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Připomeňme si, co se nám podařilo realizo-

vat za poslední rok: 

è Investiční akce, rekonstrukce,
opravy 2020 - 2021:

nDokončení rekonstrukce ulice Zahradní s do-

tací od MMR

nDokončení stavby pump tracku a workoutu

včetně lanového centra s dotací MMR na ve-

řejném sportovišti

OBEC ZA POSLEDNÍ ROK
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Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2021

Vážení spoluobčané,

toto je poslední Zvonice letošního roku a je to tedy

i příležitost, jako každoročně, popřát všem nejbliž-

ším, přátelům, kolegům a spoluobčanům šťastné

a spokojené Vánoce a hlavně pevné zdraví, osobní

spokojenost, hodně lásky a štěstí v celém příštím

roce. Jako každý rok bilancujeme, co se v obci za

poslední rok událo. Tento rok, jako minulý, byl po-

znamenaný pandemií koronaviru, která ovlivnila

život každého z nás. Věřme, že příští rok zlý sen této

nešťastné doby skončí. 

Největším úspěchem letošního roku je bezesporu dokončení wor-

koutu a pump tracku na veřejném sportovišti. Do užívání veřejnosti

předpokládáme předat oba objekty na jaře příštího roku. Hlavním

tématem letošního roku byla pak diskuse nad studií ŘSD o moder-

nizaci dálnice D4 (v úseku Jíloviště zatím I/4). O tomto záměru ŘSD

se v obci bavíme od roku 2017 a pokud se podíváte zpětně do mi-

nulých Zvonic, informoval jsem o jednotlivých variantách a návr-

zích velmi podrobně, a to celkem včetně této 11x. Největší

pozornost ale změna získala až se žádostí ŘSD o změnu územního

plánu. V této souvislosti proběhly 2 veřejné diskuse za hojné účasti

spoluobčanů, na kterých byly zástupcům ŘSD, předány návrhy na

změny a doplnění, které momentálně ŘSD zpracovává. Předpoklá-

dám, že do konce roku dostaneme upravenou studii, která bude

samozřejmě opět veřejně prezentována. Znovu jen zopakuji, že ze

strany obce zatím nebyl učiněn jediný formální krok k zahájení

změny územního plánu a není na stole nic konkrétního k projed-

návání či ke schválení.

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

30. 12. 2021 
od 19 hod.
pod fotbalovým hřištěm,

Spolupořádají hasiči Jíloviště.

ale pouze v případě, že to

vládní nařízení umožní. 

V opačném případě bude 

pořádání ohňostroje zrušeno.

Slovo starosty
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n Realizace zavedení vody

a kanalizace do oblasti 

Fr. Smolíka – IV. etapa

nÚprava okolí bývalé vo-

dárny, nové oplocení

n Zřízení bio dvora Jíloviště,

včetně pořízení štěpko-

vače

nDokončení dokumentace

pro realizaci zavedení ka-

nalizace do oblasti U Ci-

helny

n Rekonstrukce ulice Na Hájensku I s dotací Středočeského kraje

n Zřízení dvou parkovacích míst v ulici Hasičská 

n Výměna části vodovodu v havarijním stavu v prostoru Palace 

Cinema

nOprava části ulice Na Zvonici, zlepšení odtoku dešťových vod

nDokončení frézování kanalizačního potrubí při výtoku z ČOV,

které bylo prorostlé kořeny

nOprava žlabu v ulici Fr. Smolíka

nOprava zdi na hřbitově

nOprava povrchu vozovky na Všenorském mostě a v ulici do 

Všenor
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n Rozšíření obecního rozhlasu směrem k Motorestu

nDokoupení odpadkového koše na Pražské ulici a nové zábradlí s květinami před Cuk-

rárnou Stáňa

n Výměna a aktualizace map cyklostezek + jedna nová u dětského hřiště

nOprava můstku od zastávky směrem k Hiku

nÚprava záhonů vedle Lípy republiky

n Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Na Hájensku + instalace 

rozhlasu

n Proběhly opravy komunikací recyklátem, případně asfaltem:

l Na Hájensku III

l Lesní (za ulicí Na Močidlech)

l Cesta na Bučinu
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èNeinvestiční akce a ostatní
n Proběhly dvě veřejné diskuse o studii ŘSD k modernizaci dálnice D4 a byly podány návrhy

na změny a vylepšení studie na základě připomínek zastupitelů a občanů, které ŘSD v sou-

časné době zpracovává

nObec Jíloviště se stala spoluzakladatelem nového svazku obcí Mníšecka – Brdská odpadář-

ská společnost, která bude zajišťovat sběr veškerého odpadu pro obec v příštích letech

n Pořádání kulturních akcí pro seniory – zájezdy na kulturní a divadelní představení

n Podpora místních spolků, hasičů a sportovců, Okrašlovacího spolku a Lvíčat

n Ve spolupráci s paní Smutnou zřízení AlzaBoxu v obci
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è Společenské akce s podílem obce
a ostatní

nObecní bál se bohužel kvůli koronaviru nekonal

n Šerpování - loučení s prvními nastávajícími školáky

v MŠ 

n Tradiční vyvěšení Tibetské vlajky

nOslava Dětského dne ve spolupráci s Hasiči Jíloviště

nDen dětí v MŠ

n 54. ročník Závodu historických vozidel Zbraslav – 

Jíloviště
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n Vítání občánků

n Tradiční Posvícení ve spolupráci s Hasiči Jíloviště

n Proběhly volby do Parlamentu ČR

nHalloween MŠ

n Rozsvícení vánočního stromu

n Vánoční besídka v MŠ

n Slavnostní ohňostroj se nekonal

nDalší akce jednotlivých spolků, na jejichž činnost obec přispívá

n Tradiční dožínky se spanilou jízdou zemědělské techniky v obci
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èCo nás čeká v roce 2022:
n Jednání s ŘSD o budoucí podobě modernizace D4, případně

změna územního plánu

n Informace o aktuální situaci vývoje pandemie koronaviru a reali-

zace nezbytných kroků dle nařízení vlády

n Příprava demolice a výstavby Všenorského mostu

n Rekonstrukce ulice Lomená

n Stavební povolení na realizaci dalších prvků veřejného sporto-

viště 
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n Realizace projektu na zklidnění dopravy v ulici Pražská a Všenor-

ská 

n Projekční příprava na rozšíření vodovodu a kanalizace v oblasti

Na Hájensku III

n Pokračování projektu výstavby nové hasičské zbrojnice

nDokončení opravy cisterny vozu SDH

nNávrh projektu prostranství kolem Lípy republiky

nNávrh studie na úpravu okolí bývalého tábora

n Rozšíření kamerového systému Jíloviště

n Třetí účast týmu VETERÁNI JÍLOVIŠTĚ na Hrách bez hra-

nic

n Připravované a podané žádosti o dotace:

l Dvě víceúčelová hřiště s umělými povrchy na veřej-

ném sportovišti

l Vylepšení osvětlení fotbalového stadionu

l Výstavba nové hasičské zbrojnice

l Rekonstrukce ulice Lomená

l Zklidnění dopravy na Pražské a Všenorské ulici 
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n úsporných nákupů běžných výdajů porovnáváním nejvýhodněj-

ších cen

n zhodnocením prostředků obce držené v akciích

V roce 2014 jsme přebírali obec se zůstatkem na účtech 12 mil. Kč,

z toho ovšem bylo 7 mil. určeno jako spoluúčast financování obce

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

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

jako v minulém roce.

