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TJ Jíloviště

ZVONICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Poslední důležitou změnou pro letošní rok,

dovolte mi, abych vás ještě jednou pozdravil

o které bych se rád v úvodu zmínil, je nový

s prvním číslem Zvonice v tomto roce a ještě jed-

zákon o odpadech, který donutil všech 6500

nou vám popřál úspěšný nový rok, ale co nejvíce

obcí v ČR změnit vyhlášky o místním poplatku

- hlavně pevné zdraví.

za odvoz popelnic. Vrátili jsme se tak k systému vybírání poplatků na trvale bydlící ob-

Začnu výročím Zvonice, které je letos 30 let a to

čany a výše poplatku je pouze o 100,- Kč vyšší

je jednak důvod k přání všeho dobrého do dal-

(tedy o 11,8 %), než v roce 2019, kdy tento sy-

ších let, jednak poděkování všem, kteří se o vznik

stém platil naposledy, ačkoliv se náklady na

tohoto zdařilého periodika zasloužili, jakož i těm,

svoz za ty 3 roky zvýšily více než dvojnásobně

kteří se podíleli a podílejí na její tvorbě. S členy

a inflace vzrostla od roku 2019 o 9,8 % (dle in-

mediálního výboru a s hlavním grafikem Zvonice

dexu spotřebitelských cen ještě mnohem

– panem Hrabou, jsme se rovněž při této příleži-

více).

tosti domluvili na redesignu celé Zvonice – právě při tomto výročí.
Růst cen se týká např. i cen energií. V této Zvonici přinášíme návod
Přeji Zvonici další úspěšné výtisky a spokojené spoluobčany – čte-

a pomoc pro spoluobčany, kteří jsou zasažení skokovým zdražením

náře.

této komodity.

V letošním roce nás čeká několik významných událostí a výzev, které

AKTUÁLNĚ Z RADNICE
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:

zastupitelstvo obce spolu s občany bude řešit. Především je to dohoda s ŘSD o podobě modernizace dálnice D4, dohoda s KSUS
o podmínkách spojení Hájenska s obcí během výstavby nového

Přehled událostí, které nás čekají v letošním roce, jsme uvedli již

Všenorského mostu, výstavba dvou umělých hřišť na veřejném

v minulém čísle Zvonice, takže zmíním jen ty nejvýznamnější. Je to

sportovišti, předání pumptracku a wor-koutu k užívání veřejnosti

dostavba prvků veřejného sportoviště, rekonstrukce ulice Lomená,

a v neposlední řadě podzimní volby do obecního zastupitelstva.

realizace projektu – zklidnění Pražské ulice a další projekty – viz rozpočet.

Co se týká aktuálního jednání s ŘSD, je zadaná nová studie, která
by měla zohlednit připomínky občanů a zastupitelů a bude zpra-

è Rozpočet obce Jíloviště a MŠ na rok 2022

covávat náš návrh na zřízení mimoúrovňové křižovatky u odbočky

Zastupitelé obce schválili na svém posledním zasedání v loňském

Trnová. V současné době probíhá jednání ŘSD s dotčenými orgány

roce 15. 12. 2021 rozpočet obce na rok 2022 a střednědobý výhled

a v únoru bychom o výsledku měli být informováni.

na roky 2023 – 24, kdy obec předpokládá vyrovnané hospodaření. Součástí rozpočtu

Ohledně stavby nového Všenorského mostu proběhne jednání

obce je i rozpočet MŠ Jíloviště a stanovení

zhotovitele (firma Pontex) v době vydání této Zvonice. Ve hře je jak

jeho závazných ukazatelů. Návrh rozpočtu

zbudování provizorní lávky, tak náhradní chodník pro pěší buď přes

zpracoval starosta obce ve spolupráci se

Cihelnu nebo přes podchod u odbočky na Trnovou.

správcem rozpočtu, účetní obce a všemi zastupiteli. Finanční výbor rozpočet projednal

Na veřejném sportovišti, jak jsem již občany informoval, jsme do-

a schválil. Základní ukazatele rozpočtu na rok

končili výstavbu pumptracku a work-outu v termínu pro splnění

2022:

podmínek přidělení dotace, což byla priorita a nyní probíhají

příjmy .......................................... 14 989 tis. Kč

úpravy okolí, zbudování přístupové cesty tak, aby mohly být tyto

výdaje .......................................... 29 830 tis. Kč

2 prvky předány do užívání v létě letošního roku.
Je nutné zdůraznit, že obec se nezadluží
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Všechny zásadní kroky, které letos bude muset obec učinit, budou

a nebude si půjčovat, vše bude hrazeno

realizovány vždy po důkladné diskusi v rámci zastupitelstva i všech

z přebytku hospodaření minulých let nebo

občanů Jíloviště.

z dotací.
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Rozpočet je navržen se schodkem 14 mil. Kč s využitím
úspor z minulých let a s možností čerpání dotací. K jednotlivým důležitým investičním akcím příštího roku:

è Důležité investiční akce příštího roku:
n rekonstrukce ulice Lomená, (zažádáno o dotaci MMR až 80 %)
n příprava na rozšíření kanalizace a vodovodu do oblasti
Na Hájensku II a III
n dostavba veřejného sportoviště a modernizace fotbalového hřiště:
• dokončení okolí work outu a pumtracku pro předání
k užívání veřejnosti
• 2 umělá hřiště (podaná žádost o dotaci na Sportovní
agenturu – 80 %)
• Projektová příprava zbudování cyklostezky kolem veřejného sportoviště
• Modernizace osvětlení fotbalového stadionu (podaná žádost o dotaci na Sportovní agenturu – 80 %)
n Zklidnění dopravy na Pražské a Všenorské ulici, semafory, měřič rychlosti v Pražské (bude zažádáno o dotaci
– až 85 %)
n případná stavba hasičské zbrojnice (po přidělení dotace)

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2022
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è Dotace spolkům

Výsledky hospodaření obce za rok 2021:

Zastupitelé obce schválili výši dotace jednotlivým spolkům formou

Schválené příjmy: ........................................................................ 12,4 mil. Kč

veřejnoprávní smlouvy.

