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Na tomto místě shrnujeme aktuální informace v souvislosti

s nouzovým stavem v obci Jíloviště:

Důležitá informace na začátek:
Krizový štáb, zastupitelé a obec Jíloviště se usnesli, že ne-

budou sankcionovat nezaplacení všech poplatků, které ob-

čané platí obci do 4 měsíců po lhůtě splatnosti navýšením

dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích,

tedy do 31. 8. 2020.

Znamená to, že občané nemusí navštívit OÚ za účelem placení

poplatků a ani si vyzvedávat štítek na popelnici. Ten bude po-

vinný (zatím) až od 1. 9. 2020. V případě úhrady poplatku za po-

pelnice přes účet bezhotovostním převodem na běžný účet

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dostáváte do ruky Zvonici v nelehké době.

Koronavirus nyní dramaticky mění život

v naší obci i v naší zemi. Naše představa nor-

málního života je nyní značně omezená, ně-

kteří z nás nemohou do práce, děti do školy

či školky, divadla, kina, restaurace, mnoho ob-

chodů je zavřených. Je to vážné a také věřím,

že většina z nás to bere vážně. Od revoluce

1989 nečelila naše země takové výzvě, kdy

záleží na společném solidárním chování kaž-

dého z nás.

Proto je velmi důležité omezit riziko, že jeden nakazí druhého, jak

jen je to možné. Důležité je tedy omezení veřejného života jen na

nutný styk s ostatními, zdržovat se mimo domov jen nezbytně

a důležitá věc – držet od sebe odstup. Omezení, která momen-

tálně v Česku panují, se zde ještě nikdy neobjevila, ale momen-

tálně jsou pro záchranu životů nepostradatelná. 

Proto vyzývám a prosím všechny spoluobčany jménem svým,

všech zastupitelů a krizového štábu: dodržujte pravidla, která teď

platí. Je těžké, co se po nás chce. Především v dobách krize si

chceme být blízko, ale správné je nyní opačné chování.

Chtěl bych na závěr poděkovat všem, kteří ak-

tivně nabídli pomoc, ať už Ivanu Hilgertovi za

dodání roušek, Karlovi Markovi, Pepče Spore-

rové a Terce Bučkové, které je roznášely, všem,

kdo obětavě šijí roušky pro své sousedy, hasi-

čům za jejich obětavou práci i při riziku styku

s nakaženými, Honzovi Vorlovi za zprostředko-

vání videokonference, jak pro krizový štáb, tak

pro zastupitelstvo, Janě Malé a Marušce Hrubé

za obětavý a aktivní přístup a řešení denních,

často složitých situací a všem, kteří se snaží

v této vypjaté době pomoci.

Obec Jíloviště se v rámci svých možností snaží občanům pomoct,

za příklad stojí, že po vyhlášení zákazu vycházet bez roušek dne

18. 3., měli občané roušky ve svých schránkách od obce již od 

20. 3. Jsme aktivní i v rámci regionální spolupráce. Obec Jíloviště

zajistila ve spolupráci s firmou Hiko roušky pro 14 obcí regionu

(SOMR).

Sledujte nadále aktuální informace, které se snažíme šířit dostup-

nými prostředky: vitríny, web, FB, maily, sms, obecní rozhlas, přímá

informace do schránek (především seniorům). 

Držte se a věřme – bude líp.

obce č.: 4309731379/0800 bude známka vhozena do poštovní

schránky příslušné nemovitosti.

27. 3. 2020 se sešlo zastupitelstvo obce Jíloviště v krizovém

režimu, schválilo přesun potřebných finančních prostředků

na paragraf krizového řízení formou rozpočtového opatření.

Zasedání zastupitelstva proběhlo formou videokonference.

Ze zasedání krizového štábu Jíloviště ze dne 24. 3. :
nObec zajistila pratelné roušky pro opakované použití. Před-

nostně jsou vybaveni členové zásahové jednotky a senioři. Po-

stupně budou do každé rodiny rozneseny minimálně 2 ks

roušek. Distribuce proběhla bezkontaktně, vhozením do poš-

tovní schránky. V případě, že schránka chybí, je možné si vyzved-

AKTUÁLNÍ INFORMACE K NOUZOVÉMU STAVU V OBCI:
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AKTUÁLNĚ Z RADNICE A ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA:

èZasedání zastupitelstva proběhlo Pod Lesem
První letošní zasedání zastupitelstva se uskutečnilo Pod Lesem 

12. 2. 2020, byla to premiéra konání zastupitelstva po znovu-

otevření restaurace. Děkujeme za poskytnutí příjemného zázemí

a přejeme hodně spokojených hostů a ať se daří.

è Spádová oblast pro žáky 1. třídy
Obec Jíloviště byla po dohodě s Mníškem pod Brdy zařazena do

spádové oblasti pro žáky nastupující do základní školy.

