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AKTUÁLNĚ Z RADNICE 
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: 

èVýsledky vyhlášených výběrových řízení
Zastupitelé na svých zasedáních vybrali dodavatele dvou výběro-

vých řízení a sice:

1) výběrové řízení na rekonstrukci ulice Zahradní

Na základě doporučení hodnotící komise výběrového řízení na re-

konstrukci ulice Zahradní zastupitelé odsouhlasili uzavřít smlouvu

s firmou Walco, s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku. Základní

finanční potřeby projektu (ceny jsou včetně DPH)

Maximální cena vyhlášeného výběrového řizení ............ 4,4 mil. Kč

Vysoutěžená cena firmy Walco, s.r.o . .................................... 3,8 mil. Kč 

Dotace z MMR ................................................................................ 2,6 mil. Kč 

Spoluúčast obce a neuznatelné náklady ............................ 1,2 mil. Kč 

Stavba byla zahájena a zdárně pokračuje. Součástí rekonstrukce

ulice se stává i výměna stávajícího vedení vodovodu v části ulice
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

po relativním klidu přes prázdniny nás na

podzim zasáhla 2. vlna pandemie Coronaviru

v síle silnější než na jaře. Vláda reaguje vlnou

opatření, která se budou zřejmě zpřísňovat.

V této nelehké době stále platí doporučení

3xR, neboli mytí rukou, nošení roušky a do-

držování rozestupů, dovolil bych si přidat ještě

R číslo 4, a sice používat rozum, a to klidně ten

selský. Situace je vážná a nemůžeme ji podce-

ňovat, nicméně nepodléhejme panice a ne-

buďme přehnaně vystrašení, důležité je zůstat

doma, pokud se necítím dobře a pokud se již

nakazím, postupovat dle instrukcí hygieniků. Důležité je v tomto

případě, kromě karantény a testů všech s kterými jsem přišel do

styku po nákaze,  zjistit kde a od koho jsem se nakazil a tyto osoby

trasovat, aby se zastavilo další šíření viru. Dodržovat přitom

všechna nařízení a doporučení je samozřejmostí.

Je pochopitelné, že omezení mělo vliv i na konání našich tradičních

akcí v září, a sice hlavně Posvícení, které bylo zrušeno. Připomeňme

si v této Zvonici ostatní tradiční události a akce, které ještě v obci

proběhly. Zahájili jsme 5. školní rok naší mateřské školy, tleskali

jsme historickým vozům tradičního závodu Zbraslav – Jíloviště,

který se letos poprvé konal na ploše budoucího veřejného sporto-

viště,  přivítali nové jílovišťské občánky a prvňáčky, pokřtili opra-

venou hasičskou Tatru a zahájili 2 stavby- obě s dotací od MMR.

Chtěl bych být optimistou a věřit, že se situace

zklidní a my se budeme moci sejít na tradičním

rozsvěcení vánočního stromu, které letos, jako

na první adventní neděli, připadá již na 29.11.

a pokud to situace nedovolí, rozsvěcení prove-

deme pouze technicky, bez diváků. 

Takže přeji všem naším spoluobčanům hlavně

pevné zdraví a pozitivní mysl.  



SLOVO STAROSTY

3

Zahradní, která byla v havarijním stavu. Stavba by měla být hotová

do konce letošního roku, samozřejmě záleží na počasí a případ-

ných technických překážkách.

Děkujeme občanům za jejich trpělivost při probíhající rekonstrukci.

Díky úzké ulici musel být vjezd úplně uzavřen a umožňuje jen ome-

zený průchod chodcům. Věřím, že po dokončení přestane být Za-

hradní noční můrou zde bydlících občanů a rozšíří okruh již šesti

zrekonstruovaných ulic od roku 2015 na šťastnou 7.

2) Výběrové řízení na výstavbu pumptrackové dráhy

Na základě vyhodnocení výběrového řízení na výstavbu pump-

trackové dráhy zastupitelé odsouhlasili uzavřít smlouvu s firmou

Jensovský, s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku. Základní fi-

nanční potřeby projektu (ceny jsou včetně DPH):

Maximální cena vyhlášeného výběrového řizení..............1,6 mil. Kč 

Vysoutěžená cena firmy Jensovský, s.r.o. ..............................1,6 mil. Kč 

Dotace z MMR..................................................................................1,1 mil. Kč 

Spoluúčast obce a neuznatelné náklady..............................0,5 mil. Kč 

Momentálně probíhá příprava stavby, která bude zahájena v říjnu,

dokončení je plánováno na jaro 2021.

