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Vážení spoluobčané,

čtyři roky uběhly jak voda a já podruhé píši své

poslední Slovo starosty ve druhém volebním ob-

dobí. Co jsme dokončili a jak jsme plnili pro-

gram, se dozvíte v této Zvonici.

Je mi opravdu velkou ctí, pozvat všechny spolu-

občany na slavnostní otevření veřejného spor-

toviště, které se nám podařilo dokončit po šesti

letech. Těším se spolu se všemi zastupiteli

a týmem, který se na stavbě a realizaci podílel,

na setkání 19. 8. 2022 na novém sportovišti.

Další dokončenou stavbou je rekonstrukce ulice Lomená, která

bude kolaudována v době, kdy budete číst tuto Zvonici.

Třetí důležitou zprávou je optimalizace studie modernizace D4

s ŘSD, jejíž veřejná prezentace dne 28. 6. 2022 byla odměněna 

potleskem spoluobčanů. 

Vážení spoluobčané, užijte si zbytek prázdnin a dovolených a při-

jměte pozvání na čtyři významné společenské akce v září, a to je

– slavnostní otevření veřejného sportoviště dne 19. 8. 2022, tra-

diční Závod historických vozidel Zbraslav – Jíloviště ve dnech 

3.- 4. 9. 2022, Vítání občánků – 11. 9. 2022 a samozřejmě Jílovišťské

posvícení – 24. 9. 2022.

Vážení spoluobčané, společně s kandidáty nezávislého sdružení

„Jíloviště pro občany“ se znovu ucházíme o vaši důvěru v násle-

dujících komunálních volbách, informace o našem volebním pro-

gramu najdete v samostatné části Zvonice.

èPoděkování za práci pro obec v letech 2018 - 2022
S končícím volebním obdobím mi dovolte malou rekapitulaci

práce zastupitelstva. 

V září proběhne poslední 37. zasedání zastupitelstva a chtěl bych

na tomto místě poděkovatvšem občanům a zastupitelům za práci,

kterou věnovali činnosti pro obec ve volebním období 2018 –

2022.

Na prvním místě děkuji místostarostce - paní Janě Malé a refe-

rentce – paní Marii Hrubé. Stal se z nás za 8 let funkční mini tým,

který se úspěšně vyrovnává se všemi úkoly, které nám chod úřadu

přináší. K našemu týmu patří i naše paní poštmistrová – paní Lenka

Hrbková, která bezvadně spravuje naši Poštu Partner a prozradím

vám na ni jednu „zvláštnost“, od začátku

svého pracovního poměru s obcí od roku

2016 nebyla ani jeden den v pracovní ne-

schopnosti – neskutečné !!! Ještě jednou dě-

kujeme, paní Hrbková.

A dále bych rád poděkoval zastupitelům:

Honzovi Vorlovi zejména za vedení mediální

komise, novou podobu Zvonice, novou po-

dobu a správu webových i facebookových

stránek obce a práci s dětmi.

Mirku Petříkovi za vedení kontrolní komise

a zejména mimo výkon v zastupitelstvu za mimořádně obětavý

výkon velitele zásahové jednotky a starosty SDH Jíloviště, rovněž

za práci s mládeží a spolupořádání akcí jak samostatně za SDH, tak

ve spolupráci s obcí. Petru Rögnerovi zejména za činnost ve fi-

nančním a sociálním výboru a práci pro seniory.

Rovněž patří dík dalším členům sdružení Jíloviště pro občany –

Petru Sporerovi, který zcela nezištně prováděl téměř všechny zá-

pisy ze zasedání zastupitelstva a pomáhal s koncepcí modernizace

dálnice D4, Ivanu Hilgertovi za práci v sociálním a finančním vý-

boru a přínos pro JPO, přes jeho velké pracovní vytížení. Ivaně 

Doubkové za práci ve stavebním výboru a v neposlední řadě Fa-

noušovi Andresovi, který vždy obětavě zastoupil tátu při zimní

údržbě a zařizoval kovářské práce pro obec.

A jaká byla účast zastupitelů na pracovních schůzkách (PS) a na

zasedání zastupitelstva (ZS) za poslední 4 roky (je nutno připome-

nout, že účast zastupitelů byla poslední 2 roky ovlivněna korona-

virem):

Slovo starosty

Jméno PS ZZ % PS % ZZ

Dlouhý 31 35 100 100

Malá 31 34 100 97

Doubková 15 10 48 29

Vorel 24 30 77 86

Hilgert 19 22 61 63

Roegner 16 29 52 83

Sporer 26 28 84 80

Andres 19 26 61 74

Petřík 24 23 77 66



èModernizace D4
Jsem rád, že se nám po roce vyjednávání s ŘSD podařilo „dola-

dit“ a dohodnout konečnou podobu modernizace dálnice D4,

jejíž nová studie, dle připomínek občanů a zastupitelů, byla ob-

čanům představena na veřejné prezentaci dne 28. 6. 2022 v Re-

stauraci Tři Bratři. Nová podoba studie se setkala s všeobecnou

podporou občanů a na závěr projednání dokonce zazněl pot-

lesk. Ze strany ŘSD byl totiž akceptován návrh obce na zřízení

mimoúrovňové křižovatky (MUK) s nájezdem a výjezdem na D4

mimo Jíloviště a požadavek, aby dálnice nebyla rozšiřována do

zahrádek u ulice Lipová. Podobu MUK, můžete vidět v přiložené

příloze dole. Výsledkem je vyvedení dopravy z obce a naprosté

zklidnění oblasti Hájenska, protože silnice ze Všenor bude pře-

vedena na novou MUK a do Jíloviště bude zaslepena. Jako

bonus tomuto řešení je biokoridor pro zvěř, který bude umístěn

mezi MUK a Všenorským mostem a bude přístupný i pro pěší.

V nové studii byly splněny i požadavky obce na zachování stá-

vajícího nájezdu na Prahu u Motorestu i sjezdu na Jíloviště

u Srba servis. Rovněž na veřejné prezentaci zástupci IDSK a PID

garantovali, že zůstane zachován způsob přestupu na rychlé

spoje do Prahy, kdy současný přestupní uzel na Cukráku bude

nahrazen novým přestupním místem v prostoru Baní. Samozřej-

mostí bude v rámci modernizace D4 zbudování účinných proti-

hlukových zdí, které přinesou občanům Jíloviště další snížení

obtěžujícího hluku z dálnice. Občané Jíloviště a zastupitelé se

opět projevili jako spolehlivý tým, který stejně jako v případě

vyjednání provizorní lávky u rekonstrukce Všenorského mostu

dojednal s ŘSD nejvýhodnější podobu modernizace ŘSD přede-

vším pro Jíloviště a jeho občany. 

AKTUÁLNĚ Z RADNICE 
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
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Také bych rád chtěl poděkovat za práce skutečně všeho druhu pro

obec našemu správci panu Karlu Markovi, který se nejen pečlivě

stará o obec, ale hodně pomohl i se všemi stavbami a s výstavbou

sportoviště, paní účetní Silvii Bubeníkové za bezchybné vedení

účetnictví obce, Osmanu Ouahdjinovi za udržování našich PC za-

řízení v chodu, abychom mohli pracovat, Slávkovi Baudyšovi za

práci v kontrolní a inventurní komisi a také za pravidelnou účast

na zasedání zastupitelstva, Renatě Repkové za korektury Zvonice.

Nemohu zapomenout poděkovat Fandovi Andresovi za zimní

úklid a jeho pomoc při celoroční práci pro obec, Libuši Fatkové za

její obětavou práci pro Zvonici, ale i pro seniory a obec, za její kro-

nikářskou práci a za to, že opravdu všechny dokumenty, ať zastu-

pitelstva, nebo Zvonice, pečlivě četla, opravovala chyby

a navrhovala varianty a dobré nápady.

Velké díky také patří našemu SDH Jíloviště a jeho zásahové jed-

notce, jejíž členové mnohokrát zachraňovali životy a majetky

nejen občanů Jíloviště, ale i širokého okolí. Rovněž poděkování TJ

Jíloviště a jejímu vedení – Janu Nekolovi, Pavlu Šmídovi, Hance Ja-

nouškové a Michalu Šmídovi za příkladnou reprezentaci obce ve

fotbale, obětavou činnost s mladými hráči a za spolupráci při or-

ganizování akcí jak pro TJ, tak ve spolupráci s obcí. Dalším dvěma

spolkům: Lvíčata a Okrašlovacímu spolku obce Jíloviště za práci

pro obec a za organizování akcí pro občany Jíloviště.

Velmi si rovněž cením, že se podařilo obohatit program ve Zvo-

ničce o bohoslužby paní farářky Venduly Glancové z Hvozdnice,

zde patří poděkování Rudovi Kučerovi, který se o Zvoničku pří-

kladně stará a připravuje ji na jednotlivé akce.

Rád bych poděkoval spolku Přátelé od lípy a pípy, který pořádá

každoročně několik akcí pro občany, ke kterým obvykle Fanda An-

dres vyrobí nějaký pěkný kousek ze dřeva. Tradicí se stala spanilá

jízda zemědělských strojů na dožínky.

