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SLOVO STAROSTY
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Slovo starostyMateřská škola Jíloviště

TJ Jíloviště

Turistický oddíl

Sbor dobrovolných hasičů

Slovo starosty

Když v srpnu moc hřímá, 
bude na sníh bohatá zima.

Teplé září - dobře se 
ovoci i vínu daří.

Studený říjen 
- zelený leden.

Diamantová svatba
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

vrcholí léto, které je letos poznamenané ome-

zeními v souvislosti s pandemií koronaviru. Je

možné, že vývoj situace neumožní pořádání

našich dvou tradičně nejvýznamnějších akcí

v září – Závodu Zbraslav - Jíloviště a Posvícení.

Akce připravujeme a doufáme že proběhnou,

ale pokud by se tak v důsledku zhoršeného

stavu nestalo, nedá se nic dělat, uděláme je

zase za rok. Co se týká přímo Jíloviště, mám

radost z toho, že po 3 letech zdržování jed-

noho účastníka řízení začneme rekonstruovat

ulici Zahradní, a to dle původní dokumentace. Z Rozhodnutí Stře-

dočeského kraje je zřejmé, že námitky účastníka byly neodůvod-

něné a občané bydlící v ulici Zahradní si zbytečně museli tři roky

na rekonstrukci počkat. Třešničkou na dortu je, že jsme na rekon-

strukci získali dotaci! 

Co mne netěší, je, že se bohužel prodlužuje projekt veřejného

sportoviště. Je také ve správním řízení u Krajského úřadu, vzhle-

dem k odvolání dvou účastníků řízení ke změně stavby před do-

končením, přičemž ve všech směrech šlo o změnu k prospěchu

účastníků. I na zařízení sportoviště jsme získali dotaci ve výši cca

1,2 mil., protože však obec nebude moci v termínu doložit pravo-

mocnou změnu územního rozhodnutí, o dotaci přijdeme.

Vážení spoluobčané, užijte si zbytek prázdnin a dovolených a při-

jměte pozvání na tři významné společenské akce v září, a to je –

tradiční Závod historických vozidel Zbraslav – Jíloviště ve dnech 

5. - 6. 9., Vítání občánků – 12. 9. a samozřejmě Jílovišťské posvícení

– 26. 9.

Ještě jednu významnou událost bych zde rád zmínil. V sobotu

18. července 2020, po šedesáti letech společného manželství,

obnovili manželé Marcela a Václav Šmídovi svůj manželský slib

při slavnostním obřadu na zahradě Restaurantu Spark. Své první

„ano“ řekli Marcela Koďousová a Václav Šmíd v obřadní síni MNV

ve Zbraslavi 9. července 1960. K této výjimečné diamantové

svatbě oběma manželům ze srdce gratuluji, obdivuji je a vzhle-

dem k tomu, že jsem se svou partnerkou vloni oslavil teprve

„půlku“, tedy 30 let, je to pro mě výzva, abych se dožil. 😊

AKTUÁLNĚ Z RADNICE A ZE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: 

è Jednání krizového štábu
Také v průběhu května zasedal krizový štáb

obce Jíloviště, který má mimo jiné:

n Seznamovat průběžně občany s opatřeními,

které vydal krizový štáb HZS SčK, MZ, MV

a s usneseními Vlády ČR.

Vzhledem k současnému vývoji situace s Covid

19 je krizový štáb

stále aktivní a v pří-

padě potřeby budeme občany ne-

prodleně informovat.

Stále je možno na poště a na OÚ za-

koupit jednorázové roušky.

èVýběr dodavatele na zhotovitele projektové 
dokumentace na rekonstrukci ulic Lomená
a Souběžná

Na základě opakovaného výběrové řízení na zhotovitele projek-

tové dokumentace na rekonstrukci ulic Lomená a Souběžná, byl

schválen zhotovitel, se kterým nyní bude podepsána smlouva

o zpracování dokumentace. Součástí zadání pro projektanta je i po-

vinnost projednat s občany řešení vjezdů do jejich nemovitostí,

jako to bylo vždy zvykem u předchozích oprav komunikací.
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èVyhlášení výběrového řízení na dodavatele re-
konstrukce komunikace Zahradní a dotace MMR

Bylo vyhlášeno výběrové

řízení na dodavatele re-

konstrukce ulice Zahradní.

