zákonem

c. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, každoroční výběrové še-

tření o životních podmínkách domácností v České republice pod

názvem ,,Životní podmínky 2020" (EU-SILC), které navazuje na

předchozí ročníky tohoto šetření.

Prosíme spoluobčany, aby vycházeli tazatelům vstříc. Budou se pro-

kazovat průkazkami zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování

je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou dů-

sledně chráněna.

Vlastní šetření proběhne v době od 1. února do 24. května 2020.
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èObecní bál
Již tradičně zveme všechny spoluobčany na již 6. obecní bál obce

Jíloviště, který se koná 

15.  2.  2020 od 19 hod. v Restauraci Spark

Jak je zvykem, součástí bálu bude předtančení, bohatá tombola,

ve které nebude chybět něco z díla Františka Ringo Čecha, ani di-

voký kanec.

Vstupenky jsou k zakoupení na OÚ v úředních hodinách nebo po

dohodě i mimo ně.
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TURISTICKÝ ODDÍL

PROSÍME OBČANY, ABY
n Spolupracovali s Městskou policií a OÚ a hlásili podezřelé okol-

nosti v obci, zejména v nočních hodinách v souvislosti s výsky-

tem vykrádání domů ve Středočeském kraji.

nNahlašovali pálení v době vegetačního klidu buď na OÚ nebo

přímo na https://paleni.izscr.cz/

Upozorňujeme občany, že pálení můžete provádět pouze jste - li

vlastníci nebo správci lesa, ovocného sadu, nebo se zabýváte čiš-

těním porostů a spalujete rostlinné zbytky - pak pro Vás je určena

registrace do aplikace Pálení.

Občané mají možnost po dohodě s OÚ složit zbytky větví, listí, rost-

linného odpadu na pozemku Jíloviště, který zajistí jeho ekologický

odvoz.

Napište nám své názory, požadavky, starosti, návrhy na:

n obec@jiloviste.cz nebo přímo na starostu – dlouhy@jiloviste.cz

è ANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ 
– www.jiloviste.cz

Byla ukončena anketa „Autobusové zastávky v Jílovišti“

Otázka „Kterou autobusovou zastávku nejvíce v Jílovišti využíváte?“

(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, Rozcestí Trnová: ............................................................................ 9
Jinou v Jílovišti: ................................................................................................ 1
Nevyužívám příměstskou autobusovou dopravu: ........................... 1

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

a anketa:

Jste spokojeni s prací zastupitelstva pro občany a obec za 1 rok?
Výsledky:
Ano: ................................................................................................................... 25
Ne: ......................................................................................................................... 9
Nevím: ................................................................................................................. 3

Z celkem 37 hlasů je tedy 68 % hlasujících s prací zastupitelstva
spokojeno. Děkujeme za důvěru a budeme se snažit, aby s námi
byla i zbývající třetina hlasujících příští rok spokojena.

Probíhá anketa 
Souhlasíte s novým systémem stanovení poplatku za komunální

odpad, který zvýhodňuje vícečlenné rodiny ?

Ano Ne Je mi to jedno

Hlasování končí 31. 3. 2020, prosíme občany, aby se zúčastnili a hla-

sovali.

Přejeme vám příjemné dny s očekávaným příchodem jara.

Vladimír Dlouhý, starosta

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. 3. 2020
Grafické zpracování: Mgr. Václav Hraba
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Na poslední měsíc v roce se děti těší nejvíce. Jinak tomu není ani

u nás ve školce. 

5. prosince nás navštívil čert, Mikuláš a anděl. Někdo se bál více,

někdo méně a někdo překvapivě vůbec.

Děti byly šikovné, přednesly

básničky a dostaly sladkou

nadílku. V tomto duchu se

neslo i úžasné divadelní

představení pana Bílka -

Šašek a čert. Pan

Bílek k nám do

školky jezdí pravi-

delně a vždy je to

sázka na jistotu, po-

každé si to užijeme

i my dospělí. 

V prosinci jsme navštívili také výstavu betlémů na Karlštejně, kam

jsme si udělali výlet vláčkem. Venku byla sice veliká zima, ale od-

měnou pro děti byla výroba vánoční ozdoby, kterou si odnesly

domů.

