
 

 

 

 

 

 

 

 

                           6                                            

 
V sobotu 27. října 2012 nepřekvapil první letošní sníh jen silničáře. Mnohým zahrádkářům pokryla bílá 
„peřina“ červená jablíčka na stromech a i naši fotbalisté museli odložit důležitý mistrovský zápas se 
soupeřem TJ Polepy o vedení v tabulce 1. A třídy, skupiny B, až na konec podzimního kola. 
Jaká asi letošní zima bude, když o sobě dala vědět tak brzy?  

Přečtete si ve Zvonici. 
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SLOVO STAROSTY 

Vážení spoluobčané, 
 
Zvonice č. 6 je Zvonicí vánoční, a proto bych Vám všem chtěl na její úvod popřát jménem ZO Jíloviště, 
OÚ Jíloviště, zástupkyně starosty a také jménem svým, krásné a klidné vánoční svátky, hodně štěstí a 
hlavně zdraví v roce 2013. 

 
Dne 12. a 13. října proběhlo v naší obci místní referendum k otázce: 

„Požadujete, aby orgány obce Jíloviště učinily v samostatné působnosti veškeré možné kroky k tomu, 
aby bylo zabráněno jakékoliv výstavbě na všech dosud nestavebních pozemcích v lokalitě Na 
Močidlech (a to zejména na východ, jihovýchod a jih od ulice Na Močidlech na pozemcích KN p.č. 
307/21, p.č. 327, p.č. 332/1, p.č. 342, p.č. 352/1, p.č. 352/3, p.č. 357/5 a na pozemcích p.č. 281/1, p.č. 
290, p.č. 291, p.č. 296, p.č. 316/1, p.č. 316/2, p.č. 328, p.č. 333, p.č. 345 vedených ve zjednodušené 
evidenci, vše k. ú. Jíloviště), a zejména, aby zastupitelstvo obce Jíloviště neschválilo návrh nového 
územního plánu v podobě, jež umožní jakoukoliv výstavbu na těchto nestavebních pozemcích 
v lokalitě Na Močidlech?“, 
 
s tímto výsledkem: 

Celkový počet oprávněných osob zapsaných v obci (místní část) ve výpisech ze seznamu 

oprávněných osob 

518 

Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky 389 

Celkový počet odevzdaných obálek 389 

Celkový počet platných hlasů 378 

Celkový počet platných hlasů pro odpověď „ANO“ 287 

Celkový počet platných hlasů pro odpověď „NE“ 91 

Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku a zdržely se 

tak hlasování 

0 
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Celkový počet platných hlasů pro odpověď „ANO“ byl 287 a to odpovídá 73 % z celkového počtu 
oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky.  
Jde tedy o jednoznačný výsledek referenda, který znamená, že v „Návrhu územního plánu obce Jíloviště“ 
plocha Z8, která měla umožnit výstavbu 7 rodinných domů v lokalitě Na Močidlech, musí být zrušena. 
Zastupitelstvo obce Jíloviště proto na zasedání č. 20/2012 schválilo „Dohodu o zrušení smluv“, které byly 
uzavřeny mezi stranami dohody - Obcí Jíloviště a společností La Sabana, a.s. Jedná se o zrušení „Kupní 
smlouvy“, „Darovací smlouvy“, „Smlouvy o nájmu nemovitosti“, „Plánovací smlouvy“ a „Zástavní 
smlouvy“. Důležité je to, že tímto krokem obci nevznikne žádná finanční újma, tedy obec to nebude stát 
ani jednu korunu. 

Výsledkem referenda také je, že obec nedostane finanční dar ve výši 12,5 mil. Kč, dále 2,5 mil. Kč za 
prodej objektu č.p. 81, ve kterém sídlí OÚ Jíloviště, Česká pošta, obecní knihovna a za 5 mil. Kč nebudou 
opraveny některé obecní komunikace a to vše od společnosti La Sabana, a.s. 
Pro mne výsledek referenda znamená to, že za vším, co se dělo kolem výstavby 7 rodinných domů 
v lokalitě Na Močidlech, dělám velkou a silnou tlustou čáru. Nebudu se již dále vyjadřovat k článkům 
uveřejněným v OBČASNÍKU č. 1, 2 atd. Věřím, že se situace v obci uklidní a že se společnými silami 
pokusíme, aby se obec i přes nižší daňové příjmy v roce 2013 dále rozvíjela ku prospěchu nás všech -
obyvatel obce Jíloviště. 
Vám všem, kteří jste se referenda zúčastnili, děkuji! 

Karel Dostálek 
Poděkování 
Ke dni 8. 11. 2012 zastupitel obce Jíloviště, pan JUDr. J. Nekola, rezignoval na svůj mandát. 
Zastupitelstvo obce zaslalo mým jménem panu JUDr. J. Nekolovi poděkování za jeho práci, kterou jako 
zastupitel pro obec vykonal. 
 
Vážený pane doktore, 
Vaše rozhodnutí rezignovat na mandát člena zastupitelstva obce Jíloviště ke dni 8. 11. 2012 
respektujeme, ale myslíme si, že je to pro obec velká škoda. Z důvodu, že Vaše rozhodnutí je již 
nevratné, tak mně dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva obce Jíloviště i jménem svým 
poděkoval za práci, kterou jste jako zastupitel obce Jíloviště od roku 2006 pro obec Jíloviště vykonal. 
Děkujeme Vám za ni a přejeme Vám v pracovním i osobním životě hodně úspěchů a spokojenosti. 

Karel Dostálek 
Starosta 

Z RADNICE 

Výsledek voleb do zastupitelstva Středočeského kraje 
Volební účast ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje v porovnání s celostátním průměrem 
byla jako každé volby v naší obci vysoká, 58, 19 %. Děkuji Vám za ni! 
 
Nejvíce hlasů jste dali: 

1. TOP + STAN    26,02 % 
2. ODS   21,23 % 
3. KSČM   10,95 % 
4. ČSSD   10,27 % 
5. Piráti     4,45 % 
6. SZ     4,1 % atd. 

 
Karel Dostálek 
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Cena vodného a stočného v roce 2013 
Zastupitelstvo  obce  Jíloviště  na  zasedání  č. 20/2012  schválilo  pro  rok  2013  cenu  vodného  ve  výši  
43,36 Kč,  cenu  stočného  32,55 Kč,  včetně  předpokládaného 15% DPH  a ročního  nájemného  ve výši  
650 tis. Kč od společnosti VAK Beroun, a.s., za provozování vodovodu a kanalizace v naší obci. Celková 
cena za vodné a stočné v roce 2013 bude 75,91 Kč včetně DPH. Pro srovnání v roce 2012 byla cena 
vodného ve výši 40,70 Kč a cena stočného 30,75 Kč, ale včetně 14% DPH a stejného ročního nájemného 
ve výši 650 tis. Kč. Celková cena vodného a stočného byla v roce 2012 71,45 Kč včetně DPH. Nájemné 
v roce 2013 by mělo pokrýt náklady na nutné investice do vodovodní a kanalizační sítě v obci a tím 
zajistit zvýšenou kvalitu dodávané vody do vodovodní sítě, její množství a také zkrácení času nalezení 
poruch na ní.  
 

