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Jak si představujete dětské hřišťátko v Jílovišti?
K veřejné diskusi na toto téma vás do klubovny hasičské zbrojnice v Jílovišti zve

ve čtvrtek 27. února 2014 od 18:00 hodin
Klub rodičů a dětí KLUBÍČKO, starosta a místostarostka obce Jíloviště.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ve svém úvodníku bych Vás rád seznámil s informacemi o tom, co čeká naši obec v roce 2014, ale také
třeba s tím, že nás v roce 2014 čekají dvoje volby. Jednak to budou 23. a 24. května přímé volby do
Evropského parlamentu a mezi 16. zářím a 16. říjnem pro obec velmi důležité volby, volby komunální.
Rekonstrukce uličního prostoru ul. Pražská, Jíloviště
Jak jsem Vás již informoval v minulé Zvonici, společnost CAUTOR PROJECTS & ADVISING,a.s.,připravila
pro naši obeca dne 29. 11. 2013 podalana ROP STŘEDNÍ ČECHY žádosto dotaci na dílo „Rekonstrukce
uličního prostoru ul. Pražská, Jíloviště“.
Tato rekonstrukce je rozdělena na vybudování
a)
veřejného osvětlení,
b)
přeložky plynu,
c)
komunikace a zpevněné plochy,
d)
sadových úprav,
e)
chodníků,
f)
dešťové kanalizace.
Jedná se o rekonstrukci uličního prostoru ulice Pražské od OÚ Jíloviště až k výjezdu na Strakonickou I/4 a
to v délce 764,48 m. Celkové finanční výdaje na tuto rekonstrukci jsou ve výši 25 240 tis. Kč včetně DPH.
Z této finanční částky jsou způsobilé investiční výdaje ve výši 21 061 tis. Kč a způsobilé neinvestiční
výdaje ve výši 1 244 tis. Kč. Způsobilé investiční výdaje se skládají z dotace z EU ve výši 16 849 tis. Kč a z
vlastního podílu obce ve výši 4 212 tis. Kč. K tomuto podílu obce se však musí ještě připočíst nezpůsobilé
výdaje ve výši 2 935 tis. Kč, a tím se dostáváme na celkové finanční náklady obce na realizaci tohoto
díla ve výši 7 147 tis. Kč.
Dne 22. 1. 2014 obdržela obec z ROP Střední Čechy „Oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti a
formálních náležitostí“, ve které se uvádí, že projekt splnil požadovaná kriteria přijatelnosti a formálních
náležitostí a postupuje do dalšího kola procesu administrace, kterým je hodnocení.
Mateřská školka
Na zasedání zastupitelstva č. 34/2014 bude zastupitelstvo obce Jíloviště schvalovat výběrové řízení na
zhotovitele mateřské školky pro 25 dětí v ulici U Hřiště a to včetně projektové dokumentace,
nezbytného sociálního zázemí, přípravny a výdejny jídel, napojení MŠ na inženýrské sítě, řešení
přístupových zpevněných ploch, úpravy plochy pro dětské hřiště, oplocení, parkoviště pro osobní
automobily, dalších terénních úprav a odvodnění zpevněných ploch.
Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice
Protože jsou stále dohady, jak to bylo a je s rekonstrukcí staré hasičské zbrojnice, pro upřesnění zde je
geneze této rekonstrukce.
Stará hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1882 jako kolna na hasičské náčiní. Pozemek na ni
věnoval pan Fr. Andres a stavba byla financována obcí a je jejím majetkem.
Nápad rekonstruovat starou hasičskou zbrojnici se zrodil v Okrašlovacím spolku obce Jíloviště, který se
ustanovil na členské schůzi, která se konala dne 8. října v roce 2008. Na další schůzce dne 2. února 2009
bylo odsouhlaseno, že je nutné:





