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ZVONICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

staneme veškerou dopravu mimo obec

nejdůležitější zprávou je, že ŘSD představila za-

a bude to de facto obchvat, který zajistí na-

stupitelstvu novou studii, která zohledňuje při-

prosté zklidnění dopravy v obci. Zachován

pomínky občanů a zastupitelů a byl dohodnut

bude rovněž stávající nájezd na Prahu u Mo-

termín prezentace pro veřejnost.

torestu a sjezd u Srba servis. Dálnice se nebude rozšiřovat do zahrádek v Lipové a bude

Další důležitou zprávou je, že začala stavba dvou

představen i pozměněný návrh vedení dopro-

umělých hřišť na veřejném sportovišti a rekon-

vodné komunikace Baně – Příjezdní.

strukce ulice Lomená. Obě stavby by měly být
dokončeny do srpna.

Vážení spoluobčané, jedná se o budoucnost
Jíloviště a o jedinečnou možnost „vytěsnit“

Dalo by se říci, že od května startujeme řadu spo-

nynější, ale hlavně budoucí dopravu mimo

lečenských a sportovních událostí, které začaly

obec. Např. jen v Trnové se nyní realizuje de-

28. 5. 2022 povedeným Dětským dnem, následována naší třetí

veloperský projekt pro cca 1500 obyvatel, další výstavby se připra-

účastí na Hrách bez hranic 18. 6. 2022 a jak jste mohli vidět na ti-

vují v Poberouní, v Řitce a okolních obcích. To vše by jezdilo přes

tulce, připravili jsme pro vás ve spolupráci se sportovci Jíloviště,

Jíloviště.

premiérové letní kino na 30. 7. 2022 na fotbalovém hřišti. Tradiční
akce jsou pak v záři – závod veteránů Zbraslav - Jíloviště, vítání ob-

Prezentace se zúčastní i zástupci IDSK a ROPIDu, kteří představí ná-

čánků a tradiční Posvícení, které se koná v poslední den komunál-

vrhy dopravního řešení, především návaznosti pomalých a rych-

ních voleb, ve kterých si i občané Jíloviště zvolí nové zastupitelstvo.

lých spojů do Prahy.

Naše nezávislé sdružení „Jíloviště pro občany“ se již potřetí bude
ucházet o přízeň voličů a bude v komunálních volbách kandidovat.
Příští Zvonice, která vyjde v polovině srpna a jejíž uzávěrka bude
31. 7. 2022, bude poslední příležitostí pro všechny strany, hnutí
a nezávislá sdružení, které chtějí kandidovat do podzimních obecních voleb do zastupitelstva, na svoji prezentaci, představení programu a kandidátů (další Zvonice vyjde až v říjnu po volbách).
Zvonice jako obvykle poskytne ve své speciální rubrice „VOLBY
2022“ prostor pro všechny kandidáty a jejich uskupení.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
è Nová studie modernizace D4
Jak jsme zmínili v úvodu, ŘSD ve spolupráci s firmou Sagasta, bude
prezentovat novou studii modernizace D4 občanům opět ve veřejné diskusi, která proběhne:

28. 6. 2022 od 18 hod. v Restauraci Tři Bratři
Zveme všechny spoluobčany k účasti na této, pro obec klíčové,
prezentaci. Zásadní změnou proti původnímu návrhu je, že mimoúrovňová křižovatka bude (na základě návrhu zastupitelů)
umístěna úplně mimo obec a sice u odbočky na Trnovou. Tím do-
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è Smlouva Zbraslav – Jíloviště-škola
Trvalo to několik let, ale povedlo se! Velmi dobrou zprávou pro
všechny rodiče, kteří chystají své děti do první třídy, je dohoda –
smlouva mezi MČ Zbraslav a Jílovištěm o poskytnutí neinvestičních nákladů na každého žáka, kterého přijme ZŠ Vladislava Vančury Zbraslav. Znamená to, že Jíloviště získalo proti všem ostatním
obcím exkluzivní výhodu pro přednostní přijetí všech dětí, které

pobyt (věk nad 3 roky). Provoz MŠ bude prodloužen do 4. 7. 2022.

se budou hlásit do 1. třídy na Zbraslav.

Více na stránce MŠ Jíloviště.

è Dobudování dětského hřiště – sportoviště,
4 prvky
Byla dokončena instalace a zbudování 4 prvků dětského hřiště –
dětský hrad, pískoviště, kolotoč a houpačka. Byla rovněž zřízena
mlatová cesta, osázeny keře, stromy a zaseta tráva. Část veřejného
sportoviště – work out, pumptrack a dětské hřiště je dokočeno.

NA TOMTO MÍSTĚ BYCHOM RÁDI PODĚKOVALI
ŠTĚDRÉMU SPONZOROVI, KTERÝ SVÝM
PŘÍSPĚVKEM UMOŽNIL ROZŠÍŘENÍ
è Zápis do MŠ a její uzavření od 4. 7. do 28. 8. 2022

DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Proběhl zápis do MŠ na příští školní rok. Celkem bylo přijato 10

MOC SI VAŠÍ PODPORY VÁŽÍME
A DĚKUJEME !!!

dětí, z toho 5 z Jíloviště - všechny, které se hlásily a mají zde trvalý

Zpravodaj obce Jíloviště - červen 2022
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è Zahájení stavby dvou umělých hřišť na veřejném
sportovišti

V současné době na tomto portálu můžete zaplatit poplatky za:

Začala stavba dvou umělých hřišť na novém sportovišti. Jedno

n Psa

bude sloužit pro malou kopanou, druhé pro tenis a ostatní sporty.

n Bio popelnici

n Komunální odpad

Dokončeny mají být v srpnu. Padl rovněž návrh na založení tenisového klubu Jíloviště, což obec podporuje. Otevření veřejnosti před-

Využití tohoto portálu, doporučujeme letos hlavně pro spoluob-

pokládáme v srpnu.