èNávrh rozpočtu obce na rok 2022
Návrh rozpočtu byl projednán statutárními zástupci obce, správ-

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

visí na Úřední desce. V době, kdy se vám dostane Zvonice do ruky,

proběhne jeho projednávání na 27. schůzi zastupitelstva dne 

15. 12. 2021.

Rozpočet je navržen jako schodkový s využitím re-

zerv z minulých období. Předpokládáme, že bu-

deme rovněž alespoň částečně úspěšní v získávání

dotací a schodek na konci roku 2022 bude výrazně

nižší. 

Příkladem může být hospodaření roku 2021, kdy

místo plánovaného schodku 10,4 mil. Kč, skončí

o cca 4 mil. lepším výsledkem, zejména díky získa-

ným dotacím.

èPredikce daňových příjmů + mnoho-
letá statistika 

V souvislosti s Covid-19 a změnou metodiky vý-

počtu RUD a tudíž se změnou struktury předpoklá-

daných příjmů si obec nechala od firmy Cityfinance

opětovně, zpracovat jejich predikci včetně mnoha-

letých statistik a výhledem na další roky.

Predikce vychází z:

nNejnovějších čísel MFČR (září 2021), se kterými

pracuje také návrh státního rozpočtu na rok

2022.

nNové vyhlášky číslo 313/2021 Sb.

nČerstvých predikcí Cityfinance a MF

V materiálu naleznete také dopady ekonomiky do

daňových příjmů tohoto roku 2021 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 i 2022.
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èRozpočet a hospodaření obce
Letošní hospodaření obce skončí v mínusu díky realizovaným

investičním akcím, ale celkově je rozpočet opět provozním sal-

dem výrazně pod celostátním průměrem a to především zá-

sluhou:

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

AKTUÁLNĚ Z RADNICE 
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: 
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Z predikce pro hospodaření Jíloviště

vyplývá letošní dodržení daňových 

příjmů. Výhled na rok 2022 - příjmy

budou vyšší o 0,7 mil. Kč proti předpo-

kladu letošního roku a na úroveň roku

2020 se dostanou příjmy zřejmě až

v roce 2023.

Jinak si udržujeme příznivé provozní

saldo – 42%. Znamená to, že nám na in-

vestice zbývá o cca 17 % víc prostředků,

než je republikový průměr. Absolutně

to dělá cca 6 mil. Kč za rok (záleží na

dotacích atd…). Pozitivní pro příjmy

obce je i zvyšující se počet trvale hlá-

šených občanů v obci, kterých je ak-

tuálně 693. 

Celkové hodnocení je -2, což zna-

mená nejlepší na stupnici od -2

(nejlepší) po +11 (nejhorší). Ana-

lýza dokládá vzorné hospodaření

obce a bude podkladem pro sesta-

vení rozpočtu na rok 2021. 

SLOVO 
STAROSTY
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èZískané dotace
Obec prochází fází proplacení tří již dříve získaných dotací.

První na rekonstrukci ulice Na Hájensku I ve výši 693 tis. Kč,

druhou na stavbu pump tracku ve výši 1,1 mil. Kč a třetí na

realizaci workoutu ve výši 1,3 mil. Kč. Celkem za letošní rok

získala nenárokové dotace ve výši: 

3,3 mil. Kč
Pro představu je to cca polovina provozního salda obce za

rok (zjednodušeně řečeno, rozdíl mezi běžnými příjmy

a běžnými výdaji, tedy prostředky, které zbývají obci po

úhradě provozu z běžných příjmů k „volnému“ rozhodo-

vání, zejména k investicím).
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èŽádost o dotaci
Podali jsme žádost o dotaci

na:

nUmělky na veřejném spor-

tovišti

n Vylepšení osvětlení fotbalo-

vého stadionu Jana Nekoly

st.

n Rekonstrukce ulice Lomená

è Stavební povolení
rozpočty

Probíhá stavební řízení a zpra-

cování rozpočtu na:

n Zklidnění dopravy na Praž-

ské a Všenorské ulici

n Zavedení kanalizace do ob-

lasti U Cihelny

è Financování obnovy vodovodů a kanalizací
VAK Beroun v souladu s uzavřenou smlouvou o provozo-

vání vodovodu a kanalizace a platnými zákony předložil

plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Plán ob-

novy byl vypracován na základě zákonné povinnosti vyplý-

vající z § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech

a kanalizacích. Toto je jeho druhá aktualizace, a to na dobu

dalších deseti let. 

Hodnota majetku byla stanovena v souladu s metodickým

pokynem číslo 14000/2020-15132-1 pro orientační ukaza-

tele výpočtu pořizovací ceny objektů do Vybraných údajů

majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány roz-

voje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy

vodovodů a kanalizací.

Vyhodnocení stavu majetku bylo odvozeno z délky život-

nosti majetku, přičemž bylo uvažováno s životnostmi uve-

denými v příloze č. 18 Vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném

znění. Finanční prostředky potřebné na obnovu majetku

v jednotlivých letech vychází z hodnoty majetku stanovené

dle pravidel a metodiky majetkové evidence, která je dále

upravena koeficienty na základě možných rizik obnovy ma-

jetku (vedení po soukromých pozemcích, dostupnost infra-

struktury, aj.).

Plán obnovy byl schválen na 26. zasedání zastupitelstva

obce.
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Ceny za vývoz BIO odpadu – viz přiložená tabulka (určuje svozová

firma)

2) Jak jsme již občany informovali, naše obec se stala členem

společnosti na svoz komunálního odpadu – Brdská odpadář-

ská společnost, která bude pro obce Mníšeckého regionu za-

jišťovat nejen svoz komunálního, ale i tříděného, bio,

nebezpečného i velkoobjemového odpadu. Společnost začne

pro jednotlivé obce zajišťovat svoz již od příštího roku. Jed-

notlivé obce, se budou do svozu zapojovat postupně v prů-

běhu roku 2022 a 2023. Jelikož obec Jíloviště má stávající

platnou smlouvu s firmou AVE, která garantuje (na rozdíl od

letošního roku) zachování cen svozu i na rok 2022. Na Zastu-

pitelstvu obce bude projednána možnost setrvání u firmy AVE

pro rok 2022 ve stejném režimu jako letos a do svozu Brdské

odpadářské společnosti bychom vstoupili od roku 2023, kdy

bude umožněn i 14-ti denní svoz. 

èVodné, stočné v roce 2022
Cena vodného a stočného je parametrem koncesní smlouvy a její

uzavření bylo podmínkou udělení dotace MŽP na rekonstrukci

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

ního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury, pro-

tože to byl závazný parametr nabídky.

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

ale i zvýšením indexů vyhlašovaných Českým statistickým úřadem

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

myslových výrobců, index cen stavebních děl pitné a odpadní

vody), které ovlivňují kalkulované položky. 

Není také možné snížení smluvně domluveného nájemného podle

Zásad Cenotvorby OPŽP, nájemné lze pouze navýšit. 
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è Svoz komunálního odpadu v roce 2022 a poplatky
V souvislosti se svozem komunálního odpadu na příští rok jsou zde

2 zásadní změny:

1) Na základě změny zákona o odpadech od 1. 1. 2021 byla naše

obec, stejně jako všechny obce v ČR, nucena přistoupit na přijetí

nové Obecně závazné vyhlášky ( OZV) o místním poplatku za

obecní systém odpadového hospodářství, kdy už bohužel ne-

bude možné vybírat poplatek na základě vlastnictví nemovitostí,

ale opět dle trvalého pobytu, jako to bylo naposledy v roce 2019. 