snažit se o dodělání studie kaple na místě staré hasičské zbrojnice panem Ing. Arch. J. Doubkem,
připravit podklady pro možnost vypsání veřejné sbírky,
začít s vyklízením staré hasičské zbrojnice – domluvit možnosti,
zjistit možnosti vybudování školky v obci, získat podklady pro posouzení využitelnosti školky v
následujících letech.
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Na přípravě a návrhu řešení, jak rekonstruovat starou hasičskou zbrojnici, se podílely tyto subjekty: Obec
Jíloviště, Okrašlovací spolek obce Jíloviště a SDH Jíloviště, a to v letech 2009 – 2010. Vypracování
projektové dokumentace pro stavební povolení této rekonstrukce vzniklo na podnět Okrašlovacího
spolku obce Jíloviště a byla zadána společnosti Ing. Arch. Jiří Doubek – STUDIOPROJEKT, s.r.o. V roce
2011 a 2012 byla součástí žádosti o dotaci podanou na MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj). Bohužel
dotaci jsme ani v jednom roce neobdrželi. Společnosti Ing. Arch. Jiří Doubek – STUDIOPROJEKT, s.r.o.,
byla z rozpočtu Okrašlovacího spolku Jíloviště za vypracování této projektové dokumentace vyplacena
finanční částka ve výši 10 tis. Kč.
Z důvodu, že nedošlo u výše uvedených subjektů ke konsensu s řešením rekonstrukce staré hasičské
zbrojnice podle této studie, byl na začátku roku 2012 osloven statik se zkušenostmi s rekonstrukcemi
starých historických objektů, pan Ing. O. Hrdlička a byl požádán o vypracování svého řešení této
rekonstrukce. V červnu roku 2012 dokončil a předal obci „Statický posudek“, ve kterém je popsáno, jak
by měl být tento objekt rekonstruován, aby byl věrnou kopií objektu z roku 1882. Měl by tedy vypadat
tak, jak je vyobrazen na dochovaném obrázku a fotografii z této doby. Ve „Statickém posudku“ je
například popsáno, jak mají být ošetřeny obvodové zdi, jak by měl být vybudován zpevňující věnec, jak
se má rekonstruovat střecha, krovy, kaplička atd. Je velmi důležité, že všechny zúčastněné subjekty se
shodly, že stará hasičská zbrojnice se musí realizovat právě podle této studie a že interiér by měl vypadat
tak, jak navrhl pan Ing. Arch. K. Cvrček. Tedy jak by mělo vypadat vnitřní osvětlení, střešní krytina a
dlažba. Na vchodových vratech došlo ke shodě, že by měla být dvoje. Jedna vnitřní prosklená a druhá
vnější ve stylu, jak vypadala v roce 1882. Během února a března, když to počasí dovolí, se bude
v rekonstrukci objektu urychleně pokračovat, aby dokončení této rekonstrukce bylo ukončeno do 4.
května. Pro zajímavost uveřejňuji v této Zvonici odborné stanovisko k této rekonstrukci od Národního
památkového úřadu.
Realizované důležité investiční akce a obdržené dotace v letech 2000 - 2012
1)
„Jíloviště – Pražská ulice, rekonstrukce vodovodního řadu“
- realizace 2. 5. 2011 – 2. 6. 2011
- délka 185 m
- cena díla 777 163,- Kč včetně DPH
- financováno z rozpočtu obce
2)
„Jíloviště ul. Pražská – Dešťová kanalizace 1. etapa“ a „Jíloviště – Pražská ulice, splašková tlaková
kanalizace, doplnění“
- realizace 6. 2. 2011 – 24. 3. 2011
- délka 161 m, dešťová kanalizace
- délka 100 m, splašková tlaková kanalizace
- cena díla 640 919,- Kč včetně DPH + vícepráce 69 491,- Kč
-financováno z rozpočtu obce
3)
„Obec Jíloviště – nový územní plán“
- realizace 2010 – 2014
- cena díla 792 000, - Kč
- dotace z MMR 704 400,- Kč
4)
„Jíloviště – Pražská ulice, rekonstrukce vodovodního řadu“
- realizace 2. 5. 2011 – 2. 6. 2011
- délka 185 m
- cena díla 777 163,- Kč včetně DPH
- financováno z rozpočtu obce
5)
„Jíloviště – vodovod, rozšíření prameniště Jeptiška“
- realizace 4. 10. 2010 – 17. 12. 2010
- připojení vrtu JL5 do obecního vodovodního řadu obce
- délka 100 m, splašková tlaková kanalizace
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6)

7)

8)

9)

-cena díla 3 078 257,- Kč včetně DPH + vícepráce 204 329,- Kč = 3 282 586,- Kč
dotace ze státního rozpočtu Mze 1 385 000,- Kč
dotace ze Středočeského kraje 307 825,- Kč
-financováno z rozpočtu obce 1 589 761,- Kč
„Jíloviště – vodovod, výtlak surové vody z prameniště Jeptiška – obnova výměnou“
-realizace 15. 8. 2008 – 26. 9. 2008
-délka 580 m
-cena díla 1 908 349,- Kč včetně DPH
dotace ze Středočeského kraje 1 393 349,- Kč
-financováno z rozpočtu obce 515 000,- Kč
„Modernizace a intenzifikace ČOV Jíloviště“
-realizace 1. 8. 2005 – 30. 6. 2006
-cena díla 5 797 772,-Kč
dotace ze státního rozpočtu Mze 5 377 000,- Kč
-financováno z rozpočtu obce 421 000,- Kč
„Plynofikace obce“
-realizace 2002 - 2003
-cena díla 20 473 000,-Kč
dotace ze státního rozpočtu SFŽP 8 265 000,- Kč
- financováno z rozpočtu obce (úvěr) 12 208 000,- Kč
„Rekonstrukce ul. Pražské od OÚ Jíloviště k mostu na Všenory“
- realizace v roce 2000 - 2001
-cena díla 833 000,- Kč
- financováno z rozpočtu obce.