Znamená to, že všichni žáci s trvalým pobytem v Jílovišti, kteří na-

stupují do 1. třídy základní školy se mohou přihlásit do přijímacího

řízeni na školní rok 2020/21 na:

Základní školu Mníšek pod Brdy, okres Praha – západ, 

Komenského 420 

Sledujte stránky, na kterých budou uvedeny podrobnosti a termíny

přijímacího řízení:

èPokračování 2. a 3. etapy výstavby vodovodu
a kanalizace pro oblast Fr. Smolíka

Na prvním zasedání zastupitelstva byla schválena smlouva s do-

davatelem 2.-3. etapy výstavby vodovodu a kanalizace pro oblast

Fr. Smolíka firma Diostav s.r.o. Realizace právě začíná a dokončení

se předpokládá do 31. 8. 2020. Občané připojovaných nemovitostí

budou průběžně informováni o průběhu stavby a řešení technic-

kých detailů připojení, kontrolní dny budou v době nouzového

stavu probíhat pravděpodobně komunikací mailem nebo video-

nout roušku na Poště Partner, kde si občané mohou vyzvednout

i jednorázové roušky, pokud jim chybí.

n Po použití jednorázové roušky je prosím zabalte do dvou igeli-

tových pytlíků, uzavřete a vhoďte do popelnice nebo do směs-

ného odpadu, jinak pokračuje obvyklé třídění odpadu na

sběrných místech.

nDo odvolání bude od 16. 3. 2020 uzavřena MŠ Jíloviště.

n Do odvolání jsou zrušeny úřední hodiny pro veřejnost Městské

policie na Obecním úřadě v Jílovišti. V případě nutnosti je

možné volat hlídku Městské policie na telefonní číslo: 

775 718 588
nDo odvolání jsou omezeny úřední hodiny pro veřejnost na tři ho-

diny v pondělí a ve středu, a to od 9 do 12 hodin.

n Provoz Pošty Partner je zatím neomezen, ale opět vstup jen s rou-

škou a po jednom. Důchody byly tento měsíc doručovány přímo

občanům, o dalším postupu vás budeme informovat.

nDoporučuje občanům, aby omezili svou návštěvu obecního

úřadu, pouze na nejnutnější případy, a své záležitosti řešili

emailem (obec@jiloviste.cz) nebo telefonicky (mobil 602 232

842). Vstup do budovy úřadu, včetně Pošty Partner, je po-

volen pouze s rouškou.

nNařízením vlády se od 12. 3. 2020 po dobu 30 dnů, ruší kul-

turní, společenské a sportovních akce, s počtem účastníků

vyšším než 30.

nDoporučujeme všem spolkům a zájmovým organizacím, aby

zvážily konání svých pravidelných aktivit (tréninky, schůze)

a raději je posunuly na pozdější termín.

n Příští jednání KŠ se uskuteční dle potřeby, občané se mohou

v případě dotazů k preventivním opatřením obrátit na KŠ na

mobil: 602 232 842 

Uvnitř Zvonice najdete informace 
o poskytovaných službách podnikatelů 
v Jílovišti

https://www.zsmnisek.cz/
prihlaska-na-skolu
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konferencí. Technický dozor investora vykonává stejně jako u první

etapy – pan ing. Tomáš Kubát. 

èVyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace na rekonstrukci ulic 
Lomená a Souběžná
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele projektové doku-

mentace na rekonstrukci ulic Lomená a Souběžná. Schválení vý-

běru dodavatele proběhne na nejbližším řádném zasedání

zastupitelstva obce Jíloviště. Součástí zadání pro projektanta je

i povinnost projednat s občany řešení vjezdů do jejich nemovi-

tostí, jako to bylo vždy zvykem u předchozích oprav komuni-

kací.



Informace z obce
èPodpora podnikatelů v obci
Pro lepší orientaci všech přijíždějících do Jíloviště, byla hned za pří-

jezdem do Jíloviště při odbočení na Všenory, obcí instalovaná smě-

rová cedule s šipkou na Potraviny. Směrovku dodal sponzor, který

nechce být jmenován. Vnímáme to jako podporu obchodu potra-

vin, který bychom rádi zachovali. Děkujeme !

èOdvoz biologicky roz-
ložitelného odpadu: 

Jak jsme již občany informovali,

společnost AVE CZ odpadové hos-

podářství, s. r. o., zajišťuje každý

lichý čtvrtek (1x za 14 dní) v ob-

dobí od dubna do konce listopadu

2020 svoz biologického odpadu.

První svoz proběhl 26. 3. 2020. Do

nádoby pro biologicky rozložitelný

odpad patří listí, tráva, seno, plevel,

zbytky rostlin, ovoce a zeleniny,

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

Vzhledem k probíhajícímu nouzovému stavu 
je prodloužena lhůta pro úhradu této služby 

do 31. 8. 2020.
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èKonečné přezkoumání
Hospodaření obce Jíloviště za rok 2019 bylo jako každý rok po-

drobeno závěrečnému přezkoumání ze strany Krajského úřadu.

Přezkoumání hospodaření

bylo provedeno výběro-

vým způsobem s ohledem

na významnost jednotli-

vých skutečností podle

předmětu a obsahu pře-

zkoumání. Při posuzování

jednotlivých právních

úkonů Krajský úřad vy-

cházel ze znění právních

předpisů platných ke dni

uskutečnění tohoto

úkonu.

Kontrola neshledala

žádné závady.



èDěti z MŠ prošly obcí v maskách při oslavě Maso-
pustu

Jak už se stalo tradicí, děti z naší mateřské školy vyrazily dne 20. 2.

2020 na tradiční masopustní průvod obcí. Jejich první zastávka byla

na OÚ, kde požádaly o povolení Masopust v obci konati. To jim bylo

po zazpívání masopustní písničky povoleno.
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è Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
Aktuálně připomínáme termíny sběru nebezpečného odpadu

a přistavení velkoobjemových kontejnerů v Jílovišti v květnu 2020:

1) Sběr nebezpečného mobilního ambulantního odpadu

proběhne 25. 4. 2020 od 8:30 do 10:30 h u hasičské zbroj-

nice v Jílovišti. Mezi nebezpečný odpad patří např. barvy,

baterie, léky, kyseliny, lepidla, nádoby od sprejů, moto-

rové oleje, pesticidy, teploměry, výbojky, zářivky, pneu-

matiky, atd. 