Předpokládáme, že by bylo

možné zahájit stavební

práce s ohledem na počasí

ještě tento rok. Realizací

projektu byla po souhlasu

zastupitelstva pověřena

firma NE2D Projekt. Sou-

částí zadání pro projek-

tanta je i povinnost

projednat s občany řešení

vjezdů do jejich nemovi-

tostí, jako to bylo vždy zvy-

kem u předchozích oprav

komunikací.

è Schválení dodavatele na opravu hasičského 
vozidla

Obec Jíloviště ve spolupráci s Hasiči Jíloviště realizuje opravu ha-

sičského vozidla CAS 32 - Tatra 148, které potřebuje vyměnit cis-

ternu a provést kompletní rekonstrukci, aby vozidlo mohlo být

používáno k běžnému provozu Zásahové jednotky. Rekonstrukci

provede po schválení zastupitelstva firma Anza, s.r.o.

V této souvislosti chceme ještě jednou poděkovat všem sponzo-

rům za přispění

k opravě zásaho-

vého vozidla, ze-

jména paní

Oxaně Smutné,

Marcelu Gurtne-

rovi, Obci Černo-

lice a ostatním.

èDokončení a kolaudace 2. a 3. etapy zavedení
vody a kanalizace pro oblast Fr. Smolíka

S předstihem proběhla kolaudace 2. a 3. etapy zavedení vody a ka-

nalizace pro oblast Fr. Smolíka, dotčené nemovitosti se tudíž

mohou připojit k vodě a kanalizaci. Poslední 4. etapu plánujeme

realizovat nejpozději na jaře 2021.

èPump track a dotace
Plocha veřejného sportoviště je po třech letech dokončena, pře-

vzetí a kolaudaci brání odvolání dvou účastníků, které nyní řeší

Krajský úřad. Pokud bude obec s odvoláním úspěšná, už do konce

roku může být realizována první část zařízení sportoviště a sice

pump track, na který obec obdržela dotaci od MMR, ve výši 1,2 mil.

Bohužel díky odvolání dvou účastníků řízení obec nestihne prav-

děpodobně předložit pravomocné stavební povolení a dotace pro-

padne. Pump track bude muset obec pak realizovat z vlastních

prostředků a tyto prostředky budou citelně v rozpočtu obce chy-

bět. Je velmi smutné, že se bude zbytečně, díky odvolání, zvyšovat

finanční zátěž obce, a to v době, kdy jsou obcím prostředky v sou-

vislosti s koronavirem kráceny.

Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2020
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INFORMACE Z OBCE
èNová vitrína
Po bezprecedentní „likvidaci“ naší

info cedule Na Hájensku „nezjiště-

ným“ motorovým vozidlem, jsme

instalovali novou info tabuli, která

snad vydrží déle a případný pirát

silnic se jí příště vyhne…

èPosvícení
Tradiční Posvícení letos pořádá obec s hasiči a uskuteční se v so-

botu 26. 9. Jak je již zvykem, je připraven bohatý kulturní program,

tombola a posvícenecká zábava. Zveme srdečně všechny spoluob-

čany k účasti na této akci. Přijďte se pobavit a třeba vyhrát zajíma-

vou cenu v tombole. Novinkou je „Sousedská“ 27. 9. od 15 hod. Pod

Lesem.

Zpravodaj obce Jíloviště 
srpen 2020



nV sobotu 5. 9. 2020 od 17 hod.

nV neděli 6. 9. 2020 do cca 11 hod.

Důležitá informace: Obec Jíloviště již od pořádání výročního 

50. ročníku předává putovní pohár pro nejhezčí automobil nebo

motocykl. Hodnotit můžete v sobotu 5. 9. od 17 do 20 hod. Vyhlá-

šení a předání ceny proběhne veřejně v prostoru veřejného spor-

toviště ihned po skončení hlasování. Zveme proto všechny občany

k účasti na tomto hlasování (obdoba jako v loňském roce) a samo-

zřejmě všechny zveme prohlédnout si tato výjimečná auta a mo-

tocykly. 

Se závodem nebudou letos spojeny uzavírky ulic v Jílovišti, Městská

policie bude bude regulovat příjezd do cíle od sjezdu na Příjezdní.

Pro návštěvníky akce Hasiči Jíloviště připraví stánek s občerstvením

s nabídkou alko i nealko nápojů včetně točeného piva a opékaných

uzenin.

