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Posvícení na návsi 2014
Vyhrává dechová hudba Křídlovanka z Kutné Hory

Foto: archiv Křídlovanky

Od rána svítilo krásně sluníčko a dechovka spolu s moderátorem F. Syslem navodila příjemnou náladu.
Děti dováděly v kuličkách a na trampolíně, mohly si pohrát v dětské dílničce.
Dospělí neodolali grilované kýtě a uzeným klobáskám, burčáku i „zrzavému“ moku.
Počasí se však nedá poručit, a tak se o přerušení moc pěkného vystoupení Petry Černocké postarala
náhlá bouřka s prudkým deštěm. Mnozí návštěvníci se museli jít převléknout, ale na koncert dechové
hudby Doubravanka již byli zase zpátky.
Pořadatelé utřeli stoly a lavice a „posvícení“ pokračovalo do pozdních večerních hodin.
Děkujeme všem pořadatelům a sponzorům. Bez jejich přičinění bychom se nemohli tak dobře pobavit.
Fatková

Z RADNICE
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
Vážení spoluobčané,
čas letí a ve dnech 10. a 11. října se konají komunální volby pro období 2014 – 2018.
Končící zastupitelstvo obce se sejde pravděpodobně naposledy 24. září, a proto již mohu bilancovat práci
zastupitelstva obce za období 2010 až 2014.
Začnu informací, že společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., aktuálně ohodnotila hospodaření
obce Jíloviště za rok 2013 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný
Certifikát. Stupeň „B+“ prokazuje vynikající finanční stabilitu ekonomických ukazatelů, v nichž
obec převyšuje rámec obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech
Credit Bureau, a.s., není navíc finanční stabilita obce výrazně ovlivněna okolním prostředím a
horšími ekonomickými podmínkami regionu.
Naše obec se nachází v okrese Praha-západ a patří do kategorie 500 - 999 obyvatel. Z celkového
počtu 79 obcí v okresu Praha-západ dosáhlo hodnocení iRatingovým stupněm „B+“ pouze 29 obcí
a v celé České republice pak pouze 9 % obcí.
Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů obce, vybraných dat Českého statistického
úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako například míra nezaměstnanosti v okresu,
podnikatelská aktivita v okresu, průměrná mzda v kraji a další. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů
za poslední tři roky a společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., ho zpracovává každoročně pro
všechny obce již od roku 2002.
V termínu od 4. 10. – 17. 12. 2010 se realizovala investiční akce „Jíloviště – vodovod, rozšíření
prameniště Jeptiška“, při které se připojil vrt JL5 do obecního vodovodního řadu v ceně díla
3 078 tis. Kč.
V termínu 6. 2. – 24. 3. 2011 se realizovala investiční akce „Jíloviště – Pražská ulice, dešťová
kanalizace - 1. etapa“ a „Jíloviště – Pražská ulice, splašková tlaková kanalizace, doplnění“ v délce
161 m (dešťová kanalizace) a 100 m (splašková tlaková kanalizace) v ceně díla 640 tis. Kč.
V termínu 2. 5. – 2. 6. 2011 se realizovala investiční akce „Jíloviště – Pražská ulice, rekonstrukce
vodovodního řadu“ v délce 185 m v ceně díla 777 tis. Kč.
Obec získala dotaci na dílo „Rekonstrukce komunikace – Jíloviště“ ve výši 17 844 tis. Kč. Jedná se
o úsek v ulici Pražská od OÚ Jíloviště k výjezdu na komunikaci Strakonická I/4 a na její realizaci již
proběhlo výběrové řízení na jejího zhotovitele. Z důvodu, že ze čtyř přihlášených společností měly
tři ve svých nabídkách nedostatky, muselo být výběrové řízení zrušeno. Do konce září bude
vyhlášeno nové výběrové řízení s tím, že konečný termín realizace tohoto díla byl posunut na
31. 5. 2015
Tento rok se začne s budováním tolik očekávané a potřebné mateřské školky. V úterý 9. 9. 2014 se
začalo s realizací přeložky kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 242/1, na kterém bude tato
mateřská školka vybudována. Cílem obce je do konce roku 2014 postavit minimálně hrubou
stavbu a na její výstavbu byla podána žádost o dotaci.
Po rekonstrukci byla dne 20. 6. 2014 zkolaudována stará hasičská zbrojnice – kaplička svatého
Floriána.
V roce 2009 začala nová jednání obcí Jíloviště, Všenory, Černolice, Řitka, Líšnice, Mníšek pod Brdy,
Nová Ves pod Pleší, Záhořany, Čísovice ve věci investiční akce „Přivaděč vody z Baní“. V současné
době se dospělo do fáze její realizace. Na tuto investiční akci byla získána dotace ve výši
123 779 tis. Kč a výstavba se slavnostně zahájila dne 15. 9. 2014 v 10:00 h u vodojemu obce
Jíloviště na Cukráku.
Dne 20. 1. 2010 ZO Jíloviště schválilo „Návrh zadání územního plánu Jíloviště“ a vybralo za jejího
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zhotovitele firmu ARCHIS, Doc. Ing. Arch. Ivan Horký, DrSc. Bohužel do dnešních dnů nebyl tento
nový územní plán zastupitelstvem obce Jíloviště schválen. Důvodem tohoto zpoždění bylo
zpracování Pokynů pro zpracování druhého návrhu ÚP Jíloviště, které byly schváleny dne 12. 6.
2014 na zasedání zastupitelstva obce Jíloviště usnesením 2a/38/2014 a které bylo nutné
zpracovat z důvodu podaných připomínek k původnímu Návrhu územního plánu Jíloviště. Termín
schválení územního plánu Jíloviště je do 30. 6. 2015.
Návštěva divadel se každoročně uskutečňovala pod patronací OÚ.
Spolupráce mezi obcí a SDH Jíloviště byla velmi dobrá. Jejím výsledkem například bylo konání
„Posvícení“ v roce 2012 a 2014. Zásahová jednotka SDH si stále udržovala vysokou úroveň, ale její
činnost byla zajišťována hlavně z rozpočtu obce a v budoucích letech tomu nebude asi jinak,
protože obci se nedařilo získávat více dotací na pokrytí její činnosti, která je pro obec a hlavně její
obyvatele velmi důležitá. SDH Jíloviště a obec Jíloviště také pořádaly každoročně tradiční
Předsilvestrovský ohňostroj.
Obec formou dotace finančně podporovala TJ Jíloviště, a to hlavně na činnost s mládeží.
Obec také finančně podporovala formou dotace turistický oddíl při TJ Jíloviště.
Dařilo se, aby Zvonice vycházela pravidelně, i když jednou za dva měsíce. Obec má velmi kvalitní
webové stránky.
Obec byla aktivně zapojena do Svazku obcí Mníšeckého regionu.
Zdali budete spokojeni s tímto výsledkem, to se ukáže v nastávajících komunálních volbách počtem
hlasů, které od Vás dostanou kandidující nynější zastupitelé. V letošních komunálních volbách si budete
moci vybírat z 27 kandidátů ze tří sdružení.
Do 7. září tohoto roku se uskutečnilo 42 zasedání zastupitelstva obce Jíloviště. Průměrná doba trvání, jak
řádných zasedání, tak i pracovních schůzek konaných vždy týden před řádným zasedáním, byla přibližně
2 hodiny, takže zastupitel s maximální účastí věnoval práci zastupitelstva za čtyři roky funkčního období
168 hodin.
Využívám tohoto svého úvodníku v předvolební Zvonici a děkuji všem zastupitelům za práci, kterou
věnovali činnosti zastupitelstva obce ve volebním období 2010 – 2014.
Zvláště děkuji místostarostce, paní L. Fatkové, za její zápisy ze zasedání zastupitelstva obce a hlavně za
její pomoc při řešení různých úkolů, hlavně ve věci mateřské školky, a zastupitelům - paní
L. Hastrmanové, panu I. Černému, R. Mourečkovi, P. Šmídovi, J. Tymichovi, F. Andresovi, že se nezalekli a
nesložili své mandáty a zůstali zastupiteli do konce tohoto volebního období.
Také bych chtěl poděkovat za práce všeho druhu pro obec panu J. Velasovi a dále paní Monice Šedivé,
Daně Tvrdoňové, Jiřímu Tvrdoňovi, Marcele Sládkové a Renatě Repkové za práce pro obec.
Vážení spoluobčané, na závěr svého úvodníku mám přání a věřím, že budete mít v komunálních
volbách šťastnou ruku a že zvolíte do zastupitelstva obce ty kandidáty, kteří pro obec již něco udělali,
dělají a jsou ochotni věnovat práci zastupitelstvu svůj volný čas, mají vizi, jak by měla naše obec
vypadat a jsou schopni ji prosazovat a naplňovat!
Karel Dostálek