Předběžný plán investic v roce 2013 

 

Lokalita Popis Odhad ceny bez DPH Termín 

Úpravna vody 

Jíloviště 

Částečná stavební rekonstrukce (stropy, 

omítka, atd.) z důvodu, že se jedná o 

zařízení na výrobu pitné vody, a proto je 

nutné dbát na úroveň zdravotního 

zabezpečení 

50 000,- Kč 2013 

Úpravna vody 

Jíloviště 

Montáž druhého nového čerpadla na výtlak 

z úpravny (nutná rezerva) 

80 000,- Kč 2013 

Výtlačný a 

zásobní 

vodovodní řad 

Instalace vzdušníků na oba vodovodní řady 50 000,- Kč 2013 

Vodojem Jíloviště Stavební opravy stropů – zateplení a omítky 

(nevyhovující stav) 

100 000,- Kč 2013 

Vodojem Jíloviště Kapacita vodojemu je do spotřebiště malá. 

Je nutné vybudovat minimálně ještě jednu 

akumulační komoru a tím zvětšit vodojem  

Zadat projektovou 

dokumentaci 

? 

Ochranná pásma 

zdrojů vody 

Opravy oplocení a vykácení stromů, u 

kterých hrozí vyvrácení a poničení zdrojů a 

jejich oplocení  

Dle možnosti obce ? 

Telemetrie Centrální přenosy do dispečinku 

provozovatele, modernizace automatiky a 

zabezpečení objektů 

250 000,- Kč ? 

Zdroje vody 

Jeptiška a U Ruky 

Výměna čerpadel – postupná náhrada a 

modernizace (4 x) 

Za 1 ks cca 30 000,- Kč 2013 

Vodovodní síť 

Jíloviště 

Navrhnout a osadit úseková šoupata na síti 

(cca 4 x) pro potřebu odstávek 

Za 1 ks cca 50 000,- Kč 2013 

Kanalizační síť 

Jíloviště 

Lokalizovat a odstranit nátok balastních vod 

do kanalizace 

Dle rozsahu 2013 

ČOV Jíloviště Dokončit terénní úpravy ve spodní části 

ČOV a zprovoznit odběrné místo pro odvoz 

kalů 

Dle možnosti obce ? 
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Důležité oznámení 
Obec Jíloviště vyhlašuje na základě „Oznámení“ Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Praha–západ, že v katastrálním území Jíloviště bude zahájena obnova katastrálního operátu 
přepracováním souboru geodetických informací („SGI“) do digitální podoby („obnova katastrálního 
operátu“). Toto „Oznámení“ je vyvěšeno na úřední desce. 
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1. Nedílnou součástí obnovy katastrálního operátu je jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí, při 
kterém vlastníci nemovitosti mohou vznést námitky vůči změnám údajů katastru nemovitostí.  

2. Obnově katastrálního operátu předchází v souladu s ustanovením § 7 katastrálního zákona 
částečná  revize  katastru  nemovitostí  (dále jen „revize“). Revize  bude probíhat přibližně od    
1. 11. 2012 do 30. 3. 2013. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav 
předmětů katastru podle ustanovení § 63 odst. 3 písm. a) katastrální vyhlášky. 

3. V souvislosti s obnovou katastrálního operátu byla na základě § 50, odst. 4, písm. i) provedena 
revize místního a pomístního názvosloví, které katastr nemovitostí obsahuje podle § 3 písm. e) 
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Karel Dostálek 
 
 

První přímá volba prezidenta České republiky - leden 2013  
Dne 1. 10. 2012 oznámil předseda Senátu, pan Milan Štěch, termín konání volby prezidenta České 
republiky. Volbu prezidenta již nebudou provádět poslanci a senátoři, ale hlasovat budou všichni plnoletí 
a svéprávní občané naší republiky.  
Termín volby prezidenta byl stanoven na pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013. 
V případě, že do druhého volebního kola postoupí více kandidátů, což je velice pravděpodobné, bude se 
druhé kolo volby prezidenta konat 25. a 26. ledna. 2013. 
Místem konání voleb v naší obci bude hasičská zbrojnice, Pražská 110  

• v pátek 11. ledna 2013 od 14:00 h do 22:00 h 

• v sobotu 12. ledna 2013 od 8:00 h do 14:00 h.  
Libuše Fatková 

ZE ZASTUPITELSTVA 

Ze zápisu zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 20/2012 ze dne 25. 10. 2012. 
Přítomno 7 zastupitelů, 11 občanů. 
 
ZO projednalo a schválilo: 

� Rozpočtové opatření č. 8/2012, které se týkalo úpravy v příjmech a výdajích v kapitole Místní 
správa, a to prodeje budovy OÚ a položky za opravu kanalizační domovní přípojky v kapitole 
příjmů. Jedná se o opravu kanalizační vpusti před okálem č.p. 142, která se opakovaně ucpávala a 
obec z tohoto důvodu musela po každých třech měsících zajistit a hradit její čištěni. Práce 
provedené na pozemku majitele výše uvedené nemovitosti jsou vyčísleny na finanční částku  
19 135,- Kč. Tato finanční částka bude uhrazena majitelem této nemovitosti. 

� Cenu vodného za 1 m³ vč. DPH ve výši 43,36 Kč a cenu stočného za 1m³ vč. DPH ve výši 32,55 Kč. 
Celková cena vodného a stočného vč. DPH bude v roce 2013 ve výši 75,91 Kč. 

� Dohodu o zrušení smluv, které byly uzavřeny mezi stranami dohody obcí Jíloviště a společností  
La Sabana, a.s. Jedná se o zrušení „Kupní smlouvy“, „Darovací smlouvy“, „Smlouvy o nájmu 
nemovitosti“, „Plánovací smlouvy“ a „Zástavní smlouvy“.   

Informace: 
� Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval o dílčím přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 

