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SLOVO STAROSTY 

 

Vážení spoluobčané, 
 
v tomto svém aktuálním sloupku starosty bych Vás rád seznámil s tím, jaké změny čekají naší 
obec v roce 2012, jaký rozpočet obce na rok 2012 byl schválen na zasedání zastupitelstva 
obce č.  9/2011, a s informací, že na webových stránkách obce si znovu můžete přečíst 
volební programy všech sdružení, která se zúčastnila komunálních voleb v roce 2010. 
 
Sociální oblast 
 
V návaznosti na schválenou Sociální reformu I. od 1. ledna 2012 nevykonávají obecní úřady s 
rozšířenou působností, resp. pověřené obecné úřady, správní řízení v oblasti výplaty 
sociálních dávek. Vydání rozhodnutí, kontrola jeho naplňování, předběžné či následné místní 
šetření, nebo řízení o odvolání vykonávají (provádí) zaměstnanci Úřadu práce. Obecní úřady 
s rozšířenou působností jsou od 1. ledna 2012 pověřeny výkonem sociální práce k řešení 
nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob. Obě nové kompetence jsou 
výkonem přenesené působnosti, avšak na rozdíl od bývalých kompetencí se nejedná o 
správní řízení podle správního řádu. 
 
Daň z nemovitosti 
 
Změna ve zdaňování zpevněných pozemků, které nyní tvoří zvláštní kategorii. Změna může 
znamenat vyšší inkaso pro obce, na jejichž území se nachází např. rozsáhlé skladové 
prostory.  
 
DPH 
 
Prezident republiky dne 23. listopadu 2011 podepsal zákon, díky kterému dochází ke zvýšení 
sazby daně z 10 % na 14 %. Současně je však třeba připravit se na snížení podílu sdílení pro 
obce z 21,4 % na 19,93 %, ke kterému dochází v souvislosti s určením dodatečného výnosu, a 
to výhradně na účet důchodové reformy. Dle výpočtů ministerstva by obce z důvodu reformy 
neměly zaznamenat absolutní pokles příjmů.  
 
Daň z příjmů 
 
Od ledna 2012 se zavádí kompenzační zvýšení slevy na dítě, čímž velmi pravděpodobně 
dojde ke snížení inkasa daně z příjmů ze závislé činnosti. Ruší se tzv. povodňová stokoruna, z 
pohledu obcí lze očekávat další snížení inkasa daně. 
 
 
 
 
 
 



Elektronické občanské průkazy 
 
Od 1. ledna 2012 jsou vydávány nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a 
s možným kontaktním elektronickým čipem. K zpracování elektronických občanských 
průkazů je využíváno stejného zařízení, pomocí kterého se vyřizují cestovní doklady. Nové 
typy občanských průkazů vydávají pouze obce s rozšířenou působností a občan již nově 
nemusí o vydání elektronického občanského průkazu žádat v místě trvalého pobytu.  
 
Další chystané změny v roce 2012 s pozdější účinností 
 
Veřejné zakázky 
 
V průběhu roku 2012 by měla nabýt účinnosti novela zákona o veřejných zakázkách. Tato 
novela výrazně zpřísňuje veřejné zadávání veřejných zakázek a posiluje principy 
transparentnosti. Obcím a městům jako veřejným zadavatelům však přinese především nové 
povinnosti a zvýšení administrativní zátěže. Obce tedy dle nové právní úpravy budou povinně 
zveřejňovat všechny smlouvy v hodnotě nad 500.000,- Kč a jejich dodatky, skutečně 
uhrazenou cenu za zakázku a také seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, jimž 
za plnění subdodávky uhradila více než 10 %. Dále dojde ke snížení limitů u veřejných 
zakázek malého rozsahu na polovinu (u veřejných zakázek na stavby z šesti milionů na tři a 
zakázek na dodávky a služby ze dvou milionů na jeden). 
 
Místní poplatky 
 
Poslanecká sněmovna konečně projednává návrh na změnu zákona o místních poplatcích. 
Díky této změně by mělo dojít k odstranění finančních nesrovnalostí, které vznikají mezi 
povinnostmi obce v oblasti odpadového hospodářství a právem vybrat určitou výši poplatku. 
Mělo by tedy dojít k rozšíření okruhu poplatníků a také ke zvýšení druhé složky poplatku za 
odpad, která má být nově vypočítána ze skutečných nákladů obce na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu.  
 
Základní registry 
 
Od 1. července 2012 budou zprovozněny základní registry, ve kterých budou uvedeny 
všechny potřebné údaje. Zásadním prvkem v systému základních registrů je tzv. referenční 
údaj. Jde o údaj, který bude přebírán ze systému základních registrů a v příslušných 
agendách se bude využívat jako údaj zaručený, platný a aktuální, bez nutnosti jeho ověření. 
Úřady budou povinny využívat právě data ze základních registrů a nikoli je vyžadovat po 
občanovi. V principu tak bude stačit jedna změna v registru, například při změně jména nebo 
adresy, která se promítne i v ostatních registrech. 

Karel Dostálek 

 
 
 
 
 



Z RADNICE 

Rozpočet obce Jíloviště na rok 2012 

 



Zastupitelstvo obce na zasedání zastupitelstva obce č. 10/2011 schválilo rozpočet na rok 
2012 se schodkem ve výši 3.813,10 tis. Kč. Schodek tvoří investiční výdaje ve výši 2.300,- tis. 
Kč na spoluúčast v případě získání dotace na rekonstrukci ulice Pražská od obecního úřadu 
k ulici Lipová, 400 tis. Kč na realizaci pokračování dešťové kanalizace v ulici Pražská a 
neinvestiční výdaje na opravu komunikací, hřbitova a obecního úřadu ve výši 1.113,10 tis. Kč. 
Na úhradu schodku budou použity uspořené finanční prostředky z minulých let. V případě 
realizace všech plánovaných akcí bude zůstatek na účtu obce ke konci roku 2012 přes 3.000 
tis. Kč 

Karel Dostálek 

 

Poplatky za komunální odpad v roce 2012  

 
V obecně závazné vyhlášce č. 1/2011 schválené na zasedání zastupitelstva obce dne 15. 12. 
2011 se stanovila výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2012.   
Tento poplatek je stanoven ve výši 500,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a je tedy stejný 
jako v letech 2007 až 2011. Sazbu tohoto místního poplatku tvoří částka 250,- Kč za 
poplatníka a kalendářní rok a částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, která je 
stanovena na základě skutečných nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v 
naší obci předchozího roku, tedy roku 2010. 
Skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2010 byly 
605,- Kč/osoba (v roce 2009 to bylo 588,25 Kč/osoba). 
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 
15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci 
skutečností zakládajících osvobození od poplatkové povinnosti.  
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 
Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově, a to 
nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.  
Od poplatku se osvobozují:    
 

� poplatníci žijící mimo Českou republiku minimálně 11 měsíců v příslušném roce, a to 
na základě předloženého místopřísežného prohlášení   

� občané s trvalým pobytem v sídle ohlašovny.  
 