Obratiště a zastávka BUS
Dne 6. února 2014 byla podána na Stavebním úřadě v Mníšku pod Brdy žádost o vydání územního
rozhodnutí na stavbu „Obratiště a zastávka BUS“.
Přivaděč pitné vody z Baní
Dne 27. ledna obdržela obec ze Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy finanční plán, ve kterém jsou uvedeny
finanční podíly obcí na realizaci díla „Přivaděč pitné vody z Baní“, splatné v období od roku 2014 do
2016. Podle schváleného klíče (pro Jíloviště se počítá s připojením 800 osob) jsou předepsány pro naši
obec podíly plateb v těchto finančních částkách:
- v roce 2014 542 tis. Kč
- v roce 2015 1 300 tis. Kč
- v roce 2016 325 tis. Kč
Dne 7. ledna 2014 vydal Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, oddělení vodního
hospodářství, stavební povolení ke zřízení vodních děl budovaných podle ověřené projektové
dokumentace „Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou“ na dílo „Přivaděč pitné vody, kat. území
Zbraslav, Jíloviště, Všenory, Černolice, Řitka a Mníšek pod Brdy“.
Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo obce Jíloviště schválilo na zasedání č. 32/2013, které se konalo 19. prosince 2013,
rozpočtové provizorium, a to za podmínky, že do 31. března 2013 musí být schválen rozpočet obce na
rok 2014. Důvodem tohoto rozhodnutí zastupitelstva obce byla skutečnost, že v době schvalování
rozpočtového provizoria nebyly ještě známy konkrétní výše jednotlivých příjmů obce, ani výdaje např. na
Přivaděč pitné vody z Baní atd.
Karel Dostálek
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Z RADNICE
Poplatky za komunální odpad v roce 2014
V obecně závazné vyhlášce č. 1/2013 schválené na zasedání zastupitelstva obce Jíloviště dne 19.
prosince 2013 se stanovila výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2014.
Tento poplatek byl stanoven ve výši 600,- Kč za poplatníka v kalendářním roce 2014 a je tedy o 50 Kč
vyšší než v roce 2013.
Pro příklad uvádím, že skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce
2013 byly 575,- Kč/osoba, naproti tomu v roce 2012 to bylo 505,- Kč/osoba.
Každý poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti a to nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost tento poplatek platit, nebo případně může doložit existenci
skutečností, které zakládají možnost osvobození od poplatkové povinnosti.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je potom poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově, a to nejpozději do
30. 4.2014.
Od poplatku se osvobozují:
a)
b)

c)

poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) žijící mimo Českou republiku minimálně 11 měsíců v
příslušném roce, a to na základě předloženého místopřísežného prohlášení,
poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) pobývající minimálně 11 měsíců v příslušném roce v LDN,
zařízení pro seniory, nemocničním zařízení nebo v ústavu sociální péče, a to na základě potvrzení
ztohoto zařízení nebo místopřísežným prohlášením,
občané s trvalým pobytem na úřední adrese Obecního úřadu Jíloviště.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, obecní úřad mu vyměří poplatek
platebním výměrem.
Včas nezaplacené, neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
trojnásobek a toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Karel Dostálek

Další poplatkové povinnosti v roce 2014
Místní poplatek ze psů je povinen zaplatit držitel psa dle odpovídající sazby nejpozději do 30. 4. 2014.
Sazby poplatku ze psů činí ročně:
a)
za prvního psa
250 Kč
b)
za druhého a každého dalšího psa
375 Kč
c)
za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu
70 Kč
d)
za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písmenu c)
100 Kč
Poplatky uhraďte:
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o
poštovní poukázkou, která je k vyzvednutí na OÚ Jíloviště,
o
hotově do pokladny správce poplatků,
o
bezhotovostním převodem na běžný účet obce č. 174002065/0300 u ČSOB, a. s., pobočka Praha
– Perla, variabilní symbol u poplatku za komunální odpad 1340XXX (chataři 13405XXX) a
poplatku ze psů 1341XXX (místo X doplňte své číslo popisné, chataři číslo evidenční).
Odvoz biologicky rozložitelného odpadu
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., nabízí každý lichý čtvrtek (1x za 14 dní) v období od
dubna do konce listopadu 2014 svoz biologického odpadu. První svoz proběhne 10. dubna 2014.
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.
Roční cena včetně pronájmu nádob je stejná jako v r. 2013:
nádoba 120 l
512 Kč
nádoba 240 l
826 Kč
Občané, kteří tuto službu využívali již v předchozích letech, zaplatí na Obecním úřadě Jíloviště do 30. 3.
2014. Tamtéž se mohou přihlásit noví zájemci.
Karel Dostálek