Zpravodaj obce Jíloviště - říjen 2020

èUkončení realizace rozšíření vody a kanalizace
do oblasti Fr. Smolíka

Položením asfaltového koberce a uložením odvodňovacího žlabu,

byla dokončena 2. a 3. etapa zavedení vody a kanalizace do oblasti

Fr. Smolíka. Výběrové řízení na poslední 4. etapu bude vyhlášeno

na příštím zasedání zastupitelstva, které se bude konat v říjnu.

Předpokládaný termín dokončení této etapy je jaro 2021. 

Na těchto dvou stavebních akcích

v hodnotě 5,4 mil. Kč je spoluúčast

obce pouze cca 30 %, tedy 1,7 mil. Kč. 



mítnuto hypotetické zrušení superhrubé mzdy, ke kterému může

dojít, ale také nemusí, to záleží na tom, čím nás vláda dále překvapí.

Predikce MF ČR zatím se zrušením superhrubé mzdy nepočítá.

Z predikce pro hospodaření Jíloviště vyplývá letošní propad daňo-

vých příjmů o cca 900 tis., které byly ovšem kompenzovány mimo-

řádnou dotací 1250,- Kč na obyvatele, takže rozdíl příjmu nakonec

nebude tak dramatický. Naopak výhled na rok 2021, pokud nebude

zase nějaká extra dotace, je takový, že příjmy budou nižší o 1-1,3

mil. Kč proti předpokladu letošního roku a na úroveň roku 2020 se

dostanou příjmy zřejmě až po roce 2023.

Jinak si udržujeme příznivé provozní saldo – 44%. Znamená to, že

nám na investice zbývá o cca 14 % víc prostředků než je republi-

kový průměr. Absolutně to dělá cca 4 - 5 mil- Kč za rok (záleží na

dotacích atd…).

Celkové hodnocení je -2, což zna-

mená nejlepší na stupnici od -2 (nej-

lepší) po +11 (nejhorší). Analýza

dokládá vzorné hos-

podaření obce

a bude podkladem

pro sestavení roz-

počtu na rok 2021.

Ještě je potřeba

dodat, že na účtech

obce máme 12,5

mil. Kč 
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èPredikce daňových příjmů + mnohaletá statis-
tika. 

V souvislosti s Covid-19 a se změnou předpokládaných příjmů si

obec nechala od firmy Cityfinance zpracovat jejich predikci včetně

mnohaletých statistik a výhledem na další roky.

Predikce vychází z:

n nejnovějších čísel MFČR (září 2020), se kterými pracuje také

návrh státního rozpočtu na rok 2021

n nové vyhlášky číslo 358/2020 Sb.

n čerstvých predikcí Cityfinance

V materiálu naleznete také dopady ekonomiky do daňových pří-

jmů tohoto roku 2020 dle MFČR. V materiálu jsou jak predikce MF

ČR, tak predikce Cityfinance. Tato predikce se liší od ministerské

tím, že má skeptičtější pohled na rok 2021 a do roku 2022 je pro-
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INFORMACE Z OBCE
èVolby do krajských zastupitelstev
Proběhly volby do krajských zastupitelstev. Volební účast v obci

byla překvapivě vysoká – přes 50 % (51,4), což je, např. v porovnání

s předcházejícími volbami v roce 2016, kdy byla volební účast 

41 %, o 10 % více. Proti celostátnímu průměru 38 % o 13 % více.

V přehledu můžete porovnat výsledky letošních voleb s volbami

v roce 2016. Výrazný zisk v Jílovišti zaznamenala ODS a Piráti, osla-

bilo ANO a KSČM nedostalo v obci ani jeden hlas.

Děkujeme všem občanům, kteří se zúčastnili hlasování a kteří při

volbách respektovali opatření v souvislosti s Covidem. Zvláštní po-

děkování patří naší volební komisi v čele s panem předsedou –

Honzou Balcárkem, za bezchybný a profesionální průběh voleb,

kdy situaci měli ztíženou hygienickými opatřeními, když po celou

dobu voleb museli mít roušku a rukavice.

Výsledky krajských voleb
2020 Obec Jíloviště

Konečné výsledky: sečteno 100 %
účast 51,37 %

Konečné výsledky Procenta 2020
Procenta 2016

2020 Občanská demokratická strana ................................... 32,56 %
............................................................................................................... 15,38 %

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ......................................................... 18,60 %
............................................................................................................... 20,19 %

Česká pirátská strana ................................................................... 14,34 %
................................................................................................................. 2,88 %

ANO 2011.......................................................................................... 10,47 %
............................................................................................................... 20,19 %

Spojenci - TOP09, Hlas, Zelení ..................................................... 9,69 %

Trikolóra hnutí občanů .................................................................. 3,88 %

Svoboda a př. demokracie (SPD) ............................................... 3,49 %

Česká str. sociálně demokrat. ..................................................... 3,49 %
................................................................................................................. 5,28 %