Znamená to, že poplatek za svoz odpadu bude platit:

n každý občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obci 

n každý majitel nemovitosti, která je využívána k trvalému bydlení,

pokud nemá v obci trvalý pobyt

n každý majitel nemovitosti určené k rekreaci (chata)

O aktuální výši poplatku vás budeme informovat po schválení v za-

stupitelstvu. Zastupitelstvo si uvědomuje, že zejména pro víceč-

lenné rodiny, bude znovuzavedení systému poplatku na občana,

znamenat nárůst nákladů, a proto navrhnu zastupitelstvu, aby se

obec spolupodílela na úhradě nákladů na svoz odpadu a poplatek

pro občany by tím pádem mohl být nižší než povolená částka

1200, Kč. Ani tato částka by totiž nepokryla náklady na svoz, které

jsou ročně cca 1 mil. Kč.
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Cena vodného a stočného

stoupne z 84,33 na 87,29, což

je nárůst o 3,4 % proti roku

21, ale proti roku 20 jen 

o 1,3 %, současně se zvýše-

ním nájmu pro obec o 6,7 %.

Loňské snížení bylo díky sní-

žení sazby DPH z 15 % na 

10 %, klesne o 2,1 %. Na ná-

jemném zaplatí VAK Beroun

obci o 41 tis. více oproti minu-

lému roku. 

Cena vodného a stočného

pro rok 2022 tedy je:

87,29 Kč za m3, včetně DPH. 

èPříprava výstavby nového a demolice stávají-
cího Všenorského mostu

V souvislosti s žádostí o stanovisko k dokumentaci k územnímu

rozhodnutí o demolici a výstavbě nového Všenorského mostu,

obec podala v této souvislosti následující požadavky:

1. Obec požaduje zřízení provizorní lávky pro pěší obyvatele části

Hájensko a Fr. Smolíka k zajištění dostupnosti centra obce, a to

po celou dobu realizace až do zprovoznění nového mostu

2. V případě, že nebude možné lávku provést, pak Obec požaduje

zajištění bezpečného přístupu pro pěší z oblasti Hájenska

a Fr. Smolíka k autobusovým zastávkám 318 (Trnová) – ná-

hrada za nedostupnost zastávek U mostu; 317, 321 – hlavní

silnice a 318 Jíloviště (centrum obce). Investor mostu na své

náklady zajistí provizorní veřejné osvětlení a bezpečnou

schůdnost (dostatečně široký a bezpečný průchod a povrch)

tras mezi Hájenskem a Fr. Smolíka a těmito autobusovými

zastávkami (viz mapa). Veškeré náklady na provoz osvětlení

a údržbu cest ponese investor mostu po celou dobu realizace. 

3. Úplné uzávěry silnice I/4 resp. D4 budou načasovány: jízdní

pruhy směr Příbram – sobota 12,00 – neděle 18,00 jízdní pruhy

směr Praha na dobu sobota 12,00- neděle 12,00.

Všichni občané Jíloviště se mohou s aktuální projektovou do-

kumentací k územnímu rozhodnutí seznámit na Obecním

úřadě Jíloviště.

cena VS průměrná nájem
(Kč/m3 včetně DPH) cena v ČR (tis. Kč)

2020 86,17 87,34 581
2021 84,33 91,31 610
2022 87,29 95,37 651
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Informace z obce
èProběhly volby do Parlamentu ČR
Proběhly důležité volby do Par-

lamentu ČR s výsledkem – viz

dole. Volební účast ve volbách

byla v obci Jílovišti vyšší než ce-

lostátní průměr (65,4 %) a do-

sáhla 75,84 % a koaliční strany,

které nyní sestavují novou

vládu, získaly v Jílovišti přes 50

% hlasů. 

Rád bych tímto poděkoval všem

členům volební komise, která

pracovala velmi dobře a po-

zorně, byla vstřícná a nápo-

mocná občanům – voličům,

správně a včas spočítala vý-

sledky voleb a mají ode mě 1 s *.

èKotlíková dotace
Středočeský kraj zahájil na svých webových stránkách dotazníkové

šetření k průzkumu zájmu o 4. výzvu kotlíkových dotací, která bude

určena především pro nízkopříjmové domácnosti se zájmem vý-

měny starého kotle na tuhá

paliva s ručním přikládáním

1. a 2. emisní třídy za nový

zdroj vytápění - kotel na bio-

masu, tepelné čerpadlo, nebo

plynový kondenzační kotel. Zde

najdete další informace, včetně

nejběžnějších otázek a odpo-

vědí.

èOpravená lávka smě-
rem k Hiku

Opravili jsme lávku od zastávky

autobusů směrem k Hiku.
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SLOVO STAROSTY

èNové oplocení kolem bývalé vodárny
Byla provedena náhrada starého plotu okolo bývalé vodárny

novým spolu se zmenšením oplocené plochy ve prospěch prostoru

kolem Lípy republiky, který se plánuje jako přirozené centrum

obce. 

èProvozní doba OÚ o Vánocích 2021 
Oznamujeme aktuální provozní dobu obecního úřadu o Vánocích

2021:

23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 - zavřeno

3. 1. 2022 - otevřeno – běžný režim

èProvozní doba MŠ a Pošty Partner o Vánocích
2021

Dovolujeme si upozornit občany a rodiče na uzavření MŠ Jíloviště

v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2021 do 2.1.2022 Prvním

dnem otevření po Novém roce bude 3.1.2022

Pošta Partner bude otevřena v obvyklou otevírací dobu.

Služby CZECH POINT na Poště Partner budou ukončeny ve středu

29. 12. 2021 v 18.00 hod

èProběhlo rozsvícení vánočního stromu v Jílovišti
Letos jsme 28. 11. 2021, na 1.adventní neděli, rozsvítili tradiční 

vánoční strom u hasičské zbrojnice. Poděkování patří Hasičům 

Jíloviště za nazdobení stromu a jeho rozsvícení a kolektivu MŠ za

krásné vánoční pásmo.

èObecní bál VII.
Obecní úřad si vám s potěšením dovoluje oznámit a zároveň vás

i srdečně pozvat na již 7. obecní bál Jíloviště, který se, pevně vě-

říme, bude konat

12. 2. 2022 v Res-

tauraci Tři Bratři.

Vstupenky budou

v předprodeji na

obecním úřadě

během ledna

2022. Můžete

očekávat hudbu

k tanci i k posle-

chu, předtančení

a jako tradičně

bohatou tom-

bolu.



Zvlaštní přání
Chtěl bych na tomto místě osobně

popřát panu Františku Andresovi

k jeho životnímu jubileu a poděko-

vat mu za jeho obětavou a příklad-

nou práci pro naši obec a její občany.

Prosba na závěr roku

èProsíme 
občany, aby

omezili používání zábav-

né 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.

Vážení spoluobčané, přeji Vám ještě jednou šťastné prožití vánoč-

ních 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 rov-

něž 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 oh-

ňostroji dne 30. 12. 2021 od 19 hod. na fotbalovém hřišti. Ke ko-

nání 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
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èDěti z MŠ navštívily v maskách OÚ
Děti a jejich paní učitelky z MŠ v rámci Halloweenu dorazily na

obecní úřad a řádně nás vyděsily…

Pro jistotu jsme je podarovali pamlskem a popřáli další strašidelnou

pouť obcí…

èVýpadky proudu
V poslední době se množí výpadky proudu v Jílovišti, většinou spo-

jené se silným větrem. Firma ČEZ provozuje webové stránky:

www.bezstavy.cz

Na těchto stránkách jednak zjistíte, zda je na vaší adrese hlášena

nějaká porucha a zároveň můžete poruchu nahlásit - zadáte svoji

adresu, důvod, popis poruchy a svoje telefonní číslo, na které

vám přijde oznámení o odstranění poruchy. Velmi užitečné

a praktické J.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
Výlet do Mníšku po Brdy

Několik dní před termínem zájezdu do Mníšku pod Brdy nabídla

Městská část Prahy 5 – Lipence volná místa našemu OÚ. Bylo málo

času na shánění zájemců, ale podařilo se, že ve středu 29. září 2021

nastoupilo po 9:00 hodině ráno 13 důchodkyň z Jíloviště do luxus-

ního autobusu, který nás zavezl na parkoviště před mníšeckým

zámkem. Hned při nástupu jsme dostali od jedné z pořadatelek zá-

jezdu I. Slabochové z Lipenců malou lahvičku Dobré vody, aby

nebyl zanedbán pitný režim.