2) Velkoobjemové kontejnery na komunální odpad budou

přistaveny od dopoledních hodin 24. 4. 2020 do 27. 4.

2020.

Místa přistavení: 

n roh ulice Zenklova a Na Hájensku 

n u obecního úřadu na ulici Pražská 

n v ulici K Dubíčku 

Do kontejnerů nepatří stavební materiál, nebezpečný a bio-

logický odpad!

Nadále je občanům k dispozici kontejner na větší

množství bioodpadu (ořezy větví, uschlé stromy apod.) v pro-

storu před bývalou vodárnou pod Lípou republiky. 

èObecní bál 
Již 6. ročník Jílovišťského bálu, se konal dne 15. 2. 2010 v Restauraci

Spark a letos se v hojném počtu zúčastnili členové SDH, a tak byla

téměř všechna místa k sezení plně zaplněna.

Akce byla pořádána obcí Jíloviště, která zajistila pronájem sálu, pro-

dej vstupenek a tombolu. Předtančení v duchu latinskoamerických

tanců předvedli lektoři tanečních kurzů na Jílovišti, zpestřením bylo

předtančení nejmladších tanečníků. K poslechu a tanci hrála sku-

pina MICHAELA JONZYOVÁ & BAND.

Jak se stalo tradicí, opět byla bohatá tombola, oslovili jsme velkou

část podnikatelů i občanů v obci a obdrželi jsme kolem 100 růz-

ných cen. Prvních 10 cen se jako každoročně losovalo. Hlavní cenou

byl divočák, který již podruhé opustil pořádající restauraci. Tradičně

druhou cenou byl obraz Fr. Ringo Čecha.

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

Obecním úřadě Jíloviště i v průběhu roku, cena je pak kalkulována

podle počtu měsíců, kdy služba probíhá. 
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Touto cestou bych rád ještě jednou poděkoval všem sponzorům

za jejich příspěvky do tomboly.

Myslím si, že si šestý bál Jíloviště hosté příjemně a zábavně užili

a troufám si tvrdit, že nikdo neodcházel s prázdnou a téměř každý, 

kdo si zakoupil lístky do tomboly, něco vyhrál.

Věřím, že tímto šestým Jílovišťským bálem jsme navázali na tradici

pořádání této akce a příští rok se, doufám, sejdeme minimálně ve

stejně hojném počtu a že se ročník 2021 bude konat, protože ho

bude chránit magické číslo 7.

DĚKUJEME SPONZORŮM TOMBOLY 
6. JÍLOVIŠŤSKÉHO BÁLU 2020:

OBEC JÍLOVIŠTĚ
CASUS DIRECT MAIL, a.s. ........... paní ALICE PAUKOVÁ
FRANTIŠEK RINGO ČECH
OKRAŠLOVACÍ SPOLEK OBCE JÍLOVIŠTĚ 
HUSKY CZ, s.r.o. ................................. pan PETR BRŮNA
OBČERSTVENÍ CUKRÁK ..................... pan IVO SLANAŘ
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
GRILL RESTAURANT POD LESEM
DAVELO, s.r.o. ................................... pan JIŘÍ ZIKMUND
TJ JÍLOVIŠTĚ
SPARK - GASTRO SG .................. paní OXANA SMUTNÁ
AMATIC, s.r.o. ........................... pan MARCEL GURTNER
HOTEL PALACE CINEMA ........... pan Vladimír Sobotka
KOOPERATIVA, a.s. ............................. pan Josef Hrabal
KVK GAS, s.r.o. ............................. pan Jaromír Vondrák
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è ANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ 
– www.jiloviste.cz

Byla ukončena anketa „Zvýhodnění poplatku za odpad pro ví-

cečlenné rodiny“

Otázka „Souhlasíte s novým systémem stanovení poplatku za ko-

munální odpad, který zvýhodňuje vícečlenné rodiny?“

(anketa proběhla v období od 02.02.2020 – 31.3.2020)

Výsledky:
Ano: ....................................................................................................................66
Ne: .......................................................................................................................50
Je mi to jedno: ...................................................................................................3

Celkem hlasujících: ............................................................... 119

Probíhá anketa 
Jak vnímáte činnost krizového štábu a zastupitelstva obce

v době nouzového stavu ?

Pozitivně Negativně Nevím

Hlasování skončí dle aktuálního vývoje situace, prosíme občany,

aby se zúčastnili a hlasovali. 

Přejeme vám pokud možno příjemně strávené Velikonoce 

a držte se. Vladimír Dlouhý, starosta

è Vyvěsili jsme vlajku Tibetu
Již počtvrté od roku 2017, kdy

proběhla anketa občanů, ve

které schválili vyvěšování 

Tibetské vlajky, jsme 10. 3.

2020, na den 61. výročí po-

vstání Tibeťanů proti čínské

okupaci Tibetu, vyvěsili na

Obecní úřad tibetskou vlajku

a přidali se tak k dalším stov-

kám obcí v ČR, které tímto

symbolickým skutkem vyjá-

dřily Tibeťanům podporu.

è Zimní údžba
Letošní mírná zima neprověřila příliš naši novou techniku pro zimní

údržbu, nicméně i při několika zásazích se ukázalo, že traktor a pří-

slušenství budou dobrými pomocníky, a to nejen pro zimní, ale

i letní údržbu v obci.