čany, kteří ještě neuhradili své poplatkové povinnosti – hlavně komunální odpad. Všem, kteří tuto povinnost do konce května
nesplnili, byl odeslán platební výměr.
Rádi bychom upozornili všechny neplatící spoluobčany, že v případě poplatku za komunální odpad jde o formu daně, která po nezaplacení je vymahatelná buď exekucí, a to buď napřímo nebo
prostřednictvím finančního úřadu dle místa poplatníkova trvalého
bydliště, který může neplatiči odstavit např. účet či nemovitost.
Prosíme všechny, kteří „pozapomněli“ uhradit poplatek za rok 2022,
aby tak neprodleně učinili a vyhnuli se tak nepříjemné proceduře

è Rekonstrukce - ulice Lomená

vymáhání, kterou je obec povinna uskutečnit, aby sama dodržela

Začala rekonstrukce v pořadí

a neporušila zákon.

osmé komunikace od roku 2014
– ulice Lomená. O realizaci se
ucházelo 6 dodavatelů, trochu
překvapivě zvítězila renomovaná firma Strabag, a.s. Stavba
má být dokončena do září 22.
Všichni občané, kteří zde bydlí,
budou informování o postupu
stavby a o všech omezeních,
která budou se stavbou spojena.
Zároveň prosíme všechny občany o trpělivost při provádění
stavby a „strpění“ dočasného
diskomfortu

během

stavby,

který bude jistě vyvážen novou
komunikací, která přispěje k lepšímu přístupu k nemovitostem.

è Platební portál za podpory Středočeského kraje
Obec Jíloviště za podpory Středočeského kraje zřídila platební portál pro snadnější platby místních poplatků, které nejsou zatíženy
poplatkem za platbu. Jednoduše si najedete na tento internetový
odkaz, vyplníte nezbytné údaje, což vám zabere cca 1 minutu, vygeneruje se vám QR kód, který naskenujete platbou z mobilu (případně převedete z účtu) a máte hotovo. A hlavně – neplatíte žádné
poplatky za převod.
https://platby-sc.cz/organizace/praha-zapad/jiloviste/jiloviste

4

Zpravodaj obce Jíloviště - červen 2022

SLOVO STAROSTY

INFORMACE Z OBCE

è Letní kino
Poprvé pořádáme letní kino
dne 30. 7. 2022 na fotbalo-

è Hry bez hranic

vém hřišti. Zveme všechny

Po pauze, způsobené covidem, se letos opět konají Hry bez hranic,

spoluobčany k účasti. Přijďte

kterých se již potřetí zúčastní i tým „Veteráni Jíloviště“. Přesně měsíc

se pobavit s klasikou –

před konáním her se 18. 5. 2022 uskutečnilo setkání soutěžících

„S čerty nejsou žerty“, bude

a příznivců her v Restauraci Tři Bratři. Probrali jsme složení týmu,

i občerstvení a popcorn.

strategii, proběhlo focení v tričkách a nacvičili jsme týmový pokřik:

Těšíme se na vás.

JÍLOVIŠTĚ DO TOHO, VYHRAJEM A HOTOVO!

è Dětský den
Dne 28. 5. 2022 proběhl tra-

Těšíme se na vás, přijďte nás podpořit 18. 6. 2022 do Klínce. Je to

diční Dětský den na fotbalo-

poslední možnost, jak odkoukat, jak se to dělá, protože příští rok

vém hřišti ve spolupráci obce,

pořádá Hry bez hranic Jíloviště !!!!

fotbalistů a hasičů. Akce byla

Zpravodaj obce Jíloviště - červen 2022
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primárně určena dětem a je-

To je možné prostřednictvím formuláře, který je dostupný na obec-

jich rodičům a podrobnosti se

ním úřadě Jíloviště nebo na webových stránkách obce.

dočtete v příspěvku Hasičů.
Součástí byla i tradiční tom-

Vyplněný a podepsaný formulář doručte, prosím, na obecní úřad

bola a odměny pro děti za

do 31. 7. 2022. O přesném termínu konání akce budou přihlášení

splněné úkoly.

informování zvacím dopisem.

è Kamery Pražská,
veřejné sportoviště
Byly nainstalovány dvě nové
kamery, a sice do prostoru naproti cukrárně na Pražské ulici
a na nové sportoviště, zde
byla nainstalována i nová
lampa veřejného osvětlení.
Plníme tak svůj volební program a zlepšujeme bezpeč-

è Závod Zbraslav - Jíloviště

nost obce.

Jako každý rok se bude konat tradiční závod Zbraslav - Jíloviště.
Jedná se již o 55. ročník jízdy pravidelnosti do vrchu o Pohár Elišky

è Vítání občánků a žáků prvních
tříd v Jílovišti

Junkové Zbraslav – Jíloviště. Závod se bude konat ve dnech

Zveme všechny nové občánky a prvňáčky

na stránkách: http://zbraslav-jiloviste.cz/ a na Facebooku:

žijící v Jílovišti, i jejich rodinné příslušníky, na

https://www.facebook.com/zbraslav.jiloviste/. Přesný pro-

slavnostní odpoledne v Restauraci Tři Bratři

gram zveřejníme v příští Zvonici.

2. a 3. 9. 2022. Další informace a podrobnosti o závodu najdete

11. 9. 2022 od 16 hod.
Dojezd bude stejně jako obvykle u Lípy republiky a přehlídka hisZ důvodu platnosti směrnic GDPR o ochraně osobních údajů je

torických vozů bude na veřejném sportovišti za fotbalovým stadi-

nutné projevit souhlas s použitím osobních údajů k tomuto účelu.

onem.

Vítání nových občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti
V případě zájmu o účast na slavnostním odpoledni
"Vítání občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti ", konaného dne 11. 9. 2022 od 16 hod. v Restauraci Tři
Bratři, zašlete vyplněný dotazník na adresu:
Obecní úřad Jíloviště
Pražská 81, 252 02 Jíloviště
Event. zašlete - mailem na adresu:
hruba@jiloviste.cz
nebo vhoďte do schránky na budově OÚ
Tabulku vyplňte čitelně hůlkovým písmem.

Datum narození:
Jméno a příjmení matky:
Jméno a příjmení otce:
Adresa k zaslání pozvánky
na akci „Vítání občánků"/
pokud se liší od bydliště/:
Telefon/mobil:
E-mail:
Souhlasím s tím, aby údaje o mém dítěti (jméno, příjmení, datum narození, adresa)
byly použity jednorázově pro účel pořádání slavnostního „Vítání občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti“, fotografie z tohoto obřadu mohou být použity pro účel zápisu do
Kroniky obce a místního zpravodaje „Zvonice“.

Datum:

Podpis obou rodičů
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è Posvícení 23. 9. 2022

è Oprava žlabu

Letos pořádá posvícení obec se sportovci tradičně u fotbalového

Při dešti malé jezírko – tradiční obraz u přejezdu Všenorské do Ba-

hřiště. Nebudou chybět oblíbené kapely, stánky, vystoupení dětí

xovy ulice. Po dohodě s hasiči Jíloviště, proběhla oprava žlabu, pro-

z naší MŠ, tombola, občerstvení a večerní posvícenská zábava
v Restauraci Tři Bratři. Těšíme se na vás, podrobný program zveřejníme v příští Zvonici.