Účastníci, kteří zaplnili všechna místa v autobusu, byli rozděleni do

dvou skupin. Každá pak se svou průvodkyní prošla oba zámecké

prohlídkové okruhy. 

V prvním jsme si prohlédli reprezentativní salony. V jednom z nich

je možnost svatebního obřadu. Okruhy na sebe navazovaly a my

jsme přešli do soukromých pokojů. Tam nás pobavily některé věci

denní potřeby, poplatné své době. Celá prohlídka trvala asi 1 hodinu.

Při krátkém odpočinku na nádvoří zámku si někdo vzpomněl na vý-

stavku „barbín“ v dobových kostýmech, která byla zpřístupněna při

jednom koncertu na zámku. Vedoucí zájezdu z Lipenců, místosta-

rostka Mč Praha 5 – Lipence I. Źáková domluvila otevření expozice

a průvodkyně zámku nám ochotně poskytla i zajímavý komentář.

Pak jsme již sestoupili k Hostinci U Káji Maříka, který je hned pod

zámkem. Byl zde objednán oběd. Mohli jsme si vybírat ze dvou jídel

– svíčkové s knedlíkem a kuřecího řízku s bramborem. Bylo to velmi

přátelské posezení, účastníci se mezi sebou znali a také mezi ob-

sluhujícími se objevila známá jílovišťská tvář Mirka Hrubého.

Po obědě byl volný program – nákupy, posezení v cukrárně apod.

Mnoho účastníků využilo „jílovišťský příspěvek“ do programu zá-

jezdu – komentovanou prohlídku kostela sv. Václava na náměstí.

Spokojeni jsme se vrátili domů. Děkujeme obci za poskytnutý pří-

spěvek. Tak pro nás byla cena zájezdu stejná s lipeneckými občany.

L. Fatková

Kultura za 100,- Kč
Divadelní společnost „Jedeme k vám“

sehrála v sobotu 6. listopadu 2021 od

19:00 hodin v sále Restaurace Tři Bratři,

představení „vévévé.československo.cs“.

Čtyři herci nabídli nápadité zpracování

období 100leté historie naší republiky. Od rozpadu Rakousko-

Uherské monarchie a vzniku samostatného Československa přes

období padesátých let, normalizace a socialismu. Vyvrcholením

a zakončením bylo připomenutí Sametové revoluce.

Autorka scénáře, výpravy, textů a výběru písní Martina Kotrčová,

která si v představení i s velkou chutí, stejně jako ostatní herci, za-

hrála, naplnila na 100% slova z nabídky repertoáru divadla: „Hra

měla děj, informace, dynamiku i interakci s diváky. Jen škoda, že

jich přišlo tak málo.“ Další představení, milí čtenáři Zvonice, určitě

nevynechejte!

Snad ta další, která byla nabízena na

webových stránkách Restaurace Tři

Bratři - 17. 11. 2021 - Večer s živou mu-

zikou 2MOFOS nebo koncert praž-

ského akustického folk-rockového

kvarteta Aleš Pokorný a hosté dne 

4. 12. 2021, se uskutečnila a setkala

s větším zájmem jílovišťských občanů.

L. Fatková
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Otevírací doba 
restauračních zařízení v Jílovišti během vánočních svátků 2021

(poznámka – samozřejmě, že za předpokladu, že nebudou zavedena vládní opatření, která to změní) 

Palace Cinema

od 23. 12. do 31. 12. 2021 – zavřeno
1. 1. a 2. 1. 2022 – zavřeno
od 3. 1. 2022 – otevřeno 

Cukrárna Stáňa

23. 12. 2021 – otevřeno
24. 12. – 26. 12. 2021 – zavřeno
27. 12. – 30. 12. 2021 – otevřeno
31. 12. 2021 – otevřeno do 12 hod.
1. 1. 2022 – zavřeno
od 2. 1. 2022 – běžný provoz

Pod Lesem

23. 12. 2021 – otevřeno
24. 12. 2021 – otevřeno do 15 hod.
25. 12. – 29. 12. 2021 –  otevřeno
30. 12. 2021 – otevřeno
31. 12. 2021 – otevřeno, 

prodloužená otevírací doba,
La bomba, Latino party

1. 1. 2022 – otevřeno, 
Novoroční přípitek zdarma

od 2. 1. 2022 – běžný provoz

Motorest

23. 12. 2021 – otevřeno
24. – 26. 12. 2021 – zavřeno
27. 12. 2021 – 2. 1. 2022 – otevřeno, 

včetně Silvestra 
– prodloužená otevírací doba 

Potraviny       Běžný provoz po celou dobu

Tři Bratři

23. 12. – 26. 12. 2021 – zavřeno
27. - 30. 12. 2021 – otevřeno
31. 12. 2021 – dle rezervací
1. 1. 2022 – otevřeno
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PŘÍLOHY
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PŘÍLOHY
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Turistický oddíl

PF 2022

TOM Lvíčata Jíloviště přejí uspěšný pochod rokem 2022.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Podzim začal v naší školce divadelním představe-

ním. Hned v úterý 5. 10. 2021 k nám přijelo Tradiční

loutkové divadlo Zvoneček s pohádkou o Červené

Karkulce. Herci ji hráli s maňásky, které si děti mohly

po představení prohlédnout

To nás ještě čekají další zážitky – Mikuláš, čert a anděl

a vánoční besídka.

Za kolektiv MŠ Jíloviště přejeme všem také krásné zá-

žitky s koncem roku, děkujeme těm, co nám pomáhají,

a do nového roku přejeme hodně štěstí a hlavně zdraví.

Hana Mašková, ředitelka MŠ Jíloviště

Mateřská škola Jíloviště 

Následoval Haloween, kdy jsme v maskách navští-

vili obecní úřad a„vykoledovali si“ nějaké sladkosti.

Docházka byla v této době slabá, ale pilně jsme na-

cvičovali pásmo k vystoupení u hasičské zbrojnice

při rozsvícení vánočního stromu.

O 1. adventní neděli 28. 11. 2021 jsme se sešli v po-

třebném počtu a každý měl svou úlohu v moc pěkném programu

o betlému. Bez rekvizit se vystoupení neobešlo. Ze školkových sta-

vebnicových kostek byl postaven betlém i se světýlky. A to už zněla

píseň: „ Šel Josef s Marii…….“, pak přišli pasáčkové s vlastnoručně

vyrobenými ovečkami a následovaly další vánoční koledy a písně

i postavy patřící k betlému včetně tří králů. 

Písničky jsme s dětmi nahráli a nazpívali ve školce, aby jejich hlásky

nezanikly v ohromném davu přihlížejících. Fotoaparáty cvakaly

a děti ani pro tlačenici kolem nich nebylo vidět.

Do konce roku zbývá ještě několik týdnů a nám vlastně končí za-

čátkem vánočních prázdnin, to je 23. 12. 2021. Do školky se vrátíme

opět 3. ledna 2022.