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní 
úřad poplatek platebním výměrem. 
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad 
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

Karel Dostálek 

 
 
 
 
 
 
 



Daň z nemovitosti 
 
Stejně jako v předchozích letech platí, že daňové přiznání nemusí podávat všichni vlastníci, 
ale pouze ti, kteří v roce 2011 nově nabyli nemovitost například koupí, darem, dědictvím, ale 
třeba i kolaudací dosud rozestavěné stavby, a dále ti, u nichž se změnily "okolnosti rozhodné 
pro vyměření daně" - tedy například počet vlastněných nemovitostí, rozloha pozemku či 
došlo ke změně v osobě poplatníka. Ti měli podat přiznání k dani z nemovitostí do 31. ledna, 
přitom k tomu stačilo prokazatelné odeslání finančnímu úřadu v tento den. 
Na samotné splatnosti daně se nic nemění - stačí ji zaplatit do konce května. A pokud je daň 
vyšší než pět tisíc korun, lze ji rozdělit do dvou stejných splátek a tu druhou zaplatit do konce 
listopadu. 
Upozorňuji, že platí automatická pokuta za pozdní podání daňového přiznání a změna 
pravidel pro spoluvlastnické podíly. 
Všichni, kdo letos podali přiznání k dani z nemovitosti více než pět pracovních dnů po 
termínu, zaplatí pokutu, kterou automaticky dostane každý opozdilec, pokud měl povinnost 
podat přiznání.  
Pokuta činí 0,05 procenta z daňové povinnosti za každý den prodlení, minimálně však  
500,- Kč (a maximálně 5 % daňové povinnosti nebo 300 tisíc korun).  
Kdo už podával přiznání v předchozích letech a nic se u něj v roce 2011 nezměnilo, letos 
přiznání nepodává.  
V naší obci platí Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení místního koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitosti a tedy na území obce Jíloviště je stanoven místní koeficient, 
kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, 
samostatných nebytových prostor a za byty, popřípadě jejich soubory, ve výši 2. 
Do konce května obdrží všichni poplatníci složenku s uvedením výše stanovené daně a 
vyčkáním na tuto složenku lze předejít možným přeplatkům či nedoplatkům. 
Také platí, že spoluvlastníci mohou podat přiznání i pouze za svůj spoluvlastnický podíl také u 
staveb a bytů. Pozor však, jestliže kterýkoli ze spolumajitelů podá do 31. ledna 2012 daňové 
přiznání za svůj podíl, vzniká tím povinnost podat přiznání i ostatním spolumajitelům.  
Zmíněná pokuta minimálně 500,- Kč při zpoždění přes pět pracovních dnů přitom hrozí 
ostatním spoluvlastníkům bez ohledu na to, zda o podání daňového přiznání věděli, či nikoli. 
Daň z nemovitostí je jedinou, která se platí předem. Pro její placení za rok 2012 je rozhodující 
vlastnictví už k začátku letošního roku - tedy stav v katastru nemovitostí k 1. lednu 2012. 
 

Karel Dostálek 

 
 

Poplatkové povinnosti v roce 2012 
 
1. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů ve výši 500,-- Kč za poplatníka a kalendářní rok je 
splatný nejpozději do 30. dubna 2012. 

2. Místní poplatek ze psů je povinen zaplatit držitel psa dle odpovídající sazby nejpozději 
do 30. dubna 2012. 

 
 
 



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 vlastníkem je osoba uvedená v 
písmenu c)         100,-- Kč 

Poplatky uhraďte: 
� poštovní poukázkou, která je k vyzvednutí na OÚ Jíloviště,  
� hotově do pokladny správce poplatků,  
� bezhotovostním převodem na běžný účet obce č. 174002065/0300 u ČSOB, a. s., 

pobočka Praha – Perla, variabilní symbol u poplatku za komunální odpad 1337XXX 
(chataři 13375XXX) a poplatku ze psů 1341XXX (místo X doplňte své číslo popisné, 
chataři číslo evidenční). 

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na OÚ Jíloviště, telefon 257 730 274. 
 

Váš obecní úřad   

 

Kvalita pitné vody 
 
Provozovatel vodovodní a kanalizační sítě v naší obci VaK Beroun, a.s. zajišťuje pravidelnou 
kontrolu kvality pitné vody, kterou používáte. Vy, zákazníci, se můžete kdykoliv informovat, 
v jaké kvalitě je tato pitná voda, na bezplatné zelené lince 800 100 663. Alternativně si 
můžete zjistit další detaily ke kvalitě pitné vody při osobní návštěvě zákaznického centra.  
VaK Beroun, a.s. si nechává rozbory kvality pitné vody dle vyhlášky MZd. č.252/2004Sb 
provádět u zkušební laboratoře AQUASERV, s.r.o. akreditované u ČIA Praha pod číslem 1424. 
Rozbory kvality pitné vody jsou dvojího typu. Jedním typem je takzvaný krácený rozbor pitné 
vody o 15 – 20 ukazatelů prováděný 4 x do roka a druhým úplný rozbor o 48 ukazatelích, 
který se provádí 1x až 2x do roka. 
Kvalita vody se obecně řídí vyhláškou č. 252/2004 Sb. V následující tabulce jsou uvedeny 
klíčové parametry, které jsou rozhodující pro uživatele z hlediska splnění zákonných 
požadavků na kvalitu pitné vody. 
 
 

Ukazatel  Vyhláška č. 252/2004 Sb. 

Chemická spotřeba kyslíku CHSK MN (mg/l) 3,0 

Hliník Al (mg/l) 0,2 

Mangan Mn (mg/l) 0,05 

Železo Fe (mg/l) 0,2 

Barva (mg/l) 20 

Koliformní bakterie počet kolonií na 100 ml 0 

E.Cli počet kolonií na 100 ml 0 

Enterokoky počet kolonií na 100 ml 0 

 



 
 

 
 



 

 
 
 



 

Vysvětlení ukazatelů kvality:  
 
Fe - Železo - ovlivňuje organoleptické vlastnosti vody (barvu, chuť, zákal)  
CHSKMn - oxidovatelnost (oxidace manganistanem draselným) - CHSKMn, tj. chemická 

spotřeba kyslíku jako indikátor celkového organického znečištění vod  
Mn - Mangan - ovlivňuje barvu a zákal vody  
Bakteriální ukazatele - určují pitnost vody z pohledu mikrobiologického  
Tvrdost vody vyjadřuje celkový obsah iontů vápníku a hořčíku ve vodě (0,9 - 5 mmol.l-1) 

