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Z radnice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009
Vážení spoluobčané,
na zasedání č. 36/2010 schválilo zastupitelstvo obce Jíloviště závěrečný účet obce za rok
2009, který uveřejňujeme v plném znění. Máte tak možnost se podrobně seznámit s hospodařením
obce v roce 2009. Těm, kterým se nechce číst podrobně jednotlivé kapitoly, doporučuji, aby si
přečetli pouze rekapitulaci, ve které je v zkrácené podobě vše podstatné shrnuto.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009
Obec Jíloviště hospodařila od 1. 1. 2009 do 3. 3. 2009 podle rozpočtového provizoria,
schváleného zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2008 a následně podle rozpočtu, schváleného
zastupitelstvem obce dne 4. 3. 2009. Rozpočet byl schválen jako schodkový, tj. příjmy ve výši
7 815,50 tis. Kč, výdaje 8 644,70 tis. Kč. Na schodek včetně splátky úvěru na plynofikaci v celkové
výši 1 429,20 tis. Kč byly použity finanční prostředky z minulých let. Do schváleného rozpočtu
byly promítnuty rozpočtové změny deseti rozpočtovými opatřeními:
• rozpočtové opatření č. 1/2009 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 1. 4. 2009,
• rozpočtové opatření č. 2/2009 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 6. 5. 2009,
• rozpočtové opatření č. 3/2009 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 1. 7. 2009,
• rozpočtové opatření č. 4/2009 - zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 9. 9. 2009,
• rozpočtové opatření č. 5/2009 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 9. 9. 2009,
• rozpočtové opatření č. 6/2009 - zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 14. 10. 2009,
• rozpočtové opatření č. 7/2009 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 10. 2009,
• rozpočtové opatření č. 8/2009 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 25. 11. 2009,
• rozpočtové opatření č. 9/2009 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2009,
• rozpočtové opatření č. 10/2009 - zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 20. 1. 2010.
Hospodaření obce bylo realizováno v rámci hlavní činnosti. Obec neměla v roce 2009
žádnou hospodářskou činnost.
Obec nebyla plátcem DPH.
V roce 2009 obec neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
nezastavila movitý ani nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo
půjčky, nekoupila ani neprodala cenné papíry nebo obligace.
Obec Jíloviště neměla k 31. 12. 2009 žádné fondy.
Obec Jíloviště nebyla k 31. 12. 2009 zřizovatelem žádné příspěvkové organizace ani
zakladatelem jiných organizací.
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Finanční hospodaření za rok 2009
TEXT
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmu OSVČ
Daň z příjmu FO z kap. výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za znečišťování ovzduší
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Daň z nemovitostí

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

SKUTEČNOST

1 076 000,00
1 056 000,00
86 000,00
1 486 000,00
10 000,00
2 112 000,00
500,00
0,00
400 000,00
26 000,00
16 000,00
5 000,00
13 000,00
50 000,00
410 000,00
6 746 500,00

1 076 000,00
680 000,00
86 400,00
1 150 000,00
10 000,00
2 171 400,00
0,00
2 600,00
400 000,00
26 000,00
16 000,00
6 500,00
14 430,00
50 000,00
818 000,00
6 507 330,00

1 009 201,49
669 173,66
86 350,07
1 073 281,67
3 780,00
2 165 436,24
0,00
2 527,80
399 341,33
21 376,00
9 608,00
6 360,00
14 422,00
49 870,00
817 567,10
6 328 295,36

0,00
15 200,00
0,00
15 200,00

11 656,00
15 200,00
38 162,00
65 018,00

11 656,00
15 200,00
38 162,00
65 018,00

0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
8 500,00
2 450,00
1 600,00
600,00
4 980,00
3 600,00
200 000,00
351 000,00
450,00
17 610,00
10,00

10 000,00
6 000,00
2 630,00
1 000,00
15 000,00
100 000,00
10 750,00
7 830,00
1 600,00
600,00
4 980,00
3 600,00
150 000,00
263 500,00
400,00
17 610,00
10,00

10 000,00
6 000,00
2 625,00
310,00
15 000,00
100 000,00
10 744,00
7 823,00
737,00
600,00
4 977,00
3 600,00
150 000,00
263 250,00
400,00
17 605,00
1,00

PŘIJATÉ DOTACE
NI dotace z VPS státního rozpočtu
NI dotace na státní správu
NI dotace od krajů
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Přijaté NI dary - silnice
Přijaté NI dary - kultura
Příjmy za služby - kanalizace
Příjmy za služby knihovny
Příjmy za služby - Zvonice
Příjmy za služby - kultura
Příjmy za služby pro poštu
Příjmy za služby - pohřebnictví
Příjmy za služby OÚ
Příjmy za služby PO
Pronájem pošty
Pronájem bytu
Pronájem vodovodního řadu
Pronájem kanalizačního řadu
Pronájem veřejného osvětlení
Pronájem plynovodního řadu
Pronájem pozemků
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Prodej zboží (pohledy, letecké snímky)
Věcná břemena
Pokuta za přestupek
Úhrada dobývacího prostoru
Úhrada za změnu územního plánu
Likvidace odpadů právnických osob
Pojistná náhrada - PO
Vratka platby za věcné břemeno - plynovod
Dobropis, přeplatky
Příjmy z úroků
Dividendy
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Příspěvky na plynofikaci
Příjmy z prodeje pozemků
PŘÍJMY CELKEM

500,00
0,00
0,00
350,00
187 550,00
27 000,00
0,00
0,00
2 000,00
80 000,00
5 100,00
894 300,00

14 500,00
0,00
750,00
350,00
0,00
27 000,00
7 500,00
50 800,00
6 280,00
95 000,00
17 340,00
815 030,00

14 375,00
100,00
750,00
344,00
0,00
26 990,00
7 500,00
50 792,00
6 272,42
87 647,51
17 340,00
805 782,93

55 500,00
104 000,00
159 500,00
7 815 500,00

137 000,00
104 000,00
241 000,00
7 628 378,00

137 000,00
55 110,00
192 110,00
7 391 206,29

14 000,00
40 000,00
10 000,00
200 000,00
24 000,00
0,00
120 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
3 600,00
20 000,00
16 310,00
0,00
0,00
125 000,00
180 000,00
9 600,00
210,00
100,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
3 000,00

14 600,00
40 000,00
38 000,00
1 044 000,00
14 000,00
27 600,00
120 000,00
0,00
15 200,00
1 000,00
5 000,00
65 300,00
220 000,00
1 680,00
3 600,00
20 000,00
46 310,00
53 550,00
53 770,00
60 000,00
180 000,00
9 600,00
210,00
100,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
3 000,00