Minulý rok měla

u dětí velký úspěch

paroplavba a náv-

štěva Muzea Karlova

mostu. Proto jsme

i letos podnikli tento

úžasný výlet. 

Z Karlova mostu jsme měli opravdu krásný výhled na Prahu. Zají-

mavé ale bylo, že když nás spatřilo několik zahraničních turistů, 

přestali fotit Prahu a veškerý jejich zájem směřoval k malým výlet-

níkům ve žlutých vestičkách.

Někteří se s dětmi dokonce fotili, patrně toto doma nemají. Jak se

říká, jiný kraj, jiný mrav. Muzeum je opravdu velice zajímavé a velice

pěkně udělané, ale samotná paroplavba je opravdový zážitek pro

všechny. Děti jsou nadšené a dospělí si uvědomí, jak krásnou

máme Prahu. Dostali jsme občerstvení a na oběd jsme byli zpět ve

školce. 

Poslední týden jsme zakončili vánoční nadílkou a besídkou pro ro-

diče, kde děti ukázaly, co se od září ve školce naučily. Prostor měli

i předškoláci, kteří ukázali, že už opravdu patří do školy. Po Novém

roce jsme se opět sešli a děti byly plné dojmů a zážitků z Vánoc.

V tomto měsíci jsme probírali téma zdraví a zima. Celý měsíc jsme

malovali, tvořili a zpívali. Užili jsme si i „mrkvování“ - kdy jsme tvořili

vše z mrkve, a především společné vaření. S dětmi jsme si připravili

velký ovocný salát, který se opravdu celý snědl. Pro velký úspěch

a žádost dětí budeme příště připravovat salát zeleninový. Děti si

také velice oblíbily dětskou jógu - pozdrav slunci, kterým se každý

den ve školce vítáme. Ačkoli je epidemie chřipek a mnoho okolních

škol a školek bylo uzavřeno, naše školka funguje dál a děti zatím

nejsou téměř nemocné. Když byla uzavřena i škola na Mníšku, která

nám dováží obědy, nastaly nám starosti, kdo nám bude vařit. První

dva dny jsme měli krabičkovou metodu a děti měly vlastní oběd.

Bylo to sice trochu náročnější, vše ohřívat a mýt, ale zvládli jsme to.

Největší dík patří naší hodné a ochotné paní kuchařce - Danušce

Strnadové. Štěstí se na nás ale nakonec usmálo. Touto cestou bych

chtěla za celý kolektiv poděkovat panu Hanzlíkovi z Restaurace Pod

Lesem, který nám nabídl pomoc a zařídil pro školku výborné

obědy. Dnes, v den pololetních prázdnin, jsme s dětmi byli na

obědě přímo v této místní restauraci. Děkujeme celému personálu

za úžasný přístup. V příštím týdnu nás čeká sportovní den, na který

se již všichni moc těšíme.

Za kolektiv MŠ Jíloviště Iveta Petříčková
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HASIČI

Předpůlnoční setkání 24. 12. 2019
Na Štědrý den se konalo již tradiční „Předpůlnoční se-

tkání“ občanů naší obce u kapličky sv. Floriána.

Před kapličkou jsme se sešli kolem 23 h a všichni jsme si

společně zazpívali vánoční koledy, ochutnali svařené

víno a domácí cukroví. Občerstvení připravil Jan Balcárek

a občané. Celou akci provázela příjemná atmosféra a vánoční ná-

lada.

Vánoční turnaj ve stolním tenise 
26. 12. 2019

Na druhý svátek vánoční se v sále Restaurace Spark uskutečnila

další tradiční akce našeho sboru „Vánoční turnaj ve stolním tenise“.

Přihlásilo se 21 hráčů a turnaj začal po 10. hodině. Akci zorganizoval

Zdeněk Trkovský, ceny a poháry zajistil Miroslav Petřík a Radek

Moureček. Ceny do turnaje věnovala paní Smutná z Restaurace

Spark. Sportovní a příjemná nálada trvala po celu dobu turnaje a ví-

tězové si odnesli hezké ceny. Gratulujeme výhercům.

