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Prosinec naleje a leden zavěje.
Studený prosinec - blízké jaro.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.

2020

Slovo starosty

PF 2021

Varhany sv. Víta
Slovo starosty
Sbor dobrovolných hasičů
Mateřská škola Jíloviště
TJ Jíloviště
Okrašlovací spolek 1

ZVONICE

Obec Jíloviště srdečně zve
všechny spoluobčany
na slavnostní ohňostroj,
který se koná

30. 12. 2020
od 19 hod.
pod fotbalovým hřištěm,
ale pouze v případě, že to
vládní nařízení umožní.
V opačném případě bude
pořádání ohňostroje zrušeno.

Spolupořádají hasiči Jíloviště.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Blížící se Vánoce a začátek nového roku jsou pří-

n Oprava asfaltu na T – příjezdu do Jíloviště

ležitostí popřát všem nejbližším, přátelům, kole-

n Frézování kanalizačního potrubí při výtoku

gům a spoluobčanům šťastné a spokojené
Vánoce, hodně zdraví – to zdraví je v této době
zvlášť důležité, lásky a štěstí v celém příštím roce.

n Etapizace stavebního povolení pro rekonstrukci
ulice Na Hájensku

Rovněž je toto období příležitostí bilancovat

n Oprava autobusové zastávky Strnady

uplynulý rok. Tento rok je poznamenaný epide-

n Proběhla výměna 4 odpadkových košů v Jílo-

mií koronaviru, která ovlivnila život každého
z nás. Je to složité období, které nám přináší
mnoho těžkostí a komplikací, některým bohužel
i smutku ze ztráty svých blízkých. Popřejme si tedy, abychom se
s touto nemocí příští rok vypořádali a obnovili naše tradiční způsoby života.

è Obec za poslední rok
Připomeňme si, co se nám podařilo realizovat za poslední rok:
Investiční akce, rekonstrukce, opravy 2019 - 2020:
n Realizace zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka –
II - III. etapa
n Výběrové řízení pro realizaci zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka – IV. etapa
n Proběhla rekonstrukce hasičské Tatry s podporou sponzorů
n Rekonstrukce ulic Lomená a Souběžná – fáze stavebního povolení
n Rekonstrukce ulice Zahradní s dotací MMR
n Výměna části vodovodu v havarijním stavu v ulici Zahradní
n Oprava žlabu před obecním úřadem
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z ČOV, které bylo prorostlé kořeny

Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2020

višti
n Osazení značky Zákaz vjezdu autobusů v ulici
K Vodárně

SLOVO STAROSTY
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è Neinvestiční akce a ostatní
n Od března 2020 byl aktivován krizový štáb obce Jíloviště a celý
rok se aktivně podílel na podpoře obce v boji proti pandemii coronaviru, mj. opakovanou distribucí roušek občanům, dezinfekcí,
rukavic a ostatních ochranných prostředků občanům, firmám
a nejvíce ohroženým skupinám občanů.
Po celý rok přinášíme spoluobčanům aktuální informace o vládních opatřeních v souvislosti s coronavirem na našich webových
stránkách, vývěskách a prostřednictvím obecního rozhlasu
a mailové a mobilní komunikace.
n Celoroční obhajoba priorit obce Jíloviště v rámci nové studie na
modernizaci plánovaného dálničního úseku D4 od Řitky k Lahovickému mostu. Obec prosadila všechny své požadavky, které
měly být v rámci první studie zrušeny. V rámci plánované modernizace jsme obhájili:
• zachování stávajícího výjezdu na Prahu pod Všenorským mostem
• zachování obou autobusových zastávek na hlavní silnici pro
rychlé spojení s Prahou
• nebude se budovat paralelní komunikace od Motorestu na
Baně
n Výměna vitríny Na Hájensku
n Rozšíření veřejného osvětlení v ulici K Vodárně a prostoru Lípy
republiky
n Proběhly opravy komunikací recyklátem, případně asfaltem:
• Na Hájensku III
• Lomená
• K Vodárně
• Františka Smolíka
• K Trnové
n Ukončení dostavby plochy veřejného sportoviště, zahájení
stavby pumptracku s dotací MMR
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• zřízení sjezdu od Prahy pod Všenorským mostem se zachováním stávajícího sjezdu (zásadní zklidnění silniční dopravy na
Pražské ulici)

SLOVO STAROSTY

n Aktualizace a schválení 8 obecně závazných vyhlášek obce dle
nové legislativy
n Odsouhlasení měření rychlosti naší MP v úseku Pražská a Všenorská

è Společenské akce s podílem obce a ostatní
n Obecní bál – tradiční 6. ročník
n Halloween MŠ
n Šerpování - loučení s prvními nastávajícími školáky v MŠ

n Rozšíření služeb pošta Partner-Balíkovna

n Tradiční vyvěšení tibetské vlajky

n Obec Jíloviště se stala spoluzakladatelem nového svazku obcí

n 53. ročník Závodu historických vozidel Zbraslav – Jíloviště

MAS Hřebeny, kde přihlásila 2 dotace:

n Vítání občánků

• Nová hasičská zbrojnice

n Proběhly volby do krajských zastupitelstev

• Víceúčelové hřiště s nafukovací halou

n Předání rekonstruované Tatry našim hasičům za přítomnosti

n Naše Zvonice obsadila 3. místo v rámci soutěže Radniční listy

sponzorů a ostatních, kteří se na rekonstrukci podíleli

2020

n Pořádání kulturních akcí pro seniory – zájezdy na divadelní představení
n Podpora místních spolků, hasičů a sportovců
n Ve spolupráci s paní Smutnou znovuotevření prodejny potravin
v Jílovišti
n Osazení truhlíků před cukrárnou Stáňa

Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2020
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n Rozsvícení vánočního stromu, tentokrát bez přítomnosti veřejnosti
n Slavnostní ohňostroj
n Další akce jednotlivých spolků, na jejichž činnost obec přispívá
n Tradiční dožínky se spanilou jízdou zemědělské techniky obcí
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è Co nás čeká v roce 2021:
n Informace o aktuální situaci vývoje pandemie
koronaviru a realizace nezbytných kroků krizového řízení
n Dokončení rekonstrukce ulice Zahradní
n Stavební povolení na realizaci prvků veřejného sportoviště
n Zřízení odběrního místa pro bio odpad občanů Jíloviště
n Rozšíření vodovodu a kanalizace v oblasti Fr.
Smolíka – IV. etapa
n Vyvložkování prasklých částí potrubí při výtoku z ČOV
n Pokračování projektu výstavby nové hasičské
zbrojnice
n Dokončení opravy cisterny vozu SDH
n Realizace volnočasového sportoviště za hřištěm – po etapách
n Návrh projektu prostranství kolem Lípy republiky

Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2020
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n Rozšíření kamerového systému Jíloviště
n Projekční příprava na opravy dalších místních komunikací

AKTUÁLNĚ Z RADNICE
A ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

n Projekční příprava rozšíření vody a kanalizace do oblasti Na Hájensku III
n Třetí účast týmu