Skutečné příjmy: .......................................................................... 20,3 mil. Kč
Schválené výdaje: ........................................................................ 22,8 mil. Kč

Dále se zastupitelé usnesli, že budou požadovat po všech spolcích

Skutečné výdaje: .......................................................................... 21,4 mil. Kč

přehled o účelném využití poskytnutých finančních prostředků

Plánovaný schodek: ................................................................. - 10,4 mil. Kč

za rok 2021 a stejně tak v novém roce 2x ročně - k 30. 6. 2022

Skutečný schodek: ...................................................................... - 1,1 mil. Kč

a k 31. 12. 2022. Kontrolou účelného vynakládání fin. prostředků
pověřilo zastupitelstvo kontrolní a finanční výbor. Kontrola za rok

Ke konečnému výsledku hospodaření je potřeba zmínit, že se ne-

2021 bude provedena do příštího zasedání zastupitelstva.

podařilo proplatit již přidělenou dotaci za work out ve výši 1,3 mil.
Kč, která patří do hospodaření loňského roku a která bude obci pro-

Dotace spolkům:

placena během února 2022.

TJ Jíloviště .......................................................................................... 100 tis. Kč
SDH Jíloviště ....................................................................................... 38 tis. Kč

Tudíž s přičtením této dotace skončilo loňské hospodaření obce

Okrašlovací spolek ........................................................................... 20 tis. Kč

de fakto v plusu 0,2 mil Kč.

Turistický oddíl Lvíčata Jíloviště....................................................15 tis. Kč

è Založení svazku pro výstavbu školy
Zastupitelé obce Jíloviště se rozhodli vstoupit do nově
založeného Svazku obcí mníšeckého regionu pro výstavbu nové základní školy. Vzhledem k vážné nedostatečné kapacitě škol v Mníšeckém regionu se jako
jediná možnost jeví zřízení svazkové školy, postavené
za přispění členů svazku, kteří budou mít rezervovanou kapacitu pro jednotlivé obce. Od počtu rezervovaných míst se odvíjí výše příspěvku. Pro Jíloviště jsme
přihlásili celkem 5 míst, vzhledem k počtu dětí, které
odcházejí v průměru ročně do základní školy a vzhledem k tomu, že se daří děti umísťovat na Zbraslavi
a v Praze. Příspěvky za jednotlivé obce jsou uvedeny
v tabulce. Obec má za povinnost zajistit umístění dětí
do školy, takže to je v současné době jediné východisko, jak tuto povinnost zajistit.
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Níže přikládáme důvodovou zprávu Mníšku pod Brdy.
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è Výběr dodavatele na
výstavbu víceúčelových hřišť – umělky
Na základě výběrového řízení
bude v době uzávěrky Zvonice
vybrán dodavatel na výstavbu
dvou umělých hřišť na veřejném sportovišti. Na stavbu je
zažádáno o dotaci a termín dokončení předpokládáme do
podzimu letošního roku.

è Zastupitelstvo schválilo 2 novelizované
OZV
Na základě změny zákona o odpadech od 1. 1. 2021 byla naše
obec, stejně jako všechny obce
v ČR nucena přistoupit na přijetí nových Obecně závazných vyhlá-

Zastupitelstvo si při schvalování výše poplatku uvědomuje, že ze-

šek (OZV) o místním poplatku za obecní systém odpadového hos-

jména pro vícečlenné rodiny bude znovuzavedení systému po-

podářství a OZV o stanovení obecního systému odpadového

platku na občana znamenat nárůst nákladů, a proto se zastupitelé

hospodářství, kdy už bohužel nebude možné vybírat poplatek na

rozhodli, že se obec bude spolupodílet na úhradě nákladů na svoz

základě vlastnictví nemovitostí, ale opět dle trvalého pobytu, jako

odpadu a poplatek pro občany byl schválen ve výši 950,- Kč.

to bylo naposledy v roce 2019. Znamená to, že poplatek za svoz
odpadu bude platit:

Bilance 2022 (v tis.)
Náklady:

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

AVE: ............................................................................................................ - 1 044

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

Brdská: ............................................................................................................. - 65

pokud nemá v obci trvalý pobyt
n každý majitel nemovitosti určené k rekreaci (chata)

Místní údržba, úklid, včetně psích exkrementů.............................. - 50
Inflace, navýšení AVE (cca 4 %) ............................................................. - 42
Celkem ....................................................................................................... 1 201
Příjmy: při poplatku ročně:

850

950 1200 (max)

trvale žijící občané (640)

544

608

768

chataři (125)

106

119

150

nemovitosti bez trvale bydlících (50) 43

48

60

podnikatelé

5

5

5

Ekokom

160

160

160

celkem

858

940

1143

Dotace obec:

343

292

89

v%

29 %

24 %

7%

Tuto dotaci může obec vynaložit mimo jiné i proto, že díky efektivnímu hospodaření dosahuje obec Jíloviště dlouhodobě výrazně nižší
provozní saldo než je republikový průměr (celostátní – 25 %, Jíloviště 42 %). Pro info - běžné příjmy – běžné výdaje = provozní saldo
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è Poplatkové povinnosti v roce 2022

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

Poplatkové povinnosti v roce 2022 se změnily v místním poplatku

běru komunálního odpadu nebo ke změně velikosti nádoby.

za odpady – viz předchozí odstavec a úvodní Slovo starosty. Ostatní
poplatky zůstávají stejné jako v roce 2021.

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

Základní poplatek za komunální odpad na rok 2021 činí:

950,- Kč

zické osoby zůstávají pro rok 2022 na stejné výši jako v loňském roce.

Poplatky je třeba uhradit nejpozději do 30. 3. 2022.
Podnikatelé, kteří již uzavřeli smlouvu s obcí, v letošním roce pouze
Znění vyhlášky, včetně podmínek pro osvobození od platby, na-

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

jdete na webu obce nebo na obecním úřadě.

tává v platnosti. Na poplatek obdrží od obce oznámení.