In
ze

rc
e



8. vycházka s cílem – Horní Mokropsy 
(první historická zmínka r. 1088)

K našim západním sousedům jsme se vydaly (opět jen ženy) v úterý

9. listopadu 2021. Odchod od kapličky – zvoničky sv. Floriána byl

o půl hodiny dříve než jindy, v 13.00 hodin, vzhledem ke změně

letního času na zimní. Z Pražské ulice jsme zahnuly u kapličky do

ulice Příjezdní a obecní cestou Za Cihelnou jsme došli k odpočívce

nad hřbitovem. Kdo neviděl nový rozcestník od Fr. Andrese, mohl

si ho prohlédnout. Také tu na nás čekaly další tři účastnice, které

doplnily celkový počet na 13 žen. Vydaly jsme se po zelené turis-

tické značce. 

Z cesty krajem lesa, jsme zhlédly také dřevěný kříž, vztyčený Přáteli

od lípy a pípy na jaře letošního roku.

Na Hlinkovsku je také „geologický

poklad“ (poznatek z geologické vy-

cházky Filipa Stehlíka ze dne 17. 10.

2021, pořádané všenorskou knihov-

nou) - nejvýchodnější výskyt hlu-

bošského slepence. To jsme již stály

u poměrné prudkého klesání, které

jsme zvládaly „od stromu, ke

stromu“. Ani další část „turistické

cesty“ nebyla příliš pohodlná.

V dolní části jsme přelézaly popadalé stromy a i v závěru se cesta

jevila jako málo používaná. 

Do Horních Mokropes jsme

vstoupily ulicí V Chaloup-

kách, kde je na plotě domku

č 521 pamětní deska, která

připomíná zdejší pobyt vý-

znamné ruské emigrantské

básnířky 20. století Mariny

Cvetajevové, která v letních

měsících 1927 pobývala i na

Jílovišti, v domku paní Záho-

rové č. p. 8. u obecní studny

v nynější Lipové ulici.

Z mírného kopečka, jsme

sešly přímo ke kostelu sv.

Václava. 

Od Marcelky Šmídové jsme se dozvěděly, že zde byli oddáni její

prarodiče Emilie a Vavřinec Daňhelkovi. Tady na nás čekala všenor-

ská knihovnice a kronikářka Mgr. Alena Sahánková, která zajistila

program na další část vycházky. Přidalo se k nám i několik všenor-

ských občanů a vstoupili jsme do kostela sv. Václava. Mgr. A. Sa-

hánková nejprve pohovořila krátce o historii zdejší školy, která stojí

hned u kostela a obě budovy jsou propojeny společnými udá-

lostmi. 

Manželé Charvátovi nás seznámili

s historií kostela i současným vybave-

ním. Původní kostel v Horních Mo-

kropsech (v roce 1951 byly obce Horní

Mokropsy a Všenory sloučeny pod ná-

zvem Všenory) byl postaven v první

polovině 14. století v románském

slohu. Do současné podoby barok-

ního, na půdorys kříže, byl přestavěn

v roce 1732. V původně barokové,

nyní novorománské věži, se roku 1850

našly plány gotického kostela zbra-

slavského. Je to trochu záhada. Inte-

riér kostela má pochopitelně také

svou historii i své zajímavosti. Jednou z nich je tzv. "Oltář horno-

mokropeský" - na dřevě malo-

vaný obraz složený ze tří dílů

z pozdně gotické archy Mari-

ánského oltáře z počátku 16.

století. V současné době je však

umístěn v depozitáři Pražského

arcibiskupství. 

Kamenná socha sv. Václava se nachází v průčelí chrámu ve vý-

klenku barokního štítu. Sv. Václav je vyobrazen i na hlavním oltář-

ním plátně a na štukaturách v rozích kostelní lodi. Interiér kostela

v dnešní podobě vznikal postupně především v 70. letech minu-

lého století, kdy byly provedeny různé úpravy v duchu II. Vatikán-

ského koncilu. Svou historii mají i chrámové zvony. Dnes má kostel

zvony tři. Nejstarší z nich – Panna Maria z roku 1707, vážící 100 kg

zbyl ze tří původních, z nichž Němci za okupace dva zrekvírovali.

Dva novější - Václav (230 kg) a menší (55 kg), zasvěcený Svatým

ochráncům naší vlasti, byly zakoupeny a instalovány v roce 1982

při 250. výročí kostela a vysvěceny téhož roku kardinálem Fran-

tiškem Tomáškem. Rozezvučely se poprvé při slavnostní boho-

službě na svátek sv. Václava 28. září 1982.

28

ZVONICE

Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2021

Okrašlovací spolek
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Neodmyslitelná součást chrámu - varhany byly postaveny v roce

1892. Ke kostelu patří starý hřbitov obehnaný architektonicky ne-

dílnou součástí - zdí z roku 1814. Starý hřbitov sloužil i majitelům

všenorského statku, o čemž svědčí empírová hrobka Kristenů

z roku 1837.

I my jsme měli možnost slyšet zvony, které jsou nyní spouštěny

elektronicky. 

A kdo je chtěl vidět, mohl vystoupat po strmých schodech až do

věže kostela. Všenorští jsou na ně pyšní. Kostel patří pod římskoka-

tolickou farnost Řevnice. Bohoslužby jsou vždy v neděli ráno

a někdy i v pátek večer. Konají se zde i vánoční setkání.

V kostele začala být trochu zima a tak jsme se rádi zahřáli výstupem

do ulice Na Kobylce, kde nás již čekal Mgr. Jan Mejstřík, zakladatel

a tvůrce arboreta. 

Z wn arboretum - všenory:cz 

„Myšlenka založit arboretum na nevyužitých loukách vlastníka vznikla

v roce 2011. Bylo sem dovezeno cca 250 tun sliveneckého lomového

kamene, byly vybudovány cesty, rozvedena závlaha a postavena pro-

vozní budova. Výsadba rostlin probíhala za pomoci rodiny a přátel

vlastníka. Arboretum ve Všenorech se rozkládá na severně orientova-

ném svahu na ploše 2,5 hektarů. Je zde asi 2 500 různých druhů a kul-

tivarů dřevin v různých barvách a tvarech – tisy, túje, smrky, duby,

buky, cypřiše, modříny, borovice, břízy, douglasky, jedle a jinany.“

Překrásné místo všechny okouzlilo nejen vegetací, polohou a uspo-

řádáním, ale i zajímavým výkla-

dem Mgr. J. Mejstříka - např.

nasazené ryby v jezírku se staly

kořistí opeřených nebo čtyřno-

hých dravců nebo, že místo

u skleníku s tropickými rostli-

nami si vybrali jedni snoubenci

k svatebnímu obřadu.

Začalo se již šeřit, když jsme se

vydaly k nedalekému lesu na

zpáteční cestu do Jíloviště.

Zprvu trochu strmější stoupání nás brzy vyvedlo k dřevěné soše

Diany, odkud jsme již za jasného měsíčního svitu došly až do Ba-

xovy ulice. Věrný účastník našich vycházek, fenečka Eira, statečně

zaháněla štěkotem těsně před prvními domy nějakou zvěř od

cesty. Za tmy jsme se rozcházely do svých domovů. Ve wikipedii

jsem našla další pojítka sousední obce s Jílovištěm, kromě zmiňo-

vané svatby Daňhelkových.

V Horních Mokropsech se narodila Blanka Vikusová, česká herečka,

jedna ze zakládajících členů Divadla S. K. Neumanna, dnes Divadla

pod Palmovkou, která bydlela na Jílovišti v č. p. 19. Žil zde krátce

i další náš občan, pan Zdeněk Mašita († 2020), automobilový zá-

vodník, který měl v oblibě značku Saab. I Mgr. J. Mejstřík má příbu-

zenské vztahy s jílovišťskou rodinou Mejstříků. 