2012, které provedl Odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne  
11. října 2012 na OÚ v Jílovišti. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
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� Dále informoval o točně autobusů veřejné dopravy na odstavné ploše u komunikace směrem na 
Všenory. Na základě probíhajících jednání o přemístění stání autobusu ze středu obce se jeví jako 
nejpřijatelnější řešení umístění točny autobusů za obcí směrem na Všenory. Důvodem této 
změny je, že majitel objektu Hubertus nechce, aby autobusy veřejné dopravy stály ve středu 
obce u plotu bývalého hotelu Hubertus, protože se domnívá, že díky těmto autobusům dochází 
k jeho poškozování. Soudní cestou pak chce vymáhat finanční úhradu za toto poškození na 
provozovateli autobusové dopravy v obci, panu M. Uhrovi. 
V diskusi se občané ptali na způsob financování, majetkoprávní poměry, nutnost zvýšeného 
počtu spojů, a to hlavně v sobotu a v neděli, zařazení kloubových autobusů a bezpečnost silniční 
dopravy na Všenorské ulici. Mgr. I. Černý doporučil zjistit, zda tento záměr nemusí být 
zapracován do „Návrhu územního plánu Jíloviště“. 
Starosta Ing. K. Dostálek odpověděl, že mezi lokalitou u křižovatky na Trnovou a směrem na 
Všenory se přiklání správce Lesů Jíloviště spíše k točně na Všenorské. Předběžný odhad 
finančních nákladů na její realizaci je cca 1,5 mil. korun a není pravděpodobné, že by někdo 
s touto investicí pomohl.  Neurčitý příspěvek přislíbila na zasedání ZO č. 19/2012 společnost 
Rephana, a. s., v zastoupení pana Ing. Chaloupky, který se tohoto zasedání osobně zúčastnil. 
Finanční příspěvky z kraje ani z Ropidu nemůže obec očekávat. Pokud bude vyhlášen dotační 
titul, o který bychom mohli zažádat, určitě to obec udělá. Náklady na autobusovou dopravu jsou 
rozpočítávány na všechny obce, které ji využívají. Majetkoprávní poměry se upravují při územním 
rozhodnutí. Jízdní řády MHD navrhuje společnost ROPID na základě nejen požadavků obcí, ale i 
statistik o využití spojů.  Navrhovaná místa pro odstavné stání autobusů jsou konzultována s 
příslušným odborem Měst. úřadu v Černošicích a Policií ČR.  

� S. Baudyš informoval o aktualizaci bodů kontrolní činnosti, vzhledem k výsledkům místního 
referenda. Oznámení o kontrolní činnosti bude předloženo na zasedání č.21/2012. 

 
Dotazy občanů: 

� H. Cvrčková chtěla vědět, kolik stálo obec místní referendum. Po odpovědi starosty obce 
 Ing. K. Dostálka, že konečná částka není zatím vyčíslena, ale odhad je cca do 6 000,- Kč, navrhla, 
aby se občané tímto způsobem vyjadřovali častěji. 

� J. Malý měl dotaz na sjezd ze Všenorské. 
Starosta obce Ing. K. Dostálek sdělil, že již před lety byla investorem této investiční akce (ŘSD) 
vybrána firma k její realizaci, ale nakonec se od realizace a financování (cca 15 mil. korun) tohoto 
záměru upustilo. V současné době je již na tento záměr neplatné stavební povolení a na jeho 
realizaci nemá obec finanční prostředky. Nadějí zůstává plánovaná výstavba v Líšnici a Řitce, jejíž 
součástí by byl sjezd pro tuto zastavěnou lokalitu. Zda k této výstavbě dojde je závislé na realizaci 
vodovodního přivaděče pitné vody z Baní, ale na její realizaci je zase vázáno získání dotace. 
Finanční náklady na vybudování přivaděče vody jsou ve výši 240 mil. Kč. Z poslední schůzky obcí 
sdružených ve VOKu, která se uskutečnila dne 23. 10. 2012, není ještě jasné, zda tato dotace 
bude na tento záměr přidělena. Ve stejném dotačním titulu je 40 žádostí. O dodatečné zapojení 
do projektu mají nově zájem i obce Trnová a Klínec.  

� E. Obermajerová měla dotaz na poplatky za popelnice. 
Starosta obce Ing. K. Dostálek odpověděl, že do konce roku bude schválena nová Obecně závazná 
vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013, do které bude zapracováno 
novelizované znění zákona o místních poplatcích „za odpad“. Tento zákon umožňuje obcím 
poplatek navýšit. Současně prezentoval fotografie s nepořádkem kolem kontejnerů na směsný 
odpad pro chataře u trafostanice v ulici Lesní a vyslovil záměr obce navýšit počet kontejnerů na 
tříděný odpad (papír, plast). Vyzval přítomné občany k návrhům na jejich umístění. 
Zatím bylo navrženo jediné stanoviště a to v ulici Lipová (u zdi č.p. 57, proti horní lípě). 

Libuše Fatková 
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CO SE DĚJE V OBCI 

„Kašpárek a princezna“ - divadlo nejen pro děti 
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Tradiční rozsvěcení vánočního stromu 
V neděli 16. 12. 2012 proběhne v prostoru před hasičskou zbrojnicí tradiční rozsvěcení vánočního 
stromu. Podobně jako vloni bude při té příležitosti rovněž dobročinný bazárek perníčků, šperků a 
výrobků s vánoční tématikou. Vybrané finanční prostředky půjdou jako každý rok na účet Okrašlovacího 
spolku Jíloviště a budou využity  na plánovanou rekonstrukci staré hasičské zbrojnice.   
Dobročinný bazárek otevře v 15:00, vánoční strom se rozsvítí v 17:00. 

Iva Stefanová 

Přijde k Vám Mikuláš? 
Vážení smrtelníci, opět se nám přiblížil 5. prosinec. Je proto velmi pravděpodobné, že Vás navštíví 
Mikuláš a s ním i čert s andělem.  
Podle svého svědomí si každý vybere postavu, s níž se setká. Možná budete překvapeni? ... ... … a 
přestaňte se bát. 

+420 724 564 306       +420 720 392 145 
 

Divadlo V kufru zaujalo své malé diváky 
V sobotu 17. listopadu 2012 se sešlo v klubovně hasičské zbrojnice Jíloviště 25 dětských diváků s rodiči. 
Divadlo V kufru uvedlo hru „Kašpárek a princezna“. Malí diváci se velmi bavili, zejména momenty, kdy je 
herci vtáhli do děje, měly velký úspěch. Drobné úsměvy byly k vidění i na tvářích přítomných rodičů. 
Divadelní představení zorganizovalo pro naše nejmenší Klubíčko Okrašlovacího spolku Jíloviště s finanční 
podporou Obecního úřadu Jíloviště. Za půjčení klubovny děkujeme SDH Jíloviště. 

Iva Stefanová 

František Smolík ve vzpomínkách – Pamětníci, ozvěte se! 

Dotazem a velkou prosbou o pomoc se na obec obrátila režisérka Radka Lokajová. Připravuje natáčení 
televizního dokumentu o herci Františku Smolíkovi, který měl svého času v Jílovišti chatu. Ráda by 
věděla, zda tato chata ještě existuje a zda by byla šance natočit její exteriér, popř. je-li známo, kam pan 
Smolík, popř. jeho žena v Jílovišti a okolí chodívali. Pokud žije pamětník, který je znal (třeba ze 
sousedství), jeho vzpomínky by také velmi pomohly a byly by cenné. Jakákoliv stopa po něm může být 
pro dokument velmi přínosná. Pamětníci, přihlaste se na obecním úřadu! 

Fatková 

 
„Víčkománie“ 

Ráda bych prostřednictvím ZVONICE poděkovala všem, kteří se s námi zapojili do 
„víčkománie“. Zatím se do Holešova poslalo pro nemocnou holčičku 15,5 kg víček, to je 
asi 9 300 kusů. „Úžasné!“  Připomínám: Sbíráme do dubna 2013. 