Každý poplatník obdrží po uhrazení poplatku samolepící iden-

Ostatní podnikatele, kteří se do systému nakládání s odpadem

tifikační štítek, který si vyzvedne na obecním úřadě a nalepí

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

na popelnici. Bez tohoto štítku nebudou popelnice vyváženy.

vřeli smlouvu s obcí v souladu se zákonem. Ze zákona o odpadech

Aktuální termín, od kdy nebudou popelnice bez štítku vyvá-

je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podni-

ženy, bude obcí včas oznámen.

kání, při jehož činnosti vznikají odpady, považována za původce
odpadu a je povinna na likvidaci tohoto odpadu mít smlouvu

Po úhradě poplatku si občané vyzvednou na OÚ samolepku

s obcí nebo prokázat, jak odpad likviduje.

s kódem, který umístí na popelnici (v případě, že popelnici nemají,
Pokud tedy nemá podnikatel uzavřenou smlouvu napřímo se 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 odkládat 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:

Kate- Cena
Komentář
gorie (vč. DPH)
A

500 Kč

Základní cena za připojení k systému
a využití nádob na tříděný odpad. Směsný
komunální odpad v minimálním množství.

B

1 700 Kč Cena za připojení k systému obsahuje:
využití nádob na tříděný odpad a vývoz popelnice na směsný komunální odpad
o objemu max.120l– 1 x týdně.

C

3 400 Kč Cena za připojení k systému obsahuje:
využití nádob na tříděný odpad a vývoz popelnice na směsný komunální odpad o objemu max. 240l – 1 x týdně. V případě vývozu
více popelnic se částka násobí jejich počtem.

D

25 000 Kč 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.

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2022
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Pro běžného podnikatele (OSVČ) to tedy znamená, že uzavře

podářství, s. r. o. na placenou službu, kdy v období od dubna do

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

konce listopadu nabízí každý lichý čtvrtek (1x za 14 dní) svoz bio-

svojí popelnici i jako vlastník nemovitosti.

logického odpadu. O prvním svozu budou občané včas informováni. Do nádoby pro biologicky rozložitelný odpad patří listí, tráva,

Podnikatelé, kteří se ještě do systému nezapojili, či se neproká-

seno, plevel, zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, větve stromů a keřů,

zali uzavřenou smlouvou se svozovou firmou, budou osloveni

čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec.

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 Odvoz biologicky rozložitelného odpadu a bio dvůr Jíloviště
Občané mají možnost využít, kromě uložení
biologického odpadu do obecních kontejnerů
i nabídku Společnosti AVE CZ odpadové hos-

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2022
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Roční cena včetně pronájmu nádob pro rok 2022:

INFORMACE Z OBCE

nádoba 120 l ........................................................................................... 525,- Kč
nádoba 240 l ............................................................................................ 680,-Kč
Občané, kteří mají o tuto službu zájem, si ji mohou objednat na

è Obecní bál

Obecním úřadě Jíloviště do 31. 3. 2022.

Již tradičně zveme všechny spoluobčany na již 7. Obecní bál obce
Jíloviště, který se koná

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

12. 2. 2022 od 19 hod. v Restauraci Tři Bratři

riál na nové sběrné místo bio odpadu – za objektem Železný opět
od jara 2022.

Jak je zvykem, součástí bálu bude předtančení, bohatá tombola,
ve které nebude chybět něco z díla Františka Ringo Čecha, a divoký
kanec.
Vstupenky jsou k zakoupení na OÚ v úředních hodinách nebo po
dohodě i mimo ně.
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è Kotlíková dotace
Vážení spoluobčané, v souvislosti se změnou
pravidel využívání starších typů kotlů na
vytápění nabízí Středočeský kraj možnost
požádat o dotaci na pořízení nového kotle.
Informace naleznete v příloze.

è Informace nejen pro seniory
týkající se dodávek energie
a očkování
Vážení spoluobčané, níže přinášíme informace
nejen pro seniory, ale pro všechny spoluobčany, týkající se dodávek energie a očkování,
které nabízí Středočeský kraj.

è Další možnosti ukládky
na sběrný dvůr
Občané Jíloviště mohou ukládat následující
komponenty ve sběrném dvoře Mníšek pod
Brdy. V tabulce výše je přehled ukládaných
odpadů a množství, které občané Jíloviště
uložili za rok 2021.

Katalogové číslo
Kateodpadu
gorie

Název odpadu

16 01 03
17 01 07
17 02 01
17 03 01
17 06 05
17 09 04
20 01 01
20 01 02
20 01 26
20 01 27
20 01 28
20 01 33
20 01 39
20 01 40
20 03 07

Pneumatiky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
Dřevo
Asfaltové směsi obsahující dehet
Stavební materiály obsahující asbest
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

O
O
O
N
N
O
O
O
N
N
O
N
O
O
O

Množství
odpadu
(kg)
490
150
230
200
180
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SLOVO STAROSTY

è Dárky pro děti z MŠ
Dne 14. 12. 2021 jsme navštívili
děti a učitelky z naší mateřské
školy v Jílovišti a obdarovali
jsme je vánočními dárky. Nejprve nám ale děti zazpívaly
a přednesly básničku, takže si
dárky opravdu zasloužily.

è 2 nové odpadkové
koše

è Kotec pro nalezené psy

Máme 2 nové odpadkové koše,

Obec po dohodě s naší Městskou policií Řevnice zřídila kotec pro

a sice na zástavce obec Jíloviště

nalezené psy poblíž strážnice v Řevnicích. Bude sloužit jako pře-

a v Lipové.

chodné útočiště pro nešťastné pejsky, kteří se v Jílovišti zatoulají,
než se podaří najít pánička.

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2022
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è Nové uliční popisy Na Hájensku

è Proběhla první půlnoční bohoslužba v Jílovišti

Na základě přání občanů jsme přemístili a nově instalovali označení

Na Štědrý den proběhla první „půlnoční“ v Jílovišti, konaná paní fa-

ulic Na Hájensku I - III

rářkou V. Glancovou z Hvozdnice. Bohoslužba, doprovázená zpěvem členů Hvozdnického smíšeného pěveckého sboru se
uskutečnila v kapličce Sv. Floriána a předcházelo jí tradiční předpůlnoční setkání občanů pořádané SDH Jíloviště.

