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A pak je zde ještě demolice a stavba nového

Všenorského mostu. I zde byli zastupitelé ve vy-

jednávání se zástupci investora a projektanta

úspěšní. Po celou dobu výstavby mostu, která

bude trvat zhruba 1 rok a začne pravděpodobně

v roce 2024, bude mezi Pražskou a Všenorskou

ulicí zbudována provizorní lávka pro pěší, která

zabezpečí spojení mezi oběma částmi obce.

Rovněž bych rád popřál všem občanům, kteří

bydlí v okolí ulice Lomená, ať se jim po nově zre-

konstruované silnici komfortně jezdí, myslím, že se to moc povedlo. 

Od nového roku obec přechází ke smluvnímu partnerovi pro svoz

komunálního odpadu – Brdské odpadářské společnosti. Svoz bude

jednou za 14 dní, poplatky za odpad pro občany zůstávají stejné

jako v letošním roce. K prodloužení frekvence svozu nás vedou

nejen nutné úspory, vzhledem k nárůstu nákladů, spojených s li-

kvidací odpadu, ale i motivace k důslednějšímu třídění odpadu

s cílem zavést od roku 2024 systém door to door (což znamená, že

kromě komunálního, tak i pro sběr a odvoz tříděného a bio odpadu

bude mít každý celkem 4 nádoby u svého domu ). Navíc, každá ne-

movitost, si za cenu poplatku 950,- Kč může pořídit popelnici buď

120 nebo 240 l a nemusí platit nic navíc.

A největší výzva příštího roku ? No to je bezesporu jílovišťské po-

řádání Her bez hranic, které má již své 9. pokračování. 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám, jako dvacátý a potřetí zno-

vuzvolený starosta obce Jíloviště, popřál nejen

jménem svým, ale i jménem všech zastupitelů

a Obecního úřadu, spokojený a klidný závěr roku

2022, strávení příjemných svátků v kruhu rodiny

a nejbližších a do nového roku splnění vašich před-

sevzetí, plánů i tajných přání, hodně štěstí, co je ale

nejdůležitější – pevné zdraví. 

Největším úspěchem letošního roku je bezesporu

dokončení veřejného sportoviště a jeho předání do užívání veřej-

nosti. 

Dalším výrazným tématem letošního roku byla pak diskuse nad

studií ŘSD o modernizaci dálnice D4. V této souvislosti proběhly 

3 veřejné diskuse za hojné účasti spoluobčanů, na kterých byly po-

drobně probírané možné varianty se zástupci ŘSD. Po zapracování

připomínek občanů a zastupitelů byla zastupiteli odsouhlasena

a legislativně aktivována varianta „vytěsnění“ veškeré tranzitní do-

pravy z obce zbudováním mimoúrovňové křižovatky (MUK) v místě

odbočky na Trnovou a naprosté zklidnění dopravy v oblasti Hájen-

ska, kde silnice do Všenor bude uzavřena a svedena na novou MUK.

Otázka zbudování doprovodné komunikace na straně Cukráku

bude záležet mimo jiné na vypořádání ŘSD s vlastníky dotčených

parcel. 

Obec Jíloviště srdečně zve všechny 
spoluobčany na slavnostní ohňostroj, 

který se koná 

30. 12. 2022 
od 19 hod.
pod fotbalovým hřištěm.

Spolupořádají hasiči Jíloviště.

Slovo starosty



Narozdíl od předcházejících let nebudeme bilancovat  „obec za po-

slední rok“,  protože se domnívám, že v rámci voleb bylo řečeno vše.

Takže jen heslovitě zmíníme, co nás čeká v příštím roce.

è Jaké investiční a neinvestiční akce plánujeme
v příštím roce

n Zavedení kanalizace do oblasti U Cihelny

n Rekonstrukce ulice Souběžná (s použitím dotace)

n Realizace opatření pro zklidnění dopravy na Pražské a Všenorské

ulici (s použitím dotace)

nDokončení sociálního zázemí pro veřejné sportoviště a dobudo-

vání sítí na západní straně

n Schválení programu rozvoje obce na období 2022 – 26 s výhle-

dem do roku 2030

n Schválení programu rozvoje sportu

n Předložení studie na úpravu prostoru u Lípy republiky

è Jaké nejvýznamnější události nás čekají v příštím
roce

n Veřejné projednávání změny územního plánu na základě žádosti

ŘSD a jeho schválení

nObecní ples

nDětský den

nÚčast v soutěži obec roku

nHry bez hranic, pořádané Jílovištěm

n Závody historických vozidel Zbraslav - Jíloviště

n Vítání občánků

n Posvícení

n Rozsvěcení vánočního stromu

nOhňostroj

AKTUÁLNĚ Z RADNICE 
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:

SLOVO STAROSTY
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Rozpočet je navržen jako schodkový s využitím rezerv z minulých

období. Předpokládáme, že budeme rovněž alespoň částečně

úspěšní v získávání dotací a schodek na konci roku 2023 bude vý-

razně nižší. 

Příkladem může být hospodaření roku 2022, kdy místo plánova-

ného schodku 15 mil. Kč, skončí o cca 10 mil. lepším výsledkem,

což bylo způsobeno zejména tím, že se nerealizovaly 2 investiční

akce, na které jsme nezískali dotace.

èZměna územního plánu na základě žádosti ŘSD
Zastupitelstvo obce Jíloviště na svém 2. zasedání schválilo zahájení

procesu pořízení změny územního plánu Jíloviště. Změna je poři-

zována na základě žádosti oprávněného investora Ředitelství silnic

a dálnic ČR. Jejím předmětem je zpřesnění koridoru dopravní in-

frastruktury – silniční pro modernizaci dálnice D4. Požadavek na

úpravu dokumentace územního plánu Jíloviště vychází z krajské

dokumentace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, kon-

krétně z její 3. aktualizace, ve které je tento koridor vymezen v šíři

600 m. Změna územního plánu tento koridor na území obce zpřes-

ňuje – zužuje na 20 až 25 m, a to dle technické studie D4 Zbraslav-

jih – Řitka a na základě upraveného technického řešení, zpracované

pro ŘSD ČR projektantem Sagasta, s.r.o, a to na základě připomínek

a požadavků spoluobčanů, zastupitelů a dotčených orgánů a v sou-

ladu se závěry třech veřejných diskusí, které k tomuto tématu ve-

řejně proběhly.
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èRozpočet a hospodaření obce 2022
Letošní hospodaření obce skončí deficitem díky realizovaným

investičním akcím, ale celkově je rozpočet opět provozním sal-

dem výrazně pod celostátním průměrem a to především zá-

sluhou:

n získaných dotací na stavby, rekonstrukce a pracovní místa

n efektivním vyhlašováním výběrových řízení

n využívání probační služby k zajištění veřejně prospěšných prací

n přísným dodržováním rozpočtové kázně schváleného rozpočtu

n důsledným vybíráním poplatků a částečně příznivého výběru

daní

n úsporných nákupů běžných výdajů porovnáváním nejvýhodněj-

ších cen

n zhodnocením prostředků obce držených v akciích

V roce 2014 jsme přebírali obec se zůstatkem na účtech cca 

5 mil. Kč (po odečtení spoluúčasti financování obce na rekon-

strukci ulice Pražská)

V současné době máme na účtech obce cca 6 mil. Kč. 

a dokončené sportoviště

Za letošní rok jsme získali dotace ve výší 2,2 mil. Kč.