PROSÍME OBČANY, ABY
dodržovali všechna nařízení ohledně koronaviru

a nouzového stavu a pokud možno:

ZŮSTALI DOMA.
Dodržujte zákaz pálení,

Velikonoce prosím oslavte doma 
a v žádném případě se nevydávejte po obci koledovat!

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

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

In
ze

rc
e
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Coronavirus a veřejná doprava

Od čtvrtka 12. 3. byl na území České republiky vyhlášen nouzový

stav a od pondělka 16. 3. následovala karanténa, která trvá dosud.

S tím souvisí i rapidní pokles počtu cestujících ve veřejné dopravě.

Ropid již od pátku 13. 3. zavedl některá opatření chránící cestující

a především řidiče – především byl zrušen prodej jízdenek řidičem

a cestujícím znemožněn přístup do prostoru předních sedadel.

K tomuto opatření se iniciativně připojili i dopravci na příměstských

linkách, jelikož pro pár korun vybraných na jízdném nestojí za to

riskovat nákazu řidiče. Od soboty pak byl rozhodnutím Středoče-

ského kraje zaveden na příměstských linkách prázdninový provoz.

Od pondělí 16. 3. 2020 byla vyhlášena karan-

téna a byly uzavřeny hranice země. Došlo k re-

dukci dálkové dopravy i regionální dopravy.

V hlavním městě byly prodlouženy intervaly

spojů na jednotlivých linkách a zrušeny školní

spoje. Počet cestujících klesl ve srovnání 

s 2. březnem v průměru o 71 %. 

Od soboty 28. 3. byl na všech autobusových lin-

kách v Praze zaveden prázdninový provoz. Pří-

městských vlaků se zpočátku opatření příliš

nedotkla. Od 18. 3. byla omezena linka Roztoky

u Prahy – Praha-Hostivař a od pondělí 

30. března jsou zrušeny spoje linky S9 končící

v Říčanech, takže minimální interval je zde nyní

30 minut. Redukce na ostatních linkách zpočátku narazily na odpor

Středočeského kraje, což se týká i trati do Berouna. Až donedávna

zůstaly zachovány nejen všechny spoje, ale i jejich kapacita. Od 

3. dubna však nastala změna i v železniční dopravě. V našem okolí

se toto opatření dotýká linky S7, u které jsou zrušeny spoje Český

Brod - Praha - Řevnice jezdící ve špičkách pracovních dní.

Magistrát hl. m. Prahy apeluje na všechny občany, aby se při pří-

znacích onemocnění vyhnuli hromadné dopravě a pomohli tak

k omezení šíření nákazy. Petr Sporer

Informace byly čerpány zejména ze stránek pid.cz, kde můžete sledovat aktuální vývoj pražské integrované dopravy.

Milí čtenáři Zvonice,

dostáváte do rukou vydání zpravodaje obce Jíloviště, které

vzniklo v nelehké době světové pandemie. Zvažovali jsme jeho

vynechání, ale pak se rozhodli informovat vás tak, jako každé

dva měsíce o tom, co se v obci událo a připravuje. 

Věříme, že se potěšíte vzpomínkami na společné chvíle v Re-

staurantu Spark při zábavě na dětském diskokarnevalu nebo

Obecním bále a možná si přečtete i informace, o kterých jste

nevěděli.

Moc děkujeme všem, kteří pro nás zabezpečují služby v obci –

OÚ, pošta, obchod, pekárna, dobrovolníci a věřím, že se všichni

chováme podle pokynů vydávaných vládou i obcí. 

Zatím nákaza koronavirem COVID-19 vítězí a počet nakažených

stoupá. Koncem března bylo, podle údajů KHS, v okrese Praha

– západ 39 pozitivně testovaných osob, Hlavní město Praha

mělo 619 případů, celá ČR 2 422, bohužel již 9 nemocných ze-

mřelo a od začátku epidemie (1. března 2020 první nemocný

v ČR) se zatím jen 11 pacientů zotavilo. Testováno bylo již přes

32 tisíc osob.

Každého současná situace nějakým způsobem zasáhla. 

V naší rodině místo svatebních příprav šijeme s vnučkou roušky

pro celou rodinu. Několik jich také poslala neteř do Skotska. Je-

jich nedostatek je celosvětový.

Pokud máte roušku z materiálu, který nelze vyvařovat, můžete

použít tento návod:

použitou roušku namočte do vody s octem a po chvíli (i hodinu

nebo přes noc) zalijte vařící vodou. Nezapomeňte po uschnutí

vyžehlit z obou stran.

Pokud máte, milí čtenáři, i vy nějakou zkušenost, napište nám.

Po letech bude zajímavé, přečíst si, jak se v naší obci v této složité

době žilo.

Závěrem tohoto úvodníku chci popřát všem klidné velikonoční

svátky. Bez koledníků nebudou tak veselé, ale milé si je můžeme

doma udělat všichni. Za Mediální výbor - Fatková
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Diskriminace
Dnešním dnem končí anketa na oficiálních stránkách obce Jí-

loviště na téma: Souhlasíte s novým systémem stanovení po-

platku za komunální odpad, který zvýhodňuje vícečlenné

rodiny?

Zde jasně rada OÚ přiznává, že její rozhodnutí o novém sy-

stému je diskriminační.

Výsledek ankety je jednoznačný. 62% hlasujících se změnou

placení poplatků nesouhlasí. Žádám proto, aby rada OÚ zvá-

žila její rozhodnutí ze zasedání dne 30. 10. 2019 a vyhlášku

č. 2/2019.

