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SLOVO STAROSTYÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás ještě jednou po-
zdravil s prvním číslem Zvonice v tomto
roce a v pořadí již jubilejním 50. Slovem
starosty od roku 2014 a ještě jednou vám
popřál úspěšný celý tento rok, ale co nejví-
ce - hlavně pevné zdraví. 

V loňském roce oslavila Zvonice 30 let,
která jsme si připomněli povedenou vý-
stavkou v kapličce Sv. Floriána a byla to
i příležitost poděkovat všem, kteří se podí-
leli a podílíte na její tvorbě. S členy Mediál-
ního výboru a s grafikem Zvonice – panem
Hrabou jsme na letošní rok domluveni na
redesignu celé Zvonice, jejíž první podobu
vám přinášíme právě s tímto vydáním.

Tak přeji Zvonici další úspěšné výtisky
a spokojené spoluobčany – čtenáře. 

V letošním roce nás čeká několik vý-
znamných událostí a výzev, které bude za-
stupitelstvo obce spolu s občany řešit.
Především je to projednání změny územní-
ho plánu na základě žádosti ŘSD o podobě
modernizace dálnice D4 a vypořádání se
s námitkami k veřejnému projednání, a to
jak od občanů, tak dotčených orgánů, vy-
dání územního rozhodnutí a stavební po-
volení na výstavbu nového Všenorského
mostu, dostavba sociálního zázemí pro

nové sportoviště, organizace Her bez hra-
nic Jíloviště, účast v soutěži Obec roku
a tradiční akce – Zbraslav-Jíloviště, Vítání
občánků a Posvícení. Věřím, že se vydaří již
7. pokračování tradičního Jílovišťského ple-
su, konaného 18. 2. 23 v nově zrekonstruo-
vané Restauraci Restovna.

Co se týká aktuálního jednání s ŘSD,
proběhlo veřejné projednání k 1. změně
územního plánu, na základě žádosti ŘSD.
Tato navržená změna je v souladu s připo-
mínkami občanů, zastupitelů a dotčených
orgánů a přinese zklidnění dopravy jak
v obci, tak v oblasti Hájenska. 

Ohledně stavby nového Všenorského
mostu probíhá územní a stavební řízení,
realizaci očekáváme nejdříve příští rok,
zachována zůstala provizorní lávka pro
pěší.

Veřejné sportoviště je otevřeno podle
povětrnostních podmínek, což bylo v pro-
sinci a v lednu díky mírné zimě dost často.
Umělé fotbalové hřiště využívají fotbalisti
včetně mládeže k pravidelným tréninkům.

V souvislosti s volbami prezidenta sdě-
luji aktuální informaci k počtu obyvatel Jí-
loviště. K lednu letošního roku je evidová-
no v Jílovišti 751 trvale hlášených občanů,
z nichž je 101 cizích státních příslušníků.

Vážení a milí čtenáři 
Zvonice,

jistě jste zaznamenali nový vzhled
prvního vydání našeho zpravodaje
v letošním roce. 

O změně jsme přemýšleli dlouho.
Prvním důvodem bylo hodnocení
Zvonice v prvním ročníku soutěže
Radniční listy v roce 2020, kterou
vyhlásil spolek Kvalikom. Ve své ka-
tegorii (obce do 2 tisíc obyvatel) se
tehdy náš dvouměsíčník umístil jako
třetí v okrese Praha-západ a 7. místo
získal ve Středočeském kraji. Ve
slovním hodnocení bylo tehdy uve-
deno, že: „Zpravodaj je celkově vel-
mi kvalitní a inovativní. Co naopak
graficky za ostatní “konkurencí” bo-
hužel zaostává, je obálka zpravoda-
je, která i přes zjevnou snahu působí
nemoderně, překombinovaně a těž-
kopádně.“ A tak jsme se nad tím za-
mysleli.

Další příležitostí bylo loňské do-
vršení 30 let nepřetržitého vydávání
zpravodaje naší obce a řekli jsme si,
že „nový kabát“ by si Zvonice zaslou-
žila. Jeho autorem je Mgr. Václav Hra-
ba, který na grafickém zpracování na-
šeho zpravodaje spolupracuje od
roku 2014. 

Věříme, že i vám se bude líbit,
a každé další vydání bude vámi víta-
né.

Dosavadní složení Mediálního vý-
boru je po komunálních volbách
2022 rozšířeno o zastupitele Františ-
ka Adrese, na kterého se také může-
te obracet se svými náměty a připo-
mínkami.

Děkujeme za vaši přízeň, přejeme
naší Zvonici do dalších let jen „vyzvá-
nění“ dobrých zpráv a hezkých člán-
ků a vám, milí čtenáři, stálé zdraví
a vše dobré nejen v letošním roce,
který pomalu ztrácí přívlastek „nový“.

Členové Mediálního výboru 
J. Vorel - předseda, 

F. Andres, L. Fatková, P. Sporer 
a starosta obce V. Dlouhý
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2 Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2023



Proběhlo veřejné projednání 
1. změny územního plánu

Ve středu 18. 1. 23 proběhlo veřejné pro-
jednání 1. změny územního plánu za účasti
cca 30 občanů, zastupitelů a dotčených or-
gánů, včetně ŘSD. Všechny dotazy občanů
byly zodpovězeny a zdůvodněny a jsme
přesvědčeni, že se nám (za výrazné pomo-
ci spoluobčanů), podařilo dojednat maxi-
mální kompromis mezi obcí a ŘSD a že zří-
zení MÚK mimo Jíloviště je nejlepší možné
řešení, které obec zbaví projíždění 12 tis.
aut denně (v předpokládaném roce reali-
zace – 2029 mnohem více) a přinese na-
prosté zklidnění dopravy v oblasti Hájens-
ka. Zůstanou nám navíc zachován jak sjezd
od Prahy u Srba servisu, tak výjezd na Pra-
hu u Motorestu. 

Je zde ještě nutno zdůraznit, že poža-
davek na úpravu dokumentace územního
plánu Jíloviště vychází z krajské dokumen-
tace Zásad územního rozvoje Středoče-
ského kraje (ZUR), konkrétně z její 3. aktua-
lizace, ve které je tento koridor vymezen
v šíři cca 150 m. Změna územního plánu
tento koridor na území obce zpřesňuje –
zužuje na 20 až 25 m, a to dle technické

studie D4 Zbraslav-jih – Řitka a na základě
upraveného technického řešení, zpracova-
né pro ŘSD ČR projektantem Sagasta,
s.r.o., a to na základě připomínek a poža-
davků spoluobčanů, zastupitelů a dotče-
ných orgánů a v souladu se závěry třech
veřejných diskusí, které k tomuto tématu
veřejně proběhly.

Pokud by tedy nedošlo k odsouhlasení
změny územního plánu, předložené k ve-
řejnému projednání, muselo by se Jíloviště
podřídit ZUR Středočeského kraje s kori-
dorem 150 m, ale i faktu, že tato ZUR ne-
obsahuje zřízení mimoúrovňové křižovatky
mimo obec ( jako to navrhujeme teď), ale
doprava by se vrátila zpět do obce s rizi-
kem, že by se ŘSD mohla vrátit ke svému
původnímu záměru, zrušit nájezd na Prahu
pod Všenorským mostem a těch 12 tis. aut,
které dnes jezdí od Prahy přes Pražskou,
by jezdily i v opačném směru.

Toto si určitě nikdo z občanů Jíloviště
nepřeje a zastupitelé budou odpovědně
postupovat tak, aby k této možné hrozbě
nikdy nedošlo. 

Aktuálně z radnice
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Aktuálně z radnice 
a ze zasedání zastupitelstva



Schválený rozpočet obce 
Jíloviště a MŠ na rok 2023

Zastupitelé obce schválili na svém po-
sledním zasedání v loňském roce - 21. 12.
2022 rozpočet obce na rok 2023. Součástí
rozpočtu obce je i rozpočet MŠ Jíloviště
a stanovení jeho závazných ukazatelů. Ná-
vrh rozpočtu zpracoval starosta obce ve
spolupráci se správcem rozpočtu, účetní
obce a všemi zastupiteli. Finanční výbor
rozpočet projednal a schválil. Základní uka-
zatele rozpočtu na rok 2023:

příjmy ..................................... 19 511 tis. Kč
výdaje .................................. 23 846 tis. Kč

Je nutné zdůraznit, že obec se nezadlu-
ží a nebude si půjčovat, vše bude hrazeno
z přebytku hospodaření minulých let nebo
z dotací.

