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Slovo starosty

Červnové večerní hřmění – 
ryb a raků nadělení.

V červenci když dne ubývá, horka přibývá.

Srpnové ráno bez rosy - 
srpnové odpoledne s bouřkou.

Dobrovolníci vysazují
stromky v jílovišťském
lese „Na Cihelně“. 
Foto – Lesy Jíloviště
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Od minulého vydání Zvonice, kdy byla celá

naše vlast uprostřed nejpřísnějších opatření

v souvislosti s nouzovým stavem kvůli koro-

naviru, je dnes situace o poznání lepší. Chtělo

by se říct – máme to za sebou a tuto nelehkou

dobu jsme přežili. Jenže tak úplně „venku“

z toho ještě nejsme. Stále bychom měli být

obezřetní, dodržovat odstupy, tam, kde to je

nařízeno, nosit roušky a tak dále.

Jedno pozitivum současná situace má – určitě

jsme v poslední době měli více času na svou

rodinu, mysleli na své blízké, i když možnost

návštěv byla omezena, věnovali se svým koníčkům, pokud to bylo

možné, trávili více času na našich zahradách, které jsme měli mož-

nost zvelebovat více než v minulých letech, protože jsme zkrátka

měli čas. Takže až toto všechno pomine a opět naskočíme do kolo-

toče rychlé doby, kdy obtížně budeme hledat v kalendáři čas třeba

na vylepšení naší zahrádky, vzpomeneme si, že tyto dva měsíce

jsme toho času měli dost. A také dost času si uvědomit, co je v ži-

votě důležité a co méně. Tváří v tvář této nečekané hrozbě si totiž

uvědomujeme, že nejvzácnější, co máme, je zdraví a život. Pokud

totiž nejde o něj, tak se dá vše většinou nějak řešit.

Ještě bych chtěl na tomto místě poděkovat Mediálnímu výboru

a všem, kteří se podílejí na tvorbě tohoto periodika, protože Zvo-

nice se umístila v rámci soutěže o nejlepší Radniční listy na 3. místě

v okrese Praha - západ. Děkuji a gratuluji nám k tomuto úspěchu.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE 
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: 

è Jednání krizového štábu
V dubnu a v květnu probíhalo jednání krizového štábu, které se-

znamovalo občany s aktuálním vývojem situace v souvislosti s vy-

hlášením nouzového stavu a opatřeními vlády co se týká nákazy

koronavirem. Zatím poslední zasedání se uskutečnilo 20. 5. To 

reagovalo na ukončení nouzového stavu od 25. 5. 2020.

Prosím seznamte se se zápisem z tohoto posledního zasedání, pro-

tože jeho opatření zatím zůstávají v platnosti, tedy zejména povin-

nost nosit roušky v obchodech, na úřadech, ve veřejných

dopravních prostředcích a na místech, kde se nachází osoby ve

vzdálenosti menší než dva metry.

V dubnu jsme rovněž všem občanům doručili

do schránky dvouvrstvou roušku + filtr, který je

možné vkládat do těchto látkových roušek.

Tento filtr je z tzv. „meltblown“ materiálu, který

zachytí minimálně 81 % všech bakterií a virů,

včetně viru SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc

Covid 19, a zásadně tak snižuje množství vdech-

nutého viru v případě, že s ním přijdete do styku.

Podle odborníků je právě množství viru klíčové

pro další průběh nemoci, neboť lidé, kteří jsou

vystaveni malému množství viru, mají většinou

jen lehký průběh nemoci.

Filtr je určen cca na 8 hodin nošení, další filtry se

dají objednat na https://www.rouskylidem.cz Filtr jednoduše vlo-

žíte mezi 2 vrstvy roušky.

Na této adrese najdete i návod, jak vložit i jednoduše vyrobit filtr

do roušky: https://www.rouskylidem.cz/FILTR-DO-ROUSEK-50-

M-d20.htm

Stále si můžete zakou-

pit jednorázové rou-

šky na naší Poště

Partner nebo na OÚ
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Přikládáme ještě informaci, jak nakládat s odpady v době koronavi-

rové krize.

èZávěrečný účet, účetní závěrka a hospodaření obce
Jíloviště za rok 2019

Na svém 13. zasedání zastupitelstvo schválilo hospodaření obce Jílo-

viště, Mateřské školy, SOMRu a VOKu. Obec hospodařila v roce 2019

s příjmy ve výši 13,4 mil., což je o 1,1 mil. více než schválený rozpočet

a výdaje byly 12,3 mil. Kč, což je o 7,2 mil. méně než schválený rozpo-

čet. Rozdíl je způsoben pozastavením investic, na které byly výdaje

plánované, tj.:

n rekonstrukce ulice Zahradní (zatím odloženo na neurčito)

n zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka 2.- 4. etapa (po-

kračuje letos)

n dokončení sportoviště (bude probíhat v tomto i v příštím roce)

Jak vyplývá ze stanoviska Finančního výboru, stav obou běžných účtů

obce (jeden vedený u ČNB a druhý u České spořitelny a.s.) v celkové

výši disponibilních pohotovostních prostředků ve výši 10 809 035 Kč,

představuje ve srovnání se stavem ke konci roku 2018 navýšení 

o 1 085 114 Kč. Zároveň obec nemá žádné závazky vůči jiným subjek-

tům, tedy ani žádné čerpání a následné splácení bankovního nebo ji-

ného úvěru. Zpráva také uvádí výši jednotlivých dotací poskytnutých

v roce 2019 od Krajského úřadu Středočeského kraje a Ministerstva 

financí ČR. Veškeré dotace poskytnuté od výše uvedených subjektů

v celkové výši 201 700 Kč byly beze zbytku vyčerpány.