Odůvodňuji mojí žádost tím, že ve vyhlášce OÚ č. 2/2019 je

mimo jiné uveden zákon, podle kterého byla změna prove-

dena. Jedná se o zákon o odpadech č. 185/2001Sb. §17a -

poplatek za komunální odpad odstavec (2): Poplatníkem je

každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální

odpad. Dále poplatky má platit ten, kdo platí daně a má ne-

movitost…

To tedy znamená, že kdo sám nevlastní nemovitost, nemusí

platit za sběrný odpad a zavedla se tím tak zvaná skrytá Druhá

daň z nemovitosti.

Rozhodnutí o placení poplatků za sběrný odpad je zcela v roz-

hodnutí OÚ. Přála bych si, aby zastupitelé uvažovali realisticky

a aby při výjimkách, které nyní nějakým způsobem udělují,

jednali spravedlivě. Zatím co část obyvatel musí „zveřejnit“

svojí finanční situaci, tak fyzické osoby, kterým poplatek byl

odpuštěn, toto nemusí. 

Jsou obce, kde se odpad při svozu váží. To by bylo to správné

řešení a zbavilo by mnohé zabývat se s poplatky za odpad.

S pozdravem Jana Biermann

Jíloviště, dne 31. 3. 2020

Reakce zastupitelů
Vážená paní Biermann, 

dovolte nám, zastupitelům obce Jíloviště, reagovat na váš příspě-

vek.

V situaci, kdy dodavatel služeb prudce zvýšil celkovou roční částku

za odvoz odpadu, nemá obec jinou zákonnou možnost, než přistou-

pit k tomuto způsobu výběru poplatků. Jsme však přesvědčeni, že

se jedná o spravedlivější systém, který bere ohled především na ro-

diny s dětmi. Nechceme, aby tíhu poplatků nesli především trvale

hlášení občané naší obce, jak tomu bylo doposud.

Navíc každá vyhláška obce včetně této podléhá schválení Minister-

stva vnitra. Souhlas ministerstva jsme obdrželi.

Nevíme proto, jak jste došla k závěru, že toto rozhodnutí je diskri-

minační. Jsme přesvědčeni, že naopak nese znaky občanské solida-

rity a sounáležitosti bez sobeckosti a nezájmu o ostatní. Navíc, jak

jistě víte, v současné krizové situaci jsme odložili splatnost všech po-

platků do 31. srpna 2020.

Nakonec to podstatné k tvrzením ve vašem příspěvku.

Jsme si však vědomi, že pro osaměle žijícího seniora může být tato

částka velká, a proto tu existuje sociální komise, která žádost občana

posoudí. Pokud je nám známo, tak se nestalo, že by nebylo žadateli

vyhověno, žádost může být nejen na úlevu na poplatky, ale i na léky

nebo na finanční pomoc v nelehké životní situaci.

Na prominutí poplatku či snížení poplatku není však právní nárok.

Záleží na posouzení sociálního výboru zastupitelstva, zda prominutí,

příp. zlevnění poplatku přizná. Sociální výbor se vždy musí vypořá-

dat s odůvodněním, proč přiznal slevu nebo prominul celý popla-

tek. To mu přikazují obecně závazné předpisy o hospodaření

s finančními prostředky obce. Proto vás sociální výbor vyzval, abyste

čestným prohlášením potvrdila vaše současné příjmy, to bylo celé.

Každou žádost o slevu z poplatků posuzujeme individuálně a ne-

stranně, protože v celkovém pohledu jde o finance nás všech, kteří

na Jílovišti žijeme.

Nepochybujeme o Vaší ne zcela dobré sociální situaci. Nicméně,

abychom mohli slevu na poplatcích poskytnout, potřebujeme od

Vás, stejně tako od ostatních žadatelů, jasně formulované údaje,

které obstojí při eventuální kontrole hospodaření obce. To byl také

důvod, proč jsme Vám zaslali k podpisu jednoduchý dokument čest-

ného prohlášení o Vašich příjmech. Ten jsme zatím bohužel neob-

drželi. Žádné konkrétní údaje z přijatých žádostí samozřejmě

veřejně nepublikujeme. To nám zakazuje i zákon o ochraně osob-

ních údajů, který striktně dodržujeme.

Mrzí nás, že zde veřejně uvádíte velmi zkreslený dojem o celém jed-

nání. S tímto Vaším přístupem k celému problému nemůžeme jako

zastupitelé obce v žádném případě souhlasit.

Zastupitelé Obce Jíloviště

DOPISY OD OBČANŮ
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SLOVO STAROSTY

Zima ve školce
Začátkem února jsme si povídali o přírodě, co dělají lidé pro zví-

řátka volně žijící, jak jim pomáháme a také o zvířátkách ze statku

a o jejich mláďatech. 

Další téma, které jsme probírali, bylo příhodné - ve zdravém těle,

zdravý duch a jak předcházet nemocem. 

Nejvíce se ale děti těšily na karneval, maso-

pustní průvod a na přespávání ve školce. Ve

čtvrtek 20. 2. 2020 se již od rána scházely děti

v maskách a celé dopoledne tančily, měly

připravené soutěže a bylo i vyhlášení masek.

V 11 hodin přišly ke školce masky - Střapatý,

medvědář s medvědem, prasátko, slepice, ci-

kánka atd. Masopustní průvod se vydal nej-

prve na Obec, kde měl pan starosta pro děti

dárečky. Děti zazpívaly a pokračovali jsme na

statek k Andresovým. Tam bylo jako vždy při-

pravené výborné občerstvení a prohlédli

jsme si zvířátka i s mláďaty. 