è MAS Hřebeny
Místní akční skupina Hřebeny (dále jen MAS) je zapsaný spolek

VETERÁNI JÍLOVIŠTĚ na

založený za účelem sdružování partnerů, veřejných i soukro-

Hrách bez hranic

mých místních aktérů, s cílem podpory aktivit vedoucích k ob-

n Připravované a podané

nově a rozvoji venkova, přírodního a kulturního bohatství

žádosti o dotace:

regionu Mníšecko. Území MAS tvoří katastrální území města

n 2 x na realizaci veřej-

Mníšek pod Brdy a obcí Bojanovice, Bratřínov, Čisovice, Hvozd-

ného sportoviště

nice, Jíloviště, Líšnice, Klínec, Kytín, Trnová a Zahořany.

n Výstavba nové hasičské
zbrojnice
n Rekonstrukce ulice
Lomená

MAS Hřebeny byla založena na podzim roku 2020. Protože dříve
na našem území aktivní MAS nepůsobila, přicházeli jsme o značné
finanční částky z dotačních prostředků, které by bylo možné využít

n Rozšíření a úprava kon-

pro rozvoj našeho regionu. To se ale snažíme napravit. V současné

tejnerových stání třídě-

době připravujeme Strategii komunitního rozvoje území MAS Hře-

ného odpadu

beny pro dotační období 2021-2027, což je stěžejní povinný doku-

n Zklidnění dopravy na

ment, na jehož základě bude možné dotace čerpat.

Pražské a Všenorské
ulici

Více informací naleznete na webových stránkách www.mashrebeny.cz a také na webových stránkách Jíloviště.
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Pokud byste se sami chtěli aktivně zapojit do komunitní spolupráce, není nic snazšího než se seznámit se stanovami spolku, následně vyplnit
partnerskou přihlášku, zařadit se do příslušných
zájmových skupin a uhradit členský poplatek. Se
vším Vám rádi poradíme!

Co je Místní akční skupina?
Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém
rozhodování nezávislým společenstvím občanů,
neziskových organizací, soukromé podnikatelské
sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí
veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji
venkova, zemědělství a získávání finanční podpory
z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování
kvality života a životního prostředí ve venkovských
oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás požádat o vyplnění tohoto
dotazníku, který bude sloužit pro vytvoření strategického plánu
rozvoje MAS Hřebeny. Jenom chceme znovu připomenout, že
v rámci MAS bude obec Jíloviště žádat o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice a na víceúčelové hřiště.

è Rozpočet
Letošní hospodaření obce skončí v přebytku, a to především
zásluhou:
n získaných dotací na stavby, rekonstrukce a pracovní místa
n efektivním vyhlašováním výběrových řízení
n využívání probační služby k zajištění veřejně prospěšných prací
n přísným dodržováním rozpočtové kázně schváleného rozpočtu
n důsledným vybíráním poplatků a částečně příznivého výběru
daní
n úsporných nákupů běžných výdajů porovnáváním nejvýhodnějších cen

visí na úřední desce. V době, kdy se vám dostane Zvonice do ruky,
proběhne jeho projednávání na 17. schůzi zastupitelstva dne
16. 12. 2020.

V roce 2014 jsme přebírali obec se zůstatkem na účtech 12 mil. Kč,
z toho ovšem bylo 7 mil. určeno jako spoluúčast financování obce

Rozpočet je navržen jako schodkový s využitím rezerv z minulých

na rekonstrukci ulice Pražská, takže vlastně se zůstatkem 5 mil. Kč.

období. Předpokládáme, že budeme rovněž alespoň částečně

V současné době máme na účtech obce cca 10 mil. Kč., stejně jako

úspěšní v získávání dotací a schodek na konci roku 2021 bude vý-

v minulém roce.

razně nižší.

è Návrh rozpočtu obce na rok 2021

Příkladem může být hospodaření roku 2020, kdy místo plánova-

Návrh rozpočtu byl projednán statutárními zástupci obce, správ-

ného schodku 7,7 mil. Kč, skončí velmi pravděpodobně hospoda-

cem rozpočtu, účetní obce, finančním výborem a zastupiteli a nyní

ření přebytkovým rozpočtem (foto na další straně).

Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2020
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Vážení spoluobčané,
nezapomeňte prosím na své
poplatkové povinnosti v roce 2021
1) Místní poplatek za provoz systému shromažd'ovaní, sběru,
přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních
odpadů ve výši:
n 1 700,- Kč za nemovitost určenou k trvalému pobytu
bez popelnice nebo s popelnicí 110 (120) l a kalendářní
rok
n 3 400,- Kč za nemovitost určenou k trvalému pobytu
s popelnicí 240 l a kalendářní rok
n 25 000,- Kč za obytný dům s popelnicí 1100 l a na kalendářní rok
n 850,- Kč pro rekreační objekty
2) Sazby poplatku ze psů činí ročně:
a) 250,- Kč za prvního psa
b) 375,- Kč za druhého a každého dalšího psa
c) 70,- Kč za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jedinným zdrojem příjmu anebo
poživatel sirotčího důchodu
d) 100,- Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je osoba, uvedená v písmenu c)

Poplatky uhrad'te nejpozdeji do 30. 4. 2021:

è Poplatky v roce 2021
Poplatky za popelnice a psy zůstávají v roce 2021 stejné jako v letošním roce.

n poštovní poukázkou, která je k vyzvednutí na OÚ Jíloviště
n hotově do pokladny správce poplatku na OÚ Jíloviště
n bezhotovostním převodem na běžný účet obce č.:
4309731379/0800 u České spořitelny a.s., variabilní symbol
u poplatku za komunalní odpad 1340XXX (chataři
13405XXX) a poplatku ze psů 1341XXX (místo X doplňte své číslo popisné, chataři číslo evidenční). Vždy u bankovních převodů, uveďte do zprávy příjemce vaše jméno
a příjmení plátce.

V platnosti tedy zůstává vyhláška obce Jíloviště č. 2/2019, kterou
se stanoví poplatek za komunální odpad i na rok 2021.
Dle nové vyhlášky se i v příštím roce bude poplatek vztahovat
na nemovitost určenou k trvalému pobytu, za kterou zaplatí

V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na OÚ Jíloviště, telefon 257 730 274 nebo můžete využít kontaktní formulář na
www.jiloviste.cz
Děkujeme, Váš obecní úřad

majitel pouze jednu částku a sice:

Četnost svozů
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Objem nádoby

Poznámka

sazba poplatku

1 x týdně

110 (120) l

za nemovitost k trvalému pobytu

1 700,- Kč

1 x týdně

240 l

za nemovitost k trvalému pobytu

3 400,- Kč

1 x týdně

1100 l

obytný dům

25 000,- Kč

26 x svoz

80 l pytel

Svoz pro rekreační objekty

850,- Kč

Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2020

SLOVO STAROSTY

Po úhradě poplatku si občané vyzvednou na OÚ samolepku

Podnikatelé, kteří již uzavřeli smlouvu s obcí v letošním roce, pouze

s kódem, který umístí na popelnici (v případě, že popelnici nemají,

uhradí poplatek ve stejné výši jako letos a podepsaná smlouva zůs-

samolepku nepotřebují). Na OÚ lze rovněž vyplnit přihlášku k od-

tává v platnosti.

běru komunálního odpadu nebo ke změně velikosti nádoby.
Ostatní podnikatele, kteří se do systému nakládání s odpadem
Kdo je poplatníkem komunálního odpadu?

v obci ještě nezapojili nebo začali nově podnikat, prosíme, aby

Dle znění Vyhlášky je poplatníkem fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká

uzavřeli smlouvu s obcí v souladu se Zákonem o odpadech, kdy

komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká

je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podni-

komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlast-

kání, při jejichž činnosti vznikají odpady, považována za původce

níků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství.

odpadu a je povinna na likvidaci tohoto odpadu mít smlouvu

Plátce poplatku poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

s obcí nebo prokázat, jak odpad likviduje.

