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Slovo starosty
Z došlé pošty
Okrašlovací spolek
Mateřská škola
Hasiči
TJ Jíloviště
Inzerce

ZVONICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás pozdravil s prvním číslem
Zvonice v tomto roce a ještě jednou vám popřál
úspěšný rok a hlavně pevné zdraví.
Nový rok v Jílovišti začal velmi nešťastně. Jen pár
hodin poté, co si hasiči vydechli po tradičně
rušné silvestrovské noci, museli znovu zúročit
hodiny strávené na cvičišti. V naší obci měli plné
ruce práce s likvidací požáru skladu Fandy Andrese plného nejen balíků slámy, ale také zemědělských strojů. O podrobnostech zásahu se
dozvíte v další části Zvonice. Jelikož požár zlikvidoval veškerou zásobu krmiva pro dobytek, bylo nutné tyto
zásoby znovu opatřit. Tady se projevila solidarita a sounáležitost
občanů Jíloviště, kteří nabídli pomoc při zajišťování krmiva,
včetně finanční sbírky.
Touto solidaritou jsme prokázali, že když je potřeba, umíme jako
občané Jíloviště držet pohromadě, jsme schopni se sjednotit
a podpoříme, když je někdo z nás v problémech nebo když se
jedná o společnou věc celé obce a jejích občanů. A to se prokázalo nejen nyní, ale i v minulosti.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
Podrobný rozpis událostí, které nás čekají v letošním roce, jsme
uvedli již v posledním čísle Zvonice, takže zmíním jen ty nejvýznamnější. Je to intenzifikace a rekonstrukce ČOV, oprava ulice Na
Plazích, výstavba veřejného sportoviště a žádost o dotaci na
výstavbu nové hasičské zbrojnice a v případě úspěchu začátek její
výstavby.

è Rekonstrukce ČOV
Rekonstrukce ČOV postoupila do fáze výběru dodavatele na
základě otevřeného výběrového řízení a podpisu smlouvy s firmou
ENVI-PUR, s.r.o., která nabídla cenu 2 998 748,- bez DPH. Vyhlašovací cena veřejné zakázky byla 4 249 350,- Kč a tak rozdíl včetně
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DPH je 1,5 mil. Kč, tedy o zhruba 30 % levnější než
maximální cena zakázky. Jedná se o kvalifikovanou
firmu, která se rekonstrukcí a intenzifikací ČOV
zabývá a má v tomto směru řadu referencí. Již
v létě tohoto roku by měla být rekonstrukce ČOV
dokončena.
Co je zásadní zprávou pro všechny čekající stavebníky, je zpráva, že od této chvíle každý, kdo hodlá
stavět v Jílovišti, si MŮŽE POŽÁDAT

O VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ.
Toto stavební povolení bude mít sice podmínku kolaudace až po
vydání kolaudace ČOV, ale domníváme se, že za půl roku stejně
žádná stavba nebude dokončena.
Úsilí zastupitelstva umožnit občanům stavět v Jílovišti, je tedy ve
finále a po dvou a půl roce je tato uzávěra odstraněna.
Neznamená to ovšem, že by obec rezignovala na lokalizaci balastních a dešťových vod. Od loňského jarního měření již spousta
spoluobčanů a firem napojení svých dešťových vod na obecní
kanalizaci vyřešila a zajistila vsakování na svém pozemku. Mnoho
majitelů nemovitostí ovšem tak ještě neučinilo, a tak provedeme
na jaře opět měření modrým kouřem, kdy bude znova ověřeno,
které nemovitosti ještě nejsou svými dešťovými vodami od kanalizace odpojeny.
Dovolím si k tomuto tématu ještě poznámku:
Již několik let se nejen Jíloviště potýká s nedostatkem srážek
a v létě trpí celá naše oblast i vytrvalejším suchem. Sbírat dešťovou vodu do nádrží, sudů, jezírek na své zahradě je nejen úspora
pro následné zalévání, ale je to ekologický přínos pro hospodárné
nakládání s vodami a v neposlední řadě je to ekonomicky
výhodné, jelikož za tuto vodu neplatíte. Proto apeluji na všechny
spoluobčany, aby své dešťové vody ze střech či z pozemků využívali v maximální možné míře na svém pozemku a ulehčili přetíženému kanalizačnímu řadu a ČOV.
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è Oprava ulice Na Plazích
Co se týká rekonstrukce ulice Na Plazích, je hotova projektová
dokumentace, jsou splněny všechny podmínky pro zahájení
stavby, včetně souhlasu všech sousedních nemovitostí v této ulici,
a je podána žádost o dotaci. Nyní probíhají přípravy na výběrové
řízení na dodavatele stavby.