Dále jsme šli zazpívat do cukrárny a děti i masky dostaly dortíkové

srdíčko. Poslední zastavení bylo na terase Restaurantu Spark, kde

děti rozhodovaly se Střapatým, zda medvěda zastřelí, nebo ušetří.

Děti rozhodly v medvědův prospěch a zatančili jsme si tanec SKÁ-

KEJ MEDVĚDE, ČERT PRO TĚ JEDE, a byl konec. I tady děti dostaly

sladkou odměnu a šly na oběd.

Po spaní a svačině se ale neodcházelo domů, měli jsme odpolední

program a v 18 hodin jsme šli na domluvenou večeři, na pizzu. Byla

moc dobrá a děti se učily stolovat v restauraci. Když jsme přišli z ve-

čeře, rozdali jsme si lehátka a pustili si film - kino před spaním. Noc

proběhla v klidu, ráno jsme započali nový den a moc se nám to lí-

bilo, myslím, že i rodiče byli spokojení. Přespávání ve školce bylo

již druhým rokem.

Začátkem března byly děti ne-

mocné s chřipkami, spálovou

angínou a streptokokem

a v pondělí 2. 3. 2020 přišly do školky pouze 3 děti. Na úterý se om-

luvili všichni, tak jsme po domluvě s hygienickou stanicí školku na

týden uzavřeli. 

Mezitím se nám ale začal množit koronavirus a po dohodě se zři-

zovatelem, jsme po vyhlášení nouzového stavu museli školku opět

uzavřít, tentokrát do odvolání. Přišli jsme tak o akci - Vynášení Mo-

rany a různé jiné.

Zápis nových dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok

2020/21 v MŠ Jíloviště proběhne letos začátkem května elektronic-

kou cestou, bez dětí. 

Pokyny budou vyvěšeny na webových stránkách MŠ Jíloviště

a obce Jíloviště i v informační skříňce OÚ.

Přednost budou mít děti z Jíloviště, které dovršily věku tří let a děti

z okolních obcí, s kterými má obec Jíloviště smlouvu.

Přejeme všem, aby toto období překonali v pořádku, aby virus ode-

zněl a vše se vrátilo do zajetých kolejí. Hana Mašková
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Okrašlovací spolek obce Jíloviště
Masopust

Ve čtvrtek 20. 2.

2020 jsme se za-

pojili do masopu-

stního průvodu

středem obce 

s MŠ Jíloviště. 

Na statku u Andresů

V cukrárně
„Stáňa“

Mše svatá
celebrovaná P. Janem Dlouhým z Římskokatolické farnosti v Mníšku

pod Brdy v sobotu 22. února 2020 byla doprovázena na varhany

paní Janou Novákovou z Lipenců. 

Jílovišťskou kapličku – zvoničku navštívila rodina Sedlákových,

která přivezla pozvání na benefiční koncert pro obnovu varhan

římskokatolického Kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši „Pocta Bee-

thovenovi“ v Zrcadlovém sále dobříšského zámku 15. 3. 2020 v pro-

vedení Kinsky Trio Prague – Veronika Böhmová - klavír, Lucie

Sedláková - Hůlová - housle, Martin Sedlák - violoncello. Bohužel

se tento koncert neuskutečnil z důvodu opatření proti šíření koro-

naviru Covid-19 v České republice. Farníci také přispěli na sbírku

misie částkou 500,- Kč.

Sbírka na misie je vyjádřením solidarity všech katolických křesťanů

za sebe navzájem, protože probíhá ve všech farnostech a diecézích

po celém světě (i v nejchudších zemích) a vybrané prostředky ná-

sledně slouží k podpoře v místech, kde je církev dosud mladá nebo

chudá. Další ohlášená bohoslužba v kapličce – zvoničce sv. Floriána

v sobotu 21. března 2020 nebyla podle nařízení vlády ČR o omezení

shromaždování občanů uskutečněna.

Z internetových stránek Římskokatolické farnosti v Mníšku pod

Brdy 27. 3. 2020:

„Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a dalším opatřením

Vlády ČR jsou ve farnosti Mníšek pod Brdy všechny bohoslužby až do

odvolání bez veřejnosti. Je doporučeno sledovat mše svaté v kruhu ro-

diny prostřednictvím TV Noe, Rádia Proglas a nově i na ČT 2. 

Bratři Redemptoristé ze Svaté Hory nám nabízejí živý přenos bohos-

lužeb v internetové televizi (https://svata-hora.cz/ – též v mobilní ap-

likaci). Kromě pravidelných mší svatých také: v pondělí – sobota

modlitba Korunky k Božímu milosrdenství od 15 hod., každý večer od

20 hod. společná modlitba růžence za uzdravení z epidemie. Pod-

pořme účastí na modlitbě naše nejbližší poutní místo.“

Ani další připravované jarní aktivity se neuskuteční a jejich konání

bude přeloženo na pozdější období. 

„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ 
Společný úklid, do kterého jsme se již poně-

kolikáté chtěli zapojit, můžeme nahradit po

vzoru některých našich občanů „samosbě-

rem“ odpadků.

Dělají to tak, že si na procházku, např. do

lesa, vezmou rukavice a igelitovou tašku na nepořádek, který ces-

tou potkají. Pomáhají tím nejen sobě, ale i přírodě.