Jaroslava Kuncová, Pošta Jíloviště 

Předsilvestrovský ohňostroj 
v neděli 30. prosince 2012 
u fotbalového hřiště v Jílovišti. 
Začátek v 18:00 hodin. 

Srdečně zve obec Jíloviště a hasiči Jíloviště. 
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Rozloučení – poděkování – vzpomínka 

V pondělí 5. listopadu 2012 se mnoho našich občanů přišlo rozloučit do obřadní 
smuteční síně v Motole s panem Bedřichem Kovaříkem. 
Rodina děkuje za projevy účasti i květinové dary. 

Béďa zanechal čitelnou stopu v životě naší obce.  Byl jílovišťským rodákem. Od narození žil v domku  
Na Zvonici a okolní lesy ho poznamenaly láskou k přírodě a myslivosti, která mu vydržela celý život.  
Po škole krátce pracoval ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a po vojně nastoupil jako řidič 
u Okresní správy silnic, kde pracoval až do důchodu. 
Patřil ke generaci, která budovala na Jílovišti např. fotbalové hřiště, ale i hasičskou zbrojnici. V letech 
1990 – 1994 byl zvolen občany do dvanáctičlenného zastupitelstva obce a setrval i v dalším volebním 
období, kdy bylo voleno 9 zastupitelů.  
Důstojně se s ním rozloučilo Myslivecké sdružení Svrkyně - Velké Přílepy, jehož byl členem. V jeho 
soutěžních družstvech jezdil na závody ve střelbě na asfaltové holuby, což ho těšilo víc než střílení zvěře, 
přestože získal i dva certifikáty „Krále honu“. 
Své poděkování za práci pro sbor vyjádřili přítomností v modrých uniformách i hasiči. Členem  
SDH Jíloviště byl od roku 1962.   
V lednu 2013 by se dožil 74 let. Jeho osobitou postavu, mluvu i povahu nezapomene nikdo, kdo ho znal. 
 
Věnujme vzpomínku i dalším občanům, se kterými jsme se v letošním roce navždy rozloučili: 
Jaroslav Vaněček    z Baxovy ulice   říjen 
Alice Štálová     z Hájenska   květen 
Miroslav Bažant    ze Zenklovy ulice duben 
Václav Häusler    z Pražské ulice  březen 
Jaroslav Marek    z Hájenska   leden 

Fatková 
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Domov pro seniory Borová 
Koncem října jsem byla Klubem klíneckých důchodců pozvána využít 
nabídky  na prohlídku Domova pro seniory v Trnové. 
Vystoupila jsem z autobusu na zastávce Trnová – škola  a byla 
ohromena výsledkem změn, kterými  celý areál po dobu své stavby, 
tj. asi 4 roky, procházel. Úhledná budova umístěná v nádherném 
parku  předesílá vzhledem  svůj účel. 
Vstříc mi vyšla mladá paní ředitelka, Ing. Jiřina Řezanková, a uvedla 
mne do prostor budoucí kavárny, kde jsem několik minut čekání na 
„klinecké“ využila seznámením s knižními tituly, vystavenými v 
poličkách.  

Prohlídka začala v části budovy označené „A“.  Kromě zmíněné kavárny, která by měla zahájit provoz již 
1. 11. 2012,  je zde  připravena také  provozovna kadeřnictví. Obě zařízení  budou sloužit i pro veřejnost. 
Pro soběstačné obyvatele jsou zde byty vybavené sociálním zařízením.  Je tu i místnost denního 
stacionáře. 
V přízemí je umístěna jídelna, kuchyň, prádelna, kinosál a klubové místnosti, jsou zde prostory pro 
vodoléčbu, masáže apod., které bude moci využívat i širší veřejnost.  Některé provozy již  také od 
listopadu.   
Vpravo od hlavního vchodu je budova „B“. Tady je počítáno i s imobilními obyvateli. Zajímavým 
vybavením, které je ohleduplné k potřebám ležícího, jsou ledničky umístěné v každém nočním  stolku. 
Nechybí ani byty pro manžele s kuchyňským koutem a terasou. Zde se k naší skupince připojila i 
Dis. Barbara Kovačková, jednatelka společnosti Rainbow productions s r.o., která je zřizovatelem 
zařízení.  Pokud budou všichni zaměstnanci domova  tak milí a vstřícní jako obě naše průvodkyně, 
nemusí se toto zařízení  bát o svou budoucnost. 
Domov pro seniory Borová je apartmánový bezbariérový  komplex, který může poskytnout ubytování 
pro 65 obyvatel. Jeho cílem je nabídnout ubytovací a pobytové služby, včetně zdravotního dohledu,  pro 
ty občany, kteří ztratili schopnost zajistit si  sami  nebo s pomocí rodiny  základní životní potřeby. 
Cílovými skupinami mohou být nejen senioři, ale i  osoby po úrazech nebo náročných operacích  
od 18 let). 
Domov Borová bude navštěvovat i terapeutka, paní Romana Fajmanová, která se věnuje přes pět let 
odborné Canesterapii se svým čtyřnohým přítelem Chunkym. S tím souvisí i informace, že jako druhé 

zařízení tohoto typu v ČR, umožní Domov svým obyvatelům vzít si 
sebou domácího mazlíčka – psa, kočku, rybičky apod. Toto povolení 
je však podmíněno předchozí domluvou, komplexním veterinárním 
vyšetřením a zkušební dobou. 
Příjemné světlé barvy interiéru budovy a útulná  prostornost jsou 
výsledkem práce známé architektky Anny Lacové (spolupracuje i v 
TV pořadu, Jak se staví sen), která vtiskla tomuto zařízení nevšední a 
osobitou podobu.  
Název BOROVÁ byl inspirován borovým lesem, který se rozkládá za 
objektem až k Jílovišti, na které je vyhlídka z oken horních pater 
budovy. 
Zájemci o ubytování najdou informace o službách a jejich cenách na 
www.domovborova.cz nebo si mohou domluvit schůzku přímo v 
zařízení. Oficiální otevření Domova Borová je plánováno nejpozději 
v lednu 2013.  
O případných aktualitách budeme informovat i na stránkách 
Zvonice. 
 

Se svolením ředitelky Domova Borová a použitím informačního manuálu – říjen 2012 
Fatková 
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Vánoční turnaj ve stolním tenise 

 
   Ve středu 26. 12. 2012. Prezentace od 9:00 hodin v Restauraci Pod lesem.  
   Zájemce srdečně zveme – sportovní obuv s sebou! 

 
 
 
 

 

  Svozy v 52. týdnu budou probíhat v běžném režimu(dle svozového 
plánu), změna proběhne v 1. týdnu 2013 - přesunutý svoz TKO na čtvrtek 
03.01.2013.  
 
 
Jaká bude letošní zima? 