Neopomenutelná je spolupráce našich fotbalových klubů TJ Jílo-

viště a Všenorský SK. Od podzimu roku 2019 přihlašují do mládež-

nických soutěží FAĆR spojené týmy. Chlapcí z obou obcí hrají

společně. Na všenorském trávníku je obětavě trénuje a na zápa-

sech trpělivě podporuje jejich trenér, pan Petr Hanžlík, který pro

ně organizuje i letní soustředění.

Nejnovější je pomoc všenorského spolku „Na jedné vlně“. O tom již

článek uvedený dále.
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Sousedské „zimní“ setkání u Diany
Na výše popsané vycházce jsme se domluvili, že se setkáme se vše-

norskými občany na svátek Diany 4. ledna 2022 mezi 14:00 a 15:00

hodinou u její sochy Na Podstádí. (upřesnění bude včas oznámeno

na webu a FB obce). 

Ve Všenorech je socha bohyně lovu a Měsíce, ochránkyně lesů a di-

voké zvěře nazývána podle řecké mytologie Artemis.

Připravujeme malý program, ohníček i občerstvení. Snad se vydaří

počasí a nezmaří ho ani vládní nařízení v protikovidových opatře-

ních.

Zakrytí studánky u malované hájovny
Na článek ve Zvonici č. 4/2021 z červnové vycházky kolem Cukráku

reagovali členové spolku „Na jedné vlně „ ze Všenor. Zaujala je

zmínka o již dlouholetém záměru Okrašlovacího spolku obce Jílo-

viště (od roku 2017), ochránit studánku od spadaného listí a jeh-

ličí.

Zástupce spolku, pan Martin Lánský, navštívil po delší emailové 

komunikaci schůzku členů Okrašlovacího spolku obce Jíloviště 

19. 10. 2021 a nabídl konkrétní řešení a pomoc.

V listopadu byla stříška vyrobená panem J. Bímem ze Všenor členy

spolku „Na jedné vlně“ postavena.

Spolek pracuje asi 3 roky, členové se podíleli na výsadbě více než

3 000 nových stromků ve spolupráci s Lesy Jíloviště, v létě pečovali

o květinové truhlíky na Poberouní, likvidují černé skládky a věnují

se mnoha dalším aktivitám – zamykání řeky Berounky s plavbou

lodí apod.

18. 12. 2021 v 18:00 hodin – se uskuteční adventní setkání u Glori-

etu ve Všenorech s vánočním zpíváním. Srdečně jsou zváni i ob-

čané Jíloviště.

Do příštího roku byla navržena i další vylepšení tohoto místa. Moc

děkujeme za spolupráci. 

Klubíčko
vzniklo z potřeby setkávání ro-

dičů a dětí předškolního věku

v době, kdy v Jílovišti nebyla ma-

teřská škola. Organizovalo pro

děti nejrůznější akce. Jeho zakla-

datelkám již děti odrůstají ze

školních lavic a s otevřením MŠ Jí-

loviště mnoho potřeb zmizelo.

Přesto některé akce přetrvávají.

Např. „Zdobení vánočního

stromku“ u zvoničky-kapličky sv.

Floriána.

Bohoslužby v prosinci
P. Jan Dlouhý z Římskokatolické farnosti v Mníšku pod Brdy bude

celebrovat mši svatou v kapličce-zvoničce sv. Floriána v sobotu 

18. prosince 2021 od 18:00 hodin.

K evangelické bohoslužbě - „půlnoční“, s vánočními zpěvy Hvozd-

nického smíšeného sboru v kapličce - zvoničce sv. Floriána přijede

Mgr. Vendula Glancová z Husova domu ve Hvozdnici 24. prosince

2021 v 23:30 hodin.

Původní stav stu-
dánky červen 2021

a nyní listopad 2021

Okrašlovací spolek obce Jíloviště
přeje všem spoluobčanům
a čtenářům Zvonice pokojné
vánoční svátky 
a klidný, šťastný
nový rok 2022!

Děkujeme všem našim 
příznivcům za podporu
a účast na našich akcích
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TJ JÍLOVIŠTĚ

TJ JÍLOVIŠTĚ

Po podzimním kole soutěže je náš A tým mezi 16 kluby na 7. místě.

Ve své skupině zakončili podzimní část soutěže nejmladší hráči na
posledním 10 místě tabulky. Vedoucí místo má FK Slavoj Řevnice.

Podle výsledků soutěží FAČR a fotbal.jiloviste.cz, Fatková

I B tým TJJ obsadil v podzimním kole soutěže 7. místo mezi 14 týmy.

TJJ A tým - Středočeský kraj 1. A třída, skupina A

Okresní přebor mladších žáků - skupina B

TJJ B tým – Praha-západ III. třída, skupina A

den čas utkání hřiště výsledek
9. kolo ne 26. 9. 10:30 TJ Kovohutě Podlesí - TJJ Podlesí 1 : 0 (1:0)
15. kolo út 28. 9. 16:30 TJ Sokol Sedlec- Prčice - TJJ Sedlec-Prčice 1 : 2 (1:0)
10. kolo so 2. 10. 16:00 TJJ - TJ Sokol Nové Strašecí Jíloviště 3 : 4 (0:3)
11. kolo so 9. 10. 16:00 SK Votice - TJJ Votice 2 : 1 (2:1)
12. kolo so 16. 10. 15:30 TJJ - FK Olympie Zdice Jíloviště 4 : 2 (2:0)
13. kolo so 23. 10. 15:30 SK Chlumec - TJJ Chlumec 1 : 1 (0:0)
14. kolo so 30. 10. 14:00 TJJ - FC Čechie Velká Dobrá Jíloviště 5 : 1 (2:1)
1. kolo so 6. 11. 14:00 TJJ - SK Baník Libušín Jíloviště 7 : 2 (5:2)
2. kolo ne 14. 11. 10:15 SK Rakovník "B" - TJJ Rakovník 0 : 0 (0:0)

den čas utkání hřiště výsledek
6. kolo pá 24. 9. 19:00 TJ Jíloviště B - FC Jílové B Jíloviště 6 : 3 (0:1)
7. kolo ne 3. 10. 16:00 TJ Viktoria Vestec - TJ Jíloviště B Vestec 4 : 3 (2:3)
8. kolo pá 8. 10. 19:00 TJ Jíloviště B - TJ Slavoj Davle Jíloviště 4 : 1 (0:1)
9. kolo so 16. 10. 15:30 SK Černošice - TJ Jíloviště B Černošice 3 : 2 (1:1)
10. kolo pá 22. 10. 19:00 TJ Jíloviště B - SK Vrané nad Vltavou Jíloviště 2 : 7 (0:3)
11. kolo so 30. 10. 14:00 TJ Okrouhlo - TJ Jíloviště B Okrouhlo 8 : 1 (5:0)
12. kolo pá 5. 11. 19:00 TJ Jíloviště B - SK Pikovice Jíloviště 12 : 3 (7:0)
13. kolo so 13.11. 13:30 TJ Krňany - TJ Jíloviště B Krňany 3 : 4 (2:1) 

Dorostenci Všenorského SK/TJJ, věkově spíše starší žáci, se umístili
v podzimním kole soutěže na předposledním 12. místě. Tabulku
vedou hráči TJ Sokol Tuchoměřice.
V 7. kole skóroval v 72´zápasu hráč z Jíloviště Hynek Bureš.