Rozpočet je navržen se schodkem cca
4 mil. Kč s využitím úspor z minulých let
a s možností čerpání dotací. Jednotlivé dů-
ležité investiční akce letošního roku už
jsme zmínili v minulé Zvonici, takže připo-
menu jen ty nejdůležitější:

n Rekonstrukce ulice Souběžná (s použi-
tím dotace)

n Realizace opatření pro zklidnění dopra-
vy na Pražské a Všenorské ulici (s po-
užitím dotace)

n Dokončení sociálního zázemí pro veřej-
né sportoviště a dobudování sítí na zá-
padní straně

n Předložení studie na úpravu prostoru
u Lípy republiky

n Modernizace osvětlení fotbalového sta-
dionu ( podaná žádost o dotaci na Spor-
tovní agenturu – 80 % )

n Případná stavba hasičské zbrojnice (po
přidělení dotace)
Novou investiční akvizicí obce je poříze-

ní solárních panelů na střechu šaten fotba-
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listů a MŠ, které by mohly poskytovat výkon
až 50 MW a s použitím baterek by mohlo
dojít k výrazným úsporám za noční osvětle-
ní jak fotbalového hřiště, tak veřejného
osvětlení. Zde je dotační podpora až 85 %.

Dotace spolkům
Zastupitelé obce schválili výši dotace

jednotlivým spolkům formou veřejnoprávní
smlouvy.

Dále se zastupitelé usnesli, že budou
požadovat po všech spolcích přehled
o účelném využití poskytnutých finan-
čních prostředků za rok 2022 a stejně tak 
v novém roce 2x ročně - k 30. 6. 2023
a k 31. 12. 2023. Kontrolou účelného vyna-
kládání fin. prostředků pověřilo zastupitel-
stvo kontrolní a finanční výbor. Kontrola za
rok 2022 bude provedena do příštího za-
sedání zastupitelstva.

DOTACE SPOLKŮM:
TJ Jíloviště...................................100 tis. Kč
SDH Jíloviště ................................38 tis. Kč
Okrašlovací spolek......................20 tis. Kč
Turistický oddíl Lvíčata Jíloviště ...15 tis. Kč

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ OBCE 
ZA ROK 2022:
Schválené příjmy: ....................15,0 mil. Kč
Skutečné příjmy: .....................20,5 mil. Kč
Schválené výdaje: ...................30,0 mil. Kč
Skutečné výdaje:.....................22,4 mil. Kč
Plánovaný schodek: ............. - 15,0 mil. Kč
Skutečný schodek: ................. - 1,9 mil. Kč

V loňském roce se nám nepodařilo zís-
kat dotaci na zklidnění dopravy Pražská –
Všenorská a na výstavbu nové hasičské
zbrojnice (ta nebyla ani vypsána). Budeme
to zkoušet letos.

V současné době máme na účtech
obce cca 6 mil. Kč a dokončené sporto-
viště.

Za rok 2022 jsme získali dotace ve výši
2,2 mil. Kč.

Výstavba svazkové školy
Zastupitelé obce Jíloviště se rozhodli

vstoupit do nově založeného Svazku obcí
Mníšeckého regionu pro výstavbu nové
základní školy. Vzhledem k vážné nedo-
statečné kapacitě škol v Mníšeckém re-
gionu se jako jediná možnost jeví zřízení
svazkové školy, postavené za přispění čle-
nů svazku, kteří budou mít rezervovanou
kapacitu pro jednotlivé obce. Od počtu re-

zervovaných míst se odvíjí výše příspěvku.
Pro Jíloviště jsme přihlásili celkem 5 míst,
vzhledem k počtu dětí, které odcházejí
v průměru ročně do základní školy
a vzhledem k tomu, že se daří děti umís-
ťovat na Zbraslavi a v Praze. Příspěvky za
jednotlivé obce jsou uvedeny v tabulce.
Obec má povinnost zajistit umístění dětí
do školy, takže to je v současné době 
jediné východisko, jak tuto povinnost za-
jistit.

Přinášíme první vizualizace, jak by měla
škola vypadat, zatím se to vyvíjí velice slib-

Aktuálně z radnice
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ně a všech zapojených 15 obcí na projektu
intenzivně pracuje. Bude se jednat o zá-
kladní školu s kapacitou pro 800 žáků.

Svoz odpadu s novou svozovou
společností

Od 1. 1. 2023 začala v obci svážet TKO
nová firma – Brdská odpadářská společ-
nost, s.r.o. (dále BOS), kterou zřídil Dobro-
volný svazek obcí Technické služby Brdy
a Hřebeny (DSO) a je jejím 100 % vlastní-
kem. Zajišťuje svoz a likvidaci komunálního
a separovaného odpadu pro všech, v sou-
časnosti 8 členských obcí DSO - město
Mníšek pod Brdy, město Nový Knín, obec
Čisovice, Jíloviště, Klínec, Trnová, Voznice
a Zahořany.

Pro rok 2023 bude v platnosti stejná Vy-
hláška o poplatku a systému likvidace ko-

munálního odpadu jako v roce 2022 s ná-
sledujícími svozovými dny:

Směsný komunální odpad 
liché středy .............................. 1x za 14 dní
Plast (vč. nápoj. kartonů) ..pátek 1x týdně
Papír ....................................pátek 1x týdně
Sklo .................... sudé středy 2x za měsíc 
Kovy ..............................cca 1x za 2 měsíce 

nebo dle potřeby
Pytle 60 l /chataři) ..................dle potřeby

Výše poplatku za svoz odpadu zůstává
stejná jako v loňském roce a platit ho musí:
n každý občan, který je přihlášen k trvalé-

mu pobytu v obci 
n každý majitel nemovitosti, která je využí-

vána k trvalému bydlení, pokud nemá
v obci trvalý pobyt

n každý majitel nemovitosti určené k re-
kreaci (chata)
Zároveň jsme dodali 2 zamykací kon-

tejnery pro chataře, jak byli zvyklí, a zří-
dili nádobu na použité oleje v ulici Lo-
mená.

V této souvislosti prosím ještě jedno
upozornění: kontejner na sklo je určen
pouze na sklo a směs skla, jako jsou – ta-
bulové sklo, lahve a skleněné nádoby,
čiré i barevné.

Nikoliv tedy směs – jako směsný od-
pad, ten patří výhradně do popelnice
nebo kontejneru na SKO (směsný komu-
nální odpad)

Poplatkové povinnosti v roce
2023

Poplatkové povinnosti v roce 2023 se
nezměnily a zůstávají stejné jako v roce
2022.
Základní poplatek za komunální odpad
na rok 2023 činí (120 l nebo 240l):

950,- Kč
Poplatky je třeba uhradit nejpozději do

30. 3. 2023. Úhradu poplatků mohou
spoluobčané jednoduše uhradit přes
„PLATEBNÍ PORTÁL“, který je zřízen na
stránkách obce Jíloviště a je podporován
Středočeským krajem. 

Znění vyhlášky včetně podmínek pro
osvobození od platby najdete na webu
obce nebo na Obecním úřadě. 

Každý poplatník obdrží po uhrazení
poplatku samolepící identifikační štítek,
který si vyzvedne na Obecním úřadě a na-
lepí na popelnici. Bez tohoto štítku nebu-
dou popelnice vyváženy (v případě, že po-
pelnici nemají, samolepku nepotřebují). 

Zastupitelstvo schválilo rovněž „Zásady
pro poskytování známek na nádoby na

Zvonice
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směsný komunální odpad na základě
úhrady poplatku za svoz komunálního od-
padu v obci Jíloviště“, které čl. II stanoví:

Čl. II. 
Obecně závazná pravidla

1. Poplatek a jeho výši stanovuje aktuál-
ně platná, obecně závazná vyhláška
obce Jíloviště č. 2/2021, kterou se sta-
noví poplatek za komunální odpad,
schválená v souladu s ust. § 17a zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění (dále také jako „vyhláška“). 