èNávrh rozpočtu obce na rok 2023
Návrh rozpočtu byl projednán statutárními zástupci obce, správ-

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

visí na Úřední desce. Jeho projednávání proběhne na 3. schůzi 

zastupitelstva dne 21. 12. 2022.
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Na webových stránkách obce www.jiloviste.cz bude v průběhu

prosince zveřejněno oznámení o konání veřejného projednání

změny formou veřejné vyhlášky. Již nyní je zde vyvěšen kompletní

návrh změny ÚP. Veřejné projednání s výkladem změny se bude

konat dne:

18. 1. 2023 od 17. 00 hodin 

v restauraci Restovna Jíloviště, Pražská 260.

V poučení veřejné vyhlášky jsou uvedeny informace o možnosti

podávání písemných připomínek a námitek. 

Jsme přesvědčeni, že návrh změny územního plánu, který trasu ko-

ridoru na správním území obce zužuje a navíc umožní odklonění

dopravy z obce v souladu s výše uvedenou technickou studií, lépe

odpovídá potřebám obce a jejích občanů.

èŽádosti o dotaci a získané dotace
Připravujeme podání žádosti o dotaci na:

n Zklidnění dopravy Pražská, Všenorská

n Vylepšení osvětlení fotbalového stadionu Jana Nekoly st. (byla

již podána)

n Rekonstrukce ulice Souběžná

n Instalace fotovoltaických panelů na střechu šaten fotbalistů a na

mateřskou školu.
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è Svoz komunálního odpadu v roce 2023 a poplat-
kové povinnosti v roce 2023

Obec Jíloviště je od roku 2021 členem Dobrovolného svazku obcí

Technické služby Brdy a Hřebeny, který zřídil podnikatelský subjekt,

jehož je 100 % vlastníkem - Brdskou odpadářskou společnost s.r.o.

(dále BOS), která pro všech 8 členských obcí zajišťuje svoz a likvidaci

komunálního, separovaného a bio odpadu. Od příštího roku začíná

BOS svážet i pro Jíloviště a nahradí tak firmu AVE.

Pro rok 2023 bude v platnosti stejná Vyhláška o poplatku a systému

likvidace komunálního odpadu jako v roce 2022, jenom s tím roz-

dílem, že 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU BUDE
PROBÍHAT JEDNOU ZA 14 DNÍ A PRVNÍ 

SVOZOVÝ DEN V ROCE 2023 BUDE 4. 1. 2023

Svozový den zůstane zachován – čili středa, stejná zůstane i cena

poplatku – tedy 950,- Kč

Poplatek za svoz odpadu bude platit:

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

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

pokud nemá v obci trvalý pobyt

n každý majitel nemovitosti určené k rekreaci (chata)

Poplatkové povinnosti v roce 2023 se nezměnily a zůstávají stejné

jako v roce 2022.

Základní poplatek za komunální odpad 
na rok 2023 činí: 950,- Kč

Poplatky je třeba uhradit nejpozději do 30. 3. 2023. 

Znění vyhlášky, včetně podmínek pro osvobození od platby, na-

jdete na webu obce nebo na Obecním úřadě. 

Každý poplatník obdrží po uhrazení poplatku samolepící iden-

tifikační štítek, který si vyzvedne na obecním úřadě a nalepí

na popelnici. Bez tohoto štítku nebudou popelnice vyváženy.

Aktuální termín, od kdy nebudou popelnice bez štítku vyvá-

ženy, bude obcí včas oznámen.

Na fotce je nové malé svozové vozidlo pro zajištění svozu v men-

ších ulicích.

Poplatky podnikatelů, kteří se zapojili do systému zavedeného

obcí o nakládání s komunálním odpadem pro právnické a fy-

zické osoby, zůstávají pro rok 2023 na stejné výši jako v letoš-

ním roce.

Podnikatelé, kteří již uzavřeli smlouvu s obcí, v letošním roce pouze

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

tává v platnosti. 

Ostatní podnikatele, kteří se do systému nakládání s odpadem

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

uzavřeli smlouvu s obcí v souladu se zákonem. Ze zákona o od-

padech je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná

k podnikání, při jehož činnosti vznikají odpady, považována za pů-

vodce odpadu a je povinna na likvidaci tohoto odpadu mít

smlouvu s obcí nebo prokázat, jak odpad likviduje. 

Pokud tedy nemá podnikatel uzavřenou smlouvu napřímo se svo-

zovou firmou (nebo nedoloží způsob likvidace odpadu), musí uza-

vřít smlouvu s obcí, na jejímž základě se může zapojit do systému

zavedeného obcí. Zapojené subjekty potom mohou odkládat tří-

děný odpad do kontejnerů rozmístěných na veřejných prostran-

stvích obce – papír, plast, sklo, nápojový karton a další. Cena za

využití systému se sjednává na základě platného schváleného ce-

níku: 

Kate- Cena Komentář
gorie (vč. DPH)

A 500 Kč Základní cena za připojení k systému 
a využití nádob na tříděný odpad. Směsný
komunální odpad v minimálním množství.

B 1 700 Kč Cena za připojení k systému obsahuje: vy-
užití nádob na tříděný odpad a vývoz popel-
nice na směsný komunální odpad o objemu
max.120l– 1 x za 14 dní

C 3 400 Kč Cena za připojení k systému obsahuje: vy-
užití nádob na tříděný odpad a vývoz popel-
nice na směsný komunální odpad o objemu
max. 240l – 1 x za 14 dní V případě vývozu
více popelnic se částka násobí jejich počtem.

D 25 000 Kč Cena za připojení k systému obsahuje: vy-
užití nádob na tříděný odpad a vývoz popel-
nice na směsný komunální odpad o objemu
max. 1100 l – 1 x za 14 dní. V případě vývozu
více popelnic se částka násobí jejich počtem.
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èVodné, stočné v roce 2023
Cena vodného a stočného je parametrem koncesní smlouvy a její

uzavření bylo podmínkou udělení dotace MŽP na rekonstrukci

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

ního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury, pro-

tože to byl závazný parametr nabídky.

Pro běžného podnikatele (OSVČ) to

tedy znamená, že uzavře s obcí

smlouvu a zaplatí 500,- Kč za rok

a bude moci využívat svojí popel-

nici i jako vlastník nemovitosti.

Podnikatelé, kteří se ještě do systému

nezapojili, či se neprokázali uzavře-

nou smlouvou se svozovou firmou,

mohou být osloveni dopisem, zda se

hodlají zapojit do využití systému za-

vedeného obcí o nakládání s komu-

nálním odpadem. Následně s nimi

bude uzavřena smlouva nebo podni-

katelé prokáží, jakým způsobem

odpad z podnikání likvidují. 

