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Pomocník
pro odklízení sněhové
nadílky v naší obci - traktůrek
BRANSON 2900H s vytápěnou kabinou
a příslušenstvím zakoupený obcí Jíloviště
koncem roku 2019

Slovo starosty
Okrašlovací spolek
Slovo starosty
Jak jsem prodělala Covid
Mateřská škola Jíloviště
TJ Jíloviště

ZVONICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prvním číslem Zvonice v tomto roce a ještě jed-

è Rozpočet obce Jíloviště a MŠ na
rok 2021

nou vám popřál úspěšný nový rok a především

Zastupitelé obce schválili na svém posledním

pevné zdraví.

zasedání v loňském roce - 17. 12. 2020 rozpo-

dovolte mi, abych vás ještě jednou pozdravil s

čet obce na rok 2021. V rozpočtu na příští rok
Vstupujeme do druhého roku, poznamenaného

nejsou zahrnuty změny RUD na základě zru-

pandemií coronaviru, doprovázené vládními

šení superhrubé mzdy, které pokud nebudou

opatřeními, která zásadním způsobem omezují

kompenzovány, budou mít za následek sní-

naše práva svobodného pohybu a možnosti vy-

žení daňových příjmů obce.

užití volného času. Dalo by se říci, že jde momentálně o jakési „přežívání“, ale věřím, že po

Součástí rozpočtu obce je i rozpočet MŠ Jílo-

uvolnění opatření, se vrátíme ke způsobu života

viště a stanovení jeho závazných ukazatelů.

na jaký jsme zvyklí, a že to zásadním způsobem zlepší naší psychiku

Návrh rozpočtu zpracoval starosta obce ve spolupráci se správcem

i kvalitu života. Nejdůležitější je, abychom toto období přežili ve

rozpočtu, účetní obce a všemi zastupiteli. Finanční výbor rozpočet

zdraví a bez jeho trvalejšího poškození, které nám v této době hrozí

projednal a schválil. Základní ukazatele rozpočtu na rok 2021:

nejen od pandemie coronaviru, ale i např. zanedbáním jiných ne-

příjmy ...................................................................... 12 428 tis. Kč

mocí a prevence.

výdaje ..................................................................... 22 807 tis. Kč
schodek .................................................................. 10 379 tis. Kč

Jako v minulém roce, kdy obec poskytla opakovaně roušky všem
občanům distribucí ve Zvonici 2 a 3, dostáváte tentokrát respirátor, který bude možná povinný v dopravě a veřejných budovách.
I pokud by nebyl, doporučujeme jej nosit zejména rizikovým skupinám spoluobčanů. Respirátory i roušky můžete za rozumnou
cenu zakoupit i na naší poště Partner Jíloviště.
Obec i nadále nabízí poskytnout pomoc všem spoluobčanům, zejména seniorům ve všem, co souvisí se zvládnutím pandemie, ať
už se to týká asistence s nákupy, zajištění zdravotní či sociální pomoci nebo pomoci s registrací k očkování. V případě potřeby se
tedy neváhejte obrátit přímo na mě nebo na obecní úřad.

Heslo pro letošní rok tedy zní:

CORONAVIRU ZMAR !!!
AKTUÁLNĚ Z RADNICE
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
Přehled událostí, které nás čekají v letošním roce, jsme uvedli již
v minulém čísle Zvonice, takže zmíním jen ty nejvýznamnější. Je to
dostavba prvků veřejného sportoviště, rekonstrukce ulice Lomená,
dokončení rozšíření vodovodu a kanalizace v oblasti Fr. Smolíka,
realizace projektu – zklidnění Pražské ulice a další projekty – viz rozpočet.
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Rozpočet je navržen se schodkem 10 mil. Kč s využitím úspor

2x ročně - k 30. 6. 2021 a k 31. 12. 2021. Kontrolou účelného vy-

z minulých let a s možností čerpání dotací. K jednotlivým důleži-

nakládání fin. prostředků pověřilo zastupitelstvo KV a FV. Kon-

tým investičním akcím příštího roku:

trola za rok 2020 bude provedena do příštího zasedání
zastupitelstva.

è Důležité investiční akce příštího roku, podmíněné poskytnutím dotací:
n rekonstrukce ulice Lomená, odhadovaná částka cca 3 mil. Kč (zažádáno o dotaci MMR - až 80 %)
n rozšíření kanalizace a vodovodu do ulice Fr. Smolíka, 4. etapa,
odhadovaná částka 2 mil. Kč

Dotace spolkům:
TJ Jíloviště .......................................................................................... 100 tis. Kč
SDH Jíloviště ....................................................................................... 38 tis. Kč
Okrašlovací spolek ........................................................................... 20 tis. Kč
Turistický oddíl Lvíčata Jíloviště .................................................. 15 tis. Kč

n dostavba veřejného sportoviště:
l pumptrack – cca 2 mil. Kč (přidělená dotace od MMR – 1,2 mil.