Nyní připravujeme návrhy, jak by měla vypadat budoucí plocha
sportoviště a jaké prvky a sportovní plochy by zde měly být rozmístěny tak, aby byla naplněna funkce veřejného sportoviště.

è Poplatkové povinnosti v roce 2017
Zastupitelé na svém prosincovém zasedání schválili vyhláškou
č. 4/2016 výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2017. Znění vyhlášky, včetně podmínek pro
osvobození od platby, najdete na webu obce nebo na Obecním
úřadě. Tento poplatek byl stanoven ve výši 650,- Kč za poplatníka
a je splatný do 30. 4. 2017.
Každý poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu
vznikla povinnost tento poplatek platit, nebo případně může
doložit existenci skutečností, které zakládají možnost osvobození
od poplatkové povinnosti. Dojde-li ke změně údajů uvedených
v ohlášení, je potom poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

è Výstavba veřejného sportoviště
Jak jsme vás informovali v minulé Zvonici, je schválená přeložka
VN firmou ČEZ a byla dohotovena projektová dokumentace pro
územní rozhodnutí, které nyní aktuálně probíhá. Předpoklad
začátku návozů zeminy je jaro tohoto roku.

Každý poplatník obdrží po uhrazení poplatku žlutý samolepící
identifikační štítek, který si vyzvedne na Obecním úřadě a nalepí
na popelnici. Bez tohoto štítku nebudou popelnice vyváženy.
Aktuální termín platnosti štítku bude Obcí včas oznámen.
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è Další poplatkové povinnosti v roce 2017:
Místní poplatek ze psů je povinen zaplatit držitel psa dle odpovídající sazby nejpozději do 30. 4. 2017.
Sazby poplatku ze psů činí ročně:
a) za prvního psa 250 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 375 Kč
c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 70 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba
uvedená v písmenu c) 100 Kč
Hrazení poplatků:
Poplatky uhraďte:
• poštovní poukázkou, kterou si můžete vyzvednout na OÚ Jíloviště
• hotově do pokladny správce poplatků
• bezhotovostním převodem na běžný účet obce č.:

4309731379/0800
Pozor změna účtu od srpna 2016 !!!!
• variabilní symbol u poplatku za komunální odpad 1640XXX
(chataři 16405XXX) a
• poplatku ze psů 1641XXX (místo X doplňte své číslo popisné,
chataři číslo evidenční).
Dle článku 6 této vyhlášky, se od poplatku osvobozují:
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo
školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na
základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením,
domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(2) Od poplatku se dále osvobozují poplatníci kteří:
a) se po dobu celého kalendářního roku nepřetržitě zdržují
v zahraničí
b) jsou po dobu celého kalendářního roku ve výkonu trestu
odnětí svobody, anebo vazby
c) občané s trvalým pobytem na úřední adrese Obecního úřadu
Jíloviště
(3) Existenci skutečností zakládajících osvobození od poplatkové
povinnosti je poplatník povinen oznámit správci poplatku ve
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lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok
na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik
nároku na osvobození.
(4) Od poplatku, který platí fyzická osoba uvedená v čl. 2 odst. 1
písm. b), jsou osvobozeni pouze poplatníci, kteří mají pobyt
v Jílovišti a zároveň
mají na územní obce
ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální
rekreaci.
U nádob na směsný
odpad jsme nainstalovali
informační tabule:

è Odvoz biologicky rozložitelného odpadu:
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., nabízí každý lichý
čtvrtek (1x za 14 dní) v období od dubna do konce listopadu 2017
svoz biologického odpadu. První svoz proběhne 6. dubna 2017.
Do nádoby pro biologicky rozložitelný odpad patří listí, tráva,
seno, plevel, zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, větve stromů a keřů,
čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec.
Roční cena včetně pronájmu nádob pro rok 2017:
nádoba 120 l – 449 Kč
nádoba 240 l – 585 Kč
Občané, kteří tuto službu využívali již v předchozích letech, zaplatí
na Obecním úřadě Jíloviště do 31. 3. 2017. Tamtéž se mohou
přihlásit noví zájemci.