Při předběžném přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 i závě-

rečné kontrole za rok 2019, dne 17. 2. 2020, nebyly zjištěny žádné

chyby a nedostatky. 
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èZkrácení příjmů obce
Jak jsme vás již informovali na stránkách Jíloviště a na FB, ve středu

27. května Poslanecká sněmovna rozhodla o dopadech zákona

o kompenazačním bonusu na samosprávy. Poslanci nepodpořili

návrh Senátu, který požadoval, aby kompenzace byly vypláceny

bez dopadu na rozpočty samospráv, proti tomu poslanci potvrdili

původní návrh Vlády ČR, který určuje, že kompenzace budou vy-

pláceny ze sdílených daní s výrazným dopadem na rozpočtové ur-

čení daní (RUD).

Na podporu tohoto návrhu Se-

nátu se obec Jíloviště připojila 

k tichému protestu samospráv

a obcí, měst a krajů, a podpořili

jsme jej vyvěšením černé vlajky na

OÚ Jíloviště ve dnech 26. – 27. 5.

Dopad pro Jíloviště bude drama-

tický a propad bude cca 1,7

mil. Kč za rok 2020, což bude mít

samozřejmě vliv především na

omezení investic.

èVeřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinves-
tiční dotace mezi obcí
Jíloviště, a obcemi Klín-
cem a Trnovou

Zastupitelstvo obce schválilo jako

každoročně uzavření Veřejnopráv-

ních smluv o poskytnutí neinves-

tiční dotace mezi obcí Jíloviště a obcemi Klíncem a Trnovou na

provoz Pošty Partner v celkové výši 100 tis. Kč. Tento příspěvek

bude použit na krytí nákladů, spojených s provozem Pošty Partner.

èPlán investic a oprav do vodohospodářského
infrastrukturního majetku obce Jíloviště

Zastupitelstvo obce Jíloviště schválilo plán investic do vodohospo-

dářského infrastrukturního majetku obce. Kromě standartních in-

vestic dlouhodobého charakteru, jako výměna šoupat a revizních

šachet, chceme letos realizovat opravu odtokového potrubí z ČOV,

které je téměř neprůchozí zarostlými kořeny. Uvedená část potrubí

nebyla součástí rekonstrukce ČOV uskutečněné v minulém voleb-

ním období. 



èOpakované vyhlášení VŘ na dodavatele projek-
tové dokumentace pro rekonstrukci ulic Sou-
běžná a Lomená

Jelikož nedošlo k dohodě s vítězem prvního výběrového řízení na

dodavatele projektové dokumentace pro rekonstrukci ulic Sou-

běžná a Lomená, zastupitelstvo obce VŘ zrušilo a vyhlásilo nové,

kde bude podrobněji vyspecifikována smlouva a její podmínky tak,

aby uchazeč měl možnost pouze smlouvu podepsat a nedochá-

zelo k jejím změnám.

èDobudování sportoviště
Probíhá dokončování plochy budoucího sportoviště. Jsou osázeny

valy, dokončeno oplocení, umístěny branky a brány, včetně branky

k MŠ. Další postup realizace jednotlivých sportovišť brzdí odvolání
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èZápis do MŠ a její uzavření od 11. 7. do 31. 8.
2020 včetně

Proběhl distanční zápis do MŠ na příští školní rok. Celkem bylo při-

jato 8 dětí, z Jíloviště všechny, které se hlásily a mají zde trvalý

pobyt. Provoz MŠ bude prodloužen do 11. 7. 2020. Více na stránce

MŠ.
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èRozbor vody a změna DPH na vodné, stočné
Jako každoročně přinášíme rozbor vody, který potvrzuje nezávad-

nost pitné vody Jíloviště a její nepopiratelnou kvalitu. Jak jsme avi-

zovali v loňském roce, při schvalování ceny vodného a stočného

na rok 2020, byla od 1. 5. 20 snížena DPH na vodné a stočné z 15

na 10 %, čímž občané ušetří až 4,- Kč za kubík vody, jak vyplývá

z přípisu VAK Beroun – našeho provozovatele vodohospodářské

infrastruktury.

a námitky účastníků řízení proti realizaci sportoviště, které momen-

tálně řeší Středočeský krajský úřad. Je smutné, že po Zahradní je to

další stavba, jejímuž dokončení brání, podle našeho přesvědčení,

neoprávněné požadavky a námitky účastníků řízení. 