Samostatné poděkování si zaslouží všichni členové volebních ko-

misí, kteří obětovali svůj čas na zdárný průběh všech voleb v obci. 

Rovněž dík zaslouží všichni sponzoři, kteří se svým přínosem po-

díleli na úspěšném pořádání kulturních a sportovních akcí v Jílo-

višti. Díky štědrosti sponzorů jsme rovněž např. mohli opravit

hasičskou Tatru nebo pořídit 4 nové prvky na dětské hřiště na

novém sportovišti.

Nemohu vynechat poděkování týmu Mateřské školy – paní ředi-

telce Maškové, paní Petříčkové, paní Šestákové a paní Strnadové,

která nás bohužel opouští a které moc děkujeme za její několika-

letou práci pro MŠ. Celému týmu MŠ pak poděkování za přípravu

vystoupení pro akce v obci. Poděkování zaslouží pan Zdeněk Pi-

hera, bez kterého by neexistoval jak trávník fotbalový, tak v MŠ

a který svým pracovním úsilím, mnohokrát bez nároku na od-

měnu, odvedl obrovský kus práce nejen pro školku, ale i pro TJ Jí-

loviště a pro obec. 

Rovněž děkuji všem občanům Jíloviště, kteří obětavě pomáhali

obci bez nároku na odměnu.

Jak vidíte, obec neřídí ani nespravuje jen zastupitelstvo obce, ale

je to tým, který, aby byl dosažen výsledek, musí táhnout za jeden

provaz. Domnívám se, že jsme za ty 4 roky byli dobrý tým a přál

bych takový i budoucímu zastupitelstvu. 

Zpravodaj obce Jíloviště - srpen 2022
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è Slavnostní otevření veřejného
sportoviště společně s osla-
vami výročí založení TJ Jílo-
viště

Jak jsme avizovali v minulé Zvonici, po ne-

lehkém průběhu stavby se nám nakonec

podařilo po 6 letech dokončit veřejné spor-

toviště. Vlastně to tak složité nebylo. Do 

zarostlé a zanedbané rokle jsme navezli 

33 000 m3 hlíny a vytvořili jsme cca hekta-

rovou plochu pro veřejné sportoviště, kam jsme umístili – work out,

dětské hřiště, pumptrack, umělé hřiště pro malou kopanou, pro

tenis, stezku kolem dokola a parkoviště. Po skončení tradičního 

závodu Zbraslav – Jíloviště ještě dokončíme plochu určenou pro

hasičský sport.

Dovolte mi, vážení spoluobčané, pozvat vás

na slavnostní otevření veřejného sportoviště,

které se uskuteční 19. 8. 2022 na novém spor-

tovišti vedle fotbalového stadionu. Jedná se

o společnou akci s TJ Jíloviště, která slaví 

45 let od založení klubu a jejíž oslavy musely

být kvůli koronaviru odloženy. Společně s ha-

siči a fotbalisty jsme pro vás připravili zají-

mavý program a občerstvení.
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èZávěrečný účet, účetní závěrka a hospodaření
obce Jíloviště za rok 2021

Na svém 35. zasedání zastupitelstvo schválilo hospodaření obce

Jíloviště a Mateřské školy.

Závěrečný účet obce a roční účetní závěrka obce byla projed-

nána a schválena finančním výborem a všemi zastupiteli, kteří

ji schválili bez připomínek.

Obec hospodařila v roce 2021 s příjmy ve výši 19,3 mil., což

je o 6,9 mil. více než schválený rozpočet a výdaje byly 

21,4 mil. Kč, což je o 1,4 mil. méně než schválený rozpočet.

Rozdíl je způsoben pozastavením investic, na které byly vý-

daje plánované, tj.: dokončení sportoviště (bude probíhat

v tomto roce).

Jak vyplývá i ze stanoviska finančního výboru a návrhu zá-

věrečného účtu, stav obou běžných účtů obce (jeden 

vedený u ČNB a druhý u České spořitelny, a.s.) v celkové 

výši disponibilních pohotovostních prostředků ve výši 

10 486 067 Kč, představuje ve srovnání se stavem ke konci

roku 2020 zhruba stejná částka. Zároveň obec nemá žádné

závazky vůči jiným subjektům, tedy ani žádné čerpání 

a následné splácení bankovního nebo jiného úvěru. Zpráva také

uvádí výši jednotlivých dotací poskytnutých v roce 2021 od Kraj-

ského úřadu Středočeského kraje, Ministerstva Financí ČR a MMR.

Veškeré dotace poskytnuté od výše uvedených subjektů v celkové

výši 4,7 mil. Kč byly beze zbytku vyčerpány.

Při předběžném přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 i zá-

věrečné kontrole za rok 2021, dne 21. 2. 2022, nebyly zjištěny žádné

chyby a nedostatky. 
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Úspěšná byla i investice do cenných papírů, která se re-

alizovala v roce 2019. Vložené prostředky činily 500 tis. Kč.

Současná hodnota portfolia je 800 tis. Kč a k tomu v le-

tech 2019 – 2022 byly vyplaceny dividendy ve výši cca 

80 tis. Kč. (dividenda ČEZ bude splatná letos v listopadu).

Celkové zhodnocení prostředků je tedy 76 % za 3 roky,

a jelikož se jedná o dividendové tituly, dá se předpokládat

pravidelný příjem z této investice i v následujících letech.

Stanovisko finančního výboru sdělil jeho předseda pan

P. Rögner: Na základě předložených výše uvedených doku-

mentů oceňuje Finanční výbor obce Jíloviště především

skutečnost bezchybně uzavřené kontroly ze strany Kraj-

ského úřadu SČ kraje a dále skutečnost, že obec nečerpá

žádné úvěry a půjčky a rovněž nemá žádné zastavené ne-

movitosti. Veškeré náklady obce – provozní i investiční –

byly hrazeny buď z vlastních prostředků obce nebo z po-

skytnutých dotací dle platné metodiky.

èDokončení rekon-
strukce ulice Lomená

V době uzávěrky Zvonice pro-

běhne dokončení rekonstrukce

ulice Lomená. Stavba proběhla

velmi rychle a dodavatel spolu-

pracoval jak s občany, tak s obcí.

Výsledkem je již osmá zrekon-

struovaná komunikace od roku

2014 a vychází tedy v průměru

jedna za rok od začátku půso-

bení našeho sdružení JPO

v obecním zastupitelstvu.

Dodavatelská firma Strabag zá-

roveň opravila poškozené

místní komunikace Lesní, K Du-

bíčku, K Trnové a Souběžná.

èVýpověď společnosti AVE na svoz komunálního
odpadu a podpis smlouvy na sběr, přepravu
a nakládání s komunálními odpady mezi obcí Jí-
loviště a Brdskou odpadářskou společností

Obec Jíloviště již v loňském roce vstoupila do svazku Brdská odpa-

dářská společnost, která od loňského roku zajišťuje likvidaci komu-

nálního odpadu. Do společnosti je zapojeno osm obcí v regionu

a další budou přibývat. Všech sedm obcí již se do svozu zapojilo,

jako poslední se připojí obec Jíloviště, proto je nutné vypovědět

smlouvu se svozovou společností AVE. 

Obec Jíloviště je členem Svazku obcí na svoz odpadu a svozová

firma začne pro Jíloviště svážet odpad od 1. 1. 2023. Pan Jan Marek,

výkonný ředitel BOS, s.r.o. představil na zasedání zastupitelstva

plány na letošní rok a způsob začlenění Jíloviště v příštím roce. BOS

vlastní jedno vozidlo, druhé má zatím zapůjčené, v létě počítá s po-

řízením vlastního. 
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è Systém door to door a žádost o dotaci
Popelnice na tříděný odpad u každé nemovitosti, neboli systém

door to door. To je vize odpadového hospodářství nejen pro Jílo-

viště, ale pro celý region. Tento systém je již zaveden úspěšně, např.

v Dobřichovicích a ve Všenorech. Je třeba zejména eliminovat bio-

odpad, jehož nevytřídění celý systém neúměrně zatěžuje – např.

v Řevnicích zjistili, že tvoří průměrně 64 % hmotnosti směsného

odpadu v popelnicích.

Jak systém funguje ? Budou 4 druhy nádob – papír – plasty – bio –

směsný odpad, které bude mít každá nemovitost zapůjčeny od

obce. Sklo, elektro, oleje budou jako dosud na sběrných místech.

Předpokládáme, že poplatek za svoz odpadu bude zachován, pro

obec bude ale systém výhodnější (nebude tolik odpad dotovat). Ná-

doby budou 240 l, aby svozy nemusely být tak časté. Vozy budou

vybaveny váhou se záznamem hmotnosti odpadu u jednotlivých

nádob, obec zaplatí za hmotnost a pobyt vozu v obci. Podnikatelé

se mohou napojit přímo nebo prostřednictvím obce. Na zakoupení

nádob byla v rámci regionu podána žádat o dotaci. Zavedení sy-

stému door to door se předpokládá v horizontu dvou let.

èVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinves-
tiční dotace mezi obcí Jíloviště, a obcemi Klín-
cem a Trnová

Zastupitelstvo obce schválilo jako každoročně uzavření Veřejno-

právních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcí Jíloviště

a obcemi Klínec a Trnová na provoz Pošty Partner v celkové výši

100 tis. Kč za rok. Tento příspěvek bude použit na krytí nákladů,

spojených s provozem Pošty Partner, jako je to od roku 2016.

èHry bez hranic
Po dvouleté pauze proběhly 18. 6. 2022 tradiční Hry bez hranic,

které pořádala obec Klínec. Akce se vydařila a náš tým Veteráni Jí-

loviště skončil na dvakrát prvním místě, neboli jedenáctý. Všem 

členům týmu i všem, kteří se na naší účasti na hrách podíleli a přišli

náš tým v úmorném vedru podpořit, bych rád poděkoval za vzor-

nou reprezentaci obce, myslím, že jsme si to všichni užili.

8. ročník Her bez hranic v regionu Mníšecko vyhrál tým Klínečtí 

MACHŘI!

Soutěžilo se ve třech disciplínách – jak sestavit stavební povolení,

krmení krávy a navlékání korálků. Klínec bezvadně zajistil organi-

zaci her a příští rok se bude muset Jíloviště jako pořadatel hodně

snažit, abychom se svého pořadatelství zhostlili úspěšně. 

Poděkování patří rovněž sponzorům akce, a sice:

n Pekárna a cukrárna Stáňa

n Restaurace U Káji Maříka

n Rodina Andresů

n Sbor dobrovolných hasičů

n TJ Jíloviště

INFORMACE Z OBCE
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Obec Jíloviště pře-

vzala na konci vyhlá-

šení putovní vlajku

pořadatele Her bez

hranic, protože příští

rok se hry konají 

v Jílovišti.
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SLOVO STAROSTY

èDětský den
Ve spolupráci s Hasiči Jíloviště jsme 

19. 6. 2022 uspořádali pro děti oslavu

Dětského dne na fotbalovém hřišti.

Byla to první „pokovidová“ akce, která

se moc vydařila. U dětí a rodičů se akce

setkala s velkou odezvou, děti soutě-

žily v různých disciplínách a obdržely žetony, které pak vyměnily

za věcné ceny v tombole. Zpestřením bylo, ve značném horku, kro-

pení dětí z hasičského vozu. Rádi bychom zde poděkovali hasičům

a všem, kteří tuto oslavu Dne dětí zajišťovali a organizovali.

èOslava Dětského dne v MŠ a šerpování
V rámci oslavy dětského dne jsme rovněž zavítali 1. 6. 2022 do MŠ

Jíloviště, děti od nás obdržely dárky, dětem nadělila dárky i paní

Kortánová z cukrárny Stáňa. DĚKUJEME.

Do školky jsme zavítali ještě 9. 6. 2022 v rámci „šerpování“ dětí, které

opouští naší MŠ a nastupují do 1. třídy základní školy. Děti nám za-

zpívaly, zahrály a za odměnu od nás obdržely dárky a přání, ať se jim

vstup do školní výuky vydaří. Využili jsme této příležitosti i k rozlou-

čení s paní Danou Strnadovou, která v MŠ pracovala od jejího ote-

vření. Děkujeme, paní Strnadová, a užívejte si zasloužený důchod.
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èPosvícení
Tradiční Posvícení letos pořádá

obec s fotbalisty a uskuteční se

v sobotu 24. 9. 2022. Jak je již

zvykem, je připraven bohatý

kulturní program, tombola

a posvícenská zábava. Zveme

srdečně všechny spoluobčany

k účasti na této akci. Přijďte se

pobavit a třeba vyhrát zajíma-

vou cenu v tombole. Novinkou

je „Sousedská“, kterou pořádají

„Přátelé od lípy a pípy“ 25. 9. 2022 od 16.00 hod. v Motorestu, od

13.30 navštíví každé stavení v obci s muzikou na traktoru.

èZávod Zbraslav - Jíloviště
Ve dnech 3.– 4. září 2022 proběhne tradiční, již 55. ročník Závodu

historických vozidel Zbraslav – Jíloviště. Zde si jen dovolím připo-

menout, že díky snaze zastupitelů se podařilo opět dostat do obce

veterány k jubilejnímu 50. ročníku, takže letos slavíme šestý rok

s dojezdem až do naší obce.

Jak jsme již informovali, účastníci závodu po dvou soutěžních jíz-

dách absolvují třetí jízdu s cílem Jíloviště – cíl u Lípy republiky u fot-

balového hřiště. Očekávaný příjezd automobilů a motocyklů je

v sobotu 3. 9. 2022 mezi 16. – 17. hodinou. Auta budou opět vy-

stavena v prostoru nového veřejného sportoviště. 

V sobotu 3. 9. 2022 od 17 hod.

V neděli 4. 9. 2022 do cca 11 hod.

Důležitá informace: Obec Jíloviště již od pořádání výročního

50. ročníku předává putovní pohár pro nejhezčí automobil

nebo motocykl. Hodnotit můžete v sobotu 3. 9.2021 od 17 do

20 hod. Vyhlášení a předání ceny proběhne veřejně v prostoru

veřejného sportoviště ihned po skončení hlasování. Hlasovací

lístky odevzdávejte, prosím,  ve stánku občerstvení hasičů.

Zveme proto všechny občany k účasti na tomto hlasování (obdoba

jako v loňském roce) a samozřejmě všechny zveme prohlédnout si

tato výjimečná auta a motocykly.
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SLOVO STAROSTY

Se závodem nebudou letos spojeny uzavírky ulic v Jílovišti, pouze

Městská policie bude regulovat příjezd do cíle od sjezdu na Pří-

jezdní. Pro návštěvníky akce hasiči Jíloviště připraví stánek s ob-

čerstvením s nabídkou alko, nealko nápojů, včetně točeného piva

a opékaných uzenin.

Zde je pozvánka a několik fotek z loňského ročníku. Na této stránce

najdete podrobné informace o konání letošního ročníku, jakož i in-

formace o historii závodu. 

http://zbraslav-jiloviste.cz/

èVítání občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti
Zveme všechny nové občánky a prvňáčky žijící v Jílovišti, i jejich ro-

dinné příslušníky na slavnostní odpoledne v Restauraci Tři Bratři

v neděli 11. 9. 2022 od 16 hod. 

Z důvodu platnosti směrnic GDPR o ochraně osobních údajů je

nutné projevit souhlas s použitím osobních údajů k tomuto účelu.

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

ním úřadě Jíloviště nebo na webových stránkách obce. Vyplněný

a podepsaný formulář doručte na obecní úřad do 31. 8. 2022.

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 ", ko-
naného 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.

Souhlasím s tím, aby údaje o mém dítěti (jméno, příjmení, datum narození, adresa)
byly použity jednorázově pro účel pořádání slavnostního „Vítání občánků a žáků prv-
ních tříd v Jílovišti“, fotografie z tohoto obřadu mohou být použity pro účel zápisu do
Kroniky obce a místního zpravodaje „Zvonice“.

Datum: 

Podpis obou rodičů Podpis obou rodičů

Jméno a příjmení dítěte:

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:
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èDatum a doba konání voleb
Letos se v Jílovišti konají na podzim volby jak do zastupitelstva

obce, tak do Senátu České republiky.

Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikova-

ným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., s datem rozeslání dne

13. dubna 2022. Za den vyhlášení je tak považován 13. duben 2022.   

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu se konají pouze na území

České republiky:

n v pátek 23. září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

n v sobotu 24. září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

V případě nezvolení nadpoloviční většiny Senátu se bude konat

druhé kolo Senátních voleb v termínu

n v pátek 30.9.2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

n v sobotu 1.10.2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Pokyny k volbám jsou součástí volebních lístků, které budou

doručeny voličům minimálně tři dny před dnem zahájení voleb.

Volič může ze zdravotních důvodů požádat obecní úřad nebo vo-

lební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost u sebe

doma. V takovém případě vyšle volební komise k voliči své členy

s přenosnou volební urnou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.

A nakonec, kdy je Váš hlas neplatný?

Pokud hlasovací lístek nevložíte do úřední obálky, kterou obdržíte

ve volební místnosti. Neplatné je také jakékoliv jiné označení vo-

lební strany nebo jednotlivého kandidáta, které provedete jinak

než zaškrtnutím křížkem do rámečku před jménem strany nebo

kandidáta.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY:
è nahlašovali poruchy veřejného osvětlení. Každý sloup má

číslo, stačí toto číslo nefunkčního osvětlení buď poslat mai-

lem na OÚ nebo přímo nahlásit poruchu na webové stránky

Eltodo - https://www.eltodo.cz/informacni-servis/hlaseni-

poruch/. Oprava proběhne do 24 hod., pokud se jedná o vý-

padek celé ulice nebo lokality, v případě opravy jednotlivého

sloupu je třeba počítat s termínem do 4 dnů.