èOdvoz biologicky rozložitelného odpadu a bio
dvůr Jíloviště 

Občané mají možnost využít, kromě uložení biologického odpadu

do obecních kontejnerů i nabídku Brdské odpadní společnosti na

placenou službu, kdy v období od dubna do konce listopadu nabízí

každý lichý týden ve čtvrtek (1x za 14 dní) svoz biologického od-

padu. O prvním svozu budou občané včas informováni. Do nádoby

pro biologicky rozložitelný odpad patří listí, tráva, seno, plevel,

zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, větve stromů a keřů, čajové sáčky,

kávová sedlina, skořápky z vajec. 

Dále mají občané možnost bezplatně odvézt větší množství větví

z ořezu stromů, případně vánoční stromky a další biologický ma-

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

od jara 2023.

BIOODPADY - ceník 2023
období: sezona svozu 2023 - 1x za 14 dní, každou lichou středu, splat-
nost poplatku do prvního svozu  Biologicky rozložitelný odpad - kata-
logové č. 200201

Období svozu 8 měsíců (1.4.-30.11.)
Cena - nádoba 120 l 615 Kč 
Cena - nádoba 240 l 796 Kč
Období svozu 7 měsíců (1.5.-30.11.)
Cena - nádoba 120 l 590 Kč 
Cena - nádoba 240 l 680 Kč
Období svozu 6 měsíců (1.6.-30.11.)
Cena - nádoba 120 l 480 Kč 
Cena - nádoba 240 l 612 Kč 
Období svozu 5 měsíců (1.7.-30.11.)
Cena - nádoba 120 l 480 Kč 
Cena - nádoba 240 l 612 Kč 
Období svozu 4 měsíce (1.8.-30.11.)
Cena - nádoba 120 l 342 Kč 
Cena - nádoba 240 l 408 Kč 
Období svozu 3 měsíce (1.9.-30.11.)
Cena - nádoba 120 l 342 Kč 
Cena - nádoba 240 l 408 Kč 

cena s DPH za 1 ks



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

ale i zvýšením indexů vyhlašovaných Českým statistickým úřadem

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

myslových výrobců, index cen stavebních děl pitné a odpadní

vody), které ovlivňují kalkulované položky. 

Není také možné snížení smluvně domluveného nájemného podle

Zásad Cenotvorby OPŽP, nájemné lze pouze navýšit. 

Cena vodného a stočného stoupne z 87,29 na 108,14, což je nárůst

o 23,9 %, současně se zvýšením nájmu pro obec o 5,5 %. 

Hlavním důvodem poměrně radikálního zvýšení ceny, je růst

cen elektřiny a pohonných hmot a rovněž díky navýšení cen

vodného od Pražských vodovodů a kanalizací pro rok 2023

o 31,80 % (z 16,76 na 22,09), od kterých VOK vodu odebírá.

Cena vodného a stočného pro rok 2023 tedy je: 108,14 Kč 

za m3, včetně DPH. 

èVolby prezidenta ČR
Datum a doba konání volby prezidenta

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR, které bylo publi-

kováno ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb., byla vyhlášena volba

prezidenta na dny 13. a 14. ledna 2023. 

Volba prezidenta se koná na území České republiky:

n v pátek 13. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

n v sobotu 14. ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Případné II. kolo volby prezidenta se bude konat na území České

republiky 

n v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

n v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Občané obdrží hlasovací lístky do schránek před 1. kolem voleb,

v případě konání druhého kola obdrží voliči hlasovací lístky

přímo ve volební místnosti.

Právo volit má:

n státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby,

tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku nejméně 18 let

n ve druhém kole může volit i státní občan České republiky,

který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 28. ledna

2023, dosáhl věku 18 let.

Hlasovat nemůže volič, u něhož nastala překážka ve výkonu vo-

lebního práva:

n omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (dále

jen “karanténa“)

n omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (na základě

rozhodnutí soudu)

Nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní občan

České republiky, který splňuje podmínky výše uvedené.
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SLOVO STAROSTY

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

2020 86,17 87,34 581
2021 84,33 91,31 610
2022 87,29 97,53 651 
2023 108,14 117,04 687

(navýšení o 23,9%) (předpoklad)

INFORMACE Z OBCE



èPříprava Her bez hranic 2023
Svou činnost zahájil přípravný výbor pro pořádání Her bez hranic,

které se uskuteční 17.6.2023 na novém sportovišti a na fotbalovém

hřišti. Rýsují se 3 obvyklé soutěže a stanovili jsme i složení soutě-

žního týmu Veteránů Jíloviště, který bude striktně oddělen od in-

formací přípravného výboru a od informací o připravovaných

soutěžích.

Výbor se schází jednou za 14 dní a momentálně máme již první vý-

stupy:

n Logo her

n Byly založeny facebookové stránky HBH Jíloviště

nMáme slogan her

n Pracujeme na podrobnostech 3 soutěží a jedné vložené

n Součástí HBH bude večerní koncert, který se uskuteční

na polovině fotbalového hřiště a bude ho pořádat Pepe

Sršeň

A jaký je slogan Her bez Hranic Jíloviště 2023 ?

VETERÁNEM NA CUKRÁK

10

ZVONICE

Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2022

Občan České republiky, který nemá trvalý pobyt na území

České republiky, může volit, pokud je zapsán ve zvláštním

seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem; o tento

zápis musí na zastupitelském úřadě příslušném podle

místa bydliště v zahraničí včas požádat tj. nejpozději do 4.

prosince 2022 (viz Harmonogram úkolů a lhůt). Hlasovat

pak může na zastupitelském úřadě, kde je v seznamu vo-

ličů zapsán, nebo může u tohoto zastupitelského úřadu požádat

o vydání voličského průkazu, se kterým je pak možné hlasovat

v kterékoli volební místnosti na území České republiky nebo v za-

hraničí. Pokud občan s ukončeným trvalým pobytem v České re-

publice není zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského

úřadu, nemůže své právo volit realizovat, neboť nesplnil podmínky

stanovené příslušným zákonem. Zapsat takového občana do stá-

lého seznamu voličů není možné, neboť stálý seznam voličů vede

obecní úřad podle § 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev

obcí pouze pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému

pobytu.
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èProvozní doba OÚ o Vánocích 2022
Oznamujeme aktuální provozní dobu obecního úřadu o Vánocích

2022:

23. 12. 2022 - 1. 1. 2023 - zavřeno

2. 1. 2023 - otevřeno – běžný režim

èProvozní doba MŠ a Pošty Partner o Vánocích
2022

Dovolujeme si upozornit občany a rodiče na uzavření MŠ Jíloviště

v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2022 do 1. 1. 2023 Prvním

dnem otevření po Novém roce bude 2. 1. 2023

Pošta Partner bude otevřena v obvyklou otevírací dobu.

Služby CZECH POINT na Poště Partner budou ukončeny ve středu

29. 12. 2022 v 18.00 hod

èProběhlo rozsvícení vánočního stromu v Jílovišti

Letos 27. 11. 2022 - na 1. adventní neděli jsme rozsvítili tradiční 

vánoční strom u hasičské zbrojnice. Poděkování patří hasičům Jí-

loviště za nazdobení stromu a jeho rozsvícení a kolektivu MŠ za

krásné vánoční pásmo a Honzovi Balcárkovi za ozvučení.