Demokratická strana zelených ................................................... 1,55 %

Občanská demokratická aliance ............................................... 0,78 %

ROZUMNÍ - Petr Hannig ................................................................ 0,78 %

Svobodní ............................................................................................. 0,39 %

Moravané ............................................................................................ 0,00 %

Dělnic. str. sociální spravedl. ....................................................... 0,00 %

Komunistická str. Čech a Moravy .............................................. 0,00 %
................................................................................................................. 2,88 %

Volte Pr.Blok www.cibulka.net ................................................... 0,00 %
................................................................................................................. 0,96 %

Další řádné volby mají být příští rok na podzim, a sice volby parla-

mentní.
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èProběhl 2. ročník spanilé jízdy – Dožínky 2020
Dne 8. 8. proběhl pod patronací rodiny Andresů 2. ročník spanilé

jízdy zemědělských strojů, hlavně traktorů - Dožínky 2020. Spanilá

jízda začala v prostoru bývalého kravína na konci ulice Hasičská

a pokračovala přes ulici Pražská přes Všenorský most, ulici Fr. Smo-

líka kolem hřbitova na pole patřící rodině Andresů, kde byla jízda

ukončena. Jsme rádi, že akce proběhla pod dohledem a za asis-

tence naší Městské policie, a nezpůsobila tak žádné dopravní

problémy.

èOsadili jsme 2
nové lampy veřej-
ného osvětlení

V prostoru u Lípy repu-

bliky, která letos oslavila

druhé výročí od zasazení

ke 100. výročí založení ČR,

jsme osadili 2 nové lampy

veřejného osvětlení, které

zajistí vyšší komfort po-

hybu občanů při večer-

ních akcích, jak na

fotbalovém hřišti, tak na

budoucím veřejném spor-

tovišti.

èVyměnili jsme odpadkové koše v obci
Vyměnili jsme 4 odpadkové koše v obci, které byly už trochu pro

ostudu, a sice 2 v ulici Pražská, jeden u zastávky autobusu v ulici

Příjezdní a na dětském hřišti.
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èZahájení nového školního roku v MŠ Jíloviště
Prvního září byl zahájen již pátý školní rok v naší mateřské školce

v Jílovišti. Přivítali jsme děti v jejich první den školního roku spolu

s paní ředitelkou Maškovou. Mezi prvními dětmi, které do školky

přišly, byla malá Kamilka s rodiči.

Děti i zaměstnanci školky obdrželi od obce malé pozornosti a pas-

telky.

Všem dětem, které šly do MŠ poprvé, přejeme, aby se jim ve školce

líbilo, těm co už školku znají, aby se toho co nejvíce naučily a poz-

naly nové kamarády. Kolektivu MŠ pak radostnou práci s dětmi a

hlavně, abychom kvůli Covidu nemuseli MŠ přechodně zavřít, jako

v loňském školním roce.

èVítání občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti
Tradičně jsme přivítali nové občánky a žáky prvních tříd v Restau-

raci Spark. Akce se konala v sobotu 12. 9. 2020, měla již své 22. po-

kračování. Všem novým občánkům a školákům jsme popřáli hodně

štěstí, úspěchů a spokojený život v Jílovišti. Tentokrát se do pro-

gramu kvůli Covidu nezapojily děti z mateřské školy.

Od obce obdrželi rodiče miminek a školáci praktické dárky a pa-

mětní listy. Rád bych poděkoval paní Smutné z Restaurace Spark

za vzornou přípravu celé akce i za její dárky a občerstvení pro malé

Jílovišťáky a jejich rodiče, stejně tak i paní Kortánové z Cukrárny

Stáňa, která rovněž poskytla občerstvení pro tuto akci.
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èZávod Zbraslav - Jíloviště
Již počtvrté se dojezd spanilou jízdou a vyhlá-

šení výsledku tradičního Závodu historických

veteránů Zbraslav – Jíloviště konal v Jílovišti,

zase u Lípy republiky. Letos poprvé proběhla

přehlídka automobilů a vyhlášení výsledků na

ploše budoucího veřejného sportoviště.

Všech cca 100 historických vozidel přijelo v od-

poledních hodinách dne 5. 9. 2020 do cílové

brány u Lípy republiky. V cíli byly vozy přivítány souborem Pražské

mažoretky. Po průjezdu cílovou bránou auta zaparkovala na ploše

veřejného sportoviště. Byla to první možnost pro občany Jíloviště

seznámit se s uměle vytvořenou plochou cca 8000 m2.

Zde si mohli návštěvníci auta prohlédnout, zúčastnit se hlasování

o nejkrásnějšího veterána, připravena byla i doprovodná hudba

a občerstvení, které zajišťovali hasiči.