1. místo Jiří Cettl

2. místo Pavel Kovařík

3. místo Mirek Hrubý

Z dam se nejlépe umís-

tila Markéta Chourová.

Sbor dobrovolných hasičů

Výroční valná hromada 18. 1. 2020
V sobotu 18. 1. se konala VVH našeho sboru. Členové a hosté sborů

7. okrsku a spřátelených sborů se sešli v sále Restaurace Spark

kolem 17 h.

Schůzi vedl starosta sboru Miroslav Petřík a velitel zásahové jed-

notky Jiří Michel. Po přečtení zprávy činnosti sboru, zásahové jed-

notky, mladých hasičů a hospodaření proběhla volba členů do

výkonného výboru pro období 2020 – 2025.

Po předání ocenění a diskusi se mohli přítomní členové a hosté 

občerstvit hovězím gulášem s knedlíkem a poté byla volná zábava

za doprovodu živé hudby do pozdních nočních hodin.
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Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Tříkrálový koncert a Tříkrálová sbírka 2020

Již počtvrté byla v Jílovišti v pátek 3. ledna 2020 zahájena koncer-

tem v sále Restaurantu Spark Tříkrálová sbírka. Letos přijali naše

pozvání sousedé od Vltavy, členové Pěveckého sboru sv. Jiří ve Vra-

ném nad Vltavou.

Přítomní posluchači se s jejich písněmi vrátili do vánočního času

a připomenuli si, proč tyto svátky slavíme. Slavnostní šaty zpěvaček

a kostýmy králů včetně Heroda umocnily

krásný kulturní zážitek.

Sbor má třicetiletou tradici a u jeho vzniku

byl nejen současný sbormistr, pan Alfons

Limpouch, ale na prvním vystoupení zpíval

se svou rodinou i pan Milan Kotěborský,

kterého jsme na Jílovišti také rádi přivítali.

Dlouhé roky totiž bavil naše občany spolu

s Václavem Maříkem skoro na všech zábavách v obci. Pod názvem

„Plamínek“ vyhrávali s Václavem i na tradičních posvícenských po-

chůzkách po Jílovišti, které jsou nyní již historií.

Mezi zpěváky jsme mnozí poznávali i naše bývalé spolužáky ze

zbraslavské školy. 

Nechyběl ani náš Kašpar, Meli-

char a Baltazar – R. Kučerová, Š.

Obermajerová a M. Stefanová

se zapečetěnou kasičkou Farní

charity Mníšek pod Brdy. 

Za dary vložené do kasičky byli dárci pohoštěni koláčky a kanap-

kami. Patronem Tříkrálové sbírky na Jílovišti byl opět pan Rudolf

Kučera, člen Pastorační rady Římskokatolické farnosti v Mníšku pod

Brdy, který se svou manželkou šel po Jílovišti s koledou v sobotu 

4. i v neděli 5. ledna 2020 za velmi nepříznivého počasí. Mají nej-

větší zásluhu na výši vybrané částky, která byla v Jílovišti o 2 139,- Kč

větší než v minulém roce.

Děkujeme všem občanům Jíloviště, kteří do kasičky
Tříkrálové sbírky štědře přispěli.

Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká re-

publika. První ročník sbírky proběhl v roce 2000 v olomoucké arci-

diecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice první

dobrovolníci v oblecích králů a koledovali pro potřebné. O rok poz-

ději se již koledovalo na mnoha místech republiky a postupem

času se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkou v Česku.

V tomto roce - 2020 oslavila své 20. výročí.

Celkem bylo letos v Tříkrálové sbírce vykoledováno 131 257 019 Kč.

Tradičně nejvíce na Moravě, v arcidiecézi olomoucké a diecézi br-

něnské.