Zvláštní poděkování pak patří Mirkovi Petříkovi, který, poté, co van-

dalové ukradli několik metrů kabelu k vánočním žárovkám na

stromě, musel vyšplhat do vysokého stromu a znova žárovky s ka-

belem usadit. Díky Mirku, myslím, že když jsi viděl rozzářené tvá-

řičky našich jílovišťských dětí, poté co poprosily stromeček a on se

rozsvítil, že to stálo za to a že tě to zahřálo u srdce.

Rozsvícení stromu jsme využili k poděkování paní Fatkové za její

dlouhodobý přínos pro obec Jíloviště, zejména za její aktivní čin-

èProvoz veřejného sportoviště a výhled na rok
2023

Po úspěšném otevření veřejného sportoviště veřejnosti a po do-

končení trávníku bude v průběhu zimního období sportoviště ote-

vřeno v případě příznivého počasí. Na základě domluvy je možné

využívat během zimy obě umělá hřiště. Fotbalisti již využívají

malou kopanou. K otevření na jaře dojde pravděpodobně v prů-

běhu března. Veřejné sportoviště bude i v příštím roce veřejně pří-

stupné zdarma pro všechny s výjimkou tenisového hřiště, které

bude zpoplatněno. 

Připravíme ovšem takové podmínky, aby zvýhodněni byli občané

s trvalým pobytem v Jílovišti. Znamená to, že při objednání tenisu

(nohejbalu, volejbal, basketbalu) bude cena pro Jílovišťáky zvýhod-

něna proti přespolním.

Rovněž připravujeme turnaje ve všech sportech, které se zde dají

provozovat, zejména v Jílovišti populárním nohejbale.

K většímu komfortu návštěvníků, připravujeme zbudování sociál-

ního zázemí v prostorách bývalé vodárny. Bude zde sprcha, toaleta,

šatna.
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nost kronikářky, členky mediální komise, práci s dětmi, dlouhodobé

zastupitelky, práci v místních Spolcích, podíl na organizaci kultur-

ního, společenského a sportovního života v obci a za její občanský

a lidský postoj ke všem spoluobčanům.

èObecní bál VII.
Obecní úřad si Vás s potěšením dovoluje srdečně pozvat na již

(snad konečně) 7. obecní bál Jíloviště, který se, pevně věříme, bude

konat 18. 2. 2023 v nové restauraci Restovna. Vstupenky budou

v předprodeji na obecním úřadě od ledna 2023. Můžete očekávat

hudbu k tanci i k poslechu, předtančení a jako tradičně bohatou

tombolu.

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

obecní úřad a řádně nás vyděsily…

Pro jistotu jsme je podarovali pamlskem a popřáli další strašidelnou

pouť obcí…



Prosba na závěr roku

èProsíme občany,
aby:

omezili používání zábav-

né pyrotechniky spojené

s oslavou konce roku a měli

ohled na sousedy, domácí

i divoce žijící zvířata.

Několik vteřin neopatrnos-

ti může zcela změnit váš

život i život lidí ve vašem

okolí.

Vážení spoluobčané, přeji Vám ještě jednou šťastné prožití vánoč-

ních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce a splnění všech

osobních i pracovních přání. Pevné nervy a pozitivní mysl v příštím

roce.

Zároveň Vám děkuji za vaši přízeň a podporu, za tu bych chtěl rov-

něž poděkovat všem zastupitelům, sponzorům veřejných akcí,

dobrovolníkům, spolkům a hasičům, zkrátka všem, kteří se podíleli

na zvelebování a zlepšování našeho Jíloviště v tomto roce. 

Těšíme se na setkání s vámi při letošním tradičním obecním

ohňostroji dne 30. 12. 2022 od 19 hod. na fotbalovém hřišti.

Vladimír Dlouhý, starosta

13Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2022

SLOVO STAROSTY

Registrační formulář – prosíme spo-
luobčany, aby se registrovali k od-
běru novinek z OÚ prostřednictvím
sms a e-mailu.

èPozvánka na Půlnoční a pohoštění hasičů
Již tradičně přijměte pozvání od hasičů Jíloviště na předpůlnoční

setkání se svařákem v kapličce – od 22 hod. a půlnoční bohoslužbu

paní farářky Mgr. Venduly Glancové z Hvozdnice – od 23:30 hod.

Obě akce se samozřejmě konají 24. 12. 2022. 

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. 1. 2023
Grafické zpracování: Mgr. Václav Hraba
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Foto: SkiEngineer, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

TURISTICKÝ
ODDÍL

PF 2023



V neděli 18. října 2022 jsme vzpomněli

malou výstavkou třicetiletou historii na-

šeho jílovišťského zpravodaje.

Můžeme říci, že během tří hodin, kdy

byla zvonička sv. Floriána pro výstavku

otevřena, nezůstala ani chvilku bez náv-

štěvníků. 

Se zájmem si prohlíželi všechny ročníky

výtisků zpravodaje, někdo se i začetl do

starých stránek.

Velkému zájmu se těšilo 5 kronik našich hasičů, kde se mnozí z pří-

chozích našli na letitých fotografiích. Návštěvníci usedali k sedmi-

letému archivu „Zvoničky“, a listovali v jeho stránkách. Zaujalo

i album z událostí kolem Přátel od lípy a pípy. Mnoho vzpomínek

vyvolaly kreslené obrázky pana Vladimíra Kuncla. Vedle nich bylo

shrnutí historie vydávání zpravodaje, kterou začala v roce 1992 teh-

dejší starostka obce RNDr. Marie Ulbrichová, CSc. Přespolní hosty

zajímaly bannery s historickými fotografiemi obce. Mezi vystave-

nými dokumenty se tyčil Putovní pohár závodu veteránů Zbraslav,

Jíloviště, od světoznámého výtvarníka Bořka Šípka, jehož repliku,

v menším, získává závodník s autem, které nejvíc zaujalo diváky,

a je losovaný z jejich hodnocení. Starosta obce V. Dlouhý donesl

i nové pohlednice obce Jíloviště, vytisknuté v menších sériích, které

si někteří návštěvníci odnesli.

Mnoho občanů vzalo do ruky Památní knihu, kterou začal psát roku

1890 pan František Andres. Zapůjčil nám jí Státní okresní archiv

Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích, kde je uložena. Jeho archi-

vář PhDr. Pavel Buchtele, byl přítomen po celou dobu výstavky.

Stejně dlouho vydržel i klínecký kronikář pan Jaroslav Volf, který

nám vystavené kroniky trochu záviděl. Již několikátý rok nabízí v Klí-

neckém zpravodaji odměnu tomu, kdo nalezne starou kroniku obce

Klínce. Zatím se nikdo nepřihlásil. Možná o ní ví někdo v Jílovišti?

Příjemnou atmosféru navodila i krásná květinová výzdoba paní

Dany Vermachové, kterou věnovala jako dar. Posloužila k výzdobě

kapličky-zvoničky ještě za týden při mši svaté.

Potěšily obložené chlebíčky z cukrárny-pekárny Stáňa v Jílovišti a

svařené víno, které dodal pan starosta obce pan Vladimír Dlouhý.