 
Přepočty tvrdosti vody  
1 mmol.l-1 = 5,6° dH 1° dH = 0,18 mmol.l-1 
1 mmol.l-1 = 10° F 1° F = 0,1 mmol.l-1 
1° dH = 1,7° F 1° F = 0,56° dH 
1° dH = německý stupeň 
1° F = francouzský stupeň  

 
Meze tvrdosti vody  
Pitná voda mmol.l-1 °dH °F 

velmi tvrdá > 3,76 > 21,01 > 37,51 

tvrdá 2,51 - 3,76 14,01 - 21 25,01 - 37,5 

středně tvrdá 1,26 - 2,5 7,01 - 14 12,51 - 25 

měkká 0,7 - 1,25 3,9 - 7 7 - 12,5 

velmi měkká < 0,5 < 2,8 < 5 

 
Poslední úplný rozbor kvality pitné vody v naší obci, byl proveden dne 11. 10. 2011 s tímto 
výsledkem 
 

 
 



 

 
 



ZE ZASTUPITELSTVA 

Ze zápisu zasedání zastupitelstva obce Jíloviště  
č. 10/2011 ze dne 15. 12. 2011                
                                                                                                                                                                                     
Přítomno 8 zastupitelů a 1 občan. 
 
ZO projednalo a schválilo: 

� Členský příspěvek obce pro SOMR na rok 2012 ve výši 13 000,- Kč s tím, že 
rozpočet SOMR na rok 2012 je vyrovnaný ve výši 176 800,- Kč. 

� Rozpočet obce na rok 2012 jako schodkový. Na schodek budou použity finanční 
prostředky z minulých let.  

� Rozpočtové opatření č. 7/2011, které vyrovnává rozdíly v příjmech a výdajích 
jednotlivých kapitol. V příjmech došlo k výraznému navýšení v kapitole – Daň z 
příjmu FO ze závislé činnosti. Ve výdajích byly vynaloženy větší částky na opravy a 
údržbu silnic, na značky a veřejné osvětlení. 

� Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu, která ukládá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů ve stejné výši 
jako v roce 2011 -  tj. 500,- Kč pro občana s trvalým pobytem v obci Jíloviště a 
500,- Kč pro rekreační objekt.  

� Smlouvu na svoz SKO a separace v obci Jíloviště se společností AVE CZ odpadové 
hospodářství, s.r.o., s výpovědní dobou tři měsíce a paušálním poplatkem, 
odvozeným od počtu obyvatel a počtu rekreačních objektů. 

 
Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřilo starostu obce Ing. K. Dostálka, aby provedl poslední 
rozpočtové opatření v roce 2011. S rozpočtovými změnami seznámí zastupitelstvo obce na 
prvním zasedání v roce 2012. 
Zastupitelstvo obce Jíloviště také vzalo na vědomí „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Jíloviště za rok 2011“ ze dne 6. 12. 2011, které bylo shledáno bez závad. 
 
Informace: 

1) Zpomalovací polštáře 
Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval o kritickém hodnocení zpomalovacích 
polštářů některými občany obce z důvodu jejich malé výšky. Připomenul, že 
zpomalovací polštáře, které se budují na Pražské ulici u dětského hřiště a u Restaurace 
Pod Lesem mají výšku podle schválené projektové dokumentace, která garantuje, že 
nebude docházet k technickému poškození autobusů přes ně přejíždějících.  
Ing. J. Vorel konstatoval, že stavba zpomalovacích polštářů není zatím dokončena a 
doporučil ponechat hodnocení jejich účelnosti až po nastávající zimě. 

2) Zavedení dvousložkové ceny 
Zavedení dvousložkové ceny zmínil starosta obce již na minulém zasedání ZO. Je to 
novinka jak pro občany, tak pro VaK Beroun, a.s. V roce 2012 bude takto účtována 



spotřeba vody v Nové Vsi pod Pleší. VaK Beroun, a.s. po zkušenostech v této obci 
nabídne toto financování i dalším obcím. Výhledově by k tomu mohlo dojít v roce 2013. 

3) Geometrický plán cesty v Bučině 
Spor o cestu v Bučině si vyžádal geometrické zaměření jejího skutečného stavu, které 
obec uhradí ve výši cca 13 000,- Kč.  

4) Využití dočasné stavby skladu umístěného na pozemku parc. č. 99/16 
Starosta obce Ing. K. Dostálek seznámil zastupitele s žádostí E. Kovaříka o prošetření 
využití skladu - dočasné stavby, postaveného na pozemku 99/16. Je to pozemek jeho 
bratra B. Kovaříka v Bučině se stavbou, která je stavbou dočasnou do roku 2024. 

5) Zavádějící faktura 
Starosta obce Ing. K. Dostálek upozornil na praktiky některých společností nabízejících 
služby na internetu, které zneužívají nepozornosti příjemců faktur. Jedna taková faktura 
přišla i na OÚ. Referentka OÚ však odhalila její neopodstatněnost a k proplacení 
nedošlo. 

6) Obecní komunikace mezi ulicí Hasičskou a K Trnové 
Starosta obce Ing. K. Dostálek promítl přítomným stav komunikace. Její úpravu si hradil 
pan Olšák a pan Sváček.  
L. Fatková připomínkovala výšku komunikace. 
Starosta obce Ing. K. Dostálek prověří tuto skutečnost v součinnosti s pracovníky VaK 
Beroun a.s. 
 

   Příští zasedání ZO Jíloviště bude ve čtvrtek 26. 01. 2012 od 19:00 h v hasičské zbrojnici. 
 

Libuše Fatková 

 

CO SE DĚJE V OBCI 

Jak jsme se umístili?                   

Z 85 obcí registrovaných v soutěži „Soutěž o nejhezčí 
vánoční strom měst a obcí v České republice 2011“ jsme se 
umístili na 63. místě s 28 hlasy. 
Není to mnoho, ale přihlásili jsme se až v týdnu před 
rozsvěcením našeho vánočního stromu, kdy jsme se o 
soutěži dozvěděli, přestože probíhala již od 25. 11. 2011.  
Doufejme, že pokud bude soutěž společností EKOLAMP 
vyhlášena i v letošním roce, „načasujeme“ vše lépe a 
pokusíme se získat co nejvíce občanů pro hlasování. 