Z radnice (prosinec 2013 - leden 2014)
Zpráva z KSÚS
Dne 19. prosince 2013 byla na obec doručena odpověď Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje na požadavky obce o odstranění závad na silnici III/11513 za mostem ve směru na Všenory a
chodníku na silničním mostě ev. č. 11513-1 (most na Všenory).
Při místním šetření, dne 26. listopadu 2013, bylo dohodnuto, že:
1.
v úseku komunikace s chybějícím odvodněním KSÚS prověří za deště její odtokové poměry a v
jarních měsících vybuduje min. jednu novou silniční vpust napojenou do zatrubněného příkopu,
2.
obec Jíloviště zajistí do té doby lepší odvodnění místní komunikace Na Hájensku zřízením
odvodňovacího žlabu (bylo realizováno v prosinci 2013).
3.
vzhledem k situaci, že stav silničního mostu 11513-1 již v této chvíli vyžaduje rozsáhlejší
rekonstrukci, na kterou prozatím nejsou zajištěny dostatečné finanční zdroje, předpokládá KSÚS
do poloviny roku 2014 provést sanaci chodníku a vozovky na mostě pro zajištění bezpečnosti.
Havárie ČOV
Nový rok začal poruchou aeračního systému na ČOV. Oprava proběhla ve dnech 12. až 15. ledna 2014
jejich výměnou. Dne 4. února se k tomu ještě přidala havárie na vodovodním řadu v ulici Na Plazích a
K Dubíčku. Byla odstraněna 6. února.
Vyražená deska u autobusové čekárny
Začátkem roku byla zcela zničena stěna u autobusové čekárny „Trnová“ na Strakonické komunikaci a 31.
ledna potom někdo ukradl z autobusové čekárny na Cukráku směrem na Prahu tři polykarbonátové
desky.
Změna úředních hodin na OÚ v Jílovišti
Z důvodu nemoci dochází na OÚ Jíloviště až do odvolání ke změně úředních hodin.
Pokladna je otevřena pouze každou středu od 9:00 do 17:00 h.
Služby Czech POINT nejsou poskytovány.
Děkujeme za pochopení.
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Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
1) Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 22. března 2014 od 10:00 do 11:30 h před OÚ
v Jíloviště.
Mezi nebezpečný odpad patří např. barvy, baterie, léky, kyseliny, lepidla, nádoby od sprejů,
motorové oleje, pesticidy, teploměry, výbojky, zářivky, pneumatiky, atd.
2) Velkoobjemové kontejnery na komunální odpad budou přistaveny 21. března v odpoledních
hodinách a budou zde do pondělí 24. března 2014.
Místa přistavení :
- roh ulice Zenklova a Na Hájensku
- u obecního úřadu na ulici Pražská
- v ulici K Dubíčku
Do kontejnerů nepatří stavební materiál, nebezpečný a biologický odpad!
3) První svoz biologického odpadu bude ve čtvrtek 10. dubna 2014 a pak každý další čtvrtek v lichém
týdnu. Kdo má zájem o pronájem nádoby na biologický odpad, přihlaste se na OÚ v Jílovišti.
Karel Dostálek

Novinky při přepravní kontrole
Od 1. ledna 2014 se změnila výše přirážky za jízdu bez platné jízdenky. Do konce roku 2013
byla ve výši 1000 korun, ale od nového roku již dosahuje 1500 korun! V případě, že cestující
zaplatí přirážku na místě kontroly nebo do 15 kalendářních dnů od data kontroly v dodatkové
pokladně, přirážka k jízdnému se snižuje na 800 korun.
V případě, že byla cestujícímu odebrána časová jízdenka, lze ji vyzvednout opět od následujícího dne po
kontrole do 15 kalendářních dnů po předložení Zápisu o provedené přepravní kontrole a zaplacení
snížené přirážky. Prokáže-li se cestující při přepravní kontrole padělaným jízdním dokladem
(napodobeninou jízdního dokladu), jízdním dokladem pozměněným či upraveným, snížení přirážky se
neposkytuje a musí zaplatit 1500 korun!
Samozřejmě nejlepším způsobem, jak se vyhnout návštěvě doplatkové pokladny, je cestovat
s platným jízdním dokladem. Kontroloři jsou také často svědky situace, kdy sicestující neuvědomil, že
skončila platnost jeho časové jízdenky a tu navazující si nekoupil. Pokud si chcete zkontrolovat platnost
své časové jízdenky nahrané na opencard, vložte ji do validátoru u vstupu do libovolné stanice metra a
během několika vteřin zjistíte, do kdy vaše jízdenka platí. Tím se samozřejmě vyhnete nepříjemným
situacím při přepravní kontrole.
Nezměněna zůstává také přirážka při zapomenutí časové jízdenky ve výši 50 korun. Pokud si zapomenu
časovou jízdenku s měsíční nebo delší platností, která byla poskytnuta na základě poskytnutí osobních
údajů a dostavím se do doplatkové pokladny následující den nebo do 15 kalendářních dnů od provedené
kontroly, mám nárok na zaplacení přirážky pouze ve výši 50 korun. Samozřejmě platí, že se sleva
nevztahuje na jízdenky zakoupené až po provedené přepravní kontrole!
Doplatková pokladna se nachází v přízemí budovy Centrálního dispečinku Dopravního podniku (Na
Bojišti 5, Praha 2; stanice metra I. P. Pavlova) – přepážky č. 10 a 11. Pro veřejnost je otevřeno v pondělí a
v úterý od 10:00 do 17:30 a od středy do pátku od 8:00 do 15:00.
Jak bylo uvedeno výše, v doplatkové pokladně je možno zaplatit nejdříve následující den po
provedení kontroly po 12:30.
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CO SE DĚJE V OBCI
Jak dopadlo druhé kolo regionální naháňky na černou zvěř?
Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Opakovaná
akce již nebyla v tisku téměř komentována.
Na internetových stránkách Mysliveckého sdružení
Svrkyně – Velké Přílepy je v článku k této události
pouze zmíněno, že: „Podle ověřených informací bylo na
okrese Praha-západ v honitbách ležících v dotčené
oblasti sloveno 17 ks černé zvěře. Kolik bylosloveno v
honitbách spadajících pod okres Příbram není zatím
známo. Černá zvěř není jen problémem v Čechách,
stejně je na tom i Slovensko.“
Jisté je, že v sobotu 14. 12. 2013 se v naší honitbě (naháňka se konala za Bojovským potokem v oblasti
Sloup a Měchenice) slovilo 6 kusů černé zvěře.
Tyto akce v našem regionu nejsou ojedinělé. V deníku METRO byla otištěna zpráva, že např. Myslivecké
sdružení Šárka, slovilo v polovině prosince 2013 ve své honitbě sedm kusů černé zvěře. Plánované
naháňky pak budou pokračovat i v lednu 2014.
Zdroj: Lesy Jíloviště a deník Metro
Fatková