VOLEBNÍ PROGRAMY
Vážení spoluobčané,
volební programy jednotlivých sdružení si můžete přečíst v této předvolební
Zvonici, ale také na webových stránkách www.jiloviste.cz.
Karel Dostálek
ZVONICE - Zpravodaj obce Jíloviště - září 2014

Stránka 3

JAK BUDEME VOLIT
Volby do zastupitelstva obce a senátu se v naší obci budou konat v pátek dne 10. října od 14,00 hod. do
22,00 hod. a v sobotu 11. října od 8,00 hod. do 14,00 hod.

Zásady hlasování - § 33 zák. o volbách do ZO

každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné
voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do
volební místnosti
volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky
1. Občan České republiky prokazuje svou totožnost a státní občanství:
občanským průkazem
občanský průkaz s ustřiženým rohem je platný, pokud volič předloží
též potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do
občanského průkazu (z něj je patrno, o jakou změnu se jedná – jméno, příjmení, rodinný stav,
registrované partnerství)
cestovním pasem České republiky
2. Občan jiného členského státu EU prokazuje svou totožnost a státní občanství:
průkazem o povolení k pobytu
po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo ve výpisu z jeho dodatku obdrží volič od
okrskové volební komise úřední obálku; na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za
chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný
voliče (občana ČR), který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své
právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého
seznamu voličů a umožní mu hlasování
doklady potvrzující právo hlasovat v daném volebním
okrsku jsou občanský průkaz nebo občanský průkaz s ustřiženým rohem s potvrzením o změně
místa trvalého pobytu) - viz výše
voliče (občana jiného členského státu Evropské unie), který není zapsán ve výpisu z dodatku
stálého seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební
komise dopíše do výpisu z dodatku stálého seznamu voličů a umožní mu hlasování - viz výše
neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu
hlasování umožněno
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a
to ani člen okrskové volební komise
volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst
nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče,
nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední
obálky
volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
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obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby
byla zachována tajnost hlasování.
Poznámka: Členové okrskové volební komise se tedy mohou pohybovat s přenosnou volební
schránkou pouze v územním obvodu vlastního volebního okrsku, nemohou za voličem přecházet
do územního obvodu jiného volebního okrsku.