è dodržovali Obecně závaznou vyhlášku o dodržování nočního

klidu.

Hlučné práce není možné vykonávat:
n v pracovních dnech od 20.00 hodin do 22.00 hodin a od

06.00 do 07.00 hodin 

n ve dnech pracovního volna(sobota) od 18.00 hodin do 22.00

hodin a od 06.00 do 08.00 hodin

n ve dnech pracovního klidu a dnech státem uznaných svát-

cích v době od 12.00 hodin do 22.00 hodin a od 06.00 hodin

do 08.00 hodin.

Chtěli bychom opakovaně požádat občany, aby udržovali pořádek

u kontejnerů na tříděný odpad, neodkládali kolem popelnic nic, co

se do nich nevejde a nebo tam vůbec nepatří. Zároveň aby také

udržovali pořádek a starali se o úpravu svých předzahrádek kolem

svého plotu, a to, i když se jedná o obecní pozemek.

èNapište nám své názory, požadavky, starosti, ná-
vrhy na:

obec@jiloviste.cz nebo přímo na starostu – dlouhy@jiloviste.cz

Přejeme vám poklidný zbytek prázdnin, dovolených a hlavně pevné

nervy v současné pokračující koronavirové realitě. Těšíme se na vás

při setkání na kulturních, sportovních, společenských akcích v září.

A PŘIJĎTE K VOLBÁM 
DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR.

Vladimír Dlouhý, starosta obce Jíloviště

O programu akce budou přihlášení

informování zvacím dopisem. 

èŠeříky na Pražské ulici
Na Pražské ulici jsme opravili kůly

k šeříkům, které jsou teď chráněny

před větrem a nehrozí jejich poško-

zení.
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TURISTI

Letošní tábor TOM Lvíčata Jíloviště se uskutečnil první prázdninový

týden v Harrachově, kde jsme našli zázemí v místní ZŠ a na po-

zemku si postavili stany. S dětmi jsme putovali nejen po Krkono-

ších, ale i v čase, protože jsme na týden vlastnili Stroj času. Krakonoš

nám přál, takže jsme většinou měli i ideální počasí na výlety. Opět

děkujeme skvělým pánům řidičům autobusu, že nás bezpečně od-

vezli tam i zpět. Co všechno jsme tam zažili, už nevejde se do těchto

pár vět, ale třeba to napoví fotografie. Přejeme Vám všem krásný

zbytek prázdnin! 

fotogalerie z tábora je zde: 

https://photos.app.goo.gl/5UQwRmuVXaQooTcB8

za TOM Lvíčata Jíloviště Irena Červená a Jan Vorel

TURISTICKÝ
ODDÍL

ZVONICE 
Zpravodaj obce Jíloviště MK ČR E 12563

Vydává obec Jíloviště

Mediální výbor: Ing. Jan Vorel, Libuše Fatková, 
Ing. Petr Sporer

Uzávěrka příštího čísla: 30. 9. 2022
Grafické zpracování: Mgr. Václav Hraba

Výstavka 
k 30. výročí
nepřetržitého
vydávání
jílovišťského
zpravodaje

Mediální výbor pod patronací starosty obce Ing. V. Dlou-

hého připravuje připomenutí historie místního zpravodaje

spolu s ukázkou dalších archiválií obce

v sobotu 8. října 2022 
od 15:00 do 18:00 hodin

ve zvoničce sv. Floriána v Jílovišti.

Všichni jste srdečně zváni.

30
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JÍLOVIŠTĚ PRO OBČANY
Sdružení nezávislých kandidátů
Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom vám představili program našeho nezávislého sdružení – Jíloviště pro občany (JPO). O přízeň voličů se ucházíme již

ve třetím volebním období, tentokrát dochází v naší kandidátce ke změně. Novou kandidátkou je Zuzka Jochová, která nahrazuje Ivanu

Doubkovou, které tímto za celé sdružení děkuji za její osmiletou práci pro obec a zastupitelstvo. A jaká je naše vize volebního programu

na roky 2022-26.

Ing. Vladimír Dlouhý
62 let / Manažer 

V současné době vykonávám funkci
předsedy představenstva společ-
nosti, která se zabývá direct marke-
tingem a správou Vrtbovské zahrady
na Malé Straně. Na Jíloviště jsem se

přistěhoval v roce 2000. Jako neuvolněný starosta působím v
současném zastupitelstvu obce od roku 2014. Za náš největší
úspěch považuji vybudování veřejného sportoviště, zabránění
zrušení nájezdu na Prahu, získání dotací a zvelebování Jíloviště.
V následujícím volebním období se v případě zvolení budu uchá-
zet o pozici starosty. Rádi bych dokončili rozpracované projekty,
především zbudování mimoúrovňové křižovatky u Trnové, roz-
šíření vody, kanalizace, opravy dalších komunikací, výstavbu ha-
sičské zbrojnice. Všechny projekty realizovat nejlépe s dotacemi
jako to bylo doposud.

RNDr. Jana Malá, CSc.
70 let / Biolog 

Na Jílovišti žiji téměř 45 let a v sou-
časné době pracuji jako uvolněná
místostarostka na obecním úřadě.
V práci pro obec jsem uplatnila svoje
manažerské zkušenosti z předchozí

činnosti ve vedoucí funkci ve Výzkumném ústavu lesního hospo-
dářství a myslivosti, v.v.i., zejména při přípravě a zpracování dotací.
V roce 1999, tedy v době, kdy začaly snahy developerů o změny
územního plánu obce a zástavbu krajiny, jsem byla poluzaklada-
telkou „Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště” a ak-
tivně jsem se účastnila referenda za nerozšiřování zastavitelného
území obce. Není mi lhostejné místo kde žiji, a proto bych svou
účastí v zastupitelstvu chtěla přispět nejen k uchování krajiny, ale
i k rozvoji obce po stránce vybavenosti, infrastruktury, společen-
ského a kulturního vyžití.

Miroslav Petřík, DiS.
42 let / Profesionální hasič

Na Jílovišti žiji od dětství. Vystudoval jsem
vyšší odbornou hasičskou školu se zamě-
řením na prevenci rizik a záchranářství.
Spolu se svými kamarády jsem v útlém
dětství, po založení družstva mladých ha-

sičů, vstoupil do místního hasičského sboru. V současné době vyko-
návám ve Sboru dobrovolných hasičů v Jílovišti funkci starosty sboru
a zástupce velitele výjezdové jednotky. Působení u dobrovolných ha-
sičů mne dovedlo až k mému nynějšímu povolání profesionálního ha-
siče, které vykonávám již dvacátým třetím rokem. Jelikož žiji na Jílovišti
celý život, záleží mi na tom, co se v naší obci děje a jak se rozvíjí. Proto
bych se i do budoucna rád podílel na rozvoji naší obce, jak po stránce
kulturní, společenské, tak i po stránce obslužnosti, infrastruktury, bez-
pečí a zvyšování kvality života pro naše občany.

Ing. Petr Rögner
71 let / Ekonom 

Na Jílovišti žiji od roku 2008 a členem Sdružení Jíloviště
pro občany jsem od jeho vzniku. Za posledních zhruba
deset let vidím výrazné zlepšení životních podmínek
v obci, a to především úspěšnou rekonstrukcí zastara-
lých komunikací, zavedením pitné vody z Prahy a dal-

ších akcí financovaných s pomocí získaných dotací. Od roku 2015 jsem členem
zastupitelstva obce. Zde pracuji především ve finanční komisi, zároveň ale také
aktivně působím v sociální komisi při řešení naléhavých potřeb obyvatel obce.
Jsem toho názoru, že jsme jako obec stále dost dlužni v pomoci našim seniorům,
ať už jde o jejich kulturní či společenské vyžití, tak i při řešení jejich problémů. To
je moje oblast, ve které chci být i nadále aktivní. V soukromí mám rád zdejší přírodu
doposud úspěšně chráněnou před novými necitlivými stavebními projekty, hodně
se věnuji turistice, ale také svým již pěti vnučkám a své čtyřnohé psí společnici
Fanny.

František Andres
27 let / Živnostník

Na Jílovišti žiji už od narození,
živím se jako umělecký kovář,
zámečník a zemědělec. Dělám
to hlavně proto, že mě to baví
a bohužel v dnešní době už je

takových lidí málo. Mám rad práci, která je za mnou vidět
a kterou lidé ocení. Náš rod je hluboce zakořeněn do této
obce už po několik generací a staletí. Jsem člověk, který se
skoro každému snaží pomoct, vyjít vstříc audělat kompromis.
„Chovej se k lidem přesně tak, jak chceš, aby se oni chovali
k tobě.“ Rád bych výrazně přispěl ke kulturnímu rozvoji, spo-
kojenosti občanů a postupné obnově naší obce a zároveň za-
choval přírodu kolem nás.