Čestný hrob
Na základě rozhodnutí OZ ze zasedání č. 27 ze dne 27. 6. 2013 byly
na místním hřbitově 10. ledna 2014 dokončeny práce na zřízení
čestného hrobu spisovatele, pana Stanislava Reiniše (1879-1955).
Pomníček navrhl a zhotovil kameník, pan František Houška
z Mníšku pod Brdy. Použil tři kameny z úpického červeného
pískovce, které věnoval obci Ing. V. Pařízek, občan Jíloviště.
Žulovou destičku 45 x 35 x 5/3 cm z Impaly, dle návrhu zhotovitele,
dodal pan František Hausdorf z Nových Jirnů a zlacený nápis pan
Jiří Kischer z Letů.
Poděkování patří i dalším našim občanům, bez kterých by se
realizace díla neobešla.Jsou to pánové
J.Velas a F. Andres ml.
Učitel, lovec a milovník přírody, autor výpravných knih ze života
lesní zvěře, se narodil v Novém Kníně 22. 4. 1879. Otec, původně
mlynář, se roku 1881 přestěhoval na Smíchov, kde se stal
železničářem. Na Smíchově dostal Stanislav Reiniš základní
vzdělání a v roce 1898 absolvoval učitelský ústav. Potom učil v okolí Prahy, nejprve v Holubicích, pak v
Tursku, 1900-1901 v Lipanech, rok ve Slivenci, 1902-1908v Řevnicích a nakonec až do roku 1934 v Praze.
Na penzi žil u nás v Jílovišti, v ulici Lipová, kde také zemřel. Povídkami a románky se pokoušel poeticky
zachytit přírodu s jejími kouzly i popsat život zvířat, jak jej poznal při svých loveckých potulkách v
brdských lesích.
Z jeho tvorby jsou umělecky nejpřesvědčivější knihy Poslední výstřely (1929), Bělohlav, Král Šumavy
(1932), Černý běs (1938), Vydra z Černé tůně (1939), Zbůjník (1947).
Fatková
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Výsledky dotazníkové akce ke staré hasičské zbrojnici v Jílovišti
Možnosti vyjádřit svůj názor nebo nápad k rekonstruované budově staré hasičské zbrojnice využili jen 4
občané.
Vezmeme-li jako celkový počet dotazníků cca 200 ks (objem rozdaných výtisků Zvonice) je návratnost
velice malá. Za dostačující počet se běžně považuje návratnost kolem 10%.
Seznámení s obsahem vyplněných dotazníků není proto náročné.
Návrhy na využití:
pořádání výstavek, případné umělecké expozice, svatební obřady, vítání občánků, setkávání
věřících
Návrhy pojmenování:
zvonička (2x), galerie, kaplička
Za jeden vyplněný a odevzdaný dotazník jsme zvláště vděčni. Byl na něm uveden kontakt
s nabídkou spolupráce. Takového přístupu si moc vážíme, děkujeme za něj a určitě ho využijeme.
Fatková

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014/2015
Koncem ledna a začátkem února šlo k zápisu do 1. třídy povinné školní docházky 10 dětí, které jsou
hlášeny k trvalému pobytu v naší obci.
Většina volila Základní školu Vladislava Vančury ve Zbraslavi. Její ředitel, Mgr. Jiří Kovařík, potvrdil
kritéria pro přijetí žáků 1. tříd:





dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu naší školy (Baně, Lahovice, Lahovičky, Zbraslav)
dítě mělo odklad pro školní rok 2013/2014
dítě má sourozence ve vyšších ročnících
dítě z oblasti Jíloviště

V případě nenaplnění kapacity mohou být přijaty i ostatní děti, které byly u zápisu.
Ve školním roce 2014/2015 otevře Základní škola Vladislava Vančury čtyři první třídy s počtem do 25
žáků na třídu. Podle slov zástupkyně ředitele školy pro I. Stupeň, Mgr. Marcely Břinčilové, je vedení školy
připraveno otevřít v případě převisu zájemců další třídu.
Fatková