è Rozpočet
Zastupitelé byli na posledním zasedání zastupitelstvo obce seznámeni s návrhem rozpočtu obce na rok 2017. Návrh rozpočtu obce
na rok 2017 byl na ÚD a na webu Jíloviště vyvěšen od 6. 12. 2016.
Součástí návrhu rozpočtu obce je i návrh rozpočtu MŠ Jíloviště.
Zastupitelé mohli podávat připomínky do 19. 12. 2016. V tento den
se rovněž konala pracovní schůzka zastupitelů, kde došlo k finálním úpravám návrhu rozpočtu. Finanční výbor rozpočet projednal
a schválil. Vypracování rozpočtu provedl starosta obce ve spolupráci se správcem rozpočtu, účetní obce a všemi zastupiteli.
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Rozpočet je navržen se schodkem cca 7,111 mil. Kč s využitím
úspor z minulých let a s případnou možností čerpání úvěru. K jednotlivým investičním akcím:
• nejdůležitější investiční akcí roku 2017 bude intenzifikace ČOV
s předpokládaným rozpočtem 6 mil. Kč
• rekonstrukce ulice Na Plazích, částka cca 3 mil. Kč.
• stavba nové hasičské zbrojnice – cca 0,5 mil. Kč projekt a příp.
spoluúčast
• dostavba dětského hřiště u MŠ – cca 250 tis. Kč.
U všech uvedených staveb žádá obec o dotaci, tedy celkem o 4
dotace.
Zastupitelé se na pracovní schůzce ZZ usnesli, že budou požadovat po všech spolcích přehled o účelném využití poskytnutých
finančních prostředků za rok 2016 a budou to požadovat
i k 30.6.2017. a k 31.12. 2017.
Byl projednána rovněž finanční částka 300 tis. na provoz MŠ
(odhadované příjmy cca 70 tis. Kč) a 360 tis. Kč na provoz Pošty
partner (proti odhadovaným příjmům 204 tis. Kč)
Příspěvek spolkům:
TJ Jíloviště
110 tis. Kč
(navýšení o 10 tis. Kč proti roku 2016)
SDH Jíloviště
38 tis. Kč
Okrašlovací spolek
20 tis. Kč
Turistický oddíl Lvíčata Jíloviště
15 tis. Kč
Podrobnosti o schválení rozpočtu najdete v zápise ze zasedání
č. 32/2016 na webu Jíloviště.

è Cena vodného a stočného na rok 2017
Po jednání statutárních zástupců obce se zástupci společnosti
VAK Beroun o kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2017, byly
spolu s programem zasedání ZO č. 32 předloženy zastupitelům.
Starosta seznámil přítomné s přehledem cen vodného a stočného
v okolních obcích a v České republice. Cena v Jílovišti je stále
jedna z nejnižších v okolí . Celostátní průměr ceny vodného a stočného se pohybuje přes 82,- Kč za 1 m³ v roce 2016. Zdůraznil, že
obec potřebuje finanční prostředky na obnovu infrastruktury,
které dostává od společnosti VAK Beroun a.s. ve výši nájemného.
Vzhledem k tomu, že Veolia spolu s MHMP zvýšili cenu vodného
o 1,67 Kč/m3 (bez DPH), musí se tato skutečnost promítnout i do
kalkulace vodného v obci. Díky připojení obce na pražskou vodu
naopak již obec nemusí vytvářet finanční rezervu na obnovu,
údržbu a správu vlastních vodních zdrojů, ale na druhé straně
bude rekonstruovat ČOV a tam zase prostředky minimálně na
spoluúčast bude potřebovat, takže nájem nedoporučuji snižovat
méně.
VAK Beroun předložil 3 varianty vodného, stočného a nájemného.
Přehled cen vodného a stočného (VS) + nájem od roku 2014:
rok
2014
2015
2016
2017

cena VS(Kč/m3 včetně DPH)
77,05
77,05
73,20
76,99

nájem (tis. Kč)
650
650
590
508
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Nakonec byl zastupiteli schválen návrh vrátit cenu pod úroveň let
2014 – 2015, a to kombinací varianty vodného 3 a stočného 2 s tím,
že vetší navýšení obec kompenzuje snížením nájemného o 82
tis. Kč. Touto částkou obec zmírňuje vyšší navýšení ceny pro občany.
O tuto částku bude nutné snížit příjmy rozpočtu na rok 2017.
Jedná se o navýšení vodného a stočného o 5 % proti roku 2016, ale
zůstane pod úrovní roku 2014, což vypadá vyváženě, a to i vzhledem
k záměru snížit koeficient nemovitosti v letošním roce. Cena vodného se tak zvýší o 2,70 Kč a stočného o 0,60 Kč za 1 m3. Cena vodného a stočného pro rok 2017 tedy je: 76,99 Kč za m3. V ČR se pohybuje cena vodného a stočného v rozmezí 72.- až 105,30 (Kč/m3).