Ing. Petr Sporer
50 let / Dopravní 
specialista

Na Jíloviště jsme se přestěhovali před čtrnácti lety a jsem rád, že jsme zde
našli dobré sousedy a děti kamarády. Nejsem sice úplně společenský typ,
ale těší mě, že zde sousedé i přes různé rozpory spolu komunikují, sdružují
se a podnikají různé akce. Před čtyřmi lety jsem byl osloven sdružením Jí-
loviště pro občany, abych se stal jeho členem. Jako kandidát jsem do zastu-
pitelstva nebyl zvolen, přesto se na jeho činnosti podílím jako člen mediální
komise a většinou i zapisovatel na jeho zasedáních. Chci kandidovat i v ná-
sledujících volbách a mým zájmem je především doprava – udržení veškeré
tranzitní dopravy na Strakonické a přinejmenším zachování úrovně veřejné
dopravy. Autobusové spojení do Všenor a Dobřichovic je i mým osobním
cílem pro následující volební období.

Ing. Jan Vorel
44 let / Webinářový specialista 

Již 4 generace je naše rodina aktivní součástí
obce jíloviště a také již 4 volební období jsem
členem zastupitelstva obce. Profesně se již více
než 10 let věnuji internetovým technologiím
a on-line marketingu a v poslední době zejména

webinářům a on-line schůzkám. Jsem jednatelem společnosti IPC Corpo-
ration s.r.o., kde vedu tým odborníku na internetové technologie.
Ve volném čase se věnuji turistice, lyžování a dalším sportům, vedu v Jílovišti
dětský turistický oddíl, s kterým pravidelně pořádáme tábory a v zimě ly-
žařské kurzy.
Rád bych, aby i do budoucnosti bylo Jíloviště příjemným místem pro život.
Záleží mi na budoucnosti obce a chci se na dění v obci aktivně podílet. Mým
cílem je, aby obec Jíloviště byla kulturním, společenským a sportovním cen-
trem uprostřed pěkné přírody nedaleko hlavního města Prahy a okolních
aglomerací.

Ing. Ivan
Hilgert
60 let / 
Podnikatel

Do Jíloviště jsme se přistěhovali s rodinou před 22 lety,
v roce 2007 jsme do Jíloviště přesunuli i své podnikání.
Přeji naší obci, aby si zachovala svůj zcela výjimečný
ráz malé obce v blízkosti krásné přírody a přitom
s dobrou dostupností do hlavního města. Rád bych,
aby obec pokračovala v trendu posledních let – ma-
ximální využívání všech dostupných finančních zdrojů
pro rozvoj infrastruktury, komunikací a služeb. Zároveň
chci v obci podporovat rozvoj kulturních, společen-
ských a sportovních aktivit, aby se naplno využil výji-
mečný potenciál, který zde máme k dispozici.

Ing. Zuzana Jochová, DiS.
44 let / Jednatelka v soukromé
společnosti

Na Jílovišti bydlím od roku 2005, ale už od svého dětství jsem jezdila často do
naší obce za prarodiči a trávila zde svůj volný čas. Vystudovala jsem Zeměděl-
skou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a mojí hlavní
náplní práce je finanční a obchodní chod v soukromé zemědělské společnosti
zabývající se ekologickým zemědělstvím v živočišné i rostlinné prvovýrobě.
V naší obci také působím jako jednatelka sboru dobrovolných hasičů. Připravuji
podklady pro schůze, organizuji s ostatními členy sboru akce a jiné potřebné
věci pro chod sboru. S tím souvisí i úzká spolupráce s obecním úřadem, členy
zastupitelstva a jinými spolky, které působí v naší obci.
Ráda bych využila svých zkušeností a dovedností pro prosperitu obce a jejích
občanů.
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VOLBY

n Modernizace D4 v souladu s požadavky občanů, prosazení vy-

budování MKU mimo obec u odbočky na Trnovou

n Dokončení zázemí veřejného sportoviště a provozování pro

veřejnost

n Rozšíření vodovodní a kanalizační sítě (zejména v oblasti Na

Hájensku, K Cihelně)

n Rozšíření veřejného osvětlení, obecního rozhlasu a kamero-

vého systému

n Oprava čekárny na Pražské ulici

n Návrh a případná realizace úpravy prostoru kolem Lípy repu-

bliky jako centra obce

n Výstavba nové hasičské zbrojnice s využitím dotace

n Oprava a rekonstrukce dalších obecních komunikací (ulice Na

Hájensku II a III, Souběžná, K Vodárně, K Trnové a další) s využi-

tím dotací

n Rozšíření kolumbária na hřbitově

n Koncepční dořešení odpadového hospodářství. V současné

době probíhá zásadní změna v odpadovém hospodářství.

Svoz a likvidaci odpadů bude zajišťovat firma ve vlastnictví

Mníšku pod Brdy a okolních obcí. I při stoupajících cenách

všeho je naším cílem udržet poplatky za odpady na přijatelné

úrovni. To však bude vyžadovat pečlivé třídění odpadů a od-

povědný přístup každého občana. 

n Zachovat koeficient daně z nemovitostí

n Využití obecního pozemku - Pražská 

Všechny tyto investiční akce chceme realizovat s maximálním vy-

užitím dotací, podobně, jako se nám to podařilo v tomto končícím

volebním období.

n Doprava

• Maximálně zklidnit dopravu v obci včetně lokality na Hájensku,

V rámci modernizace D4 zachovat i stávající možnost sjezdu

z dálnice do Příjezdní ulice a nájezdu na dálnici u Motorestu. 

• Zajistit stavbu lávky pro pěší v průběhu rekonstrukce Všenor-

ského mostu

• Optimalizovat příměstskou hromadnou dopravu pro naši

obec. S modernizací D4 budou na dálnici zrušeny autobusové

zastávky, proto je nutné ve spolupráci s ROPIDem a Středoče-

ským krajem hledat možnosti linkového vedení tak, aby zů-

stalo zachováno komfortní spojení s Prahou i s Mníškem pod

Brdy, a to i v okrajových částech dne a o sobotách a nedělích. 

• Naším cílem je i zřízení autobusového spojení do Všenor,

Dobřichovic a Letů.

• Instalovat semafory a další dopravní opatření na frekventova-

ných místech Pražské

• Prosazovat opatření ke snížení hlukové zátěže způsobené do-

pravou - vybudováním odpovídajících protihlukových stěn

• Pokračovat v rozšiřování kamerového systému v obci

n Služby

• Snažit se o zřízení ordinace praktického lékaře

• Udržet prodejnu potravin pro zajištění sortimentu základních

potravin v obci

• Udržet provoz Pošty Partner

• Udržet současný rozsah informačních prostředků obce - web,

Zvonice, Facebook, vitríny, mail, SMS, obecní rozhlas

• Pokračovat v transparentním hospodaření včetně rozklikáva-

cího rozpočtu na webu obce

• Zachovat Obecní úřad nadále otevřený a přátelský ke všem

občanům Jíloviště

• Zachovat dohled řevnické Městské policie v obci

• Dále vylepšovat formu a obsah Zvonice

n Podpora seniorů

• donášková služba potravin ve spolupráci s internetovými 

obchody

• terénní a pečovatelské služby pro osamělé seniory

• dovoz obědů, organizace zájezdů, divadelní představení

n Podpora kulturního života v obci

• organizace a zajištění podzimního Posvícení

• pořádání obecního plesu

• zájezdy na divadelní představení

n Podpora sportovního života

• provoz veřejného sportoviště, zvýhodněný pro občany Jílo-

viště 

• pořadatelství Her bez hranic

• podpora závodu do vrchu Zbraslav – Jíloviště

• úprava bývalého areálu tábora na naučnou stezku

n Školství

• Zachovat smlouvu mezi obcí Jíloviště a ZŠ Vladislava Vančury

na Zbraslavi formou neinvestiční finanční podpory

TÉMATA K ŘEŠENÍ V JÍLOVIŠTI NA OBDOBÍ 2022 – 2026

CO DALŠÍHO BYCHOM CHTĚLI PRO OBČANY JÍLOVIŠTĚ A NAŠI OBEC UDĚLAT?
n Územní plán – nadále dohlížet nad dodržováním a respektováním platného územního plánu
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• Podporovat provoz jílovišťské MŠ

• Podílet se na financování projektu svazkové základní 

školy svazku obcí Mníšeckého regionu, a to zejména pro 

případ, kdyby ZŠ na Zbraslavi odmítla přijmout jílovišťské

žáky.

n Podpora spolků a dobrovolných sdružení

• Spolupracovat se spolky Jíloviště na pořádání jejich i společ-

ných akcí

• Podporovat činnosti stávajících spolků či sdružení v Jílovišti

TJ Jíloviště

Turistický oddíl Lvíčata

Sbor dobrovolných hasičů 

Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Přátelé od lípy a pípy

n Pokračovat v zapojení obce do svazků Mníšeckého 

regionu:

• SOMR (Sdružení obcí Mníšeckého regionu)

• Brdská odpadářská společnost

• Svazková škola

• MAS (místní akční skupina Hřebeny)

• VOK (sdružení obcí pro přivaděč vody z Baní)

è Jednání s ŘSD o modernizaci D4 s cílem dostat do-
pravu mimo obec Ano

èDokončení výstavby veřejného sportoviště
Ano

èRozšíření vodovodní a kanalizační sítě (zejména
oblasti Fr. Smolíka a v dalších částech Jíloviště)

Ano
èRozšíření veřejného osvětlení a obecního roz-

hlasu Ano
èVýstavba nové hasičské zbrojnice s využitím do-

tace Ne, nezískali jsme dotaci
èOprava a rekonstrukce dalších obecních komu-

nikací (ulice Zahradní, Na Hájensku, Souběžná,
Lomená, K Vodárně a další)

Ano, opraveno již 8 komunikací od roku 2014
èOprava fasády Obecního úřadu

Ano
èPokračování opravy zdi hřbitova

Ano
èVybudování sběrného dvora a koncepční řešení

odpadového hospodářství
Ano

Všechny tyto investiční akce jsme realizovali s maximálním využi-

tím dotací.