Děkuji i Margit Součkové, Milče Kyptové a Rudovi Kučerovi za

pomoc při úklidu zvoničky před i po výstavce a panu Karlovi Mar-

kovi za sestavení a dovezení výstavního panelu a dalších archiválií.

Hasičům ještě za zapůjčení sborových kronik a stolu z klubovny.

Přátelům od lípy a pípy za donesení alba z jejich akcí.

Instalaci výstavky se věnoval i pan Petr Sporer.

Ať nás náš zpravodaj Zvonice informuje o dění v obci a jejím okolí

po další desetiletí. Za Mediální výbor L. Fatková
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VÝSTAVKA 
k 30. výročí nepřetržitého vydávání
jílovišťského 
zpravodaje 30
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Do komunálních voleb se přihlásilo pouze nezávislé sdružení kan-

didátů – Jíloviště pro občany, a tak není překvapením, že právě

těchto 9 kandidátů bylo zvoleno za zastupitele.

Níže uvádíme výsledky voleb:

Volební účast: .............................................................................................. 47,8

Voliči v seznamu: ........................................................................................ 525

Vydané obálky a odevzdané obálky: .................................................. 245

Do senátních voleb se přihlásili 4 kandidáti. Podle výsledku prvního

kola postoupili do 2. kola:

Sidovský Janis ........................................................................ za LES+SEN 21

Oberfalzer Jiří ................................................................ KDU+ODS+TOP 09

Do senátních voleb se přihlásili 4 kandidáti. Podle výsledku prvního

kola postoupili do 2. kola:

Sidovský Janis ........................................................................ za LES+SEN 21

Oberfalzer Jiří ................................................................ KDU+ODS+TOP 09

VOLBY 
do zastupitelstva obce Jíloviště a do Senátu ČR 2022

Výsledky voleb 

Výsledky prvního kola v obvodu Beroun:

Výsledky druhého kola v obvodu Beroun:

Děkujeme všem občanům, kteří přišli volit. V porovnání s celore-

publikovým průměrem volební účasti v komunálních volbách –

46,7 %, bylo tentokrát Jíloviště těsně nad tímto průměrem - 47,8.

Co se týká křížkování jednotlivých kandidátů, nedošlo ke změně

pořadí zvolení a všichni kandidáti zůstali v pořadí s kterým vstupo-

vali do voleb. Žádný kandidát tedy nedostal potřebných 10 % hlasů

více než ostatní kandidáti, aby se měnilo pořadí zvolení.

Děkujeme volební komisi: předsedovi - Vladimíru Klimešovi, místo-

předsedkyni – Martě Trkovské, zapisovateli - Honzovi Balcárkovi

a členům – Margitě Součkové, Ivě Stefanové, Petru Křičenskému za

jejich obětavou, trpělivou a pečlivou práci jak pro komunální, tak

senátní volby. Vladimír Dlouhý, starosta Jíloviště 

17,07 % 
volební účast
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HASIČI

Předvánoční tvoření 19. 11.2022
V sobotu 19. 11. se v hasičské zbrojnici našeho sboru konala tra-

diční a velmi oblíbená akce "Výroba adventních věnců a vánočních

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

smrkové a jedlové větve a děti z klubu mladých hasičů nasbíraly

šišky a jiný přírodní materiál k výrobě vánočních ozdob. Odpoledne

po 14.h přišly děti i rodiče a všichni začali s výrobou věnců a vá-

nočních ozdob. K předvánočnímu tvoření jsme poslouchali koledy

a ochutnávali perníčky a pili teplé nápoje. Dobrá nálada nás pro-

vázela celou akcí.

Několik adventních věnců, ozdobených větví a jiných vánočních

ozdob jsme vyrobili pro vánoční prodej na další akci pořádnou

naším sborem a obcí  „Rozsvícení stromu“, která se tradičně koná

na první adventní neděli.

Rozsvícení vánočního stromu 27. 11. 2022
A je tu první adventní neděle a my společně s obcí Jíloviště pořá-

dáme přátelské setkání u hasičské zbrojnice a „Rozsvícení vánoč-

ního stromu“. Pár dnů před akcí proběhla výměna kabelu

a žárovek pomocí hasičské plošiny, o vše se postaral starosta sboru

a jeho členové. V neděli po poledni jsme se sešli u hasičské zbroj-

nice a začali připravovat stánky na prodej výrobků s vánoční téma-

tikou, občerstvení a přípravou techniky pro pěvecké vystoupení

dětí z mateřské školy Jíloviště.

Od 15h se začali scházet před hasičskou zbrojnicí občané místní

i přespolní. Pro všechny bylo připraveno občerstvení v podobě hor-

kých nápojů, výborné zelné polévky, klobás,

tradičních párků v rohlíku a cukroví z Pekárny

a cukrárny Stáňa. Proběhl i prodej výrobků z předvánočního tvo-

ření, perníkových ozdob a výrobků z chráněné dílny.

Po setmění a proslovu pana starosty zazpívaly děti z naší mateřské

školy koledy a jiné písničky. Děkujeme za přípravu a hezké vystou-

pení, kdy jsme se mohli naladit na krásný předvánoční čas.

A nakonec proběhlo rozsvícení stromu, které se povedlo a strom

hezky barevně svítí a je vidět do dálky. Na rozsvícený strom se mů-

žete přijít podívat k hasičské zbrojnici každý den po setmění.

Korálkování 3. 12. 2022
Letos jsme si pro děti připravili novou tvořivou akci, dílnu s korálky

s názvem „Korálkování“. Děti, ale i rodiče si mohli vyrobit šperky

z korálků a vánoční ozdoby v podobě malých i větších andělů.

S dílnou přijela paní Voborníková s dcerou a celou dobu se věno-

valy a pomáhaly všem při výrobě náramků, náhrdelníků a jiných

ozdob. Všechny děti byly nadšené a měly radost, že si mohly vyro-

bit krásné ozdoby pro sebe i pro své blízké. K tvoření jsme měli

malé občerstvení v podobě teplých nápojů a cukroví.

Děkujeme všem za spolupráci a myslíme, že tuto akci zařadíme

i v dalším období. Za sbor Zuzana Jochová

Sbor dobrovolných hasičů

24. 12. 2022 od 22.30h 
proběhne „Předpůlnoční setkání“ u kapličky sv. Floriána

21. 1. 2023 
se bude konat Výroční valná hromada našeho sboru
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23.10.2022 Závod požárnické všestrannosti
Předposlední říjnovou neděli si mladí hasiči z celého okresu Praha-

západ dali dostaveníčko ve Sloupu, který se pro letošek stal dějiš-

těm závodu požárnické všestrannosti (neboli branného závodu).

Na mladé hasiče čekal běh, doplněný o různorodé soutěžní úkoly

– střelbu ze vzduchovky (u přípravky nahrazenou vrháním gra-

nátů), vázání uzlů, ručkování po laně, praktickou zkoušku doved-

ností z oblasti první pomoci a nakonec ověření znalostí z ranku

požární ochrany a topografie. Mladí členové SDH Jíloviště pocho-

pitelně nemohli na startu závodu chybět.