Na fotkách vidíte plochu samotného sportoviště a budoucí parkoviště

Informace z obce
èPokračování 2 a 3. etapy zavedení vody a kanali-

zace pro oblast Fr. Smolíka
Probíhá dokončování prací na 2. a 3. etapě zavedení vody a kana-

lizace pro oblast Fr. Smolíka. Průběh prací je příznivý, a tak předpo-

kládáme, že k dokončení a kolaudaci dojde dříve než v plánovaném

termínu, který je 31. 8. 20. Ukončení prací předpokládáme v prů-

běhu června a července. Následně bude vyhlášeno VŘ na poslední

4. etapu, která by měla být dokončena příští rok. 
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Vítání nových občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti
V případě zájmu o účast na slavnostním odpoledni
"Vítání občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti ", ko-
naného dne 12.9.2020 od 16 hod. v restauraci
Spark, zašlete vyplněný dotazník na adresu:

Obecní úřad Jíloviště
Pražská 81, 252 02 Jíloviště
Event. zašlete - mailem na adresu: 
hruba@jiloviste.cz
nebo vhoďte do schránky na budově OÚ
Tabulku vyplňte čitelně hůlkovým písmem.

Souhlasím s tím, aby údaje o mém dítěti (jméno, příjmení, datum narození, adresa,
byly použity jednorázově pro účel pořádání slavnostního „Vítání občánků a žáků prv-
ních tříd v Jílovišti“, fotografie z tohoto obřadu mohou být použity pro účel zápisu do
Kroniky obce a místního zpravodaje „Zvonice“.

Datum: 

Podpis obou rodičů Podpis obou rodičů

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Jméno a příjmení matky:

Jméno a příjmení otce:

Adresa k zaslání pozvánky 
na akci „Vítání občánků"/ 
pokud se liší od bydliště/: 

Telefon/mobil:

E-mail:

èVítání občánků a žáků prvních
tříd v Jílovišti

Zveme všechny nové občánky a prvňáčky žijící

v Jílovišti, i jejich rodinné příslušníky, na slav-

nostní odpoledne v Re-

staurantu Spark 12. 9. 2020

od 16 hod. 

Z důvodu platnosti směr-

nic GDPR o ochraně osob-

ních údajů je nutné

projevit souhlas s použitím osobních údajů k tomuto účelu. To je

možné prostřednictvím formuláře, který je dostupný na obecním

úřadě Jíloviště nebo na webových stránkách obce.

Vyplněný a podepsaný formulář doručte na obecní úřad do 31. 7.

2020. O přesném termínu konání akce budou přihlášení informo-

vání zvacím dopisem.
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è Závod Zbraslav - Jíloviště 
Dobrou zprávou je, že se pořadatelé tradičního závodu rozhodli jej

letos realizovat. Jedná se již o 53. ročník jízdy pravidelnosti do vrchu

o Pohár Elišky Junkové Zbraslav – Jíloviště. Závod se bude konat

ve dnech 5. a 6. 9. 2020. Další informace a podrobnosti o závodu

najdete na stránkách: http://zbraslav-jiloviste.cz/ a na Facebooku:

https://www.facebook.com/zbraslav.jiloviste/. Přesný program zve-

řejníme v příští Zvonici.

Letošní dojezd bude stejně jako vloni u Lípy republiky a přehlídka

historických vozů bude na novém sportovišti za fotbalovým stadi-

onem.

è Posvícení 
Další dobrou zprávou je, že ani

třetí tradiční akce, kterou obec

spolupořádá v září, nebude chy-

bět, a to je tradiční posvícení,

které letos pořádáme s hasiči

a které se bude konat 26. 9. 2020

u fotbalového hřiště. Nebudou chybět tradiční kapely, stánky, tom-

bola a večerní posvícenská zábava v Restauraci Spark.

Těšíme se na vás, podrobný program zveřejníme v příští Zvonici.

è Autobusové zastávky
Dokončili jsme opravy dvou posledních autobusových zastávek Jí-

loviště – Trnová včetně osazení reflexního názvu zastávky, aby byly

viditelné i za tmy.
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è Nové zrcadlo pro ulici Krátká
Osadili jsme nové bezpečnostní zrcadlo do ulice K Dubíčku, pro

bezpečnější výjezd z ulice Krátká.

è Čištění ulic po zimě
Tradičně proběhlo strojové

čištění ulic v Jílovišti. Firma

Prostor tentokrát byla

s prací hotova již dopole-

dne, díky kropícímu vozu,

neobtěžoval spoluobčany

ani prach, přestože bylo

sucho.

è Konečně nový
podchod

Pro nás všechny, co jez-

díme do Prahy, je jistě

dobrá zpráva, že vznikne

konečně podchod místo

přechodu pro chodce na

Strakonické. Snad to bude

co nejdříve!

Zemřel Zasloužilý hasič 
Jan Laufík 
ze SDH Jíloviště

V období vážné celosvětové

pandemie odešel z tohoto světa

a také z řad Zasloužilých hasičů

okresu Praha - západ

bratr Jan Laufík 
ze SDH Jíloviště

Zemřel po delší nemoci 7. dubna 2020 ve věku nedožitých

85. narozenin (10. 8.).

Klub ZH 7. okrsku ztrácí v bratru Laufíkovi nejen obětavého

a aktivního člena, který na úseku prevence působil při vý-

chově občanů a zejména školní mládeže, ale i dobrého ka-

maráda.