(podle článku „Kachní pečínka věští bílé Vánoce“ z MF 
Dnes XXIII/264) 
 
Meteorologové ani s pomocí satelitů a superpočítačů 
nedohlédnou dál než jeden měsíc dopředu.  
O sv. Martinu však věštili naši předkové počasí až do 
konce zimy z kachní pečínky. Dnes se k tomuto způsobu 
někteří hospodáři vracejí. Důležité je, aby kachna byla 
odchována v přírodě. Další podmínkou je, aby pečené 
maso pěkně odpadávalo od kostí. Z jejich barvy, ale i 
podle vrstvy tuku lze údajně vždy spolehlivě odhadnout, 
jaká bude následující zima. 

Ta letošní by měla být nadprůměrně teplá s několika mrazivými obdobími. To nejbližší přijde na 
Mikuláše. Sníh většinou brzy roztaje a bude bláto. Vánoce a Nový rok by však měly být na sněhu. 
S prvními lednovými dny se ovšem očekává lehké oteplení, sníh v nížinách roztaje nebo jej významně 
ubude. Avšak už 15. ledna má nastat až na tři týdny výrazné ochlazení s teplotami od -15° C do -20° C a 
je velmi pravděpodobné, že k tomu i vydatně nasněží. 
Začátkem února nastane obleva. Koncem tohoto měsíce bychom se měli dočkat tří výrazně mrazivých 
dnů nebo krátkých studených období. 
Naopak březen by měl být teplejší s proměnlivým počasím – sněhovými přeháňkami a občasnými 
plískanicemi. Vše už ale bude směřovat k jarnímu počasí. 
„Lidová meteorologie“ je již dva roky zpětně konfrontována se skutečností a počasí, až na drobné 
výjimky, vždy kopírovalo předpověď hospodářů. 
Jedinou záhadou v letošní předpovědi je, že kachní hřbet byl pro období Vánoc jakoby „rozmazaný“. 
Pečená kachna prý nikdy nic takového neměla. Mohlo by to znamenat časté mlhy nebo neobvyklé  a 
hlavně neočekávané změny počasí. 
Sledujme tedy společně, do jaké míry se předpověď naplní a jaká zima letos bude. 
Pokud chcete mít konkrétní informaci přímo pro Jíloviště zjistíte ji na internetových stránkách obce nebo 
na http://www.meteoskop.cz/pocasi/mlada-boleslav-iii. 

Fatková 
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Zázvor, med a citron… 

Jestli si chcete do ledničky připravit hřejivou léčivou dobrůtku, tak kupte citrony, 
zázvor a med.  
Umyté citrony a očištěný zázvor nakrájejte na malé plátky a ve vrstvách naskládejte 
do zavařovací sklenice. Vše zalijte kvalitním medem.  
Naložené želé je velmi dobré na bolest v krku, ale můžete ho pít i jako horký nápoj, 
který vás příjemně zahřeje. Stačí zalít polévkovou lžíci želé a máte chutný léčivý 
nápoj.  Směs v ledničce vydrží, pokud ji nespotřebujete dříve, 2 – 3 měsíce. 

Fatková 
 
 

SPORTOVCI 

TJ Jíloviště 
TJ Jíloviště  udělala další krůček ke zlepšení zázemí fotbalového hřiště na 
Jílovišti.  V sobotu 10. listopadu 2012 nastoupili hráči „A“ týmu v nových 
fotbalových dresech zelenobílé barvy, JUDr. Jan Nekola představil inovovaný 
znak našich sportovců a přestřižením ochranných pásků byly uvedeny 
k používání nové „tribuny“  spolu s WC za budovou kabin. 
Pohodu sobotního odpoledne zakončilo vítězství  3:0 nad soupeřem SK 
Benešov „B“.  

Trenér Benešova „B“ Petr Chomát k zápasu dodal: 

„Jíloviště má super zázemí a kabiny, ale katastrofálně malé hřiště, které nám vůbec nevyhovovalo. 
Stále se jen bojovalo a nakopávaly míče, s čímž jsme si vůbec neporadili, protože nám vyhovuje větší 
hřiště na kombinaci. Soupeř byl v 
ofenzivě lepší a ze tří šancí všechny 
proměnil. My jsme se jen bránili a 
po zranění Komárka se naše hra 
sesypala. Po prvním gólu jsme hru 
otevřeli a dostali další dva". 

Obrázky i část textu jsou převzaty 
z nových internetových stránek 
„fotbal.Jíloviště.cz“, kde najdete 
více zajímavých podrobností. 
K poslednímu  zápasu podzimního 
kola I.A třídy skupiny B,  nastoupili 
naši fotbalisté „A“ týmu proti 
hráčům TJ Polepy. V sobotu 24. 11. 
2012 zvítězilo družstvo Jíloviště a je 
v tabulce soutěže hned na druhém 
místě za sobotním soupeřem.  

TJ Jíloviště přeje svým fanouškům  

a všem občanům Jíloviště hezké Vánoce a úspěšný rok 2013. 
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TURISTICKÝ ODDÍL 

Podzimní akce Jílovišťských turistů 
 
V minulé Zvonici jste si mohli prohlédnout fotografie z dvoudenního výletu jílovišťských turistů. Bohužel 
se nestačil včas sepsat nějaký článek o našich aktivitách, takže se to teď pokusím napravit. 
 
Největší akcí, kterou jsme podnikli, byl zmíněný dvoudenní výlet 28. - 29. září s přespáním na Brdech. 
Počasí nás do poslední chvíle nechávalo v nejistotě, což se projevilo i na účasti, avšak kdo se odhodlal jít, 
nelitoval. Trasa výletu byla naplánována z Rejkovic do Mníšku. Pro rozehřátí jsme došli do Všenor na vlak 
a tím pokračovali do Rejkovic. Následovalo strmé stoupání na Plešivec. V chladnějším podzimním 
vzduchu se nám otevřel překrásný výhled. Z Plešivce jsme pokračovali s malou zacházkou k viklanu (který 
se neviklá) a kolem pramene Brdlavky na rozhlednu na Studený vrch. Nechtěli jsme sbírat houby, ale 
nakonec jsme pár velkých hřibů pro vylepšení večeře vzali. Rozhledna byla večer ještě otevřená, pečují o 
ni trampové a ti nikam nespěchali.  Byli jsme ohromeni překrásným výhledem, dalo by se říci od Šumavy 
k Tatrám - byl vidět Boubín, Temelín, kdesi dole v údolí přikrčený Karlštejn, koněpruské lomy, Krušné 
hory, Ještěd, Krkonoše - prostě nádhera. Se zapadajícím sluncem jsme se odebrali najít některé z 
vyhlédnutých míst. Brzy jsme našli pěkné místečko s ohništěm a tekoucí vodou. Noc byla příjemná, asi 
osm stupňů, ale hlavně nepršelo a dokonce ani vítr nefoukal. Jehličí příjemně hřálo. Druhý den jsme po 
snídani vyrazili směrem k Mníšku. Cestou jsme již sbírali houby, většinou jen ty, co jsme zahlédli z cesty, 
ale i tak jich bylo dost. Cestou jsme se rozhodli, že doprovodíme Járu do Dobříše, kde bydlí. Díky tomu 
jsme byli doma poměrně brzo a ti, kteří chtěli, stihli i mažoretkový průvod na Zbraslavi. 
 