V kategorii „přípravek“ se na start postavilo devatenáct tříčlenných

hlídek. Podzimní vlna nemocí opět zamíchala sestavou našich

družstev, takže v dresu Jíloviště nakonec místo dvou hlídek vyrazila

na trasu, vedoucí v převážné míře po ulicích Sloupu, hlídka jediná,

a to ve složení Barča, Tobi a Tom. V nejmladší kategorii je znát každý

rok věku závodníků, a tak byť naši benjamínci celou trasu poctivě

odběhli a takříkajíc žádný metr nevypustili, stačil jejich výkon v le-

tošní konkurenci jen na patnácté místo.

Kategorie „mladších“ byla vypsána pro pětičlenné hlídky. Start mla-

dých hasičů SDH Jíloviště byl vinou marodky do poslední chvíle v

ohrožení. Nakonec společně s Eliškou, Kačkou, Fílou a Matym na star-

tovní čáře stanul Luky, který doposud závodil v „přípravce“. Ačkoliv

si střelbu ze vzduchovky a ručkování po laně vyzkoušel až na posled-

ním tréninku před odjezdem na závody, své role se rozhodně neza-

lekl. „Mladší“ hasiči z Jíloviště si nakonec mezi dvacítkou startujících

hlídek doběhli pro pěkné deváté místo. Maty a Fíla navíc mimo sou-

těž absolvovali celou trasu ještě jednou, a to ve smíšeném družstvu

mladých hasičů SDH Jíloviště, SDH Horoměřice a SDH Čisovice.

V kategorii „starších“ reprezentovali Jíloviště hned dvě družstva

mladých hasičů. Hlídce ve složení Kačka, Nelly, Páťa, Šárka a Martin

trať branného závodu sedla - po rozkolísaném výkonu na střelnici

Mladí hasiči SDH Jíloviště
(kde však suverénní výkon nepodalo žádné ze startujících družstev)

a jednom zaváhání na stanovišti uzlování, byli již závodníci SDH Jí-

loviště stoprocentní, za což si v konečném pořadí kategorie „star-

ších“ vysloužili konečné čtvrté místo. Naše druhá hlídka, startující

ve složení Julie, Mája, Dan, Matěj a Michal, skončila v devatenác-

tičlenném startovním poli šestnáctá.

5. 11. 2022 uzlová štafeta
Tečku za soutěžní sezonou mladých hasičů obstarala uzlová štafeta,

již hostila sokolovna ve Středoklukách. Mladí hasiči z Prahy-západ

během ní poměřili svou zručnost při vázání pěti různých druhů uzlů

– tesařského uzlu, lodního uzlu, zkracovačky, ploché spojky a úvazu

na proudnici.

Hájit barvy SDH Jíloviště se vydalo sedm mladých hasičů, podpo-

rovaných vedoucími Honzou a Fílou. V klání družstev nastoupily



19Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2022

HASIČI

„starší“ děti SDH Jíloviště v sestavě Páťa, Šárka, Terka, Verča a Michal.

Do soutěže jednotlivců zasáhli navíc Kačka s Martinem. 

Ve štafetovém klání družstev se naši již v prvním kole vytasili s

časem, který by znamenal průběžné vedení. Po posouzení rozhod-

čími však přibyly na kontě Jíloviště trestné vteřiny, takže nezbývalo,

nežli upnout veškeré úsilí k druhému kolu. V tom už naši mladí ha-

siči nezaváhali a čistý čas 28.31 vteřin pro ně nakonec ve startovním

poli 14 družstev znamenal stříbrné medaile. Prvenství připadlo

SDH Zahořany, bronz bralo družstvo ze Sloupu.

I v kategoriích jednotlivců si mladí hasiči SDH Jíloviště vedli velmi

dobře – všichni se umístili v první polovině startovního pole , třikrát

dokonce v první desítce. Úspěšnou účast korunovala bronzová me-

daile pro Páťu.

Co čeká mladé hasiče v zimě?
Soutěžní sezonu 2022 mají mladí hasiči SDH Jíloviště za sebou. Při

svých startech zaznamenali řadu pěkných výsledků - někdy zůstali

jen krůček od pomyslné „bedny“, díky družstvům „přípravky“ a „star-

ších“ ale do Jíloviště opakovaně přivezli i medaile.

Období dlouhých zimních večerů příliš nepřeje venkovní sportovní

přípravě, a tak nyní přichází na řadu další aktivity, které náleží do

všestranně zaměřené činnosti kroužku mladých hasičů – mezi ji-

nými tak mladé hasiče čeká praktická výuka první pomoci, výroba

vánočních ozdob, pečení a zdobení cukroví, hraní her v klubovně

i venku.

Sportovní stránka však rozhodně nezůstává stranou – už na konci

ledna čeká mladé hasiče SDH Jíloviště první z halových soutěží, na

níž budou moci poměřit síly s týmy mladých hasičů z celé republiky

ve štafetě na 4 x 60 metrů. Pro nováčky v řadách mladých hasičů

to bude první příležitost vyzkoušet skutečné závody, pro jejich zku-

šenější kamarády zase možnost navázat na své stále se zlepšující

výkony.

In
ze
rc
e
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V závěru povídání o zmizelých jílovišťských staveních si připomeneme proměny některých míst v naší obci. 

Ze zápisu kronikářky obce paní Heleny Mourečkové v Pamětní knize obce Jíloviště : „…konečně začíná v r. 1977 Jednota Praha – západ vý-

stavbu prodejny. Začátkem května 1978 dočkali se občané Jíloviště nové prodejny smíšeného zboží.“

V roce 2014 byla zbourána a v březnu 2015 byla na jejím místě otevřena Cukrárna – pekárna Stáňa. 

Z pera kronikářky V. Mourečkové: „V roce 1959 je v obci dokončena výstavba nového kravína, je zřizována drůbežárna.“ V hospodářských

budovách i na polích hospodařilo od svého založení v roce 1950 Jednotné zemědělské družstvo „Rudá záře“ postupně společné pro obce

Jíloviště, Trnová a Klínec. Hospodářské budovy na snímku byly po roce 2000 demolovány Za kolektiv  MŠ  H. Mašková

Další objekt jistě všichni poznáte. V současné době - Grill Restaurant Pod Lesem.

Zmizelá jílovišťská stavení

1914 1983 2014 2019

Pražská ulice č. p. 2. minulost až současnost.

stará hasičská zbrojnice - nyní zvonička – kaplička sv. Floriána



Říjen a listopad byl ve školce opět bohatý na zá-

žitky a události. Povídali jsme si o lese, co v něm

roste, jaké stromy, keře, a která zvířátka zde žijí. Také

jsme si řekli, jaké plody můžeme v lese sbírat. Ma-

lovali jsme stromy, modelovali muchomůrky a také

jsme zpívali písničky o lese.

6. 10. 2022 jsme podnikli výlet na zámek v Dob-

říši, kde byla výstava s tématem – Voda a les.

20. října při-

jelo divadlo

„Z pohádky

do pohádky“

a poslechli

jsme si po-

hádku „O Červené

Karkulce. 

Koncem října 25.