Kč)

Výsledky hospodaření obce za rok 2020:
Schválené příjmy: ........................................................................ 12,9 mil. Kč

l work out –cca 1 mil. Kč ( podaná žádost o dotaci MMR)

Skutečné příjmy: .......................................................................... 14,6 mil. Kč

l projekty a žádosti o dotace na stavbu víceúčelového hřiště a la-

Schválené výdaje: ........................................................................ 20,6 mil. Kč

nové centrum, příp. cyklostezka (bude zažádáno o dotaci)

Skutečné výdaje: .......................................................................... 14,5 mil. Kč

n semafory, měřič rychlosti v Pražské – asi 1,5 mil. Kč ( bude zažá-

Plánovaný schodek: .................................................................... - 7,7 mil. Kč

dáno o dotaci )

Skutečný schodek: ..................................................................... + 0,1 mil. Kč

n případná stavba hasičské zbrojnice (po přidělení dotace)
n zařízení stanoviště na bio odpady + nákup štěpkovače ( s dotací?)

Z konečného výsledku hospodaření obce za rok 2020 vyplývá, že
příjmy a výdaje jsou de facto shodné a hospodaření skončilo vyrovnaným rozpočtem

è Střednědobý výhled rozpočtu obce Jíloviště na
roky 2021 -2023
Zastupitelé schválili střednědobý výhled obce Jíloviště na roky
2021 – 23 jako mírně schodkový.

è Dotace spolkům
Zastupitelé obce schválili výši dotace jednotlivým spolkům formou veřejnoprávní
smlouvy.
Stejně jako v minulém roce se zastupitelé
usnesli, že budou požadovat po všech spolcích přehled o účelném využití poskytnutých finančních prostředků za rok 2021, a to
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è Poplatkové povinnosti v roce 2021

Každý poplatník obdrží po uhrazení poplatku samolepící iden-

Poplatkové povinnosti v roce 2021 zůstávají stejné jako v roce 2020.

tifikační štítek, který si vyzvedne na obecním úřadě a nalepí

Výše poplatků se nemění, vyjma poplatku z ubytovací kapacity,

na popelnici. Bez tohoto štítku nebudou popelnice vyváženy.

který se zvyšuje na 50,- Kč. Nemění se ani výše poplatků za zhod-

Aktuální termín od kdy nebudou popelnice bez štítku vyvá-

nocení pozemku připojením na vodu a kanalizaci.

ženy, bude obcí včas oznámen.

Základní poplatek za komunální odpad na rok 2020 činí

è Kolaudace ulice Zahradní

1.700,- Kč a to pro nemovitost, která používá (ale nemusí)

V prosinci proběhla kolaudace rekonstrukce ulice Zahradní a ko-

objem popelnice 110 (120)l. Znamená to, že platí každá nemo-

munikace byla předána do užívání občanům. Jedná se již o 6. zre-

vitost s číslem popisným, a to i v případě, že nemá popelnici.

konstruovanou komunikaci v Jílovišti od roku 2015 a co je důležité:

Za rekreační objekty činí poplatek 850,-Kč.

Poplatky je třeba uhradit nejpozději do 30. 4. 2021.

Na všech 6 zrekonstruovaných silnicích
čerpala obec dotace,
tj. 6 dotací v celkové výši 21,7 mil. Kč

Znění vyhlášky, včetně podmínek pro osvobození od platby, najdete na webu obce nebo na Obecním úřadě.

è Předání staveniště
pro výstavbu 4.
etapy zavedení
vody a kanalizace
do oblasti Fr. Smolíka
V lednu došlo k předání
staveniště pro dokončení
4. etapy zavedení vody
a kanalizace do oblasti Fr.
Smolíka. Stavba by měla
být dokončena do srpna
2021. Prosíme občany, aby
byli trpěliví při realizaci

díla a v případě potřeby se
obraceli na TDI stavby
nebo přímo na OÚ.
Zároveň připomínáme
všem občanům, kteří se
budou připojovat na nově
zavedený vodovod a kanalizaci, aby včas uhradili poplatky za zhodnocení
nemovitosti připojením na
vodu a kanalizaci.
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è Zastupitelstvo schválilo dvě novelizované
Obecně závazné vyhlášky (OZV)
Zastupitelé obce schválili 2 novelizované OZV a sice: OZV o místním poplatku za ubytování a OZV za zhodnocení nemovitosti připojením na vodu a kanalizaci.

è Obec podala 2 žádosti o dotace
Obec podala žádost o dotaci na stavbu work outu a lanového centra v souvislosti s pokračující dostavbou prvků
na novém veřejném sportovišti a žádost o dotaci na rekonstrukci ulice Lomená.

è Obdrželi jsme stavební povolení na rekonstrukci ulic Lomená a Souběžná
V lednu obec obdržela stavební povolení na rekonstrukci
ulic Lomená a Souběžná, takže rekonstrukce ulice Lomená může v létě začít za předpokladu získání dotace.