Způsob hlasování - § 34 zák. o volbách do ZO

po obdržení úřední obálky (popřípadě hlasovacího lístku) vstoupí volič do prostoru určeného k
úpravě hlasovacího lístku; voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování
neumožní
volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
•

•

•

Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla
označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z
kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl
by takový hlas neplatný.
Oba shora uvedené způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem ve čtverečku jednu
volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a
to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V
tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva obce.

po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební
komise
volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před
okrskovou volební komisí do volební schránky
Karel Dostálek
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CO SE DĚJE V OBCI
Realizace stavby „Přivaděč vody z Baní“ zahájena
V pondělí 8. září 2014 předal Svazek obcí Vok Mníšek pod Brdy, jehož členem je i naše obec, zhotoviteli
díla, společnosti Energie – stavební a báňská, a. s., staveniště zakázky „Zásobení mníšeckého regionu
pitnou vodou“.
Další pondělí 15. září 2014 proběhla v 10:00 hodin malá slavnost u jílovišťského vodojemu na Cukráku.
Za přítomnosti zástupců společnosti VRV, a. s., (Vodohospodářský rozvoj a výstavba), která zajišťuje
technický dozor stavby, předsedy představenstva a generálního ředitele zhotovitele - Ing. Zdeňka
Osnera, CSc., a některých starostů zapojených obcí bylo symbolicky položeno prvních 6 m vedení
z projektovaných asi 10,5 km.
Možná jste již zaznamenali v Jílovišti jízdy nákladních automobilů, které mají logo zhotovitele. Stavba
byla zahájena na více místech současně. Buďme, prosím, tolerantní. Zvýšená stavební činnost v obci
přinese v budoucnu výhody jejím občanům.
Celková cena díla je téměř 235 mil. korun. Cca 130mil. korun bude financováno z Operačního programu
Životní prostředí z EU – Fond soudržnosti, Státní fond životního prostředí. Na zbývající část sdružilo
finanční prostředky 9 obcí – Mníšek pod Brdy, Čisovice, Řitka, Líšnice, Nová Ves pod Pleší, Zahořany,
Černolice, Všenory, Jíloviště. Nově se hlásí obce Trnová a Klínec. Přivaděč pitné vody bude zásobovat
oblast s 10 000 obyvateli.
V záznamech na obecním úřadě je zmínka o řešení nedostatku vody v obci již v roce 1989 v souvislosti se
stavbou školicího střediska vlády ČSSR. V roce 2002 byla provedena studie přivaděče pro sdružení obcí,
které se po následujících komunálních volbách rozpadlo. Myšlenku přivést pitnou vodu z Prahy
„oprášilo“ v roce 2009 jiné seskupení obcí – Vok Mníšek pod Brdy, do kterého se zapojilo i Jíloviště. Nyní
byla stavba tohoto díla zahájena a její ukončení, podle podmínek poskytovatele dotace, musí být 30. 9.
2015.
Fotografoval a snímky dovolil zveřejnit starosta obce Černolice, pan Jiří Michal, který se také
slavnostního zahájení zúčastnil.
Fatková
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Představujeme projekt mateřské školky v Jílovišti
Pokud se podařilo splnit termín vydání stavebního povolení, možná již v době, kdy vyjde Zvonice, uvidíte
na staveništi v ulici U Hřiště stavební ruch.
Termín zahájení prací na stavbě mateřské školky byl stanoven na 6. října 2014. Podle smluvních
podmínek by měla společnost URBIO-SISTO, s. r. o., dokončit dílo za 75 dní.
Toto období bude naplněno výběrovým řízením na vybavení a vyřizováním administrativních záležitostí.
Prvním krokem bude zřízení příspěvkové organizace, přidělení IČO atd. Nejdelší asi bude konkurzní řízení
na ředitelku školky, které bývá dvoukolové a trvá asi 3 měsíce.
Z toho lze usoudit, že pokud nenastanou žádné vážné překážky, mohla by školka přivítat první žáčky
někdy v únoru.
Při schvalování záměru o její stavbě jsme byli příliš velcí optimisté, když jsme věřili možnosti jejího
otevření již v září letošního roku. Některé procesy nemáme, bohužel, možnost příliš ovlivnit.
Budova bude mít rozměry 19,8 x 10.5m, tedy 208 m² zastavěné plochy, z toho užitková je 184 m².
Zahrada bude veliká 960 m². O její podobě by bylo dobré rozhodnout společně s rodiči a vedením školky.
Dětské hřiště nebude zatím zřizováno. Brankou ve spodní části zahrady by byly pro děti přístupné i další
obecní pozemky.
Ze situačního plánku umístění stavby je zřejmé, že ze strany ulice bude možnost parkování.
O interiéru chceme nechat rozhodnout odborníka. Herna má projektovanou velikost cca 111m².
Ostatní plochy jsou zřejmé z půdorysu. Využité bude určitě WC přístupné ze zahrady, stejně jako sklad
hraček.
Střecha bude šikmá s plechovou střešní krytinou MAXIDEK.
Barva fasády je vybrána pastelová, v čelní straně do ulice a u vchodu plánujeme obrázky, aby děti
chodily do školky rády. Okna budou bílá plastová s dvojsklem a bílým parapetem.
Jídla budou dovážena v termoportech, tak, jako je to i v okolních menších školkách. Výdejna jídel bude
vybavena, podle projektu myčkou nádobí, lednicí, mikrovlnnou troubou, dřezem, umyvadlem, výdejním
ohřívacím stolem. Toto zařízení není součástí dodávky budovy.
Držme si palce, ať je co nejméně zdržení a naše děti se co nejdříve své školičky dočkají.
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Fatková
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TURISTICKÝ ODDÍL
Plán akcí – TOM Lvíčata Jíloviště – podzim/zima 2014
Sobota 27. 9. 2014 (9h – 17h)

celodenní výlet – bude upřesněno podle počasí

Sobota 18. 10. 2014 (9h – 17h)

celodenní výlet – společný výlet s mladými hasiči

Sobota 15. 11. 2014 (9h – 17h)