Klub rodičů a dětí KLUBÍČKO Okrašlovacího spolku Jíloviště
ve spolupráci s SDH Jíloviště a za finančního přispění obce Jíloviště
pořádá v klubovně hasičské zbrojnice v Jílovišti

v neděli 2. března 2014 od 15:00 hodin

dětský diskokarneval
Můžete se těšit na drobné hry a soutěže, balonkového klauna i malé občerstvení. Vstup je dobrovolný.
V případě „mokrého“ počasí si vezměte obuv na přezutí, ať nedovádíte v loužích a blátě!
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Turbanské Černošice 2014
I v letos pořádá KČT Praha – Karlov, oddíl TurBan, turistický pochod, po roce opět s kontrolním
stanovištěm v Jílovišti u Obecního úřadu.
V sobotu 15. 3. 2014 budou pro přátele toulání připraveny tyto trasy:
Start: Černošice,žst. – 8:00-11:00
7 km- Černošice-Mokropsy
12 km - Černošice-Kazín-Jíloviště-Všenory-Mokropsy
Start: Černošice,žst.-7:00-10:00
21 km - Černošice-Jíloviště-Černolice-Dobřichovice-Všenory-Černošice-Mokropsy
28 km - Černošice-Jíloviště-Černolice-Dobřichovice-Vonoklasy-Černošice-Mokropsy
37 km - Černošice- Jíloviště-Černolice-Skalka-Řevnice-Dobřichovice-Vonoklasy-Černošice-Mokropsy
54 km - Černošice-Jíloviště-Černolice-Skalka-Srbsko-Mořinka-Vonoklasy-Sulava-ČernošiceMokropsy
Cíl:
Restaurace U Mlynáře a Libuše, Černošice-Mokropsy 11:00 – 21:30
Startovné: Dospělí 20 Kč, člen KČT - poukázka 10 Kč, děti 5 Kč
V cíli získáte razítko pochodu,pamětní list a překvapení. Pochod se koná za každého počasí a každý se
účastní na vlastní nebezpečí.
NA TOMTO POCHODU PROBÍHÁ SBÍRKA VÍČEK PRO KRISTÝNKU
Partnery pochodu jsou-REKREAČNÍSTŘEDISKO DOBROTA A POHODA, RESTAURACE U MLYNÁŘE A
LIBUŠE
Kontakty na pořadatele na-www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz,
Na Vaši účast se těší, Tomáš Lubovský.KČT Praha-Karlov oddíl TurBan
Garant pochodu-Tomáš Lubovský-607 283 173

Vážení čtenáři,
na poslední schůzce obcí Mníšeckého regionu v minulém roce jsme se
dohodli, že představíme místa, kde žijeme, všem obyvatelům našeho
regionu.
Mikroregion Mníšecko je registrován od roku 1992 a tvoří jej celkem 13
obcí: Bojanovice, Bratřínov, Čisovice, Hvozdnice, Jíloviště, Klínec, Kytín,
Líšnice, Měchenice, Mníšek pod Brdy, Nová Ves pod Pleší, Trnová,
Zahořany. Hlavním principem činnosti je společné jednání o společných postupech ve správě věcí
veřejných. A společné stanovisko obcí mikroregionu je silnějším hlasem, než hlas jednotlivé obce.
Jako první se představuje obec Bojanovice – MaláLečice.
Nejstarší zmínka o obci Malá Lečice je z 21. 5. 1304, v potvrzení výsad pro Zbraslavský klášter králem
Václavem II.; originál této listiny je uložen ve Vídeňském archivu – text listiny je k dispozici ve Státním
archivu v Příbrami. Historie této vesnice je nedílně spjata s dobříšským krajem i přes příslušnost k
Zbraslavskému klášteru.
Obec Malá Lečice v roce 2004 oslavila 700 let svého založení. Lze se domnívat, že i tudy vedla „Zlatá
stezka z Pasova“.
V obci byla v sedmdesátých letech 19. století postavena škola a dne 5. prosince 1874 zapsána v
zemských deskách ve prospěch obce Malá Lečice, která tato právo vložila do rukou školy malolečické.
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Škola v obci fungovala až do roku 1974. Po tomto roce ji převzal stát. Před deseti lety vlastnické právo
získala opět obec Malá Lečice.
Nedílnou součástí koloritu obce je místní kaple postavená v roce 1882 (dle pozemkové knihy SV 0790/1).
V obci Malá Lečice v současné době žije 105 obyvatel. Raritou této lokality je i jez na Kocábě, kde se
pravidelně pořádá mistrovství České a Slovenské republiky a mistrovství světa v rýžování zlata. O tom, že
obec je jedním z nejmalebnějších koutů okresu Praha-západ, svědčí i fakt, že nejeden z producentů filmů
si obec i údolí říčky Kocáby vybírá pro natočení svých příběhů, a to hlavně pohádkových.
Helena Dufková - starostka

Lesní mateřská školka SEDMIKVÍTEK
od 1. dubna 2014 v Mníšku pod Brdy

 Alternativa předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 7 let
 Většina aktivit se odehrává v lese nebo okolní přírodě
 Zahrada v ulici Na Kvíkalce 0619 se zázemím : indiánské týpí, chatka a buňka
 Výborná dopravní dostupnost i autobusem
 Pedagogický přístup respektující osobnost a individualitu dítěte
 Malý kolektiv do 16 dětí na 2 pedagogy
 Volba docházky i na méně dnů v týdnu
 Partnerská spolupráce s rodiči i dětmi
 Vedení ke konstruktivní spolupráci, zdravému sebevědomí a kreativitě
 Zdravá a pestrá strava
 Zajímavý program v přírodě
 Předškolní příprava
Přihlášky přijímáme už nyní!
Kontakt: Rodinné centrum Essentia, o. s., Řevnická 1278, 252 10 Mníšek pod Brdy
E---mail: essentia@7kvitek.cz,
tel.: 774 278 546, 607 743 763, 603 850 542 www.7kvitek.
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*************************************************************************************
Město Mníšek pod Brdy vyhlašuje 14. ročník
PĚVECKÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI A MLÁDEŽ od 5 do 18 let