Takže základní poplatek za komunální odpad na rok 2021 činí

Pokud tedy nemá podnikatel uzavřenou smlouvu napřímo se svo-

stejně jako v roce 2020 - 1.700,- Kč, a to pro nemovitost, která

zovou firmou (nebo nedoloží způsob likvidace odpadu), musí uzavřít

používá objem popelnice 110 (120) l. Za komunální odpad

smlouvu s obcí, na jejímž základě se může zapojit do systému zave-

platí i nemovitost, která popelnici nepoužívá, protože dle zá-

deného obcí. Zapojené subjekty potom mohou odkládat tříděný

kona je tvůrcem odpadu.

odpad do kontejnerů rozmístěných na veřejných prostranstvích

Splatnost poplatků je do 30. 4. 2021

obce – papír, plast, sklo, nápojový karton a další. Cena za využití systému se sjednává na základě platného schváleného ceníku:

Poplatky podnikatelů, kteří se zapojili do systému zavedeného
obcí o nakládání s komunálním odpadem pro právnické a fy-

Pro běžného podnikatele (OSVČ) to tedy znamená, že uzavře

zické osoby zůstávají pro rok 2021 rovněž na stejné výši jako

s obcí smlouvu a zaplatí 500,- Kč za rok a bude moci využívat

v letošním roce.

svoji popelnici i jako vlastník nemovitosti.

Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2020
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Kategorie Cena (vč. DPH) Komentář
A

B

C

D

500 Kč

1700 Kč

3400 Kč

25 000 Kč

Základní cena za připojení k systému
a využití nádob na tříděný odpad.
Směsný komunální odpad v minimálním množství.
Cena za připojení k systému obsahuje:
využití nádob na tříděný odpad
a vývoz popelnice na směsný komunální odpad o objemu max.120 l – 1 x
týdně.
Cena za připojení k systému obsahuje:
využití nádob na tříděný odpad
a vývoz popelnice na směsný komunální odpad o objemu max. 240 l – 1 x
týdně. V případě vývozu více popelnic
se částka násobí jejich počtem.
Cena za připojení k systému obsahuje:
využití nádob na tříděný odpad
a vývoz popelnice na směsný komunální odpad o objemu max. 1100 l –
1 x týdně. V případě vývozu více popelnic se částka násobí jejich počtem.

Podnikatelé, kteří se ještě do systému nezapojili, či se neprokázali
uzavřenou smlouvou se svozovou firmou, budou osloveni dopisem, zda se hodlají zapojit do využití systému zavedeného obcí
o nakládání s komunálním odpadem. Následně s nimi bude uzavřena smlouva nebo podnikatelé prokáží, jakým způsobem odpad
z podnikání likvidují.

è STAVEBNÍ POVOLENÍ
Probíhá stavební řízení na rekonstrukci ulice Lomená a Souběžná
a zároveň stavební povolení na prvky budoucího sportoviště.

è PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE
Proběhl průběžný přezkum hospodaření obce Jíloviště za rok
2020 bez zásadních připomínek

è VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DOSTAVBU VODY
A KANALIZACE FR. SMOLÍKA – 4. ETAPA
Proběhlo výběrové řízení na dostavbu zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka - 4. etapa. Dodavatel bude schválen na
prosincovém zasedání zastupitelstva, dokončení stavby předpokládáme do léta 2021.

è ZÍSKANÉ DOTACE
Obec získala aktuálně 2 dotace. První na rekonstrukci ulice Zahradní
ve výši 2,5 mil. Kč a druhou na stavbu pumptracku ve výši 1,1 mil. Kč.
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SLOVO STAROSTY

INFORMACE Z OBCE

è Frézování zarostlého potrubí ČOV
Ve spolupráci se polečností VAK Beroun bylo provedeno frézování
výpustního potrubí z ČOV Jíloviště, které bylo prorostlé kořeny

è Oprava části vodovodu
v ulici Zahradní

a bylo v mnoha místech téměř neprůchozí. V příštím roce bude
nutné části popraskaného potrubí ještě vnitřně vyvložkovat.

Současně s opravou komunikace
Zahradní byla v této ulici prove-

è Schválení měření rychlosti na Pražské aVšenorské

dena výměna části vodovodního

Naší Městské policii Řevnice se podařilo konečně prosadit povolení

řadu, který byl v havarijním stavu.

na měření rychlosti v úseku Pražská a Všenorská, a to v obou směrech. Věříme, že to přispěje ke zklidnění dopravy v tomto frekven-

è Oprava asfaltu na příjezdu do Jíloviště –
Pražská ulice

tovaném úseku obce a nedisciplinovaní řidiči uberou nohu z plynu.

Byla opravena porušená vozovka
na Pražské ulici při příjezdu do
Jíloviště od Příjezdní. Zvlněná vozovka byla vyfrézována a nahrazena novou vrstvou asfaltu.

è Osazení značky
zákaz vjezdu
v ulici K Vodárně
Kvůli porušování zákazu
vjezdu autobusů k Lípě
republiky, které zde
často parkovaly, jsme na
vjezdu do ulice K Vodárně osadili značku
Zákaz vjezdu autobusů
a nákladních aut.

Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2020

13

ZVONICE

è Provozní doba OÚ o Vánocích 2020

è 7. Obecní bál

Oznamujeme aktuální provozní dobu obecního úřadu o Vánocích

Obecní úřad si vás s

2020:

potěšením dovoluje

21. 12. zavřeno
23. 12. otevřeno
28. 12. – 1.1. zavřeno
4. 1. otevřeno

pozvat na již 7. Obecní
bál Jíloviště, který se –
pevně věříme, bude
konat 20. 2. 2021
v Restauraci Spark.

è Provozní doba MŠ a pošty Partner o Vánocích
2020

Lístky budou v před-

Dovolujeme si upozornit občany a rodiče na uzavření MŠ Jíloviště

úřadě během ledna

v době vánočních prázdnin od 21. 12. 2020 do 1. 1. 2021 Prvním

2021. Můžete očeká-

dnem otevření po Novém roce bude 4. 1. 2021

vat hudbu k tanci

Pošta Partner bude otevřena v obvyklou otevírací dobu, s výjimkou

i k poslechu, předtan-

31. 12. 2020 – otevřeno pouze do 11.00 hod. !!!

čení a jako tradičně

prodeji na obecním

bohatou tombolu.