2. Známka na nádobu bude poskytnuta
plátci poplatku za komunální odpad,
který splní následující podmínky: 
a) v souladu s aktuálně platnou vyhláš-

kou obce uhradí ve správné výši řád-
ně poplatek za komunální odpad,

b) v nemovitosti, kde jsou trvale hlášeni
více jak čtyři poplatníci je poskytnuta
známka na dvě nádoby. 

3. Známka na nádoby na směsný komu-
nální odpad není převoditelná na jinou
osobu nebo nemovitost. 

Kompletní znění zásad je na webu Jí-
loviště.

Poplatky podnikatelů, kteří se zapojili
do systému zavedeného obcí o nakládání
s komunálním odpadem pro právnické
a fyzické osoby, zůstávají pro rok 2023 na
stejné výši jako v loňském roce.

Podnikatelé, kteří již uzavřeli smlouvu
s obcí, v letošním roce pouze uhradí po-
platek ve stejné výši jako loni a podepsa-
ná smlouva zůstává v platnosti. Na popla-
tek obdrží od obce oznámení k úhradě
poplatku.

Ostatní podnikatele, kteří se do systé-
mu nakládání s odpadem v obci ještě ne-
zapojili nebo začali nově podnikat, prosí-
me, aby uzavřeli smlouvu s obcí v souladu
se zákonem. Ze zákona o odpadech je
každá právnická osoba nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, při jehož činnosti
vznikají odpady, považována za původce
odpadu a je povinna na likvidaci tohoto od-
padu mít smlouvu s obcí nebo prokázat jak
odpad likviduje. 

Pokud tedy nemá podnikatel uzavře-
nou smlouvu napřímo se svozovou fir-
mou (nebo nedoloží způsob likvidace od-
padu) musí uzavřít smlouvu s obcí, na
jejímž základě se může zapojit do systé-
mu zavedeného obcí. Zapojené subjekty
potom mohou odkládat tříděný odpad do
kontejnerů rozmístěných na veřejných
prostranstvích obce – papír, plast, sklo,
nápojový karton a další. Cena za využití
systému se sjednává na základě platné-
ho schváleného ceníku (viz kompletní ta-
bulka níže).

Aktuálně z radnice
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Pro běžného podnikatele (OSVČ, který
vyhazuje v uvozovkách sponky z účet-
nictví) to tedy znamená, že uzavře s obcí
smlouvu a zaplatí 500,- Kč za rok a bude
moci využívat svojí popelnici i jako vlast-
ník nemovitosti

Podnikatelé, kteří se ještě do systému
nezapojili, či se neprokázali uzavřenou
smlouvou se svozovou firmou, budou
osloveni dopisem, zda se hodlají zapojit
do využití systému zavedeného obcí o
nakládání s komunálním i tříděným odpa-

dem. Následně s nimi bude uzavřena
smlouva nebo podnikatelé prokáží, ja-
kým způsobem odpad z podnikání likvi-
dují. 

Odvoz biologicky rozložitelného odpa-
du a bio dvůr Jíloviště 

Občané mají možnost využít kromě
uložení biologického odpadu do obecních
kontejnerů i nabídku Společnosti AVE CZ
odpadové hospodářství, s. r. o. na place-
nou službu, kdy v období od dubna do
konce listopadu nabízí každý lichý čtvrtek
(1x za 14 dní) svoz biologického odpadu. 
O prvním svozu budou občané včas infor-
mováni. Do nádoby pro biologicky rozlo-
žitelný odpad patří listí, tráva, seno, plevel,
zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, větve
stromů a keřů, čajové sáčky, kávová sed-
lina, skořápky z vajec. 

Roční cena včetně pronájmu nádob pro
rok 2023:
nádoba 120 l ................................. 614,- Kč 
nádoba 240 l ................................. 796,-Kč 

Zvonice
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Kate- Cena Komentář
gorie (vč. DPH)

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

B 1 700 Kč Cena za připojení k systému obsahuje: využití nádob na tříděný
odpad a vývoz popelnice na směsný komunální odpad o obje-
mu max. 120l – 2 x měsíčně.

C 3 400 Kč Cena za připojení k systému obsahuje: využití nádob na tříděný
odpad a vývoz popelnice na směsný komunální odpad o obje-
mu max. 240l – 2 x měsíčně. V případě vývozu více popelnic
se částka násobí jejich počtem.

D 25 000 Kč Cena za připojení k systému obsahuje: využití nádob na tříděný
odpad a vývoz popelnice na směsný komunální odpad o obje-
mu max. 1100 l – 2 x měsíčně. V případě vývozu více popelnic
se částka násobí jejich počtem.



Občané, kteří mají o tuto službu zájem,
si ji mohou objednat na Obecním úřadě Jí-
loviště do 31. 3. 2023. 

Dále mají občané možnost bezplatně
odvézt větší množství větví z ořezu stromů,
případně vánoční stromky a další biologic-
ký materiál na nové sběrné místo bio od-
padu – za objektem Železný s.r.o. opět od
jara 2023.

Informace z obce
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Obecní bál
Již tradičně zveme všechny spoluobča-

ny na již 7. Obecní bál obce Jíloviště, který
se koná:

18. 2. 2023 od 19 hod.
v nově zrekonstruované
restauraci RESTOVNA

Jak je zvykem, součástí bálu bude před-
tančení, bohatá tombola, ve které nebude
chybět něco z díla Františka Ringo Čecha,
a divočák.

Vstupenky jsou k zakoupení na OÚ
v úředních hodinách nebo po dohodě
i mimo ně.

INFORMACE
Z OBCE



Hry bez hranic 2023
Jak jsme občany informovali v minulé

Zvonici, obec Jíloviště pořádá letošní, již 
9. ročník Her bez hranic pod názvem:

VETERÁNEM 
NA CUKRÁK

Her se účastní 12 obcí regionu a přípra-
vy jsou v plném proudu. Momentálně při-
pravujeme podrobnosti všech disciplín
a pracujeme na celé organizaci her, což se
jeví jako poměrně náročné jak na technic-
ké, tak personální i finanční zajištění.

V této souvislosti bychom rádi oslovili:
n jak dobrovolníky, kteří by se zapojili do

organizace HBH,
n tak sponzory, kteří by se chtěli zapojit

do HBH s propagací své firmy.

Na HBH máme zažádáno o poskytnutí
dotace z kulturního fondu Středočeského
kraje, určitě se bude podílet SOMR a přislí-
benou máme podporu z VAKu Beroun, bu-
deme oslovovat další firmy, které spolupra-
cují s obcí.

Všichni zájemci o spolupráci jsou vítáni
na pravidelných schůzkách, které pořádá-
me každou sudou středu od 18 hod. v res-
tauraci Restovna, aktuálně to vychází zají-
mavě, protože se sejdeme v únoru
i v březnu, vždy ve stejný kalendářní den
ve středu, tedy vždy

8. a 22., a to jak v únoru, tak v březnu

Provoz veřejného sportoviště
Veřejné sportoviště otevíráme dle po-

časí, což je v letošní mírné zimě docela

často J. Radost určitě mají jak děti, tak je-
jich rodiče, tak také fotbalisti, kteří si užívají
i večerní tréninky při umělém osvětlení.
Mateřská školka oceňuje možnost přímé-
ho vstupu na veřejné sportoviště, kdy v pří-
padě nepříznivého počasí, využijí třeba jen
mlatovou cestu kolem dokola, která jim
poskytuje možnost příjemné procházky
v přírodě. 

Informace nejen pro seniory,
týkající se dodávek energie
a očkování

Vážení spoluobčané, níže přinášíme in-
formace nejen pro seniory, ale pro všechny
spoluobčany, týkající se dodávek energie
a očkování, které nabízí Středočeský kraj.