CELKEM OBEC V LETECH 2018 – 2022 ZÍSKALA
12 NENÁROKOVÝCH DOTACÍ V CELKOVÉ VÝŠI

7 605 000,- Kč

CELKEM OBEC V LETECH 2014 – 2022 ZÍSKALA
23 NENÁROKOVÝCH DOTACÍ V CELKOVÉ VÝŠI

34 002 000,- Kč

Pro představu je to výše tří ročních rozpočtů 
obce Jíloviště

V„šuplíku“ máme 4 připravené investice, tzn. Projekty se stavebním

povolením, kde čekáme jen na příslušnou dotaci a sice:

n Výstavba nové hasičské zbrojnice

n Dokončení rekonstrukce ulice Na Hájensku II a III

n Rekonstrukce ulice Souběžná

n Zklidnění dopravy v ulici Pražská a Všenorská, včetně 

semaforů

A JAK JSME PLNILI PROGRAM 2018-2022?

Vážení občané,
posuďte sami, kolik se nám z toho, co jsme představili ve svém volebním programu v roce 2018, podařilo
zrealizovat. Myslíme si, že se za svou práci v zastupitelstvu v posledních čtyřech letech nemusíme stydět.
Pochopitelně jsme i některé věci nestihli dokončit nebo se nám je nepodařilo vyřešit na 100 %, ale téměř
celý program byl splněn.

Co Vám tedy můžeme nabídnout? Naše odhodlání věnovat i dále svůj čas a mnohaleté zkušenosti z našich
profesí pro práci ve prospěch občanů Jíloviště i v následujícím čtyřletém volebním období. Chceme, aby
se Jíloviště proměnilo ve skutečně moderní a přátelskou obec pro všechny její občany. 

Za JPO – všichni členové
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika 

Další světové ocenění získala naše občanka Anna Paulová. Na recitálu v newyorské Carnegie Hall vystoupila 22. června 2022 jako ví-

tězka kategorie „virtuoso“ ( 23 - 29 let) ve hře na klarinet.

Výlet do Lysé nad Labem
Již podruhé jsme ve čtvrtek 16. června 2022 využili nabídky Měst-

ské části Praha 5 - Lipence za finančního přispění obce Jíloviště

a navštívili výstaviště v Lysé nad Labem.

Tentokrát jsme výlet pojmenovali 3 v 1. Výstava měla sice tři témata

– Růžová zahrada, Veletrh lázeňství a Senior, ale stánky s oblečením

nám připomínaly zájezdy za nákupy do Polska. Poslechli jsme si

koncert kapely a prohlédli vystavované exponáty, z kterých bylo

růží nejméně. Nejvíce byly zastoupeny výrobky seniorů z nejrůz-

nějších materiálů a stánky s občerstvením, uzeninami, cukrovin-

kami, vínem apod.

Počasí nám přálo a cesta autobusem byla příjemná. Škoda, že

zájem o výlet nebyl v Lipencích ani na Jílovišti velký. 

L. Fatková
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Bistro u Tyleho
Budovu, kterou chci tentokráte připomenout, znala naše generace

jako „Bistro u Tyleho“.

Původní domek pro zahradníka na tehdy rozsáhlém pozemku

u vily Kumperových, kde byla i garáž pro automobil majitele, měnil

svůj účel i obyvatele.

Ve svých Pamětech paní Květa Kočová vzpomíná na poslední vá-

lečné dny v květnu 1945: „Když v radiu hlásili, že Němci již opouštějí

Prahu, aby se jim nekladl odpor, přišli naši muži Jarka a Karel navečer

domů. Bydleli jsme u Dvořáků v zahradnickém domku, a vzadu

v parku byla vila rodiny Kumperových. Karel Dvořák měl klíče od vily,

a řekl, že půjdeme raději spát tam.“

Později v domku bydlela rodina Špačkova. „Byl tam větší a menší

pokoj a kuchyně“, vypráví pamětnice Jindřiška Šťastná roz. Špač-

ková. V roce 1987 zemřel její bratr František, který obýval z rodiny

domek nejdéle.

To již na Jílovišti působil pan Vladimír Tyle z nedalekých Všenor. Od

roku 1979 provozoval asi 4 roky samoobsluhu v Jílovišti, pak bufet

v ÚRD (Ústřední rada družstev – nyní Celní škola). Tam vznikl nápad

zřídit v uvolněném domku č. p. 122 bistro. Objekt od obce Jíloviště

pronajal a v roce 1992 bylo otevřeno. O tři roky později nájemce

domek koupil do osobního vlastnictví. Zboural dřevěné kůlničky

a přístřešky kolem domku a vybudoval i letní sezení.

Bistro se stalo vyhledávaným pohostinským místem nejen občanů

Jíloviště. Kromě pondělí, kdy bylo zavřeno, nabízelo kolem 10

druhů minutek, z nichž mezi nejoblíbenější patřily kuřecí medai-

lonky nebo kuře na mandlích.

V malém, ale útulném prostředí se zde konaly narozeninové oslavy,

svatební hostiny, nejeden občan Jíloviště se zde rozloučil se starým

rokem a přivítal nový. O posvícení tu vyhrával Václav Mařík na har-

moniku. Bývalo veselo. Kromě dcery pana Tyleho - Simony tu pra-

covaly i ženy z Jíloviště - paní Věra Svobodová, Marie Smíšková,

Petra Smíšková, Eva Lišková, Věrka Obermajerová z Trnové a možná

ještě další.

To vše trvalo do roku 2000, kdy pana Tyleho dostihla nemoc a Bistro

prodal. Jeho majitelé, kteří měli chatu na Varradově, nevlastnili

Bistro dlouho. Dřevěný domek vyhořel a po požáru již původní účel

nebyl obnoven.

Za milé vzpomínky a fotografie děkuji panu Ladislavu Tylemu.

L. Fatková

Zmizelá jílovišťská stavení
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Poslední měsíc školního roku začal Mezinárodním

dnem dětí. Jak jsme si

ho velmi užili u Andresů na statku se zvířátky, disko-

tékou ve třídě a zmrzlinkou v Cukrárně Stáňa, jsme

se zmínili v minulém vydání Zvonice. Ještě si dovo-

lím poznámku, že největší zájem byl o zmrzlinu

štrúdlovou.

Úplný závěr školního roku byl v naší školce opět pestrý. 

V úterý 7. 6. 2022 jsme odjížděli v 7.30 hodin na celodenní výlet na

zámek do Ploskovic. Ty jsou směrem na Ústí nad Labem. Je tam

překrásná zahrada s několika pávy, kteří tam žijí volně a sedávají

na vysokých stromech. 

Ploskovický zámek jste mohli

vidět v televizní pohádce Je-

zerní královna. A trochu

jinou pohádku JEZERNÍ KRÁ-

LOVNA A VODNÍK ŤUTÍNEK

jsme viděli na zámku hranou

herci s Markem Dobrodin-

ským. Neobvyklé bylo to, že se pohádka nehrála klasicky na podiu,

ale děti procházely zámkem a v jednotlivých komnatách, sklepe-

ních či dračích slujích se odehrával děj veselého pohádkového pří-

běhu o chudé Barunce a princi Janovi, kterým ke štěstí pomohl

vodníček a Jezerní královna. 

Po pohádce už bylo poledne a čas na oběd. Měli jsme řízek s kaší

a děti též dostaly mraženého nanuka - Míšu. Po obědě jsme se vrá-

tili do zámecké zahrady a celou jsme ji prošli.

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 nás čekalo rozloučení s předškoláky. Děti za-

tančily a zazpívaly rodičům i hostům. Předškoláci pak byli „paso-

Mateřská škola Jíloviště 
váni“ na školáky, prošli slavnostní bránou a dostali od

paní učitelek diplom.

Také jim přišel popřát pan starosta obce s paní místo-

starostou a předali jim památeční dárek. 

Potom začal program s Inkou Rybářovou a panem Rybičkou, kteří

svými písněmi rozhýbali nejen děti, ale zapojili i rodiče. Tatínkové

hráli na nafukovací kytary a saxofony a maminky tančily. Maminky

také připravily dětem úžasné pohoštění.