è Oprava okapů v bývalé úpravně pitné vody
V bývalé vodárně proběhla
výměna okapů, které byly
v havarijním stavu. Děkujeme Michalovi a Martinovi
za dodržení termínu a za
provedenou opravu. Věřte
mi, že dnes sehnat klempíře
je fakt velký problém…

Zpravodaj obce Jíloviště - červen 2022
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čištění potrubí a zprovoznění od-

è Malování Zvoničky

toku z příkopu do rybníka. Vše se

Po 8 letech od otevření zvoničky sv. Floriána jsme ji vymalovali. Na

povedlo a tak nezbývá, než říct –

podzim připravujeme s mediálním výborem výstavu k 30. výročí

díky, hasiči, díky Mirku.

nepřetržitého vydávání zpravodaje obce Jíloviště. Mimo jiné zde

Fotka 20-21

budou vystaveny i kroniky obce Jíloviště a další obecní archiválie.

è Oprava zámkové
dlažby – vjezd naproti
cukrárně
Proběhlo přeložení propadlé zámkové dlažby na chodníku Pražské

NA TOMTO MÍSTĚ BYCHOM RÁDI
PODĚKOVALI PANÍ FATKOVÉ
ZA DLOUHOLETOU PŘÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ
KRONIK OBCE JÍLOVIŠTĚ

před cukrárnou, včetně výměny žlabu.

MOC SI VAŠÍ PRÁCE, PANÍ FATKOVÁ,
VÁŽÍME A DĚKUJEME !!!
è Kotlíková dotace
Od 6. června 2022 mohou nízkopříjmové domácnosti požádat o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za
nový.
Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku
2012 povoleno používat kotle pouze
3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za
nové ekologické zdroje vytápění.
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé
nebo senioři, mohou na výměnu kotle dostat výhodnou dotaci,
která představuje 95 % způsobilých výdajů. O dotace je možné
žádat pouze elektronicky. Příjem žádostí ve středních Čechách

è Osazení mříže
kanálové vpusti
na ulici
Příjezdní

bude evidovat Středočeský kraj. Zahájení příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti v elektronické
podobě bude od 6. 6. 2022 od 10:00 hod. Posledním dnem,
kdy je možné o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.

Po dokončení pokládky kabelu ČEZ

Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na Krajském

v ulici U Cihelny, se při-

úřadě Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5, najdete

šlo na chybějící mříž do

příslušné pracovníky v kancelářích číslo 0067 a 0066. Můžete přijít

dešťové kanalizace

bez ohlášení, v konzultační místnosti s počítačem budou zájem-

v ulici Příjezdní. Ne-

cům ukázány všechny podrobnosti elektronické žádosti o kotlíko-

chali jsme tedy otvor

vou dotaci.

osadit novou mříží, a to
díky Fanoušovi Andre-

„Protože však budeme žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele

sovi, který ji vyrobil

žádost vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat na úředním počítači.

a s Kájou Markem

To by mohlo být bráno jako netransparentní a ovlivňující proces

osadil. Díky, kluci!

přidělování dotace. Žádost je jednoduchá a opravdu ji zvládnou
vyplnit a odevzdat všichni,“ vysvětluje Ondřej Nauš z Odboru řízení
dotačních projektů Krajského úřadu.
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Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví ne-

Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto otázky:

movitosti ve Středočeském kraji, v které žadatel trvale pobývá,
a která je nebo byla vytápěna kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2.
emisní třídy (plynových kotlů se tedy žádost netýká).

n Mám počítač s připojením k internetu a emailovou adresu?
Žádost se bude podávat elektronicky. Email může být i rodinného příslušníka nebo zprostředkující firmy.

Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce
2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel, který je (a také

n Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po 1. 1. 2021? To je
datum uznatelnosti výdajů.

všichni další členové domácnosti) ve starobním nebo invalidním
důchodu 3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele je dotační
titul Nová zelená úsporám.

n Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci starého kotle a revizní zprávu? Jsou to povinné přílohy k žádosti.

Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 % doložených

Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 257 280 991 nebo

uznatelných výdajů, a to maximálně do výše 180 tis. Kč., pokud

svůj dotaz napište na e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.

jste si pořídili tepelné čerpadlo.

è Poděkování
Příspěvek na kotel na biomasu je do výše 130 tis. Kč a až 100 tis. Kč

Děkujeme spoluobčanům, spolku Přátelé od lípy a pípy (Lípáci)

může činit příspěvek na plynový kondenzační kotel (pokud jste si

za iniciativu, díky které byla vztyčena nová zvonička u již instalo-

ho alespoň závazně objednali do 30. 4. 2022).

vaného kříže na polích patřících rodině Andresů směrem na Bu-
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činu. Bylo to velmi příjemné setkání při příležitosti instalace nového krajinného prvku, děkuji za pozvání.

n ve dnech pracovního volna od 18.00 hodin do 22.00 hodin a od
06.00 do 08.00 hodin
(v sobotu tedy lze použít hlučné stroje pouze
od 8 do 18 hod.)
n ve dnech pracovního klidu a dnech státem uznaných svátcích
v době od 12.00 hodin do 22.00 hodin a od 06.00 hodin do 08.00
hodin.
(v neděli tedy lze použít hlučné stroje pouze
od 8 do 12 hod.)

è Přihlásili se k odběru emailových a sms zpráv a sledovali
Facebook obce
Vyplněním formuláře, který je na webu Jíloviště, si můžete zajistit
doručování aktuálních informací z obce, jako jsou např. uzavírky,
havárie, opatření obecné podoby apod.
Aktuální informace se rovněž dozvíte na oficiálních facebookových
stránkách obce Jíloviště.

è Napište nám své názory, požadavky, starosti,
návrhy na:
obec@jiloviste.cz nebo přímo na starostu – dlouhy@jiloviste.cz
Přejeme vám příjemně strávené léto a dovolené, letos již zřejmě
více mimo ČR, ale i u nás doma, hezké léto, pěkné počasí na odpočinek, grilování a relaxaci, návštěvy příbuzných a přátel a na konci
prázdnin na shledanou.
Máte-li cokoliv na srdci, napište mi na: dlouhy@jiloviste.cz.
Vladimír Dlouhý, starosta Jíloviště

PODĚKOVÁNÍ

ŽÁDÁME OBČANY, ABY:
è dodržovali Vyhlášku 6/2016 o udržování čistoty a pořádku na území obce Jíloviště

Chtěla bych touto cestou srdečně poděkovat paní Libušce
Fatkové, která se stará jako členka Okrašlovacího spolku obce

V letních měsících především článek 5., který reguluje činnosti,

Jíloviště o skupinku důchodkyň, a to tím, že nás provází

které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, což je používání

okolní přírodou, sousedními vesnicemi s jejich zajímavostmi,

hlučných strojů.

které pro nás obětavě vyhledává. My se na každé takové setkání těšíme.