Ve Farní charitě Mníšek pod Brdy vložili dárci do celkem 32 poklad-

niček koledníků 131 456,- Kč. (V roce 2019 to bylo 107 328 Kč.)
Jíloviště......................................................................................................14 556
Klínec..........................................................................................................18 101
Čisovice....................................................................................................... 8 325
Kytín ............................................................................................................. 7 739
Stříbrná Lhota........................................................................................... 7 382
Rymaně .....................................................................................................11 359
kostely M,L,K ............................................................................................. 4 360
Mníšek p. B. ............................................................................................. 59 634

65% vybraných prostředků se vrací charitám,

které je vykoledovaly, 15% je určeno na velké di-

ecézní projekty, 10% na rozvojové projekty v za-

hraničí, 5% na projekty Charity Česká republika,

5% jsou zákonné režie sbírky.



11Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2020

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Mše svatá
Již 61. bohoslužba od otevření budovy v roce 2014 byla celebrována

P. J. Dlouhým z Římskokatolické farnosti v Mníšku pod Brdy v kapličce

– zvoničce sv. Floriána v sobotu 18. ledna 2020 od 18:00 hodin.

P. J. Dlouhý připomenul, že právě začal další z každoročních „Týdnů

modliteb za jednotu křesťanů“ a nabídl přítomným účastnit se spo-

lečné motlitby v Černolicích na pozvání tamní farářky Církve 

československé husitské Mgr. Emanuely Blažkové.

CČSH oslavila v tomto měsíci 100. výročí od svého vzniku. 

Ruda Kučera informoval o úspěšné Tříkrálové sbírce a poděkoval

přítomným za účast. Farníci z Jíloviště také finančně přispěli na po-

řádání Tříkrálového koncertu. 

Únorová bohoslužba bude v sobotu 22. 2. 2020 od 18:00 hodin

v kapličce-zvoničce sv. Floriána.

Ukliďme svět, ukliďme Česko, 
ukliďme na Jílovišti

Klubíčko Okrašlovacího spolku obce Jíloviště
srdečně zve celé rodiny do Restaurantu Spark

na tradiční Balónkový 
dikokarneval 
v neděli 9. 2. 2020 
od 15:00 hodin.
Masky vítány!

Připravuje jarní divadelní představení 

„O věrném Šemíkovi
a statečném Bivojovi". 

V neděli 1. března 2020 od 15:00 hodin 
v klubovně HZ v Jílovišti. 

Dvě české pověsti vypráví

o tom, jak za vlády kněžny Li-

buše statečný Bivoj přemohl

divokého kance, který ničil

pole a napadal lidi. Také

o tom, jak se v Čechách žilo za

knížete Křesomysla a proč

kůň Šemík s rytířem Horymí-

rem přeskočil hradby Vyše-

hradu. Délka 45 min, vhodné

pro děti od 3 let.

Těšíme se na hojnou účast.

I v letošním roce se zapojíme do celorepublikové akce. 

V neděli 5. 4. 2020 
chceme uklidit kolem hřbitova. 

Sejdeme se v 10:00 hodin u vchodu na hřbitov. 

Přijďte se zapojit a pomoci při úklidu!
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Konec roku 2019 v Jílovišti

Vánoční strom u hasičské zbrojnice

Ohňostroj

Rozsvícení vánočního stromu  1. 12. 2019

Vánoční výzdoba zvoničky sv. Floriána

Vystoupení dětí MŠ Jíloviště1. advent u zvoničky sv. Floriána
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SLOVO STAROSTY

TJ JÍLOVIŠTĚ
Rozpis zápasů jarního kola soutěže Středočeského kraje 2019/2020 – A2A – SPORT INVEST
I. A třída, skupina A pro hráče A týmu TJ Jíloviště

datum čas utkání výsledek hřiště
1. kolo so. 11. 1. 13:30 Jíloviště - ČAFC 2 : 5 Radotín
2. kolo so 18. 1. 13:30 Jíloviště -Chlumec 3 : 3 Radotín
3. kolo po. 27. 1. 18:15 1999 Praha - Jíloviště 4 : 4 Radotín
4. kolo so. 1. 2. 11:30 Jíloviště . Hvozdnice Radotín
5. kolo so. 8. 2. 9:30 Radotín - Jíloviště Radotín