V pondělí 13. 6. 2022 přijel do školky pan Bílek s maňáskovým di-

vadlem a sehrál pohádku O červené Karkulce, kde vlkovi svítily oči

a to se dětem moc líbilo. 

Hned ve středu 15. 6. 2022 jsme odjeli na celodenní výlet do praž-

ské ZOO. Bylo krásné slunečné počasí a viděli jsme téměř všechna

zvířátka. Pojedli jsme oběd, dali si zmrzlinku a odebrali se k největší

atrakci v ZOO – brouzdališti. Tam na závěr naší návštěvy děti ob-

lékly plavky a hurá do vody. Pak ještě jedna zmrzlinka a cesta auto-

busem domů. Výletem do ZOO jsme červnové výlety zakončili. 

Ve středu 29. 6. 2022 jsme měli ve školce ŽLUTÝ DEN. Každý přišel

v něčem žlutém, abychom přivolali sluníčko, protože poslední červ-

nový týden více pršelo a obloha byla zakryta mraky. Pokud byly

hezké a teplé červnové dny, sprchovaly se děti na zahradě. Také se

chodilo do lesa na procházky.

Od 1. 7. do 8. 7. 2022 máme prázdninový provoz. Pak se školka

uzavře na celé školní prázdniny a děti opět nastoupí 1. září 2022.

Přejeme všem krásné prázdniny, hezké léto a příjemné počasí. 

Hana Mašková a kolektiv MŠ
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Otvírání studánek
jsme uskutečnili hned na začátku června, v sobotu, dne čtvrtého.

Když koncem loňského roku dokončil pan J. Bím zastřešení stu-

dánky u malované hájovny, vyslovil přání, že bychom se při této

příležitosti měli u studánky sejít. 

V lednu 2022 jsme se dohodli na způsobu setkání – oprášit starou

tradici otvírání studánek. Rozhodnutí přispěl i slib pana J. Bíma,

který dal na sousedském setkání u sochy Diany (také jeho dílo), že

udělá ke studánce jednoduchou lavičku. A nápad byl na světě.

K domluvenému dni připravil pan K. Dostálek ve spolupráci s bratry

Bímovými okolí studánky s lavičkou.

Otvírání, vylévání či cídění studánek byl český lidový zvyk, jehož

účelem bylo ukončení sucha a přivolání deště. Kromě období vel-

kého sucha byl tento obřad prováděn během druhé poloviny jara

až do svatojánské noci, která je v předvečer svátku sv. Jana Křtitele,

který spadá na 24. června.

Celé akci velmi prospěla účast Přátel od lípy a pípy. Sešli jsme se

odpoledne ve dvě hodiny u Motorestu Jíloviště, kde někteří účast-

níci načerpali zásoby zrzavého moku. Po vydatné přeháňce jsme

krátce po 14:00 hodině vešli na lesní cestu proti parkovišti Moto-

restu. Přítomná děvčata – Majka Stefanová, Katka a Eliška Havel-

ková s kamarádkou Julčou a malé holčičky Kamilka, Adélka,

Maruška dostaly květinové čelenky na hlavu. I někteří další příchozí

měli stylové doplňky týkající se vody. Převládala modrá barva.

Na cestě bylo několik spadlých stromů, ale všichni jsme zdárně i se

dvěma kočárky došli ke studánce. 

Po vybalení bohatého občerstvení na novou lavičku z modříno-

vého dřeva, bylo kratičké úvodní slovo ke vzpomínané tradici. Paní

Bohumila Šejnohová, obyvatelka malované hájovny, vyprávěla, jak

ze studánky vozili vodu každý den na trakaři do hájovny, a malému

pramínku, který ze studánky vytéká, říkali Malá Vltava. Pramínek

vody také pod kopcem, v nejdelší řece Česka - Vltavě (přes 430 km)

končí. 

Hlavní úlohu pak převzala děvčata – královničky, tak jak to dříve

bývalo zvykem. Studánky se totiž také otvíraly či čistily během krá-

lovniček - dívčích svatodušních oslav – Letnic, slavených 50 dnů po

Velikonocích.

Okrašlovací spolek
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Tento předkřesťanský, středověký obřad měl přibližně následující

průběh:

Když na jaře roztál sníh, lidé z vesnice se v určený čas vypravili spo-

lečně do lesa k pramenům či ke studánce, aby ji vyčistili od bahna,

listí a všech nečistot. Když byla studánka čistá, nabrala královna

vodu do džbánu a lila ji do všech stran se slovy:

„Teč, vodičko čistá, do všech čtyř stran, 

od větrů a bouře, studánko, nás chraň.

Teč, vodičko čistá, do všech čtyř stran, 

od větrů a nesnází, studánko, nás chraň.

Teč, vodičko čistá, do všech čtyř stran, 

od sucha a hladu, studánko, nás chraň.

Teč, vodičko čistá, do všech čtyř stran, 

od bídy a nemoci, studánko, nás chraň.“

Naše děvčata nabrala vodu do kelímků, z kterých jí každá do jedné

strany vylila. K přání stačila jedna věta: „Teč vodičko čistá do všech

čtyř stran, od větrů, bouře, sucha, hladu, bídy a nemocí, studánko, nás

chraň.“ Pak jedna z dívek přistoupí ke studánce, v ruce drží velký

klíč a gestem, které napodobuje odemykání dveří, klíčem otočí. Tím

je studánka nejen vyčištěná, ale i otevřená.

Teď nastala slavnostní chvíle, kdy Přátelé od lípy a pípy předali čle-

nům Okrašlovacího spolku symbolický klíč, který pro tuto příleži-

tost vyrobili. Děvčata pak společně velkým klíčem otočila proti

studánce a bylo hotovo. 

Lidé si odjakživa studánek velmi vážili, vždyť prameny bývaly cen-

ným zdrojem pitné vody. Po staletí udržované studánky však s roz-

vojem vodovodních sítí a čerpání vody z podzemních zdrojů začaly

pustnout. Leckde se pak praménky čerstvé vody ztratily v bahně.

Někde i kvůli změnám v krajině, při těžbě dřeva, úpravách polí, vý-

stavbě.

To potkalo i studánku u malované hájovny. Výstavbou Strakonické

silnice, která začala v 50. letech 20. století, byla oddělena od mo-

křiny, která zůstala na druhé straně silnice, a kde plánoval tehdejší

pan hajný Kos vybudovat rybníček.

Voda není pitná, protože má neustálý přísun solí a zplodin ze sil-

nice, která je nad ní. Mokřina se vytváří v bezprostřední blízkosti

studánky, protože nedaleko ústí odvodnění silnice.

Ještě chvíli vydržela společnost u studánky, debatovala a konzu-

movala občerstvení. Pro někoho přijeli příbuzní k malované há-

jovně. Ostatní při návratu domů stihly dešťové kapky v podobě

drobné krátké přeháňky.

Společná ekumenická bohoslužba
V den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v úterý 5. července

2022 připravila farářka Vendula Glancová s P. Janem Dlouhým spo-

lečné setkání věřících v kapličce – zvoničce sv. Floríána v Jílovišti.

Farníci se sešli na pátou hodinu odpolední a přijela i skupinka z ČCE

ve Hvozdnici.

Setkání doprovodila na klávesy varhanice líšnického kostela paní

Jana Nováková z Prahy 5 - Lipence. 

Mezi jednotlivými zpíva-

nými slokami střídavě k pří-

tomným hovořili oba

duchovní – o odkazu Cyrila

a Metoděje, o současné si-

tuaci v církvi, o snaze sjed-

nocení křesťanstva. Při

závěrečném malém občer-

stvení všichni přítomní se-

tkání chválili. 

Mše svatá v kapličce-zvo-

ničce sv. Floriána byla ce-

lebrována P. J. Dlouhým

v sobotu 9. 7. 2022 a další

bude v sobotu 20. srpna

2022 od 18:00 hodin.

Nedělní odpoledne s Hašlerkou
připravuje Okrašlovací spolek obce Jíloviště a obec Jíloviště na ne-

děli 2. října 2022 od 16:00 hodin v sále Restaurace Tři Bratři. Vystou-

pení je k příležitosti Dne seniorů (1. 10.), ale nejen pro ně.

Srdečně jste všichni zváni. 

Za Okrašlovací spolek obce Jíloviště L. Fatková
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Vážení čtenáři Zvonice, od uzávěrky posledního čísla

Zvonice u nás neproběhla žádná akce, neboť i my si uží-

váme léta a dovolených, přesto se však staráme o naše

oblíbená místa (sekání trávy, zalévání).

Současně plánujeme a připravujeme akce: již 4. ročník

dožínek dne 20. 8. 2022, dále pak zájezd na výstavu

„Země živitelka“. 

Vetší část léta máme za sebou, mílovými kroky se blíží

podzim. Podzim na Jílovišti máme spojený s konáním

Posvícení. 