Poděkování:
Rád bych tímto poděkoval kolektivu Restaurace Tři Bratři za to, že
uvařili 2x oběd pro děti z naší MŠ Jíloviště v době, kdy si školka nemohla z technických důvodů vzít oběd jako běžně ze Zbraslavi.
V tomto případě se jednalo spíše o dobročinnost, protože uvařit
oběd v restauraci s limonádou za 40,- Kč (byť pro děti) je opravdu
ani ne na nákup surovin.

14

è Proběhl tradiční ohňostroj

Mé druhé poděkování Třem Bratrům je za skvělou večeři, kterou

Jak se stalo již tradicí, proběhl na hřišti tradiční ohňostroj za znač-

podávali při setkání 20 starostek (stů) a místostarostek (stů) v rámci

ného zájmu občanů, letos na hudbu „Pásli ovce valaši“ a„Vltava“.

pravidelného setkání SOMR, které tentokrát pořádalo Jíloviště.

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2022

SLOVO STAROSTY

PROSÍME OBČANY ABY
nahlašovali pálení v době vegetačního klidu buď na OÚ nebo

Napište nám své názory, požadavky, starosti, návrhy na:
obec@jiloviste.cz nebo přímo na starostu – dlouhy@jiloviste.cz

přímo na https://paleni.izscr.cz/
Přejeme vám příjemné dny s očekávaným příchodem jara.
Vladimír Dlouhý

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.

ZVONICE

Zpravodaj obce Jíloviště MK ČR E 12563
Vydává obec Jíloviště

Občané mají možnost po dohodě
s OÚ složit zbytky větví, listí, rostlinného odpadu ve sběrném bio dvoře
Jíloviště.
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Mediální výbor: Ing. Jan Vorel, Libuše Fatková,
Ing. Petr Sporer

Uzávěrka příštího čísla: 31. 3. 2022
Grafické zpracování: Mgr. Václav Hraba

Smutné oznámení

V pondělí 24. ledna 2022 se v podvečer z místního

Mnozí naši občané si Evu mohou pamatovat za

rozhlasu rozezněly Jílovištěm smuteční zvony. Sta-

pultem obchodu s potravinami (nyní je zde pe-

rosta obce V. Dlouhý oznámil občanům, že v ranních

kárna a cukrárna Stáňa), kde dlouhá léta praco-

hodinách zemřela nečekaně ve věku 62 let jílovišťská

vala.

rodačka, paní Eva Arnoltová, rozená Kadeřábková.
Poslední rozloučení se konalo v kruhu rodinRodina má v obci kořeny, znala jsem její maminku

ném.

i babičku. Tichá, nenápadná žena, která milovala
knihy, zvířata a zahrádkaření, vychovala s manželem

Zarmoucená rodina děkuje za tichou vzpo-

dceru a pomáhala i s péčí o dvě vnoučata.

mínku i za projevy účasti.

L. Fatková

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2022
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Zmizelá jílovišťská stavení
Statek Smělých
Statek Smělých je jedním z nejstarších zmizelých stavení v Jílovišti.

Do chalupy se vcházelo malou síňkou. Vpředu byla veliká kuchyň

Měl č. p. 4. a usedlost se nacházela hned vedle statku Andresových,

s kachlovými kamny a pecí. Pamatuji si, že kominík lezl do komína

nynější ulice Na Blatech. Číslování domů však bylo uzákoněno až

z kuchyně. Byla tam i udírna. V sednici, jak se tenkráte říkalo, jsme vět-

v době vlády Marie Terezie v únoru 1770 a ve většině obcí proběhlo

šinou spali. Ve stavení obývala ještě jednu místnůstku, říkalo se jí vej-

od podzimu 1770 do roku 1771.

mínek, moje babička, o kterou se rodiče v její nemoci starali. Tak to
dříve museli mladí zajistit.

PhDr. Ivana Čornejová ve své publikaci „Jíloviště v dobách minu-

Můj tatínek Jaroslav Smělý zemřel v roce 1961. Byl to pracovitý, ne-

lých“ z roku 1998 na str. 16. uvádí: „Více nám obyvatele Jíloviště při-

únavný a vstřícný člověk, který neodmítl nikomu pomoc. Vozil chalup-

blíží robotní záznamy z roku 1777. Robotou tu byli povinni 3 sedláci.

níkům otýpky dříví z lesa, pomáhal s potahy hospodářům na

Kromě toho chalupník Ondřej Mastil z č. p. 4., jehož majetek asi zhruba

políčkách v Míchově nebo jen udělal radost dětem, když je svezl na po-

odpovídal zdejším sedlákům, musel absolvovat stejnou potažní

voze. Kočíroval také spřežení s pohřebním vozem.

a ruční robotu jako oni, vedle toho byl povinen absolvovat i blíže ne-

V roce 1953 jsem se přestěhovala za manželem do Řeporyj. Bydleli jsme

specifikovanou pěší robotu (pochůzky ve službách zbraslavského kláš-

na samotě, bez elektřiny. Po tatínkově smrti jsme měli chuť postavit

tera).“

menší obydlí pro nás v Jílovišti a začali jsme stavení č. p. 4. bourat. Vše
však bylo moc složité a hospodářství jsme prodali. Majitel se několikrát

V pramenech společných matrik můžeme však najít jméno rodiny

změnil.“

Mastilů na Jílovišti již od 17. století.
V 80tých letech byl pozemek nabídnut obcí k parcelaci. V současnosti
V domě č. p. 4. bydlel i Ondřej Mastil – rychtář v Jílovišti. Jeho

tu stojí čtyři rodinné domky. Původní je jen čelní zeď v Pražské ulici.

funkční období není dosud přesně vymezeno, je známo jen díky
svatbě jeho dcery Marie roku 1810, kde byla Marie Mastilová za-

Slávinko, tak paní Stíbalovou většina známých oslovuje, na fotografii

psána jako dcera rychtáře Ondřeje Mastila (Mgr. Jan Cvrček. Staros-

má stavení tak malá okénka. Nebylo v místnosti málo světla? „Kde-

tové obce Jíloviště).