Počtvrté se uskutečnilo hlasování všech přítomných návštěvníků

o putovní pohár obce Jíloviště, vítěz obdržel repliku velkého pu-

tovního poháru, který je uložen na OÚ. Děkujeme všem divákům

a účastníkům přehlídky za účast na hlasování.

Vítězem 53. ročníku závodu Zbraslav – Jíloviště o pohár obce Jílo-

viště se stal automobil s číslem 2 - Ford T Speedster z roku 1914 s ři-

dičem Tomášem Kašparem. Z hlasujících byla odměněna paní

Marta Trkovská z Trnové – naše hasička. 

Absolutním vítězem Závodu jízdy pravidelnosti do vrchu Zbraslav

– Jíloviště o pohár Elišky Junkové se stal automobil s číslem 95 -

Václav Matoušek s Fordem z roku 1930, který se jako jediný dostal

v obou jízdách pod hranici 4 min.
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Zbraslav-Jíloviště
aneb trochu historie

Závod do vrchu Zbraslav – Jíloviště se jel poprvé 25. 3. 1908.

Uspořádal ho při příležitosti IV. Mezinárodního automobilního

salonu Český klub motocyklistů a Český klub automobilistů,

zúčastnilo se ho 17 motocyklů a 16 automobilů. Spolu s pro-

pagační jízdou Prahou, na kterou se závodníci vydali po skon-

čení závodu, vzbudila akce velkou pozornost. Pořadatelé

závodu tehdy netušili, že Zbraslav – Jíloviště se stane význam-

ným mezinárodním závodem a jeho tradice bude stále udržo-

vána.

Start závodu byl na náměstí ve Zbraslavi, cíl na vrcholu kopce Cu-

krák v blízkosti obce Jíloviště.

Délka trati byla 5,5 km, průměrné stoupání 3,6 %, největší stoupání,

krátce po startu, v kopci nazývaném Špejchar, dosahovalo 9 %.

V prvním ročníku uspěly domácí motocykly Laurin a Klement

a Walter, v závodních vozech zvítězil Carl Jörns na osmilitrovém

voze Opel – Beyschlag.

V souvislosti s konáním této akce

mi dovolte poděkovat paní Kor-

tánové – majitelce Cukrárny, pe-

kárny Stáňa, která pro řidiče

historických vozidel připravila

tradiční pohoštění a příjemné

posezení jako sponzorský pří-

spěvek celé akce v neděli 6. 9.

2020 dopoledne.

Věřím, že tuto úspěšnou akci za rok zopakujeme a při příležitosti

54. ročníku závodu Zbraslav – Jíloviště přivezeme auta opět v so-

botu do Jíloviště. 

èTradiční Posvícení a křest zrekonstruované ha-
sičské Tatry

Tradiční Posvícení bylo letos v důsledku pandemie Covid 19 z roz-

hodnutí zastupitelů a hasičů zrušeno, spolupořádání příštího po-

svícení 2021 tedy zůstává opět na hasičích a obci. Děkujeme touto

cestou všem sponzorům za podporu a jejich příspěvky budou po-

užity na realizaci Posvícení v příštím roce.

Součástí Posvícení mělo být i slavnostní předání zrekonstruované

Tatry pro hasiče Jíloviště. Toto předání proběhlo v prostorách ha-

sičské zbrojnice dne 26. 9. odpoledne. Při této příležitosti starosta

obce poděkoval sponzorům, kteří přispěli finančními prostředky

k opravě Tatry, velký dík patří hasičům, že se jim podařilo zajistit

opravu Tatry v termínu, a to v době coronaviru, i na úkor svého

volna, kdy zejména při finalizaci výbavy odpracovali dobrovolně

a bez nároku na odměnu přes 300 hodin. Starosta obce ocenil

oboustrannou spolupráci mezi obcí Jíloviště a SDH Jíloviště.

Seznam sponzorů:

nObec Jíloviště 
(zastoupená starostou Vladimírem
Dlouhým)

nMarcel Gurtner (Restaurace Spark)
nOksana Smutná (Restaurace Spark)
nObec Černolice 

(zastoupená panem starostou 
Pavlem Smidtem)

nANZA, s.r.o. 
(provedla celou rekonstrukci)

nMetrostav, a.s.
nVlk, s.r.o.
n a samozřejmě Hasiči Jíloviště



10

ZVONICE

Zpravodaj obce Jíloviště - říjen 2020

PROSÍME OBČANY, ABY
èdodržovali nařízení a opatření vlády v souvislosti

s výskytem Covid 19

A jedna dobrá zpráva - zlevnili jsme

jednorázové roušky na 10,- Kč. K pro-

deji jsou na poště Partner a na OÚ.
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è ANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ 
– www.jiloviste.cz

Byla ukončena anketa „Tradiční ohňostroj v obci Jíloviště“

Otázka: „Souhlasíte s pokračováním pořádání tradičního ohňo-

stroje v Jílovišti 30. 12. 2020?“

(anketa proběhla v období od 02. 08. 2020 – 30. 9. 2020)

Výsledky:

Ano: ...........................................................................................47

Ne: .............................................................................................21

Je mi to jedno: ............................................................................4

Celkem hlasujících: ..................................................................72

Z ankety vyplývá, že většina občanů (65 %) si přeje pokračování

tradice předsilvestrovského ohňostroje, a tak se i letos konat bude

(pokud to situace, týkající se Covid, dovolí).