Za jeho dlouholetou obětavou práci na úseku dobrovolné

požární ochrany mu bylo v říjnu 2008 předáno v hasičském

muzeu Přibyslav nejvyšší hasičské vyznamenání – Titul Za-

sloužilý hasič.

Bratře a velký kamaráde!
Tvého odchodu z našich řad velmi litujeme, protože jsi do

posledních svých sil byl svým aktivním zájmem o hasičské

hnutí pro nás všechny velkým příkladem. Děkujeme Ti za

všechna léta, po která jsi byl věrným dobrovolným hasi-

čům a Tvou velkou obětavost!

Čest Tvé památce!
Klub Zasloužilých hasičů 7. okrsku Praha - západ

Jménem obecního zastupitelstva bych rád i touto cestou po-

děkoval paní L. Piherové a panu B. Šíchovi za velkorysost,

se kterou věnovali část svých pozemků na Hájensku obci. Po

těchto pozemcích jsou vedeny místní komunikace, a pokud

by nebyly v majetku obce, nemohla by obec žádat o dotace

na žádné stavební akce na těchto komunikacích - stavbu vo-

dovodu, kanalizace nebo rekontrukci vozovky. Svým skut-

kem tak otevřeli cestu ke zlepšení života obyvatel Hájenska.

Poděkování za dar obci
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n ve dnech pracovního volna od 18.00 hodin do 22.00 hodin

a od 06.00 do 08.00 hodin

(v sobotu tedy lze použít hlučné stroje pouze od 8 do 18 hod.)

n ve dnech pracovního klidu a dnech státem uznaných svátcích

v době od 12.00 hodin do 22.00 hodin a od 06.00 hodin do

08.00 hodin.

(v neděli tedy lze použít hlučné stroje pouze od 8 do 12 hod.)

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

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

è ANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ 
– www.jiloviste.cz

Byla ukončena anketa „Jak vnímáte činnost krizového štábu“

Otázka „Jak vnímáte činnost krizového štábu a zastupitelstva obce

v době nouzového stavu?“

(anketa proběhla v období od 08.04.2020 – 31.5.2020)

Výsledky:
Pozitivně: ......................................................................................................... 17
Negativně: ......................................................................................................... 6
Nevím: ................................................................................................................. 2

Celkem hlasujících: ................................................................. 25
Téměř 70 % hlasujících se vyjádřilo pozitivně. Děkuji za krizový
štáb, vážíme si toho.

Probíhá anketa 
Zúčastníte se letošních akcí obce Jíloviště v září 2020?

Ano Ne

Hlasování končí 31. 7. 2020, prosíme občany, aby se zúčastnili a hla-

sovali.

Přejeme vám příjemně strávené dovolené, které zřejmě prožijeme

převážně u nás doma v Česku, hezké léto, pěkné počasí na odpo-

činek, grilování a relaxaci, návštěvy příbuzných a přátel a na konci

prázdnin na shledanou.

Máte-li cokoliv na srdci, napište mi na: dlouhy@jiloviste.cz

Vladimír Dlouhý, starosta
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PROSÍME OBČANY, ABY

è Uhradili své poplatkové povinnosti za odvoz 
odpadů v roce 2020, a sice v prodlouženém 
termínu - do konce srpna 2020.

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

è Další poplatkové povinnosti v roce 2020: 
Místní poplatek ze psů je povinen zaplatit držitel psa dle odpoví-

dající sazby nejpozději do 30. 8. 2020. Poplatky zůstávají stejné

jako v roce 2019.

Sazby poplatku ze psů činí ročně: 

a) za prvního psa 250 Kč 

b) za druhého a každého dalšího psa 375 Kč 

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

ního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jedi-

ným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 70 Kč 

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uve-

dená v písmenu c) 100 Kč 

Poplatky uhraďte: 

n hotově do pokladny správce poplatků

n bezhotovostním převodem na běžný účet obce 

č.: 4309731379/0800

n variabilní symbol u poplatku za komunální odpad 1640XXX 

(chataři 16405XXX) a poplatku ze psů 1641XXX 

(místo X doplňte své číslo popisné, chataři číslo evidenční). 

è Dodržovali Vyhlášku 6/2016 o udržování čistoty
a pořádku na území obce Jíloviště

V letních měsících především článek 5., který reguluje činnosti,

které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, což je používání

hlučných strojů. 

Hlučné práce není možné vykonávat:

n v pracovních dnech od 20.00 hodin do 22.00 hodin a od 06.00

do 07.00 hodin (v pracovních dnech tedy lze použít hlučné

stroje od 7 do 20 hod.)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Od 16. března 2020 byla Mateřská škola Jíloviště po dohodě se zři-

zovatelem – Obcí Jíloviště z důvodu koronavirové krize uzavřena.

Neuskutečnil se ani ozdravný pobyt pro děti v Krkonoších, který

jsme měli plánovaný a zajištěný v jarním období.

Podle opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro

školní rok 2020/2021, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže

a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády

k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocně-

ním COVID-19, proběhl zápis do MŠ Jíloviště bez přítomnosti dětí

a zákonných zástupců. Osobní setkání chybělo, neznáme tak děti

ani rodiče. 