Další výlet následoval 3. listopadu. Ačkoliv zase bylo zataženo a nevypadalo to na příjemně strávený den, 
nakonec bylo docela teplo a hlavně nepršelo. Vycházeli jsme ze Stříbrné Lhoty a cílem byl Kytín. Trasa 
tentokrát byla nenáročná, podřízená hlavnímu cíli - houbám. Měli jsme obavy, aby děti nebyly zklamané, 
když nic nenajdeme, ale ty se ukázaly zbytečné. Každý měl aspoň z poloviny plný košíček hříbků. Někteří 
účastníci si odnesli poučení, že pokud se někde rojí vosy, není radno mezi ně strkat nos a zjišťovat, proč 
tak činí. 
 
Zatím posledním výletem byla spíše vycházka na Vyšehrad. I tentokrát počasí ze začátku vypadalo na 
déšť, ale nakonec bylo jen zataženo. Přívoz z Císařské louky už nejezdil, tak jsme přešli přes železniční 
most. Nejprve jsme si prohlédli kasematy, potom jsme zavítali na dětská hřiště, pokochali se výhledy na 
Prahu a samozřejmě nevynechali hřbitov a Slavín. Potom jsme už seběhli na Výtoň na tramvaj a dojeli do 
Podolí, odkud jsme se přeplavili na druhý břeh a odtud jeli domů na oběd. 
 
Závěrem bych chtěl vyzvat vás, kteří máte děti schopné pár kilometrů ujít, nebojte se poslat je s námi na 
výlet. Nejde o to, kolik ujdeme kilometrů, ale o příjemně strávený den nebo dopoledne ve společnosti 
kamarádů.  
 

Petr Sporer 

Děkujeme všem, přátelům, kamarádům a občanům 

Jíloviště, za přízeň v roce 2012. Přejeme vám všem 

spokojené vánoční svátky, zdraví, štěstí a co nejlepší 

vstup do nového roku 2013. 

Turistický oddíl, Jan Vorel 
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HASIČI 

V uplynulém období vyjížděla jednotka obce Jíloviště celkem ke třem událostem v Jílovišti a jeho blízkém 
okolí. 
Měsíc říjen byl sice poklidným měsícem, kdy nebyla zaznamenána žádná událost, ke které by naše 
jednotka byla povolána. Vše se ale dohnalo za uplynulý týden, kdy naše jednotka zasahovala celkem u tří 
událostí.  
  
Dne 14. 11. v dopoledních hodinách byla jednotka prostřednictvím operačního střediska HZS 
Středočeského kraje povolána do obce Všenory - chatová osada Montana - k padlému stromu, který 
padl na plot a hrozil dalším pádem. Jednotka provedla odstranění stromu pomocí motorové pily. Kromě 
poškozeného plotu k jiným hmotným škodám nedošlo. 
  
Dne 17. 11. rovněž v dopoledních hodinách, byla jednotka obce povolána k události do obce Řitka, kde 
byl ohlášen požár Penzionu Veselka. Na místo byly prostřednictvím operačního střediska v Kladně 
vyslány profesionální jednotky z Řevnic, Dobříše, Příbrami a dobrovolné jednotky z Jíloviště a Mníšku 
pod Brdy. Během zásahu byla pomocí nastavovacího žebříku naší jednotkou evakuována z terasy 
penzionu jedna osoba, která byla následně předána ZZS k ošetření. Celý zásah probíhal díky silnému 
zakouření budovy štiplavým dýmem v dýchací technice a přímá škoda vzniklá působením požáru byla 
předběžně vyčíslena na 1,5 milionu korun. Uchráněné hodnoty, pohybující se v řádech milionů korun, 
nebyly v době uzávěrky ještě vyčísleny. 
  
Dne 18. 11. v odpoledních hodinách byl naší jednotce ohlášen požár sazí v komíně v ulici K Trnové, který 
byl zpozorován občany obce Jíloviště a následně i občankou naší obce ohlášen. K události vyjela jednotka 
Jíloviště a následně byla vyslána i profesionální jednotka ze stanice Řevnice. Celý zásah probíhal díky 
zakouření podkroví a sklepních prostor v dýchací technice. Jednotky provedly vybrání kotle, aby 
nedocházelo k dalšímu hoření, prosypání komínového tělesa štěrkem a následně pomocí kominického 
náčiní byl komín vymeten. Po vybrání sazí z komínových dvířek byl majiteli dán zákaz topení, až do 
kontroly komína odborným pracovníkem. 
  
Rád bych touto cestou poděkoval všem příslušníkům naší jednotky, kteří se zásahů zúčastnili a odvedli 
velmi dobrou práci. 
  

Za zásahovou jednotku obce Jíloviště 
Miroslav Petřík, DiS. 

zástupce velitele zásahové jednotky 
 

 

Srdečně zveme všechny občany k vánočnímu stromu. 
V neděli 16. 12. 2012 odpoledne 

rozsvítíme tradiční vánoční strom u hasičské zbrojnice. 
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NÁZORY NAŠICH OBČANŮ 