14 550,00
35 475,90
15 548,00
1 042 969,10
14 000,00
25 333,00
111 454,31
0,00
15 172,50
783,00
5 000,00
52 832,00
211 112,50
1 675,00
0,00
16 306,85
45 935,00
53 550,00
53 770,00
0,00
179 042,90
9 600,00
208,00
72,00
0,00
0,00
2 800,00
1 304,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
BĚŽNÉ VÝDAJE
Psí útulek
Silnice - materiál
ostatní služby
opravy a udržování
Provoz veřej. sil. dopravy - DDHM
materiál
doprav. územní obslužnost
Silniční doprava - oprava dopravního značení
Pitná voda - DDHM
el. energie
nájemné pozemku
ostatní služby
opravy a udržování
Odpadní vody - materiál
služby telekomunikací
ostatní služby
opravy a udržování
ostatní - kanalizační řád
sankce
příspěvky na TK, likvidaci OV
Dotace na ZŠ
Knihovna - OOV
sociální poj. za zaměstnavatele
zdravotní poj. za zaměstnavatele
knihy a tisk
materiál
Zvonice - OOV
distribuce
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tisk
Kultura - divadlo, posvícení, bál
pohoštění
věcné dary
Dotace TJ
Volný čas dětí - OOV
opravy a udržování
dotace SDH, OS na činnost dětí
Bytové hospodářství - materiál
opravy a udržování
Veřejné osvětlení - DDHM
opravy a udržování
Hřbitov - materiál
ostatní služby
opravy a udržování
Plynofikace - úroky z úvěru
věcná břemena
daně a poplatky st. rozpočtu
daně a poplatky obcím
Územní plán - služby (úprava stávajícího ÚP)
Komunál. služby, obec - DDHM
materiál
evidence nemovitostí
služby, údržba
opravy a udržování
daně a poplatky
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
Komunální odpad - nájemné nádob
sběr a odvoz
Odpad právnických osob
Péče o veřejnou zeleň
Sociální výpomoc
Pečovatelská služba
Povodně - transfer obci
Požární ochrana - refundace
pojištění za zaměstnavatele
ochranné pomůcky
tisk
DDHM
materiál
vodné, stočné
plyn
elektrická energie
PHM
telekomunikační služby
pojištění
školení

45 000,00
68 500,00
6 000,00
15 000,00
90 000,00
11 200,00
0,00
24 000,00
0,00
5 000,00
6 010,00
328 990,00
0,00
10 000,00
70 000,00
250 000,00
100 000,00
0,00
0,00
150 000,00
40 000,00
30 000,00
4 000,00
335 000,00
60 000,00
3 500,00
30 000,00
16 000,00
549 000,00
26 990,00
75 000,00
17 000,00
3 000,00
0,00
10 000,00
3 500,00
20 000,00
1 000,00
20 000,00
20 000,00
2 000,00
15 500,00
15 000,00
30 000,00
12 000,00
20 000,00
5 000,00
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31 000,00
148 500,00
6 000,00
15 000,00
90 000,00
11 200,00
4 550,00
24 000,00
1 650,00
3 350,00
6 010,00
331 600,00
6 500,00
42 000,00
0,00
160 000,00
99 000,00
11 500,00
1 500,00
0,00
10 000,00
20 000,00
4 000,00
335 000,00
50 000,00
3 500,00
30 000,00
16 000,00
549 000,00
26 990,00
43 800,00
17 000,00
3 000,00
20 000,00
0,00
0,00
46 630,00
600,00
0,00
76 130,00
0,00
18 200,00
15 130,00
22 410,00
11 500,00
10 910,00
0,00

26 703,00
117 948,10
2 822,00
8 190,00
90 000,00
11 200,00
4 550,00
22 643,00
1 649,00
0,00
6 004,00
331 563,00
6 416,00
40 759,00
0,00
145 126,08
0,00
10 500,00
1 440,00
0,00
0,00
9 748,50
3 927,00
327 986,80
37 353,00
0,00
13 183,90
15 470,00
535 227,96
26 990,00
43 792,00
3 500,00
1 230,50
20 000,00
0,00
0,00
46 624,20
600,00
0,00
75 932,00
0,00
18 170,89
15 124,00
22 401,28
11 198,77
10 905,00
0,00

ostatní služby
opravy a udržování
cestovné
pohoštění
Zastupitelstvo - odměny
refundace mezd
sociál. poj. za zaměstnavatele
zdrav. poj. za zaměstnavatele
telekomunikační služby
školení
cestovné
účastnické poplatky
Volby do Evropského parlamentu - OOV
zdrav. poj. za zaměstnavatele
materiál
poštovné
pohoštění
Místní správa - platy
OOV
sociál. poj. za zaměstnavatele
zdrav. poj. za zaměstnavatele
povinné poj. zaměstnavatele
knihy, tisk
DDHM
zboží
materiál
vodné, stočné
plyn
elektrická energie
poštovné
telekomunikační služby
pojištění
nájemné
právní služby, posudky
školení
ostatní služby
opravy a udržování
programové vybavení
cestovné
pohoštění
sankce
dotace SMS
dotace SMO
dotace - přestupková komise
dotace Mníšeckému regionu
sankce jiným rozpočtům
Služby peněžních ústavů

13 000,00
30 000,00
2 000,00
1 000,00
590 000,00
5 000,00
110 000,00
54 000,00
40 000,00
10 000,00
33 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265 000,00
80 000,00
80 000,00
30 000,00
2 000,00
40 000,00
20 000,00
0,00
93 000,00
2 000,00
60 000,00
25 000,00
15 000,00
40 000,00
11 900,00
6 000,00
30 000,00
20 000,00
226 000,00
20 000,00
15 000,00
6 000,00
10 000,00
0,00
1 700,00
5 400,00
11 100,00
38 900,00
0,00
20 000,00
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13 400,00
44 000,00
0,00
1 090,00
591 500,00
3 500,00
110 000,00
54 000,00
26 000,00
5 000,00
33 000,00
2 000,00
7 680,00
630,00
966,00
1 780,00
600,00
286 700,00
85 000,00
80 000,00
30 000,00
2 000,00
30 610,00
26 000,00
22 200,00
55 800,00
2 610,00
54 000,00
26 340,00
11 440,00
30 000,00
11 900,00
0,00
0,00
20 000,00
232 000,00
10 000,00
7 600,00
6 000,00
9 760,00
94 144,00
1 700,00
5 400,00
11 100,00
38 900,00
390,00
20 000,00