Hlučné práce není možné vykonávat:

Díky patří i obci Jíloviště, která naše cestování podporuje fi-

n v pracovních dnech od 20.00 hodin do 22.00 hodin a od 06.00

nančními příspěvky.

do 07.00 hodin
( v pracovních dnech tedy lze použít hlučné stroje od
7 do 20 hod.)
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Velmi si toho vážíme a srdečně děkujeme.
Za účastnice výletů M. Šmídová

TURISTI

TURISTICKÝ ODDÍL
Ahoj Jílovišťáci,
turistický oddíl Lvíčata ma ještě několik volných míst na táboře
a čas nezadržitelně pádí kupředu, prázdniny jsou tu co nevidět.
I letos pro vás chystáme turistický tábor. Tentokrát 2. - 9. 7. 2022 zamíříme do Krkonoš, a to přímo do Harrachova. Zázemí nalezneme
opět v místní škole. Spát budeme ve stanech a budeme si vařit,
k čemuž nám pomůže náš Zeus (vééélký plynový vařič). Budeme
poznávat krásu našich hor, hrát hry a samozřejmostí je celotáborová hra. Ta letošní ponese název "Stroj času". Škoda, že ten čas
nejde teď posunout a vyrazit třeba už zítra, co říkáte? My se na Vás
všechny už moc těšíme, tak posílejte co nejdřív přihlášky - najdete
je v elektronické formě na https://lvicata.jiloviste.cz/
Za celý tým Irena a Janza

PŘIHLÁŠKA NA TURISTICKÝ TÁBOR:
https://lvicata.jiloviste.cz/tabor-stroj-casu-v-harrachove-2022/

Termín: 2.- 9. 7. 2022

Vzpomínáme
Vážení spoluobčané, s lítostí vám oznamuji, že nás po těžké nemoci navždy
opustil náš spoluobčan Jirka Tyl ve věku
67 let.
Na Jílovišti ho znal snad každý a pro mě osobně je to velká
ztráta, protože to byl můj kamarád, který navíc pracoval
u mě ve firmě 10 let jako řidič, než odešel do zaslouženého
důchodu.
Takže milý Tylíku, odpočívej v pokoji a zůstaneš navždy v našich srdcích. Rozloučení proběhlo v rodinném kruhu.
Vladimír Dlouhý

ZVONICE

Zpravodaj obce Jíloviště MK ČR E 12563
Vydává obec Jíloviště
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Zmizelá jílovišťská stavení
V tomto vzpomínání na zmizelá jílovišťská stavení zůstaneme v Li-

nými letničkami. A právě tato část zahrady a truhlíky s muškáty v ok-

pové ulici.

nech zdobily toto stavení, které bylo vždy natřeno žlutou barvou. Pohled na zahradu a domek vždy potěšil kolemjdoucí turisty.

K článku ve Zvonici č. 6/2021 „6. vycházka s cílem do Horních Mo-

Pozemek domku sousedil s pozemkem, kde je obecní studna a lípa.

kropes“ mne oslovila paní Jana Soukupová roz. Křížková. Pamatuje

Teta Plechatá byla vždy velmi pořádná žena, takže pro ni bylo samo-

totiž domek č. 8. v tehdejší Průjezdní ulici (dnes Lipová), u kterého

zřejmostí zametat spadlé lipové listí i na tomto obecním pozemku.

bylo mylně uvedeno, že patřil paní Záhorové.

Já jsem žila v tomto domku se svými rodiči a bratrem v letech 1953 až

Marně jsem pátrala, v jakých dokumentech, které jsem k článku

1957, kdy jsme se s rodiči přestěhovali do nového domku v Zahradní

studovala, jsem toto jméno přečetla. Omlouvám se čtenářům i ro-

ulici.

dině, která v domku č. 8 žila a jméno Záhorová je pro ni neznámé.

Naše rodina bývala početná a domek mých předků č. 8 byl svědkem

Zavzpomínejte, prosím, s paní Janou Soukupovou opět na kousek

mnoha jejích setkávání.

Jíloviště a jeho obyvatele.

V závěru svého vzpomínání na rozhovory s tetou Plechatou o jejím životě musím zmínit jednu zajímavost, která se k domku č. 8 váže.

„Ve svých vzpomínkách na zmizelá jílovišťská stavení bych vám chtěla

V červnu a červenci roku 1924 zde bydlela u mé prababičky A. Cihel-

svým vyprávěním přiblížit dění v dnes již zmizelém domku č. 8 v Lipové

kové ruská básnířka Marina Cvětajevová. Patřila do skupiny ruské in-

ulici.

teligence, která odešla z Ruska po revoluci v roce 1917 a mnoho z jejích

Domek obývala má prababička Anna Cihelková se svými pěti dcerami

řad se usadilo v Praze a jejím okolí. Marina Cvětajevová si Čechy

a manželem, který padl v I. světové válce.

a Prahu zamilovala. Z Jíloviště se odstěhovala do Dolních Mokropes.

Jak plynul čas, tak se má prababička rozhodla domek darovat jedné

Domek s pozemkem byl prodán v devadesátých letech minulého sto-

ze svých dcer – Anně, provdané Plechaté, která se posléze společně

letí rodině Havelkových a následně zbourán.

s manželem o svou matku a domek starala.

Ze svých vzpomínek sepsala Jana Soukupová, roz. Křížková.

Domek měl čtyři malé místnosti, úzkou chodbu, sklep a prostornou

květen 2022

půdu. Naproti domku přes dvorek byl chlívek pro prase, malá prádelna
a dílna.

Jsem ráda, že se seriál o zmizelých jílovišťských staveních setkal se

U domku byla velká zahrada, v její zadní části stála králíkárna a kurník

zájmem čtenářů Zvonice. Díky ohlasům, spolupráci a pomoci žijí-

s výběhem pro slepice. Další část zahrady byla osázena ovocnými

cích pamětníků si můžeme udělat obrázek života v naší obci v dří-

stromy a občas se tam pěstovaly i brambory.

vějších dobách a podaří se nám v dalších vydáních našeho

V přední části zahrady byly záhony osázené růžemi, hortensiemi a růz-

zpravodaje pokračovat.