Nová zelená úsporám je nejefektivnější
a nejdéle trvající dotační program, určený
na energetické úspory rodinných a byto-
vých domů. Během prvního programového
období, které odstartovalo v roce 2014,
z něj byly rozděleny finance v řádu několi-
ka miliard korun desítkám tisíc domácností.
V roce 2021 přechází program do další eta-
py a své zaměření rozšiřuje o další oblasti.
Koncem roku 2022 byl pod hlavičku Nová
zelená úsporám zařazen i program Nová
zelená úsporám Light pro seniory a domác-
nosti s nižšími příjmy.

Jádrem programu Nová zelená úspo-
rám je snižování energetické náročnosti
obytných domů, tedy renovace a výstavba
nízkoenergetických rodinných a bytových

domů. Stále vyšší důraz je ale kladen na vy-
užití obnovitelných zdrojů energie. Základ-
ní portfolio podpory doplňují opatření, je-
jichž cílem je připravit objekty na probíhající
změnu klimatu a motivovat veřejnost k rea-
lizaci energeticky úsporných opatření. Mezi
nově podporovaná opatření patří zejména
hospodaření s dešťovou vodou u obytných
budov, výměna neekologických zdrojů
energie pro vytápění, výstavba infrastruk-
tury pro elektromobilitu a energetické
úspory při rekonstrukci a výstavbě byto-
vých domů po celé České republice.

Zvonice
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Jak volili občané Jíloviště v 1. a 2. kole
prezidentských voleb:

Děkujeme všem občanům, kteří přišli
volit. V porovnání s celorepublikovým prů-
měrem volební účasti v prezidentských vol-
bách průměr za první kolo – 74,3 %, Jíloviš-
tě bylo v obou kolech tradičně nad
celostátním průměrem – 68,2 %. Ve dru-
hém kole – účast v Jílovišti: 73,06 %, celo-
státní průměr: 70,25 % a v Jílovišti v obou
kolech jasně zvítězil pan Petr Pavel.

Děkujeme volební komisi: předsedovi -
Vladimíru Klimešovi, místopředsedkyni –
Martě Trkovské, zapisovatelce–Zuzce Jo-
chové a členům – Margitě Součkové, Ivě
Stefanové za jejich obětavou, trpělivou
a pečlivou práci pro prezidentské volby.

Proběhl tradiční ohňostroj
Jak se stalo již tradicí, proběhl na hřišti

tradiční ohňostroj za značného zájmu ob-
čanů, letos na hudbu „Happy New Year“ od
švédské skupiny Abba a „Slovanské tance“
Antonína Dvořáka. 

Informace z obce
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Volby prezidenta republiky 2023



Předpůlnoční setkání a půlnoč-
ní bohoslužba v Jílovišti

Na Štědrý den se konala již druhá „půl-
noční“ v kapličce sv. Floriána v Jílovišti.
S farářkou ČCH Vendulou Glancovou při-
jelo i několik členů Hvozdnického smíše-
ného sboru při Husově domu v Hvozdnici,
kteří zazpívali vánoční písně. Bohoslužbě
předcházelo předpůlnoční setkání občanů
u zvoničky, které pořádal SDH Jíloviště. 

PROSÍME OBČANY, KTEŘÍ JSOU
ZÁROVEŇ PODNIKATELI, ABY
se buď přihlásili a zapojili do systému

sběru komunálního a tříděného odpadu,
anebo si sami tuto službu sjednali s libovol-
nou svozovou společností (pro podnikatele
na území obce působí AVE).

Stalo se totiž nešvarem, že přes opako-
vané výzvy někteří podnikatelé (např. v ob-
lasti stravování nebo poskytování služeb)
nemají zajištěn svoz zejména tříděného od-
padu (plast, papír, sklo) a tento svůj odpad,
který vytvářejí jako podnikatelé, odhazují do
kontejneru v hnízdech, který je ale určen:

§ 147 zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
Obecní úřad

Obecní úřad kontroluje, zda právnické
a podnikající fyzické osoby
a) využívají obecní systém pouze na zákla-

dě písemné smlouvy s obcí a v souladu
s ní a zda nepodnikající fyzické osoby
nakládají s komunálním odpadem v sou-
ladu s tímto zákonem, a

b) mají zajištěno převzetí odpadu, který
samy nezpracují v souladu s tímto záko-
nem, osobou oprávněnou k převzetí da-
ného druhu a kategorie odpadu podle
tohoto zákona.

POUZE PRO OBČANY JÍLOVIŠTĚ,
NIKOLIV PRO PODNIKATELE
Opakovaně jsou občané svědky bez-

ohledného a sobeckého ukládaní skla, pa-
píru, plastu podnikatelů do kontejnerů pro
občany, které jsou tím pádem klidně druhý
den po vyvezení plné a občané pak nemají
kam tříděný odpad ukládat.

Vyzýváme tedy všechny podnikatele,
kteří produkují tříděný odpad, aby si objed-
nali kontejnery na plast, papír sklo pro svou
provozovnu a neodnášeli tyto odpady do
hnízd, sloužících občanům. Je to jednak ne-
zákonné (povinnost likvidovat svůj podnika-
telský odpad je zákonná povinnost provo-
zovatele) a jednak opravdu bezohledné vůči
občanům, kteří za službu řádně platí a ne-
mají pak kam tříděný odpad uložit, nehledě
na to, že za odvoz platí obec a je evidentně
nesprávné, když obec zajišťuje vývoz prázd-
ných lahví a kartónů z podnikatelské činnos-
ti (např. stravovacích zařízení).

Příkladem, jak by se podnikatelé měli cho-
vat je např. cukrárna Stáňa, Celní škola, Res-
tovna nebo Palace Cinema, kde mají svoje
nádoby jak na komunální odpad, tak na ve-
škerý tříděný odpad, tj. sklo, plast a papír.
n Napište nám své názory, požadavky,

starosti, návrhy na: obec@jiloviste.cz
n nebo přímo na starostu – dlouhy@jilo-

viste.cz
Přeji vám příjemné dny s očekávaným

příchodem jara. Vladimír Dlouhý

Zvonice
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Ceník 
INZERCE

A4 3.900 Kč
A5 naležato 2.000 Kč

A6 1.000 Kč

Pro občany s trvalým pobytem
v Jílovišti pro jejich soukromou

inzerci a firmy se sídlem a místem
podnikání v Jílovišti

A4 1000 Kč, A5 naležato 500 Kč,
A6 250 Kč

Inzerce je možná formou smlouvy
o reklamě s obcí Jíloviště.

Vážení spoluobčané, děkujeme všem, kteří se připojili a podepsali Petici za
současného provozovatele MARTIN UHER, spol. s r.o.

PETICE 
ZA UDRŽENÍ KVALITY VEŘEJNÉ AUTOBUSOVÉ 

DOPRAVY V OBLASTI MNÍŠECKO OD 1. 12. 2024
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané obcí
sdružených ve Svazku obcí Mníšeckého
regionu (Bojanovice, Bratřínov, Černoli-
ce, Čisovice, Hvozdnice, Jíloviště, Klínec,
Kytín, Líšnice, Měchenice, Mníšek pod
Brdy, Nová Pleš pod Pleší, Trnová, Voz-
nice a Zahořany), prostřednictvím této
petice žádáme Radu Středočeského
kraje a Radu Hlavního města Prahy, aby
při výběru společnosti, která má od 1. 12.
2024 provozovat veřejnou službu v pře-
pravě cestujících na příměstských auto-
busových linkách PID pro oblast A4 
Mníšecko, důsledně posuzovaly a zo-
hledňovaly úroveň poskytovaných slu-

žeb jednotlivých účastníků, případně
uzavíraly smlouvy pouze s takovými
uchazeči, kteří požadovaný stupeň kva-
lity poskytovaných služeb splňují.

V průzkumu "Standardů kvality PID –
autobusy“, který v období od 1. 7. 2022
až 30. 9. 2022 prováděli organizátoři 
dopravy ROPID a IDSK mezi 33 doprav-
ci, jezdícími v Praze a středních Če-
chách, se nejlépe umístila společnost
MARTIN UHER, spol. s r.o.

Tato společnost provozuje linky PID
na Mníšecku již od 1. července 1996
a s jejími službami vládne mezi cestující-
mi i dotčenými obcemi spokojenost.