13 390,40
43 867,00
0,00
1 087,00
591 490,00
0,00
109 681,00
53 227,00
25 539,99
2 703,00
22 304,00
1 470,00
7 680,00
630,00
966,00
1 780,00
600,00
286 692,00
83 244,00
71 420,00
28 892,00
1 319,00
30 607,00
22 926,90
22 200,00
55 477,46
2 602,00
53 870,79
26 333,00
7 180,00
24 863,76
11 876,00
0,00
0,00
16 841,00
230 247,00
3 539,10
7 532,70
1 855,00
3 887,00
94 143,01
1 605,00
5 325,00
11 100,00
38 900,00
386,00
15 214,00

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Platby daní a poplatků krajům, obcím …

30 000,00
0,00
5 455 010,00

30 000,00
1 000,00
6 504 420,00

9 910,00
300,00
6 022 077,15

VÝDAJE CELKEM

0,00
566 000,00
1 950 000,00
70 000,00
149 690,00
347 500,00
106 500,00
3 189 690,00
8 644 700,00

18 000,00
484 300,00
939 358,00
70 000,00
200 000,00
135 000,00
106 500,00
1 953 158,00
8 457 578,00

17 850,00
483 929,00
154 750,00
0,00
197 900,00
124 950,00
100 296,00
1 079 675,00
7 101 752,15

FINANCOVÁNÍ
Prostředky z minulých let
Splátka úvěru
FINANCOVÁNÍ CELKEM

1 429 200,00
-600 000,00
829 200,00

1 429 200,00
-600 000,00
829 200,00

310 545,86
-600 000,00
-289 454,14

PŘÍJMY
VÝDAJE
FINANCOVÁNÍ

7 815 500,00
8 644 700,00
829 200,00

7 628 378,00
8 457 578,00
829 200,00

7 391 206,29
7 101 752,15
-289 454,14

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
PD - ul. Pražská
Chodník Všenorská
Pitná voda - výměna potrubí, nový vrt
Pitná voda - bublinkovač
Dešťová, tlaková kanalizace
Územní plán
Pozemky

REKAPITULACE
PŘÍJMY
Schválený rozpočet
7 815 500,00
Upravený rozpočet
7 628 378,00
Výsledek od počátku roku
7 391 206,29 = 96,89 % k UR
K mírnému schodku došlo nenaplněním daňových příjmů.
Přijaté neinvestiční dotace:
ze všeob. pokl. správy SR – volby
11 656,00/čerpáno 11 656,00
od kraje – na požární ochranu
38 162,00/čerpáno 38 162,00
ze státního rozpočtu – na státní správu
15 200,00
VÝDAJE
Schválený rozpočet
8 644 700,00
Upravený rozpočet
8 457 578,00
Výsledek od počátku roku
7 101 752,15 = 83,97 % k UR
Výdaje byly v porovnání s upraveným rozpočtem nižší především z důvodu přeložení
realizace nového vrtu na rok 2010 a vyplacení závazku z věcných břemen pro plynofikaci až v roce
2010.
Poskytnuté příspěvky a dotace
TJ Jíloviště – údržba sportovního areálu, turistický oddíl, činnost mládežnických družstev
90 000,00/čerpáno 90 000,00
18 000,00/čerpáno 17 643,00
SDH Jíloviště – autobusová doprava na zimní pobyt na horách
Okrašlovací spolek Jíloviště – činnost s dětmi
5 000,00/čerpáno 5 000,00
FINANCOVÁNÍ
Obec hospodařila v roce 2009 s přebytkem. Na splátku úvěru ve výši 600 000,00 Kč byly použity
7

finanční prostředky z příjmů daného roku a finanční prostředky z minulých let.
Stav běžného účtu k 1. 1. 2009
Stav běžného účtu k 31. 12. 2009
Z toho: BÚ u ČSOB
BÚ u GE Money Bank
Spořící účet u GE Money Bank

4 083 623,17 Kč
3 773 077,31 Kč
400 403,87 Kč
1 009,11 Kč
3 371 664,33 Kč

Stav úvěrového účtu k 31. 12. 2008
Úvěr na plynofikaci je splatný do roku 2013.

-2 830 000,00 Kč

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2009
Číslo
řádku
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Název položky
daňové příjmy
nedaňové příjmy
přijaté dotace
dluhová základna
úroky
splátky jistin a dluhopisů
splátky leasingu
dluhová služba
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY V %

Částka
6 328 295,36
805 782,93
53 362,00
7 187 440,29
145 126,08
600 000,00
0,00
745 126,08
10,37%

Přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za r. 2009 bylo provedeno ve dnech 23. 9. 2009 a
23. 2. 2010. Zpráva o výsledku je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.
Závěr této zprávy o přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2009 zní:
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Karel Dostálek
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané 28. a 29. května,
dopadly v naší obci takto:
Počet osob, zapsaných do seznamu voličů
517
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
398
Počet odevzdaných úředních obálek
398
Počet platných hlasů
396
Volební účast
76,98 %
Strana - 4 - Věci veřejné
Strana - 6 - KSČM
Strana - 7 - Koruna Česká
Strana - 9 - ČSSD
Strana - 13 - Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Strana - 14 - STOP
Strana - 15 - TOP 09
Strana - 17 - KDU-ČSL
Strana - 18 - Pravý Blok
Strana – 19 - ČSNS
Strana - 20 - Strana zelených
Strana - 21 - Suverenita
Strana - 23 - Česká pirátská strana
Strana - 24 - Dělnická strana
Strana - 25 - Strana svobodných občanů
Strana - 26 - ODS

41
30
1
38
16
2
114
3
3
1
15
4
3
3
1
121

[3]
[5]
[4]
[6]
[2]

[7]

[1]

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám všem, kteří jste přišli volit, moc poděkovat. Potvrdili jste tradičně vysokou volební
účast v naší obci. Také Vám děkuji za to, jak jste volili. Výsledek, který vlastně kopíruje výsledek
celostátní, nám dává naději, že nové složení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
pomůže nastartovat tolik potřebné reformy v naší zemi, že snad slušnost, respekt a pokora zvítězí
nad nabubřelostí, hulvátstvím a zadlužováním.
Karel Dostálek