Probíhá anketa 
Jak jste spokojeni s fungováním MŠ Jíloviště v pátém roce je-

jího fungování? 

Hlasujte jako známky ve škole. 1 nejlepší, 5 nejhorší

1 2 3 4 5

Hlasování končí 30. 11. 2020, prosíme občany, aby se zúčastnili an-

kety, hlasovali a aktivněji se zapojili do hlasování.

Přejeme vám pokud možno co nejvíce krásných a slunečných pod-

zimních dnů, které jistě využijete na dokončení prací na vašich za-

hradách, než se uloží k zaslouženému zimnímu odpočinku, na který

se jistě těší nejen příroda, ale i my všichni, včetně mě. A na úplný

závěr:

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

Vladimír Dlouhý

Svoz velkoobjemového odpadu
Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční ve dnech 

13. 11. - 16. 11. 2020 ( pá-po) 

a to 1 x na rohu Zenklova a Na Hájensku, 

1 x u Obecního úřadu, 

1 x K Dubíčku

Do velkoobjemového odpadu nepatří: 

stavební odpad, BIO odpad a nebezpečný odpad (pneumatiky,

barvy, ředidla, elektronika, apod.).

Svoz nebezpečného odpadu 
proběhne dne 14. 11. 2020 od 8:30-10:30

u Hasičské zbrojnice

Na závěr promluvil starosta SDH a velitel zásahové jednotky Mirek

Petřík, který v emotivním projevu poděkoval všem, kteří se podíleli

na zdárné rekonstrukci Tatry, zejména sponzorům a obci Jíloviště,

která rekonstrukci financovala z velké části, a firmě ANZA. Jako

malé poděkování obdrželi přítomní tričko s novou Tatrou a odznak

s Tatrou. 

Tak ať Tatra slouží, ať pomáhá zachraňovat životy a majetky

nejen občanů Jíloviště. 
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OBEC JÍLOVIŠTĚ

Květinová výzdoba
Již jsme si zvykli, že výzdoba u Pekárny a cukrárny Stáňa na
Pražské ulici i uvnitř prodejny je vždy pěkná a příhodná k růz-
ným ročním časovým obdobím (Velikonoce, Vánoce apod.).
Zajišťuje ji paní S. Kortánová, aby se hosté cítili dobře a my za-
městnanci měli hezké pracovní prostředí.
Bezpečnostní zábradlí na chodníku před provozovnou ozdo-
bily i letos truhlíky s nádherně kvetoucími surfiniemi. O ty se
obětavě stará paní M. Hrubá. 
Jsme rádi, že i občané Jíloviště chtějí mít hezké prostředí
v místě kde žijí, a chceme touto cestou paní M. Hrubé podě-
kovat. Zaměstnanci Pekárny - cukrárny Stáňa.

Poznám. red.: Bezpečnostní zábradlí bylo zřízeno obcí Jíloviště
v roce 2019 a od stejného roku financuje obec i květinovou vý-
zdobu. Shodná je i v oknech budovy obecního úřadu.

In
ze
rc
e

In
ze
rc
e

Barvy roku 2019.
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V sobotu 12. září 2020 v 16:00 hodin se sál Restaurantu Spark opět

zaplnil malými dětmi a jejich doprovody. Letos měli přítomní po-

vinné roušky a ze stejných důvodů, růstu pozitivně testovaných

občanů na COVID- 19, odřekla své kulturní vystoupení i MŠ Jílo-

viště. Historická dřevěná kolébka rodiny Andresů však nechyběla

a všichni noví občánci se v ní fotografovali.

Drobné dárky, jako vždy, věnovala obec Jíloviště a Restaurant

Spark v osobě paní Smutné. Restaurant přispěl i občerstvením,

které sponzorsky dodala také paní Kortánová z Cukrárny a pekárny

Stáňa. Obložené chlebíčky, minidortíky i koláčky všem moc chut-

naly.