Obec a okolí
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Jistě již mnozí jílovišťští občané našli na svých procházkách za Há-
jenskem další dřevěnou sochu. Je již od srpna 2022 v lese blízko so-
chy Diany a Bartoňova kamene, přímo na vrchu Kámen (414 m n. m),
který je nevyšší v katastru naší obce.

Socha je poctou panu Břetislavu Štor-
movi (1907 – 1960), který žil ve Všenorech
od začátku II. světové války až do své smrti.
Vystudoval architekturu, ale vedle ní se vě-
noval užitému umění, navrhoval liturgické
předměty: kalichy, monstrance a roucha,

ale i šperky, profánní předměty a nábytek.
V závěru života pracoval v ochraně a ob-
nově památek. Jako grafik vynikl zvláště
v heraldické kresbě, navrhoval značky, pe-
četi a exlibris. Graficky upravil množství
knih. Zároveň byl činný jako autor básnic-
kých próz, drobných povídek a ve velké
míře se zabýval publicistikou: o architektu-
ře, životním stylu, heraldice a památkách.

Ve svých povídkách často píše o Dob-
rých rytířích (Smrt rytíře Růže - 1933, Vla-
dařství Růže – 1937, Pohádka o dobrém ry-
tíři – 1943, Dobrý rytíř – antologie 1946),
kteří se objevují i v jeho grafikách.

A právě to bylo inspirací bratrům Bímo-
vým, autorům Diany, k vytvoření sochy
„Dobrého rytíře“. Je z dubového dřeva, asi
160 cm vysoký na 4 metrovém soklu. Má
ochraňovat obec Všenory i Jíloviště. 

V současné době je v Kulturním domě
Všenory (Květoslava Mašity 294) výstava
k životu a dílu pana Břetislava Štorma, kte-
rá potrvá do konce dubna. Navštívit ji mů-
žete od středy do neděle vždy od 14 – 17
hodin. Současně můžete nahlédnout i do

Všenorské knihovny, Muzea Všenor - Cent-
ra Mariny Cvetajevové nebo se občerstvit
v kavárně. Podle Wikipedie L. Fatková

Poděkování
V úvodu letošního roku členové Okra-

šlovacího spolku obce Jíloviště děkují
všem, kteří je v roce 2022 podporovali, zú-
častnili se akcí spolku nebo přispěli k jeho
činnosti. Jmenovitě manželé Tobolkovi,
SDH Jíloviště, Přátelé od lípy a pípy, vše-
norský spolek „Na jedné vlně“, jílovišťští
farníci a mnoho dalších jednotlivců. Hlavně
pak Obec Jíloviště, bez jejíhož příspěvku
by se nemohly některé akce ani napláno-
vat. Bud´te všichni zdrávi, zachovejte nám
přízeň i letos a přijměte pozvání na první
akci v roce 2023 - dětský karneval. 

„Balonkový diskokarneval“ 
připravujeme na ne-

děli 26. února 2023 od
15:00 hodin v kavárně
a restauraci RESTOVNA
v Jílovišti.

Po dvouleté přestávce k nám přijedou
opět balónkové víly, aby pobavily děti i do-
spělé.

Těšíme se, jako vždy, na celé rodiny
v maskách.

Tříkrálová sbírka
Je nám líto, že se na

výzvu o pomoc při ob-
chůzce po vsi, která byla
otisknuta v minulé Zvoni-
ci, nikdo neozval. Ruda Ku-
čera byl po nemoci a nestihl dojít všude.
Přesto mu oslovení občané přispěli na sbír-
ku do kasičky částkou 7 340,- Kč. Věříme,
že využili i jiných možností (SMS, platba na
účet sbírky atd.) a přispěli na dobrou věc.

V celé ČR věnovali občané od 1. do 
15. ledna 2023, kdy koledníci koledovali
do kolednických kasiček částkou 

131 092 224,- Kč. 

Celkem z výnosů Online koledy na
webu sbírky, bezhotovostních darů, které
v rámci sbírky obdržely jednotlivé charity
i výnosu z Tříkrálového koncertu je to

136 349 789,- Kč. 
Ve Farní charitě Mníšek pod Brdy bylo

vybráno do 32 pokladniček 
144 183,- Kč,

Online koledou 9 200,- Kč a 500,- Kč
dostala charita bezhotovostním darem.

Bohoslužby
Mše svatá

byla celebrována P. Janem Dlouhým
z Římskokatolické farnosti v Mníšku pod
Brdy v sobotu 21. ledna 2023 a další bude
v sobotu 18. února 2023 od 18:00 hodin
v kapličce – zvoničce sv. Floriána v Jílo-
višti.

Za Okrašlovací spolek obce Jíloviště
Fatková

Socha na vrchu Kámen

Okrašlovací spolek obce Jíloviště



MŠ Jíloviště
Prosinec a leden 
v naší školce

Protože doba adventu je pro děti nejo-
čekávanějším obdobím v roce, vrátíme se
k němu ve fotografii z návštěvy Mikuláše,
anděla a čerta ve školce v pondělí 5. 12.
2022. 

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 pro nás přijel do
školky autobus a jeli jsme s dětmi zazpívat
a zatančit do Domova Borová v sousední
Trnové. Vystoupení se nám povedlo a udě-
lali jsme velkou radost starým lidem, kteří
v Domově žijí. 

V pondělí 19. 12. 2022 jsme si s dětmi
udělali ve třídě Vánoční besídku s nadílkou
a cukrovím. Zpívali a tančili jsme, a to už
byly Vánoce a prázdniny hodně blizoučko. 

Ve středu 21. 12. 2022 jsme byli ve škol-
ce naposledy a sešli se opět až po vánoč-

ních prázdninách v novém roce 2. ledna
2023.

To jsme si již povídali o období Tří králů
nebo jak to je, když kamarád stůně. A ně-
které děti byly opravdu nemocné

Ve čtvrtek 12. ledna 2023 jsme měli ve
školce divadlo s pohádkou „Smolíček pa-
cholíček“.

Teď napadl i sníh, tak si děti užívají zim-
ních radovánek na zahradě školky. S po-
sledním dnem v lednu nám končí první po-
loletí školního roku 2022/23.

Ještě jednou přejeme všem hodně
zdraví a štěstí v novém roce.

Za kolektiv MŠ Jíloviště 
Hana Mašková

Foto: Kristýna Šestáková

Zvonice
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Poslední měsíc roku je obdobím adven-
tu, a tak se i činnost mladých hasičů SDH
Jíloviště nesla ve svátečním duchu - na
prosincových schůzkách děti vyráběly
ozdoby, ozdobily si v klubovně hasičárny
stromeček a nakonec došlo i na předvá-
noční posezení s hasičskou nadílkou.

Po Novém roce se mladí hasiči naplno
vrátili ke sportovnímu tréninku. Teplé poča-
sí prvních lednových týdnů k tomu přišlo
vhod, takže se děti se svolením obce Jílo-
viště přesunuli z klubovny na běžeckou
dráhu veřejného sportoviště, kde ladili for-
mu na první závody roku 2023.

28. 1. 2023 Zimní halové Kvarte-
to Kostelec nad Černými lesy

Poslední lednová sobota byla pro mladé
hasiče SDH Jíloviště otvírákem nové sou-
těžní sezony. Sportovní hala Sokola Koste-
lec nad Černými lesy hostila úvodní podnik
seriálu štafetových halových závodů "zimní
halové kvarteto". Seriálu se mohou účastnit
družstva mladých hasičů z Česka i Slovens-
ka, takže si v Kostelci nad Černými Lesy
daly dostaveníčko soutěžní týmy reprezen-
tujících sbory dobrovolných hasičů nejen
ze Středočeského kraje, ale rovněž z krajů

Královéhradeckého, Pardubického, Morav-
skoslezského, Olomouckého, Zlínského, Ji-
homoravského a z kraje Vysočina. V takto
pestré konkurenci změřila čtyřčlenná druž-
stva hasičské mládeže síly na čtyřech še-
desátimetrových úsecích, na nichž se zá-
vodníci museli popasovat s bariérou,
transportem hasícího přístroje, zdoláním
vysoké lávky a ve finiši napojit požární ha-
dice na rozdělovač a společně s připoje-
nou štafetovou proudnicí je rozvinout za cí-
lovou čáru.