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010-2014 A PRVNÍ KOLO SENÁTNÍCH
VOLEB
Komunální volby do zastupitelstev obcí a volby senátní (první kolo) se budou konat v pátek
15. října 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Místem konání voleb bude tradičně volební místnost v hasičské zbrojnici, Pražská 110.
Při těchto komunálních volbách budete volit do zastupitelstva obce 9 nových členů.
Kandidátní listiny pro senátní i obecní volby tak budou muset být sestaveny a odevzdány
nejpozději do úterý 10. srpna. O tom, kteří kandidáti a které strany budou vyhovovat podmínkám
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volebního zákona a budou tak k volbám připuštěni, rozhodnou úřady do pátku 27. srpna.
Při senátních volbách budou voliči rozhodovat o obměně třetiny členů horní komory - budou
tedy volit 27 senátorů. Pokud nikoho nezvolí hned v prvém kole, vítěze vyberou ze dvou finalistů o
týden později ve druhém kole, které se bude konat 22. a 23. října. Senát má celkem 81 členů, jejichž
mandát je šestiletý. Každé dva roky se ve volbách mění třetina z nich. V senátních volbách lidé určí,
zda i v horní komoře udrží pravice většinu, kterou květnovými volbami získala ve sněmovně.
Šanci stát se nejsilnější senátorskou frakcí má ovšem ČSSD s 29 senátory; předloni vyhrála
ve 23 obvodech a letos žádný mandát neobhajuje. V opačné situaci je ODS - mandát končí 19 z 36
členům její senátorské frakce. Podobně Klub TOP 09 a Starostové bude obhajovat šest křesel z
aktuálních osmi, a to včetně místa po předsedovi TOP 09 Karlu Schwarzenbergovi, který byl v
květnových volbách zvolen mezi poslance. Lidovci a komunisté obhajují po jednom senátorském
mandátu.
Síla Senátu je mimo jiné v možnosti vetovat a vracet zákony s úpravami dolní komoře, která
ale má možnost horní komoru přehlasovat. Senát společně se sněmovnou také volí prezidenta
republiky. Bude to na počátku roku 2013, pokud se však do té doby poslanci a senátoři nedohodnou
na zavedení přímé volby hlavy státu všemi voliči, což chtějí do podzimu prosadit strany vládní
koalice. Téma způsobu vybírání prezidenta by se tak mohlo stát jedním z témat letošních senátních
voleb.
Volební období členů obecních zastupitelstev je čtyřleté. Poslední celostátní komunální
volby se konaly v roce 2006, kdy bylo do 6365 zastupitelstev zvoleno 62 426 zastupitelů. Při
komunálních volbách lidé volí i členy zastupitelstva hlavního města, kteří plní roli krajských
zastupitelů pro Prahu. Před čtyřmi lety ze stran získala nejvíce zastupitelů ODS (přes 7100) před
KDU-ČSL (zhruba 5200), ČSSD obsadila na radnicích kolem 4300 křesel, podobně i komunisté.
Většinu zastupitelských míst ale především díky menším obcím obsazují nezávislí kandidáti

Přehled základních termínů pro komunální volby, které se budou konat
v pátek a v sobotu 15. a 16. října 2010:
10. srpna do 16:00 - Termín pro podání kandidátních listin registračnímu úřadu, jímž je obecní úřad,
v případě malých obcí pověřený obecní úřad.
10. - 16. srpna - Přezkoumání přihlášek k registraci.
18. srpna - Registrační úřad do této doby vyzve k odstranění případných závad na kandidátních
listinách.
23. srpna - Termín pro odstranění závad na kandidátních listinách.
28. srpna - Rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátních listin a o případném škrtnutí kandidáta
na listině. Strana či kandidát se mohou odvolat k soudu.
25. září - Registrace odmítnutých kandidátních listin či jednotlivých kandidátů na základě
rozhodnutí soudu.
30. září - Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb.
12. - 16. října do 14:00 - Zákaz zveřejňování předvolebních a volebních průzkumů.
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12. října - Poslední termín pro dodání hlasovacích lístků voličům.
13. října - Do 14:00 je lhůta pro vzdání se či odvolání kandidatury.
15. října - První den voleb. Hlasování začíná ve 14:00 a končí ve 22:00.
16. října - Druhý den voleb. Hlasování začíná v 08:00 a končí ve 14:00 hodin. Pro oba volební dny
platí zákaz volební agitace a propagace v objektu, kde je volební místnost, a v bezprostředním
okolí.

Jak dopadly v naší obci komunální volby konané ve dnech 20. 10 – 21.
10. 2006?
Zde jsou výsledky:
Název strany

Jméno kandidáta

Volební strana č. 1 – SNK - Sportovci obce Jíloviště
1. Jan Nekola
168
4.
2. Petr Marek
70
3. Marie Hrubá
94
4. Martin Šťastný
57
5. Milan Černý
64
6. Pavel Šmíd
97
8.
7. Jan Tymich
64
Volební strana č. 2 – SNK - Hasiči obci
1. Libuše Fatková
171
2. – 3.
2. Miroslav Petřík
90
9.
3. Václav Pařízek
66
4. Miloš Kunc
46
5. Jan Kratochvíl
39
65
6. Martin Cvrček
7. Miroslav Petřík
79
8. Martin Kovařík
67
9. Martin Zima
42
Volební strana č. 3 – SNK – Sdružení pro Jíloviště
1. Jan Vorel
154
6.
2. Karel Dostálek
171
2. – 3.
3. Petr Brůna
116
7.
4. Ivana Doubková
145
5. Oldřich Šedivý
137
6. Ivo Černý
161
5.
7. Petr Veinhauer
109
8. Petr Toman
99
9.
Lucie Hastrmanová 184
1.
Volební strana č. 4 – Ladislav Ježek, NK
1. Ladislav Ježek
57
12

Počet hlasů

Pořadí

Volební strana č. 5 – Nezávislý kandidáti 2006
1. František Vaněk
69
2. Milena Zichová
23
3. Oldřich Nový
71
4. Jan Šindelář
30
5. Daniel Hudeček
36
Celkový počet voličů zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jeho dodatků
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
Volební účast

485
339
339
69,9 %

Vážení spoluobčané,
protože jsou komunální volby pro budoucnost naší obce velmi důležité, dostanou všechny
volební strany, které se jich zúčastní, možnost představit své kandidáty a hlavně volební
programy na webových stránkách a v mimořádném čísle zářijové Zvonice. Vy se pak budete moci
daleko lépe rozhodovat, koho budete volit.
Karel Dostálek

VÝLET NA MORAVU
Dne 3. 6. a 4. 6. jsem se zúčastnil výletu na Moravu do vinařské obce Višňové. Pořadatelem
této akce bylo SDH Jíloviště. Nelituji! Nejdříve jsme si prohlédli malebné městečko Telč a hlavně
prohlídka jeho krásného zámku mě uchvátila tak, že mi ani velké vedro moc nevadilo. Po této
prohlídce již naše cesta směřovala do obce Višňové, kde na nás už čekali přátelé z SDH Višňové.
Tak jak se na Moraváky patří, byli přátelští, pohostinní a veselí. Den jsme zakončili ve sklípku
„Adámkova vinařství“ a u výborného bílého vína, muziky a povídání jsme všichni strávili krásný a
dlouhý večer. Všechny běžné starosti jsem hodil za hlavu a znovu se přesvědčil, jak jsou taková
setkání v našem životě důležitá, jak dokáží povzbudit a nechat zapomenout na běžné starosti.
Rád bych proto touto cestou poděkoval všem účastníkům tohoto výletu za výbornou náladu,
za příjemně strávené chvíle a všem milým Moravákům za pohostinnost!
Karel Dostálek