pak, kouzelné byly Vánoce. Na stromek jsme vyrobili papírové ozdoby
a vše bylo tak malebné. Také se stěny v místnosti každý rok na posvícení

V ocenění nemovitostí a polností z roku 1879 je již zmiňován ma-

bílily a venku maminka natírala omítku světle modrou barvou“.

jitel pan Alois Smělý, jako dědic Jana Mastila.
Děkuji za milé povídání a přeji Vám hodně zdraví. Slávinku můžete
Máme štěstí, že paní Jaroslava Stíbalová (nar. 1932) z rodiny Smě-

potkat na pochůzkách po Jílovišti s některým z jejích čtyřnohých

lých nám může o usedlosti, kde od dětství žila, vyprávět: „Naše sta-

kamarádů.

vení mělo doškovou střechu a já se za to
tenkrát, jako mladé děvče, styděla. Nenechala jsem se proto ani doprovázet chlapci
od muziky.
Jinak se v hospodářství žilo skromně
a chudě. K asi 19 ha polí patřilo ještě kus
lesa, v chlévech byly krávy, koně, kozy drůbež a ve dvoře i velký špejchar, který sloužil
ke skladování obilí. Co se ho tam jen tatínek
na zádech do schodů nanosil. Práce od rána
do večera dost a dost.
Již jako malá jsem musela pomáhat, pásala
jsem krávy, o žních běhala pro občerstvení
žencům, a přestože stavení nebylo veliké,
i tady bylo stále co dělat.
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Na fotografii z publikace PhDr. I. Čornejové
„Jíloviště v dobách minulých“ je snímek usedlosti
Smélých z doby, kdy byl pan Jaroslav Smělý,
otec Slávinky, ještě chlapec
(první zprava).

L. Fatková

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola Jíloviště
Konec roku 2021 a začátek roku nového 2022.
Pro úplnost informací z naší školky se musíme vrátit

Týden na to byl Štědrý

ještě do prosince loňského roku. Je to pro děti nej-

den, tolik dětmi očeká-

více oblíbený měsíc. Nacvičuje se besídka pro ro-

vané

diče, zpívají se koledy a vyrábějí přáníčka.

a pro všechny ze školky –

vánoční

svátky

prázdniny.
Sešli jsme se opět v novém roce
3. 1. 2022 a započali výrobu tříkrálových korun. Ve čtvrtek na Tři krále,
6. 1. 2022 jsme si udělali po herně procesí v trojstupu a zazpívali
písničku My tři králové jdeme k Vám. Učili jsme se také píseň:
Fanfr fanfr fanfrnoch, nastává nám nový rok,
nový rok nám nastává, koledy nám nandává,
HOU HOU HALELUJAH
Začátkem měsíce přišel do školky i Mikuláš s čertem a andělem.

Učíme se o našem zdraví, o správné výživě, jak je důležitá životo-

Přečetl dětem hříchy, ale věděl i to, jak je kdo šikovný. Navštívili nás

správa, pohyb, sport s tématem “Když kamarád stůně” a “Lidské

členové Okrašlovacího spolku, se kterými rádi spolupracujeme.

tělo”. Máme kostru, svaly, trávicí a vylučovací soustavu a některé

Mikuláš nakonec děti obdaroval balíčkem, který nám připravili jako

děti přinesly z domova poučné knihy.

sponzorský dar v naší pekárně Pecu Stáňa. Po jablíčku dostaly i paní
učitelky a paní Strnadová.

Učili jsme se básničku Polámal se mraveneček.
Čekáme, až napadne sníh a uděláme si
BÍLÝ DEN. Všichni přijdeme v bílém oblečení, ukončíme první pololetí a budeme si vyprávět o zimích sportech.
Když není sníh, máme v šatně alespoň
sněhuláky, co jsme vyráběli.

Vánoční besídka opět nebyla s rodiči díky koronavirové situaci, ale

Přijede k nám opět

my jsme si besídku s dětmi udělali. Navštívil nás i pan starosta

divadlo a Masopust

V. Dlouhý a paní místostarostka J. Malá s dárečky pro děti. My jsme

oslavíme s klaunem

celý program natočili a po té rodičům nahráli, aby se alesoň potěšili

Cucíno, ale to až

ze svých dětiček dodatečně.

příště.
Za mateřskou

V pátek 17. 12. 2021 čekala na děti školková vánoční nadílka, která
byla letos obzvláště bohatá.

školu
Hana Mašková

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2022
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Dvojková výročí v obci

Nastal rok, jehož letopočet má na konci dvojku, a to v Jílovišti zna-

Mourečková. K vydání 8. čísla, v srpnu 1992, nakreslil pan Ladislav

mená rok s kulatým nebo půlkulatým jubileem v historii obce.

Kuncl jakési „záhlaví“ s motivem budovy hotelu Hubertus a lesů,

To nejdůležitější, které chci vzpomenout, je 30 let nepřetržitého

které bylo v„hlavičce“ zpravodaje až do roku 1995.

vydávání našeho místního zpravodaje.
To zpravodaj změnil nejen své záhlaví, které výtvarně zpracovala
V únoru 1992 z rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva obce Jíloviště

paní Jana Bohatová a které máme dosud, ale i své jméno ze Zpra-

vydala jeho starostka RNDr. Marie Ulbrichová první číslo Zpravo-

vodaje na Zvonici. O důvodu RNDr. Marie Ulbrichová napsala:

daje obce Jíloviště. Celkem jich v prvním roce bylo 10. Informovaly

„Chceme vám všechny události z obce i okolí pravdivě vyzvonit.

o práci zastupitelů, později se objevily příspěvky SDH a místní ZO

A nejen to. Inspirací k názvu byl jeden ze symbolů Jíloviště, nevysoký

ČsČK. Články přispívala i tehdejší kronikářka obce, paní Vlasta

vršek nad naší obcí nejinak než Zvonice zvaný.“

Výtvarné zpracování
V začátcích nebylo žádné. Články psala M. Ulbrichová na
psacím stroji. Postupně se kopírovaly obrázky, pak přibyly
fotografie, hlavně Radka Mourečka. Osobité obrázky kreslil pro zpravodaj místní občan, pan Ladislav Kuncl, který
je vytvořil i pro titulní stránky několika ročníků.
V roce 2001 se objevily ve Zvonici první barevné fotografie. V posledním desetiletí bývalo barevně vytisknuté celé
poslední vydání v roce. Od roku 2019 je barevný každý výtisk.
Smluvně začal Zvonici graficky zpracovávat Mgr. Václav
Hraba – Grafický atelier H, s. r. o. v roce 2015.