V době od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 mohli zájemci doručit poštou

nebo do schránky u MŠ přihlášky s potřebnými dokumenty. For-

muláře byly zveřejněny na webu MŠ Jíloviště. 

Hned po přijetí žádosti bylo vystaveno dítěti registrační číslo, které

bylo zasláno SMS zprávou na tel. číslo uvedené v žádosti.

Seznam přijatých žáků pod přidělenými registračními čísly byl zve-

řejněn na webových stránkách školy a ve venkovní informační

skřínce školy dne 25. 5. 2020. Rodiče nepřijatých dětí byli vyrozu-

měni písemně a do 15. 6. 2020 se mohou proti rozhodnutí odvolat. 

Z deseti přihlášených dětí bylo přijato 8 nových žáků, kteří nahradí

předškoláky odcházející do základní školy.

Jako každý rok chystáme s předškoláky rozloučení, ale letos zřejmě

jinou formou a to bez rodičů, v rámci dopoledního programu. Po

skončení nouzového stavu a v souvislosti s poslední vlnou postup-

ného uvolňování vládních opatření jsme naši školku v pondělí 

25. května 2020 otevřeli. Většina rodičů o provoz školy projevila zájem.

V pondělí 1. 6. 2020 máme při-

praven pro děti k jejich Dni pro-

gram se soutěžemi i drobnými

odměnami V plánu je také celo-

denní návštěva zoologické za-

hrady v Praze.

Přejeme si, aby se vše již vrátilo

do normálu pro děti i rodiče.

Hana Mašková

Děkovná mše v kostele Všech svatých v Líšnici, kterou plánoval Klub

Zasloužilých hasičů 7. okrsku OSH Praha-západ pod záštitou starostky

obce Líšnice paní Hany Navrátilové, se nemohla z důvodů vládních

opatření v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 uskutečnit. Měli

být přítomni zástupci všech sborů 7. okrsku, tedy i SDH Jíloviště.

V pondělí 4. května 2020 od 18:00 hodin, u příležitosti svátku sv. Flo-

riana, patrona hasičů, sloužil mši svatou Jeho Eminence, Dominik

kardinál Duka OP, v kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hrad-

čanech. Hasičský záchranný sbor tak uctil hasiče, kteří zahynuli ve

službě, a poděkoval všem, kteří pomáhají v současné složité době.

Mateřská škola Jíloviště 
v době nouzového stavu

Mše ve svátek svatého Floriána
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Změna termínu Noci kostelů
Dle aktuálního plánu uvolňování omezení souvisejí-

cích s epidemií koronaviru bude možné přivítat pří-

znivce Noci kostelů v mezích aktuálních opatření.

Nejstarší farní kostel v Mníšeckém regionu, který je po-

prvé písemně doložen r. 1359, kostel sv. Ducha v Tr-

nové bude v den Noci kostelů otevřen v pátek

12. června 2020
od 18:00 do 20:00 hodin.

Pro zájemce o historii kostela je připraven tištěný

letáček. 

V 19:30 hodin bude Noc kostelů v trnovském kostelíku

sv. Ducha zakončena společnou modlitbou, ke které jsou všichni

srdečně zváni.

Z důvodu respektování aktuálních opatření proti šíření onemoc-

nění COVID-19 bylo odvoláno vystoupení dětí z MŠ Jíloviště a vstup

do kostela bude možný pouze v roušce.

Rudolf Kučera

Význam letošního motta Noci kostelů
Učinil jsi měsíc k určování času... Přivádíš tmu, NOC se snese...

Slunce vychází... 

Člověk vyjde za svou prací.   

Žalm 104,19-23

Proč právě tyto verše jsou mottem Noci kostelů 2020?

Podle původního termínu připadla letošní Noc kostelů na 

5. června, což je také Mezinárodní den životního prostředí. Autoři

motta se tak pokusili spojit téma Noci otevřených kostelů, tedy

míst, kde lidé chválí Boha za stvoření, za život, ... s tématem úcty

k životnímu prostředí. Pro mnohá místa asi nebude snadné toto

téma propojit. Ale nic to nemění na tom, abychom si všimli, že

Bible svět přírody okolo nás velmi vážně vnímá a nezůstává k ní

lhostejná.

Podle P. Michala Němečka, 

ředitele Pastoračního střediska Praha

Letošní ročník proběhne ve srovnání s minulými roky poněkud

skromněji a v kratších časech, podívejte se proto na programy,

abyste nenarazili na zavřené dveře.

Informace k jednotlivým kostelům najdete na stránkách

https://nockostelu.cz/, kde je i interaktivní mapa. Z nejbližších kos-

telů budou kromě zmíněného kostela v Trnové otevřeny kostely

v Mníšku (19-21 h), Líšnici (17-19 h), ve Všenorech (18-20 h) a na

Zbraslavi katolický (17-21 h) i husitský (18-22 h – zároveň s připo-

mínkou 100 let CČSH). Z o něco vzdálenějších kostelů bych dopo-

ručil kostel v Praze 4 na Lhotce (18-24 h), kde je instalovaná křížová

cesta Karla Stádníka, na kterou se jezdí dívat lidé z celého světa,

tak proč ne i z Jíloviště. A také nenápadný kostelíček sv. Michala

na Petříně převezený v roce 1929 z Podkarpatské Rusi, který slouží

již několik let pravoslavným Rumunům žijícím v Praze (18-22 h –

i s ukázkami ikonopisectví).