den čas utkání hřiště
so.  7. 3. 10:30 TJ Viktoria Vestec - TJJ Vestec
so. 14. 3. 10:30 SK Spartak Příbram - TJJ Příbram
so. 21. 3. 15:00 TJJ - SK Votice Jíloviště
so. 28. 3. 15:00 TJ Klecany - TJJ Klecany
so. 4. 4. 16:30 TJJ - TJ Sokol Sedlec Prčice Jíloviště
so. 11. 4. 16:30 TJ Dynamo Nelahozeves - TJJ Nelahozeves
so. 18. 4. 17:00 TJJ - SK Doksy Jíloviště
so. 25. 4. 17:00 SK Baník Libušín - TJJ Libušín
so. 2. 5. 17:00 TJJ - SK Rakovník B Jíloviště
so. 9. 5. 17:00 SK Tochovice - TJJ Tochovice
so. 16. 5. 17:00 TJJ - FK Olympie Zdice Jíloviště
so. 23. 5. 17:00 SK Chlumec - TJJ Chlumec
so. 30. 5. 17:00 TJJ - FK Mníšek pod Brdy Jíloviště
ne. 7. 6. 10:30 TJ Kovohutě Podlesí - TJJ Podlesí
so. 13. 6. 17:00 TJJ - FC Čechie Velká Dobrá Jíloviště

Zápasem 14. kola vstoupí do jarní části soutěže okresu Praha – západ 2019/2020 
III. třída – skupina A také hráči B týmu Jíloviště.

STARŠÍ ŽÁCI U15
Kromě pravidelné zimní přípravy v sokolovně v Dobřichovicích a „výběhů“ ve Všenorech
jsou účastníky Zimního turnaje, který pořádá FC Jílové u Prahy. Svoje síly měří s hráči:
TJ Sokol Kondrac, SK Bystřice, TJ Slovan Hradištko, Spolek FC Jílové, FK Týnec nad Vltavou
V úterý 21. 1. 2020 prohráli v přátelském utkání s hráči FK Slavoj Řevnice sehraného na
hřišti soupeře.
Spojené kluby Všenorský SK/TJ Jíloviště dokončí svou základní soutěž 2019/20 v Okres-
ním přeboru starších žáků skupina B třemi zápasy.

P Ř I J Ď T E   F A N D I T !!!! převzato z rozpisu zápasů FAČR a fotbal.jiloviste.cz

Okresní přebor mladších žáků skupina B – Praha – západ 

den čas utkání hřiště
ne. 22. 3. 15:00 Jesenice B - TJ Jíloviště B Jesenice
so. 28. 3. 15:00 TJ Okrouhlo - TJ Jíloviště B Okrouhlo
pá. 3. 4. 19:00 TJ Jílviště B - Sportovní klub Černošice Jíloviště
ne. 12. 4. 16:30 SK Pikovice - TJ Jíloviště B Pikovice
pá. 17. 4. 19:00 TJ Jíloviště B - FC Jílové B Jíloviště
so. 25. 4. 17:00 TJ Slovan Hradištko - TJ Jíloviště B Hradištko
pá.  1. 5. 19:00 TJ Jíloviště B - TJ Slavoj Davle Jíloviště
so.  9. 5. 17:00 AFK Radlík - TJ Jíloviště B Radlík
pá. 15. 5. 19:00 TJ Jíloviště B - Spartak Průhonice B Jíloviště
so. 23. 5. 17:00 SK Vrané - TJ Jíloviště B Vrané
pá. 29. 5. 19:00 TJ Jíloviště B - Všenorský SK Jíloviště
ne. 7. 6. 17:00 TJ Viktoria Vestec B - TJ Jíloviště B Vestec
pá. 12. 6. 19:00 TJ Jíloviště B - TJ Tatran Kamenný Přívoz Jíloviště

14. kolo ne. 5. 4. 10:00 FK Slavoj Řevnice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Řevnice
13. kolo ne. 12. 4. 10:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Dobříč 1940/Nučice Všenory
12. kolo Všenorský SK/TJ Jíloviště nehraje
11. kolo so. 25. 4. 10:00 TJ Sokol Jeneč/Hostivice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Jeneč

v sobotu 25. 4. od 10:00 hodin v Černošicích
v sobotu 2. 5. od 10:00 hodin v Drahelšicích

so. 4. 4. 14:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - SK Kazín-Dolní Mokropsy Jíloviště
so. 11. 4. 10:00 TJ Sokol Choteč/Třebotov - Všenorský SK/TJ Jíloviště Choteč
so. 18. 4. 14:30 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Slavoj Řevnice Jíloviště
ne. 26. 4. 17:00 SK Olympie Dolní Břežany - Všenorský SK/TJ Jíloviště D. Břežany