Připomínáme, že odečty stavu vodoměrů budou
pouze na jaře a fakturace cen jednou ročně.
è novelizace obecně závazné vyhlášky (OZV)

č. 5/2016 o místních poplatcích
Vzhledem k novelizacím, bylo nutné aktualizovat OZV o místních
poplatcích. V sazbách došlo ke změně výše poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt z 8.- na 15.- Kč za den a u poplatku z ubytovací kapacity ze 2.- na 6.- Kč za den.

è Dodatek ke Smlouvě o dodávce elektřiny/

sdružených službách dodávky elektřiny pro
hladinu nízkého napětí (NN) s firmou Amper
Market a.s.
Zastupitelstvo se seznámilo s jednáním Svazku o prodloužení
smlouvy o dodávce elektřiny s firmou Amper Market o další rok.
Obec Jíloviště díky této smlouvě letos ušetřila cca 120 tis. Kč.
Zástupce AM navrhnul prodloužení smlouvy za stejných podmínek i pro rok 2018 a Svazek obcí mníšeckého regionu tuto nabídku
přijal a doporučil jednotlivým obcím přijetí tohoto dodatku.

INFORMACE Z OBCE
è Mateřská škola
Zastupitelstvo obce Jíloviště schválilo rozpočet Mateřské školy Jíloviště na rok 2017. V roce 2016 bylo schváleno 13 směrnic MŠ a beze
zbytku byl vyčerpán dotační titul na podporu mzdových prostředků, za což si zaslouží poděkování paní účetní – paní Nejedlové
a paní ředitelce MŠ – paní Petrákové. V této souvislosti bychom rádi
poděkovali členům inventurní komise – panu Mourečkovi a panu

6

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2017

Petříkovi a předsedovi komise – panu Baudyšovi, kteří provedli
nejen inventuru majetku obce a SDH, ale letos poprvé i MŠ, a to
samozřejmě bez nároku na odměnu. DĚKUJEME !!!!
Vybudování a otevření Mateřské školy Jíloviště se za krátkou dobu
svého působení – od září 2016 ukázalo jako zásadní a pozitivní
krok zastupitelstva pro život obce Jíloviště. Nejen díky získané
dotaci na tento projekt, je to nejdůležitější počin nově zvoleného
zastupitelstva, který navždy změnil sociální klima obce. Dle reakcí
rodičů, dětí i příspěvků paní ředitelky Petrákové můžeme všichni
jen litovat – proč jsme neměli školku v Jílovišti již dávno…

è Pošta Partner
Obec převzala od České pošty v prvních dnech nového roku
obecní poštu do své správy a v rámci projektu Pošta Partner plynule zajistila fungování této nepostradatelné služby v obci.
Chtěli bychom zdůraznit, že pokud by obec nepřistoupila na
dohodu s Českou poštou o zřízení Pošty Partner, byla by

Pošta Jíloviště zrušena nebo převedena.
Většina občanů si přála zachování pošty, a proto se obec Jíloviště a její zastupitelé zachovali
velmi odpovědně a v zájmu
všech obyvatel udrželi provoz
pošty Jíloviště, a to nejen pro
Jíloviště, ale i pro občany obcí
Trnová a Klínec. S těmito
obcemi dlouhodobě Jíloviště
spolupracuje a na provozu společné Pošty je dlouhodobě
kooperována shoda zájmů a podpora jak formální tak finanční.
Postupně budeme rozšiřovat služby a produkty Pošty Partner.
Samozřejmě uvítáme jakékoliv náměty, připomínky, návrhy k provozní době pošty, k jejímu sortimentu a struktuře.
Fotka 8