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2021
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è Oslovení podnikatelů v souvislosti se zapojením
do systému sběru komunálního odpadu

o nakládání s komunálním odpadem pro právnické a fyzické
osoby.

Jak jsme již informovali ve Zvonici v loňském roce, všichni podnikatelé (právnické i fyzické osoby) se sídlem podnikání nebo pro-

V případě, že prokazatelně podnikatelé neprovozují aktivní činnost

vozovny v Jílovišti jsou v souladu se zákonem o odpadech

v Jílovišti, prosíme o doručení čestného prohlášení o této skuteč-

považováni za původce odpadu a jsou povinni na likvidaci tohoto

nosti.

odpadu mít smlouvu s obcí nebo prokázat, jak odpad likvidují.
Pokud tedy nemá podnikatel uzavřenou smlouvu napřímo se

Kategorie
A

svozovou firmou (nebo nedoloží způsob likvidace odpadu), musí
uzavřít smlouvu s obcí, na jejímž základě se může zapojit do systému zavedeného obcí. Zapojené subjekty potom mohou od-

B

kládat tříděný odpad do kontejnerů rozmístěných na veřejných
prostranstvích obce – papír, plast, sklo, nápojový karton
a další.
Cena za využití systému se sjednává na základě platného schváleného ceníku, který zůstává stejný jako v roce 2020.
Vyzýváme tedy všechny podnikatele, kteří se ještě do systému

C

Cena
Komentář
(vč. DPH)
500 Kč
Základní cena za připojení k systému
a využití nádob na tříděný odpad. Směsný
komunální odpad v minimálním množství.
1700 Kč Cena za připojení k systému obsahuje:
využití nádob na tříděný odpad a vývoz
popelnice na směsný komunální odpad
o objemu max. 110 (120) l – 1 x týdně.
3400 Kč 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.

sběru odpadu doposud nezapojili, aby se dostavili na obecní
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úřad, případně se s námi spojili elektronicky prostřednictvím

Podnikatelé, kteří mají uzavřenou smlouvu s obcí již v loňském

mailu a uzavřeli smlouvu o využití systému zavedeného obcí

roce, obdrží od obce fakturu na splátku poplatku za rok 2020.
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è Odvoz biologicky rozložitelného odpadu:
Občané mají možnost využít, kromě uložení biologického odpadu
do obecních kontejnerů i nabídku Společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství, s. r. o. na placenou službu, kdy v období od dubna
do konce listopadu nabízí každý lichý čtvrtek (1x za 14 dní) svoz
biologického odpadu. O prvním svozu budou občané včas informováni. Do nádoby pro biologicky rozložitelný odpad patří listí,
tráva, seno, plevel, zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, větve stromů
a keřů, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec.
Roční cena včetně pronájmu nádob pro rok 2021:
nádoba 120 l - 480,- Kč

è Cena vodného a stočného na rok 2021

nádoba 240 l -620,-Kč

Cena vodného a stočného je parametrem koncesní smlouvy a její
uzavření bylo podmínkou udělení dotace MŽP na rekonstrukci

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

ČOV. Cena vodného, stočného a nájmu tedy vyplynula z konces-

Obecním úřadě Jíloviště do 31. 3. 2021.

ního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury, protože to byl závazný parametr nabídky.

Dále mají občané možnost bezplatně odvézt větší množství větví
z ořezu stromů, případně vánoční stromky a další biologický ma-

Růst cen pro vodné i stočné je způsoben nejen růstem nájemného,

teriál na nové sběrné místo bio odpadu – za objektem Železný po

ale i zvýšením indexů vyhlašovaných Českým statistickým úřadem

dohodě s obecním úřadem

(index spotřebitelských cen, index cen el. energie, index cen prů-

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2021

7

ZVONICE

myslových výrobců, index cen stavebních děl pitné a odpadní

INFORMACE Z OBCE

vody), které ovlivňují kalkulované položky.

è Zřízení místa pro bio odpad
Není také možné snížení smluvně domluveného nájemného podle

Obec zřizuje od dubna 2021 sběrný dvůr pro bio odpad a sice

Zásad Cenotvorby OPŽP, nájemné lze pouze navýšit.

v prostoru za objektem Hiko a Železný. O přesném režimu provozu
sběrného dvora, vás budeme informovat v další Zvonici.

Cena vodného a stočného však pro rok 2021 klesne o 2,1 % a to
díky snížení DPH na 10 % od 1. 5. 2021. Na nájemném zaplatí VAK
Beroun o 21. tis obci více oproti minulému roku.