Malé předvánoční zamyšlení 

Vážení občané, 
v minulém čísle Zvonice jsem byl některými členy Sdružení pro Jíloviště, za které jsem kandidoval v roce 
2010 do zastupitelstva obce Jíloviště, vyzván k rezignaci a odstoupení z pozice zastupitele obce Jíloviště. 
Ve výzvě byly v 7 bodech shrnuty důvody, proč sdružení požaduje odstoupení nejen mé, ale i pana 
starosty. Ing. Dostálek odpověděl v minulém čísle Zvonice, tentokrát odpovídám já, i když jsem 
přesvědčen, že záležitosti spojené s fungováním sdružení a výhradami k práci některých jeho členů si má 
sdružení vyřešit mezi sebou a nikoli na stránkách Zvonice. Bohužel výzva byla vytištěna ve Zvonici, a 
tudíž mi nezbývá nic jiného, než písemně reagovat na jednotlivé body, které mi jsou vytýkány. 
Prosazování zástavby Močidel v rozporu s volebním programem 
K této výtce lze konstatovat, že se jednalo o přípravu změny územního plánu, nikoliv zástavbu. K úvaze 
umožnění změny mě vedla nelichotivá situace v občanském vybavení obce a její finanční možnosti, o 
kterých již bylo popsáno spousty papíru. Jistou kompenzaci jsem viděl v tom, že jsme naopak prosadili 
změnu na pozemku bývalého dětského tábora spočívající ve zrušení stavebních parcel. Občané, se 
kterými jsem mluvil o možné změně územního plánu v oblasti Močidel, si jistě vzpomenou na můj slib, 
že než se definitivně rozhodnu, budu prosazovat uspořádání ankety o této změně. Do té doby jsem se 
snažil spolupracovat na přípravě všech nutných smluv tak, aby v případě kladného výsledku ankety 
nemohla být obec ze strany investorky poškozena. Anketa se osvědčila i v minulosti, kdy se rozhodovalo 
o tom, zda prodat či neprodat pozemek bývalého dětského tábora. Výsledek ankety zastupitelstvo 
respektovalo a tábor neprodalo.  
Prodej obecního úřadu 
Toto obvinění je lživé a jak občané sami vidí, obecní úřad prodán není. O prodeji budovy obecního úřadu 
se však v souvislosti s jeho stavem a umístěním na cizím pozemku mluví už několik let a nikdo ze 
sdružení neměl nikdy žádné námitky. 
Nerespektování vůle občanů a to nejen v otázce referenda 
K tomuto bodu bych musel znovu opakovat to, co jsem uvedl v předchozích bodech. Toto tvrzení je lživé. 
Ztráta důvěry občanů Jíloviště 
Zde zatím, kromě voleb neznám nástroj, kterým se důvěra měří. V minulých volbách jsem kandidoval ze 
7. místa kandidátky Sdružení pro Jíloviště a preferenčními hlasy jsem byl zvolen do zastupitelstva. Pokud 
budu kandidovat i příští volební období, sami občané určí, nakolik jsem jejich důvěru ztratil. 
Prosazování smluv s firmou La Sabana 
Zde se nejednalo o prosazování, ale přípravu a odsouhlasení textu smluv tak, aby obec nemohla být, 
v případě neplnění slibu investorem, žádným způsobem poškozena. Všechny smlouvy nabývaly platnosti 
až po případném schválení změny územního plánu, takže pro obec nevzniklo žádné nebezpečí z jejich 
neplnění ze strany obce. 
Zvýšené riziko realizace „salámové metody“ zastavění celých Močidel (podle informací z pořadu 
Reportéři) 
K tomuto pořadu mohu pouze konstatovat, že tak pěkně zmanipulovaný pořad, a to ještě na stanici, 
která si říká veřejnoprávní, jsem dlouho neviděl. V této domněnce mě utvrdily i reakce lidí žijících mimo 
naši obec. Pán vyprávějící o salámové metodě byl zřejmě „mimo mísu“ a později se přiznal, že s naší 
problematikou není vůbec obeznámen. 
Riziko vážného zadlužení obce v případě, že projekt La Sabana nebude úspěšný 
K vyloučení tohoto rizika sloužila právě soustava připravovaných smluv a garancí. Členové sdružení, kteří 
mě vyzývají k odstoupení, asi podlehli mylné a lživé informaci jednoho z účastníků červnového setkání 
na hřišti, že bankovní garance je pouze cár papíru. Že tomu tak není, ví samozřejmě i tento občan, pokud 
je podnikatelem, jak sám tvrdí. 
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Ačkoliv na své funkci v zastupitelstvu obce nelpím, nevidím v současné době žádný relevantní důvod 
k rezignaci. Členové sdružení, kteří mě chtějí nahradit, nechť opět kandidují v příštích volbách a získají 
v nich větší důvěru občanů, aby do zastupitelstva byli zvoleni přímo a ne pouhou kooptací za mne a pana 
ing. Dostálka.  
Vzhledem ke svému odbornému zaměření je mojí trvalou snahou zajistit pro obec bezproblémové 
zásobování pitnou vodou. Myslím si, že co se týká množství pitné vody, došlo k výraznému zlepšení. Nyní 
vidím jako hlavní úkol zlepšit její kvalitu. Práci zastupitele budu dál vykonávat tak jako dosud bez nároku 
na odměnu, takže invektivy některých občanů, že jsem placen z jejich daní, pokládám za bezpředmětné. 
 
Vážení občané, ještě jednou se omlouvám, že Vás v tomto téměř již předvánočním čase obtěžuji svým 
článkem, ale reagovat na předchozí číslo Zvonice jsem pokládal za nezbytné. Přeji Vám všem krásné 
Vánoce a v novém roce 2013 hodně zdraví a úspěchů jak v osobním, tak i profesním životě. Obci Jíloviště 
přeji nějaký spásný nápad, jak získat finance na chybějící infrastrukturu. 

Děkuji 
Ivo Černý, zastupitel obce Jíloviště 

 

Vážený pane starosto,  
jak víte, s manželkou a dvěma dětmi jsme si v roce 1996 postavili v naší obci dům a od té doby zde 
spokojeně (jak říká manželka, užíváme si to) žijeme. Resp. dnes již bez dětí, z nichž jsou dospělí lidé a 
zařídili si vlastní život. Já osobně, ač zde z osobních důvodů nejsem trvale hlášen, se též považuji za 
občana Jíloviště. 
 
Proto jsme s velkým zájmem sledovali (já jako neobčan pasivně, manželka hlasovala) referendum o další 
výstavbě, která měla být zdrojem prostředků pro výstavbu multifunkčního domu. O referendu jsme 
dlouze diskutovali, přesně řečeno bez váhání jsme byli pro jeho vypsání, ale nebyli jsme si jisti, jak se 
vlastně k situaci postavit.  
Referendum proběhlo, výsledek je znám. Jsem přesvědčen, že to je přesně ten moment, kdy by se 
všichni rozhodující činitelé (tedy zejména zastupitelé) měli vrátit na samotný začátek a přemýšlet, jak 
dál.  
 