NABÍDKA OD FIRMY AVE s.r.o. NA LIKVIDACI BIOLOGICKÉHO
ODPADU
Všichni zájemci o pronájem nádob na biologický odpad od firmy AVE s.r.o. mohou svůj
zájem nahlásit na OÚ Jíloviště. Chtěl bych znovu upozornit, že nádoba na biologicky rozložitelný
odpad slouží pouze pro:
- listí, trávu, seno, plevel, zbytky rostlin, ovoce a zeleninu,
- větve stromů a keřů, zbytky ovoce, čajové sáčky,
- kávovou sedlinu, skořápky z vajec.
Svoz těchto nádob se bude provádět jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek odpoledne a cenová nabídka
vypadá takto:
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Období svozu
Cena - nádoba 120 l
Cena - nádoba 240 l
Období svozu
Cena - nádoba 120 l
Cena - nádoba 240 l
Období svozu
Cena - nádoba 120 l
Cena - nádoba 240 l
Období svozu
Cena - nádoba 120 l
Cena - nádoba 240 l

6 měsíců (1. 6. - 30. 11.)
666,- Kč s DPH/rok
1110,- Kč s DPH/rok
5 měsíců (1. 7. - 30. 11.)
555,- Kč s DPH/rok
925,- Kč s DPH/rok
4 měsíce (1 .8. - 30. 11.)
444,- Kč s DPH/rok
740,- Kč s DPH/rok
3 měsíce (1. 9. - 30. 11.)
333,- Kč s DPH/rok
555,- Kč s DPH/rok

Chtěl bych také upozornit, že v letních měsících je zakázáno spalovat zahradní odpad a že
jediné místo, kam je možné jej ukládat, je kontejner na hřbitově.
Karel Dostálek

DŮM SLUŽEB, OBCHODU, č.p. 260
Znovu bych chtěl zopakovat informaci ze Zvonice č. 2/2010, že společnost GZG spol. s r.o.
vlastní objekt „Dům služeb, obchodu, č.p. 260“, jehož součástí je Restaurace U Hastrmana a že
tento objekt je na prodej a v současné době již není v provozu. Obec uvažuje o eventuální koupi
tohoto objektu z těchto důvodů:
- zachová se společenský sál pro potřeby společenských organizací a občanů obce,
- do prostor objektu se umístí OÚ, jehož stávající budova se bude muset urychleně rekonstruovat
z důvodu velké vlhkosti stěn a zatékaní střechou,
- do prostoru objektu se přemístí pošta,
- získají se místností pro práci s předškolními dětmi a mládeží,
- získá se místnost pro setkávání důchodců,
- v přízemí objektu se zřídí mateřská školka a tím se vyřeší problém maminek s tím, kam umístit
své předškolní děti,
- v prostorách objektu se zřídí ordinace pro praktického a zubního lékaře.
Obec má tyto možnosti koupě „Domu služeb, obchodu, č.p. 260“:
1. Koupí společnost GZG spol. s r.o., která je jeho majitelem.
Tato možnost je pro obec nevýhodná.
2. Koupí samotný objekt č. p. 260 spolu s pozemkem.
Tuto možnost vylučuje společnost GZG spol. s r.o.
3. Využije nabídky společnosti JF Holding a.s., která by celý objekt podle představ obce
zrekonstruovala a obec by do roku 2015 z využívaných prostor tohoto objektu platila nájem.
V roce 2016 by pak celý objekt získala za symbolickou finanční částku.
4. Objekt nebude kupovat.
Obec vyhlásila výběrové řízení na získání úvěru, půjčky na finanční krytí této případné
koupě. Ze sedmi oslovených bank se zúčastnila tohoto výběrového řízení pouze banka jediná Česká spořitelna a.s. Obec má na základě její nabídky možnost půjčit si od ní částku 12. mil. Kč, ale
za velmi přísných podmínek.
Po jednání s vedením společnosti JF Holding a.s. bylo dohodnuto, že tato společnost
předloží do 20. července nabídku, ve které uvede výši nájmu spolu s návrhem, jak by vypadala
rekonstrukce tohoto objektu. Do konce července pak proběhne mimořádné zasedání zastupitelstva
obce, na kterém zastupitelé rozhodnou, zda je některá z výše uvedených možností pro obec
přijatelná bez neúměrného zadlužení obce.
Karel Dostálek
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TLAKOVÁ KANALIZACE V LOKALITĚ NA HÁJENSKU
Vážení spoluobčané,
z důvodu, že stále v obci kolují nepravdivé informace o výstavbě tlakové kanalizace
v lokalitě Na Hájensku, rád bych Vás seznámil s těmito fakty:
1. Objednatelem a investorem investiční akce „JÍLOVIŠTĚ – HÁJENSKO, tlaková kanalizace“
byla Obec Jíloviště. Tato investiční akce řešila stavbu veřejné části tlakové splaškové kanalizace
větev A, větev A-1, větev A-2 a větev A-3 včetně veřejných částí tlakových kanalizačních přípojek k hranici pozemku k jednotlivým RD. Obec ji financovala z vlastních zdrojů, tedy bez
dotace. Na základě Mandantní smlouvy výkon technického dozoru investora na této stavbě
prováděl pan Ing. Miroslav Tajč.
2. S touto investiční akcí probíhala současně výstavba tlakových stanic jednotlivých stavebníků –
vlastníků dotčených pozemků, ke kterým byla přivedena veřejná část tlakových kanalizačních
přípojek. Projektovou dokumentaci, výkon technického dozoru a jejich kompletní výstavbu si
každý stavebník musel uhradit z vlastních finančních prostředků. Pro upřesnění, tlaková stanice
se skládá z domovní čerpací jímky, čerpadla, domovní kanalizační přípojky, která ústí do
domovní čerpací jímky a vychází z ní k hranici pozemku stavebníka a napojuje se do veřejné
kanalizační přípojky. Na vybudování tlakových stanic si mohl každý stavebník zajistit jakoukoliv stavební firmu, ale společnost VHS Benešov spol. s r.o. předložila stavebníkům nabídku za
nejpřijatelnější cenu, a proto většinu z nich vybudovala. Obec přispěla stavebníkovi příspěvkem
na plastovou jímku samonosnou, ponorné kalové čerpadlo EFRU a rozvaděč, které jsou v jeho
majetku, a proto jakékoliv opravy na nich si musí stavebník uhradit sám.
3. Zastupitelstvo obce schválilo na zasedání č. 6/2005 usnesení, ve kterém je stanovena výše příspěvku obce pro další realizace přípojek tlakové kanalizace.
Zastupitelstvo obce schvaluje výši příspěvku na realizaci přípojky tlakové kanalizace:
1.
plastová čerpací jímka samonosná
10 000,- Kč
2.
ponorné kalové čerpadlo EFRU
15 000,- Kč
3.
rozvaděč
5 000,- Kč
Vážení spoluobčané, v případě jakýchkoliv nejasností, pochybností o této investiční akci přijďte
na OÚ, kde Vám bude k této investiční akci předložena projektová dokumentace, dopisy, zápisy
zastupitelstva obce atd. Přesvědčte se, že není pravda, co jedna paní povídala!
Karel Dostálek