Zde je pozvánka a několik fotek z loňského ročníku. Na této stránce

najdete podrobné informace o konání letošního ročníku, jakož i in-

formace o historii závodu. http://zbraslav-jiloviste.cz/
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èZávod Zbraslav - Jíloviště
Ve dnech 6. - 7. září 2020 proběhne tradiční, již 53. ročník Závodu

historických vozidel Zbraslav – Jíloviště. Jak jsme již informovali,

účastníci závodu po dvou soutěžních jízdách absolvují třetí jízdu

s cílem Jíloviště – cíl u Lípy republiky u fotbalového hřiště. Očeká-

vaný příjezd automobilů a motocyklů je v sobotu 5. 9. 2020 mezi

16 – 17 hodinou. Auta budou tentokrát vystavena v prostoru no-

vého veřejného sportoviště. Bude to poprvé, co se občané a náv-

štěvníci budou moci seznámit s vybudovanou plochou pro

budoucí sportoviště.
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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. 8. 2020. O programu akce budou přihlášení informováni zvacím

dopisem. 

èCo dělá obec pro seniory a jaká je aktuální na-
bídka

Na podzim jsme pro naše seniory připravili zájezd na představení:

FANNY a ALEXANDR 
ve Vinohradském divadle 6. 10. 2020

Zájemci o lístky na představení se mohou hlásit u paní Marie Hrubé

na obecním úřadu. Obec zajišťuje dopravu autobusem a hradí 50%

ceny lístků. 

V současné době jednáme také o možnosti donáškové služby, tedy

rozvozu potravin pro seniory dle jejich objednávky, zejména těž-

kých věcí až do domu, přitom obec by hradila dopravu.

Samozřejmě uvítáme Vaše náměty na zájezdy, doporučení pro náv-

štěvy divadelních představení v Praze a jakékoliv další náměty k na-

šemu programu pro seniory.

Těšíme se na Vaše názory. 

èVítání občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti
Zveme všechny nové občánky a prvňáčky

žijící v Jílovišti, i jejich rodinné příslušníky,

na slavnostní odpoledne v Restaurantu

Spark 12. 9. 2020 od 16 hod. 

Z důvodu platnosti směrnic GDPR

o ochraně osobních údajů je nutné proje-

vit souhlas s použitím osobních údajů

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:
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èBalík do balíkovny
Obec Jíloviště rozšířila nabídku služeb pošty Partner o službu –

balík do balíkovny. Jedná se o doručení balíku na naši poštu, kde si

ho mohou občané vyzvednout na základě kódu, který jim ČP zašle.

Jedná se o další užitečnou službu, kterou naše pošta Partner zavádí

a svými poskytovanými službami tak kopíruje nabídku mateřské

České pošty. 

PROSÍME OBČANY, ABY
èUhradili své poplatkové povinnosti v prodlou-

žené lhůtě, a sice do 31. 8. 2020

Důležité upozornění: V případě, že poplatek nebude do 31. 8.

uhrazen a popelnice označena štítkem, který obdrží občané na OÚ

po uhrazení poplatku, 

POPELNICE NEBUDOU OD 1. 9. 2020 
BEZ TOHOTO ŠTÍTKU VYVÁŽENY.

èObecní úřad Jíloviště upozorňuje na nebezpečí
vzniku požáru:

ČHMÚ vyhlásil ode dne 28. 7. 2020 8:00 hod. ve Středočeském kraji vý-

strahu na jev - Nebezpečí vzniku požáru. Z tohoto důvodu vstupují na

území Středočeského kraje v platnost všechny zákazy a omezení uve-

dená v nařízení Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 20. 4. 2020.

Zakázané činnosti a protipožární opatření:

(1) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 1

písm. a) a b) se zakazuje:

a) používání zábavní pyrotechniky,

b) vypouštění „lampionů štěstí“

c) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než

k hašení,

d) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky

a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,

e) vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky

a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvi-

slosti s péčí o zvěř,

f) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vo-

zidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. su-

chou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem

apod.

Celé nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020

– na webu Jíloviště

èDodržovali Obecně závaznou vyhlášku o do-
držování nočního klidu.

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 

n ve dnech pracovního volna(sobota) od 18.00 hodin do 22.00

hodin a od 06.00 do 08.00 hodin

nve dnech pracovního klidu adnech státem uznaných svátcích vdobě

od 12.00 hodin do 22.00 hodin a od 06.00 hodin do 08.00 hodin.

Chtěli bychom opakovaně požádat občany, aby udržovali pořádek

u kontejnerů na tříděný odpad, neodkládali kolem popelnic nic, co

tam nepatří. Zároveň aby také udržovali pořádek a starali se

o úpravu svých předzahrádek kolem svého plotu, a to, i když se

jedná o obecní pozemek.