celodenní výlet – bude upřesněno podle počasí

Sobota 29. 11. 2014 (9h – 13h)

dopolední vycházka - bude upřesněno podle počasí

Sobota 13. 12. 2014 (9h – 13h)

dopolední vycházka – výprava na jmelí

Turistický oddíl mládeže Jíloviště pořádá výlety pro děti z Jíloviště od věku 6 let, bez ohledu na to, jestli
jsou nebo nejsou členy oddílu. Pokud nedostáváte SMS s informacemi o výletě, ozvěte se p. Janu Vorlovi
na e-mail: vorel@jiloviste.cz nebo na telefon viz. Kontakty.
Informace o nejbližší akci najdete na FB ve skupině TOM Jíloviště Lvíčata https://www.facebook.com/TomLvicataJiloviste. Nebo na webu - http://turisti.jiloviste.cz/
Kontakty:
Jan Vorel – 777 093 088
Petr Sporer – 605 513 541
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HASIČI
Plán akcí mladých hasičů Jíloviště – podzim/zima 2014
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Sobota 4. 10. 2014 (14h)

víkendový nácvik na závod

Neděle 5. 10. 2014 (14h)

víkendový nácvik na závod

Pátek 10. 10. 2014 (17h)

finální nácvik na závod

Sobota 11. 10. 2014 (celý den)

závod PLAMEN (Lhota, odjezd cca v 7h z Jíloviště)

Sobota 18. 10. 2014

výlet (pravděpodobně společně s mladými turisty)

Sobota 1. 11. 2014 (17h)

„Dušičky“ v hasičárně a blízkém okolí

Neděle 23. 11. 2014 (15h)

příprava na advent (zdobení perníčků)

Sobota 29. 11. 2014 (15h)

tradiční výroba adventních věnců a dekorací v hasičárně

Sobota 13. 12. 2014 (16h)

divadelní pohádkové představení s vánoční tématikou a
setkání před hasičárnou s tradičním rozsvícením vánočního stromu

Sobota 27. 12. 2014 (14h)