Tisk – počet vydání - cena
Kolem 6 až 12 listů pro jedno vydání psala paní starostka
na psacím stroji a kopírovala na kopírce OÚ, později vypomohli v ÚRD (nynější Celní škola). Někdy se při kompletaci popletly nebo i obrátily listy.
Výtisk se prodával za symbolickou cenu 1,- Kč, pak za
2,50 Kč a od srpna 1997 jej dostávali občané zdarma.
Kopírování na obecním úřadě bylo stále obtížnější a s potřebou zvýšení nákladu byl tisk v roce 1998 zadán společnosti ROBINCO CS, v Praze 4 v počtu výtisků 120 kusů. Pak
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asi rok tiskla Zvonice paní Lenka Kuniaková, také v Modřanech, kam

Další výročí:

jsme pro ně jezdili. V březnu 2003 přišla poslední faktura ve výši

n 685 let od první písemné zmínky o Jílovišti (1347 PhDr. I. Čorne-

1 820,- Kč za kopírování 260 ks Zvonice.

jová– Wikipedie uvádí 1319)
n 140 let od postavení kolny na hasičské nářadí s malou věžičkou

Sazbu a tisk začala sponzorsky provádět společnost Pragoeduka –

a zvonem „Vojtěch“. který byl restaurován v roce 1998 a uložen

manželé Z. a V. Kubrovi z Jíloviště. Pak pomohli sponzorsky s tiskem

na obecním úřadu až do roku 2014. kdy byla dokončena oprava

také majitelé společnosti Srba servis (2008 – 2009).

budovy a vysvěcena na kapličku – zvoničku sv. Floriána (1882)
n 95 let od zakoupení části parcely zvané „Zvonice“ od velkostatku

V roce 2010 prováděla tisk akciová společnost Casus Direct Mail,
pak krátce Tiskárny Mníšek pod Brdy. Studio HASPA s. r. o., Kovanecká 23, Praha 9. V současné době tiskne každé dva měsíce Zvonici nákladem 300 ks společnost Vizulon International s.r.o.,
Frýdlantská 1312/19, 182 00 Praha 8 – Kobylisy.

Zbraslav (pozemková reforma1927)
n 85 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Jílovišti písemně
doloženého (1937)
n 30 let od vzniku Sdružení obcí mníšeckého regionu – SOMR
- odkoupení budovy OÚ od restituenta (1992)
- převzetí místní knihovny do správy obce a její znovuotevření

Tvůrci zpravodajů
1. srpna 1994 byl zpravodaj oficiálně zaregistrován na OÚ Prahazápad pod reg. č. RK2/94 a začala pracovat první redakční rada.

(1. 3. 1992)
n 25 let od dokončení rekultivace skládky pod bývalým vepřínem
a kravínem

Scházela se na obecním úřadě ve složení Libuše Fatková, Dagmar

n 20 let od dokončení stavby plynovodu v Jílovišti

Fryčová, Vlasta Mourečková, Renata Sládková a Marie Ulbrichová.

n 5 let od zřízení služby Pošta Partner v Jílovišti, kterou spravuje

R. Sládková – Repková pracuje v současnosti na korekci každého

obec Jíloviště

vydání. Později se přidali Marie Hrubá, Květa Růžičková,

Pokud někdo z čtenářů ví o dalším výročí, ráda do dokumentu

Radek Moureček.

„Jíloviště v letopočtech“ doplním.

Inzerce

L. Fatková

Pak se tvůrci obměňovali většinou po volbách do zastupitelstev
obce. Stěžejní osobou, která přispívala informacemi, byl vždy starosta obce. Po PhDr. M. Ulbrichové to byl Ing. Karel Dostálek a nyní
Ing. Vladimír Dlouhý.
Od ledna 2003 nebyla redakční rada, ale Výbor pro kulturu a sport.
Na obsahu Zvonice pracovali: Ladislav Ježek, Milan Černý, L. Fatková, M. Hrubá, R. Moureček a PhDr. M. Ulbrichová. V roce 2007
vstoupil do redakční rady Ing. Jan Vorel.
Od ledna 2008 je možnost přečíst si Zvonici i na internetových
stránkách obce.
Mediální komise pracovala od roku 2011 – 2014 ve složení J. Vorel,
Kamil Suškleb, Petr Dostálek, Jiří Tvrdoň, R. Moureček a L. Fatková.
V současnosti jsou tři členové mediálního výboru – Ing. Vorel, předseda, L. Fatková a Petr Sporer, členové. Schůzky probíhají distančně.
Jsou i pravidelní přispěvatelé, SDH Jíloviště, MŠ Jíloviště a jsme rádi
za příspěvky občanů. Vážíme si jich a moc za ně děkujeme.
Věříme, že i nadále bude Zvonice splňovat své poslání, které zaznělo již v úvodu: Pravdivě informovat občany o dění v Jílovišti
a okolí.
Za mediální výbor – L. Fatková
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Okrašlovací spolek
Sousedské setkání u Diany
mělo být zimní, ale vrtochy počasí udělaly den svátku Diany
4. 1. 2022 hodně mokrý. Celé dopoledne vytrvale pršelo. Svatý Petr
však byl akci nakloněn a kolem poledne déšť ustal. Kapky začaly
opět padat až kolem 16:00 hodiny, kdy se již všichni, kdo pozvání
přijali, rozcházeli.
Sejít se u Diany a posvětit její sochu v den jejího svátku chtěl Ing. F.
Tobolka již po jejím umístění Na Merštejně, v lese za Hájenskem,
na podzim roku 2017. Začátek ledna 2018 byl však tak mrazivý, že
se svěcení sochy nekonalo. Až při mysliveckém „Halali“ 30. listopadu 2019 bylo dílo, sice bez pana faráře, zato důkladně lesními
hospodáři „pokřtěno“. Na vycházce Okrašlovacího spolku obce Jíloviště k Dianě 4. ledna. 2021 se zrodil nápad setkávat se a oslavovat bohyni každý rok. Tak se opět i letos stalo. Přizvali jsme i občany

Největší skupina z Jíloviště nesla termosky, v kterých byl čaj i káva

Všenor, pro které je bohyně lovu a měsíce i ochránkyně přírody na-

a také přinesla drobné slané i sladké pohoštění. To už hořel a dýmil

zývána podle řecké mytologie Artemis.

ohníček, který budil v některých přítomných představu opečených
buřtíků. Tak snad příště.