è Prezentace výstavby Hotelu Palace Cinema

v prostoru ulice Fr. Smolíka
Nový majitel hotelu Palace Cinema MUDr. Vladimír Sobotka
seznámil na pracovní schůzce stavební výbor a statutární
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zástupce obce se záměrem zástavby v prostoru bývalé konírny
a tenisových kurtů (vedle ulice Fr. Smolíka). Veřejná prezentace
tohoto záměru proběhne:

22. 2. 2017 od 18 hod. v Restauraci Spark
Zveme všechny občany
k účasti na této prezentaci, kde se budou moci
seznámit se záměrem
výstavby a samozřejmě
položit dotazy, které je
budou zajímat.
Samostaný příspěvek
k tomuto tématu naleznete
na jiném místě této Zvonice.

è Malujeme obecní

úřad
Po letech jsme vymalovali obecní
úřad. Při opravách zdí se zjistilo,
že stoupačky vody jsou v havarijním stavu a musí se vyměnit.
Vše proběhlo během 2 týdnů a
v době kdy budete číst tuto
Zvonici bude „akce“ před
dokončením.

è Obecní bál
Již tradičně zveme všechny
spoluobčany na již 3. ročník
obecního bálu obce Jíloviště,
který se koná

18. 2. 2017 od 19 hod.
v Restauraci Spark.
Jak je zvykem, součástí bálu bude
bohatá tombola, ve které nebude
chybět něco z díla Františka Ringo
Čecha a divoký kanec.
Vstupenky jsou k zakoupení na OÚ v úředních hodinách nebo po
dohodě i mimo ně.

è Co dělá obec pro seniory a jaká je aktuální

nabídka
V souladu s naším volebním programem jsme zatím pro naše
seniory připravili dva zájezdy do pražských divadel na představení:
Magor komedie
Divadlo Na Fidlovačce
v pátek 24. února 2017
Čas růží muzikál
Hudební divadlo v Karlíně
ve středu 5. dubna 2017
Zájemci o lístky na představení se mohou hlásit u paní Marie
Hrubé na Obecním úřadu. Obec zajišťuje dopravu autobusem
a hradí 50% ceny lístků.
Samozřejmě uvítáme Vaše náměty na zájezdy, doporučení pro
návštěvy divadelních představení v Praze a jakékoliv další náměty
k našemu programu pro seniory.
Těšíme se na Vaše názory.

ANKETY NA WEBU
JÍLOVIŠTĚ –
www.jiloviste.cz
Proběhla anketa Jak hodnotíte práci zastupitelstva po ročním působení?
Výsledky:

108
19
20
35

Kladně
Spíše kladně.
Spíše záporně
Záporně

Ankety se zúčastnilo 182 hlasujících a z výsledků vyplývá, že
kladně nebo spíše kladně hodnotilo práci zastupitelů 70 % hlasujících. Za tuto důvěru děkujeme, je to pro nás povzbuzení do další
práce.

Probíhá anketa: Vlajka pro Tibet
Souhlasíte s vyvěšením vlajky pro Tibet na OÚ v den 58. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, a to dne 10. 3.
2017?
Hlasování končí 6. 3. 2017, prosíme občany, aby se zúčastnili a hlasovali.
Přejeme vám příjemné dny s očekávaným příchodem jara.
Vladimír Dlouhý

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2017
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Poděkování
Rády bychom poděkovaly prostřednictvím zpravodaje obce Zvonice
hasiči a zastupiteli obce Jíloviště,
panu Radku Mourečkovi, za zapůjčení netradičních exponátů vánočních betlémů, které vlastnoručně
vyrábí. Betlémy nám ochotně zapůjčil na naši předvánoční výstavu betlémů organizovanou SDH Líšnice do
hasičské zbrojnice v Líšnici dne
11. 12. 2016. Mohli jsme tak vidět
např. miniaturní betlém ve skleněné
láhvi, ve skořápce kokosového, vlašského a dokonce i lískového ořechu.
Většině návštěvníků výstavy nešlo na rozum, jak
může někdo relativně úzkým hrdlem sestavit uvnitř
skleněné láhve např. malý betlém nebo jiný malý
objekt. I na toto jsme se Radka zeptaly. Prý používá
jednoduché jakési „drátěné udělátko“, kterým malé
předměty vkládá hrdlem dovnitř, sestavuje je a lepí.
Takže žádné předem uříznuté dno láhve a poté zpět
nalepené, jak se někteří návštěvníci výstavy mylně
domnívali.
A proto smekáme před jeho neuvěřitelnou dovedností
a trpělivostí a přejeme Radkovi hodně tvůrčích
nápadů v roce 2017.
Jana Mašková a Eva Rendeková
za SDH Líšnici

ZVONICE

KNIHOVNA

Vydává obec Jíloviště

Pro naše čtenáře:
Od 1. 10. 2016 je znovu otevřena knihovna
v budově Obecního úřadu, a to

Mediální výbor: Ing. Jan Vorel, Libuše Fatková, Ing. Petr Sporer

každé pondělí od 16:00 do 18:00 hod.