Petr Sporer

ZMĚNA TERMÍNU

12. 6. 2020
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TURISTICKÝ ODDÍL 

Turistický tábor 2020 
Lvíčata Jíloviště

TOM Lvíčata Jíloviště - tábor 2020 
aneb

Jílovišťské táborové hry bez hranic

Vzhledem k letošní složité situaci zapříčiněné koronavirem a všemi

opatřeními okolo, včetně toho, že doteď nejsou přesně daná pra-

vidla pro konání letních táborů, jsme se letos rozhodli pro příměst-

skou variantu našeho tradičního tábora. Věříme, že se bude moci

uskutečnit bez větších omezení a děti si užijí nezapomenutelný

týden plný zážitků. Níže/v příloze zasíláme bližší informace. 

Prosíme Vás, abyste se co nejdříve vyjádřili, zda se Vaše dítě, které

bylo přihlášeno na tábor do Sloupu, zúčastní. Neváhejte nás kon-

taktovat s jakýmikoli dotazy.

Za tým vedoucích srdečně zdraví

Honza Janza Vorel tel.: 777 093 088

Irena Červená tel.: 776 739 340

Termín: 6. - 10. 7. 2020
Místo konání: Jíloviště a okolí

Sraz: v 8h na dětském hřišti v Jílovišti (dřívější předání dítěte

možné individuálně)

Vyzvedávání: předběžně 18h, bude vždy upřesněno podle

programu

Program: turistické pěší výlety, celotáborová hra, další hry, bo-

jovka, za příznivých podmínek přespání pod širákem, poslední

večer táborák s rodiči, opékání buřtů a stezka odvahy…

Stravování: vlastní – dejte, prosíme, dětem do batůžku vždy

studený balíček s přiměřeným množstvím jídla na celý den 

(2x svačina + oběd) + aspoň 2x 0,75l nesladkého nápoje; při pře-

spávání zajistíme večeři i na další den snídani + balíček na výlet

Cena: 990 Kč + členství v TOM zahrnuje program + stravu na 

1 den (viz. výše), případné vstupné a jízdné, odměny… (neza-

hrnuje storno)

S sebou: vždy do batůžku svačinu na celý den, pití, krém na

opalování, sluneční brýle, repelent, desinfekci na ruce, papírové

kapesníky, pláštěnku, plavky + malý ručník, čepici proti sluníčku,

šátek (na hry na zavázání očí), pružné obinadlo, náplasti, malý

blok, tužka/propiska, kartička pojišťovny!

Na sebe: vhodné oblečení podle počasí a pevnou turistickou

obuv na celodenní výlety

Na přespání: karimatka, spací pytel, oblečení na večer k ohni

a na spaní, baterku, hygienické potřeby na 1 den, pravidelně

užívané léky, čisté oblečení na další den (raději suché ponožky

navíc), náhradní obuv, ešus či jídelní miska, lžíce, hrneček na pití

Zakončení akce: poslední den v pozdních večerních hodinách

Podrobnější informace a přihláška: https://lvicata.jiloviste.cz/

Pro ty, co již vyplnili přihlášku na tábor ve Sloupu v Čěchách, je

odeslán samostatný email s informacemi.
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Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody
Označení června jakožto měsíce myslivosti

patří mezi nejmladší tradici naší české mysli-

vosti. Zatímco většina mysliveckých tradic

přechází z generace na generaci již po staletí,

červen byl měsícem myslivosti a ochrany pří-

rody označen teprve v roce 1959. Hlavním

smyslem této myšlenky byla propagace mys-

livosti a práce myslivců. Vzhledem k době,

kdy tato myšlenka spatřila světlo světa, obje-

vily se po sametové revoluci názory, zda tuto

tradici dodržovat či nikoliv. Ať si každý čtenář

udělá vlastní názor…

Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý lov

zvěře, jak si stále ještě dost lidí myslí, ale je to

především péče o zvěř a velká snaha o zacho-

vání přírodního prostředí zvěře.

Lesní hospodáři se nestarají jen o ekono-

mický přínos pro vlastníka lesa, ale dbají i na

ostatní celospolečenské funkce lesa pro širo-

kou veřejnost. V případě našeho okolí, jde ze-

jména o příměstské rekreační využití těchto

lesů, o funkci vodohospodářskou (v předcho-

zím období byla obec Jíloviště závislá na lesních vodních zdrojích)

a další.

Stav našich jílovišťských lesů je všem, kteří je navštěvují, dostatečně

znám a jeho hospodáři říkají:

„Je nám z toho smutno. Současná těžba dříví je desetinásobná oproti

předchozímu období, s tím souvisí i rozsáhlé holiny, které se snažíme

na jaře i na podzim intenzivně zalesňovat (letošní jaro jsme vysázeli

cca 290 tisíc sazenic - borovice, buk, douglaska, modřín a na podzim

150 tisíc dubu a javoru). Bohužel výsledek těchto výsadeb je závislý

především na počasí, které nám opět nepřeje. Naší prvotní snahou je

vzniklé holiny zalesnit v co možná nejkratší době, před jejich invazním

zabuřeněním (pokryv ostružiníkem, maliníkem a travinami). Finanční

situace vlastníků lesa odpovídá stávající situaci, kdy cena pilařského

dříví (jako nosného sortimentu pro ekonomiku lesa) klesla o 75 %,

pokud se toto dříví vůbec podaří prodat, což je, zejména v současné

krizové situaci další velký problém. 