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Také kolem nového územního plánu kolují nepravdivé informace.
Konkrétně se jedná o dvě lokality. Jedna je mezi ulicí Průběžnou a rychlostní komunikací,
mezi okálem č.p. 142 a RD pana Vápeníka. V platném územním plánu je tato plocha vedena jako
louka, a proto nebyla na ní možná výstavba rodinných domů. Zastupitelstvo obce při projednávání
nového územního plánu ale v této lokalitě souhlasilo s výstavbou RD, a proto ji navrhlo v „Návrhu
zadání územního plánu Jíloviště“, které pak bylo schváleno usnesením č. 2b/32/2010. Jeho
zhotovitel, společnost ARCHIS – Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc., musí proto ověřit, zda je
možné provést změnu plochy louky na plochu smíšenou obytnou, tj. na plochu umožňující stavby
pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby a stavby pro bydlení. V případě, že to bude
možné a zastupitelstvo obce schválí nový územní plán, bude v této lokalitě možná výstavba RD.
Druhou lokalitou jsou Močidla. V této lokalitě však zastupitelstvo obce v „Návrhu zadání
územního plánu Jíloviště“ neodsouhlasilo změnu plochy, která je vedena v platném územním plánu
jako orná půda, na plochu smíšenou obytnou, a proto ani nový územní plán v ní neumožní výstavbu
RD.
Karel Dostálek
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Sbírka na rekonstrukci staré hasičské
zbrojnice
Vážení spoluobčané,
Obec Jíloviště vyhlásila veřejnou
sbírku
pro
občanské
sdružení
„Okrašlovací spolek obce Jíloviště“ na
rekonstrukci staré hasičské zbrojnice a její
přestavbu na kapličku.
Stará hasičská zbrojnice je nyní ve
velmi špatném stavu a její rekonstrukce je
téměř nezbytná. Okrašlovací spolek obce
Jíloviště si vytyčil jako jeden z hlavních
úkolu rekonstrukci právě historické
budovy staré hasičské zbrojnice. Stará
hasičská zbrojnice by měla být
zrekonstruována pokud možno svépomocí
prostředků
s
využitím
finančních
získaných sbírkou.
Pokud se podaří získat dostatek finančních prostředků, měla by stará hasičská zbrojnice z
roku 1882, respektive kaplička, získat pokud možno historickou podobu včetně zvonice, umístěné
nad portálem vstupních dveří. Cílem Okrašlovacího spolku je také zasvětit tuto kapličku svatému
Florianovi, patronu hasičů.

•

•

•

Sbírku je možno podpořit 3 způsoby:
Zasláním příspěvku na bankovní účet č. 2900065378/2010
(Fio, družstevní záložna). Účet je zřízen pro tento účel po
dobu konání sbírky od 19. 5. 2010 do 19. 4. 2013.
Předáním příspěvku a zapsáním se na sběrací listiny,
které jsou k dispozici u Rudolfa Kučery, tel: 723805042 nebo
Petra Sporera. Více informaci na OÚ Jíloviště.
Anonymním přispěním libovolné částky do pokladničky
na OÚ Jíloviště.
Jan Vorel
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Hasiči
Z činnosti zásahové jednotky:
19. května a 25. června 2010 svolávala hasičská siréna naše chlapce k výjezdům na dopravní
nehody na Strakonické silnici.
V horkých letních dnech, které střídají déšť, zaváží cisternou užitkovou vodu na místní
hřbitov.
31. května 2010 prošly hasičské vozy našeho sboru STK. Děkujeme všem, kteří se podíleli
na jejich přípravě.
Nově byly natřeny překážky pro požární hru dětí a mládeže PLAMEN, které náš sbor
zapůjčil na krajskou soutěž, pořádanou Okresním sdružením hasičů Praha-západ v Roztokách u
Prahy 25. – 27. června 2010.
Chlapci připravili na okresní kolo soutěže PLAMEN dvě družstva dětí, pomohli s přípravou
družstva žen a zúčastnili se okrskové, okresní a jílovišťské soutěže v požárním sportu.
Jarní časově náročné období končí, nároky na práci zásahové jednotky pokračují. V plánu je
stavba přístřešku pro techniku u požární zbrojnice.

BZKK
V sobotu 8. 5. 2010 proběhl již 22. ročník branného závodu Karla Košaře.
Letošní směr „braňáku“ z Jíloviště do Lipenců sliboval závodníkům příjemný pohyb směrem
z kopce dolů, ale opak byl pravdou. Na trase jim připravili organizátoři dosti velká převýšení terénu
a opět se „běželo“ nahoru a dolů.
Přestože týden, který závodu předcházel, byl bohatý na dešťové přeháňky a sobotní ráno v den
„braňáku“ nebylo zalité sluncem, přišlo na start již 22. ročníku BZKK 54 závodníků.
Nestává se často, že dvě dvojice získají stejný počet bodů. Letos však obsadili první místo
v kategorii mladších (18 – 39 let) Honza Fatka a Jakub Votava, kteří soutěžili za sbor hasičů
Praha 5-Lipence a Michal Petřík s Tomášem Prskavcem, reprezentující hasiče z Jíloviště. Další
nejlepší výsledky měli manželé Pavlíčkovi z Lipenců, čtvrtá nejlepší dvojice na třetí příčce Rak – Emler - byla opět z Lipenců .
Je potěšující, že ve startovní listině mladší kategorie bylo zapsáno 21 dvojic. Je to velká naděje
do budoucna, že tradice bude pokračovat.
Mezi šesti dvojicemi, ve kterých už jednomu ze závodníků bylo 40 let, si odnesli putovní pohár
vítězů dva muži: Pepa Vladyka a Karel Kobliha z Lipenců. Druhé místo obsadila dvojice Zdeněk
Čámský – Dáša Novotná z Jíloviště a na třetím se umístili manželé Krůtovi z Lipenců.
Zvláštní cenu pro nejstarší účastníky dostala smíšená dvojice Franta Holeka a Iveta Charousková z
Lipenců. Dohromady jim bylo 100 let.
Kromě hlavních „autorů“ trasy a úkolů na 8 stanovištích B. Košařové z Lipenců a J. Fatky
z Jíloviště věnovalo svůj čas zajištění závodu i dalších asi 30 hasičů i příznivců z řad občanů obou
obcí. Téměř tři hodiny stáli na kontrolních stanovištích jako rozhodčí, nebo připravovali oběd
s občerstvením apod.
Přestože hodně dvojic „kufrovalo“ a prodloužilo si trasu hledáním stanovišť , všichni se shodně
těší na příští ročník. Doufejme, že se i sv. Florián, patron hasičů, přimluví u sv. Petra za hezké
počasí bez deště a všichni se dobře pobavíme. Nejen při závodění, ale i v zábavě, která po vyhlášení
výsledků následuje.
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Okrsková soutěž Kytín - 15. 5. 2010
Na soutěž jelo náš sbor reprezentovat 14 hasičů. 5. místo získali: M. Kovařík, Michal Petřík,
T. Cígler, J. Obermajer ml., K. Neuman, Z. a T. Trkovský. Na dalším 6. místě bylo druhé družstvo
jílovišťských mužů: M. Zima, K. Špaček, Mir. Petřík ml., F. Andres ml., J. Nový, P. Matys,
R. Moureček.