Pro úplnost této zprávy uvádíme, že první místo v kategorii obcí získala Nivnice - 2588 hlasů, 
která byla ve vedení soutěže již v době našeho zaregistrování a měla k 1. 1. 2011  3 304 
obyvatel. Druhé místo obsadil Moravský Žižkov - 1 015 hlasů (1 438 obyvatel) a na třetím 
místě skončila obec Kozlovice  - 786 hlasů (2951 obyvatel). Zajímavé je poslední místo obce 
Včelná, která se stihla pouze zaregistrovat, ale nikdo pro její vánoční strom nehlasoval.  
V  kategorii měst bylo registrováno 86 přihlášených. Zvítězil Bohumín (22 044 obyvatel), 
kterému poslali občané 2 351 hlasů. Stejné umístění jako Jíloviště měla v této kategorii 



Jihlava – 27 hlasů a to má 50 760 obyvatel a podle Wikipedie je devatenáctým městem 
v Česku na počet obyvatel. Takže v tomto měřítku jsme nedopadli špatně. 
Blahopřejeme výhercům a těšíme se na příští ročník soutěže o nejhezčí vánoční strom měst a 
obcí v ČR 2012. 
I druhé soutěže pořádané STAROSTY A NEZÁVISLÝMI o nejhezčí venkovní vánoční strom jsme 
se také zúčastnili. Hlasování bylo zahájeno 15. 12. 2011 a ukončeno 23. 12. 2011. Ani v této 
soutěži jsme se neumístili mezi prvními třemi. Nejlépe hodnoceným vánočním stromkem s 
průměrem 2,48 a 549 jedničkami se stal stromek z Dřínova. Druhým s průměrem 3,06 a 364 
jedničkami se stal stromek z Kmetiněvsi a třetím s průměrem 3,31 a 80 jedničkami se stal 
stromek z Valovic. 

Libuše Fatková 

 

Vzpomínka 
 
V pondělí 2. ledna 2012 zemřel ve věku nedožitých 73 let pan Jaroslav Marek. Přestože mu 
jeho dlouhá, vleklá nemoc ubírala hodně sil, obohacoval svými příspěvky o Jílovišti, dokud to 
šlo, i obsah naší Zvonice. Uctěme jeho památku ukázkou z jeho literárního dílka z roku 2001, 
s názvem „100 statečných“. Popisuje v něm svá setkání s velikány české opery i jinými 
osobnostmi.  
O svém prvním učiteli zpěvu Mistru Zdeňku Otavovi píše:  
„Když Zdeněk Otava slavil padesátiny, bylo mi třináct let. Mistr do posledního místa vyprodal 
Smetanovu síň. Zpíval neuvěřitelné množství slavných operních árií. Bylo to něco jako dějiny 
opery 19. století v kostce. Od té doby jsem propadl kouzlu Otavovy osobnosti. Chodil jsem na 
všechny jeho koncerty a na většinu představení, v nichž zpíval. Myslel jsem, že když se stanu 
jeho žákem a budu kráčet „v jeho šlépějích“ (a jako tímto výrokem ho napodobit), budu 
jednou jeho nástupcem a dosáhnu podobné nehynoucí slávy. 
Jednou jsem byl u toho, když můj učitel Otava rozprávěl na zastávce tramvaje s Eduardem 
Hakenem, kupodivu ne o divadle nebo dokonce zpěvu, ale o autech, a to zcela zasvěceně o 
motorech.  
To ale nebylo tak podstatné jako pobyty pana „Hákena“, jak mu dodnes říká francouzskou 
výchovou poznamenaná paní Adresová, seniorka „rodného lesa“, jak říkám podle pohádky o 
Míšovi Kuličkovi vesnici Jíloviště, která se mi nyní stala domovem. V téhle obci blízko Prahy 
se před časem ucházel o pozemek Beno Blachut.  
Malé vísce jako je Jíloviště, postačil jeden slavný pěvec. A tím byl pan „Háken“, který měl v 
samém jejím středu svou švestku (možná bych jí měl napsat s velkým Š). Prý na ni nikdo jiný 
nesměl vlézt. Mistr si trhal své ovoce vždycky sám. Dnes stále Mistrovu podobu připomíná, je 
to nezvykle vysoký a štíhlý strom. 
Sice jsem Mistra Hakena nikdy na stromě neviděl, zato mohu vnoučatům vyprávět, jak jsem 
se setkal s dvěma velkými Václavy – s Havlem i s Klausem. S prvým jsem se setkal v Divadle 
Na Zábradlí, když ještě nebyl ani prezidentem ani disidentem. Bylo to zjara 1968, kdy jsem 
neměl v hlavě nic jiného, než udělat v divadle, kde byl Havel tehdy dramaturgem, dopolední 
nedělní recitál. Pan dramaturg nebyl proti, odkázal mě však na září. To je měsíc, který 
následuje obvykle po srpnu a ani osmašedesátý rok nebyl výjimkou. 
Podruhé jsem se setkal s Václavem Havlem, když už byl prezidentem, v budově tehdejšího 
ministerstva kultury, kde je nyní horní sněmovna. Náhle jsem mu mohl ukrást několik vteřin 
času. Nezmohl jsem se na nic víc, než že jsem mu symbolicky sdělil pozdrav od maminky. 



Méně idylické, i když delší, bylo moje zdvořilé hádání s ministerským předsedou, kterým byl v 
té době pan Václav Klaus. Konalo se to na ministerstvu školství (a jak se ještě dále jmenuje), 
kde jsem měl na starosti umělecké školy.  
Pan premiér byl proti státní podpoře „lidušek“, jak se dodnes říká základním uměleckým 
školám. Viděl je jako typické soukromé školy. Spor nebyl dodnes vyřešen, tyto školy existují 
dál jako státní, i když podražily. 
Ostatně Haken ani Blachut takové školy neměli a jak jim to zpívalo!“ 
 
Ve své předmluvě autor Jaroslav Marek – Jindřich Jílovský říká: 
„Žádné povídání by nemělo být tak dlouhé, aby se nakonec nikomu nechtělo ho číst“.  
Opouštíme tedy stránky psané s úctou a potěšením. Kdo pana Jaroslava Marka znal, určitě 
nezapomene.  

                                                                                                              Libuše Fatková 
 

Výročí 
 
Rok 2012 je bohatý na nejrůznější kulatá i půlkulatá výročí. Od narození Elišky Přemyslovny, 
české královny, roku 1292 († 28. září 1330), která má vazby k nedaleké Zbraslavi, až po výročí 
týkající se přímo naší obce, např. první písemné zmínky o Jílovišti roku 1357. 
Pro náš zpravodaj je asi nejvýznamnější skutečnost, že jeho vydávání schválilo na návrh 
starostky obce RNDr. M. Ulbrichové obecní zastupitelstvo na svém prvním zasedání v lednu 
1992. Vznikl z potřeby informovat občany o dění v obci, jako dvouměsíčník Obecního úřadu 
Jíloviště. Číslo 1, leden – únor 1992, bylo rozmnoženo na obecním úřadě. Jeho zakladatelka 
RNDr. M. Ulbrichová v úvodním článku napsala: 
„Předpokládáme, že z počátku budeme Zpravodaj uveřejňovat každé dva měsíce. Budeme-li 
schopni jej ekonomicky zajistit, účelně jej obsahově naplnit a získat spolupracovníky pro jeho 
sestavování, budeme uvažovat o jeho vydávání v kratších intervalech tak, aby naše 
informace byly co nejčerstvější.“ 
 