10. nás navštívil

chovatel se svými

ptáky. Děti viděly

sovičky, sokola,

orla i papouška
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Podzim v naší školce
Aru. Mohly si i zasoutěžit nebo zakouzlit.Začátkem lis-

topadu byl u nás ve školce Halloween – bubáci a stra-

šidla, soutěže a diskotéka.

Ve čtvrtek 10. listopadu bylo

ve třídě velké fotografování,

aby měl každý hezkou pa-

mátku. 1. adventní neděli

jsme byli všichni u hasičské

zbrojnice, kde se rozsvěcel

velký vánoční strom. Před-

vedli jsem připravené vá-

noční pásmo písniček.

Hned 1. prosince přijelo di-

vadlo Zvoneček s Betlém-

ským příběhem a také

k nám přišel Mikuláš. O tom

zase až příště.

Přejeme Vám všem krásné vánoce, 
klidné prožití celých svátků a šťastný Nový rok 2023.



Vážení čtenáři Zvonice, rádi bychom se s vámi podělili o to, co jsme

od minulé Zvonice stihli.

28. 10. 2022 – drakiáda, sázení 5. lípy
Letos nám vyšlo na sázení nejen počasí ale i sváteční datum, které

vyšlo na pátek. Sraz u lip byl ve 14 hod., kdy se začali scházet lipáci

a hned začali pouštět draky. Přestože se zdálo, že vítr téměř ne-

fouká, draci lítali skvěle a ve vzduchu byli téměř až do tmy. 

U lípy nemohl chybět náš vozík, který opět přetékal všemi dobro-

tami. Také byl k dispozici gril a s udírnou, takže se udily špekáčky

a pekly bramborové placky.

Kolem 16. hodiny jsme zasadili společnými silami malých i velkých

pomocníků pátou lípu.

Po zbytek dne jsme

se sousedsky poba-

vili, nejen děti pouš-

těly draky a sváteční

den jsme si hezky

užili.
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PŘÁTELÉ OD LÍPY A PÍPY
05. 11. 2022 – dubový stůl u jízdárny 
Jen týden po drakiádě nás čekala další akce, a to usazení krásného

dubového stolu k jízdárně Oty Bareše, který vyrobil Fr. Andres st.

A jelikož jsme Přátelé od lípy a pípy, stůl má podobu soudku.
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PŘÁTELÉ OD LÍPY A PÍPY

Závěrem bychom Vám

všem rádi popřáli klidné

vánoční svátky, a do no-

vého roku hlavně pevné

zdraví, štěstí spokojenost

a optimismus.

Za Přátele od lípy a pípy

Miluše Kyptová

Kontakt: 

prateleodlipyapipy@se-

znam.cz

V prosinci oslaví své životní jubileum Slávinka Stíbalová-

Smělá. Za přátele od lípy a pípy jí přejeme pevné zdraví

a štěstí a ať ještě dlouho rozdává radost a pozitivní ener-

gii, tak, jak to umí, a to nejen na našich akcích, kde ji vždy

velmi rádi vidíme. 

Ač bylo slunečné počasí, ve 13 hod., kdy jsme se sešli, po půl ho-

dince přišla pořádná přeháňka. Tu jsme ve zdraví přečkali a pak ne-

bránilo pořádnému přidělání stolu k betonovému podloží. A pak

jsme se sušili a opékali buřty u ohně. Několik pocestných, se kte-

rými jsme také přátelsky popovídali, se k nám rádo přidalo. 

Tak je místo na jízdárně s lavičkou, dubem usmíření a teď i s dubo-

vým stolem zas o mnoho hezčí. 

Děkujeme, Fando.
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Okrašlovací spolek
Zdobení perníčků

bylo díky nepříznivé covidové situaci na dva roky přerušeno. V ne-

děli 20. listopadu 2022 se opět sešly děti se svými doprovody v klu-

bovně hasičské zbrojnice, aby bílkovou polevou nazdobily perníky

nejrůznějších tvarů – prasátka, stromečky, zvonečky, které upekly

členky spolku. 

Vyrobily si i malé perníkové svícínky nebo zapichovátka. Samo-

zřejmě muselo být i ochutnávání. 

Zdobení
stromečku

u zvoničky sv.
Floriána

se mohly děti zúčastnit

o první adventní neděli

27. 11. 2022. Stromek

není letos moc „bo-

hatý“ na větvičky, a tak

bylo rychle ho-

tovo a děti

mohly k hasič-

ské zbrojnici,

kde očekávaly

vánoční rozsví-

cení velkého

stromu. S pří-

chodem tmy se

na stromečku

u zvoničky sv.

Floriána rozsvítí

každý den světélka a vypadá hezky.

V měsíci únoru 2023

připravujeme tradičně

dětský karneval. 

Návštěva Pražského hradu
Protože pan prezident ČR umožnil v měsíci listopadu a prosinci

2022 občanům nad 70 let návštěvu některých míst Pražského
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

hradu zdarma, nabídla paní Sylva Havelková pro naše občany ko-

mentovanou prohlídku.

V pátek 25. listopadu 2022 jsme po poledni odjely (samé ženy)

autobusem MHD na Smíchovské nádraží. Tam se k nám připojily

účastníce z Lipenců, které jsme přizvaly jako poděkování za nabíd-

nuté výlety jejich městské části. Tramvají jsme dojely krátce po 14.

hodině do cíle. Prošly jsme bezpečnostní kontrolou při vstupu do

největšího hradního areálu na světě, jak jsme se dozvěděly od naší

průvodkyně, která nás pak až do 17 hodiny zahrnovala úžasným

výkladem. Hodně jsme se dozvěděly z historie i současnosti hradu. 

Jako první ze zpřístupněných památek jsme navštívily katedrálu sv.

Víta, pak Starý královský palác, který jsme opustily po Jezdeckých

schodech, vystavěných původně pro příjezd rytířů na koních přímo

do sálu k turnajům. 

Prošly jsme kolem vánočních stánků na jednom z nádvoří hradu

a vešly do nejstarší budovy v Praze - Baziliky sv. Jiří, kde jsou umís-

těny náhrobky členů knížecího rodu Přemyslovců. 

Stihly jsme i prohlídku alchymistické laboratoře ve Zlaté uličce.

Kolem Daliborky jsme již za šera odcházely po starých zámeckých

schodech na Malou Stranu na tramvaj.

Sylvo, moc děkujeme, bylo to krásné.

Nový koš na odpadky
Po jarním úklidu prostoru

u rybníka Na Hájensku, jsme

zjišťovali u Lesů Jíloviště a OÚ

možnosti umístit zde koš na

odpadky – pytlomat. Často

zde zastavují auta a jak jsme

poznali zbavují se odpadků. 

Od konce listopadu je „pytlo-

mat“ na místě. Snad pomůže

udržovat čistotu v obci. 

Bohoslužby
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé

Již se začínalo stmívat, když začal v sobotu 5. 11. 2022 v 17:00 hodin

farář Římskokatolické farnosti v Mníšku pod Brdy P. Jan Dlouhý

a několik farníků se společnou modlitbou u centrálního kříže na

místním hřbitově.

Pak věnoval modlitbu u hrobů rodin všech přítomných. S došlými

občany se rozloučil již za tmy.