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 „Zúčastníte se letošních akcí obce?“
Otázka „Zúčastníte se letošních akcí obce Jíloviště v září 2020?“
(anketa proběhla v období od 08. 04. 2020 – 31. 5. 2020)
Výsledky: 
Ano: ....................................................................................... 14
Ne: ............................................................................................ 6
Celkem hlasujících: .............................................................. 20

Probíhá anketa 
Souhlasíte s pokračováním pořádání tradičního ohňostroje

v Jílovišti 30. 12. 2020?

a) Ano b) Ne c) Je mi to jedno

Hlasování končí 30. 9. 2020, prosíme občany, aby se zúčastnili a hla-

sovali.

Přejeme vám poklidný zbytek prázdnin, dovolených a hlavně pevné

nervy v současné zvláštní koronavirové realitě. Těšíme se na vás při

setkání na kulturních, sportovních, společenských akcích v září.

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: 30. 9. 2020
Grafické zpracování: Mgr. Václav Hraba
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Vážení spoluobčané a čtenáři Zvonice,

po delší době přidáváme příspěvek za Sbor dobrovol-

ných hasičů Jíloviště a výjezdovou jednotku obce Jílo-

viště. Jak jste jistě všichni zaznamenali, situace ohledně

Covid - 19 omezila život nás všech. Ani u Sboru dobro-

volných hasičů v Jílovišti tomu nebylo jinak. Vzhledem k omeze-

ním a nařízením nebylo možné pořádat žádné akce, jelikož doba

uvolnění opatření byla nejistá. Nebylo možné pořádat schůze

k plánování další činnosti, pracovat s kolektivem mladých hasičů,

ani se scházet na hasičské zbrojnici v pravidelných schůzkách.

Omezení se týkalo i výjezdové jednotky, jejíž členové se mohli

scházet na hasičské zbrojnici maximálně ve třech členech k pro-

vádění nejnutnějších prací na technice a vybavení, které musí být

nepřetržitě v pohotovosti i u dobrovolných hasičů. Výjimka

z omezení nařízení nastala v době, kdy byla jednotka hasičů Jílo-

viště společně s několika sbory z našeho okolí vybrána k předur-

čenosti na zásahy s výskytem Covid – 19. Jednotka byla vybavena

potřebnými ochrannými prostředky včetně speciálních obleků.

Proběhlo potřebné zaškolení pro bezpečnou práci při zásazích

daného typu a byl vytvořen speciální balík se vším potřebným

materiálem na tyto zásahy.

Na konci měsíce května jsme všichni uvítali uvolnění nařízení

a mohli začít přípravy na opravu jedné z cisteren sloužících u na-

šeho sboru přeskupením části výbavy na druhou z našich ciste-

ren. Za nemalého přispění sponzorů a po schválení naší žádosti

na opravu cisterny obecním zastupitelstvem bylo vypsáno výbě-

rového řízení na dodavatele opravy a započaly další práce na zmí-

něné cisterně. Proběhla demontáž celé nástavby vozidla včetně

nádrže na vodu, omytí a kontrola podvozku, nastříkání podvozku

novou barvou, výměna brzdových hadic včetně spon, vyvaření

zkorodovaných částí kabiny a demontáž drobností jako je vý-

stražné zařízení, apod. Těmito pracemi, které členové výjezdové

jednotky vykonali ze svého volného času bez nároku na ohodno-

cení, byly ušetřeny nemalé finanční prostředky v řádu cca 100 tisíc

korun. V současné době probíhají u našeho sboru přípravy na dvě

největší akce letošního roku konané zde v Jílovišti. První konanou

akcí je, ve spolupráci s obecním úřadem, zajištění závodu vete-

ránů Zbraslav – Jíloviště. Druhou akcí, která nás čeká, je tradiční

Jílovišťské posvícení. Posvícení se koná 26. 9. 2020 opět ve spo-

lupráci s obecním úřadem, a to ve sportovním areálu TJ Jíloviště.

Den poté, 27. 9. 2020, se koná přátelské posezení v Restauraci Pod

Lesem.

Výjezdová jednotka zaznamenala 
2. 8. 2020 výjezd číslo 30.