Kolem 14:00 hodiny začali přicházet občané z Jíloviště i Všenor. Všenorské přivedla Mgr. Alena Sahánková, místostarostka obce Vše-

A lesem se rozezněl zvuk lesních rohů. Manželé Jaroslav a Mária

nory a její kronikářka.

Novákovi z Líšnice se svým synem zkrášlili setkání troubením a písněmi vztahujícími se k lesu, konkrétně i k oslavované Dianě.
Mezi všenorskými občany byl
i autor sochy Diany (a také sv. Hubeta v klíneckých Peklech) pan Jaroslav Bím (pomohl i se zakrytím
studánky u malované hájovny),
který zodpověděl několik otázek
přítomných: „Z jakého dřeva je
socha?“ - „Z dubového, stejně jako podstavec – výroba trvala asi
jeden měsíc – údržba není potřeba – s nápadem přišel Ing. Filip
Tobolka z Lesů Jíloviště.“ On i jeho
manželka Eva a fenka Žaneta byli
milými hosty setkání. Pejsků přišlo více.
Od 5. ledna 2022 bylo několik mrazivých slunečných dní, které by
setkání zimně ozdobilo. Ale i když bylo pod mrakem, všichni mezi
sebou živě hovořili, usmívali se a těšili z přítomnosti přátel a známých, které třeba dlouho neviděli.
L. Fatková
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Tříkrálovou sbírku v loňském roce zasáhla covidová pandemie. Nemožnost koledovat dům od domu narychlo vyřešila Charita tak, že
na různá místa rozmístila pevné pokladničky. Tato strategie se nakonec vyplatila. Koledovat se nesmělo po celou dobu sbírky a lidé
nastřádali na projekty Charity celkem 81 476 288 Kč. Výsledek se
přesto proti roku 2019 propadl o více než 40 milionů korun.

Bohoslužby
Letošní sbírka byla ohraničena daty od 1. do 16. ledna 2022 a kole-

Lednovou katolickou mši celebroval P. Jan Dlouhý z Římskokato-

dování opět probíhalo ve stínu pandemie.

lické farnosti v Mníšku pod Brdy v sobotu 22. 1. 2022.

Připravovaný Tříkrálový koncert, kterým jsme na Jílovišti již několi-

V sobotu 19. února 2022 bude v kapličce-zvoničce sv. Floriána od 18:00

krát sbírku zahajovali, jsme opět vzhledem k nejisté epidemické si-

hodin již 74. katolická bohoslužba od jejího otevření v roce 2014.

tuaci zrušili.
Osmá evangelická bohoslužba v Jílovišti byla v kapličce-zvoničce
Přesto se pan Ruda Kučera obětavě vydal o víkendu 8. – 9. ledna

sv. Floriána v neděli 30. ledna 2022. Další tamtéž připravuje farářka

2022 k jílovišťským občanům se zapečetěnou přenosnou poklad-

ČCE z Husova Domu ve Hvozdnici Vendula Glancová na neděli

ničkou farní charity Mníšek pod Brdy, která měla pro bezhotovostní

27. 2. 2022 od 17:00 hodin.

platby i přidělený QR kód.
Děkujeme za první „půlnoční“ v Jílovišti na Štědrý den 24. 12. 2022
Většinu výtěžku – 65% využije Farní charita Mníšek pod Brdy na

od 23:30 hodin. Bylo to krásné.

místní potřeby, případně i pro občany Jíloviště.

Ukliďme Česko!

V Římskokatolické farnosti bylo „vykoledováno“ celkem
117 709,- Kč.

Pokud epidemiologická situace dovolí, chceme se
letos opět připojit k dobrovolnické úklidové akci,

Mníšek pod Brdy .......................................................................... 70 521,- Kč

která probíhá na celém území ČR, a kterou organi-

Čisovice ............................................................................................... 9 142,- Kč

zuje z. s. Ukliďme Česko (původní název Ekosomák)

Klínec ................................................................................................. 24 590,- Kč

již od roku 2013.

Jíloviště ............................................................................................. 11 862,- Kč
kostel Líšnice a Kytín ..................................................................... 1 594,- Kč

Jeho hlavním cílem je aktivně bojovat proti černým skládkám a nepořádku v českých městech, vesnicích a přírodě.

Děkujeme všem, kteří svůj rok začali dobrým skutkem
a přispěli do zapečetěné kasičky i online
nebo dárcovskou SMS.
Celkem bylo v Arcidiecézích a Diecézích ČR vybráno do koled-

Sejdeme se v sobotu 2. dubna 2022 v 9:00
hodin u rybníka a budeme uklízet nepořádek
podél silnice do Všenor.
Vítáme každého dobrovolníka.

nických kasiček, On line koledou i na webu sbírky celkem

Pomůcky podle uvážení vezměte sebou. Pracovní rukavice a pytle

72 064 585,- Kč.

budou zajištěny.
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ZVONICE

PŘÁTELÉ OD LÍPY A PÍPY
Vážení čtenáři Zvonice, v novém roce bychom vám rádi ještě jed-

Nazdobený traktor s betlémem vyrazil krátce před 17 hod., aby pro-

nou popřáli hlavně zdraví a štěstí.

jel naší vesnicí za zvuku vánočních koled. S některými sousedy jsme
se i zastavili a popřáli krásné vánoční svátky. Ohlasy byly velmi

Co se dělo závěrem loňského roku u lípáků?

kladné, tak věříme, že letošní rok v čase adventním opět tuto hezkou akci zopakujeme a dáme dopředu vědět.
31. 12. 2021 - poslední den v roce a jak jinak ho strávit, než společně. Dali jsme si sraz ve 14 hod. u statku Andresů a vyrazili jsme
procházkou k jízdárně Oty Bareše. Přátelsky jsme se pobavili
a opekli buřty, s přáním všeho nejlepšího jsme se rozešli domů.