V této souvislosti bychom chtěli upozornit návštěvníky lesa, aby dbali

zvýšené opatrnosti jak při samotném pohybu v lesních porostech (pád

suchých stromů a větví), tak zejména při pohybu

v okolí skládek dříví, aby na tyto nesedali, nelezli

po nich, neboť může dojít k sesuvu klád a vý-

řezů.

Ještě bychom chtěli upozornit, že v současné

době je v platnosti nařízení obecné povahy Mi-

nisterstva zemědělství, které mimo jiné odkládá

povinnost těžby souší na dobu pěti let, tím se

stane pohyb v lese opravdu nebezpečný a může

dojít k zákazu vstupu do lesa.“

Ve spolupráci s Lesy Jíloviště, Fatková

Darujte stromečky lesu
Ve snaze pomoci našim lesům vyhlásila kon-

cem listopadu 2019 Nadace dřevo pro život

sbírku „Darujte stromečky lesu“, a oslovila k za-

pojení i Lesy Jíloviště. 

Do obnovy krajiny a vrácení života lesům se

můžete zapojit na webu Nadace. Darovací for-

mulář najdete také na webu Darujte stro-

mečky lesu.cz.

Svůj peněžní dar můžete věnovat jednorá-

zově nebo dlouhodoběji, měsíční platbou. Máte možnost požádat

o potvrzení platby a také o případné směrování příspěvku na kon-

krétní lokalitu. Můžete podpořit lesy po celé České republice, a to

konkrétně u Dačic, Jíloviště u Prahy, Jemnice, Kunštátu, Milešova

nad Vltavou, Nového Knína a Opočna.

Princip je jednoduchý: za každých darovaných 25 Kč bude v lese

u Jíloviště u Prahy zasazen jeden strom. Cena 25 Kč za sazenici za-

hrnuje nákup a výsadbu sazenice a koordinaci sbírky. Na jeden hek-

tar lesa je třeba vysadit průměrně 6 000 sazenic (přesný počet se

liší v závislosti na typu stromu). „Dospělého věku kolem 100 let se

dožije jen zhruba každá dvacátá pátá sazenice.“ Cílem sbírky je vy-

brat do konce roku 2020 alespoň 1 milion Kč a zalesnit tak 6 až 7

hektarů českých lesů. 

Částkou 574 441 Kč při-

spělo k 20. 5. 2020 celkem

459 dárců. 

Převzato 

z Nadace pro dřevo
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA 

TJ JÍLOVIŠTĚ

1. SK Tochovice 16 40

2. TJ Viktoria Vestec 16 35

3. TJ KOVOHUTĚ Podlesí 16 30

4. SK Baník Libušín 16 30

5. TJ Dynamo Nelahozeves 16 29

6. TJ Sokol Klecany 16 28

7. SK Chlumec 16 27

8. FC Čechie Velká Dobrá 16 27

9. TJ Sokol Sedlec-Prčice 16 23

10. FK Mníšek pod Brdy 16 22

11. SK VOTICE 16 22

12. SK Doksy 16 18

13. FK Olympie Zdice 16 16

14. TJ Jíloviště 16 15
15. SK SPARTAK Příbram 16 14

16. SK Rakovník "B" 16 8

1. SK Kazín/Dolní Mokropsy
2. Tělocvičná jednota Sokol Tuchoměřice
3. FK Slavoj Řevnice
4. FK Dobříč 1940/Nučice
5. TJ Sokol Jeneč/Hostivice
6. FK Dukla Praha ženy
7. Všenorský SK/TJ Jíloviště

1. SK Kazín - Dolní Mokropsy
2. FK Lety/Dobřichovice
3. SK Olympie Dolní Břežany
4. Všenorský SK/TJ Jíloviště
5. FK Dobříč 1940 /Nučice
6. FK Slavoj Řevnice
7. SK Černolice/Mníšek
8. TJ Choteč/Třebotov

1. Všenorský SK 13 37

2. TJ Viktoria Vestec B 13 29

3. SK Vrané nad Vltavou 12 27

4. TJ Jíloviště B 13 24
5. TJ Okrouhlo 13 23

6. TJ Slavoj Davle 13 21

7. Spartak Průhonice B 13 19

8. Sportovní klub Černošice 13 18

9. TJ Slovan Hradištko 13 16

10. AFK Radlík 13 16

11. Spolek FC Jílové B 13 14

12. SK Pikovice 12 13

13. SK Slavia Jesenice B 13 6

14. TJ Tatran Kamenný Přívoz 13 0

TJJ - SPORT INVEST I. A třída, skupina A
Po 16 kolech mistrem SK Tochovice, TJ Jíloviště na 14. místě.