Zpravodaj obce Jíloviště MK ČR E 12563

Uzávěrka příštího čísla: 31. 3. 2017
Grafické zpracování:
Mgr. Václav Hraba, Grafický Atelier H, s.r.o.

Změna účtu obce

Tiskne:
Casus Direct Mail, a.s. - tiskové a mailingové služby
správce Vrtbovské zahrady na Malé Straně tel.: 272 088 350
www.casus.cz
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Obecní úřad informuje o změně běžného účtu
Obce Jíloviště na:
4309731379/0800 vedeného u České spořitelny,
adresa: Štefánikova 247/17, 150 00 Praha 5

Z DOŠLÉ POŠTY

Příspěvek občanů
Vážení občané obce Jíloviště,
koupí hotelu Palace Cinema s přilehlými
pozemky jsem se stal součástí podnikatelské komunity Vaší obce a považuji za
slušné se představit nejen osobně, ale
hlavně podnikatelské vize, které se váží jak
k hotelu, tak k pozemkům.
Jmenuji se Vladimír Sobotka, je mi 63 let,
jsem urolog se specializací na reprodukční
andrologii a posledních 20 let jsem spoluvlastnil s řídil síť IVF klinik, které jsem
s dosažením důchodového věku předal.
V současné době pracuji na urologické klinice ÚVN ve Střešovicích.
Jsem rozvedený, mám 2 dospělé syny, více
než 12 let žiji v klidném partnerském
vztahu, moje paní má dospělou dceru. Od útlého dětství
bydlím na jižním konci Prahy 4 v Hodkovičkách.
Mám mnohaleté zkušenosti s provozováním jak ubytovacích, tak restauračních služeb a mým cílem je rekonstrukce krásného hotelu s nešťastnou historií s důrazem
na zachování toho dobrého a původního, aby duch meziválečného rozmachu a rozvoje, který nevynechal architekturu, nevyprchal. Věřím, že vlastní minipivovar bezstarostnost těchto časů jen podtrhne.
Jako velkou výzvu s pokorou jsem přijal možnost
zástavby na pozemcích naší společnosti, velice se těším,
i když nemám zkušenosti v tomto velice specifickém
odvětví, proto jsem přivítal ochotu ke spolupráci společnosti mladých architektů ARCHUM, která se musí zhostit
nelehkého úkolu navrhnout resort dle současných kritérií
na funkčnost, kvalitu, ekologii a design v kontextu platných požadavků územního plánu. Věříme, že i veřejnost
ocení snahu naší skupiny, aby resort byl chloubou obce,

a nebudeme litovat ani úsilí, ani nákladů na prvotřídní
kvalitu materiálů a zpracování, i když je nám jasné, že
každý člověk je originál a nelze esteticky vyhovět všem.
Budeme se těšit na setkání, na kterém rádi zodpovíme
Vaše racionální dotazy.
Navržené řešení ponechává významnou část pozemku
investora k užívání veřejnosti - využití pro veřejnou zeleň,
pěší vazby a místní účelovou komunikaci, kterou ponechává ve stávající pozici. Areál bude nastupován z ul. Fr.
Smolíka. Ve vztahu k tomuto veřejnému prostoru je navrženo logické uspořádání uliční fronty, byla zvolena
výstavba formou solitérních domů v zahradě se zázemím
a vazbou na hotel Palace Cinema.
Významným limitem a degradujícím faktorem celé
oblasti je hluk z dopravní zátěže. Na hranici pozemku
investora bude proto vytvořena protihluková stěna, která
zlepší hygienické podmínky jak vlastního areálu, tak celé
lokality. Stejně tak samotné objekty v jižní části, podél
stěny, vytvoří další odclonění hluku.
Pro jednotlivé objekty byla zvolena tradiční architektonická forma obytného domu se sedlovou střechou.
Cílem návrhu je mimo kvalitního řešení samotných
objektů a uspořádání vlastního areálu doplnění struktury
lokality v souladu s urbanistickými potřebami místa a tím
zvýšení atraktivity území.
V Jílovišti dne 26.01. 2017
Vladimír Sobotka,
Michal Petr (ARCHUM architekti)