è Proběhlo rozsvícení vánočního stromu v Jílovišti
Letos 29. 11. 2020 - na 1. adventní neděli, jsme rozsvítili tradiční vánoční strom u hasičské zbrojnice. Letos bohužel díky vládním opatřením bez účasti občanů a kulturního programu. Poděkování patří
hasičům Jíloviště za nazdobení stromu a jeho rozsvěcení.
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è Oprava zastávky ve
Strnadech
Po řádění vandalů, kteří rozbili
skleněnou výplň autobusové
zastávky ve Strnadech, jsme
zajistili její opravu.

Prosba na závěr roku
Prosíme občany
aby omezili používání zábavné pyrotechniky spojené s oslavou
konce roku a měli ohled na sousedy, domácí i divoce žijící zvířata.
Několik vteřin neopatrnosti může zcela změnit váš život i život
lidí ve vašem okolí.

è ANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ

– www.jiloviste.cz
Proběhla anketa „Jak jste spokojeni s fungováním MŠ Jíloviště
v pátém roce jejího provozu?“

è Děti z MŠ navštívily v maskách OÚ

(anketa proběhla v období od 03. 10. 2020 – 30. 11. 2020)

Děti a jejich paní učitelky z MŠ v rámci Halloweenu dorazily na

Její výsledky jsou na webu Jíloviště, ale nemáme pocit, že by vý-

obecní úřad a řádně nás vyděsily…

sledky byly objektivní a rozhodně se obecní úřad ani zastupitelé

Pro jistotu jsme je podarovali pamlskem a popřáli další strašidelnou

nedomnívají, že by si takové hodnocení mateřská škola a její tým

pouť obcí…

zasloužily.
Další anketu momentálně vyhlašovat nebudeme.
Vážení spoluobčané, přeji Vám šťastné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí v novém roce a splnění všech osobních i pracovních přání. Pevné nervy a pozitivní mysl v době pandemie koronaviru.
Zároveň Vám děkuji za vaši přízeň a podporu, za tu bych chtěl rovněž poděkovat všem zastupitelům, sponzorům veřejných akcí,
dobrovolníkům, spolkům a hasičům, zkrátka všem, kteří se podíleli
na zvelebování a zlepšování našeho Jíloviště v tomto roce.
Těšíme se na setkání s vámi při letošním tradičním obecním
ohňostroji dne 30. 12. 2020 od 19 hod. na fotbalovém hřišti.
Ke konání ohňostroje máme upozornění, že může být regulován počet návštěvníků. Proto doporučujeme spoluobčanům,
aby ohňostroj sledovali spíše z dálky a ne přímo na hřišti.
Vladimír Dlouhý, starosta

Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2020
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Jílovišťská anketa na webu obce Jíloviště

Smutná zpráva

Jak jste spokojeni s fungováním MŠ Jíloviště
v pátém roce jejího fungování?

Klub ZH 7. okrsku Praha-západ
přijal velmi smutnou zprávu
o úmrtí Zasloužilého hasiče,
bratra Antonína Marka,
člena SDH Jíloviště.
Klub ZH našeho okrsku s opravdovou lítostí přijal tuto smutnou zprávu, protože se jedná o kamaráda, který celý svůj produktivní život zasvětil svou obětavou prací dobrovolným
hasičům. Jako člen jílovišťského SDH řadu let, kromě činnosti
v mateřském sboru, pracoval po několik volebních období
v bývalé revizní komisi při OV SPO Praha-západ. Na obou stupních jeho zapojení byl velice aktivním článkem kolektivu, na
který bylo spolehnutí. Zejména v místě bydliště se podílel na
nespočetné řadě akcí, které povyšovaly SDH Jíloviště na jeho
vysokou úroveň, vzbuzující všeobecný obdiv.
Byl dobrým kamarádem pro nás všechny a pro mnohé z nás
příkladem v plnění hasičských povinností. Jeho dlouholetá,
obětavá činnost byla oceněna mnoha vyznamenáními
a řadou uznání. To nejvyšší, Čestný titul „Zasloužilý hasič“
převzal z rukou nejvyšších představitelů SH ČMS v roce 2007.
Tondo, kamaráde a obětavý hasiči, děkujeme ti za
všechny pěkné chvíle, které jsme s tebou prožili při společné práci u dobrovolných hasičů. Teď určitě budete spolu
s„bráchou“ Karlem, který nás
předešel v cestě na onen svět,
dělat tu „hasičinu tam nahoře“.
Za všechno velké díky!
Čest tvé památce!
Klub ZH 7. okrsku Praha-západ

ZVONICE
Zpravodaj obce Jíloviště MK ČR E 12563
Vydává obec Jíloviště
Mediální výbor: Ing. Jan Vorel, Libuše Fatková,
Ing. Petr Sporer

Uzávěrka příštího čísla: 31. 1. 2021
Grafické zpracování: Mgr. Václav Hraba
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75 hlasujících dalo nejhorší možnou známku pětku. Je to samozřejmě anonymní anketa, takže nevíme, zda těch 75 hlasujících
má, nebo mělo ve školce své dítě.
Nemůžu ale nezareagovat na výsledky této ankety, protože vím,
že si takovéto „poděkování“ za svou práci dámy z naší školky nezaslouží.
Ač jsem na začátku byla ovlivněna negativními komentáři na
adresu školky, nyní již můžu objektivně zhodnotit její fungování.
Naše dcera Kamila chodí do místní školky od září /zatím se 100%
docházkou/ a za ty 3 měsíce můžu říct, že tam chodí velmi ráda,
baví ji to tam a hlavně se tam těší.
Já si práce personálu školky nesmírně vážím, učitelky se dětem věnují, každý den s dětmi něco tvoří a vyrábějí, což rodiče můžou vidět
na výstavce v šatně, při vyzvedávání dětí. Ve školce mají děti často
i divadélko, různé akce a pravidelně se chodí s dětmi ven. A když
dětem vyhládne, postará se o ně zase paní kuchařka. Nemám, co
bych zásadního vytkla a když vyzvedávám dceru, vidím i ostatní
spokojené děti, kterým se kolikrát ani ze školky nechce.
Tímto bych chtěla moc poděkovat všem čtyřem dámám, jmenovitě: Haně Maškové, Ivetě Petříčkové, Kristýně Šestákové a Daně
Strnadové za jejich péči o naše děti a jak se jim skvěle věnují. Zároveň jim přeji pohodové a klidné svátky a do nového roku hlavně
hodně zdraví, štěstí a také pevné nervy na ty naše dětičky.
Miluše Kyptová
Dvakrát v tomto roce zasáhla náš sbor v Jílovišti smutná
zpráva o úmrtí našeho dlouholetého člena.
V měsíci dubnu naše řady opustil pan Jan
Laufík. Jan Laufík byl členem SDH Jíloviště od
roku 1960. Celý život zasvětil práci pro hasičský sbor zde v Jílovišti. Během své aktivní
služby v našem sboru vykonával funkci preventisty a věnoval se preventivně-výchovné
činnosti. Mnozí z nás si ho pamatují z besed
s mládeží, např. ze základní školy v Klínci.
V roce 2007 byl pan Laufík za celoživotní práci pro hasičské hnutí
oceněn nejvyšším vyznamenáním, titulem Zasloužilý hasič.
Na konci měsíce listopadu se smutek do našich řad vrátil podruhé.
Zemřel další z dlouholetých členů našeho
sboru pan Antonín Marek. Antonín Marek
vstoupil do členství v SDH Jíloviště v roce
1969. Celý život zasvětil práci v místním
hasičském sboru. V době své aktivní služby
zastával funkci na pozici zabezpečení materiálně-technické základny a byl rovněž členem výjezdové jednotky hasičů Jíloviště.
V roce 2007 byl pan Marek oceněn za svou dlouholetou práci nejvyšším vyznamenáním, titulem Zasloužilý hasič.
Oba jmenovaní pánové mají obrovskou zásluhu na vývoji sboru dobrovolných hasičů zde v Jílovišti. Oba byli skvělými učiteli v prevenci
i represi. Svou dlouholetou prací vychovali mnoho skvělých hasičů.
Děkujeme a nikdy nezapomeneme.
Hasiči Jíloviště