Dovolte, abych Vám napsal svůj názor.  
Obec Jíloviště patří k typu obcí, které historicky vznikly zřejmě tak, že při dopravní stezce vznikl zájezdní 
hostinec, na nějž se postupně nabalovala další hospodářství. Obce tohoto typu nemají přirozené 
centrum a jsou obvykle dlouhé "jako Lovosice". Jíloviště možná v minulosti vzniklo jinak (za dnešní 
podobu snad mohou husité, kteří zničili vše, co jim přišlo do cesty, jakož i jimi vyvolaná občanská válka), 
ale to je jiná otázka a nic to nemění na tom, jak obec vypadá dnes, tedy jako ty Lovosice. A navíc je 
omezena i geograficky, když na jižním okraji je lemována údolím či spíše roklí a na severním okraji 
dálnicí, která ji navíc půlí na dvě části. Domnívám se, že obec, tzn. zastupitelé, by si měli především 
ujasnit otázku, jak nasměrovat další výstavbu tak, aby obec získala nějaké přirozené centrum. Tedy 
nejprve zadat nějakému opravdu nezávislému architektovi vypracování studie, která naznačí, jak se 
z obce lovosické posunout směrem k obci s centrem. Dovolím si zároveň vyslovit něco, čím popudím 
místní sportovce, ale opravdu to není namířeno vůči nim. Není mnoho obcí, kde v centru obce je 
fotbalové hřiště. Jistě, jsou takové, ale není jich mnoho. Když vidím, jak je hřiště zvelebováno, očekávám, 
že z Jíloviště budou brzy druhé Drnovice. Každému doporučuji jejich návštěvu, až se dostane na Moravu; 
je to kousek od Brna. Každý by měl vidět, jak to vypadá, když na návsi malé vísky stojí fotbalový 
svatostánek s tribunami. A navíc poté, co vyschnou příjmy. Jsem přesvědčen, že fotbalové hřiště by mělo 
být přesunuto na okraj obce, např. na Močidla, aby na jeho současném místě mohl vzniknout prostor 
pro přirozené centrum. V druhé linii pod hřištěm v prostoru bývalého tábora by ještě zbylo dostatek 
místa na jednu nebo dvě řady rodinných či jiných domů. Zdůrazňuji, že nevolám po okamžitém přesunu 
hřiště, ale pouze po tom, aby si obec (zastupitelé) ujasnili, jak dál pokračovat a v těchto mezích dále, 
třeba i v dlouhém časovém horizontu v závislosti na finančních možnostech, postupovat a jednat.  
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Jakákoliv výstavba na vzdálených koncích znamená pro obec pouze zatížení, protože stávající síť 
komunikací nemá dostatečnou průchodnost. Výstavba na Močidlech by tak časem opravdu musela vést 
k prokopání nové komunikace směrem k Cukráku. Naopak přesun sportovišť na okraj by obci pomohl. 
Budu první, kdo přispěje na pomník takto osvíceným zastupitelům.  
Druhým problémem je, s kým by měli zastupitelé, coby správci veřejného majetku, uzavírat obchody. 
V televizním pořadu, ať byl jakkoliv sestříhán, paní developerka na otázky po své předchozí činnosti 
odmítala odpovědět s vysvětlením, že není třeba otevírat staré problémy (velmi volně cituji, nepamatuji 
si to přesně) týkající se její výstavby v Trnové. Jsem přesvědčen, že povinností všech rozhodujících 
činitelů obce je naopak velmi detailně se seznámit, jak si stojí s plněním svých závazků. Stejná šetření jim 
doporučuji provést přímo v Jílovišti. Můj bratr Tomáš (to je ten neruda, díky němuž bylo zatravněno 
hřiště, a který kdysi chtěl na místě dnešní restaurace U Hastrmanů postavit multifunkční dům, mimo jiné 
se školkou, ordinací lékařky - jeho manželky, atd., což mu obec neumožnila) po několikaletých 
peripetiích postavil spolu s paní developerkou dnešní Březovou ulici, přičemž se spolu s ní zavázal, že 
silnici posléze převedou na obec. K převodu nedošlo, nicméně když se bratr stěhoval pryč, svoji 
podélnou polovinu silnice bezúplatně převedl na sousedy, aby měli právně zajištěn příjezd. Doporučuji 
Vám, pane starosto, zjistit, jak to s druhou polovinou vyřešila paní developerka a jak našim sousedům 
na severní straně silnice právně zajišťuje přístup ke svým domům, což se může ukázat jako problém, 
když například potřebují získat hypotéku.  
Co říci závěrem? Opakuji, že výsledek referenda umožňuje obci vrátit se na úplný a logický začátek, tedy 
zvážit nejprve obecně, jak směřovat další výstavbu v obci a poté teprve zvažovat, v jakém pořadí a 
za jaké prostředky výstavbu (třeba i velmi dlouhodobě) provést. A svěřené veřejné prostředky spravovat 
a investovat způsobem, který nebude vyvolávat žádné kontroverze a otázky.  
 
Vážený pane starosto, tento můj dopis není namířen proti žádné konkrétní osobě, zvláště ne proti Vám, 
je pouze podnětem pro Vaši další práci. A doufám, že při dalším posvícení zase provedete moji 
manželku, protože já jsem velmi špatný tanečník.  

S upřímným pozdravem a úctou 
Aleš Březina 

VÁNOČNÍ LADĚNÍ 

Vánoční horoskop aneb víte, komu co darovat? 
Beran   21. března  – 20. dubna 
Darujeme mu encyklopedie, literaturu faktu, mikroskop, historické videofilmy. 
 
Býk   21. dubna – 20. května 
Věnujeme mu něco trvalého – zlato, stříbro, tvrdou měnu. Nepohrdne ani starožitnostmi. 
 
Blíženci   21. května  –  21. června 
Nejlepším dárkem pro něj bude poukaz na dovolenou, fotoaparát, knihy o životě slavných – 
ty čtou velmi rádi. 
 
Rak    22. června  –  22. července 
Pro raka je radost vybírat dárek. Má radost ze všeho do domácnosti  –  z hrníčků, hodin, 
servisu, ubrusu, povlečení. 

 
Lev   23. července  –  22. srpna 
Radost mu udělá dar, jímž mu dáme najevo, jak moc pro nás znamená 
(např. dopisní papíry s jeho monogramem, kvalitní prací potřeby, drahá aktovka, kapesník 
či košile s jeho monogramem). 
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Panna  23. srpna –  22. září 
Uvítá plánovací kalendář, kasičku, pořadač na doklady, náprsní tašku se spoustou přihrádek 
na kreditní karty a doklady. Vhodná je kniha Domácí lékař či Jakou mám chorobu? 
 
Váhy   23. září – 22. října 
Radost jim udělá krásná keramika, obraz, šperk nebo svícen. 
 

 
Štír   23. října – 21. listopadu 
Skvělým dárkem je nový byt, nová chata, poukaz do lázní, k moři, na parašutistický výcvik. 

 
Střelec  22. listopadu  –  20. prosince 
Největší radost mu udělá rodinná sešlost a nejlepším dárkem je víkendový pobyt kdekoliv – 
rád všechno pozná a dlouho nikde nevydrží. 

 
Kozoroh   21. prosince  –  19. ledna 
Skvělým dárkem budou hodinky, hodiny, budík, kalendář, ale také poukaz na masáž, 
relaxační koupel či relaxační hudba, špatně se uvolňuje. 
 
Vodnář   20. ledna – 18. února 
Uvítá filosofickou knihu, módní oblečení, módní boty, doplňky, ale radost mu udělá i něco 
nového do bytu, například toastovač nebo kávovar. 

 
Ryby 19. února  –  20. března 
Potěší je vlněný pléd, ručně pletený svetr, měkký župan, krásná hudba, přírodní kosmetika 
či hodnotná kniha (nejlépe encyklopedie).   

 

MEDIÁLNÍ KOMISE 

Všem našim občanům a čtenářům ZVONICE  
přejeme hezké sváteční dny Vánoc, zdraví, štěstí  

a spokojenost v roce 2013. 
Mediální komise – P. Dostálek, R. Moureček, K. Suškleb, J. Tvrdoň, Ing. J. Vorel 
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REKLAMA 

DOMOV PRO SENIORY BOROVÁ 
OBEC TRNOVÁ 

 

Připravili jsme pro Vás ... 
 

N O V É     K A D E Ř N I C T V Í 
 

Zkušená profesionální kadeřnice 
provádí kadeřnické účesy pánské (včetně 

holení), dámské i dětské. Uvedení do provozu 
1. 12. 2012 jen v nízkých cenách! 

 

Nejlépe domluvit termín u: 
1. Helena Koláčková - mobil 736 757 244 

nebo 
2. Domov pro seniory Borová, tlf. 313 104041 

mail: info@domovborova.cz  
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