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2017

9

ZVONICE

Okrašlovací spolek obce Jíloviště
V roce 2016 se členové spolku sešli na 6 členských schůzích, na
nichž připravili 14 akcí, z kterých bylo 8 určeno pro děti.
Závěrem roku 2016 členové spolku vytvořili živý betlém při rozsvěcení vánočního stromu u hasičské zbrojnice a postarali se
o vánoční výzdobu kapličky – zvoničky, kde vystavili papírové betlémy, starodávný vyřezávaný betlém zapůjčený rodinou Šmídových a obdivované betlémy ve skleněných láhvích a ořechových
skořápkách, které vyrobil Radek Moureček. Děkujeme Ing. F. Tobolkovi za věnovaný smrček do zvoničky.
Na fotografii P. Šmída je svatá rodina – Karel Neuman, Hanka Žaludová a jejich syn Tomášek. U jesliček „dohlíží“ pasáček – Radek
Moureček.
Věříme, že i letos se nám podaří získat v Jílovišti skutečné rodiče
se svým miminkem, až nastane vánoční čas.

Havelkovým za vedení tanečních kurzů bez nároku na odměnu.
Kurzy pokračují až do února 2017.
Největší poděkování patří členům Okrašlovacího spolku obce Jíloviště, kteří na výsledku uskutečněných akcí mají největší zásluhu
a věnovali jim hodně svého času.

První aktivitou v letošním roce bylo uspořádání Tříkrálového
koncertu v sále Restaurantu Spark , v pátek 6. ledna 2017. Zapojili jsme se tím do celonárodní charitativní sbírky. Sbírka je organizována již od roku 2000 Českou katolickou charitou a v ní sdružených lokálních charitách.
Větší část výtěžku (65%) bude použita na pomoc pro potřebné
v mníšecké farnosti, druhá podpoří uskutečnění projektů
Arcidiecézní charity:
è poradna Magdala a Azylový dům Gloria pro pomoc rodinám
s dětmi
è Domov pro seniory kardinála Berana v Mukařově
è vybudování komunitního centra Farní charity Kolín
è charitní nemocnice v Ugandě
Na místě mohli přítomní přispět do kasičky našich tří králů – Kašpara, Melichara a Baltazara – Šárky Obermajerové, Terezky Bučkové a Josefky Sporerové.

Za podporu naší činnosti v uplynulém roce dále děkujeme vedení
obce Jíloviště, které poskytlo finanční dar ve výši 20 000,- Kč. Také
nám umožňuje konání pravidelných bohoslužeb v kapličce-zvoničce sv. Floriána i tématických výstav a souhlasilo se zřízením
„knihovničky“ v autobusové čekárně v obci. Paní M. Smutné děkujeme za bezplatné zapůjčování sálu Restaurantu Spark pro aktivity spolku, starostovi SDH Jíloviště, panu K. Špačkovi, za spolupráci při organizování divadelních představení a dílniček pro děti
v klubovně hasičské zbrojnice, F. Andresovi ml. za stěhování stolů
a židlí při pořádání výstav a další technickou pomoc. Manželům
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V krátkém pásmu písniček vystoupily děti z naší mateřské školy,
která zahájila provoz minulý rok v září. Předvedly již čtvrté vystoupení a každé bylo jiné. Na tom „tříkrálovém“ byl vidět velký
pokrok. Paní učitelky říkají, že mají ve školce šikovné děti, ale
máme i šikovné paní učitelky. Do programu koncertu si paní ředitelka MŠ v Jílovišti Mgr. Dana Petráková a paní učitelka Dana Mašková připravily tři samostatné skladbičky pro flétny a klávesy.
Ozvučení zajistil pan Miloslav Jiřík (na fotografii s účinkujícími),
děkujeme.
Při prosazování záměru výstavby a zřízení MŠ v Jílovišti jsme ani
nepřemýšleli o tom, jak svým zapojením do dění v obci obohatí
její kulturní a společenský život i obsah naší Zvonice, kde si
můžeme přečíst, co ve školce děti dělají, jaký bohatý program pro
ně paní učitelky připravují.