Jako první ke svým rozběhům nastoupi-
ly týmy nejmladších žáků do 9 let. Za Jílo-

viště nastoupil tým ve složení David Ob-
rmajer, Luky Martinec, Maty Petřík a Maty
Winkelbauer. Hned tři ze čtyř závodníků ná-
leží ke kostře loňské úspěšné jílovišťské
hasičské přípravky a start v Kostelci pro ně
byl premiérou na překážkách pro „velké“
děti. V prvním rozběhu se časomíra u jílo-
višťského družstva zastavila na čase 1 mi-
nuta 26.66 vteřin, v druhém rozběhu naši
nejmladší žáci svůj čas o dvě vteřiny vylep-
šili na čas 1 minuta 24.38 vteřin, což na
stupně vítězů nestačilo. Pro medaile v ka-
tegorii nejmladších žáků si doběhli mladí
hasiči (v pořadí od prvního) SDH Vladislav,
SDH Markvartice a SDH Hlubočky, ne-
jmladší žáci SDH Jíloviště při svém prvním
startu v žákovských kategoriích brali v kon-
kurenci dvanácti družstev konečné šesté
místo.

Klání žáků do 11 let proběhlo bez jílo-
višťské účasti. Ve startovním poli 20 druž-
stev se z medailí radovala družstva SDH
Markvartice, SDH Stará Říše a SDH Mokré
Lazce.

Na start závodu družstev starších žáků
do 13 let se za Jíloviště postavil tým ve slo-
žení Víťa Kašpárek, Matěj Mazánek, Eliška
a Kačka Havelkovy. První rozběh jílovišťští

Hasiči
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Výjezdová jednotka jílovišťských hasičů
zakončila rok 2022 s celkem 67 zásahy
u událostí. V posledním čtvrtletí roku 2022
zasahovala celkem u 6 událostí.

18. 10. 2022 v 18:23 hodin byla jednot-
ka Jíloviště povolána krajským operačním
střediskem k odstranění padlého stromu
na 6 km dálnice D4 směr Příbram. Po pří-
jezdu na místo události a provedeném pr-
votním průzkumu místa, byla použita moto-
rová pila k odstranění stromu, který byl

padlý přes pravý jízdní pruh. Následně byl
proveden úklid vozovky od drobných
úlomků, pilin a jednotka se po sbalení po-
užitého materiálu vrátila zpět na svou zá-
kladnu.

6. 11. 2022 v 5:35 hodin byla jednotka
Jíloviště společně s jednotkou HZS Středo-
českého kraje, stanice Řevnice povolána
k odstranění padlého stromu přes silnici
mezi Jílovištěm a Trnovou. Po příjezdu na
místo události, byla komunikace díky pad-

lému stromu zcela neprůjezdná. K odstra-
nění stromu byla použita motorová pila, ná-
sledně byl proveden úklid vozovky a silnice
plně zprůjezdněna.

12. 11. 2022 ve 14:29 hodin byla jednot-
ka Jíloviště společně s jedotkou HZS sta-
nice Řevnice povolána k hořícímu automo-
bilu Jíloviště směr Trnová. Při příjezdu
jednotky na místo události hasil hořící vo-
zidlo jeho majitel společně s řidiči kolem-
jedoucích vozidel, kteří poskytli pomoc.

mladí hasiči zakončili časem 1 minuta 7.03
vteřiny, ve druhém rozběhu Víťa rozběhl
štafetu na prvním úseku v ohromujícím
tempu, na které navázali na následujících
úsecích i Matěj s Eliškou, takže Kačka Ha-
velková přibíhala k hadicím se znatelným
náskokem před žáky H.S.M. Trutnov, 
běžícími paralelně na sousední dráze. Vý-
sledným časem 1 minuta 3.63 vteřiny se
starší žáci SDH Jíloviště umístili na devá-
tém místě mezi třinácti startujícími týmy,
kdy je ve vyrovnaném závodním poli dělilo
pouze 1.46 vteřiny od šestého týmu SDH
Starý Kolín. Medailové příčky obsadila
družstva mladých hasičů SDH Hluboč-
ky, SDH Mokré Lazce a SDH Nová Ves
u Světlé.

Mezi nejstaršími žáky měli v početném
startovním poli 28 družstev mladí hasiči
z Jíloviště hned tři želízka v ohni. 

Sehraný dívčí tým ve složení Kačka Kou-
bová, Verča Tamchynová, Páťa Burkhard-
tová a Šárka Obrmajerová předvedl ve
svém úvodním rozběhu suverénní výkon
s výsledným časem 1 minuta 1.62 vteřiny
a po skončení prvních rozběhů tak byl na
průběžném šestnáctém místě, při druhém
rozběhu se děvčata pokusila pokořit hrani-
ci jedné minuty, nicméně ve vysokém tem-
pu naše mladé hasičky zradila spojka 
proudnice a honbu za lepším výsledkem
tak zastavil červený praporek nad hlavou
rozhodčího. Konkurence tohoto zaváhání
využila a při druhých pokusech odsunula
děvčata SDH Jíloviště v konečném pořadí
na závěrečnou třiadvacátou příčku.

Týmu ve složení Terka Fafejtová, Martin
Kašpárek, Julča Burkhardtová a Nelly Pa-
pageorgiu nesedl první rozběh s výsled-
ným časem 1 minuta 14.29 vteřiny, druhý
rozběh přinesl výrazné zlepšení na čas 

1 minuta 5.97 vteřiny, který znamenal ko-
nečné pětadvacáté místo.

Třetím družstvem, které se na start ka-
tegorie nejstarších žáků postavilo v dre-
sech SDH Jíloviště, byl tým ve složení Fíla
Hudeček, Tom Neumann, Dan Hudeček
a Mája Stefanovová. Byť Tom Neumann
svým věkem patří mezi nejmladší žáky,
mezi svými nejstaršími kamarády se neztra-
til a do svého úseku dal všechny síly. První
rozběh skončil po chybě při překonání kla-
diny neplatným pokusem, při druhém roz-
běhu si opět nepozornost vybrala svou daň
v podobě chybného překonání překážky,
což si naštěstí reprezentant SDH Jíloviště
uvědomil a svůj omyl napravil, takže si naše
družstvo připsalo platný pokus s časem 
1 minuta 29.31 vteřin, který znamenal ko-
nečné sedmadvacáté místo. Zlato mezi 
nejstaršími žáky získalo SDH Herálec před
druhým SDH Velenka a bronzovým SDH
Markvartice.

Závěr soutěžního dne v Kostelci nad
Černými Lesy obstaralo klání přípravek,
tedy družstev dětí do šesti let věku. Příprav-
ka SDH Jíloviště na startu nemohla chybět
– ostřílené nejmenší hasiče Barču Petříko-

vou a Tobiho Winkelbauera doplnil nováček
Sam Dyršmíd a jedna hostující závodnice
domácího SDH Kostelec nad Černými Lesy.
V konečném pořadí naše přípravka skonči-
la třetí právě před Kostelcem, a tak se zá-
sluhou našich svých nejmladších závodníku
výprava SDH Jíloviště vracela domů opět
s medailemi, tentokrát bronzovými.

Co čeká mladé hasiče SDH Jílo-
viště dál?

Již 18. února vyjede výprava jílovišťské
hasičské mládeže do Dolních Břežan na
další podnik seriálu "zimního halového
kvarteta". Ještě před tím se vydá jedno
naše družstvo do Stříbrné Lhoty, kde s mla-
dými hasiči dalších SDH poměří své doved-
nosti v soutěži ve vázání uzlů.

S blížícím se jarem čeká mladé hasiče
z Jíloviště pozvolný návrat k venkovnímu
sportování a hrám. Zkušenější hasičské ka-
marády navíc průběžně doplňují i nové po-
sily pro naši přípravku a družstvo mladších
žáků. Do jarních závodů pod širou oblohou
tak mladí hasiči z Jíloviště vykročí ještě sil-
nější, než tomu bylo minulý rok.