V r. 2020 nás chtěl Covid připravit o Posvícení, a s tím

jsme se nechtěli smířit, neboť i od pamětníků jsme se 

dozvěděli, že nikdy nebyla tradice konání posvícení pře-

rušena. 

A tak jsme v recesistickém stylu a za dodržení tehdejších vládních

nařízení uspořádali průjezd vsí alegorickým vozem s kapelou ply-

šáků, která na přání zahrála lidem oblíbené písničky. Tato naše

sranda-akce měla velmi kladný ohlas mezi občany, a proto jsme

rádi přijali výzvu od pořadatelů letošního Posvícení, uspořádat

opět tuto jízdu.

Touto jízdou v humorném stylu jsme chtěli připomenout dřívější

způsob konání Posvícení, kdy obcí projížděla muzika. Před muzi-

kou šel vždy někdo z pořadatelů a zjišťoval od sousedů, zda mají

zájem o zahrání jejich oblíbené písničky. Jelikož se nám Jíloviště

rozrostlo a chtěli bychom, aby byl průvod plynulý, zájemci o za-

hrání písničky vyvěsí na viditelném místě u svého domu obrázek

koláčku. (pozn. obrázek koláčku najdete ve své poštovní schránce,

příp. nás kontaktujte na email)

V případě zájmu prosíme vyvěste koláček v neděli 25. 9. 2022 do

poledne, neboť alegorický vůz vyrazí ve 12:30 z Hájenska – smě-

rem k Motorestu, kde se jízda ukončí zábavou.

Přejeme Vám krásný zbytek léta a těšíme se na setkání nejen na

našich akcích, které jsou vždy spojené s příjemnou sousedskou

a přátelskou atmosférou.

Za Přátele od lípy a pípy Miluše Kyptová

Kontakt: prateleodlipyapipy@seznam.cz

PŘÁTELÉ OD LÍPY A PÍPY

In
ze
rc
e
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SPORT

A tým TJJ - Středočeský kraj SPORT INVEST - I. A třída skupina
A 

Poslední zápasy týmů našich hráčů v soutěži 2021/22 

Rozpis zápasů na podzimní kolo 2022/23 – A tým TJJ

den datum utkání výsledek
28. kolo so 4. 6. 2022 TJJ - SK Chlumec 0 : 1  (0:0)
29. kolo so 11. 6. 2022 FC Čechie Velká Dobrá - TJJ 5 : 2  (2:0)
30. kolo so 18. 6. 2022 TJJ - TJ Sokol Sedlec-Prčice 0 : 2  (0:1)

den datum utkání výsledek
24. kolo pá 3. 6. 2022 TJ Jíloviště B - TJ Okrouhlo 7 : 3  (2:1)
25. kolo ne 12. 6. 2022 SK Pikovice - TJ Jíloviště B 2 : 8  (0:4)
26. kolo pá 17. 6. 2022 TJ Jíloviště B - TJ Krňany 4 : 2  (2:1)

MU2 TJJ Milín 12. 8. 19:00
MU3 Králův Dvůr B TJJ 20. 8. 17:00
MU4 TJJ Kladno B 26. 8. 19:00
MU5 Kralupy TJJ 3. 9. 10:15
MU6 TJJ Nelahozeves 9. 9. 19:00
MU7 Klecany TJJ 17. 9. 10:30
MU8 TJJ Chlumec 23. 9. 19:00
MU1 TJJ Vestec 28. 9. 16:30
MU9 Kosoř TJJ 1. 10. 16:00
MU10 TJJ Podlesí 7. 10. 19:00
MU11 Slaný B TJJ 16. 10. 15:30
MU12 TJJ Rakovník 21. 10. 19:00
MU13 Strašecí TJJ 29. 10. 14:30
MU14 TJJ Velká Dobrá 4. 11. 19:00
MU15 Jinočany TJJ 12. 11. 14:00

1. SK Spartak Příbram 9. TJ Jíloviště
2. TJ Dynamo Nelahozeves 10. TJ Sokol Nové Strašecí
3. SK Doksy 11. FC Čechie Velká Dobrá
4. MSK Klecany 1921 12. TJ Sokol Sedlec-Prčice
5. TJ Kovohutě Podlesí 13. FK Olympie Zdice
6. SK Chlumec 14. SK Baník Libušín
7. TJ Viktoria Vestec 15. FK Mníšek pod Brdy
8. SK Votice

1. Všenorský SK 8. AFK Radlík
2. SK Vrané nad Vltavou 9. FC Jílové B
3. TJ Viktora Vestec B 10. TJ Slovan Hradištko
4. SK Černošice 11. TJ Krňany
5. SK Slavia Jesenice B 12. Spartak Průhonice B
6. TJ Okrouhlo 13. TJ Slavoj Davle
7. TJ Jíloviště B 14. SK Pikovice

Jak je zřejmé z tabulky, byla polovina týmů obměněna a naše hráče
čekají zápasy s novými soupeři.
Do uzávěrky vydání Zvonice č. 4/2022 nebyly zveřejněny rozpisy
zápasů pro soutěže 2022/23 ostatních týmů.

Králem střelců a zároveň nejvytíženějším hráčem se stal Václav Ja-
noušek, celkem nastoupil k 28 zápasům v základní jedenáctce.

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

Výsledná tabulka v soutěži 2021/2022

den datum utkání výsledek
24. kolo ne 5. 6. 2022 FK Slavoj Řevnice - Všenorský SK/TJJ 8 : 1 (8:0)
25. kolo so 11. 6. 2022 FK Dobříč/SK Nučice - Všenorský SK/TJJ 12 : 0 (2:0)
26. kolo ne 19. 6. 2022 Všenorský SK/TJJ - TJ Sokol Tuchoměřice 0 : 6 (0:2)

1. SK Olympie Břežany 7. Sokol Jeneč/TJ Hostivice
2. SK Kazín 8. FK Dobříč/SK Nučice
3. TJ Slovan Hradištko 9. Žebrák/Komárov
4. SK Roztoky 10. Sokol Zvole
5. TJ Sokol Tuchoměřice 11. FK Slavoj Řevnice
6. FK Mníšek pod Brdy 12. Všenorský SK/TJ Jíloviště

Praha – západ Okresní přebor dorostu

Výsledná tabulka v soutěži 2021/2022

den datum utkání výsledek
18. kolo ne            5. 6. 2022 od 10:00 hodin v Drahelčicích

SK Slavia Drahelčice - Všenorský SK/TJJ 15 : 4 (7:4)

1. FK Slavoj Řevnice 6. SK Slavia Drahelčice
2. FK Dobříč/SK Nučice 7. SK Olympie Dolní Břežany B
3. TJ Sokol Dobřichovice 8. TJ Sokol Čisovice/FK Mníšek pod Brdy
4. FK Jinočany/FK Zbuzany 9. SK Kazín B
5. TJ Sokol Choteč/SK Třebotov 10. Všenorský SK/TJ Jíloviště

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

Výsledná tabulka v soutěži 2021/2022

Výsledná tabulka v soutěži 2021/2022

TJ JÍLOVIŠTĚ

Michale, děkujeme!
Po devíti a půl letech opouští Jíloviště střelec se zelenobílým srdcem – Michal Adamča.
Přes 100 zápasů za A-tým a koruna krále střelců Benfiky. Tinis u nás zanechává silnou stopu. V zimě 2013 ne-
přicházel jako okamžitá posila do základní sestavy prvního týmu, přesto v ní nakonec skončil. V Benfice kra-
loval. Kromě ročníku 2014/15, kdy byl zraněný, a poslední sezóny 2021/22, vždycky nějaký ten gól, ať už za
A nebo B tým, dal. Celkem jich za zelenobílé barvy v soutěžních utkáních nastřílel 57 (13 - A, 44 - B) a to není
špatné číslo. V ročníku 2017/18 dokonce opanoval interní střeleckou tabulku druhého týmu Jíloviště.
Kromě role hráče v klubu zastával od začátku mládežnických týmů v TJJJ také funkci trenérskou, kde rozvíjel
fotbalové dovednosti benjamínků v naší „akademii“. 
V neposlední řadě musíme ocenit i pěvecké kvality. Jeho „Stojí hruška“ se stala legendary a byla ozdobou klu-
bových večírků. Od příštího ročníku si ho užijí ve Spartaku Strašice z Plzeňského kraje, kam ho zavály rodinné
poměry. Ať se daří Tinis! Podle FAČR a www.fotbal.jiloviste.cz



24

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

PROGRAM 
OTEVŘENÍ 

VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ
Exhibiční utkání v tenisu

Exhibiční utkání v malém fotbalu
Ukázka cvičení na workoutovém nářadí

Ukázka jízdy na pumptracku
Pro děti otevření dětského hřiště

Na kole, pěšky můžete obejít, oběhnout 330 m dlouhý mlatový okruh 
Zajištěno občerstvení a reprodukovaná hudba

Večerní zábava pořádaná TJ Jíloviště

Vážení spoluobčané, přijďte s námi pokřtít nové veřejné sportoviště, máme pro vás i překvapení

19. 8. 2022 od 16 hod.