Fatková

Obrázek z publikace :Jíloviště v dobách minulých“ PhDr Ivany Čornejové z roku 1998 zachycuje
v levém kraji štít domku č. 8 na začátku 20. století
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola Jíloviště
MŠ v dubnu a květnu

Měsíc květen, 1. máj

Připomeneme ještě poslední den v březnu, kdy jsme

Ukazovali jsme si byliny, dřeviny, květy, hlavně na vy-

vynášeli Moranu. Přišly dámy z Okrašlovacího

cházkách. Také jsme jeli autobusem na Baně a vraceli se

spolku, oblečené stylově v krojích, zapůjčily je i nám,

lesem kolem Cukráku zpět. Potom měly svátek MA-

dospělým, a s vyrobenou Moranou jsme procházeli

MINKY a děti vyrobily přáníčka maminkám a babičkám,

od školky po Pražské ulici přes most nad dálnicí

aby jim popřály a udělaly radost.

k rybníku.
11. 5. 2022 se odpoledne konal zápis nových dětí. Přišly se ve větZ mostu jsme mávali na auta a řidiči troubili a blikali, což bylo pro

šině s rodiči představit a prohlédnout si školku.

děti velikou atrakcí. Když jsme došli k rybníku, zarecitovali jsme Moraně říkadla, zazpívali o jaru, zapálili jsme ji a hodili do rybníka. Pro

Dalším probíraným tématem byla „Moje rodná zem“ - naše vlajka,

všechny bylo připravené pohoštění, teplý čaj a něco na zub. Potom

moje vesnice, hlavní město a řeka, naše hymna a též jsme si poví-

jsme se vrátili ke školce a pověsili jsme si na plot barevný májíček

dali o dětech celého světa.
Poslední den v květnu jsme došli všichni na statek k Andresům, tam
jsme naskákali na valník a pan Andres s paní nás provezli po vsi ke
kravičkám, ke koníkům a k ovečkám, děti si je mohly i pohladit.

Ve třídě jsme probírali, kdo žije v potoce, v řece, v rybníku - také
jsme si alespoň názorně ukázali, jak rybník vypadá, že tam žádná
voda neproudí, kdežto v řece a v potoce je proud.
Dále následovaly Velikonoce, děti se naučily několik koled a vyrobily
si osení se zapichovadly. Po Velikonocích nás navštívil pan fotograf
a krom jednotlivých portrétů jsme se vyfotili všichni - celá třída.

Dětský den jsme si udělali ve třídě. Měli jsme diskotéku a šli jsme
na zmrzku do cukrárny, kde děti pohostili, každý si vybral, jakou

Druhý den přijelo Kašpárkovo staroče-

chtěl, a ještě dostali všichni lízátko.

ské loutkové divadlo s pohádkou DRAK
A PRINCEZNA.

Druhý den přišel pan Prokop s vystoupením „V zoologické zahradě“.
Ještě nás čekají dva celodenní výlety, dvě divadla a rozloučení s

Duben je měsíc bezpečnosti a my jsme ve školce probírali dopravu,

předškoláky s Inkou Rybářovou.

dopravní značky, prostředky a ukazovali jsme si je na obrázku. Také
jsme kreslili semafor.

Předškoláci se s námi rozloučí a budeme se těšit na září na nové
děti.

Poslední den v dubnu se po dvou letech pálily čarodějnice. Povídali
jsme si o tomto zvyku a děti se naučily píseň „Ježibaba s ježibabou
na kopečku za Jihlavou..."

Všem přejeme krásné a dlouhé léto........
Za kolektiv MŠ Hana Mašková

.
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Sbor dobrovolných hasičů
Sobota 30. 4. 2022
Stavění májky a pálení čarodějnic

stním kostele uskutečnila „Děkovná mše

Po dvouleté přestávce kvůli covidovým opatřením se letos mohla

k pomníku padlým, kde proběhlo polo-

konečně konat oblíbená akce „Stavění májky a pálení čarodějnic“.

žení věnců. U hasičské zbrojnice kardinál Dominik Duka vysvětil

Opět se akce konala u hřiště TJ Jíloviště, v čase od 18h do pozdních

nového zásahové vozidlo.

večerních hodin.

Oslavy začaly ve 14h projevem a předáním vyznamenání. Poté pro-

svatá“. Po mši šli účastníci mše průvodem

běhla taneční zábava za přítomnosti živé hudby. Občerstvení bylo
zajištěno v hasičské zbrojnici a stáncích u zbrojnice.

Přípravy na tuto akci probíhaly již v týdnu.
Strom na májku přivezli členové sboru
z Lesů Jíloviště od pana Tobolky, věnec vy-

Sobota 7. 5. 2022
Branný závod

robil a ozdobil Radek Moureček a dřevo
na vatru kluci připravili z pokácených
stromů u bývalého tábora.

32. ročník branného závodu Karla Košaře, který pořádáme společně

Pro děti byly připraveny soutěže s čaroděj-

s SDH Lipence, se letos běžel z Jíloviště do Lipenců.

nickou tematikou a každé dítko dostalo

Sraz byl v 8h u Grill restaurantu „Pod lesem“, kde se mohli běžci před

sladkou odměnu.

výběhem na trať ještě občerstvit.

Pro ostatní příchozí

Běžely dvojice v kategorii od 18 do 40 let a kategorii starší od 40

bylo připraveno ob-

let výše. Celkem bylo na trase 15 dvojic.

čerstvení ve stánku,

Za SDH Jíloviště připravil čtyři stanoviště Radek Moureček a dalších

pivo, limo, alko a vyni-

pět stanovišť připravil SDH Lipence. Na každém stanovišti byli dva

kající klobásy. Kdo měl zájem, mohl si opéct

členové sboru, kteří kontrolovali, jak dvojice plní úkoly.

buřta u ohýnku vedle májky.

Nakonec všichni doběhli v pořádku do hasičské zbrojnice v Lipen-

Celou akci doprovázela reprodukovaná hudba

cích, kde na ně čekalo občerstvení, vyhlášení nejlepších dvojic a zá-

a děti si mohly zatančit v kostýmech čarodějnic

bava s hudbou.

a čarodějů.
Vatra byla zapálena po 20h a hořela až do ranních hodin. Po skončení akce oheň a májku hlídali členové sboru.
Počasí nám přálo a na pálení čarodějnic se
sešlo hodně místních i přespolních lidí.