Bylo by dlouhé vypsat celou historii a tak se omezíme jen na důležitá data: 

� leden – únor 1992 vznikl Zpravodaj. Prodával se za 1,- Kč. Texty psala tehdejší 
starostka obce RNDr. M. Ulbrichová na psacím stroji a výtisky se kopírovaly na 
obecním úřadě, 

� srpen 1992, hlavička s kresbou hotelu Hubertus a okolními lesy od pana L. Kuncla, 
který byl autorem obrázků na titulních stránkách ročníků 2000 – 2002, cena výtisku 
byla 2,50 Kč a vycházel každý měsíc, 

� srpen 1994 byl zpravodaj zaregistrován na OÚ Praha-západ a byla založena jeho první 
redakční rada: L. Fatková (-Fa-), D. Fryčová, V. Mourečková (-Mour-), R. Sládková  
(-ReSl-), RNDr. M. Ulbrichová (-Ulb-). Počet stran se ustálil na 12 – 14 stránek, 

� leden 1995, došlo ke změně záhlaví titulní stránky, které výtvarně zpracovala paní 
Jana Bohatová, a změnil se i název našeho periodika – z původního Zpravodaje na 
Zvonici, 

� srpen 1997, Zvonice začala být poskytována čtenářům zdarma, 
� duben 1998, skončilo kopírování na OÚ. Kopie prováděla společnost ROBINCO CS  

v Praze 4, v nákladu 120 ks, 
� červen 1999, zemřela obecní kronikářka a členka redakční rady, paní Vlasta 

Mourečková. Koncem roku byla v redakční radě Zvonice L. Fatková, D. Fryčová,  



M. Hrubá, R. Moureček a RNDr. M. Ulbrichová, 
� od dubna 2000 prováděla kopírovaní Zvonice paní L. Kuniaková na Praze 4,  
� v září 2002 se vzdala členství zakládající členka měsíčníku RNDr. M. Ulbrichová.  

V redakční radě zůstala L. Fatková, D. Fryčová, M. Hrubá a přidala se K. Růžičková, 
� leden 2003, Zvonici začal vydávat výbor pro kulturu a sport ZO Jíloviště: M. Černý,  

L. Fatková, M. Hrubá, L. Ježek, R. Moureček a RNDr. M. Ulbrichová. Dne 19. 3. 2003 
byla poslední úhrada ve výši 1 820,- Kč za kopírování 260 ks Zvonice paní  
L. Kuniakové. Sazbu a tisk začala sponzorsky provádět společnost Pragoeduka – 
manželé Z. a V. Kubrovi, 

� od r. 2004 začala vycházet Zvonice každé dva měsíce, 
� od ledna 2006 pracovala opět redakční rada ve složení: L. Fatková, M. Hrubá,  

RNDr. M. Ulbrichová  
� leden 2007, redakční rada měla pouze dva členy L. Fatkovou a Ing. J. Vorla.  

K 31. 12. 2007 skončila spolupráce na dokončování a tisku Zvonice s manželi 
Kubrovými, a to z důvodu ukončení jejich podnikání, 

� od ledna 2008 je možnost přečíst si Zvonici i na internetových stránkách obce. Do 
redakční rady vstoupil Ing. K. Dostálek, starosta obce Jíloviště. Tisknout se začala 
Zvonice ve společnosti Casus Direct Mail, a.s., kde se tiskne dosud. Barevná čísla jsou 
dárkem pro obec i čtenáře.  Sponzorem vydávání byla v roce 2008 a 2009 společnost 
Srba Servis, s.r.o., 

� v lednu 2011 byla jmenována mediální komise: P. Dostálek, K. Suškleb, J. Tvrdoň a  
Ing. J. Vorel, která i v současnosti vydávání Zvonice připravuje. 

 
Za tímto časovým přehledem jsou hodiny, dny, měsíce a roky trpělivé práce, která byla někdy 
úspěšná, jindy skličující. 
Jednotlivé ročníky Zvonice jsou v kroužkové vazbě uloženy na obecním úřadě a poskytují zajímavé 
informace nejen z historie.  Neopominutelná je také skutečnost, že jejich obsah částečně 
nahrazuje chybějící stránky v obecní kronice. 
Obec Jíloviště chce i nadále financovat Zvonici a zachovat dvouměsíční interval. 
Přispějte i vy, její čtenáři, svými názory, nápady i vzpomínkami na její stránky. 

 

Libuše Fatková 

 

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK 

Jílovišťské vánoční ladění 2011 
 
Vánoce a vstup do nového roku máme za sebou, nyní bychom se chtěli prostřednictvím 
stránek Zvonice krátce vrátit k vyhodnocení a dojmům z adventního odpoledne a podvečera 
z neděle 18. prosince. Klasické rozsvícení vánočního stromu (mimochodem zařazeného v 
celonárodní soutěži o nejkrásnější vánoční strom) bylo tentokrát doplněno o doprovodný 
program. Zástupci Okrašlovacího spolku, SDH a obce se dohodli na využití vnitřního i 
venkovního prostoru hasičské zbrojnice a občané tak mohli nejen ochutnat klasický vánoční 
svařák a prohlédnout si živý betlém se zvířaty, ale zároveň v prostorách hasičské klubovny 
podpořit finančně prostřednictvím vánočního bazaru dobročinné účely stále směřující k 



podpoře rekonstrukce staré hasičské zbrojnice. Klasický potravinový a ozdobný sortiment 
bazárku letos obohatila i tradiční podbrdská keramika z klínecké dílny Magdy Brožové. Dále 
byly v klubovně k vidění betlémy různých barev, materiálů a stáří, zapůjčené většinou občany 
Jíloviště.  Program pak v podvečer kulturně završilo vystoupení dětí a mládeže se zpěvem 
klasických koled pod vánočním stromem. Počasí přálo, účast byla nečekaná, stejně tak 
hodnocení a komentáře účastníků byly veskrze pozitivní.  V letošním roce tedy budeme chtít 
pravděpodobně navázat na tuto tradici, pár námětů na vylepšení už také máme. Díky všem 
za účast a finanční příspěvek a v neposlední řadě velké poděkování paní Fatkové za odvahu 
přesvědčit nás ostatní o realizace takové akce „pod jednou střechou“ a zejména za její 
trpělivost a nápady v přípravě pěveckého vystoupení. 
A teď už „jenom“ ten šťastný a úspěšný rok! 

Gabriela Tamchynová 

 
 

Velikonoční bazárek 2012 
Vzhledem k časovému vydání Zvonice navazuje hned po vyhodnocení vánočních akcí pozvání 
na akci velikonoční – a to další (již třetí) ročník velikonočního bazárku. Ten letošní proběhne 
v hasičské zbrojnici.  
 