Konkrétně to byl výjezd na odstranění padlého stromu

na D4 Strakonické u parkoviště na Cukráku. Od měsíce

března do dnešního dne vyjeli naši hasiči celkem k 17

událostem v Jílovišti a okolí. Mezi nejzajímavější a nejnáročnější

z pohledu hasičů patří: 

n požár Domova pro seniory ve Všenorech – zde se naštěstí jed-

nalo o spálené jídlo na plotně. Zakouřen byl však celý objekt

a bylo nutné vše odvětrat a postarat se o obyvatele pečovatel-

ského domu.

n požár louky po nezabezpečeném pálení v obci Černolice. Tento

požár se vymkl kontrole a nebezpečně se šířil na rodinný dům

v jeho blízkosti.

n požár lesa mezi Mníškem pod Brdy a Skalkou směrem na Řev-

nice. Celý zásah probíhal v nočních hodinách a těžkém terénu.

U události zasahovaly čtyři jednotky hasičů.

n požár lesa Jíloviště směr Kazín. Zde se jednalo o požár malého

rozsahu, ale časově náročný. Požár se nacházel na místě ob-

tížně přístupném pro techniku. Proto byla voda k likvidaci po-

žáru dopravována na místo velitelským automobilem

v hasicích vacích.

n padlý strom na D4, odbočka na Baně. Zde se jednalo o vzrostlý

dub, který svým pádem uzavřel odbočku na Baně a celou D4

Strakonickou ve směru na Prahu. U události zasahovaly dvě jed-

notky hasičů.

n vyprošťování havarované cisterny na D4 u Cukráku. Zde jednotka

asistovala firmě, která prováděla vyprošťování havarovaného ka-

mionu, zabezpečovala kontrolu úniku provozních kapalin s ná-

sledným zásypem sorbentem a vyřezávání stromů, které byly

zaseknuté do kabiny havarovaného kamionu nebo překážely při

jeho vyprošťování. U události zasahovaly tři jednotky hasičů.

n požár lesa mezi Klíncem a Všenorami. Zde díky nedbalosti

došlo k požáru lesní školky a jejího oplocení o rozloze 50 x 30

metrů. U této události zasahovaly tři jednotky hasičů.

Hasiči Jíloviště

Sbor dobrovolných hasičů
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

V pondělí 25. května 2020 jsme se po nuceném uzavření školky (od

16. března 2020) opět vrátili do běžného provozu. Nepřišly sice

všechny děti, někteří rodiče je do prázdnin nechali doma, ale děti

docházející čekalo do konce školního roku ještě několik hezkých akcí.

Na 19. června 2020 jsme naplánovali „Rozloučení s předškoláky“, ten-

tokrát netradičně, bez rodičů. Hostem byl jen pan starosta s paní

místostarostkou, kteří přinesli dětem na památku dárky. Před jejich

příchodem jsme si zahráli s dětmi divadlo " Boudo budko", zazpívali

jsme si písničku "Každá školka má svůj konec",

která nesměla chybět stejně jako „slavobrána“

pro předškoláky. Pak jsme nastávajícím prvňáč-

kům všichni popřáli šťastné vykročení do další ži-

votní etapy a předali pamětní list a dárky z obce.

Po Rozloučení přijelo divadlo Koloběžka a zhlédli

jsme moc krásnou "Námořnickou pohádku".

V pondělí 22. června jsme měli odjet do Krko-

noš na Benecko na ozdravný pobyt, ale v této

situaci, která nastala, jsme ho museli zrušit. Pro-

Mateřská škola Jíloviště 
Jak to bylo koncem školního roku ve školce?

tože mělo být krásné počasí využili jsme objednaného autobusu

a uskutečnili celodenní výlet do ZOO v Praze. Děti byly nadšené,

my také. Moc se nám to líbilo.

Ve středu 24. června přijel k nám do školky na Jíloviště chovatel

ptáků. Viděli jsme poštolku, káně, raroha, papouška Aru Bertíka

a nakonec orla skalního - Alfu. Došlo také na kouzlení a děti se

ochotně zapojovaly. Všechny kouzelnické kousky byly velice zá-

bavné.

Tímto jsme program pro letošní školní rok, naru-

šený vládními opatřeními a prevenci šíření nákazy

koronaviru Covid-19, zakončili. Děti se těšily na

letní prázdniny a předškoláci, kteří nás opouštějí

a postupují do základní školy, na nové kamarády

a novou paní učitelku. Přejeme jim, aby v září vy-

kročili na svou školní cestu správnou nohou. 

My se ve školce na Jílovišti opět sejdeme s novými

i stávajícími žáčky 1. září 2020. 

Všem vám přejeme krásné léto.   