U15 - starší žáci –
skupina B

U13 – mladší žáci –
skupina B

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

Nejvíce gólů za Benfiku nastřílel opět Venca Janoušek - 13. 
Nejlepším střelcem ze soupisky Benfiky byl Martin Slipčenko se 
4 zásahy. S tréninkem začali hráči obou týmů koncem května.

Benjamíni 
své jarní kolo soutěže Okresního přeboru Praha –západ ani neza-
hájili, stejně jako Benfika.

Ani nejmladší fotbalisté přípravky – U11 nepokračovali v soutěži.
Tabulky s pořadím nejsou v této kategorii vyhodnocovány.

Po uvolnění bezpečnostních opatření nařízených vládou v souvi-
slosti se šířením COVID-19 měli fotbalisté malí fotbalisté v úterý 
28. 4. 2020, za dodržení doporučených hygienických pravidel
první společný trénink na hřišti Stadionu J. Nekoly st.

Trenéři mládeže domlouvají přátelské zápasy s okolními kluby. Ve
čtvrtek 28. května 2020 poměřili mladší žáci své síly v utkání s mla-
dými fotbalisty ze Zbraslavi, následují zápasy s kluby FK Slavoj Řev-
nice nebo TJ Sokol Řepy.

Podle FAČR a www.fotbal Jíloviště Fatková

První tým Jíloviště neprožil dobrou sezónu. Problémem se ukázaly

zejména domácí utkání, z 8 zápasů pouze 2 výhry a 12 vstřelených

gólů. Nejvíce jich nastřílel ve všech zápasech Venca Janoušek – 12.

Ze statistik týmů v soutěži mělo TJJ ze čtyř „nej“ jen jedno kladné –

atraktivitu. Jinak nejhorší útok doma, nejděravější obrana doma

a nejhorší skóre doma. V hodnocení domácích zápasů skončilo na

předposledním místě.

AGRO CS Pohár SKFS 

Hráči TJJ měli odehraný jeden zápas z 11. 9. 2019, v kterém porazili

hráče SK Slavia Vestec 5:2. Rozepsané utkání 1. 5. 2020 s TJ Kovo-

hutě Podlesí se z důvodů vládních nařízení v souvislosti s šířením

nemoci COVID-19 neodehrál. 

Výkonný výbor FAČR (Fotbalové aso-

ciace ČR) rozhodl 7. dubna 2020

o ukončení soutěžního ročníku

2019/2020 pro amatérské kluby ke

dni 8. 4. 2020.

Konečné pořadí amatérských soutěží

zůstalo podle tabulek ke dni 8. 4. 2020

(§18 Soutěžního řádu). Kluby nepostupují

ani nesestupují s výjimkou postupů do profesionálních soutěží.
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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

In
ze

rc
e

Radniční listy
15. dubna 2020 obdržel obecní

úřad oznámení o výsledcích

prvního ročníku celonárodní

soutěže „Radniční listy“, kte-

rou vyhlásil spolek Kvalikom

z. s., a do které přihlásili naši

Zvonici představitelé obce.

Celkem 171 účastníků rozdělil pořa-

datel do kategorií podle počtu oby-

vatel, a to do 2 tisíc obyvatel, od 2 do

10 tisíc obyvatel a nad 10 tisíc obyvatel.

Náš dvouměsíčník se umístil ve své kategorii se zí-
skanými 40 body na 3. místě v okrese Praha-
západ a 7. místo získal ve Středočeském kraji.

Hodnotící kritéria:

n Povinně uváděné informace 

n Kvalita grafického zpracování 

n Kreativita obsahu, originalita 

n Kvalita fotografií 

Slovní hodnocení zveřejňujeme v plném znění:

„ Zpravodaj s názvem Zvonice je poměrně raritním a osobitým peri-

odikem. Velmi vyniká kvalitním a originálním zpracováním obsahu

po grafické stránce. Sazba je přehledná, moderní, orientaci pomáhají

vkusné grafické prvky a nápad s 3D zpracováním důležitých doku-

mentů, které čtenáři na první pohled napovídají, že se jedná o “vlo-

žený” dokument, je inovativní a neobvyklý. Na některých stránkách

jsme měli nicméně pocit, že je tento prvek v periodiku mírně naduží-

ván, ale přesto se jedná o pozitivní prvek tohoto zpravodaje. - Zpravo-

daj velmi pečlivě informuje o přijatých usneseních zastupitelstva,

o rozpočtu, všech důležitých dokumentech a rozhodnutích - to v rámci

radničních periodik není vůbec samozřejmostí. Zvonice naopak jako

by si v informování čtenářů o konání radnice “libovala” právě hravým

a inovativním způsobem implementace dokumentů (v digitální či na-

skenované podobě). - Co naopak graficky za ostatní “konkurencí” bo-

hužel zaostává, je obálka zpravodaje, která i přes zjevnou snahu

působí nemoderně, překombinovaně a těžkopádně. - Zpravodaj je cel-

kově velmi kvalitní a inovativní.“

Kvalikom z. s. je spolek, který vznikl koncem roku 2916 a sleduje

i oceňuje komunikaci úřadů a firem s veřejností.

Mediální výbor