Velikonoční bazar 
Okrašlovací spolek Jíloviště zve všechny srdečně 

na velikonoční bazar, který proběhne
v sobotu 31. března 2012 mezi 9:30 – 12:00 

v  klubovně hasičské zbrojnice.

K zakoupení budou drobnosti a pochoutky 
s jarní a velikonoční tematikou.

Těšíme se na vás!     

 

Gabriela Tamchynová 

 



HASIČI 

Z činnosti sboru: 
 

� V prosinci 2011 chlapci vybudovali plánovaný přístřešek pro požární auto na 
pozemku pod požární zbrojnicí. 

� Byla uspořádána čertovská zábava ve spolupráci s Motorestem Jíloviště. 
� 14. 12. 2011 odvezla společnost ELEKTROWIN, a. s. dosud sebraná použitá 

elektrozařízení. Od 25. 6. 2011, kdy se uskutečnil první sběrný den, bylo sebráno 
13 ks velkých spotřebičů, 9 ks chlazení (mrazáky, lednice), 21 ks TV a monitorů a 
dva velké bagy malých el. spotřebičů. Sběr nadále pokračuje, každou sobotu mezi 
10. a 11. hodinou, až do 14. 4. 2012. Nedávejte, prosím, použité elektrospotřebiče 
před vrata pozemku pod hasičskou zbrojnicí. Je dohodnuto s panem Šťastným, že 
vrata podle potřeby odemkne.  

� Vydařilo se adventní setkání na zlatou neděli 17. 12. 2011, při rozsvícení 
vánočního stromu ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Jíloviště, starostou a 
místostarostkou obce. Mladí hasiči předvedli živý betlém s koledami. Děkujeme 
všem, kteří poskytli vyřezávané betlémy do malé, ale zajímavé výstavky. 

� Tradiční turnaj ve stolním tenise, který byl uspořádán naším sborem v Restauraci 
Pod Lesem na druhý svátek vánoční – 26. 12. 2011, má konečně opět vítěze 
z Jíloviště. Mezi 20 závodníky se jím stal pan Milan Svoboda – gratulujeme. 

� O turnaj dětí 27. 12. 2011 nebyl zájem (asi odjely mimo obec) a v uvedeném 
termínu se neuskutečnil. 

� Po nádherném ohňostroji 30. 12. 2011, který pomáhali hasiči 
technicky zajišťovat, se líbilo i posezení s živou hudbou na 
rozlučku se starým rokem v hasičské zbrojnici.  

� V období konce roku 2011 a v lednu a únoru 2012 probíhají 
výroční valné hromady okolních sborů, které naši členové 
navštěvují. 

 

Libuše Fatková 

 
VVH 28. ledna 2012 

 
Letošní výroční valná hromada našeho sboru, na které jsme hodnotili práci v roce 2011, 
se konala v Motorestu Jíloviště. Starosta sboru M. Petřík přivítal přítomné členy a hosty, 
mezi kterými byl starosta obce Ing. K. Dostálek, starosta OSHČMS okresu Praha-západ  
Z. Mlejnský a z Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přijela pozdravit naše 
jednání předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti, poslankyně, paní  
Mgr. Helena Langšádlová.  
Na úvod přednesly svoji zprávu o činnosti zástupkyně mladých hasičů N. Tymichová a  
A. Verbeščuková, která přidala i krátkou básničku.  O práci našich dětí informujeme 
pravidelně v našem místním zpravodaji Zvonice. Stejně tak i o činnosti dospělých, 
s kterou seznámil přítomné I. náměstek starosty SDH Jíloviště R. Moureček.  K 1. 1. 2012 
má SDH Jíloviště 79 dospělých členů a 24 těch, kteří ještě neoslavili osmnácté narozeniny.  



Pro letošní rok schválila VVH bohatý plán činnosti. Kromě zapojení družstev mužů, žen a 
dětí do soutěží v požárním sportu a tradičních akcí jako jsou – týdenní pobyt na horách  
(5. -11. 2. 2012), BZKK ve spolupráci s lipeneckým SDH (5. 5. 2012), rozsvícení vánočního 
stromu atd. Letos také budeme spolupořadateli posvícení (22. 9. 2012) a chceme 
iniciovat vznik „Floriánských poutí“. Členové zásahové jednotky se zúčastní dvou stáží na 
HZS v Řevnicích, připraví hasičské vozy na STK a nositelé dýchací techniky projdou 
výcvikem na polygonu v Příbrami. Uskutečníme také i jarní sběr železného šrotu. Výtěžek 
z něho je nemalým přínosem do pokladny sboru. O stavu hospodaření našeho sboru 
podala zprávu hospodářka SDH Jíloviště V. Pospíšilová. Za výsledky všem členům 
poděkovala. Děkujeme také i všem občanům za spolupráci. 
I v příspěvcích hostů z okolních sborů zazněla slova chvály a třeba pozvání k účasti na 
jejich nejbližší akce: masopust 4. 2. 2012 – Čisovice, 18. 2.2012 – Mokropsy, 25. 2. 2012 
Lipence.  
Z vystoupení starosty okresního sdružení pana Z. Mlejnského vyplynula skutečnost, že 
podmínky pro činnost hasičských sborů se zhoršují. Nejsou to jen krácené dotace, ale 
vydávání zákonů a vyhlášek, které dobrovolné sbory spíše likvidují, než jim pomáhají, jako 
např. nařízení vedení podvojného účetnictví v případě žádostí o dotaci, poplatky za 
pořádání tomboly atd. Ještě horší je skutečnost, že představitelé státních institucí, 
Středočeským krajem počínaje, nemají zájem se seznámit se stávající situací, natož ji 
řešit. Svědčí o tom neúčast zástupců kompetentních úřadů na celorepublikových 
jednáních představitelů Sdružení hasičů ČMS. 
Odpovědí na tento příspěvek byl příslib Mgr. H. Langšádlové svolat schůzku starostů 
sborů a obcí z více okrsků, kde by zazněly názory na současný stav v hasičských sborech, 
které by pak tlumočila, jako zákonodárce, na dalších jednáních.  
Starosta obce Ing. K. Dostálek poděkoval, stejně jako ostatní hosté, za práci, kterou hasiči 
přispívají obci. Ujistil přítomné, že i nadále zůstane v rozpočtu obce fin. částka na ZJ i 
činnost SDH. Vyzval hasiče k dokončení návrhu projektové dokumentace na opravu 
současné hasičské zbrojnice.  
Děkujeme všem za účast, panu M. Jiříkovi za ozvučení prostor Motorestu. Po skončení 
VVH se podával gulášek s knedlíkem a pak hrála živá hudba až do půlnoci. 
 