Neděle 1. 5. 2022
145. výročí založení SDH Líšnice
První květnovou neděli se členové našeho sboru zúčastnili 145. výročí založení sboru v Líšnici.
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Sobota 28. 5. 2022
Dětský den

Program výročí začal v 9.30h průvodem s prapory od hasičské

Za spolupráce obce Jíloviště a TJ Jíloviště jsme pořádali „Dětský

zbrojnice ke kostelu. Po příjezdu kardinála Dominika Duky se v mí-

den“ na hřišti TJ Jíloviště od 14h do 17h.

Zpravodaj obce Jíloviště - červen 2022

HASIČI

Za zmínku také stojí účast jednotky na prověřovacím cvičení, jehož
zadání bylo požár střechy a půdních prostor na zámku v Mníšku
pod Brdy. Během cvičení byly vyzkoušeny možné postupy zdolávání požáru jak vnitřkem budovy pomocí hasebních proudů, tak
i hašení z výškové techniky, kterou disponuje nově stanice profesionálních hasiču z Řevnic.

Pro děti bylo připraveno několik stanovišť a za splnění úkolu dostávaly penízky „jílovišťáky“. Bylo rozdáno přes 80 soutěžních kartiček, na které dostávaly děti razítka po splnění každého úkolu. Na
každém stanovišti si také děti mohly vzít bonbóny.
Po splnění úkolů a nasbíraní penízků si děti mohly vybrat v ob-

Celkem v letošním roce zaznamenali hasiči Jíloviště již 32 výjezdů

chůdku krásné ceny, které jsme pro ně připravili.

k případům se 44 zásahy díky vícenásobným zásahům při řešení

Na akci bylo připraveno občerstvení, limonády, párky v rohlíku, me-

rozmarů počasí.

loun a banány a v kabinách další nápoje.

Členové jednotky scházejí každou neděli od 15 hodin v hasičské

Na akci vystoupili psovodi Policie ČR s ukázkami poslušnosti a za-

zbrojnici. V těchto dnech neprobíhají pouze udržby techniky, výstroje

držení podezřelého.

a výzbroje. V pravidelných intervalech je nutné zkoušet všechny

Na hřišti také probíhalo oblíbené malování na obličej a děti si ne-

stroje se spalovacím motorem (čerpadla, elektrocentrály, motorové

chaly namalovat různé ornamenty nebo zvířecí obličeje.

pily).

za výjezdovou jednotku hasičů Jíloviště Mirek Petřík

Počasí nám opět přálo a děti a ostatní si akci moc užili.

Mladí hasiči
Všem, kteří se na akcích podíleli, děkujeme a budeme se těšit na

Celý duben i první polovina května se nesly v duchu příprav na hru

další pořádané akce, o kterých Vás budeme včas informovat.

"Plamen". Odměnou za dlouhé tréninky nám byl výlet na Císařský

za hasiče Jíloviště Zuzana Jochová

ostrov, kde jsme absolvovali ukázku policejních koní. Prohlédli jsme
si auto, kterým se převáží až 6 koní najednou, stáje a dokonce se

Sběr železného šrotu

prohřáli v koňském solárku :-). Během ukázky nám čtyřnozí poli-

V sobotu 23. dubna se v naší obci kromě přistavení velkoobjemo-

cisté předvedli svou statečnost, když projížděli hořící slámou, pro-

vých kontejnerů uskutečnil také sběr železného šrotu a vyslouži-

ráželi bariéru a neměli ani strach ze světlic a petard.

lých elektrospotřebičů. Celá akce započala v 8:00 u hasičské

15. 5. 2022 jsme konečně vyrazili na soutěž "Plamen" s přípravkou.

zbrojnice a díky nasazení všech zúčastněných se jí podařilo zvlád-

Sedm statečných ve věku 3 až 6let prošlo čtyřmi disciplínami, je-

nout během otevírací doby sběrny surovin v Letech. Celá akce by

jichž korunou je požární útok. Tentokrát nám bohužel uteklo

se však nemohla uskutečnit bez vhodné techniky na svoz železa.

o jeden bod třetí místo, ale pro nás to byl i tak úspěch, který jsme

Za zapůjčení vozidla děkujeme společnosti OSBET BIO spol. s.r.o.

oslavili zmrzlinovymi poháry.

a jednateli společnosti Honzovi Lysému. Vysloužilé elektrospotře-

O týden později na soutěž vyrazila dvě družstva starších hasičů.

biče byly sváženy soukromým vozidlem s přívěsným vozíkem jed-

V této kategorii je velká konkurence a hodnocení velmi přísné. Po

noho z našich členů.

náročném dni a absolvování

Hasiči děkují také občanům obce Jíloviště za přípravu a poskytnutí

všech pěti disciplín jsme si od-

železného odpadu.

vezli dorty za deváté a desáté
místo. Oslava proběhla v Restau-

Výjezdy jednotky JSDHO Jíloviště

raci Pod lesem.

Od posledního vydání Zvonice zaznamenala výjezdová jednotka

Poslední společnou akcí byl dět-

hasičů Jíloviště celkem 6 výjezdů k událostem. Jednalo se o požáry

ský den (28. 5.), který jsme si užili nejen v roli dětí, ale obsadili jsme

lesního a travního porostu v Mníšku pod Brdy a na dálnici D4, tech-

i jednotlivá stanoviště, kterými děti procházely. V současné době

nické pomoci odstranění padlých stromů a záchrana paraglidisty,

plánujeme akce na prázdniny a užíváme si naše páteční srazy v ha-

který havaroval ihned po startu.

sičárně.