Letošní rok byl ve znamení miminek, hlavně chlapců. Z jedenácti

vítaných občánků byla jen dvě děvčátka – Natálie Nezbedová a Ka-

rolina Švaňhalová. Její bratr - dvojče Matěj Švaňhal posílil počet

chlapců. Další byli Hilgert Jonatan, Kolesnik Zachar, Koželuh Fran-

tišek, Laufík Štěpán, Malý Jan, Neuman Jakub, Šedivý Jakub, Šmíd

Vincent. Někteří se z účasti na slavnostním odpoledni omluvili

a dostali dárečky dodatečně.

Mezi prvňáčky byly dvě dívenky – Terezka Mazánková a Giulia

Maria Dona´, které jsme vítali v roce 2014 jako nové občánky. Žáčci

přišli všichni a tak dárky osobně převzali z rukou starosty obce

Ing. V. Dlouhého a místostarostky PhDr. Jany Malé i Patrik Bradáč

a Anička Kocíková.

Některé rodiny pak ještě poseděly na venkovní terase Restaurantu

Spark, kde mohli všichni odložit roušky a užívali si krásného slun-

ného počasí. L. Fatková

Vítání občánků a žáků prvních tříd
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Po letních prázdninách jsme se sešli v hojném počtu a vzpomínali

jsme na předškoláky, kteří 1. září 2020 již usedli ve školních lavicích.

I my jsme ve školce přivítali nové děti a doufáme, že tento školní

rok již nebude tolik postižen koronavirovou situací, přestože zatím

stále musíme dodržovat určené hygienické podmínky a nařízená

opatření.

Měli jsme v plánu vystoupení na Vítání občánků a na Posvícení, ale

bohužel jsme nezpívali ani na jedné akci. Také jezdit s dětmi MHD

na výlety do Prahy je nyní nepřijatelné, proto zařazujeme do akcí

více divadélek.

V novém školním roce bylo naším prvním a hlavním tématem se-

známení a socializace nových dětí - znát své jméno, značku, kama-

rády a zvyknout si na režim v mateřské škole. 

Pak jsme probírali

Ovoce, zpívali pís-

ničku „Jablíčka, hruš-

tičky“ a z výtvarné

činnosti jsme např.

obtiskávali tempero-

vými barvami ja-

blíčka nebo

„zavařovali“ ovoce.

Výtvory pak byly vy-

staveny v šatně dětí,

aby je mohli obdivo-

vat rodiče i praro-

diče.

Nezapomněli jsme

ani na naše ptáčky.

Zase pomohla pís-

nička „Vlaštovičko,

leť“ a povídali jsme si

s dětmi, kteří ptáci

jako vlaštovička od-

létají a kteří zůstávají

u nás přes zimu.

V pátek 26. 9. 2020 u nás bylo Divadlo Koloběžka s Houbovou po-

hádkou. Na říjen máme objednáno další představení. Děti mají di-

Mateřská škola Jíloviště 
Září v mateřské škole

vadlo moc rády a učí se při něm správnému chování a soustředě-

nosti. 

Na Houbovou pohádku

jsme navázali tématem

LES - kdo tam žije, co

v něm roste a jak se o les

lidé starají a komu tam

pomáhají. Zpíváme zná-

mou písničku „Já do lesa

nepojedu“ a také jsme

vyráběli houby. 

V pátek 2. 10. 2020 se děti budou fotografovat, aby měly památku

na docházku do naší školky. 

Za celý kolektiv MŠ Jíloviště Hana Mašková
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TJ JÍLOVIŠTĚ
První přípravné utkání před zahájením soutěže 2020/21 sehráli

hráči TJJ v úterý 4. srpna 2020 na fotbalovém hřišti v Měchenicích

s SK Hvozdnice/Povltavská fotbalová akademie s poměrem branek

2 : 4 (1:0) pro naše hráče.

Zástupci fotbalových klubů TJ Štěchovice, SK Hvozdnice a TJ Sokol Mě-

chenice se dohodli, že od nového soutěžního ročníku 2020/21 budou

své mistrovské zápasy hrát pod hlavičkou POVLTAVSKÉ FOTBALOVÉ

AKADEMIE, která již několik let funguje v rámci mládežnických soutěží.

V průběhu května došlo ke schválení tohoto projektu ze strany FAČR

a ke sloučení práv soutěží všech čtyř fotbalových klubů. Každý bude

hrát své soutěže na svých stadionech. Muži A (Štěchovice) budou na-

stupovat k zápasům v ČFL na stadionu ve Štěchovicích, Muži B (Hvozd-

nice) k zápasům středočeského krajského přeboru na stadionu ve

Hvozdnici a Muži C (Měchenice) k zápasům okresního přeboru Prahy-

západ na stadionu v Měchenicích. Mládež PFA bude hrát na různých

stadionech, má celkem 10 mládežnických mužstev. V rámci okresu tak

vznikl velmi silný klub, který disponuje širokou mládežnickou základ-

nou.