Za SDH Jíloviště – Libuše Fatková 

 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

MOTOREST 
Vepřové hody 17.3.2012 

Nabízíme rozvoz obědů, domluva na telefonu  604 254 391 
 

Očkování psů a koček 
� neděle 25. 3. 2012 od 14:30 do 15:00 hodin 
� veterinární ošetřovna v Jílovišti, Pode Zděmi 165 
� vzteklina 150,- Kč, kombinovaná vakcína 400,- Kč 

 



Z ARCHIVU 

 
Pan B. Kovařík svůj příspěvek „Pro pamětníky“ předal redakci Zvonice v písemné podobě,  
nebylo proto možné u tohoto příspěvku provést jazykovou korekturu.  
Souhlasíte s obsahem tohoto příspěvku? 

Redakční rada 



 

NÁZORY NAŠICH OBČANŮ 

Žaloba paní M. Fidrmucové proti  
manželům Daně a Karlu Dostálkovým 
 
V regionálních novinách Náš Region č. 17/2007 a ve Zvonici č. 3/2009  byly otištěny články 
paní M. Fidrmucové, ve kterých uváděla, že z jímky odpadních vod umístěné na pozemku 
parc. č. 197/5, kterého jsme majitelé, je znečišťována voda v její kopané studni. V obou 
periodikách jsme se bránili proti tomuto nařčení. Že jsme měli pravdu, potvrzuje rozsudek 
Okresního soudu Praha – západ a následně rozsudek Krajského soudu v Praze.  
Paní M. Fidrmucová podala dne 11. září 2009 Okresnímu soudu Praha – západ (soud prvního 
stupně) žalobu na nás ve věci odstranění neoprávněné stavby čerpací jímky odpadních vod 
na pozemku parc. č. 197/5 v k.ú. Jíloviště, uvedení pozemku v místě současného umístění 
jímky do původního stavu a zaplacení náhrady škody v souvislosti se znečištěním studny 
žalobkyně ve výši 48 293,- Kč a to v důsledku porušení povinností žalovaných v rámci 
sousedských vztahů. 
Okresní soud pro Prahu – západ žalobu paní M. Fidrmucové zamítl, ale paní M. Fidrmucová 
se proti tomuto rozsudku odvolala ke Krajskému soudu v Praze, který dne 7. prosince 2011 
potvrdil rozsudek prvního stupně a ve znění opravných usnesení a ve spojení s doplňujícím 
usnesením určil žalobkyni náhradu nákladů řízení a zaplacení náhrady nákladů řízení České 
republice. 
Také žalobkyni uložil, aby zaplatila žalovaným náhradu nákladů odvolacího řízení. 
Tímto sdělením považujeme tuto kauzu za ukončenou.  

Manželé Dostálkovi 

 
 

Bílá paní na Jílovišti aneb skutečný příběh multifunkčního objektu 
 
V posledním čísle Zvonice, konkrétně v rubrice Slovo starosty, vás, vážení občané, pan 
starosta informoval o výsledku hlasování zastupitelstva ve věci změny využití pozemku č. 
236/1 a k této informaci připojil svůj komentář. Obsahem tohoto komentáře je, stručně 
řečeno, sdělení, že já a několik dalších (tam vyjmenovaných) zastupitelů svým hlasováním 
proti uvedené změně prakticky zabránilo výstavbě multifunkčního objektu, který by obci 
přinesl tolik potřebnou školku, ordinaci, nový OÚ, a já nevím, co ještě. Tím jsme, podle pana 
starosty, odsoudili obec k tomu, aby byla pouze noclehárnou, a její občany pak k tomu, aby 
trávili volný čas na fotbale nebo v hospodě. A to přesto, že všechna volební sdružení měla ve 
svém volebním programu rozvoj obce. Konečně, navzdory svým dosavadním prohlášením o 
nutnosti získat podporu všech sdružení zastoupených v zastupitelstvu pro uvedený záměr, 
pan starosta uvedl, že by tak důležitý bod měl být schválen alespoň dvoutřetinovou většinou.       
Uvedený komentář pana starosty považuji za zkreslený a značně zavádějící. Cítím proto 
potřebu se k němu a vůbec k otázce multifunkčního objektu vyjádřit. Nejprve tedy fakta o 
dosavadním vývoji příběhu, který se jmenuje multifunkční objekt na Jílovišti: 
 



- Tento příběh začal už před mnoha měsíci a jako evergreen se pravidelně vracel na 
jednání zastupitelstva. V programu sportovců, za něž jsem kandidoval do 
zastupitelstva já, byla zmínka o multifunkčním objektu pouze v souvislosti s možným 
využitím již třetím rokem zavřené restaurace U Hastrmana.              

- Když se uvedený evergreen opět objevil na jednání zastupitelstva v polovině 
minulého roku, vyjádřil jsem názor, že o takto zásadní a nákladné záležitosti lze 
jednat, natož pak rozhodovat, pouze na základě důkladné analýzy předložených 
variant. Za účelem zpracování takové analýzy zřídilo zastupitelstvo komisi, do které 
jsem byl nominován já, Ivo Černý a Honza Vorel. 

- Komise posuzovala celkem pět variant, a to i) výstavbu nového objektu na pozemku č. 
236/1, tedy na pozemku vedle fotbalového hřiště (celkem tři studie různých 
projektantů), ii) využití budovy bývalé restaurace U Hastrmana, iii) využití domu po 
Jardovi Vápeníkovi, iv) využití hasičské zbrojnice, a konečně v) rekonstrukce 
stávajícího obecního úřadu. Komise pak v rámci zpracované analýzy u každé z variant 
podrobně popsala možnosti využití objektů (u některých variant doplněné o studii a 
vizualizaci) a uvedla předpokládané rozpočtové náklady na jejich výstavbu resp. 
rekonstrukci, a to vždy v návaznosti na reálné možnosti obce tyto náklady financovat.  

- Komise doporučila zastupitelstvu jako nejvhodnější variantu využití budovy bývalé 
restaurace U Hastrmana. Současně však dospěla k jednoznačnému závěru, že pro 
realizaci jakékoliv z předložených variant, vyjma varianty rekonstrukce stávajícího 
obecního úřadu, je nezbytně nutné nejprve prodat stávající obecní úřad, neboť jinak 
není obec schopna financovat předpokládané investiční náklady. 

- Závěry komise pak byly prezentovány na veřejném zasedání zastupitelstva 
(mimochodem účast občanů byla téměř nulová). Pan starosta nám na tomto jednání 
zastupitelstva sdělil, že prodej stávajícího obecního úřadu za rozumnou cenu 
nepřipadá za daných okolností v úvahu, neboť majitel vedlejšího objektu, který je 
rovněž vlastníkem pozemku, na němž obecní úřad stojí, odstoupil od svého záměru 
budovu od obce koupit. Na základě této informace zastupitelstvo JEDNOMYSLNĚ 
konstatovalo, že jedinou možnou variantou je rekonstrukce stávajícího obecního 
úřadu a ostatní varianty odmítlo. 