Okresní přebor Praha – západ starších přípravek, skupina C

Okresní přebor Praha – západ mladších přípravek skupina H2 

10. kolo so. 4. 4. 12:30 Všenorský SK/TJ Jíloviště - TJ Sokol Choteč/Třebotov Jíloviště
11. kolo ne. 12. 4. 10:00 FK Slavoj Řevnice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Řevnice
12. kolo so. 18. 4. 13:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - TJ Sokol Dobřichovice Jíloviště
13. kolo Všenorský SK/TJ Jíloviště nehraje
14. kolo so. 2. 5. 13:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Rudná Jíloviště
15. kolo ne. 10. 5. 14:00 FK Mníšek/Černolice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Mníšek
16. kolo so. 16. 5. 13:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - TJ Sokol Čisovice Jíloviště
17. kolo ne. 24. 5. 10:00 Sportovní klub Černošice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Černošice
18. kolo so. 30. 5. 13:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Dobříč 1940/Nučice Jíloviště

z webu: fotbal.jiloviste:

Přes zimu se v Jílovišti změnil sportovní ředitel, jímž je nově Míra

Hrubý. Co se hráčského materiálu týče, velkou radost všem udělal

návrat Papíše (Pavla Krištůfka). Na další jména si ale ještě budeme

muset chvíli počkat. Naopak na testech ve Varech je Ota Houdek.“

Jíloviště zaregistrovalo druhou zimní posilu – Milana Svobodu. Zku-

šený obránce či záložník přichází z klubu SK Liběšice.

Ve středu 22. ledna 2020 odjeli hráči na již tradiční pětidenní sou-

středění do Českého Dubu.

I letos přijali hráči TJ Jíloviště pozvání fotbalových klubů SK

Aritma Praha a Olympia Radotín k účasti na již 13. ročníku zim-

ního fotbalového turnaje v kategorii dospělých, ve kterém ob-

hajují finálovou účast z roku 2019. Hraje se dle pravidel fotbalu

a dalších kritérií na hřištích s umělým povrchem III. generace na

Aritmě a v Radotíně. Ve dvou skupinách po 6 účastnících se

kluby utkají systémem každý s každým.

Do skupiny o umístnění (1.- 6. místo a 7. - 12.

místo) si každé mužstvo přináší body a skóre za

utkání sehraná s postupujícími mužstvy ze zá-

kladní skupiny a utká se již pouze s mužstvy z opačné skupiny.

Účastníci turnaje 

Skupina A – Aritma soutěž Skupina B – Radotín soutěž
SK Aritma Praha „B“ 1. A Olympia Radotín Pražský přebor
SK Střešovice 1911 1. A SK Hvozdnice Středočeský KP
SK Motorlet Praha „B“ Pražský přebor SK Chlumec 1. A
SK Uhelné sklady Praha Pražský přebor TJ Jíloviště 1. A
MSM Academy Praha 1. B ČAFC Praha 1. A
FK Admira Praha U19 Česká liga B 1999 Praha 1. A
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TURISTICKÝ ODDÍL

TOM Lvíčata - Tábor 2020
Ahoj Lvíčata,

máme za sebou první pololetí letošního školního roku. Z toho

plyne, že letní prázdniny jsou pomalu na dosah. A s nimi, jako každý

rok, náš letní turistický tábor ;-)

Termín: 4. – 11. 7. 2020
Místo: Sloup v Čechách

Ubytování: ve stanech

Prihláška zde: 

https://lvicata.jiloviste.cz/tabor-2020-sloup-v-cechach/

Pokud s námi chcete vyrazit, pošlete co nejdříve přihlášku elektro-

nicky na https://lvicata.jiloviste.cz/ ;-) Do konce března jsou místa

rezervována pro děti, které s námi byly v loňském roce, pak bu-

deme doplňovat nováčky. Počet míst je omezený, tak neváhejte.