Hana Mašková a celý kolektiv MŠ
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TJ JÍLOVIŠTĚ

Další zápasy podle rozpisu FAČR:

Po nucené přestávce začalo „Áčko“ trénovat 12. května 2020. Z plá-

novaných přípravných přátelských utkání se odehrála jen některá.

Začátkem června zápas s účastníkem Okresního přeboru Prahy-

západ Sokolem Měchenice s výsledkem 5 : 2. Po dvou brankách

vstřelili V. Janoušek a H. Siegl jr., jednu přidal F. Janoušek.

Další utkání s hráči SK Zbraslav skončilo také výhrou našich hráčů 

6 : 4 (5:0). H. Siegl jr. dal tentokrát 3 branky a o další se postarali V. Ja-

noušek, J. Rezek a K. Černý.

Domluvena jsou přípravná utkání s fotbalisty Průhonic 13. 8. 2020

od 18:30 hodin a na domácím hřišti v Jílovišti máme 18. 8. 2020 při-

vítat hráče z Třebska k utkání od 18:00 hodin. V ročníku 2020/21 po-

kračují hráči A týmu TJJ v soutěži Středočeského kraje SPORT INVEST 

I. A třída skupina A. Mezi 16 zúčastněnými kluby došlo pouze k vý-

měně SK Tochovice za TJ Sokol Nové Strašecí.

Hráči A týmu zahajují sezónu 1. kolem soutěže v sobotu 22. srpna

2020 utkáním s fotbalisty TJ Viktoria Vestec od 17:00 hodin na do-

mácím hřišti. podle fotbal.jiloviste.cz Fatková

datum čas utkání hřiště
2. kolo so. 29. 8. 17:00 TJJ - SK Votice Jíloviště
3. kolo ne. 6. 9. 17:00 FK Mníšek pod Brdy - TJJ Mníšek pod Brdy
4. kolo so. 12. 9. 17:00 TJJ - SK Baník Libušín Jíloviště
5. kolo ne. 20. 9. 16:30 TJ Sokol Sedlec-Prčice - TJJ Sedlec Prčice
6. kolo so. 26. 9. 16:30 TJJ - TJ Dynamo Nelahozeves Jíloviště
7. kolo so. 3. 10. 16:00 SK Doksy - TJJ Doksy
8. kolo so. 10. 10. 16:00 TJJ - TJ Kovohutě Podlesí Jíloviště
9. kolo ne. 18. 10. 10:15 SK Rakovník "B" - TJJ Rakovník
10. kolo so. 24. 10. 14:30 TJJ - TJ Sokol Klecany Jíloviště
11. kolo so. 31. 10. 14:00 TJ Sokol Nové Strašecí - TJJ Nové Strašecí
12. kolo so. 7. 11. 14:00 TJJ - SK Chlumec Jíloviště
13. kolo ne. 15. 11. 13:30 FK Olympie Zdice - TJJ Zdice
14. kolo so. 21. 11. 13:30 TJJ - SK Spartak Příbram Jíloviště
15. kolo so. 28. 11. 13:30 FC Čechie Velká Dobrá - TJJ Velká Dobrá

Benfika – Praha – západ 2020 A2A – III. třída – skupina A

datum čas utkání hřiště
1. kolo pá. 21. 8. 19:00 TJ Jíloviště B - Všenorský SK Jíloviště
2. kolo ne. 30. 8. 17:00 TJ Jesenice - TJ Jíloviště B Jesenice
3. kolo pá. 4. 9. 19:00 TJ Jílviště B - FC Jílové B Jíloviště
4. kolo pá. 11. 9. 19:00 TJ Jíloviště B - TJ Viktoria Vestec B Jíloviště
5. kolo ne 20. 9. 16:30 SK Pikovice - TJ Jíloviště B Pikovice
6. kolo pá. 25.9. 19:00 TJ Jíloviště B - TJ Okrouhlo Jíloviště
7. kolo so. 3. 10. 16:00 TJ Slovan Hradištko - TJ Jíloviště B Hradištko
8. kolo pá. 9. 10. 19:00 TJ Jíloviště B - TJ Slavoj Davle Jíloviště
9. kolo so.17. 10. 15:30 AFK Radlík -TJ Jíloviště B Radlík
10. kolo pá. 23. 10. 19:00 TJ Jíloviště B - SK Vrané Jíloviště
11. kolo ne. 1. 11. 14:00 Spartak Průhonice B - TJ Jíloviště B Průhonice
12. kolo pá. 6. 11. 19:00 TJ Jíloviště B - TJ Tatran Kamenný Přívoz Jíloviště
13. kolo so. 14. 11. 13:30 Sportovní klub Černošice - TJ Jíloviště B Černošice