Zvonice
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Členové jednotky zahájili zásah 1C prou-
dem v dýchací technice, kdy prováděli
ochlazování zasažené části vozidla. Celá
událost vznikla technickou závadou na tur-
bu, přes které se nahromadil olej ve výfu-
kovém potrubí a filtru pevných částic. Ná-
sledně došlo díky velké teplotě ke vznícení
oleje a požáru vozidla v podvozkové a mo-
torové části.

17. 11. 2022 ve 22:28 hodin byly jednot-
ky Jíloviště a HZS stanice Řevnice povolány
k požáru osobního automobilu po vážné
dopravní nehodě na silnici z Jíloviště do
Všenor. Při příjezdu jednotek na místo udá-
losti byla řidička mimo havarované vozidlo
v péči svědků, kteří projížděli okolo nehody.
Z havarovaného vozidla se v době příjezdu
jednotek kouřilo, ale nebylo zasaženo po-
žárem. Bylo provedeno zajištění vozidla
proti následnému pohybu, protipožární
opatření zabraňující případnému vzniku po-
žáru a řidičce byla poskytnuta předlékařská
první pomoc do doby než byla předána po-
sádce zdravotnické záchranné služby.
Vzhledem k tomu, že řidička uváděla neče-
kané vyhýbání jiné osobě, která šla po sil-
nici, bylo velitelem zásahu nařízeno prohle-
dávání širšího okolí nehody za použití
svítilen a termokamery. Vše s negativním

výsledkem. Po ukončení zásahu se jednot-
ka Jíloviště vrátila zpět na svou základnu.

2. 12. 2022 v 19:07 hodin byly vyslány
jednotky z prvního poplachového stupně
do obce Všenory k požáru kotle a sklepa
v rodinném domě. Vzhledem k nepřízni-
vým povětrnostním podmínkám a spadu
většího množství sněhu, který byl na ne-
upravených silnicích ujetý, se stal Všenor-
ský kopec pro naši požární techniku i již
uvízlé osobní automobily nesjízdný. Vzhle-
dem k nesjízdnosti silnice, nebezpečí zra-
nění členů jednotky a vzniku materiálních
škod na technice případnou nehodou, bylo
operačním střediskem rozhodnuto o bez-
pečném návratu jednotky Jíloviště zpět na
základnu. Vše dopadlo dobře a všichni se
vrátili na naší základnu.

20. 12. 2022 v 15:48 hodin vyjížděla
jednotka Jíloviště společně se stanicí Řev-
nice o ohlášenému požáru nízké budovy
v Jílovišti. Konkrétně se jednalo o požár
vnitřního výtahu na jídlo a zakouření objek-
tu. Po příjezdu jednotky na místo byl pro-
veden prvotní průzkum místa události, kte-
ré bylo bez plamenného hoření. Jednotka
provedla kontrolu odpojení přívodu elek-
trické energie a protipožární opatření na-
sazením ručních hasicích přístrojů do po-

hotovostní pozice. Celý prostor byl odvě-
trán a postižené místo i jeho okolí pro-
měřeno termokamerou bez známek zvýše-
ných teplot. Následně bylo místo zásahu
předáno majiteli, který další kroky řešil s fir-
mou dodávající celý systém. Celá událost
se obešla bez zranění a jednotky se vrátily
zpět na své základny.

Všem členům jednotky ještě jednou dě-
kuji za skvěle odvednou práci u 67 zása-
hů, na naší technice, stanici a jejím okolí.

V roce 2023 přeji všem klidné zásahy,
vždy s bezpečným návratem 

na základnu, jelikož: 

JDEME TAM, 
ODKUD JINÍ UTÍKAJÍ!

Členové jednotky Jíloviště se scházejí 
každou neděli v 15:00 hodin 

v hasičské zbrojnici. 

V tuto dobu je také možné uložit 
v prostoru pod hasičskou zbrojnicí vy-

sloužilé elektrospotřebiče.

Za výjezdovou jednotku Mirek Petřík

Hasiči
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Inzerce

MOBILNÍ
PEDIKÚRA 

Jana Procházková
nabízím pedikérské služby v pohodlí 

Vašeho domova,
(provádím suchou pedikúru). 

V případě zájmu prosím volejte: 
telefon 777 253 629



PŘÁTELÉ OD LÍPY A PÍPY
Vážení čtenáři Zvonice, v novém roce bychom vám rádi ještě jednou popřáli, hlavně zdraví a štěstí.
Co se dělo závěrem loňského roku u „Lípáků“?

3. 12. 2022 - Vánoční výlet
Agentura Špamour pro nás zorgani-

zovala vánoční výlet a jelikož den před
výletem napadlo pár centimetrů sněhu,
měl vánoční výlet skutečně zimní atmos-
féru.

Sraz byl v sobotu v 8,00 hodin tradičně
u statku Andresů. Autobusem již přijeli „Li-
páci“ z Čisovic a Klínce a jakmile přistou-
pila jílovišťská skupinka, vyrazili jsme ne-
jdříve do Čelákovic na výstavu o tom, jak
se žilo v 70. a 80. letech minulého století.

Mnozí z dospělých, většinu vystavených
exponátů pamatovali a dobře znali, a tak
vysvětlovali mladší – dětské generaci, co
k čemu sloužilo. 

Po retro výstavě, kdo chtěl, navštívil ješ-
tě muzeum ve vedlejší budově. Ostatní se

Zvonice
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šli podívat na vánoční trhy. Ochutnával se
svařák, k chuti přišly provázkové sýry. Kdo
podcenil oblečení, nakupoval i šály či zimní
boty…

A z Čelákovic jsme vyrazili do Kutné
Hory. Cestou jsme stihli rozlosovat tombo-
lu, kterou máme na každém našem výletě,
ceny byly opět zajímavé a různorodé.

V Kutné Hoře byl volný program, takže
si to každý užil dle sebe: někteří stihli po-
stavit sněhuláka, jiní koulovačku s náhod-
nými turisty, ale téměř všichni jsme si prošli
vánoční trhy a prošli jsme se k chrámu sv.
Barbory. Někteří si katedrálu prohlédli ne-
jen z venku, ale i část vnitřní.

Pak jsme se všichni sešli u autobusu,
a cíl byl jasný – domov.

Celou cestu se o nás, jako vždy, řádně
staraly hostesky - Špaček&Moureček. Vo-
zík se jim opět prohýbal dobrotami od sa-
motných účastníků zájezdu. Tentokrát na
sobě měly hostesky vzhledem k návštěvě
retro výstavy retro silonovou zástěru.

Výlet jsme si moc užili a již nyní se těší-
me na další. Děkujeme Špamouru za zajiš-
tění a pestrý program výletu. Do Čisovic
děkujeme za půjčení autobusu a velký dík
patří našemu řidiči Honzovi Moravcovi, kte-
rý nás vždy rád bezpečně odveze a přive-
ze.

31. 12. 2022 setkání na jízdárně
Poslední akcí roku 2022 bylo již „tradič-

ní“ setkání na jízdárně Oty Bareše. 
Setkali jsme se tam na Silvestra již po-

třetí. Tentokrát byl sraz ve 12:30 hodin. Seš-
lo se nás hodně a stůl, který vyrobil Fanda
Andres, byl v tu ránu malý, neboť se okam-
žitě zaplnil dobrotami od „lipáků“. Kromě

chlebíčků a jednohubek byly také brambo-
ráky či bramborové placky a opékaly se
klobásky a buřty. Též něco k pití bylo, jak
se na Přátele od lípy a pípy hodí…

Jelikož přijel i náš kamarád z Čisovic
Honza Bartončík s kytarou, tak jsme si spo-
lečně i zazpívali.

Opět se k nám přidalo i několik kolemj-
doucích. Počasí bylo jak na jaře, a tak se
nám ani nechtělo domů, vydrželi jsme až
do tmy. 