Praha – západ - Okresní přebor dorostu 

den čas utkání hřiště výsledek
5. kolo ne 26. 9. 10:30 Všenorský SK/TJJ Všenory 0 : 12 (0:8)

- TJ Slovan Hradištko
13. kolo út 28.9. 16:30 TJ Sokol Tuchoměřice Tuchoměřice 14 : 2 (9:1)

- Všenorský SK/TJJ
6. kolo so 2. 10. 10:15 TJ Sokol Č. Újezd B Červený Újezd 5 : 1 (3:0)

- Všenorský SK/TJJ
7. kolo ne 10. 10. 10:30 Všenorský SK/TJJ Všenory 1 : 3(0:2)

- Spartak Žebrák/Komárov
8. kolo so 16. 10. 10:15 SK Kazín - Všenorský SK/TJJ Kazín 15 : 0 (9:0) 
9. kolo zápas nerozepsán --------------
10. kolo ne 31. 10. 10:00 FK Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy 11 : 2 (5:0)

- Všenorský SK/TJJ
11. kolo ne. 7. 11. 10:30 Všenorský SK/TJJ Všenory 3 : 2 (2:1)

- FK Slavoj Řevnice
12. kolo ne 14. 11. 10:30 Všenorský SK/TJJ Všenory 1 : 7 (1:4)

- FK Dobříč/SK Nučice

den čas utkání hřiště výsledek
4. kolo ne 26: 9. 14:00 TJ Sokol Dobřichovice Dobřichovice 33 : 0 (17:0) 

- Všenorský SK/TJJ
5. kolo so 2. 10. 10:00 Všenorský SK/TJJ Jíloviště 1 : 15 (1:7) 

- FK Slavoj Řevnice
6. kolo ne 10. 10. 14:00 FK Jinočany/FK Zbuzany Jinočany 21 : 0 (11:0)

- Všenorský SK/TJJ 
7. kolo so 16. 10. 10:00 Všenorský SK/TJJ Jíloviště 0 : 15 (0:6) 

- FKDobříč/SK Nučice
8. kolo so 23. 10. 10:00 SK Kazín B - Všenorský SK/TJJ Kazín 5 : 7 (3:5) 
9. kolo so 30. 10. 10:00 Všenorský SK/TJJ Jíloviště přeloženo 

- SK Slavia Drahelčice

Fotografie z posledního utkání A týmu TJJ s SK Rakovník B.
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Vážení čtenáři Zvonice, léto nám rychle uteklo a přišel podzim

a s ním se nám vždy pojí drakiáda a sázení lípy.

Letos jsme sázeli již čtvrtou lípu, domluvili jsme se na datu 23. 10.

2021 a nemohli jsme udělat lépe. 

Počasí nám víc než přálo! Od rána probíhaly přípravy – navézt vše

potřebné k lípám, přichystat vše k sázení a usazení sochy. Sraz jsme

měli na 14 hod. u lípy (lip), přeci jen už jsou dny kratší, tak abychom

si akci náležitě užili.

Hned po 14 hod. bylo ve vzduchu několik draků, pro-

tože počasí k tomu bylo jako stvořené, ač bylo jen 11

st., celé odpoledne svítilo sluníčko a vítr k pouštění

draků byl optimální.

PŘÁTELÉ OD LÍPY A PÍPY
Draky nepouštěly jen děti, ale viděli jsme pobíhat i jejich dopro-

vody: maminky, tatínky, ale i babičky a dědečky. 

Pak přišel čas na sázení již čtvrté lípy, nemohl chybět vzkaz budou-

cím generacím, také jsme přidali naše články ze Zvonice. Kdo chtěl,

přidal ruce k dílu, a tak se mohl podílet na samotném sázení. 

A nebyl by to Fanda, kdyby zase něco nevyrobil pro ostatní jen tak

pro radost. Takže po zasazení a zalití lípy, se muži vrhli na usazení

dřevěné sochy, kterou Fanda vyrobil. Sochu krásně doplňuje ma-

lovaný kamínek, znázorňující naše Jíloviště. Kamínek namalovala

Ema Kovaříková a moc se jí povedl! Sami se můžete přesvědčit.

Posledním prvkem, který v sobotu u lip našel nové místo je štítek

s nápisem „zde možná seděl Jára Cimrman“ který jsme umístnili na

spodní lavičku k naší první lípě z r. 2018 (štítek byl darem od náv-

štěvnice místa u lip, neboť jí toto místo připomíná cimrmanovskou

atmosféru).

Když už byla „práce“ hotova, měly děti ještě milou povinnost vy-

pustit holubice míru (živé holubice ze statku Fandy Andrese)

Dětem se pouštění holubic moc líbilo, jen holubicím se moc ne-

chtělo letět pryč, tak jsme to všichni brali jako dobré znamení, že

s námi Mír zůstane. 

Jelikož jsme počítali i s variantou bezvětří, připravila Lucka Kovaří-

ková pro děti různé soutěže, takže se děti skutečně „vyřádily“ Pro

děti byly připraveny sladké odměny a památeční diplomy. Navečer

ještě přijel pan Ota Bareš s koňskou bryčkou a nejen děti ale i do-

spěláky provezl.
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PŘÁTELÉ OD LÍPY A PÍPY

Samozřejmě, že přijeli lípáci ze všech koutů republiky, Liberec, Tr-

nová, Klínec, Čísovice a Čisovická odnož, mezi kterou patří i Honza

Bartončík, který přivezl kytaru a dokud mu nezačaly mrznout prsty

ke strunám, tak nám hrál, a kolektivně se zpívalo.

Den jsme si zkrátka užili jak se sluší a patří, hlad samozřejmě také

nebyl, opět bylo to, co kdo co z lípáků přinesl: slané listové šneky,

klobásky, karbanátky, pečené sýry, škvarkové placky, sladké mufiny.

A nebylo jen studené jídlo, ale k našim potřebám máme i vyrobený

gril – udírnu, takže byly i buřty z udírny a lávový gril jsme využili na

ohřívání gulášové polévky.

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do příprav, i všem účast-

níkům, pro které akce děláme. Opět nás mile překvapil velký zájem

lidí o naše akce, ač nebyla drakiáda veřejně prezentována, lidé si

informace o konání řekli mezi sebou.

Moc děkujeme Tondovi Cvrčkovi za to, že nám věnoval lípu (již 

čtvrtou) a největší poděkování patří Fandovi Andresovi, že i přes

své pracovní vytížení vyrobí vždy něco pro radost druhým!

V listopadu jsme měli v plánu ještě jednu akci, a to

konkrétně Vánoční výlet se Špamourem, který

měl proběhnout 27. 11. 2021 na první advent.

Všichni jsme věřili, že po roční pauze opět navá-

žeme na tolik oblíbené vánoční výlety. A třebaže

nám žádné vládní nařízení nezakázalo zájezd

uspořádat, s ohledem na vyvíjející se epidemiolo-

gickou situaci, jsme se rozhodli preventivně výlet

zrušit. Navíc opatření, kterým bychom se nevyh-

nuli, se k našim akcím nehodí a nepřispěla by

k pohodové atmosféře zájezdu, o kterou nám jde

především.

Závěrem bychom
Vám rádi popřáli
klidné vánoční 

svátky a do nového
roku hlavně pevné

zdraví, štěstí, 
spokojenost a opti-

mismus.

Pozn.: Při výrobě PFka nebylo ublíženo žádným zvířátkům
(špačkům ani kočičkám a ani ovečkám).
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Halloween 30.10.2021
V sobotu 30.10. se konalo v naší obci již tradiční "Dlabání dýní

a lampiónový průvod". Tentokrát se vše odehrávalo v Grill restau-

rantu Pod lesem. Tímto chceme poděkovat za poskytnutí prostor

pro tvoření strašidelných dýní a sladké balíčky pro šikovné ručičky

dětí, kterých se sešlo opravdu hodně. 