Jako vždy, bude připravena celotáborová hra a spousta výletů. Tě-

šíme se na Vás. Irča, Janza a celý realizační tým
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SLOVO STAROSTY

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

Otevírací doba 
PO-ČT: 11:30 - 21:30
PÁ-SO: 11:30- 22:30

NE: 11:30- 20:00

Tel. rezervace:
724598005

email: 
info@grill-restaurant.cz

Nová soukromá ordinace v Jílovišti

Paní doktorko, řekněte nám něco o sobě a proč jste si vybrala
naši obec?
Vystudovala jsem LF UK se všeobecným zaměřením, vždy mě
zajímal člověk jako komplex a propojení fyzické i psychické ro-
viny, proto jsem již v r. 2006 otevřela soukromou ordinaci v Ha-
vířově a nyní v Jílovišti, které odpovídá harmonizačnímu
konceptu komplexní terapie a je dobře dostupné nejen z hlav-
ního města.

Kdo se na Vás může obrátit a co může nový pacient očekávat?
Komplexní medicína je unikátní v tom, že je určena pro lidi všech
věkových kategorií od novorozenců po seniory. Nový pacient
podstoupí vstupní konzultaci, kde mám možnost zanalyzovat
celkový zdravotní stav a navrhnout optimální terapii. Obecně je
komplexní medicína více vhodná pro chronické potíže všeho
druhu, nevyjasněné diagnózy přes klinické potíže pacientů,
časté infekce, alergie, kožní, zažívací i jiné chronické obtíže. Také
bolesti páteře a jiné pohybové potíže.

Jaké služby a terapie poskytujete?
Zdravotní poradenství všeho druhu včetně zdravotní dietetiky,
psychoterapii jednotlivců nebo párovou (u dětí od cca 5 let
věku), koučinková sezení, v nejbližší době certifikované spor-
tovní a rekondiční masáže - celotělové nebo jen masáž zad, ale

třeba i měření krevního tlaku lékařským tonometrem.

Jsou služby komplexní medicíny hrazené pojišťovnami?
Bohužel služby komplexní medicíny nejsou hrazeny z veřejného
zdravotního pojištění, výhodou ale je dostatečný čas na paci-
enta dle služby, pacient nečeká a je přijat v objednaném čase. 

Jak se k Vám mohu objednat?
Na mých webových stránkách www.vedatherapy.cz je k dispo-
zici rezervační systém, který je jednoduchý, funguje v režimu
24/7 a nabízí jen dny a časy, které jsou volné. Samozřejmě je
možné se objednat telefonicky na +420603707955, napsat mail,
nebo využít kontaktní box na webu pro veškeré dotazy.

Služby nejsou hrazeny z pojištění, jak mohu u Vás služby uhra-
dit?
Upřednostňuji platbu platební kartou, ale přijímám samozřejmě
i hotovost, možná je i platba převodem po vystavení faktury.

Kde vás najdeme a jaké máte kontakty?
Na ul. Pražská 58 poblíž Motorestu Jíloviště. mob.: +420 603 707 955,
mail: ordinace@vedatherapy.cz, www.vedatherapy.cz

Děkuji za rozhovor a přeji hodně spokojených pacientů.

V listopadu 2019 si otevřela svou soukromou ordinaci v naší obci MUDr. Dagmar Vránová, lékařka kom-
plexní medicíny. Přinášíme krátké představení a přiblížení jejího projektu.

ul. Pražská 58, poblíž Motorestu Jíloviště
GSM: +420603707955, mail: ordinace@vedatherapy.cz, www.vedatherapy.cz
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ZVONICE

A4 1.900 Kč, A5 naležato 1.000 Kč
Pro občany s trvalým pobytem v Jílovišti pro jejich soukromou inzerci 

a firmy se sídlem a místem podnikání v Jílovišti A4 500 Kč, A5 naležato 250 Kč
Inzerce je možná formou smlouvy o reklamě s obcí Jíloviště.

Ceník Inzerce