OBEC JÍLOVIŠTĚ

Varhany sv. Víta brzdí virus i slabá koruna
Ve Zvonici č. 2/2019 jsme zmínili v dosti obsáhlém

a platby za nástroj probíhají průběžně, proto propad

článku vznik a dosavadní průběh záměru pořízení

kurzu cenu ovlivňuje.

nových varhan do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

Sbírka ale stále běží, lidé dál přispívají a řada z nich využila i toho, že si mohla adoptovat jednu z píšťal, jako

Podle původních plánů měly varhany dorazit do

to udělali farníci z Jíloviště. Ta nejmenší vyjde na dva ti-

Česka letos v dubnu. Kvůli koronavirové pandemii

síce a adopce těch největších na 30 tisíc korun. Varhany

je ale všechno jinak. Varhany stojí v dílně světozná-

budou mít celkem šest a půl tisíce píšťal, tedy o dva ti-

mého tvůrce varhan Gerharda Grenzinga ve špa-

síce víc než ty současné. Největší z nich měří sedm a půl

nělském městečku EL Papiol, kousek od Barcelony. Dílna totiž leží

metru, nejmenší sotva centimetr. Nástroj má čtyři manuály a 121 rej-

v Katalánsku, v jednom z nejvíce zasažených regionů nemocí

stříků a bez ozdob váží 33 tun. I tato váha trochu komplikuje instalaci

Covid-19.

varhan, protože se bude muset posílit kůr, aby nástroj unesl.

Zaměstnanci dílny vůbec nemohli ani docházet do práce, a tak se

Na slavnostní zahájení a první koncert se na Hradčanech pilně při-

zdrželo např. náročné ozvučení největších píšťal.

pravují. Nadační fond pro stavbu varhan společně s Českým rozhlasem vypsaly soutěž mezi skladateli. Odborná porota dostala

Optimistický odhad, že by se varhany rozezvučely v katedrále již

k posouzení 50 skladeb domácích i zahraničních autorů a vybrala

letos v létě, byl příliš optimistický. Podle vývoje pandemické situace

tři nejlepší.

nástroj v Praze poprvé zahraje až ke konci roku 2021.
Do Vánoc zbývá již pouze několik týdnů, a tak, stejně jako v uplyRozpočet na varhany byl 80 milionů korun, ale i tato částka se mění.

nulých letech, máte možnost pomoci s dostavbou svatovítských

Ve sbírce se sice od roku 2017 vybralo už přes 85 milionů korun,

varhan, adoptovat píšťaly a originálně tak obdarovat své blízké. Je

ale ještě pár milionů bude potřeba. Vinu na tom nese také korona-

pravděpodobné, že tyto Vánoce budou těmi posledními, kdy je

virus, protože kvůli němu se od února zhoršil kurz koruny z 25 na

možné píšťaly adoptovat.

27,50 za euro. Smlouva na výrobu varhan je uzavřena v eurech

Zdroj: svatovítské varhany.com

Svatovítské varhany na prvním koncertě ve španělské dílně v říjnu 2019.
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení čtenáři, tento příspěvek měl vyjít již v minulém čísle Zvonice, bohužel se mi zatoulal v mailové schránce při zpracování a nepředal
jsem jej včas k zalámání, s mojí omluvou je otištěn v tomto vánočním čísle Zvonice.
Jan Vorel

Vážení spoluobčané, čtenáři Zvonice,

loviště a sponzorů, kteří přispěli na opravu naší Tatry

od posledního vydání Zvonice neuběhlo moc času,

148, která tak může dále sloužit k ochraně osob a ma-

avšak událostí se stalo mnoho. Tou nejdůležitější událostí

jetku našich občanů.

v naší obci mělo být tradiční Jílovišťské Posvícení, tentokrát ve spolupráci Obce Jíloviště s hasiči. Od jarních mě-

Vzhledem k tomu, že se jílovišťské Posvícení nekonalo,

síců probíhaly přípravy v podobě výběru moderátora akce,

proběhlo předání opravené Tatry 148 pouze v kruhu zástupců obce

účinkujících kapel, zajišťování stánků, programu pro děti a druhu

Jíloviště, sponzorů a členů výjezdové jednotky, kteří se podíleli na

občerstvení.

přípravě vozidla před odjezdem do opravy. Vše proběhlo v hasičské
zbrojnici 26. 9. 2020. Mezi ty, kteří přispěli na opravu vozidla, ať fi-

Bohužel epidemiologická situace v naší republice, která se nevy-

nančně či materiálně, patří Obec Jíloviště, pan Marcel Gurtner, paní

víjela vůbec příznivě a v neposlední řadě i počasí, které plánované

Michelle Smutná - firma AMATIC, obec Černolice, firma Metrostav,

akci také nebylo zrovna nakloněno, zapříčinily její zrušení v plném

firma František Vlk a SDH Jíloviště. Opravu vozidla zajistila firma

rozsahu. Zrušeny byly i doprovodné akce, a to večerní zábava

ANZA s.r.o. z Chlumce nad Cidlinou. Za pěkně odvedenou práci

v Restauraci Spark a nedělní sousedská v Restauraci Pod Lesem.

a super spolupráci děkujeme.

Vzhledem k vážnosti epidemiologické situace a zrušení všech akcí
i v okolí bylo nakonec rozhodnuto o zrušení Posvícení včetně do-

Děkujeme skutečně všem, kteří se podíleli na financování, na pří-

provodných akcí. Za celý realizační tým Vám všem děkuji za po-

pravě vozidla před odesláním do opravy a na průběhu projektu

chopení a věříme, že situace se v příštím roce zlepší a všichni se

opravy hasičské Tatry 148. Velice si toho vážíme!

opět sejdeme u této hezké a tradiční akce v naší obci.
Výjezdová jednotka hasičů obce Jíloviště zaznamenala od posledSoučástí Posvícení mělo být i slavnostní předání opravené hasič-

ního vydání Zvonice celkem čtyři výjezdy k událostem. Byly to dvě

ské Tatry 148 sloužící u naší jednotky. Toto vozidlo je rokem výroby

technické pomoci a dva požáry.