Za Přátele od lípy a pípy 
Miluše Kyptová

Kontakt: 
prateleodlipyapipy@seznam.cz

Přátelé od lípy a pípy
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TURISTICKÝ ODDÍL
Letní turistický tábor Lvíčat Jíloviště

Termín: 1. 7. - 8. 7. 2023

Letní škola čar a kouzel 
na Křivoklátsku

Lokalita: Křivoklát a okolí

Co na táboře zažijeme:
n Zajímavé výlety
n Celotáborovou hru
n Mnoho outdoorových her
n Spoustu legrace
n Pobyt v přírodě
n Zábavu v partě kamarádů
n Zpívaní u ohně
n Dobré jídlo
n Noční/večerní hry
n Něco, co jsme nikdy nezažili

Co se naučíme:
n Orientovat se v přírodě (i za tmy)
n Pracovat s mapou
n Poznáme další krásné místo v ČR
n Spolupracovat v týmu

Co dělat nebudeme:
n Nudit se
n Hrát na mobilu
n Flákat se

Kdo se o nás stará:
Kolektiv zkušených, sehraných vedou-

cích, kteří mají za sebou desítky dětských
táborů, soustředění, školení. Hanka, Irča,
Maruška, Jára, Kodl, Filip, Janza, ...
CENA: 3950 Kč pro Jílovištáky

ostatní 4250 Kč
cena zahrnuje: cestu, stravu, pitný režim.

Přihlášky na: 
https://lvicata.jiloviste.cz/

Zvonice
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A tým TJJ - Středočeský kraj SPORT IN-
VEST - I. A třída skupina A

Letošního ročníku zimního turnaje We-
ber Cup se naši hráči nezúčastní.

Přípravu na jarní kolo soutěže zahájili
pravidelnými tréninky a vyjedou sehrát ně-
kolik přípravných přátelských utkání. 

4. 2. 2023 od 13:00 hodin 
SC Olympia Radotín B - TJJ
11. 2. 2023 od 14:00 hodin 
FK Lety - TJJ
18. 2. 2023 od 8:45 hodin 
soupeř zatím neznámý - TJJ
25. 2 2023 od 12:30 hodin 
SK Poříčany - TJJ
4. 3. 2023 od 10:00 hodin 
TJ Sokol Nová Ves - TJJ

Sport
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TJ JÍLOVIŠTĚ
DEN ČAS UTKÁNÍ HŘIŠTĚ

17. kolo so 11. 3. 14:30 TJ Ligmet Milín - TJJ Milín

18. kolo so 18. 3. 15:00 TJJ - FK Králův Dvůr B Jíloviště

19. kolo so 25. 3. 15:00 SK Kladno B - TJJ Unhošť

20. kolo so 1. 4. 16:30 TJJ - FK Kralupy 1901 Jíloviště

21. kolo so 8. 4. 16:30 TJ Dynamo Nelahozeves - TJJ Nelahozeves

22. kolo so 15. 4. 17:00 TJJ - MSK Klecany 1921 Jíloviště

23. kolo so 22. 4. 17:00 SK Chlumec - TJJ Chlumec

24. kolo so 29. 4. 17:00 TJJ - FK Kosoř Jíloviště

25. kolo ne 7. 5. 10:00 TJ KOVOHUTĚ Podlesí - TJJ Podlesí

26. kolo so 13. 5. 17:00 TJJ - SKSlaný B Jíloviště

27. kolo ne 21. 5. 17:00 SK Rakovník - TJJ Rakovník

28. kolo so 27. 5. 17:00 TJJ - Sokol Nové Strašecí Jíloviště

29. kolo so 3. 6. 17:00 FC Čechie Velká Dobrá - TJJ Velká Dobrá

30. kolo so 10. 6. 17:00 TJJ - FK Jinočany Jíloviště

16. kolo so 17. 6. 17:00 TJ Viktoria Vestec - TJJ Vestec

DEN ČAS UTKÁNÍ HŘIŠTĚ
17. kolo ne 26. 3. 15:00 TJ Sokol Zvole - TJ Jíloviště B Zvole

18. kolo ne 2. 4. 16:30 TJ Jíloviště B - TJ Viktoria Vestec Jíloviště

19. kolo so 8. 4. 16:30 Spartak Průhonice B - TJ Jíloviště B Průhonice

20. kolo ne 16. 4. 17:00 TJ Jíloviště B - TJ Slovan Hradištko Jíloviště

21. kolo so 22. 4. 17:00 AFK Radlík - TJ Jíloviště B Radlík

22. kolo so 29. 4. 17:00 SK Meteor Libeř - TJ Jíloviště B Libeř

23. kolo ne 7. 5. 17:00 SK Kazín/Dolní Mokropsy B - TJ Jíloviště B Kazín

24. kolo ne 14. 5. 17:00 TJ Jíloviště B - SK Vrané nad Vlt. Jíloviště

25. kolo ne 1. 5. 17:00 FC Jílové B - TJ Jíloviště B Jílové

26. kolo ne 28. 5. 17:00 TJ Jíloviště B - TJ Okrouhlo Jíloviště

15. kolo so 3. 6. 17:00 TJ Krňany - TJ Jíloviště B Krňany

16. kolo ne 11. 6. 17:00 TJ Jíloviště B - SK Olympie D. Břežany B Jíloviště

14. kolo ne 18. 6. 17:00 TJ Jíloviště B - SK Slavia Jesenice B Jíloviště

DEN ČAS UTKÁNÍ HŘIŠTĚ
10. kolo so 8. 4. 10:15 TJ Sokol Tuchoměřice - Všenorský SK/TJJ Tuchoměřice

11. kolo ne 16. 4. 10:30 Všenorský SK/TJJ - TJ Sokol Jeneč/TJ Hostivice Všenory

12. kolo ne 23. 4. 10:15 SK Kazín/Dolní Mokropsy B - Všenorský SK/TJJ Kazín

13. kolo ne 30. 4. 10:30 Všenorský SK/TJJ - FK Slavoj Řevnice Všenory

14. kolo ne 7. 5. 14:00 FK Jinočany - Všenorský SK/TJJ Jinočany

15. kolo ne 14. 5. 10:15 TJ Slovan Hradištko - Všenorský SK/TJJ Hradištko

16. kolo ne 21. 5. 10:30 Všenorský SK/TJJ - FK Mníšek pod Brdy Všenory

17. kolo so 27. 5. 10:15 Sokol Zvole - Všenorský SK/TJJ Zvole

18. kolo ne 4. 6. 10:30 Všenorský SK/TJJ - FK Dobříč/SK Nučice Všenory

DEN ČAS UTKÁNÍ HŘIŠTĚ
10. kolo ne 9. 4. 14:30 TJ Sokol Čisovice/FK Mníšek p. Brdy - Všenorský SK/TJJ Mníšek

11. kolo so. 15. 4. 10:00 Všenorský SK/TJJ - FK Jinočany/FK Zbuzany Jíloviště

12. kolo ne 23. 4. 10:00 Povltavská fotbalová akademie B - Všenorský SK/TJJ Hvozdnice

13. kolo so 29. 4. 10:00 Všenorský SK/TJJ - SK Kazín /Dolní Mokropsy Jíloviště

zápas nebyl rozepsán

15. kolo so 13. 5. 10:00 FK Slavoj Řevnice -Všenorský SK/TJJ Řevnice

16. kolo so 20. 5. 10:00 Všenorský SK/TJJ - TJ Sokol Dobřichovice Jíloviště

17. kolo so 27. 5. 10:00 SK Nučice/ FK Dobříč - Všenorský SK/TJJ Nučice

ç Rozpis mistrovských zápasů jaro 2023

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

Rozpis mistrovských zápasů jaro 2023.

ç Praha – západ Okresní přebor 
dorostu 

Dorostenci Všenorského SK/TJJ trénují
každé úterý v dobřichovické tělocvičně.
Každou neděli se v lednu účastnili
v Sedlčanech turnaje 
ZIMNÍ LIGA SEDLČANY UMT.
Mistrovská utkání jarního kola soutěže
2022/23 zahájí v dubnu.

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

V dubnu také zahájí jarní kolo soutěže
22/23 nejmladší fotbalisté TJJ zapojení
do soutěží FAČR. Ti prochází zimní pří-
pravou také v tělocvičně v Dobřichovi-
cích.

Zápasy v soutěži o Pohár SKFS nebyly za-
tím rozlosovány.

Podle www FAČR a .fotbal.jiloviste.cz
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