Mše svatá

byla celebrována v sobotu 19. 11. 2022 a další bude v sobotu 

17. prosince 2022 od 18:00 hodin.

Půlnoční

K evangelické bohoslužbě přijede farářka ČCH z Husova domu ve

Hvozdnici 24. 12. 2022 od 23:30 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Tříkrálová sbírka
nezačne ani letos v Jílovišti koncertem,

ale koledovat se bude.

Uvítáme děti, mládež i dospělé zá-

jemce, kteří mají chuť jít v Jílovišti o ví-

kendu 7. a 8. nebo 14. a 15. ledna 2023

koledovat. Na věku nezáleží, ani na bydlišti, důležité je nadšení

a chuť se zapojit. Koordinátorem Tříkrálové sbírky v Jílovišti je pan

R. Kučera, u kterého se mohou zájemci přihlásit. Možná dorazí ko-

ledníci i k vám. Dají vám příležitost podat pomocnou ruku, popřejí

hezký nový rok a nabídnou obyčejné lidské setkání.

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České re-

publice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně

zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou de-

sítky milionů korun. 

Na Jílovišti bylo letos vybráno 11 862,- Kč. Podaří se příští rok víc?

Za Okrašlovací spolek obce Jíloviště L. Fatková

Požehnané vánoční svátky
v kruhu rodiny,

do nového roku, štěstí, spokojenost
a žádné neduhy,

přeje
Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Děkujeme všem, kdo nás podporují.
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A tým TJJ - Středočeský kraj SPORT INVEST - I. A třída skupina A

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

Pohár SKFS    Po dvou odehraných zápasech v září má TJJ mezi 38
kluby 2. místo v tabulce.

Tým TJ Jíloviště B získal v podzimním kole soutěže 30
bodů a je na 3. místě. Nejlepším střelcem byl Jan Po-
spíchal – 20.

V září byl zaregistrován do z. s. TJ Iíloviště devatenác-
tiletý Dmytro Vovk. 

A tým TJ Jíloviště skončil podzimní 
kolo soutěže s 23 body na 6. místě. 
Nejlepším střelcem byl Václav Janoušek - 7.

datum utkání výsledek
10. kolo pá 7. 10. 2022 TJJ - TJ Kovohutě Podlesí 4 : 2 (1:2)
9. kolo st 12. 10. 2022 FK Kosoř - TJJ 1 : 1 (1:0)
11. kolo ne 16. 10. 2022 SK Slaný B - TJJ 2 : 4 (1:2)
12. kolo pá 21. 10. 2022 TJJ - SK Rakovník 1 : 0 (1:0)
13. kolo so 29. 10. 2022 TJ Sokol Nové Strašecí - TJJ 2 : 1 (1:1)
14. kolo so 5. 11. 2022 TJJ - FC Čechie Velká Dobrá 3 : 2 (0:1)
15. kolo so 12. 11. 2022 FK Jinočany - TJJ 1 : 1 (1:0)

datum utkání výsledek
9. kolo ne 2. 10. 2022 TJ Jíloviště B - SK Meteor Libeř A 6 : 3 (2:1)
10. kolo ne 10. 10. 2022 TJ Jíloviště B - SK Kazín/Dolní Mokropsy B 4 : 2 (3:1) 
11. kolo so 15. 10. 2022 SK Vrané nad Vlt. - TJ Jíloviště B 2 : 4 (2:2)
12. kolo ne 23. 10. 2022 TJ Jíloviště B - FC Jílové B 7 : 2 (5:0) 
13. kolo so 29. 10. 2022 TJ Okrouhlo - TJ Jíloviště B 5 : 2 (1:1)
2. kolo so 12. 11. 2022 TJ Jíloviště B - TJ Krňany 6 : 2 (3:1)
1. kolo ne 20. 11. 2022 SK Slavia Jesenice B - TJ Jíloviště B 1 : 2 (0:0) pen.2:3

Okresní přebor dorostu Praha – západ

datum utkání výsledek
9. kolo ne 2. 10. 2022 FK Dobříč/SK Nučice - Všenorský SK/TJJ 4 : 2 (2:0)
1. kolo ne 9. 10. 2022 Všenorský SK/TJJ - TJ Sokol Tuchoměřice 1 :10 (1:3)
2. kolo so 15. 10, 2022 TJ Sokol Jeneč/TJ Hostivice - Všenorský SK/TJJ 10 : 1 (3:0)
3. kolo ne 23. 10. 2022 Všenorský SK/TJJ - SK Kazín/Dolní Mokropsy B 0 : 7 (0:2)
4. kolo ne 30. 10. 2022 FK Slavoj Řevnice - Všenorský SK/TJJ 9 : 0 (2:0)

Praha – západ Okresní přebor mladších žáků – skupina B

datum utkání výsledek
9. kolo zápas nerozepsán
1. kolo so 8. 10. 2022 Všenorský SK/TJJ - TJ Sokol Čisovice/FK Mníšek p. Brdy 2 : 5 (1:1)
2. kolo so 15. 10. 2022 FK Jinočany/FK Zbuzany - Všenorský SK/TJJ 13 : 5 (10:2)
3. kolo so 22. 10. 2022 Všenorský SK/TJJ - Povltavská fotbalová akademie B 4 : 3 (1:2) pen. 5:4

TJ JÍLOVIŠTĚ

Otevírací doba 
Otevírací doba restauračních zařízení v Jílovišti během vánočních svátků 2022

Palace Cinema
od 21.12. do 2.1.2022 zavřeno
od 3.1.2022 běžný provoz

Cukrárna Stáňa
23.12. - otevřeno
24.12. – 26.12. - zavřeno
27.12. – 30.12. - otevřeno
31.12. – otevřeno do 14 hod.
1.1. – zavřeno
Od 2.1. – běžný provoz

Motorest
23.12. – otevřeno
24. - 1.1.22 – zavřeno 
Od 2.1. – běžný provoz

Potraviny       Běžný provoz po celou dobu

Restovna
23. 12. 2022 – otevřeno
24. 12. 2022 – otevřeno do 15:00
25. 12. – 29. 12. 2022 – otevřeno
30. 12. 2022 – otevřeno
31. 12. 2022 – otevřeno, prodloužená 

otevírací doba
1. 1. 2023 - zavřeno
Od 2.1. 2023 – běžný provoz

Pod Lesem
23.12. – otevřeno
24.12. - zavřeno
25.12. – 30.12. - otevřeno
31.12. – otevřeno, prodloužená otevírací

doba, Sivestr Oldies Party (ABBA,
Boney M, Queen, Michal David,
Helena Vondráčková, Olympic…) 
Vstup a přípitek zdarma, 
Rezervace nutná!!!

1.1. – otevřeno, NOVÝ ROK - Afterparty
Karel Hanzlik

Od 2.1. – běžný provoz

Tělovýchovná jednota Jíloviště děkuje 
všem svým příznivcům za podporu v roce 2022,
přeje krásné vánoční svátky, veselého Silvestra

a těší se na setkání s vámi na Stadionu J. Nekoly st.
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ZVONICE

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

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

Ceník Inzerce