Přehled cen vodného a stočného
+ nájem od roku 2014:
cena VS (Kč/m3 včetně DPH)

nájem (tis. Kč)

2014 ............................................ 77,05 ....................................................... 650
2015 ............................................ 77,05 ....................................................... 650
2016 ............................................ 73,20 ....................................................... 517
2017 ............................................ 76,17 ....................................................... 508
2018 ............................................ 77,68 ....................................................... 540
2020 ............................................ 86,17 ....................................................... 581

è Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu

2021 ............................................ 84,33 ....................................................... 610

se uskuteční na obvyklých stanovištích v termínu od 30. 4. 2021 do

2019 ............................................ 80,44 ....................................................... 567

2. 5. 2021. Občané budou včas o termínu informováni.

Cena vodného a stočného pro rok 2021 tedy je:
84,33 Kč za m3, včetně DPH.
è Další možnosti ukládky na sběrný dvůr
Občané Jíloviště mohou ukládat následující komponenty ve sběrném dvoře Mníšek pod Brdy. V tabulce níže je přehled ukládaných
odpadů a množství, které občané Jíloviště uložili za rok 2020.
Služba je zpoplatněna.
Katalogové Katečíslo
gorie
odpadu
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16 01 03
17 01 07

O
O

17 02 01
17 03 01
17 06 05
17 09 04
20 01 01
20 01 02
20 01 26
20 01 27

O
N
N
O
O
O
N
N

20 01 28
20 01 33
20 01 39
20 01 40
20 03 07

O
N
O
O
O

Název odpadu

Množství
odpadu
(kg)

Pneumatiky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keramických výrobků
490
Dřevo
150
Asfaltové směsi obsahující dehet
230
Stavební materiály obsahující asbest 200
Směsné stavební a demoliční odpady
Papír a lepenka
Sklo
Olej a tuk
Barvy, tiskařské barvy, lepidla pryskyřice
obsahující nebezpečné látky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla pryskyřice Baterie a akumulátory
Plasty
Kovy
Objemný odpad
180

SLOVO STAROSTY

è Dárky pro děti z MŠ
Dne 16. 12. 2020 jsme navštívili děti
a učitelky z naší mateřské školy v Jílovišti a obdarovali jsme je vánočními
dárky – obrázkové poučné knížky,
pastelky a od paní Kortánové z cukrárny Stáňa balíček s ovocem a sladkostmi. Pro zaměstnance školky
obecní úřad připravil výpravný kalendář Vrtbovské zahrady, který byl
vydán ke 300 letům od jejího založení
a od paní Kortánové bonboniéry. Nejprve nám ale děti zazpívaly
a přednesly básničku, takže si dárky opravdu zasloužily.

è Obecní bál
Bohužel letos se tradiční obecní bál kvůli pandemické situaci

Obecní úřad děkuji paní Kortánové za poskytnutí
sponzorského daru pro naše děti na Vánoce !

a vládním nařízením konat nemůže. A tak si minulých 6 ročníku připomene alespoň fotkami.

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2021
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è Oprava díry Všenorský most

è Oprava žlabu v ulici Františka Smolíka

Přestože silnice na Všenorském mostě není v majetku obce, ale

Žlab v ulici Františka Smolíka byl předělán v klasický druh žlabu

Krajské správy a údržby silnic, snažíme se urgovat opravy děr,

jako je např. před obecním úřadem.

vzniklých během zimy. Je zřejmé, že se jedná jen o provizorní
opravy, které dlouho nevydrží, ale i kdyby to zachránilo jediného
řidiče a zabránilo poškození jeho auta, jsme přesvědčeni, že to stojí
i za opakovanou, byť provizorní opravu.

PROSÍME OBČANY, ABY
nahlašovali pálení v době vegetačního klidu buď na
OÚ nebo přímo na https://paleni.izscr.cz/
Upozorňujeme občany, že pálení můžete provádět, pouze jste - li
vlastníci nebo správci lesa, ovocného sadu, nebo se zabýváte čištěním porostů a spalujete rostlinné zbytky - pak pro Vás je určena
registrace do aplikace Pálení.
Občané mají možnost po dohodě s OÚ složit zbytky větví, listí, rostlinného odpadu na pozemku obce, která zajistí jeho ekologický
odvoz.
Napište nám své názory, požadavky, starosti, návrhy na:
n obec@jiloviste.cz nebo přímo na starostu – dlouhy@jiloviste.cz
Přejeme vám příjemné dny s očekávaným příchodem jara.
Vladimír Dlouhý
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OBEC JÍLOVIŠTĚ

Vzpomínáme

Společenská kronika
V sobotu 30. ledna 2021 byl odvysílán další z online koncertů mladé úspěšné klarinetistky Anny Paulové “ L’ULTIMO CONCERTO SOLISTICO “.
V Teatra Ariston v italském Sanremu vystoupila společně
s Orchestra Sinfonica di Sanremo.
Na programu byl Koncert A dur KV 622 Wolfganga Amadea
Mozarta. Je to další úspěch naší skromné občanky Jíloviště,
ke kterému srdečně blahopřejeme.