Další přípravné utkání bylo odehráno na domácím hřišti Stadionu

J. Nekoly st. v neděli 9. 8. 2020 s hráči TJ Sokol Senohraby. Celek

z opačné strany Prahy, s kterým naši ještě své síly nepoměřili, je klu-

bem v krajské 1. B. třídě skupiny D. Snad z důvodu všelijak posklá-

daného týmu, protože dost hráčů chybělo, se naši fotbalisté dočkali

poměrně vysoké prohry  1 : 6  (1:2).

Třetí přípravné utkání naší hráči sehráli na fotbalovém hřišti v Prů-

honicích ve čtvrtek 13. srpna 2020 s poměrem branek 3 : 2 pro ze-

lenobílé barvy TJ Jíloviště, přestože v základní sestavě chyběl Venca

Janoušek, pro zraněné koleno H. Siegl jr. nebo Pecháček. 

Spartak Průhonice skončil v předešlé zkrácené sezóně na 9. místě

druhé skupiny 1. A třídy Středočeského kraje.

Do klubu se po 2leté odmlce vrátil Honza Jelínek, a i když se on vidí

primárně v Benfice, Áčku bude mít rozhodně co dát.

K poslednímu přípravnému utkání přijeli místo hráčů Třebska fot-

balisté ze Zbuzan, kteří byli skoro celý zápas pohybově, organi-

začně i herně lepší než náš celek. 

TJJ - FK Zbuzany 1953 "B"  3:4 (0:2)

1. kolo so 22. 8. 2020/17:00 TJJ - TJ Viktoria Vestec 2 : 1 (1:1)
2. kolo so 29. 8. 2020/17:00 TJJ - SK Votice 1: 2 (1:1)
3. kolo ne  6. 9. 2020/17:00 FK Mníšek pod Brdy - TJJ 3 : 2 (1:0)
4. kolo so 12. 9. 2020/17:00 TJJ - SK Baník Libušín 1 : 3 (0:2)
5. kolo ne 20. 9. 2020/16:30 TJ Sokol Sedlec-Prčice – TJJ 3 : 1 (2:0)
6. kolo so 26. 9. 2020/1630 TJJ - TJ Dynamo Nelahozeves 1 : 2 (1:2)

A tým TJJ - Středočeský kraj SPORT INVEST - I. A třída skupina
A - 16 klubů
Začátek soutěžního ročníku vynechal H. Siegl jr., který si poranil
koleno. Tým posílil ex-reprezentant Jan Rajnoch, který přestoupil
z pražského Motorletu.

1. kolo pá. 21. 8. 2020/19:00 TJ Jíloviště B - Všenorský SK 2 : 9 (1:4)
2. kolo ne. 30. 8. 2020/17:00 SK Slavia Jesenice - TJ Jíloviště B 6 : 1 (3:1)
3. kolo so  5. 9. 2020/16:00 FC Jílové B - TJ Jíloviště B 3 : 4 (2:2)
4. kolo pá 11. 9. 2020/19:00 TJ Jíloviště B  - TJ Viktoria Vestec B 5 : 6 (2:3)    
5. kolo ne 20. 9. 2020/16:30 SK Pikovice - TJ Jíloviště B 2 : 2 (2:2)
6. kolo pá 25. 9. 2020/19:00 TJ Jíloviště B - TJ Okrouhlo 3 : 4 (1:0)

Benfika – Praha – západ 2020 A2A – III. třída – skupina A má 14
klubů

1. kolo so 5. 9. 2020/10:00 hodin na hřišti FC Jílové
FC Jílové/Radlík - Všenorský SK/TJ Jíloviště 8 : 3 (6:1)

2. kolo so 12. 9. 2020/ 15:00 hodin na hřišti ve Zvoli
Sokol Zvole - Všenorský SK/TJ Jíloviště 6 : 0 (-1:-1)

3. kolo ne 20. 9. 2020/10:00 hodin na domácím hřišti ve Všenorech 
Všenorský SK/TJ Jíloviště - TJ Viktoria Vestec B 2 : 3 (1:0)

4. kolo v sobotu 26. 9. 2020 nebylo sehráno. Od rána pršelo a rozhodčí rozhodl o jeho
odložení. Náhradní termín byl v pondělí 28. 9. 2020 od 13:00 hodin na hřišti 
soupeře.
TJ Slovan Hradištko - Všenorský SK/TJ Jíloviště 5 : 0 (1:0)

Praha – západ – 2020 E1A- Okresní přebor starších žáků – sku-
pina A 
Ve skupině soupeří 8 týmů. V této věkové kategorii jsou z TJ Jíloviště
tito hráči: Dalekorej Petr, Dalekorej Jan, Bureš Hynek, Stasyuk My-
kola, Karel Petrák, Joch Štěpán a Ondráček David.