dětský turnaj ve stolním tenise v hasičárně

Kontakty:
Jana Petříková – 773 922 334
Michal Petřík – 777 782 288
http://hasici.jiloviste.cz/
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Vážení občané
dovolte, abychom se Vám představili. Jsme volební sdružení nezávislých kandidátů s názvem –
Jíloviště pro občany a kandidujeme v nastávajících komunálních volbách do místního zastupitelstva.
Kandidáti našeho volebního sdružení jdou do voleb s odhodláním změnit hospodaření obce a přístup
úřadu v komunikaci s občany. Víme, že současná finanční situace obce nedovoluje rozsáhlé investice.
I přesto chceme v následujících čtyřech letech podstatně zlepšit život v naší obci.
Na naší kandidátce jsou jak občané žijící zde po několik generací, tak i ti, kteří se sem
přistěhovali později. Jsou mezi námi odborníci z různých oborů. Přesto, že se většina z nás plně věnuje
svým profesím, jsme připraveni svůj čas a schopnosti věnovat práci v zastupitelstvu a postupně změnit
Jíloviště v moderní obec. Mnozí z nás se aktivně zapojují do života obce již několik let. Víme, že
dosažení našich cílů nebude snadné. Chceme prosadit efektivnější využití finančních prostředků na
realizaci volebního programu, budeme důsledně využívat všech možností k získání dotací, ať už
z kraje, státu či Evropy. Že dokážeme táhnout za jeden provaz, jsme ukázali při organizaci referenda na
podzim roku 2012, kdy jsme společně s podporou většiny z Vás nakonec zabránili výstavbě na zelené
louce.
Vážení občané, přejeme si všichni totéž – chceme zde kvalitně a bezpečně žít, vychovávat děti,
potkávat se na procházce i při zábavě a být na naší obec pyšní. Jsme přesvědčeni, že to s Vaší
podporou dokážeme. Co můžeme nabídnout? Uplatnění našich mnohaletých zkušeností v různých
oborech pro zlepšení práce při správě obce. Nechceme Vám vyprávět žádné pohádky nebo jen
nečinně přihlížet. Dovolujeme si Vám představit náš tým a hlavní body našeho programu.
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PŘEDSTAVUJEME VÁM NÁŠ TÝM PRO OBECNÍ VOLBY 2014
Ing. Vladimír Dlouhý, 54 let, manažer
V současné době vykonávám funkci předsedy představenstva společnosti Casus Direct Mail a.s., která se zabývá direct
marketingem a správou barokní Vrtbovské zahrady na Malé Straně. Na Jíloviště jsem se přistěhoval v roce 2000. V rámci
svých možností jsem se v minulém období snažil spolupracovat se zastupitelstvem i se sdruženími v obci a podílel se na
jejich aktivitách, včetně referenda. Do komunálních voleb jsem se rozhodl kandidovat, abych mohl nabídnout své
zkušenosti z manažerského prostředí, zejména v oblasti obchodní a ekonomické.
RNDr. Jana Malá, CSc., 62 let, biolog
Na Jílovišti žiji již 35 let a stejně tak dlouho pracuji ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti Mám
zkušenosti s přípravou, koordinací a řešením řady národních i mezinárodních výzkumných projektů. V roce 1999, tedy v
době kdy začaly snahy developerů o změny územního plánu obce o zástavbu krajiny, jsem byla spoluzakladatelkou
„Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště“. Svou účastí v zastupitelstvu obce bych chtěla přispět nejen
k uchování krajiny, ale i k rozvoji obce po stránce vybavenosti, infrastruktury, společenského a kulturního vyžití.
Ing. Jan Vorel, 36 let, informatik
Již více jak 10 let se věnuji internetovým technologiím a on-line marketingu. Ve volném čase se věnuji turistice, lyžování a
dalším sportům. Rád bych, aby Jíloviště bylo příjemným místem pro život. Záleží mi na budoucnosti obce a chci se na dění v
obci aktivně podílet. Mým cílem je, aby obec Jíloviště byla kulturním, společenským a sportovním centrem uprostřed
pěkné přírody nedaleko hlavního města Prahy a okolních aglomerací. Jsem přesvědčen, že vím, jak udržet rozvoj a zvýšit
prosperitu obce při zachování příjemného prostředí a krajiny v okolí naší obce.
Ing. arch. Ivana Doubková, 53 let, architekt
Více než 15 let pracuji v soukromé architektonické kanceláři manžela v oborech projektování, technického dozoru, přípravy
a financování staveb. Na Jílovišti jsem trávila nejdříve jenom víkendy a prázdniny s našimi dětmi. Od roku 2003 zde žijeme
trvale. Proč letos kandiduji za nově vzniklé sdružení? Chtěla bych vrátit důvěru občanů v jimi zvolené zastupitelstvo a
dokázat, že se Jíloviště může změnit v místo, kde budou všichni rádi žít. Společně s ostatními kandidáty bych chtěla svými
mnohaletými zkušenostmi z vlastní profese přispět k rozvoji obce.
Ing. Antonín Cvrček, 50 let, živnostník
Narodil jsem se na Jílovišti a moji předci zde mají hluboké kořeny. V současnosti vlastním a provozuji malé prosperující
zahradnictví na Jílovišti. Nejsem a nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. Jsem místním patriotem, mám rád
okolní kraj a přírodu. Když mohu tak se každému snažím vyjít vstříc a pomoci. Nesnáším lež a pokrytectví a také moc peněz,
která pokřivuje mezilidské vztahy. Jsem zakládající člen sdružení hasičů a sportovců v obci. Kandiduji proto, abych se to
alespoň trochu pokusil změnit a přispěl k průhlednému a smysluplnému konání v naší vesnici.
Marie Hrubá, 54 let, účetní
Na Jílovišti bydlím od roku 1966, takže téměř půl století. Vzhledem k tomu, že jsem v letech 1983 až 1989 pracovala na
poště v Jílovišti, bylo mi umožněno “nahlédnout” do všech domácností, mohu tedy říci, že “staré” Jíloviště znám. Myslím si
tedy, že bych se mohla zapojit do veřejného života v obci, která je mým domovem a není mi lhostejná. A proto kandiduji v
komunálních volbách 2014. Přeji všem, aby se nám tu dobře žilo, uprostřed krásné přírody a naši voliči aby měli šťastnou
ruku při výběru “svých” kandidátů v letošních volbách.
Ing. Petr Rögner, 63 let, ekonom
Na Jílovišti žiji sice teprve od roku 2008, ale právě proto ještě silně vnímám rozdíl mezi Jílovištěm a jinými obcemi. Rozhodl
jsem se kandidovat do zastupitelstva obce, protože chci, aby se Jíloviště stalo moderní a příjemnou obcí, kde se bude
dobře žít občanům všech věkových skupin. Pracuji v zahraniční bance, pomáhám zde klientům při řešení jejich
oprávněných stížností. Umím proto jednat s lidmi, zastávat se jich při jejich sporech s institucemi státu i soukromými
subjekty. V soukromí mám rád přírodu, turistiku, jízdu na kole a potom samozřejmě svoje dvě malé vnučky.
Ing. Petr Sporer, 46 let, dopravní specialista
Na Jílovišti bydlíme deset let. Těší mne, že jsme tu našli pěkné prostředí, vlídné sousedy a děti dobré kamarády. Jsem rád,
že mohu podporovat společný život obce svojí činností ve zdejším turistickém oddíle mládeže. Vidím ovšem, že ne všechny
věci v naší obci fungují tak, jak by mohly a měly. A jelikož reptáním se nic nespraví, uvítal jsem pozvání ke vstupu do
tohoto, nyní už mohu říkat našeho sdružení. Železnice je pro mne zaměstnáním i koníčkem. Své zkušenosti s řešením
dlouhodobých úkolů i každodenních problémů jistě uplatním i v práci pro obec.
Ing. Ivan Hilgert, 52 let, podnikatel
Do Jíloviště jsme se přistěhovali s rodinou před 12 lety, v roce 2007 jsme do Jíloviště přesunuli i své podnikání. Přál bych
naší obci, aby si zachovala svůj zcela výjimečný ráz malé obce v blízkosti krásné přírody. Chtěl bych, aby obec našla cestu ke
zvýšení svých příjmů a měla tak prostředky na rozvoj služeb, infrastruktury a komunikací. Zároveň bych chtěl podpořit v
obci rozvoj kulturních, společenských a sportovních aktivit, aby se naplno využil výjimečný potenciál, který zde máme k
dispozici.
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Etický kodex kandidáta na člena Zastupitelstva obce Jíloviště
Preambule
My, k a n d i d á t i n a člena Zastupitelstva obce Jíloviště, jsme si vědomi důvěry občanů v nás vložené,
chápeme výkon mandátu jako veřejnou službu, za niž neseme odpovědnost, a p r o t o s e d o b r o v o l n ě
z a v a z u j e m e v r á m c i p r á v n í c h p ř e d p i s ů Č R ř í d i t , pokud budeme zvoleni, , následujícími společnými
ustanoveními:
Obecné zásady
Při plnění svých funkcí zastupitel vždy slouží veřejnému zájmu a zdrží se jednání, které by ohrozilo
důvěryhodnost mandátu a obce Jíloviště. Zastupitel se za výkon svého mandátu zodpovídá všem občanům obce Jíloviště,
včetně těch, kteří ho nevolili. Zastupitel činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně, to jest na základě jejich skutkové
podstaty, přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem, a bez zbytečných průtahů. Nejedná svévolně k újmě
jakékoli fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob, ale naopak prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů. Při výkonu
svých funkcí zastupitel respektuje pravomoci ostatních volených představitelů a zaměstnanců obce Jíloviště zařazených do
Obecního úřadu. Zastupitel se účastní každého zasedání zastupitelstva a orgánů, jejichž je členem, s výjimkou
nepřítomnosti omluvené dle platných zákonů, jednacího řádu nebo dalších vnitřních předpisů obce Jíloviště. Zastupitel
přichází na jednání připraven.
Střet zájmů
Zastupitel se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým.
Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se
kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy. Zastupitel, který má soukromý zájem na věcech, které jsou
projednávány orgány samosprávy, musí vzniklý střet zájmů, před projednáváním zastupitelstva, ohlásit ostatním členům
zastupitelstva a zdržet se projednávání a hlasování. Zastupitel nevyužívá informace získané při výkonu funkce pro svůj
soukromý zájem. Povinností zastupitele je vyhnout se střetu zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření
ze střetu zájmů vyvolat. Zastupitel jde v boji proti korupci příkladem tak, že veřejně odmítá výhody a privilegia, jež mu jsou
v souvislosti s postavením zastupitele nabízeny
Dary a výhody
Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování,
narušit nestranný přístup, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností. Zastupitel
nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost,
nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob. Zastupitel nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu
jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením zastupitele, pokud to zákon neumožňuje. Při výkonu své funkce neučiní
anebo nenavrhne obci učinit úkony, které by ho zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě po skončení
výkonu mandátu.
Kontrola
Zastupitel je připravený poskytnout jinému zastupiteli a občanovi informace a všechny okolnosti, které ho vedly
k jeho rozhodnutí ve funkci zastupitele. Případné podezření z porušení ustanovení Kodexu prověří kontrolní výbor na
podnět zastupitele nebo občana. Výsledné zjištění projedná zastupitelstvo na svém zasedání. Při závažném či
opakovaném porušení ustanovení tohoto Kodexu může být zastupitel odvolán ze své funkce. A to buď Zastupitelstvem,
anebo Sdružením Jíloviště pro občany, pokud jej k tomu vyzve minimálně 6 ostatních kandidátů. Zastupitelstvo nebo
Sdružení mu doporučí jeho rezignaci na mandát zastupitele a kandidát se zavazuje toto doporučení přijmout.