U příležitosti Noci kostelů 12. června 2020 jsme se setkali na
zápraží domku Trkovských, který stojí proti kostelíku sv. Ducha
v Trnové, s její obyvatelkou paní Jaroslavou Trkovskou. Netušili
jsme, že se toto milé setkání s bývalou občankou Jíloviště již
nebude moci opakovat.
Ve čtvrtek 21. ledna 2021 se již paní Trkovská neprobudila ze
spánku a odešla za svým manželem Jiřím, který zemřel začát-

Dedicato ad A. Stadler

kem ledna 2019. Bylo jí 90 let.
Část svého života spolu manželé prožili na Jílovišti v hájence
v nynější Lipové ulici. Pro mnohé z nás to byla velmi smutná

CONCERTO IN STREAMING SUL CANALE
YOUTUBE DELL'ORCHESTRA

zpráva.

Direttore: GIANCARLO DE LORENZO
Clarinetto: ANNA PAULOVA

Jak na ni naši občané vzpomínají?
„Usměvavá, strašně hodná a pracovitá.“
„Narodila se do Kropáčkovic hospodářství v Trnové a chodily jsme
spolu do trnovské školy, kde se dříve učili společně děti z obou našich obcí.“
„Pamatuji si, jak se skupinkou dalších žen chodívala do lesa „kopčit“ – pracovat s motyčkou.“
„Lipovou ulicí, jezdívávala i na kole. Často si z okna hájenky ráda
popovídala s kolemjdoucími. To byl

ZVONICE
Zpravodaj obce Jíloviště MK ČR E 12563
Vydává obec Jíloviště

život na vesnici družnější.“
„Chutnaly jí naše vdolky a vždy, když

Mediální výbor:

jsem je pekla, dostala „na ochutnání“.

Ing. Jan Vorel, Libuše Fatková,
Ing. Petr Sporer

Když se odstěhovala a už na Jílovišti
nebydlela, měla vždy velikou radost
ze setkání s někým z naší obce. Měla
Jíloviště v srdci.“

Uzávěrka příštího čísla:
31. 3. 2021

Poslední rozloučení proběhlo
v kruhu rodinném.

Grafické zpracování: Mgr. Václav Hraba
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Okrašlovací spolek
běžně. Spolek také přispěl cenami do tomboly 6. Jílovišťského bálu.
Ráda bych zmínila ještě umístění pohotovostního „rouškovníku“ na skříňce u zvoničky, kde je autobusová zastávka. Je určen pro ty, kteří si zapomněli doma povinnou
roušku, kterou musí cestující v autobuse mít. Od poloviny
listopadu jsme nabídli více než 30 roušek. Již je, ale nepočítáme, protože zřejmě někteří, co nabídku využili, vrátili
jinou roušku do schránky. Děkujeme za zapojení.
Díky finančnímu příspěvku Obce Jíloviště a zrušeným
akcím jsme mohli přispět na tři dřevěné lavičky vyrobené
panem F. Andresem a umístěné do katastru naší obce.
Vážení spoluobčané a čtenáři Zvonice,

Děkujeme OZ Jíloviště, že na svém posledním zasedání v roce

dovolte mi, abych jménem svým i všech členů Okrašlovacího

2020 schválilo finanční příspěvek pro náš spolek ve stejné výši jako

spolku obce Jíloviště vyjádřila poděkování všem našim příznivcům

minulé roky.

s přáním všeho nejlepšího do nového roku a hlavně hodně zdraví.
Chtěla bych shrnout uplynulý rok, který přinesl tolik omezení pro

Zatím je situace s protiepidemickými opatřeními taková, že nedo-

spolkovou činnost obecně.

voluje společné akce.

Vzhledem k epidemické situaci stihl náš spolek z plánovaných akcí

Od října se nekonají ani pravidelné bohoslužby v kapličce-zvo-

minulého roku uskutečnit jen Tříkrálový koncert v Restaurantu

ničce sv. Floriána, ale doufáme, že se situace bude pomalu zlep-

Spark 3. ledna 2020, Balónkový diskokarneval pro děti 9. ledna

šovat.

2020 tamtéž a divadélko pro děti O věrném Šemíkovi a statečném
Bivojovi v klubovně HZ v Jílovišti 1. března 2020.

Tříkrálová sbírka 2021
Také do průběhu Tříkrálové sbírky

Chtěla bych tímto poděkovat paní M. Smutné za zapůjčení sálu

v roce 2021 zasáhla pandemie

Restaurantu Spark bez finanční náhrady a za občerstvení. Hasičům

nemoci Covid-19 a v souvi-

SDH Jíloviště pak za ochotnou přípravu prostor klubovny a zajiš-

slosti s ní přijatá opatření.

tění topení. Tradiční květnovou májku připravila ke zvoničce sv.