Za kolektiv mladých hasičů Hanka Ž.
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PŘÁTELÉ OD LÍPY A PÍPY
Vážení čtenáři Zvonice, v dubnu jsme oslavili svátky jara – Veliko-

A my máme kromě zasazených 4 lip a jednoho doubku na se-

noce, po dvou letech s Covidem jsme je opět mohli prožít tak, jako

znamu i tuto vrbu. Tak až někdy půjdete od lípy ke kříži, můžete se

dříve, tedy s koledou a otevřenými dveřmi pro malé i velké koled-

na naši vrbu s příběhem podívat.

níky a že jich letos chodilo!
Po Velikonocích přišel máj a ani u lípy nemohla malá – ale symboMísto u lip bylo samozřejmě

lická májka chybět.

krásně nazdobeno, tak jako
každý rok. Lípy zdobily malo-

14. 05. 2022 Zvonička

vané kraslice, a i letos jsme na

15. 05. 2021 jsme vztyčili kříž v polích.

ně dali kraslice, které namalo-

Po roce Fanda Andres vyrobil další skvost ke kříži, a to zvoničku,

val Radek Moureček v roce

včetně lavičky. Domluvili jsme se na datu, které je nejblíže k roč-

2020, a to různé profese

nímu výročí vztyčení kříže a tím byla sobota 14. 05. 2022

z první linie s rouškami, částečně i pro připomenutí, že ne
vždy je velikonoční koledování tak samozřejmé, jak jsme
bývali vždy zvyklí….
K Velikonocům máme ještě jeden příběh a ten se týká jedné pomlázky, která s námi absolvovala velikonoční výlet dne 20. 4. 2019,
a to do skanzenu a pivovaru Vysoký Chlumec. Přinesl ji Fanda Andres, pomlázku upletl pan Macháček z Lipenců.
Každý z účastníků zájezdu měl od Fandy za úkol přinést stužku a tu
na naši pomlázku navázat.

Zatímco vloni jsme se strachem pozorovali mraky, zda nezmokneme, letos bylo počasí téměř letní.
Sraz měli chlapi ve 14 hod. na statku u Andresů, aby pomohli s naložením Zvoničky na plaťák.
Sraz pro všechny ostatní byl ve 14:30 hod. u kříže. Opět jsme využili
náš vozík s inventářem, nový kabát není z důvodu technologické
přestávky ještě zcela dokončen, a tak vám fotografii, jak ho Radek
Moureček krásně zmaloval, přineseme v další Zvonici.

Po skončení výletu tato pomlázka putovala do konve s vodou
a téměř se na ní zapomnělo. Za 5 min. 12 před prvními mrazíky
jsme ji 16. 11. 2019 zasadili do remízku mezi lípou a křížem.
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Vozík jsme ihned rozložili, aby sloužil jako obrovský stůl a příchozí

západu slunce. Během posezení zaznělo i několik zajímavých ná-

na něj hned začali dávat své kulinářské výrobky, tentokrát jsme

padů. Věříme, že se nám většina podaří zrealizovat, a tak se máte

mohli ochutnat: slaný i sladký závin z listového těsta, slaný špená-

na co těšit.

tový koláč, trhané maso v domácích banketkách, sušené kachní

4. 6. 2022 – Otvírání studánky
(akce Okrašlovacího spolku)

prso, škvarkové placky, kávovou roládu, aj.
Chlapi se ihned pustili do zabetonování zvoničky do již připravené

V sobotu 4. 6. 2022 jsme se zúčastnili akce spřáteleného spolku a to

jámy, sice chyběla vodováha, a tak posloužil kelímek s vodou,

otvírání studánek. Na sraz k Motorestu připlulo několik velkých

zřejmě to tedy nebude úplná rovina, ale určitě to nebude mít vliv

i malých námořníků a námořnic, nechyběla také mořská panna či

na funkci.

dokonce samotný Neptun. Procházkou jsme došli ke studánce, zde
jsme vyslechli krásné povídání od paní Fatkové, následně jsme pře-

Během usazování zvoničky, současně probíhalo sázení růží u kříže.

dali symbolický klíč k otevření studánky.

O tom se před paní Fatkovou zmínila Slávinka Stibalová-Smělá, že
by se jí u kříže v polích líbily růžové růže, a nebylo nic jednoduššího,
než tento krásný nápad zrealizovat. A tak ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem, který oslovil Tondu Cvrčka a ten nám opět vyšel
vstříc a růže na tuto akci věnoval, jsme je mohli při této krásné akci
se zvoničkou zasadit.
Vloni nechyběl kvůli vysvěcení kříže pan farář Dlouhý, kterého letos
nahradil jeho jmenovec Vladimír Dlouhý s proslovem. Následovalo
i pár slov od Fandů Andresů. Fr. Andres st.
zmínil, že zvonek z nerezu vyrobil Vítek Kunt
(pozn.: jeho synovec).
Nechybělo samozřejmě občerstvení: sýrové chipsy slané listové
A pak už nezbývalo nic

těsto, domácí banketky s paštikou či s pikantní sekanou, linecké

jiného než se poho-

cukroví, a další dobroty. Posilněni jsme se vydali zpátky domů.

dově začít bavit až do

Akce to byla velmi povedená a rádi se příště zase zúčastníme.
Přejeme vám krásné
léto plné zážitků
a třeba se v létě na
plážovce u lípy
anebo na spanilé
jízdě při 4. ročníku
dožínek uvidíme.
Za Přátele od lípy
a pípy
Miluše Kyptová
Kontakt:
prateleodlipyapipy
@seznam.cz
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Okrašlovací spolek
Ukliďme Česko

Proměna studánky

V sobotu 2. 4. 2022 byl na střechách domů i auto-

V sobotu 4. 6. 2022 bylo „Otvírání studánek“ . Chtěli bychom podě-

mobilech parkovaných venku přimrzlý ledový

kovat bratrům Bímovým – ze všenorského spolku „Na jedné vlně“

poprašek. Při plánování úklidové akce za již tep-

a panu K. Dostálkovi za odvedenou práci na úpravě okolí studánky.

lého počasí jsme nepomysleli, že se tolik ochladí.

Zvláštní poděkování patří „Lipákům“, kteří tuto akci originálně

Snad proto přišly na

podpořili svou účastí a darová-

místo srazu k ryb-

ním

níku v 9:00 hodin jen

k odemknutí studánky.

symbolického

klíče

tři členky Okrašlovacího spolku obce Jíloviště. Je možné, že
bylo i dost občanů
nachlazených. Úklid
jsme proto omezily
na prostor kolem rybníku. Sesbíraly jsme 3 pytle odpadků, z toho
dva, které se nedaly třídit. S jejich odvozem pomohl Obecní úřad

Podrobné informace budou v příštím vydání Zvonice.

v osobě pana Karla Marka.

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána
Návštěva všenorského arboreta

Evangelická bohoslužba v neděli 17. dubna 2022 na Boží hod veli-

V úterý 17. května 2022 navštívilo 15 žen – důchodkyň krásný areál

konoční byla jubilejní, v pořadí již desátou. Účast farníků byla opět

arboreta ve Všenorech.

malá – 3 osoby. Přesto farářka ČCE hvozdnické farnosti k přítomným promluvila a poprvé na Jílovišti vykonala obřad svatého příjímání podobojí – s chlebem a vínem.
Květnová bohoslužba byla z důvodu zaneprázdnění paní farářky
zrušena. Příští bohoslužba bude v neděli 26. 6. 2022 od 17:00 hodin.
V neděli 5. července 2022 od 17:00 hodin bude farářka ČCE V. Glancová sloužit větší ekumenickou bohoslužbu u příležitosti svátku
Cyrila a Metoděje. Přizváni budou i P. J. Dlouhý z Římskokatolické
farnosti v Mníšku pod Brdy a pan farář R. Valenta z Církve československé husitské ve Zbraslavi.