1980, tedy staré 40 let. Za dobu své služby u hasičů hlavního města
Prahy a následně hasičů Jíloviště prošlo toto vozidlo pouze čás-

26. 8. Technická pomoc odstranění padlého stromu D4 Strako-

tečnou opravou v roce 2000. Od té doby se dále účastnilo mnoha

nická u Cukráku směr Strakonice – zde se jednalo o padlý strom

výjezdů a jeho stav se v poslední době zhoršoval. Po technické

přes odstavný a pravý jízdní pruh. K jeho odstranění byla použita

stránce bylo vozidlo ve velice dobré kondici, horší už to bylo s ná-

motorová pila a následně byl proveden úklid vozovky.

stavbou vozidla, jejím skeletem a nádrží na vodu, která byla mnohokrát zavařována a udržována tak v akceschopném stavu.

6. 9. Technická pomoc odstranění nakloněného stromu nad silnicí
Jíloviště směr Všenory – u této události se jednalo o vzrostlý strom,

Přibližně před třemi lety začala příprava projektu opravy tohoto

který se po uvolnění v kořenovém systému naklonil nad silnici

vozidla. Za celou tu dobu se odvedl veliký kus dobré práce. Po-

a hrozil pádem. K jeho odstranění byla použita motorová pila a byl

dařilo se zakoupit zánovní nádrž na vodu za polovinu pořizovací

proveden úklid vozovky.

ceny. Touto koupí byly ušetřeny finanční prostředky v řádu 150

18

tisíc korun. Stále jsme byli ale na začátku. Pouze pílí našich

12. 9. Požár hrabanky a doutnajícího ohniště Černolice – tato udá-

členů, kteří trávili na hasičské zbrojnici svůj volný čas, se podařilo

lost byla velice náročná pro zasahující i pro techniku. Při příjezdu

ušetřit další finanční prostředky ve výši přesahující 100 tisíc

k místu zásahu bylo následně pěším průzkumem zjištěno, že sa-

korun (odstrojení vozidla a příprava podvozkové části ještě před

motný požár se nachází o dalších 500 metrů dále, kam se technikou

odjezdem do opravy). Tyto práce trvaly celých 14 dní a odpra-

není možné dostat. Díky technice, kterou disponuje naše jednotka,

covalo se při nich téměř 500 hodin. Celý tento projekt by se

její dobré průchodnosti terénem a samozřejmě šikovnosti řidiče,

ale neuskutečnil bez vedení obce Jíloviště, zastupitelů obce Jí-

se po nějaké době podařilo najít o něco lepší přístupovou cestu.
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HASIČI

Vzdálenost od požáru se následně zmenšila z 500 metrů na 150
metrů a pro zasahující hasiče to byla nesmírná úleva.

Rozsvícení stromu
V pátek 27.11. proběhla kontrola a příprava vánočního

22. 9. Požár kořenového systému a hrabanky Jíloviště u vysílače

stromu u naší hasičské zbroj-

Cukrák – u této události se jednalo o požár hrabanky a kořenového

nice před nedělním rozsvíce-

systému na několika místech. To znamená, že se požár šířil skrytě

ním. Byla nám zapůjčena

kořeny pod povrchem do doby, než prohořela vrchní vrstva a požár

plošina z Prahy a Mirek Petřík

se stal viditelným i z větší vzdálenosti. Zde patří poděkování za vší-

provedl kontrolu a výměnu

mavost občanovi obce Jíloviště a členovi sboru dobrovolných ha-

žárovek na stromě.

sičů Jíloviště Radku Mourečkovi, který zpozorovaný požár ohlásil
na linku 150. Napomohl tak včasnému zásahu požárních jednotek
a nedošlo k dalšímu rozvoji a šíření požáru.
Hasiči Jíloviště

Poděkování
Zásahová jednotka SDH Jíloviště
dostala darem od firmy HIKO
SPORT s.r.o. osm látkových vaků
na uskladnění a přenos zásahových helem. Děkujeme a věříme,
že budou dobře naší jednotce
sloužit.

První adventní
neděli 29. 11. 2020
proběhlo rozsvícení

Blahopřání

stromu bez účasti

V říjnu oslavila své kulaté narozeniny naše dlouholetá členka sboru

veřejnosti z důvodu

Margita Součková. Za sbor jí osobně popřál a předal dárkový koš

vládního nařízení

starosta Mirek Petřík a místostarosta Jan Balcárek.

ohledně omezení

Paní Margitě přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a další roky

počtu účastníků na

po boku našeho sboru.

těchto akcích kvůli
koronaviru.
Na rozsvícený
strom se můžete
přijít podívat kdykoliv po setmění
k hasičské zbrojnici.

Předpůlnoční setkání
Na Štědrý den proběhne již klasické „Předpůlnoční setkání“ u kapličky sv. Floriána na Jílovišti. (pozvánka)

Vánoční turnaj ve stolním tenise
Kvůli vládnímu opatření ohledně koronaviru se tento rok nebude
konat tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise. Věříme, že příští rok
už bude situace lepší a turnaj budeme opět pořádat.

Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2020
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Malá vzpomínka na zesnulého pana Antonína Marka - HULÍHO
matují jeho obětavost, kdy i ve vyšším věku neváhal pomoci postiženým při likvidaci povodní v roce 2002. Když se neúčastnil zásahu
aktivně, neváhal v nočních hodinách přivézt traktorem po cestách
necestách lesem k místu zásahu teplé občerstvení pro mladší kolegy.

Tento jílovišťský rodák tělem i duší kromě vojenské služby neopustil svůj rodný kraj. I jeho práce se vždy týkala tohoto regionu.
Ač byl vyučený zedník, jeho život byl vždy spojen s traktorem. Povolání traktoristy započal u státního statku, pokračoval u správy

Nejen prací ale i kulturou žila tato parta a podílela se na pestrém

lesů Jíloviště, kde se seznámil s okolními lesy a postupně znal kaž-

kulturním životě této vesnice. Pořádala akce pro dospělé pro při-

dou cestu. Jeho další cesta životem ho zavedla ke správě silnic. Sta-

pomínku oslavy MDŽ, dětské dny, Mikukášskou pro děti v Paláci,

ral se o cesty po celé Praze-západ, v letním období se staral, aby

Josefskou zábavu, Třídenní posvícení….

nám cesty nezarostly trávou a v zimě, ač se to možná v dnešní době
nezdá, tak ve dne v noci odhrnoval sníh, aby byly silnice průjezdné.

Další činnost spojená s hasičinou bylo jeho několikaleté působení

Nelze nezmínit jeho celoživotní koníček, který přesahoval rozměry

v okresní revizní radě. V rámci okresu se podílel na přípravách a or-

koně, a to byla hasičina. Patřil do skupiny lidí, kteří nechali půlku

ganizaci soutěží pro děti a dospělé.

života a celé srdce na hasičárně. Tato parta pozvedla hasičinu na
Jílovišti ke slávě a obdivu, který přesahoval hranice našeho okrsku.