Vzhledem ke zhoršení situace

Floriána rodina Andresových.

a celostátnímu zpřísnění restrikcí rozhodlo vedení Charity

Dobrá je naše spolupráce s MŠ Jíloviště. Účastnili jsme se maso-

České republiky, že koledníci letos

pustního průvodu v únoru, vynášení Morany a vítání jara v březnu

nevyjdou.

i Mikulášské nadílky v prosinci.
Koleda ale zrušena nebyla, její ukončení bylo dokonce prodlouBohužel jsme nemohli uskutečnit tradiční adventní zdobení per-

ženo do 24. ledna 2021. Přesunula se i s požehnáním do online

níčků a stromek u zvoničky jsme zdobili a rozsvítili bez společného

prostředí. Koledu z mníšecké farní zahrady si mohli zájemci vy-

setkání. Za vánoční stromky děkujeme manželům Tobolkovým

chutnat na FACEBOOKU.

z Lesů Jíloviště.
Podle výsledků sbírky Pražské arcidiecéze bylo ve Farní charitě
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Celoroční údržbě zeleně u pomníku padlých, zvoničky sv. Floriána

Mníšek pod Brdy vybráno celkem 14.000,- Kč. Jílovišťští farníci při-

a úklidu „knihovničky“ v autobusové čekárně jsme se věnovali prů-

spěli částkou 5.100,- Kč.
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Vycházka k soše Diany

Jak jsem prodělala
onemocnění Covid-19

Zimní vycházka do lesa, k soše bohyně lovu a mě-

Více jak rok již celý svět žije s virem, který způsobuje

síce Diany, v den jejího svátku v pondělí 4. ledna

onemocnění, s kterým se každý organismus vypořá-

2021, se všem zúčastněným moc líbila. Na výcho-

dává jinak. Od lehkých průběhů, kdy nemocný nemá

zím stanovišti u zvoničky sv. Floriána jsme sice pře-

větší potíže nebo jen dočasně ztrácí čich nebo chuť až po boj

mlouvaly k účasti jednu pražskou turistku, ale

o život.

neúspěšně. Tak jsme v určený čas vyšly 4 důchodkyně. V Baxově ulici se pak přidaly ještě další dvě

„Je to strašné“, podělila se o své zkušenosti vyléčená pacientka:

statečné.

„Nemoc začala rýmou a kašlem. Týden jsem čekala, že se stav zlepší, když se tak
nestalo, kontaktovala jsem v úterý svého obvodního lékaře. Po telefonu mne

Počasí totiž bylo víc než nepříznivé, mlžný opar za-

odkázal na testování do odběrového místa v Žitavského ulici na Zbraslavi, kam

kryl všechny krásné lesní vyhlídky a dokonce nás

jsem se dostavila, podle objednání, v pátek. Až v úterý jsem se dozvěděla, že vý-

v lese pokropil deštík.

sledky jsou pozitivní. K popsaným potížím se přidaly teploty s tak silným pocením, že jsem prádlo mohla ždímat. A dostavily se potíže s dýcháním. Až další

Vracely jsme se horní lesní cestou nad Hájenskem,

pátek ráno, po velmi těžké noci, mi rodina zavolala Rychlou záchrannou pomoc

pak kolem hřbitova, kam jsme také zašly, a kolem

a byla jsem převezena na ARO v nemocnici na Příbrami. Již v sanitce jsem do-

nové výstavby hotelu Cinema jsme se vrátily do vsi.

stala kyslíkovou masku. Byla jsem celkové zesláblá, protože jsem celý týden byla
bez chuti i potřeby jíst.

Byla to příjemná změna v koronavirovém stereotypu a slíbily jsme si, že za měsíc si zase, za každého

Za tři dny mne přeložili z příbramské nemocnice do FN v Praze Motole, na plicní

počasí, „vyšlápneme“.

kliniku, kde byla možnost připojení na plicní ventilaci. Koronavirový zápal plic
se plně rozvinul. Jen pomalu a po troškách jsem začala přijímat potravu. První