BRDSKÝ KOS 2014
Soutěž se uskuteční v zahradě Státního zámku Mníšek pod Brdyv sobotu 31. května 2014!
Další informace mohou zájemci získat na adrese : brdskykos@mnisek.cz .

*************************************************************************************

Auto moto antik & sběratelská burzaletiště Tchořovice u Blatné
Všeobecná burza na zpevněné ploše o rozloze 30.000m se nachází cca 85km jižně od Prahy.
Termíny v roce 2014: 29.3., 31.5., 28.6., 30.8., 27.9.a 25.10.2014.
Prodejci mohou přijet již v pátek! Kupující od 7:00 hodin - dříve nebudou vpuštěni!
Přijďte prodat, co vám doma přebývá, nebo koupit, co ještě nemáte.
Na burze proběhne výkup katalyzátorů za výhodné ceny.
Zváni jsou též numismatici, filatelisté, sběratelé odznaků, pohlednic a jiní...
Občerstvení a toalety zajištěny. Srdečně zvou pořadatelé!
Více na: www.burzatchorovice.cz 602 132 238burzatchorovice@centrum.cz

Všenorskáknihovnainformuje - čítárnaelektronickýchčasopisů a novin
Na adrese:
http://www.vsenory.cz/knihovna/citarna-elektronickych-casopisu/
jsou k dispozici odkazy na plné texty regionálních časopisů a novin, zpravodajských, ekonomických,
právnických a dalších periodik, které tak můžete číst v pohodlí svého domova.
V čítárně naleznete např. odkaz na plné texty novin Náš region, kde v č. 1, 2014, s.1, najdete např.
informaci o připravované soutěžní přehlídce divadelních inscenací, která se uskuteční od 28. 2.
do 3. 3. 2014 v Kulturním středisku U Koruny v Radotíně.

HASIČI
Plán akcí mladých hasičů Jíloviště – zima/jaro 2014
Sobota 18. 1. (14h)
Neděle 26.1. (14h)
Neděle 2. 2. (14h)
Neděle 9.2. (14h)
Neděle 16.2. (14h)
Neděle 2.3. (15h)
Neděle 9.3. (14h)
Neděle 16.3. (14h)

první schůzka v novém roce v hasičárně, informace o plánovaných akcích 2014
schůzka v hasičárně, výroba společného díla na téma „Požární ochrana očima dětí“
schůzka v hasičárně
schůzka v hasičárně
schůzka v hasičárně, zadání odborek, procvičování uzlů
karneval v hasičárně pro všechny jílovišťské děti (akce Klubíčka a Okr. spolku)
schůzka v hasičárně, odborky
schůzka v hasičárně, nácvik na uzlovou štafetu
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Sobota 22.3. (dopoledne) uzlová štafeta v Klínci
Neděle 30.3.
výlet (místo bude upřesněno)
Neděle 6.4. (14h)
schůzka v hasičárně
Neděle 13.4. (14h) schůzka v hasičárně, nácvik na Plamen
Neděle 27.4. (14h) schůzka v hasičárně, nácvik na Plamen
Neděle 4.5. (14h)
schůzka v hasičárně, nácvik na Plamen
Neděle 11.5. (14h) schůzka v hasičárně, nácvik na Plamen
Sobota 17.5. (14h) schůzka v hasičárně, nácvik na Plamen
Neděle 18.5. (14h) schůzka v hasičárně, nácvik na Plamen
Sobota 24.5. (celý den)
jarní závod Plamen (místo bude upřesněno)
Sobota 31.5. nebo neděle 1.6.
dětský den na Jílovišti
Pátek 20.6. (18h)
zakončení školního roku s táborákem a možná i s překvapením 
Kontakty:
Jana Petříková – 773 922 334
Michal Petřík – 777 782 288
Pepa Nový – 774 634 004
Gábina Tamchynová – 602 348 995
http://hasici.jiloviste.cz/

TURISTICKÝ ODDÍL
Plán akcí turistického kroužku
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Víkend
Sobota
Letní tábor:

25.1. 2014 dopoledne
8.2.2014 + příprava na tábor po schůzce
1.3.2014
15.3.2014
5.4.2014
26.4.2014
17.5.2014 dopoledne
31.5.2014 nebo 1.6.2014 dětský den ve spolupráci se sportovci a hasiči
14.6.2014
5.7. - 12.7.2014

Kontakty:
Honza Vorel - 777 093 088
Petr Sporer – 605 513 541
http://turisti.jiloviste.cz/
https://www.facebook.com/TomLvicataJiloviste

ZVONICE - Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2014

Stránka 14

SPORTOVCI
Rozpis utkání
JÍLOVIŠTĚ A – Krajský přebor
DOMÁCÍ
Libiš
Jíloviště
Čelákovice

HOSTÉ
Jíloviště
Ovčáry
Jíloviště

DATUM
8.3.
15.3.
22.3.