1. kolo pá 4. 9. 2020/18:30 hodin v Dolních Břežanech za účasti asi 40 diváků.
SK Olympie Dolní Břežany - Všenorský SK/TJ Jíloviště   19 : 2 (4:1)

2. kolo so 12. 9. 2020/14:30 hodin na domácím hřišti Stadionu J. Nekoly st. v Jílovišti
Všenorský SK/TJ Jíloviště - SK Kazín-Dolní Mokropsy 3 : 6 (3:1)

3. kolo so 19. 9. 2020/13:30 hod. na fotbalovém hřišti v Mníšku p. Brdy 
sledovalo asi 25 diváků
FK Mníšek pod Brdy/Čisovice - Všenorský SK/TJ Jíloviště 1 : 9 (0:6)

4. kolo bylo také přeloženo z deštivé soboty na neděli 27. 9. 2020 od 14:00 hodin   
Všenorský SK/TJ Jíloviště - TJ Sokol Choteč/Třebotov 2 : 3 (1:0)

Praha-západ – 2020 F1B - Okresní přebor mladších žáků – sku-
pina B
Tato skupina má 9 týmů. Z TJ Jíloviště zde hrají: Petříček Adam, Joch
Lukáš, Havlín Šimon, Plesník Josef, Abt Jan. 

Podle www.fotbal.jiloviste. cz a souteze.fotbal.cz L. Fatková
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SPORT A OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Okrašlovací spolek
Vážení spoluobčané,

vzhledem k epidemiologické situaci se členové Okrašlovacího

spolku obce Jíloviště rozhodli uspořádat z pravidelných akcí na

konci roku pouze zdobení vánočního stromečku u zvoničky -

kapličky sv. Floriána na Pražské ulici, a to o první adventní ne-

děli 29. listopadu 2020 od 16:00 hodin. To bude zbývat

do Vánoc přesně 25 dní.

Donesené ozdůbky vítáme a dozdobit můžete strome-

ček i během celého adventu.

Připravované divadélko pro děti jsme odřekli a se-

tkání nad zdobením perníčků, kdy bychom ur-

čitě nedokázali zabezpečit nařízená hygienická

opatření, snad opět uskutečníme příští rok.

Jako vždy se budeme podílet na vánoční výzdobě zvoničky-kap-

ličky sv. Floriána. 

Bohoslužby zde pokračují pravidelně každý měsíc.

Poslední byla 19. září 2020 a příští je ohlášena na

sobotu 24. října 2020 od 18:00 hodin.

Konání „Vzpomínky na zesnulé“ na mí-

stním hřbitově začátkem listopadu

včas oznámíme. 

Buďme trpěliví a přečkejme tuto náročnou dobu

s klidem a vírou v lepší časy.

L. Fatková

1. kolo ne 6. 9. 2020/10:00 hodin na hřišti soupeře v Třebotově s účastí asi 20 diváků.
SKTřebotov/Choteč - Všenorský SK/TJ Jíloviště 9 : 13 (6:7)

2. kolo so 12. 9. 2020/12:30 hodin na hřišti Stadionu J. Nekoly st. v Jílovišti
Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Slavoj Řevnice 16 : 2 (11:0)

3. kolo ne 20. 9. 2020/14:00 hodin na fotbalovém hřišti v Mníšku pod Brdy 
FK Mníšek - Všenorský SK/TJ Jíloviště 4 : 12 (2:5)

4. kolo v so 26. 9. 2020/10:00 hodin - Všenorský SK/TJ Jíloviště - SK Kazín-
Dolní Mokropsy bylo pro nepříznivé počasí přeloženo na pondělí 5. 10. 2020 
od 17:30 hodin na fotbalovém hřišti Stadionu J. Nekoly st. v Jílovišti.

Praha-západ – 2020 G1C- Okresní přebor starších přípravek –
skupina C
V této skupině je také 9 týmů a z TJ Jíloviště jsou v této věkové ka-
tegorii tito hráči: Skřídlovský Matyáš, Skřídlovský Jáchym, Velička
Jakub, Nekola Jan, Čepička Adam, Fišer František, Široký Jan,
Šťastný Jáchym, Hamaj Patrik, Tregler Pavel, Kašpárek Hostivít, 
Saifert Prokop

Mladší přípravka a předpřípravka    
Naši nejmladší letos nebyli přihlášeni do žádné soutěže, ale pravi-
delně se na hřišti dvakrát týdně scházejí, aby zdokonalili své pohy-
bové, a hlavně fotbalové dovednosti. 

Simona Černá, foto rodiče malých fotbalistůStarší žáci Jíloviště a Všenor v barvách Všenorského SK před prvním zá-
pasem podzimního kola v Jílovém.
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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

Vítání TATRY