Za Okrašlovací spolek obce Jíloviště L. Fatková

byla krupicová kaše.
Upoutána na lůžko jsem byla téměř 3 týdny. Po odebrání léků a postupném
vysazování kyslíkové léčby jsem byla za týden propuštěna domů.
Na psychice mi nepřidala skutečnost, že ve stejné nemocnici bojoval s koronavirem o život můj syn, který byl vzhledem k velmi vážnému stavu uveden na
14 dní do umělého spánku. I on však nemoc překonal a po skoro dvou měsících
byl z nemocnice propuštěn“.
Statistických čísel denně slyšíme velmi mnoho. Přesto doplním informace
o počet nemocných přímo v našem regionu, které začalo Ministerstvo zdravotnictví zveřejňovat teprve před několika měsíci.
Ke dni 28. 1. 2021 bylo podle údajů MZČR v Jílovišti aktuálně nakaženo 8
osob, v sousední Trnové 6 občanů, Klínec měl 11 pozitivních.
Zatím se ví, že COVID-19 nemusí zpočátku působit žádné příznaky. Inkubační doba viru se pohybuje v rozmezí 2 dnů až 2 týdnů, než začnou být
patrné příznaky nemoci. Buďme obezřetní a dbalí všech opatření, kterými
zmenšíme riziko onemocnění. A pokud se nebudeme cítit dobře a některé
příznaky se objeví, nevyčkávejme a vyhledejme včas pomoc.
L. Fatková
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Mateřská škola Jíloviště
Konec starého a začátek nového roku v MŠ Jíloviště
Již ve vydání posledního čísla Zvonice minulého roku jsme zmiňovali, jak se děti těší na Ježíška. A v této atmosféře se nesl celý zbytek
roku 2020.
Při již tradiční návštěvě Mikuláše, Čertíka a Anděla, kteří přinesli pro
děti dárečky, které pro ně připravili, a věnovali z místní cukrárny
Stáňa, děti Mikulášovi slíbily, že budou celý rok hodné a budou se
k sobě hezky chovat. Zazpívaly píseň Čertíku Bertíku a předvedly
„Elce pelce rici rici, Čerti chodí po ulici“. Děkujeme Okrašlovacímu
spolku obce Jíloviště, že pomohl zajistit bytosti nebeské i tu pekelnou, které našli v košíčku i nějaké kreativní pomůcky pro činnost
dětí.
Pak už začalo opravdu období předvánoční a těšení dětí na Ježíška
se stupňovalo. Vánoční besídku a nadílku ve školce jsme měli díky
koronavirové situaci bez rodičů, pouze za krátké přítomnosti pana
starosty Ing. V. Dlouhého a paní místostarostky RNDr. J. Malé, kteří
nám přinesli pro děti k vánočním balíčkům ještě další pěkné dárky.
Zazpívali jsme si písničky o zimě, básničky a hlavně vánoční koledy.
Pak si děti rozbalovaly dárečky, které měly pod stromečkem ve
školce a krásně si s nimi hrály a plnily slib daný Mikulášovi.
V pátek 18. prosince 2020 nás navštívilo divadlo s Vánoční pohádkou. Tím jsme se s rokem 2020 rozloučili a popřáli všem krásné Vánoce.

A Tři králové přinesli dětem bohatou sněhovou nadílku. Počasí
přálo a my postavili společně na zahradě školky dva krásné sněhuláky. Děti si konečně mohly užívat zimních radovánek. Jezdily na
klouzácích a také jsme si ukázali kouzlo, co se stane s kelímkem
V novém roce 2021 jsme se sešli poměrně v hojném počtu. Naučili

plným sněhu, když ho dáme do tepla.

jsme se písničku „Fanfrnoch, nastává nám Nový rok“ a též „My tři

14

králové jdeme k vám“. Děti si vyrobily z papíru královské koruny,

Vyprávěli jsme si o lidském těle a o tom, jak máme předcházet ne-

a procházely se ve trojicích po herně.

mocem.
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Za kolektiv MŠ Hana Mašková

MATEŘSKÁ ŠKOLA A SPORT

TJ JÍLOVIŠTĚ
Protiepidemická opatření opět přerušila všechny soutěže amatérských fotbalových klubů.
Žáci sice měli před vánočními svátky několik zimních tréninků na
hřišti hráčů házené ve Všenorech a pokus o trénink v tělocvičně
s omezeným počtem hráčů.
Šíření nemoci Covid-19 si však vyžádalo přísnější omezení a možnost trénování nebyla žádná.
Přesto FAČR zveřejnila rozpisy soutěží, které čtenářům přinášíme
a doufáme, že třeba s omezením, se odehrají.
Ten první v letošním roce by měl být pohárový - AGRO CS Pohár
SKFS. v sobotu 20. února 2021 od 14:00 hodin na domácím hřišti
Stadionu J. Nekoly st. v Jílovišti s hráči FK Kosoř.

A tým TJJ - Středočeský kraj SPORT INVEST - I. A třída skupina A
Rozpis zápasů jaro 2021 (dohrávky podzim 2020)

datum

čas

utkání

hřiště

8. kolo so 27. 2.

16:00

TJJ - TJ Kovohutě Podlesí

Jíloviště

9. kolo ne 28. 2.

10:15

SK Rakovník "B" - TJJ

Rakovník

10. kolo so 6. 3.

14:30

TJJ - TJ Sokol Klecany

Jíloviště

11. kolo so 13. 3.

14:30

TJ Sokol Nové Strašecí - TJJ

Nové Strašecí

12. kolo so 20. 3.

15:00

TJJ - SK Chlumec

Jíloviště

13. kolo ne 28. 3.

16:30

FK Olympie Zdice - TJJ

Zdice

14. kolo so 3. 4.

16:30

TJJ - SK Spartak Příbram

Jíloviště

15. kolo so 10. 4.

16:30

FC Čechie Velká Dobrá - TJJ

Velká Dobrá

20. kolo so 17. 4.

17:00

TJJ - TJ Sokol Sedlec- Prčice

Jíloviště

21. kolo so 24, 4.