Ač už mu fyzické možnosti ne-

Dokázala provést dvě přestavby hasičárny a technika z civilního

dovolovaly se aktivně podílet

sektoru jimi předělávaná na hasičské použití byla prezentována a

na činnosti hasičů, hasičské

příkladem pro široké okolí.

dění sledoval nepřetržitě s velkým zájmem prostřednictvím
sociálních sítí. Každé zahoukání
sirény a zvuk hasičských aut pro
něj znamenalo zanechání všeho a vyhlížení svých aktivních kolegů.
Za svou obětavou a dlouholetou práci u hasičů byl oceněn mnoha
vyznamenáními a řády uznání. To nejvyšší možné ocenění, což je
čestný titul „Zasloužilý hasič“, obdržel v roce 2007 v Přibyslavi.
Tonda byl nedílnou součástí party hasičů, která pro nás byla vzorem a bohužel nás opouští, stejně tak nás opustila, jejich a později
naše oblíbená hospoda Pod Lesem, kde se hodnotil a utvářel život
Jíloviště. Věříme, že tento kulturní stánek se přesunul Nahoru, tak

Hulí nebyl obětavý jen při
přestavbách hasičárny ale
i při likvidaci požárů, kde
využil velmi dobrou znalost svého okolí. Mladším
hasičům šel příkladem, pa-
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jako se tam přesouvají jeho letití štamgasti.
Radek Moureček, Karel Špaček

Poděkování
Děkujeme za projevené kondolence a všem, kteří si na
Toníka v této smutné chvíli vzpomněli.
Karel Špaček

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola Jíloviště
podzim 2020
Čas velice rychle ubíhá a máme konec

neznají klasické pohádky a pletou si Vílu Amálku s Šípkovou Rů-

listopadu. I v této nelehké době, až na

ženkou. V současné době čteme ve školce naši klasiku HONZÍKOVU

pár dní, kdy byla školka uzavřena, fun-

CESTU a musím říci, že děti tu knihu milují!

gujeme v plném rozsahu. Jelikož není
možné podnikat různé výlety, na které
jsme byli v minulém roce zvyklí, snažíme se to dětem vynahradit alespoň
formou akcí v rámci školky a formou divadelních představení.
Během měsíce října jsme si vyprávěli na
téma: OVOCE A ZELENINA, PŘÍRODA
KOLEM NÁS, kde jsme se zaměřili na
stromy a zvířata v našich lesích. Učili
jsme se rozeznávat GEOMETRICKÉ

Děti také malovaly obrázky pro Ježíška, společně zpíváme koledy

TVARY, malé děti především BARVY. Ve

a poslední 2 týdny si děti často hrají na Vánoce u nás ve školce.

školce se dětem velice líbil MRKVOVÝ

V praxi to vypadá tak, že se děti snaží dát, co nejvíce hraček na

DEN, kde jsme celé dopoledne tvořili

jedno místo, takže následně, po této oblíbené hře následuje i delší

a malovali z mrkve a na té, která nám

uklízení😊. Jelikož už se nám před časem ohlásilo peklo, že nás

zbyla, jsme si společně pochutnali.

navštíví, učili jsme se básničky a písničky pro Mikuláše, aby nám
také něco přinesl. Děti se snažily na posledních pár dní být hodné,

Proběhlo také tradiční focení s podzimní tématikou. Děti byly

ale občas se to moc nedařilo😊. A ČERT, MIKULÁŠ A ANDĚL

krásně oblečené a holčičky byly jako princezny. Některé malé děti

opravdu přišli. Jakmile je děti viděli z okna přicházet k naší školce,

měly z focení strach, plakaly a nechtěly se fotit, což se občas stává.

tak ti největší „lumpové“ nevěděli, kam se schovat. Jelikož čert

Úplatek v podobě sladké odměny snad funguje na všechny děti

nikdy nespí, tak bylo v KNIZE HŘÍCHŮ napsáno opravdu vše. Měli

a tak nakonec mají všechny děti krásné fotografie J.

jsme trochu obavy, kolik nám tu zůstane dětí, ale slíbily, že budou

Navštívilo nás DIVADÉLKO KOLOBĚŽKA, DUHOVÉ DIVADLO a DI-

hodné. Nakonec vše dobře dopadlo a všechny děti jsme v pořádku

VADLO ZVONEČEK.

vrátili rodičům 😊.

V listopadu jsme uspávali broučky, vyprávěli si o tradicích a přede-

Co nás čeká do konce roku? Těšíme se

vším jsme dětem připravili Halloween, kdy děti přišly do školky

na divadelní představení – VÁNOČNÍ

v maskách a užily si pěkné, strašidelné dopoledne plné zábavy.

POHÁDKA a především na JEŽÍŠKA.
Z vycházky ke stromečku u zvoničky

Tématem, kterým se zabýváme v současné době a na které jsem

sv. Floriána a přidání dětmi vyrobe-

se osobně velice těšila, je téma POHÁDKOVÉ. Udělali jsme si po-

ných osobiček.

hádkové dopoledne s názvem DEN KNIHY U NÁS VE ŠKOLCE. Děti
si přinesly do školky oblíbené ČESKÉ KNÍŽKY, se kterými jsme se seznamovali. V dnešní době znají všechny děti Pokémony, ale často

Přejeme
Vám všem
příjemný
adventní čas.
Za kolektiv MŠ, Iveta Petříčková
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TJ JÍLOVIŠTĚ

Za celou Tělovýchovnou jednotu Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2021 mnoho úspěchů, pohody a především pevné zdraví!

Těšíme se na viděnou v našem svatostánku.
Stejně jako v loňské sezóně nedohrají naše fotbalové týmy z důvodů epidemiologické situace v ČR rozepsaná utkání podzimního
kola stávající soutěže. Výkonný výbor FAČR schválil dne 27. října
2020, že se soutěžní ročník 2020/21, ohledně mistrovských a pohárových soutěží, vyjma soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové asociace, přerušuje do dne 31. 12. 2020 do 23:59 hod. Po dobu přerušení
nejsou řídící orgány soutěže oprávněny schválit konání mistrovských
a pohárových utkání.
Co se stihlo na podzim?
Fotbalisté TJ Jíloviště A tak pokračovali zápasem 7. kola, v kterém poprvé v podzimní části soutěžního ročníku zvítězili na hřišti soupeře.
7. kolo so 3. 10. 2020/16:00 SK Doksy - TJJ

3 : 5 (2:2)

Protože 8. kolo bylo přeloženo z původního termínu 10. 10. 2020
na 17. 11. 2020 a také termíny dalších se přesunuly na dobu po
předpokládaném ukončení nouzového stavu v ČR a očekávaném
zlepšení epidemiologické situace, bylo utkání v Doksech posledním mistrovským v tomto roce.
Tým TJ Jíloviště A skončil v této části soutěže 2020/21 Středočeského kraje - SPORT INVEST - I. A třída skupina A na 14. místě.
AGRO CS Pohár SKFS
Ve středu 23. 9. 2020 vstoupil tým TJJ 3. kolem do soutěže AGRO
CS Pohár Středočeského krajského fotbalového svazu.
Na hřišti v Loděnici porazil hráče domácího Atletico- Fotbalový
Klub Loděnice 0 : 2 (0:0).
Benfika – Praha – západ 2020 A2A – III. třída – skupina A
Hráči B týmu odehráli další 2 kola soutěže
7. kolo so 3. 10. /16:00
8. kolo pá 9. 10. /19:00