Účinnost
Tento etický kodex nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2014
Podepsáno všech 9 kandidátů Sdružení nezávislých kandidátů – Jíloviště pro občany
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Náš program:
1. Chceme, aby hospodaření obce bylo efektivní. Rozhodující smlouvy a dokumenty týkající se života
obce budou veřejně přístupné na internetových stránkách Jíloviště. Na zakázky obce nad 300 tis.Kč
budeme vyhlašovat výběrová řízení. Chceme pro občany získat nižší ceny energií – tedy elektřiny a
plynu, prostřednictvím vypsaných aukcí. Také budeme usilovat o snížení ceny vodného a to
podporou realizace vodovodního přivaděče z Prahy. Je pro nás důležité, aby se veškeré informace,
týkající se života obce, dostaly ke všem občanům, a proto zlepšíme:
• pokrytí obce místním rozhlasem
• zasílání zpráv na mobilní telefony nebo e-mailové adresy
• včasné zveřejnění nejen na internetových stránkách obce, ale i ve Zvonici.
Práci zastupitelstva chceme zlepšit závazkem zastupitelů prostřednictvím podpisu Etického kodexu.
2. Chceme se skutečně starat o stav obce – zejména ulic a veřejných prostranství. Mnohé komunikace
v obci jsou již několik let v nevyhovujícím nebo špatném stavu. Pravidelně chceme provádět
kontrolu místních komunikací a změny stavu aktualizovat v pasportu komunikací. Důležitým cílem
je také zvýšit bezpečnost v obci realizací chodníků, veřejného osvětlení, instalací kamerového
systému a zřízením radaru pro měření rychlosti. Současně se zaměříme na opravy objektů hasičské
zbrojnice a obecního úřadu. Tady vidíme značné dluhy z minulých období.
3. Zaměříme se na udržení a rozšíření služeb občanům – pošta, obchod, a další nové služby na základě
požadavků obyvatel obce, v neposlední řadě také zajištění předškolní výchovy jílovišťským dětem.
Abychom snížili výskyt černých skládek na území obce, vytipujeme místa pro ukládání a likvidaci
biologického odpadu.
4. Schválíme konečnou podobu územního plánu s důrazem na ochranu životního prostředí a
zachování přírodního rázu obce a nejbližšího okolí.
Zaměříme se i na ochranu prostředí občanů, a to zejména snižováním hluku, ať způsobeného
dopravou nebo kulturně-společenskými a sportovními akcemi v pozdních nočních hodinách.
5. Rozhodně podpoříme všechny prospěšné aktivity v obci nejen pro děti, ale i pro dospělé. Počítáme
s programy pro všechny generace občanů Jíloviště. Chceme revitalizovat část území bývalého
dětského tábora na sportoviště, která budou přístupná všem.