V mládežnických soutěžích pokračují týmy TJ Jíloviště v kategoriích U15,
U13, U11.
Praha – západ – 2020 E1A- Okresní přebor starších žáků – skupina A

datum čas utkání hřiště
1. kolo so. 5. 9. 10:00 FC Jílové/Radlík - Všenorský SK/TJ Jíloviště Jílové
2. kolo so. 12. 9. 15:00 Sokol Zvole - Všenorský SK/TJ Jíloviště Zvole
3. kolo ne. 20. 9. 10:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - TJ Viktoria Vestec B Všenory
4. kolo so. 26. 9. 10:00 TJ Slovan Hradištko - Všenorský SK/TJ Jíloviště Hradištko
5. kolo ne. 4. 10. 10:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Slavoj Řevnice Všenory
6. kolo ne. 11. 10. 9:30 SK Rapid Psáry - Všenorský SK Jíloviště Psáry
7. kolo ne. 18. 10. 10:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Týnec nad Sázavou Všenory
8. kolo ne. 25.10. 10:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FC Jílové/Radlík Všenory
9. kolo ne. 1. 11. 10:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - SK Zvole Všenory
10. kolo ne. 8. 11. ??? TJ Viktoria Vestec B - Všenorský SK/TJ Jíloviště Vestec

datum čas utkání hřiště
1. kolo ne. 6. 9. 10:00 SKTřebotov/Choteč - Všenorský SK/TJ Jíloviště Třebotov
2. kolo so. 12. 9. 12:30 Všenorský SK/TJ Jíloviště -FK Slavoj Řevnice Jíloviště
3. kolo ne. 20. 9. 14:00 FK Mníšek - Všenorský SK/TJ Jíloviště Mníšek
4. kolo so. 26.9 12:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - SK Kazín-Dolní Mokropsy Jíloviště
5. kolo ne. 4. 10. ??? TJ Viktoria Vestec C- Všenorský SK/TJ Jíloviště Vestec
6. kolo so. 10. 10. 11:30 Všenorský SK/TJ Jíloviště - TJ Sokol Čisovice Jíloviště
7. kolo nehráno
8. kolo so. 24. 10. 10:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Jinočany/Zbuzany Jíloviště
9. kolo ne. 1.11. 10:00 TJ Sokol Dobřichovice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Dobřichovice

Praha-západ – 2020 F1B - Okresní přebor mladších žáků – skupina B

Praha-západ – 2020 G1C- Okresní přebor starších přípravek – skupina C

datum čas utkání hřiště
1. kolo so. 6. 9. 17:00 SK Olympie Dolní Břežany - Všenorský SK/TJ Jíloviště Dolní Břežany
2. kolo so. 12. 9. 14:30 Všenorský SK/TJ Jíloviště - SK Kazín-Dolní Mokropsy Jíloviště
3. kolo so. 19. 9. 13:30 FK Mníšek p. Brdy/Čisovice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Mníšek p. Brdy
4. kolo so. 26. 9. 14:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - TJ Sokol Choteč/Třebotov Jíloviště
5. kolo so. 3. 10. 10:00 FK Slavoj Řevnice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Řevnice
6. kolo so. 10. 10. 13:30 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Dobříč1940/Nučice Jíloviště
7. kolo nehráno
8. kolo so. 24. 10. 12:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Jinočany/Zbuzany Jíloviště
9. kolo ne. 1. 11. 14:00 TJ Sokol Dobřichovice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Dobřichovice
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SPORT A TURISTICKÝ ODDÍL 

Turistický oddíl
TOM Lvíčata Jíloviště
Letos jsme v době konání obvyklého tábora byli nuceni, kvůli

COVID-19, uspořádat jinou formu naší akce. Pojali jsme ji jako

Vzdělávací dny formou Her bez hranic. Každý den jsme vychá-

zeli z Jíloviště a večer se zase na čas vraceli. Děti se dozvěděly

spoustu nového o okolí Jíloviště. Myslím, že všem dětem, ve-

doucím i rodičům se letošní Hry bez hranic moc líbily. Posuďte

sami z fotografií.

Honza Janza Vorel

Benjamíni

Po uvolnění bezpečnostních opatření nařízených vlá-

dou v souvislosti se šířením COVID-19, se začaly naše

malé fotbalové naděje na konci dubna opět společně scházet.