TJ Slovan Hradištko - TJ Jíloviště B
TJ Jíloviště B - TJ Slavoj Davle

2 : 2 (2:1)
7 : 3 (5:2)

I tady byla další utkání odložena a pak celá soutěž přerušena. Tým
TJ Jíloviště B skončil na 10. místě.
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Benjamini
I v mládežnických soutěžích je stejná situace. Chlapci pokračovaliprvními říjnovými zápasy, pak byla utkání odložena a nakonec celá
soutěž rozhodnutím VV FAČR přerušena.
Praha – západ – 2020 E1A- Okresní přebor starších žáků – skupina A
5. kolo ne 4. 10. 2020/10:00 hodin na fotbalovém hřišti ve Všenorech
Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Slavoj Řevnice
6. kolo ne 11. 10. 2020/9:30 hodin na hřišti SK Rapid Psáry
Sportovní klub Rapid Psáry - Všenorský SK/TJ Jíloviště

1 : 2 (1:1)
3 : 1 (1:0)

Branku za spojený klub Všenorský SK/TJ Jíloviště vstřelil jílovišťský
Štěpán Joch. V soutěži obsadil tým poslední 8. místo.
Praha-západ – 2020 F1B - Okresní přebor mladších žáků – skupina B
5. kolo so 3. 10. 2020/10:00 hodin v Řevnicích
FK Slavoj Řevnice - Všenorský SK/TJ Jíloviště

2 : 5 (1:1)

Z devíti týmů patří mladším žákům v tabulce hodnocení 6. místo.
Praha-západ – 2020 G1C- Okresní přebor starších přípravek –
skupina C
5. kolo

ne 4. 10. 2020/10:00 hodin na fotbalovém hřišti TJ Viktoria Vestec
TJ Viktoria Vestec - Všenorský SK/TJ Jíloviště
15: 3 (6:1)
4. kolo po 5. 10. 2020/17:30 hodin na Stadionu J. Nekoly st. v Jílovišti
Všenorský SK/TJ Jíloviště - SK Kazín/Dolní Mokropsy
15 : 6 (0:0)
6. kolo so 10. 10. 2020/11:30 hodin na Stadionu J. Nekoly st. v Jílovišti
Všenorský SK/TJ Jíloviště - TJ Sokol Čisovice
18 : 3 (9:2)
Pro tuto kategorii nebyla vytvořena výsledná tabulka.
Moc děkujeme všem malým i velkým hráčům, trenérům, rodičům, ale i fanouškům jílovišťského fotbalu. Doufáme, že se
všichni, co nejdříve sejdeme na hřišti!
Podle www.fotbal.jiloviste. cz a souteze.fotbal.cz L. Fatková a S. Černá

SPORT A OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Okrašlovací spolek
Protože nepříznivá situace

Z důvodu epidemiologické situace v ČR jsme ani nepřipravili Tří-

pro „spolčování“ stále trvá,

králový koncert. Není zatím jasné, zda proběhne Tříkrálová sbírka.

není přehled činnosti našeho

Přesto jsme se rozhodli udělat zimní vycházku do lesa, k soše bo-

spolku příliš dlouhý. Jak jsme

hyně lovu a měsíce Diany, v den jejího svátku 4. ledna 2021.

předeslali v minulé Zvonici,
ozdobili jsme v sobotu 28. lis-

Je to pondělí a sejdeme se v 13:30 hodin u zvoničky sv. Floriána

topadu 2020 odpoledne smr-

a půjdeme po Pražské ulici přes Všenorskou, a Baxovou budeme

ček u zvoničky sv. Floriána,

pokračovat do lesa. Nevíme, jaká budou opatření týkající se pohybu

aby byl na první adventní ne-

obyvatel, ale přizpůsobíme se aktuální situaci. Nesejdeme se na jed-

děli připravený. Náhodní ko-

nom místě, zájemci se mohou připojit kdekoli na popsané trase.

lemjdoucí - bratři Tomášek
a Kubík Neumanovi s mamin-

Připomeňme si, že dřevěnou

kou a babičkou, byli svědky jeho rozsvícení.

sochu umístili zaměstnanci Lesů

Kdo chce, může přidat svoji ozdobičku kdykoli během adventního

Jíloviště v lese podél cesty na Pod-

času. Stromek darovali z Lesů Jíloviště spolu s dalším, který je na-

stádlí mezi Jílovištěm a Všenory

strojený uvnitř zvoničky. Součástí vánoční výzdoby interiéru je i ně-

koncem roku 2017. Hned v lednu

kolik betlémů, které zapůjčil lipenský betlemář Jarda Macků.

2018, v den Dianina svátku, měla

Autorem betlémů ve skleněných lahvích je Radek Moureček, který

být socha pokřtěna. Počasí a okol-

udělal i malý betlém ve skořápce kokosového ořechu, který je za-

nosti však této události nepřály.

věšený na stromečku venku.

Stalo se tak až koncem roku 2019
při malé myslivecké slavnosti po

Iva Stefanová upekla perníčky a vyrobila adventní věnec. Pan Ru-

poslední listopadové naháňce.

dolf Kučera každou adventní neděli otevře dřevěná vrata k nahléd-

Autory sochy římské bohyně jsou

nutí do zvoničky. Prvním zájemcům, turistům z Prahy jsme dávali

bratři Jaroslav a Jiří Bímovi ze Vše-

„výklad“ k naší zvoničce již v sobotu. Zajímali se o historii i součas-

nor. Všenorští občané však nazývají sochu podle řecké mytologie

nost a co viděli, chválili.

Artemis.

Přestože nyní je stále potřebných roušek dostatek, inspirováni jar-

Věříme, že zájemce neodradí počasí a připojí se i v případě ledno-

ními stromy - „rouškovníky“, umís-

vých mrazíků.

tili jsme na skříňku u zvoničky
malý pohotovostní rouškovníček.

Za Okrašlovací spolek obce Jíloviště
Fatková

Je určený pro ty, kteří zapomínají
a přišli na autobus bez roušky. Věříme, že nebude zneužíván a pomůže, když bude potřeba.

Děkujeme všem našim podporovatelům a příznivcům za spolupráci
v uplynulém roce. K Vánocům přejeme
vše, co se špatně balí - klid, pohodu,
lásku a zdraví!
Do nového roku buďte fit,
mějte víru a naději, že bude líp!
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Děkujeme za podporu v době koronaviru.
Konečně je ta špatná doba za námi
a my jsme tu stále pro Vás.
Nově je u nás i pobočka ZÁSILKOVNY,
kde si můžete vyzvednout svůj balíček.
Naše otevírací doba o svátcích:
24. 12. 11:00-14:00
25. 12. 12:00-20:00
26. 12. 12:00-20:00
27. 12. 11:00-22:00
28. 12. 11:00-22:00
29. 12. 11:00-22:00
30. 12. 11:00- 22:00
31. 12 11:00-??? půlnočni přípitek ZDARMA
1. 1. 12:00-22:00
Přijímáme rezervace na telefoním čísle: 724 598 005
Děkujeme,
s pozdravem tým Grill Restaurant Pod Lesem
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Ceník Inzerce

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.