Kdo nevolí, ztrácí možnost rozhodovat!
Přijďte volit a rozhodněte o budoucnosti své obce!
Na volebním lístku máme č.1!
Můžete se nás zeptat na cokoliv vždy ve čtvrtek od 17 hodin 18.9. a 2. 10. v restauraci Pod Lesem,
25.9. a 9.10. v Motorestu Jíloviště. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy, podáme informace.
Více informací naleznete na našich webových stránkách

www.jilovisteproobcany.cz
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SDRUŽENÍ PRO JÍLOVIŠTĚ
Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí Starostové a
nezávislí
Sdružení pro Jíloviště – Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí Starostové a nezávislí
vzniklo v srpnu 2006 a získalo ve volebním období 2006 – 2010 z devítičlenného zastupitelstva obce pět
svých zástupců. Ve volebním období 2010 – 2014 získalo tři své zástupce. Byli to Ing. Karel Dostálek –
starosta, Mgr. Ivo Černý a František Andres.
Rádi bychom zopakovali, že cílem činnosti Sdružení pro Jíloviště – Sdružení nezávislých kandidátů a
politického hnutí Starostové a nezávislí je vytvoření optimálních podmínek pro život občanů v právním a
fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu uplatňující princip
respektování pravomocí organizačně nižších úrovní. Chápeme výkon veřejných funkcí jako službu
občanům při uplatňování demokratických pravidel vládnutí a veřejné správy. Důraz klademe na svobodu
a odpovědnost jednotlivce, solidaritu společenství občanů a zasahování veřejné moci pouze v těch
případech, kdy jde o účelný a nezbytný výkon svěřené moci.
Požadujeme omezení byrokracie a budeme se zasazovat o decentralizaci výkonu veřejné moci.
Vyžadujeme průhlednost veřejného života, potírání korupce a zamezení možnému zneužívání získané
moci. Usilujeme o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Odmítáme
veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti.
V otázkách dotýkajících se národního hospodářství, ekonomie a sociální politiky prosazujeme principy
individuální odpovědnosti občanů, jejich rovných šancí a hájíme tržní principy s nezbytným sociálním
akcentem a nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Zásadní programovou prioritou je kvalitní
vzdělávací systém a investice do vědy. V oblasti fiskální prosazujeme vyrovnané hospodaření s veřejnými
prostředky, provedení nezbytných reforem důchodových a sociálních.
Z hlediska evropské integrace jsme pro posilování proevropského směřování České republiky a pro
zajištění důstojného a respektovaného místa naší země ve světě.
Chceme rozvíjet kulturu mezilidských vztahů, chránit tradice a základní lidské hodnoty. Lidský život
vnímáme jako nezpochybnitelnou a nejvyšší hodnotu, prosazujeme ochranu životního prostředí pro její
zachování budoucím generacím.
Program, který předkládáme, navazuje na program sdružení pro volební období 2006 – 2010 a 2010 2014. Sdružení pro Jíloviště je připraveno spolupracovat se všemi subjekty i jednotlivci, kterým záleží na
rozvoji a dění v obci. Zároveň tímto pomyslně podáváme ruku našim konkurentům, se kterými se
potkáme v letošních komunálních volbách.

Naše internetové stránky naleznete na adrese http://volby2014.jiloviste.cz/STAN
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Klíčová témata
1)
2)
3)
4)
5)

Dokončení rekonstrukce komunikace Pražská
Co nejrychlejší výstavba mateřské školky
Schválení územního plánu
Obratiště autobusů mimo obecní zástavbu u zastávky Jíloviště-Trnová, rozcestí
Přivaděč vody z Baní
• Zajištění funkčnosti současných zdrojů vody pro případ přerušení dodávek
6) Veřejné osvětlení v ulici Františka Smolíka
7) Pořádání divadelních zájezdů pro všechny věkové generace
8) Navýšení kapacity ČOV a likvidace dešťových vod tekoucích do ČOV
9) Podpora SDH a sportovních aktivit v obci
• Zlepšit či alespoň zachovat dosavadní úroveň podpory pro SDH Jíloviště a taktéž
TJ Jíloviště
10) Rozšíření dětského hřiště o další herní prvky
11) Postupná rekonstrukce obecních komunikací
• První etapou je rekonstrukce ulice Pražská
• Budeme usilovat o podzemní kabelizaci elektrického a telekomunikačního vedení
12) Další zlepšování Zvonice
• Budeme se snažit o rozšíření počtu stálých přispěvatelů
• Plně stojíme za současnou podobou Zvonice
13) Otevřenost vůči občanům
• Podporujeme zveřejňovaní záznamů jednání zastupitelstva obce
• Zveřejňovaní klíčových smluv na stránkách obce
• Nadále budeme pracovat na zlepšování webových stránek obce

Dlouhodobé cíle
1) Maximalizace příjmů obce
• Usilujeme o získávání účelových dotací ze státního rozpočtu či evropských fondů. Ovšem
ani tyto příjmy nejsou bez rizika, proto k nim vždy budeme přistupovat s rozvahou a toto
riziko budeme minimalizovat.
• Podpora podnikatelské činnosti v obci
2) Nalezení vhodného řešení kritické situace budovy obecního úřadu
3) Zlepšování bezpečnostní situace v obci
• Spolupráce s Policií ČR
4) Vybudování klidové a sportovní zóny u hřiště TJ Jíloviště
5) Vhodné využití obecního pozemku u telefonní ústředny na Pražské ulici
6) Vylepšení vzhledu a životního prostředí v obci
• Zasazovat se o to, aby rychlost motorových vozidel na rychlostní komunikaci procházející
obcí zůstala 90 km/hod
• Zvýšit čistotu v obci a v jejím okolí
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7) Podpora kulturních a sportovních akcí v obci a podpora činnosti zájmových spolků a sdružení
• Finanční podpora Klubíčka, Okrašlovacího spolku Jíloviště a turistického oddílu Lvíčata
• Pro kulturní akce co nejvíce využívat zrekonstruovanou starou hasičskou zbrojnici –
kapličku svatého Floriána
8) Pokračovat v zapojení obce ve Svazku obcí Mníšeckého regionu a prohlubovat dosavadní
spolupráci se sousedními obcemi Trnovou, Klíncem, Líšnicí, Řitkou a Černolicemi