ČAS
10:15
14:30
10:15

DEN
SO
SO
SO

km
48
58
50

Jíloviště

Vraný

29.3.

15:00

SO

66

Klecany
Jíloviště
Benátky
Jíloviště
Dobříš
Jíloviště
Tn Rakovník
Jíloviště
Semice
Čáslav B
Jíloviště

Jíloviště
Sedlčany
Jíloviště
Beroun
Jíloviště
Nymburk
Jíloviště
N. Strašecí
Jíloviště
Jíloviště
Sp. Příbram

5.4.
12.4.
20.4.
26.4.
3.5.
10.5.
17.5.
24.5.
1.6.
8.6.
14.6.

16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
14:15
17:00
17:00
17:00
17:00

SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
NE
SO

39
50
64
29
22
72
73
59
57
97
39

JÍLOVIŠTĚ B – III. Třída sk. A
DOMÁCÍ

HOSTÉ

DATUM

ČAS

DEN

km

Davle
Jíloviště
Vrané

Jíloviště
Hvozdnice
Jíloviště

22.3.
30.3.
5.4.

15:00
15:00
16:30

SO
NE
SO

20
18
14

Radlík

Jíloviště

12.4.

16:30

SO

23

Zvole
Jíloviště
Vestec
Jíloviště
Slapy
Jíloviště
K. Přívoz
Jíloviště
Libeř

Jíloviště
Zlatníky
Jíloviště
D. Jirčany
Jíloviště
Bojanovice
Jíloviště
Jesenice
Jíloviště

20.4.
27.4.
3.5.
11.5.
17.5.
25.5.
31.5.
8.6.
14.6.

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO

17
16
18
21
31
15
34
20
25
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NÁZORY NAŠICH OBČANŮ
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom, Vás, jako teď již bývalí členové volebního Sdružení pro Jíloviště, seznámili
s rezignací 5 členů.
Jak je zřejmé z níže uvedené kopie rezignace, podepsalo ji stejných 5 členů Sdružení, kteří po referendu
o výstavbě na Močidlech, vyzvali pana starostu a zastupitele Ivo Černého k rezignaci z důvodu
prosazování záměru neslučitelného s volebním programem a sliby Sdružení
Důvody této rezignace jsou patrné z kopie výzvy k rezignaci přiložené k článku Považujeme za důležité
doplnit následující informace. Poslední schůzka se členy Sdružení, na kterou nás pan starosta pozval,
byla 15.6.2012, kde nám představil návrh výstavby rodinných domů Na Močidlech. Poté, co jsme se jako
členové Sdružení vyslovili proti této výstavbě, proti změně návrhu nového územního plánu a proti
zásadnímu rozporu návrhu s volebním programem, přestal nás pan starosta o plánovaných záměrech
zastupitelstva informovat. Níže je výtah z mailové korespondence členů Sdružení z roku 2010, kdy
členové, do zastupitelstva nezvolení, byli osloveni panem starostou s žádostí o vytvoření poradního
týmu. S tímto příslibem jsme jako členové Sdružení pro Jíloviště do voleb do zastupitelstva obce v roce
2010 kandidovali. Bohužel v období jara 2012 nás pan starosta jaksi opomenul informovat o
probíhajících jednáních se statutárním zástupcem společnosti La Sabana o změně návrhu územního
plánu Jíloviště v oblasti Močidel. Jistě si pamatujete, jak se v obci začala situace s plánovanou zástavbou
části pozemků Močidel vyhrocovat v době probíhající petice proti prolomení zákazu zástavby. Teprve
poté, se nás pan starosta rozhodl informovat o historii jednání a nabídkách společnosti La Sabana. Naše
názory a doporučení zpochybnil a další informace nám již nezaslal. Z výše uvedených skutečností je tedy
naše rezignace pochopitelná.
Zároveň bychom Vás rádi informovali o našem záměru kandidovat v letošních volbách do zastupitelstva
obce a dokázat tím, že neumíme jen kritizovat, ale pokud dostaneme důvěru Vás občanů, pak i převzít
odpovědnost za dění v obci a nabídnout alternativu ke stávajícímu nekoncepčnímu způsobu spravování
obce.
Aktuální informace o námi podávaným žádostech o poskytnutí informací, které nejsou zastupiteli
zveřejňovány na obecních internetových stránkách, si můžete prohlédnout na webových stránkách
www.projiloviste.cz
V Jílovišti 20.1.2014
Ivana Doubková
Vladimír Dlouhý
Přílohy najdete na stránkách www.projiloviste.cz:
kopie emailové komunikace z roku 2010
kopie dopisu starostovi s výzvou k jeho odstoupení
kopie rezignace členů Sdružení pro Jíloviště
komentář pana starosty k výstavbě Na Močidlech
(Rozhodnutí Redakční rady: Přílohy vzhledem k jejich rozsahu a kvalitě nebyly otištěny)
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