Okresní soutěž Lety - 5. 6. 2010
Protože některé sbory odmítly svou účast v okresní soutěži, dostala se svým časem
dosaženým na okrskové soutěži na postupové místo i obě družstva mužů SDH Jíloviště.
Soutěž je rozšířena o běh 100 m s překážkami a štafetu 4x 100 m s překážkami. Nejnižší
počet závodníků je devět.
Naši chlapci - Karel Špaček, Mirek Petřík ml., Michal Petřík, Zdeněk Trkovský, Martin
Kovařík, Tomáš Cígler, Petr Šmíd, Pepa Nový a František Andres ml., obsadili 6. místo.

Soutěž o putovní pohár SDH Jíloviště – 19. 6. 2010
Již druhý ročník soutěže v požárním sportu mužů a žen je minulostí. Počasí přálo, přestože
postrašilo dopolední drobnou přeháňkou. Pozvání přijali hasiči z Klínce, Trnové, Mníšku a
Obořiště.
Občerstvení bylo připraveno nejen pro závodníky, ale i pro všechny, kteří přišli jako diváci.
Poprvé byly připravovány ke konzumaci vepřové kýty v nové grilovací skříni, kterou náš sbor pro
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tyto účely zakoupil. Každé družstvo mělo dva pokusy a do pořadí se hodnotil součet naměřených
časů.
A kdo si odvezl putovní poháry pro vítěze ?

Soutěž O Putovní pohár SDH Jíloviště 19. 6. 2010
umístění

muži

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klínec A
Jíloviště A
Klínec B
Obořiště
Mníšek
Jíloviště B

výsledný čas

50: 82
51: 07
53: 90
56: 28
76: 93
78: 19

ženy

výsledný čas

Jíloviště
Klínec
Obořiště
Trnová
Mníšek

68:51:00
72: 04
84: 52
110: 13
130: 06

Putovní pohár pro Jíloviště získaly: M. Kirchmanová, V. Mihálová, L. Čámská, H. Krejčová,
Š. Obermajerová, J. Krejčová a D. Pospíšilová.
Jen malá chvilka rozhodla o druhém místě našeho A družstva mužů – M. Kovařík,
Michal Petřík, J. Obermajer ml., K. Neuman, P. Krištůfek, Z.a T. Trkovský.
Poslední čestné místo připadlo našemu družstvu B – Z. Čámský, K. Špaček, J. Hudeček,
J. Nový, F. Andres ml., R. Moureček, P. Šmíd.

GRATULACE
7. června oslavila své kulaté jubileum Maruška Hrubá.
Z jejího dlouholetého členství vzpomínáme na soutěžení v družstvu žen,
vaření na horách pro děti i vytrvalou činnost v kontrolní radě.
Hodně zdraví a sil do dalších šťastných let přejí hasiči Jíloviště!

Z činnosti kolektivu mladých hasičů:
V malířské soutěži „Požární ochrana očima dětí“ získala Julča Holubová druhé místo.