17:00

TJ Dynamo Nelahozeves - TJJ

Nelahozeves

22. kolo so 1. 5.

17:00

TJJ - SK Doksy

Jíloviště

16. kolo stř 5. 5.

17:30

TJ Viktoria Vestec - TJJ

Vestec

23. kolo ne 9. 5.

10:30

TJ KOVOHUTĚ Podlesí - TJJ

Podlesí

24. kolo so 15. 5.

17:00

TJJ - SK Rakovník B

Jíloviště

17. kolo stř 19. 5.

18:00

SK Votice - TJJ

Votice

25. kolo so 22. 5

10:30

TJ Sokol Klecany - TJJ

Klecany

26. kolo so 29. 5.

17:00

TJJ - TJ Sokol Nové Strašecí

Jíloviště

18. kolo stř 2. 6.

18:00

TJJ - FK Mníšek pod Brdy

Jíloviště

27. kolo so 5. 6.

17:00

SK Chlumec - TJJ

Chlumec

28. kolo so 12. 6.

17:00

TJJ - FK Olympir Zdice

Jíloviště

19. kolo stř 16. 6.

18:00

SK Baník Libušín - TJJ

Libušín

29. kolo so 19. 6.

10:30

Sk SPARTAK Příbram - TJJ

Příbram

30. kolo so 26. 6.

17:00

TJJ - FC Čechie Velká Dobrá

Jíloviště

Benfika – Praha – západ 2020 A2A – III. třída – skupina A
Rozpis zápasů jaro 2021 (dohrávka podzim 2020)

datum
11. kolo ne 14. 3.
12. kolo pá 19. 3.
13. kolo so 27. 3.
9. kolo so 3. 4.
10. kolo pá 9. 4.

čas
utkání
13:30
TJ Průhonice B - TJ Jíloviště B
19:00 TJ Jíloviště B - TJ Tatran Kamenný Přívoz
15:00 Sportovní klub Černošice - TJ Jíloviště B
16:30
AFK Radlík - TJ Jíloviště B
19:00
TJ Jíloviště B - SK Vrané

hřiště
Průhonice
Jíloviště
Černošice
Radlík
Jíloviště

Praha – západ – 2020 E1A- Okresní přebor starších žáků
– skupina A
Rozpis zápasů jaro 2021 (dohrávka podzim 2020)

datum
9. kolo ne 14. 3.
7. kolo ne 21. 3.
8. kolo ne 28. 3.
10. kolo ne 4. 4.
11. kolo ne 11. 4.
12. kolo ne 18. 4.
13. kolo ne 25. 4.
14. kolo ne 2. 5.

čas
utkání
10:00
Všenorský SK/TJ Jíloviště - SK Zvole
10:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Týnec nad Sázavou
10:00
Všenorský SK/TJ Jíloviště - FC Jílové/Radlík
?
TJ Viktoria Vestec B - Všenorský SK/TJ Jíloviště
10:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - TJ Slovan Hradištko
10:00
FK Slavoj Řevnice- Všenorský SK/TJ Jíloviště
10:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - Sportovní klub Psáry
?
FK Týnec nad Sázavou - Všenorský SK/TJ Jíloviště

hřiště
Všenory
Všenory
Všenory
Vestec
Všenory
Řevnice
Všenory
Týnec

Praha-západ – 2020 F1B - Okresní přebor mladších žáků
– skupina B
Rozpis zápasů jaro 2021

datum čas
utkání
hřiště
6. kolo so. 10. 10.13:30 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Dobříč1940/Nučice odloženo
7. kolo
nehráno
8. kolo so. 27. 3. 12:30 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Jinočany/Zbuzany Jíloviště
9. kolo ne. 4. 4. 12:00 TJ Sokol Dobřichovice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Dobřichovice

Praha-západ – 2020 G1C- Okresní přebor starších přípravek
– skupina C
Rozpis zápasů jaro 2021

datum čas

utkání
hřiště
7. kolo
nehráno
8. kolo so 27. 3. 10:00 Všenorský SK/TJ Jíloviště - FK Jinočany/Zbuzany Jíloviště
9. kolo ne 4. 4. 10:00 TJ Sokol Dobřichovice - Všenorský SK/TJ Jíloviště Dobřichovice

Podle www. souteze.fotbal.cz L. Fatková
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Děkujeme za podporu v době koronaviru.
Nově je u nás i pobočka ZÁSILKOVNY
a PPL PARCEL SHOP,
kde si můžete vyzvednout svůj balíček.
Naše otevírací doba:
Po-Pá 11:00 - 15:00, 17:00 - 20:00
So- Ne 11:00 - 20:00
Tématické víkendy pokračují beze změny.
Jídlo s sebou na telefoním čísle: 724 598 005
Děkujeme,
s pozdravem tým Grill Restaurant Pod Lesem

www.grill-restaurant.cz
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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.