Hned první adventní víkend jsme místo u lip jako každým rokem
vánočně vyzdobili. 12. 12. 2021 ještě Fanda Andres st. přivezl vánoční stromeček, který lidé průběžně zdobili.
Vánoční atmosféru jsme chtěli roznést
i do vsi, a tak zcela spontánně vznikl
nápad s pojízdným betlémem po vsi.
19. 12. 2021 na zlatou neděli jsme se
sešli na statku u Andresů, abychom nazdobili traktor s vlekem, betlém vyrobil
Radek Moureček a moc se mu povedl.

TURISTICKÝ ODDÍL
Ahoj Lvíčata,
věříme, že i když před nedávnem byly teprve Vánoce, už teď se nemůžete dočkat letních prázdnin a s nimi i našeho tradičního turistického tábora!

TERMÍN: 2.- 9. 7. 2022
MÍSTO: Harrachov
UBYTOVÁNÍ: V místní ZŠ, na zahradě
v oddílových stanech
nebo v tělocvičně.
A TÉMA? Nechte se překvapit, tentokrát to bude zřejmě tajemství!
Těšíme se na Vás

22

za všechny vedoucí Irena a Janza
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TJ JÍLOVIŠTĚ

TJ JÍLOVIŠTĚ
Rozpis zápasů turnaje - TJJ začala předehrávkou 7. kola.

7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

den
so 22. 1. 2022
so 29. 1. 2022
so 5. 2. 2022
so 12. 2. 2022
so 19. 2. 2022
so 26. 2 2022
so 5. 3. 2022

čas
12:00
12:00
14:00
10:00
12:00
10:00
12:00

utkání
Jíloviště - Povltavská
Jíloviště - 1999 Praha
Meteor - Jíloviště
Radotín - Jíloviště
Aritma - Jíloviště
Jíloviště - Spoje
Jíloviště - Střešovice

hřiště
Aritma
Motorlet
Aritma
Radotín
Aritma
Radotín
Radotín

výsledek
10 : 1 (2:0)
1 : 1 (0:1)

Praha-západ – 2020 F1B - Okresní přebor mladších žáků – skupina B. Rozpis zápasů jaro 2022
den
9. kolo čt. 14. 4.
10. kolo so 9. 4.
11. kolo so 16. 4.
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo

ne 24 4.
so 30. 4.
so 7. 5.
so 14. 5.
so 21. 5.
so 28. 5.
ne 5. 6.

A tým TJJ - Středočeský kraj SPORT INVEST - I. A
třída skupina A. Rozpis zápasů jaro 2022.

čas
utkání
hřiště
17:00 Všenorský SK/TJJ - SK Slavia Drahelčice
Jíloviště
10:00 TJ Sokol Choteč/SK Třebotov - Všenorský SK/TJJ Třebotov
10:00
Všenorský SK/TJJ TJ Sokol Čisovice/FK Mníšek p. Brdy
Jíloviště
17:00 SK Olympie Břežany B - Všenorský SK/TJJ Dolní Břežany
10:00 Všenorský SK/TJJ - TJ Sokol Dobřichovice
Jíloviště
10:00
FK Slavoj Řevnice - Všenorský SK/TJJ
Řevnice
10:00 Všenorský SK/TJJ -FK Jinočany/FK Zbuzany
Jíloviště
10:00 FK Dobříč/SK Nučice - Všenorský SK/TJJ
Dobříč
10:00
Všenorský SK/TJJ - SK Kazín B
Jíloviště
10:00 SK Slavia Drahelčice - Všenorský SK/TJJ
Drahelčice

Do uzávěrky Zvonice nebyly známy rozpisy utkání TJJ B - Prahazápad III. třída, skupina A a Všenorský SK/TJJ okresní přebor dorostu
Praha - západ.

16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo

den
so 12 3.
so 19. 3.
so 26. 3.
so 2. 4.
so 9. 4.
so 16. 4.
so 23. 4.
so 30. 4.
so 7. 5.
so 14. 5.
so 21. 5.
so 28. 5.
so 4. 6.
so 11. 6.
so 18. 6.

čas
14:30
16:00
10:30
16:30
16:30
10:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

utkání
SK Baník Libušín - TJJ
TJJ - SK Rakovník B
TJ Viktoria Vestec - TJJ
SK Spartak Příbram - TJJ
TJJ - FK Mníšek pod Brdy
MSK Klecany 1921 - TJJ
TJJ - TJ Dynamo Nelahozeves
SK Doksy - TJJ
TJJ - TJ Kovohutě Podlesí
TJ Sokol Nové Strašecí - TJJ
TJJ - SK Votice
FK Olympie Zdice - TJJ
TJJ - SK Chlumec
FC Čechie Velká Dobrá - TJJ
TJJ - TJ Sokol Sedlec- Prčice

hřiště
Libušín
Jíloviště
Dolní Břežany
Příbram, tráva
Jíloviště
TJ Klecany
Jíloviště
SK Doksy
Jíloviště
Nové Strašecí
Jíloviště
Zdice
Jíloviště
Velká Dobrá
Jíloviště

Benjamini
Fotografií z Mikulášské nadílky, kterou pro nejmenší fotbalisty připravili trenéři a rodiče si připomeneme konec roku 2021.
To již malí hráči začali i se zimní přípravou v tělocvičnách v Klínci a
Dobřichovicích.
Všenorský SK se zúčastnil s dorosteneckým týmem předsilvestrovského turnaje v sokolovně v Dobřichovicích a turnaje mládežnických družstev ve sportovní hale Věry Čáslavské, Černošice –
Mokropsy v neděli 23. 1. 2022.
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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.