Klidně prožité jarní dny i velikonoční svátky 
přeje Okrašlovací spolek obce Jíloviště 
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

„Noc kostelů“.

Pokud se situace s šířením nemoci Covid-19 zlepší, podpoří spolek

další ročník celorepublikové akce. Otevřen by měl být kostel sv.

Ducha v Trnové, letos v pátek 5. 6. 2020 s tímto programem: 

n otevření kostela od 17 do 20 hodin, možnost prohlídky 

n v 17:30 hodin vystoupení dětí z MŠ Jíloviště

n společná modlitba před uzavřením kostela 

Klubíčko Okrašlovacího spolku obce Jíloviště

„O věrném Šemíkovi a statečném Bivojovi".

Divadlo Ančí a Fančí představilo v neděli 1. března 2020 v klubovně

hasičské zbrojnice opět velmi zajímavé představení na náměty ze

starých českých pověstí. Škoda, že zájem diváků nebyl tak veliký

jako při vystoupení na podzim.

Do hry se zapojovali malí i velcí diváci. Zachraňovali zvířátka nebo

„dělali“ řeku pomocí plachty a také zpívali. Nejvíce se líbil divoký

kanec, kterého přemohl silák Bivoj a bílý koník Šemík, který skočil

s Horymírem z Vyšehradu až skoro ke Smíchovu a zachránil mu tím

život.

Nechyběly ani loutky sester Kazi, Tety a Libuše.

TJ JÍLOVIŠTĚ

datum utkání výsledek hřiště
4. kolo so. 1. 2. 2020 TJJ - SK Hvozdnice 3 : 2  (2:2) Radotín
5. kolo so. 8. 2. 2020 Olympia Radotín - TJJ 3 : 4  (1:2) Radotín

datum utkání výsledek hřiště
v so. 15. 2. 2020 TJJ - FK Admira Praha U19 4 : 3 na hřišti Radotín
v so. 22. 2. 2020 SK Střešovice 1911 - TJJ 0 : 2 na hřišti Aritma
v so. 29. 2. 2020 TJJ – SK Aritma Praha B 4 : 5 na hřišti Aritma

Na Weber cupu se ve 4. kole po-

prvé v dresu TJJ představil Michael

Minárik ze Slovenska.

Turnaj dokončili hráči TJ Jíloviště v utkáních o 7. – 12. místo.

Naši hráči skončili mezi 12 zúčastněnými družstvy na 10. místě.

O vítězství se utkaly v sobotu 29. 2. 2020 kluby ČAFC Praha a SK

Uhelné sklady Praha. Odměnu pro vítěze 7000,- Kč získali fotbalisté

SK Uhelné sklady Praha, kteří porazili soupeře 2 : 1. 

TJJ - SPORT INVEST I. A třída, skupina A

Mužstvo A týmu posílilo 5 fotbalistů, Pavel Krištůfek, Milan Svoboda

a nově i Petr Třešňák (naposledy SK Újezd Praha 4), který by měl

plnit úlohu back-up gólmana, Martin Novák (naposledy Cholupice)

a ex-ligový brankář Jiří Bobok (naposledy Černolice). Hráči TJJ ode-

hráli pouze úvodní zápas jarní sezóny. 16. kolo, ne. 8. 3. 2020/10:30

hod. v Praze 4 – Újezdě na umělém trávníku

TJ Viktoria Vestec – TJJ 2 : 1 (1:1)

12. 3. 2020 svým prohlášením Fotbalová asociace České repu-

bliky program soutěží FAČR do dalšího rozhodnutí státních or-

gánů v této věci přerušila. 

Důvodem jsou rozhodnutí Vlády ČR v souvislosti s šířením nemoci

Covid—19 v ČR a s ohledem na zdraví hráčů, funkcionářů i fanou-

šků. 

TJ Jíloviště B - Praha – západ , III. třída – skupina A

Benfika také získala dvě posily. Jsou jimi Patrik Lancz a Robert Gru-

ber, oba přišli ze Zlatníků.

Fotbalová mládež nechodí do školy ani na hřiště.

Podle www.fotbal.jilovistě a FAČR, Fatková
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Na tomto místě uveřejňujeme nabídky podnikatelů a otevírací hodiny provozoven v obci Jílovišti
v době nouzového stavu, neboli kdo co nabízí a jak má otevřeno:

Hotel Palace Cinema: 
Informace Hotelu Palace Cinema o od-

nosném prodeji během vládních ome-

zení provozu restaurací.

Rádi bychom Vás informovali, že plně

v souladu se souborem vládních nařízení

byl provoz restaurace zastaven a také

zcela v souladu zajišťujeme prodej „ přes

okénko“ nápojů studených, teplých

i omezeného sortimentu pokrmů. Hlav-

ním smyslem není ekonomika, to je asi

všem jasné, ale udržet realitu života, umožňující v době zásadního

omezení chodu pivovarů nabídnout kvalitní čerstvé pivo z minipi-

vovaru, takové, na které jsou naši klienti zvyklí. V zájmu zachování

platných nařízení prosíme, aby klienti ctili smysl zákazu shromaž-

ďování.

Provozní doba odnosného prodeje :

n po + út 11, 00 do 17, 00 hodin

n stř - pá 12, 00 do 18, 00 hodin 

n so + ne 11, 00 do 17, 00 hodin 

V sortimentu nabízíme hlavně 2 druhy piva Ettore a Eliška do od-

nosných nádob včetně kelímku, dále teplé i studené alkoholické

a nealkoholické nápoje, sladké pečivo u nás upečené, dále pak do-

mácí utopence a nakládaný hermelín. Informace aktualizujeme na

Facebooku a webových stránkách.