Přes nepříznivou předpověď počasí bylo příjemné slunečné odpo-

Na květnové mši svaté v sobotu 21. vzpomenul P. J. Dlouhý z Řím-

ledne, které umocnilo krásný výhled do údolí Berounky i na velké

skokatolické farnosti v Mníšku pod Brdy změnu nejvyššího před-

množství jehličnanů s novými přírůstky jehličí a šišek, nejrůznější

stavitele církve v Česku. Jeho Eminence ThLic. Dominik kardinál

barvy kvetoucích azalek a rododendronů i jezírko s párem divokých

Duka, OP arcibiskup pražský a primas český, byl nahrazen dosavad-

kachen. Také „Cukrák“ se tyčil nad vrcholky lesů úplně z jiného po-

ním olomouckým arcibiskupem a předsedou České biskupské kon-

hledu.

ference Janem Graubnerem, který se své funkce ujme začátkem
července.

Také nabídka květin a sadby na prodej byla pestrá a zajímavá, tak

18

si každá z výletnic odnesla domů nějaké rostlinky. Namáhavější

Červnová mše svatá celebrovaná P. J. Dlouhým z Římskokatolické

zpáteční výstup byl odměněn pocitem uspokojení, že to všechny,

farnosti v Mníšku pod Brdy bude v sobotu 18. 6. 2022 od 18:00

co se na něj vydaly, dokázaly.

hodin.
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Za Okrašlovací spolek obce Jíloviště Fatková

SPORT

TJ JÍLOVIŠTĚ
A tým TJJ - Středočeský kraj SPORT INVEST
- I. A třída skupina A
den
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo

so 2. 4.
pá 8. 4.
pá 15. 4.
so 23. 4.
so 30. 4.
so 7. 5.
so 14. 5.
so 21. 5.
so 28. 5.

Praha – západ Okresní přebor dorostu

čas

utkání

výsledek

10:30
18:00
14:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

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

1 : 3 (1:2)
10 : 2 (7:2)
1 : 1 (1:1)
1 : 2 (1:0)
1 : 3 (0:1)
0 : 4 (0:3)
3 : 4 (2:2)
2 : 5 (0:3
2 : 4 (2:3)

15 kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo

ne 3. 4
čt 7. 4.
so 16. 4.
pá 22. 4.
ne 1. 5.
pá 6. 5.
so 14. 5.
pá 20. 5.
so 28. 5.

čas
16:30
18:30
17:00
19:00
17:00
19:00
17:00
19:00
17:00

utkání

15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo

čas

ne 3. 4.
ne 10. 4.
ne 17. 4.
ne 24. 4.
ne 1. 5.
so 7. 5.
ne 15. 5.
ne 29. 5.

utkání

10:30
10:15
10:30
10:15
10:30
10:15
10:30

Všenorský SK/TJJ - SK Olympie Dolní Břežany
SK Roztoky - Všenorský SK/TJJ
Všenorský SK/TJJ - Sokol Jeneč/TJ Hostivice
TJ Slovan Hradištko - Všenorský SK/TJJ
Všenorský SK/TJJ - TJ Sokol Červený Újezd B
Spartak Žebrák/Komárov - Všenorský SK/TJJ
Všenorský SK/TJJ - SK Kazín
zápas nerozepsán
10:30 Všenorský SK/TJJ - FK Mníšek pod Brdy

výsledek
0 : 18 (0:7)
5 : 1 (3:0)
0 : 2 (0:1)
8 : 0 (3:0)
nehráno
12 : 2 (8:1)
4 : 11 (0:5)
2 : 11 (1:4)

TJ Sokol Červený Újezd B odstoupil z dorostenecké soutěže Okresního přeboru.

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

den

výsledek

SK Slavia Jesenice B - TJ Jíloviště B 1 : 10 (1:4)
TJ Jíoviště B - Všenorský SK
4 : 7 (2:3)
TJ Slovan Hradištko - TJ Jíloviště B
2 : 7 (1:4)
TJ Jíloviště B - Spartak Průhonice B 2 : 0 (1:0)
FC Jílové B - TJ Jíloviště B
3:4/2:4 pen.(1:1)
TJ Jíloviště B - TJ Viktoria Vestec
5 : 3 (1:3)
TJ Slavoj Davle - TJ Jíloviště B
2 : 5 (0:3)
TJ Jíloviště B - SK Černošice
0 : 3 (0:1)
SK Vrané nad Vltavou - TJ Jíloviště B
3 : 0 (K)

Při posledním utkání ve Vraném nedala Benfika při souběhu
s Áčkem dohromady potřebný počet hráčů a byla nucena zápas
kontumovat.

Praha-západ – 2020 F1B - Okresní přebor mladších žáků –
skupina B
den

čas

utkání

výsledek

9. kolo čt 14. 4.
10. kolo so 9. 4.

17:00
10:00

15 : 2 (6:1)

11. kolo so 16. 4.

10:00

Všenorský SK/TJJ - SK Slavia Drahelčice
TJ Sokol Choteč/SK Třebotov
- Všenorský SK/TJJ
Všenorský SK/TJJ
- TJ Sokol Čisovice/FK Mníšek p. Brdy
SK Olympie Břežany B - Všenorský SK/TJJ
Všenorský SK/TJJ - TJ Sokol Dobřichovice
FK Slavoj Řevnice - Všenorský SK/TJJ
Všenorský SK/TJJ -FK Jinočany/FK Zbuzany
FK Dobříč/SK Nučice - Všenorský SK/TJJ
Všenorský SK/TJJ - SK Kazín B

12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo

ne 24 4.
po 9. 5.
so 7. 5.
so 14. 5.
so 21. 5.
so 28. 5.

17:00
17:30
10:00
10:00
10:00
10:00

1 : 7 (1:2)
4 : 7 (1:2)
7 : 1 (3:1)
3 : 18 (1:7)
15 : 0 (9:0)
1 : 15 (0:7)
2 : 2 (6:1)
4 : 5 (4:1)

Podle FAČR –soutěže a www.fotbal jiloviste., Fatková
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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.