- Ještě na témže zasedání zastupitelstva (!) však pan starosta příběh multifunkčního 
domu recykloval. Prakticky ihned po zmíněném hlasování zastupitelům předložil 
záměr, který spočíval v tom, že obec bezplatně poskytne pozemek č. 236/1 
investorovi, kterého najde na základě veřejné výzvy a který na uvedeném pozemku 
na své náklady vybuduje onen multifunkční objekt. Obec pak bude prostory 
vybudovaného objektu užívat ke všem tolik potřebným aktivitám. Na mojí otázku, 
proč by to ten investor dělal, jsem se dozvěděl, že investor může prostory v objektu 
pronajímat, případně sám v nich provozovat výdělečné aktivity jako třeba fitness 
studio. Za účelem realizace tohoto „nového“ záměru pak zastupitelstvo hlasovalo o 
změně využití pozemku č. 236/1, pro byl pouze pan starosta. 

- Na dalším zasedání zastupitelstva, tedy na tom, o jehož výsledku vás pan starosta 
informoval v poslední Zvonici, zpochybnil pan starosta platnost předchozího 
hlasování (nepochopil jsem proč, ale neprotestoval jsem) a o změně využití pozemku 
č. 236/1 dal hlasovat znovu. Tentokrát pro hlasovali další tři zastupitelé (také tady 
jsem nepochopil, proč změnili názor, a také tady však nezpochybňuji jejich právo tak 
učinit). Ani na tomto zasedání záměr tedy neprošel. 

 



Věřím, že jsem vás zdlouhavým popisem faktů již zcela neunudil. Mám však za to, že jinak si 
nelze na celou problematiku udělat názor. Z uvedených faktů totiž dle mého názoru jasně 
vyplývá, že obec na multifunkční objekt prostě nemá peníze, pokud neprodá za rozumnou 
cenu budovu stávajícího obecního úřadu nebo nesežene dotaci v odpovídající výši.  
Kdo ví, že jedna a jedna jsou dvě a nikoliv tři, musí taky vědět, že utopická je i představa, že 
místo obce vybuduje multifunkční objekt nějaký soukromý investor. Pominu-li skutečnost, že 
nový občanský zákoník nebude umožňovat stavbu na cizím pozemku, je uvedená představa 
především zcela mimo realitu ekonomickou. Při předpokládaných investičních nákladech ve 
výši 20 mil. Kč si skutečně neumím představit ekonomiku takového projektu, ledaže by 
investorovi obec platila čistý nájem kolem jednoho milionu ročně. Než platit takový nájem, 
může si obec vzít sama úvěr a multifunkční objekt postavit či koupit a tedy sama vlastnit. To 
se ovšem obloukem vracíme k výše zmíněné analýze a jejímu závěru, že obec není schopna 
takový záměr financovat (obec plánuje v roce 2012 hospodařit s příjmy ve výši 7,8 mil. Kč a 
výdaji ve výši 10,6 mil. Kč, tedy s výrazně schodkovým rozpočtem). 
Nebudu proto hlasovat pro jakýkoliv záměr, který nebude podložen důkladně a hlavně 
realisticky vyargumentovanou představou o tom, z čeho bude multifunkční objekt 
financován, jak budou financovány náklady na jeho provoz a jak, příp. kým budou 
provozovány aktivity jako školka či ordinace.  Za takový rozhodně nepovažuji záměr 
prezentovaný panem starostou. Za této situace pak považuji za druhořadou a především 
zcela předčasnou diskusi o tom, kde by měl případně multifunkční objekt stát. 
Z uvedeného vyplývá, že jsme těžko mohli svým hlasováním zabránit vzniku multifunkčního 
objektu na Jílovišti, protože žádný konkrétní a především reálný projekt na jeho výstavbu na 
stole není. Celá polemika ohledně využití pozemku č. 236/1  pro stavbu multifunkčního 
objektu mi tak, namísto racionální debaty, připomíná spíše scénu ze slavného českého filmu 
Bílá paní, v níž občané pochodují vstříc světlým zítřkům po neexistujícím mostě a po pás ve 
vodě. 
Na závěr mi dovolte, vážení občané, přátelé a kamarádi, popřát vám, byť s menším 
zpožděním, vše dobré v roce 2012. Těším se, že se i v tomto roce budeme setkávat na 
fotbale, v hospodě i jinde na Jílovišti.  
Na fotbal vás pak všechny co nejsrdečněji jménem sportovců zvu!    

Jan Nekola, zastupitel  

 

Reakce starosty na příspěvek: 
„Bílá paní na Jílovišti aneb skutečný příběh multifunkčního objektu“ 
 
Ve výše zveřejněném velmi čtivém příspěvku zastupitele pana J. Nekoly jsou některé 
nepřesnosti a zkreslující informace, na které bych měl reagovat podrobným vysvětlením, o 
jaké jde, ale byla by to dlouhá moje reakce. Týká se to, například, průběhu hlasování na 
zasedáních zastupitelstva č. 7 a 8, upřesnění jak kdo hlasoval, jak je to s rozpočtem obce na 
rok 2012, ale také polemika se závěrem příspěvku. Z důvodu, že si obsah příspěvku můžete 
sami porovnat s tím, co bylo již uveřejněno ve Zvonici č. 5 a 6/2011, ale také můžete 
nahlédnout do schválených zápisů zastupitelstva obce č. 9 a 10/2011, nebudu na příspěvek 
podrobně reagovat. Pro Vás je důležitější informace, zda obec vůbec chce řešit tuto situaci, 
kdy svým občanům není schopna nabídnout školku, prostory pro setkávání důchodců a 
mládeže, knihovnu nebo třeba i ordinaci lékaře. Je to obrovský problém, na který stále 
upozorňuji. Už dochází i k tomu, že někteří rodiče proto, že v naší obci není školka, přehlašují 



své děti k trvalému pobytu do jiných obcí a měst a v naší obci začíná klesat počet obyvatel. 
Myslím si, že je povinností zastupitelstva naší obce pokusit se urychleně najít řešení, jak tuto 
situaci řešit, a z tohoto hlediska vidím příspěvek zastupitele pana J. Nekoly za velmi pozitivní. 
Hlásí se k tomu, aby ke vzniku multifunkčního domu vznikla racionální debata. K tomu se i já 
velmi rád připojuji, a protože nás tlačí čas, navrhnu zastupitelům, aby se v termínu max. do 
konce března konala pracovní schůzka s jediným bodem programu, „Vznik multifunkčního 
domu“.  
Věřím, že když všichni zastupitelé budeme k tomuto problému přistupovat racionálně, tak 
možná nakonec i k těm světlým zítřkům dopochodujeme. 

Karel Dostálek 

SUDOKU 
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