Těšíme se na návštěvu a věříme, že oceníte naši snahu v omeze-

ných podmínkách poskytovat služby dle možností.

Váš tým Hotelu Palace Cinema

Hotel Palace Cinema
Tel: +420/601 152 565, email: recepce@hotelpalacecinema.cz

webová stránka: https://www.hotelpalacecinema.cz/
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/HotelPalaceCinema

Cukrárna, pekárna Stáňa
otevřeno denně 6 -18 h a prosíme občany, aby vstupovali do 

cukrárny po jednom a s rouškou. 

Potraviny Spark: 
otevřeno denně 7 – 19 hod.

Grill restaurant
Pod Lesem 
v době karantény 

otevřeno 

n pondělí až pátek 11:00-15:00 a 17:00-20:00

n sobota, neděle 11:00-20:00

Prodej jídla s sebou přes výdejní pult. Rozvoz jídel občanům Jílo-

viště zdarma! Doprava jídla do okolních vesnic za poplatek 75 Kč

Zbraslav, Mníšek, Klínec, Řitka, Dobřichovice, Řevnice, Trnová, Vše-

nory, Černolice, Líšnice atd.....

Mobil: 724 598 005, www.grill-restaurant.cz

Restaurace Motorest
nabízí občanům rozvoz

obědů do vlastních nádob,

obědy lze objednat na tel.

č. 604 254 391.

Zahradnictví
Cvrček

otevřeno denně 

9 – 18 hod.

LPG Jíloviště
Informace o pro-

dejní době na čer-

pací stanici LPG

Jíloviště. Ode dne 

6. 4. 2020 je obnoven prodej na čerpací stanici LPG Jíloviště. Pro-

dej je obnoven v plném rozsahu sortimentu čerpací stanice, tj.

možnost nákupu: 

n LPG n provoz terminálu SAZKA 

n denního tisku a časopisů n ostatního drobného prodeje

n cigaret 

Otevírací doba ČS je pondělí až pátek 7,00 – 19,00 hod.

Za K.V.K. gas, spol. s r.o. Mikuláš Vondrák   
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SLOVO STAROSTY

Drůbež z farmy:
Slepice
Kuřata
Kuřecí prsa
Kuřecí stehna
Krůtí prsa

Hovězí z českého
chovu:
Roštěná
Hrudí
Kližka
Plec
Hovězí líčka
Falešná svíčková
Hovězí žebra
Hovězí mleté
Morkové kosti

Vepřové z českého
chovu:
Krkovice
Pečeně
Plec
Panenky
Vepřové mleté

Telecí
Telecí kýta
Telecí váleček
Telecí mleté

SÝRY
Francie
Brie 
Brie de meaux 
Comte 
Roquefort original 
Kozí válec s plísní 
Ementál

Itálie
Mozzarella 
Mozzarella bufala 
Grana padano 

12 měsíců 
Grana padano 

16 měsíců 
Parmigiano reggiano 

24 měsíců 
Gorgonzola dolce 
Gorgonzola piccante 
Asiago 
Scamorza zauzená 
Ricotta 
Pecorino 

Nizozemí
Maasdam 
Gouda jemná 
Gouda mladá 
Gouda jemně uleželá 
Gouda uležená 
Gouda přestárlá 3
roky 
Old Rotterdam 
Gouda kozí mladá 
Gouda kozí střední 
Gouda kozí stará 
Gouda kozí farmářská 
Gouda ovčí 

Švýcarsko 
Bergkäse 
Raclette original 
Ementál 
Gruyére 
Appenzeller 
Svatojakubský sýr 
Sýr v ořechovici 
Sbrinz 3 roky 

Domácí nádivka
Sekaná
Lasagne
Huspenina
Tlačenka
Domácí uzené 

Kachní a kuřecí roláda 
Nakládaná zelenina 
(artyčoky, sušená raj-
čata, olivy)
Olivový olej

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

In
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Nabídka dovozu potravin a ostatní 
– rodina Sváčků:

Vážení sousedé z Jíloviště, 

jsme moc rádi za tento prostor v naší Zvonici a přejeme všem

pevné zdraví a optimismus. 

V aktuální situaci, kdy je zhoršena dostupnost zboží i mobilita ob-

čanů, jsme zahájili službu rozvozu nákupů až domů. Je možné ob-

jednat si veškeré zboží z naší stálé nabídky, z níž malou ochutnávku

přinášíme zde níže. Aktuality o produktech nebo cenových akcích

můžete nalézt i na našem facebooku Lahůdkářství Sváček. Pro ob-

jednávky masa, uzenin, sýrů, lahůdek nebo hotových výrobků, vo-

lejte přímo nám na telefon 721 132 019 nebo napište na email

info@lahudkarstvisvacek.cz . Doručení nákupu garantujeme ještě

tentýž den v případě, že nám zavoláte dopoledne, během odpo-

ledne potom přijímáme objednávky na následující den. Pro občany

Jíloviště je doprava zdarma a na celý nákup bude poskytnuta sleva

10%. Z aktuálního sorti-

mentu vám kromě nezbyt-

ností na Velikonoce jako je

jehněčí maso, uzené nebo

nádivka, můžeme nabíd-

nout například:
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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

Děkujeme za účast 
na diskokarnevalu 9. 2. 2020!

Hlavně rodičům, kteří podpořili své děti a také oblékli kostýmy.