I přesto, že doma pilně trénovali, na hřiště, a hlavně mezi kamarády,

se všichni moc těšili. Naši nejmladší se scházeli na pravidelné tré-

ninky každé pondělí a čtvrtek. 

Starší přípravka, kromě pravidelných tréninků odehrála celkem tři

přátelská utkání a zúčastnila se miniturnaje, který se konal na 

Jílovišti. Netradiční se-

zonu zakončila turna-

jem v Řevnicích, na

kterém vybojovala

krásné 3. místo. Mladší

žáci, stejně jako starší

přípravka, pravidelně

trénovali a odehráli ně-

kolik přátelských utkání. 

Starší žáci začali trénovat v květnu. Scházeli se každé úterý a čtvrtek

ve Všenorech. Také poměřili své síly v přátelských utkáních, a to kon-

krétně s týmy z Řevnic, Řep a Letů. Docházka na tréninky i zápasy

byla vynikající, a jak říká trenér SK Všenory Petr Hanžlík, výsledky

jsou až na druhém místě. 25. června 2020 pak proběhla ve Všeno-

rech rozlučka se sezonou. 

Všenorský klub připravil pro chlapce také letní soustředění v Radva-

nicích v Jestřebích horách, kde budou přihlášení účastníci od 8. 8.

do 15. 8. 2020. Dopravu zajišťují rodiče.

Spojení s klubem Všenorský SK funguje na jedničku, proto v něm

budeme pokračovat i v následující sezoně. 

Rozlučka se sezonou proběhla i na Jílovišti, a to ve středu, 

24. 6. 2020. Děti si proti rodičům zahrály fotbal a poté bylo připra-

veno malé pohoštění. Všichni zúčastnění si posezení moc užili. 

Nyní si děti užívají letní prázdniny a nabírají síly na novou sezonu. 

Trenér Šmíďák (Michal Šmíd) oznámil na konci sezony konec trenér-

ské kariéry na Jílovišti. Michale, moc děkujeme za skvělou spolupráci

a přejeme Ti hodně úspěchů a radosti nejen ve fotbalové sféře.😊

Na závěr bychom chtěli moc poděkovat všem rodičům za vstřícnost

a spolupráci. Velké díky patří i všem trenérům! 

Přejeme všem krásný zbytek léta a těšíme se (snad brzy) na viděnou

na hřišti! Simona Černá



Před 37 lety oslavili v Jílovišti svou
diamantovou svatbu také manželé
Růžena a Josef Sudíkovi. Ti svůj
manželský slib po 60 letech společ-
ného života obnovili v září 1983
v obřadní síni, tehdy MěstNV
v Mníšku pod Brdy. 

Byli, jsou nebo budou i další diamantoví manželé v Jílovišti? 
L. Fatková
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A4 1.900 Kč, A5 naležato 1.000 Kč
Pro občany s trvalým pobytem v Jílovišti pro jejich soukromou inzerci 

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

Ceník Inzerce

V sobotu 18. července 2020, po šedesáti letech společného života, obnovili manželé Mar-

cela a Václav Šmídovi svůj manželský slib při slavnostnim obřadu na terase Restaurantu

Spark. Své první „ano“ řekli Marcela Koďousová a Václav Šmíd v obřadní síni MNV ve Zbra-

slavi 9. července 1960.

Svou lásku věnovali synům Petrovi a Pavlovi, čtyřem vnoučatům a teď ji rozdávají již i třem

pravnoučatům. Synové se svými rodinami překvapili rodiče milou oslavou se svatební

hostinou v Restaurantu Spark. Tam manželský pár přivezl z Baxovy ulice kočár tažený ko-

níkem. Čekala zde již řada svatebních hostů. Ke gratulantům se odpoledne připojil i sta-

rosta obce Ing. V. Dlouhý, který, ve stejném týdnu také oslavil své životní jubileum.

A protože má Vašek Šmíd rodinné kořeny na Šumavě,

kam se stále vrací k pobytům na chalupu, přijeli svateb-

čanům zahrát bratři Naušovi z šumavské kapely „Malá

muzika Nauše Pepíka“. Kapelník zavzpomínal na začátky

své úspěšné hudební dráhy, kdy krátce po skončení zá-

kladní vojenské služby přijížděl s muzikanty vyhrávat na

Jílovišťské posvícení nebo taneční zábavy.

Všechny přítomné

pobavil výtisk „Výroč-

ních novin“, které na-

bízíme se souhlasem

rodiny k nahlédnutí

i vám, čtenářům

Zvonice.

Diamantová svatba 

In
ze
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e