II. kolo hry PLAMEN – Masečín, sobota 22. 5. 2010
Nejpříhodnějším označením letošního závodu mladých hasičů je: dlouhý.
Ještě nikdy jsme se nevrátili ze závěru celoroční činnosti tak pozdě.
9 družstev starších dětí ( 11 – 15 let), 8 družstev v mladší kategorii (6-11 let) a 2 družstva
přípravky (předškolních dětí) přijelo z celého okresu Praha-západ na hřiště v Masečíně. Bylo
podmračené počasí a dokonce se i chvilku přehnala krátká přeháňka. Říká se však, že jedenáctá
v počasí rozhoduje, a tak tomu bylo i v sobotu. Vysvitlo sluníčko a odpoledne už bylo docela
úmorné teplo.
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Děti začaly soutěžit ve štafetách a útoku CTIF. Naši mladší zahájili útokem CTIF. Je složitý
na nácvik a náročný na provedení. Nejtěžším úkolem je po celou dobu mlčet. Také jsme zde
„získali“ nejvyšší počet trestných bodů. Nebylo nám nic platné, že hlavním rozhodčím této
disciplíny byl Radek Moureček z Jíloviště. Pak bylo volno na štafetě dvojic – hydrantu. To jsme se
naučili dobře. Na štafetě 400 m, které říkáme „devítka“, protože má 9 úseků a běží ji devět
závodníků, jsme také moc nechybovali. Poslední disciplínou před závěrečnými požárními útoky na
vodu byla štafeta 4x60 m. I tu uměly děti dobře. Během přesunů mezi vyznačenými drahami jsme
se potkávali s našimi staršími a sdělovali si zkušenosti i rady a předávali potřebné nářadí.
Delší přestávku, kterou potřebovali pořadatelé k odklizení překážek a přípravě plochy pro
požární útoky na vodu, využily děti k občerstvení nebo odpočinku. Čekání bylo pro všechny velmi
dlouhé.
Los nám určil na startovní listině poslední místo mezi mladšími družstvy a předposlední ve
starších. Nejprve předvedly svou práci malé děti z přípravek. Byly i takové co s pláčem utekly od
rámusícího stroje, ale většina si poradila se sacím košem i hadicemi a rozdělovačem.
Pak startovaly starší děti. Pořadí se pomíchalo a naši, někde uprostřed startovního pole, byli
od svého provedení útoku nejrychlejší 30:05 vt. Překonali je až mladí hasiči ze Sloupu časem 25:52
vt. SDH Sloup získal celkové prvenství v soutěži v obou kategoriích. (Na krajském kole
v Roztokách u Prahy se umístil na pěkném čtvrtém místě).
„Sedm statečných“ z našeho mladšího družstva (požární útok na vodu provádí 7 hasičů) se
postavilo na start opravdu až na závěr celé soutěže. Jejich čas 38:2 vt. zařadil jejich útok mezi ty
lepší a vydařené pokusy.
A nastalo nekonečné čekání na konečné výsledky. Dozvěděli jsme se během něho, že
postupujeme na mistrovství světa v ledním hokeji do finále. Dvakrát jsme procházeli na vyzvání
pořadatelů areál a uklízeli odpadky. A konečně jsme se po 17 hodině dočkali.
Naši mladší jsou čtvrtí, starší vybojovali 2. místo. Od starosty OSH ČMS okresu Prahazápad Z. Mlejnského a hlavního rozhodčího soutěže M. Petříka, starosty našeho sboru, dostali
medaile i pohár. Gratulujeme!
S dětskou soutěží se tak rozloučili medailovým místem Denisa Pospíšilová a Fanda Andres.
Počítáme však s oběma v soutěžích dospělých. Ať se vám dále daří!
Spolu s nimi soutěžili ve starší kategorii Síma a Milan Černých, Lukáš Hudeček,
Áda Kratochvílová, Jana Krejčová, Dominik Rybár, Áda Šedivá a Natalie Tymichová.
V družstvu mladších reprezentovali SDH Jíloviště: Hanka Černá, Radek a Julča Holubovi,
Kuba Rába, Verča Rybárová, Tomáš Senft, Martin Šmíd, Eva a Honzík Veinhauerovi a Anetka
Verbeščuková. S dětmi pomohla a obětavě trávila celý den v Masečíně i I. Veinhauerová. Vedoucí
mládeže Michal Petřík a Hanka Krejčová pozvali děti na zmrzlinový pohár. To byla dobrota.
Pepa Nový, kromě mávání praporkem na „hydrantu“ fotil a na stanovištích byli i další rozhodčí od
nás: J. Balcárek a V. Mihálová. Avií odvezl nářadí P. Obermajer ml., zdrav. službu zajišťoval
Mir. Petřík ml.
Děkujeme všem, kteří pomohli při nácviku nebo přijeli děti podpořit do Masečína.
Dětem přejeme hezké prázdniny. Odpočiňte si!
V říjnu nás čeká podzimní kolo dalšího ročníku hry PLAMEN.
Zveme děti z Jíloviště, které mají chuť se k nám přidat - přijďte mezi nás! Přihlaste se
u Michala Petříka, vedoucího mládeže, nebo u J. Petříkové a L. Fatkové. Uvítáme i rodiče, kteří by
byli ochotni pomáhat s nácvikem na soutěže. Začínáme podzimním kolem v říjnu – branný závod a končíme na jaře (v květnu nebo červnu) jarním kolem s požárními disciplínami. Během celého
ročníku, který je časově shodný se školním rokem, plníme další podmínky celostátní hry PLAMEN.
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Hasičské slavnosti v Litoměřicích
Fotoreportáž ze slavnostního průvodu, kde jsme reprezentovali náš sbor i obec, a z ukázek
historie i současné techniky.

Za SDH Jíloviště L. Fatková

21

Sportovní dětské odpoledne
připravili osvědčení nadšenci z TJ Jíloviště na fotbalovém a tréninkovém hřišti v sobotu 5. 6.
2010. Věcnými dary přispěla Obec Jíloviště a s ukázkou techniky přijeli na závěr hasiči.
Děti již tradičně měřily své síly v několika věkových skupinách na různých disciplínách.
Menší děvčátka a chlapci, kterých bylo více, běželi trať, dlouhou 30m, dříve narozené děti musely
uběhnout 60m. U hodu tenisákem a na plechovky se jen přizpůsobovala vzdálenost. Skok v pytli a
běžecký slalom mezi metami byl pro všechny stejný. Starší děti měly ještě střelbu ze vzduchovky a
hod granátem.
V nejmladší skupině 2 -3 letých dětí stoupl na stupeň vítězů Míša Stefanov (2007), v další
skupině Natálka Hrubá (2005) a také Kely Nídrlová (2003).
Od vyšších ročníků byli zvlášť chlapci a děvčata. Další vítězové - Martin Šmíd (2001),
Veronika Hmelárová (2001), Veronika Rybárová (1999) a Lukáš Hudeček (1996).
Byl první teplý slunečný den po období dešťů a pořadatelé nestíhali doplňovat na mísy
červený šťavnatý meloun, kterým se děti osvěžovaly.
Všem se vydařený den líbil a těší se na příští rok. Pořadatelští nadšenci, v y d r ž t e !!!
Fatková

Fotografie z turistického tábora

Jan Vorel
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Změny ve všenorských školách
Od 1. července 2010 dochází ve Všenorech ke splynutí mateřské a základní školy. Tím se
také mění vedení obou škol, protože novou instituci s názvem Základní škola a Mateřská škola
Všenory bude zastřešovat jeden ředitel. Na základní škole po třinácti letech post ředitelky opouští
paní Mgr. Hana Brožová a v mateřské škole se změna dotkne paní Bc. Marty Sklenářové, která ale i
nadále mateřskou školu prakticky povede za spolupráce s novou ředitelkou. Na jejich místo
nastupuje vítězka konkurzu - paní Mgr. Renáta Bartoníčková.
Pro žáky i jejich rodiče je nejdůležitější informací to, že se jedná o akt převážně
administrativní a v běžném chodu školy se nic nemění.
Nová ředitelka si přináší bohaté pedagogické i manažerské zkušenosti a kontakty ze svého
působení ve funkci zástupkyně ředitele dobřichovické základní školy a organizování mimoškolní
výchovy. Věříme, že budou novým impulsem k úspěšnému rozvoji školy v naší obci.

Informace
Vítání nových občánků a žáků prvních tříd připravuje Obec
Jíloviště na sobotu 11. září 2010 od 15:30 hodin v hasičské
zbrojnici v Jílovišti.
Srdečně zveme i děti, které v obci žijí, ale nemají zde trvalý
pobyt. Tuto skutečnost je potřeba nahlásit na obecní úřad paní
M.
Šedivé do konce července 2010.

23

Děti, přejeme vám krásné prožití prázdnin.
Kdyby pršelo, pobavte se.
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