Když se začalo stmívat, tak jsme společně s dětmi a rodiči vyrazili

na lampiónový průvod částí obce, a dokonce jsme zavítali i do lesa,

kde na nás čekala dvě roztomilá strašidla. Všechny děti se vrátily

v pořádku ze strašidelné procházky a před restaurací jsme se vy-

fotili se svítícími dýněmi a strašidly. Byla to opravdu povedená

akce. Děkujeme všem ostatním za pomoc a budeme se těšit na

další Halloween.

Vážení spoluobčané,

čas neuvěřilně rychle letí a tady máme poslední Zvonici v roce

2021. Proto bychom rádi zhodnotili akce, které jsme pro Vás při-

pravili ve spolupráci s Obecním úřadem. Nemalý podíl na usku-

tečnění akcí a jejich průběhu mají i sponzoři a podporovatelé

našeho Sboru dobrovolných hasičů. 

Rovněž bychom chtěli poděkovat za spolupráci při konaných ak-

cích restauracím Tři Bratři, Grill restaurant Pod Lesem a TJ Jíloviště.

I přes veškerá úskalí a vzniklé situace patří letošní rok pro hasiče

mezi ty úspěšné. Plán akcí, který jsme si připravili, byl opravdu

nabitý. Tradiční akce jako vánoční a velikonoční turnaj v pinčesu

nebo pálení čarodějnic jsme bohužel museli kvůli epidemiolo-

gické situaci odložit. Začali jsme tedy sběrem železného šrotu,

následoval Dětský den, Veteráni Zbraslav - Jíloviště, Jílovišťské po-

svícení, dlabání dýní, výroba adventních věnců, rozsvícení stromu

u hasičské zbrojnice a čeká nás ještě předpůlnoční setkání u kap-

ličky Sv. Floriána. I přes malé technické potíže se všechny akce

podařily. Za jejich hladký průběh a zejména přípravu patří velký

dík a pochvala celému týmu hasičů, kteří na akcích pracovali.

Pokud nám to v příštím roce epidemiologická situace a kapacity

dovolí, rádi bychom pokračovali tímto směrem a připravili další

akce, na kterých se mohou lidé setkat, pobavit a poveselit.

Kolektiv mladých hasičů
Kolektiv mladých hasičů dobrovolného sboru v Jílovišti se schází

každý pátek od 17:30 hodin v hasičské zbrojnici. Ojedinělým ter-

mínem schůzek v zimních měsících jsou i soboty, kdy se plánují

vycházky po okolí spojené s opakováním naučených témat for-

mou her, týmové spolupráce a utužování týmového ducha. K datu 

1. prosinece 2021 má stále se rozrůstající kolektiv mladých hasičů

Jíloviště 26 členů ve věku 4 až 15 let, o které se obětavě stará čtyřč-

lenný tým vedoucích. Přejeme jim hodně úspěchů nejen při tvo-

ření nového týmu, ale zejména na poli závodním.

Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných
hasičů obce Jíloviště

Výjezdová jednotka hasičů je zařazena do kategorie JPO III. Její zá-

sahová činnost je dle poplachového plánu nejen v obci Jíloviště,

ale i v obcích okolních. Za poslední čtvrtletí výjížděli hasiči z Jílo-

viště celkem k sedmi událostem. Mezi ty největší v tomto období

bezesporu patří větrný den 21. října, kdy vyjížděli naši hasiči ke

čtyřem událostem. Pokaždé se ale jednalo o vícenásobný zásah,

Sbor dobrovolných hasičů
kdy odklízeli zejména popadané

stromy na komunikace. Celkem

u těchto čtyř událostí zaznamenali

naši hasiči 17 zásahů během šesti hodin. 

Mezi ty nejvzdálenější zásahy patří zásah při požáru sklepa v Mní-

šku pod Brdy 8. listopadu po třetí hodině ranní. Celkem v tomto

roce zaznamenali hasiči Jíloviště prozatím 55 zásahů.                        

Členové výjezdové jednotky se scházejí pravidelně každou ne-

děli od 15:00 hodin na hasičské zbrojnici. Pečují o svěřenou tech-

niku, vybavení a osobní výstroj, prohlubují své znalosti

a dovednosti potřebné při zásahové činnosti. Zejména v zimních

měsích kdy je brzy tma se do pracovních činností promítá i od-

borná příprava.

Přejeme Vám krásné vánoční svátky plné
rodinné pohody. Do nového roku 2022

přejeme hodně zdraví, stěstí, spokojenosti
a osobních úspěchů.

Hasiči Jíloviště
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24. 12. 2021 od 22 h
proběhne 

„Předpůlnoční setkání“ 
u kapličky sv. Floriána

Tradiční vánoční turnaj
ve stolním 

tenise bude přeložen 
na příznivější dobu.

Vánoční tvoření 27.11.2021
V sobotu 27.11., den před první adventní nedělí, se opět konala

naše tradiční akce "Výroba adventních věnců a vánočních

ozdob". Za náš sbor jsme nakoupili korpusy, kluci přinesli z lesa

jedlové větve a jmelí a děti z klubu mladých hasičů nasbíraly šišky,

kaštany, žaludy a jiné přírodní materiály k výrobě vánočních ozdob.

Po 15 h jsme začali s výrobou věnců a ozdob a práce nám šla od

ruky. Děti i rodiče si mohli dát horký nápoj a při tvoření si hezky po-

povídat. Všichni si pak odnesli krásné výrobky a dobrou náladu

domů. Děkujeme opět všem za spolupráci, díky Vám můžeme ta-

kové akce pořádat i nadále.

Rozsvícení vánočního stromu 28. 11. 2021
A je tu první adventní neděle, a my

společně s obcí Jíloviště pořádáme

přátelské setkání u hasičské zbroj-

nice a „Rozsvícení vánočního

stromu“. Kontrola a výměna žáro-

vek proběhla v sobotu dopoledne

pomocí hasičské plošiny, o vše se

postaral starosta sboru Mirek Petřík.

A v neděli odpoledne začaly velké

přípravy na tuto opět tradiční akci

v naší obci. Od 16 h se začali scházet

občané místní i přespolní před ha-

sičskou zbrojnicí, kde pro ně bylo připraveno občerstvení v podobě

horkých nápojů, párku v rohlíku či klobásy a cukroví z Pekárny

a cukrárny Stáňa. Proběhl i menší prodej vánočního zboží a dárků

z chráněné dílny.

Začalo se stmívat a všichni přítomní se už těšili na vystoupení na-

šich nejmenších dětí z mateřské školky v Jílovišti, které bylo

opravdu krásné. Děti si připravily kulisy a oblečení a s pomocí

hudby zazpívaly koledy a zahrály si na Vánoce. Děkujeme za pří-

pravu a hezké vystoupení.

A nakonec proběhlo, za odpočítá-

vání všech přítomných, rozsvícení

stromu. Krásně a barevně svítí do

dálky. Kdo nebyl na rozsvíceni, může

se přijít podívat každý večer k hasič-

ské zbrojnici a naladit se na krásný

čas Vánoc.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na

této či jiné akci a těšíme se na další

akce v roce 2022.

Krásné a veselé Vánoce a šťastný a pohodový nový rok 2022 přejí

HASIČI Jíloviště
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ZVONICE

A4 1.900 Kč, A5 naležato 1.000 Kč
Pro občany s trvalým pobytem v Jílovišti pro jejich soukromou inzerci 

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

Ceník Inzerce