Kandidáti pro Jíloviště
1. Mgr. Ivo Černý, kandidát na starostu, 53 let, hydrogeolog, bez politické
příslušnosti, navržen STAN
Pracuji ve firmě VODNÍ ZDROJE, a.s. a jako hydrogeologa mne zajímá nejen
problematika vodního zásobování obce vodou, ale i péče o životní prostředí obecně.
Na Jílovišti žiji od roku 1969. V minulosti jsem již v zastupitelstvu působil dvě volební
období, proto jsem dobře seznámen s problémy obce.
2. Kamil Suškleb, 39 let, manažer, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Pracuji pro jednoho z největších telekomunikačních operátorů u nás. Pečuji o
nejvýznamnější zákazníky svěřeného segmentu společnosti. Velice mě baví jednání s
lidmi, rád dosahuji stanovených cílů a výsledků!
Do obce Jíloviště jsem se přistěhoval v roce 2006. Jeden z faktorů, proč sem zvolil
Jíloviště, byl, že se jedná o obec s velkou historií a ne satelitní vesničku. Obec mi
přirostla k srdci, včetně lidí, které jsem poznal. Myslím, že mohu se svými zkušenostmi
přispět k rozvoji obce, ale předně chci, aby se (mi) tu dobře bydlelo!
3. Petr Dostálek, 26 let, programátor, bez politické příslušnosti, navržen STAN
Do naší krásné obce jsem se s rodiči přestěhoval koncem roku 1988 a stále je mým
domovem. Jsem přesvědčen, že je třeba zachovat Jíloviště jako přívětivé místo pro život
v blízkosti krásných lesů a přírody. Mým cílem není přinášet vzletné vize, které nebude
možné naplnit, ale chci pracovat a řešit každodenní problémy které naši obec tíží a tížit
budou. Proto jsem neváhal a opět jsem se v rámci našeho sdružení zapojil do přípravy
volebního programu. Jsem velmi rád, že se na naší kandidátní listině sešli jak někteří současní
zastupitelé, tak mladí kandidáti, kterým na naší obci záleží a chtějí se angažovat při její správě a rozvoji.
4. Radek Moureček, 37 let, technik záchranných výzkumů, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát
V zastupitelstvu obce jsem již dvě volební období. Zároveň se angažuji ve sboru
dobrovolných hasičů, kde jsem byl zvolen do pozice náměstka starosty SDH Jíloviště.
K našemu regionu mám velmi blízký vztah, proto se aktivně účastním mnoha akcí,
které se v něm konají.
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5. Michal Šmíd, 27 let, sportovec, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Na Jílovišti žiji od narození jako již mnoho mých předků a rád bych se podílel na
zlepšení života v naší obci. Od mládí se věnuji sportu, aktivně hraji fotbal za
Bohemians Praha 1905 a v roce 2013 jsem dokončil bakalářské studium na fakultě
tělesné výchovy a sportu. Mám proto zájem na kulturním, sportovním a celkovém
rozvoji obce. Ze sportovního prostředí vím, jak je důležité, abychom při této snaze
všichni spolupracovali a táhli za jeden provaz.
6. Libuše Fatková, 65 let, důchodce, bez politické příslušnosti, navržena STAN
Do zastupitelstva obce jsem byla zvolena již v důchodovém věku, v roce 2006. Stále
však mám nové poznatky v oblasti komunální politiky a objevuji další možnosti
vylepšení života v naší obci. S jejím prostředím jsem se dokonale seznámila při
zastupování poštovní doručovatelky. Svou účastí v komunálních volbách podporuji
mladé kandidáty, kteří se chtějí do služby pro občany zapojit. Dnes vím, že je to služba
náročná a ráda jim své dosavadní zkušenosti předám.
7. Ing. Karel Dostálek, 68 let, starosta, bez politické příslušnosti, navržen STAN
Starostu obce již vykonávám čtvrté volební období, tedy od roku 1998. Je to dlouhé
časové období a určitě je oprávněná poznámka některého z Vás, že už bych konečně
neměl kandidovat do zastupitelstva obce a měl přenechat místo jiným. I když nejsem
rodilý Jílovišťák, ale Pražák, domov mám tady na Jílovišti od roku 1988 a už bych ho
nikdy nechtěl měnit. Jíloviště je krásná obec s krásnou okolní přírodou a moc mi
záleží, aby se nám všem tady hezky žilo a obec vzkvétala. Svými zkušenostmi, znalostmi tomu mohu
pomoci a proto kandiduji i v tomto volebním období.
8. Lukáš Vejnar, 20 let, studující, bez politické příslušnosti, navržen STAN
Do Jíloviště se moje rodina přestěhovala v roce 1996, nicméně moji předkové zde
hospodařili již v 19. století. Přestože jsem mladý, už teď vím, že bych chtěl v Jílovišti žít
i po následující dekády, a proto mi život v obci není lhostejný. Velice se zajímám o
historii, a kulturu, a rád bych se podílel na pozvednutí kulturního života v obci.
9. Kamil Černý, 27 let, technik, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Jíloviště nejen jako noclehárna, ale moderní obec, kde se něco děje. To by, dle mého
názoru, mělo být naší hlavní prioritou. Rád bych pro zachování kontinuity navázal na
smysluplnou činnost předchozího zastupitelstva, čímž nedojde ke zmaření již
rozběhnutých projektů. Dalším cílem se stává udržitelný rozvoj obce, aby Jíloviště
neuvázlo na mrtvém bodě, kdy jsou všechny záměry negovány. Zároveň musí být
hospodaření zodpovědné bez přílišného zadlužování.
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