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Dalším účinkujícím byla Anna Paulová, se kterou jsme se seznámili
v roce 2000 jako prvňáčkem při vítání občánků a žáků prvních tříd
v Jílovišti. To se učila hrát na flétnu. Klarinet se stal jejím nástrojem
v 11 letech. Již jako žákyně zbraslavské „lidušky“ i dále ve svém
studiu na Pražské konzervatoři se stala držitelkou řady cen
z národních a mezinárodních soutěží.

Vede i pěvecký sbor při ZŠ v Líšnici, řídí Příbramskou filharmonii
a také i komponuje. Členové sboru nám s radostí a chutí zazpívali
vánoční písně a koledy. Jsme rádi, že naše pozvání přijali.
Děkujeme vedení Restaurantu Spark v osobě paní M. Smutné,
která podpořila koncert vstřícností při přípravě pohoštění účinkujícím i zapůjčením sálu zdarma.
Patronem Tříkrálové sbírky v naší obci byl pan Rudolf Kučera, člen
pastorační rady Řimskokatolické farnosti v Mníšku pod Brdy, který
ještě o nadcházejícím víkendu obešel s prosbou o příspěvek do
sbírky některé další občany v Jílovišti. V pondělí byla zapečetěná
kasička odevzdána na faře v Mníšku pod Brdy.
Celková částka vybraná v osmi zapojených obcích farnosti dosáhla výše 81 320,- Kč. To je asi o 20 tis. korun více než v minulém
roce. Výší svého příspěvku 7 121,- Kč se naši občané zařadili na
čtvrté místo hned za Klíncem, kde bylo vybráno o 500,- Kč více,
Kytínem a Mníškem pod Brdy.
Moc děkujeme všem, kdo do Tříkrálové sbírky přispěli.
V neděli 12. února 2017 zveme všechny děti do Restaurantu Spark

na balónkový diskokarneval.

Nyní je Anička posluchačka 3. ročníku bakalářského studia oboru
klarinet pražské HAMU. V červnu 2014 hrála jako sólistka s Českou
filharmonií pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a na Mezinárodní
hudební soutěži Pražské jaro v květnu 2015 získala mezi 190 konkurenty z 32 zemí 2. místo a titul laureáta. V jejím mistrovském
podání jsme slyšeli skladbu W. A. Mozarta: Schon lacht der holde
Frühling.
Na závěr naší hudební hodinky se nám představil Smíšený
pěvecký sbor při Husově domě ve Hvozdnici. Ten vznikl v roce
2008 a od začátku ho řídí sbormistryně paní Veronika Kopecká.

Od 15 hodin vás budou bavit svými kouzly s nafukovacími
balónky naše dobře známé „balónkové víly“.
Celá rodina v maskách vítána!

V nejbližší době plánujeme:
è divadlo pro děti v březnu nebo dubnu
è cestopisnou přednášku a besedu: Památky a přírodní krásy Bel-

gie
Na závěr děkujeme za přízeň všem občanům Jíloviště i čtenářům
Zvonice a přejeme v novém roce hodně zdraví a spokojenosti.
Těšíme se na setkání s vámi při dalších akcích spolku.
L. Fatková

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2017
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Střípky z mateřinky
„Poslání učitele je nehmotné, neuchopitelné, je takové, které odmítá materiální vidění světa, a tím, že nabízí svěřenému mládí vědomostní povznesení, je v životě společnosti konáním ušlechtilým a vrcholně žádoucím. Jeho prostřednictvím můžeme z čehokoliv, co
nyní existuje, z jakékoliv studené reality vytvořit vnímavý svět poznání, a tím docílit touhy po osvojení si něčeho nového, pro život
nezbytného.“(Učitelské listy, Jaromír Slavíček, 2015)
Také my v mateřské škole se snažíme dětem zprostředkovat neopakovatelné zážitky a poznatky, které dětem mohou pomoci najít
svou životní cestu, najít si své místo ve společnosti a osvojit si hodnoty této společnosti. Zažívat citová souznění, která zanechávají
nesmazatelné stopy, jež budou děti provázet celý život a stanou
se krásnou vzpomínkou.
Čas utekl jako voda. Než jsme se rozkoukali, je nový rok a my
můžeme jen zavzpomínat, co se ve školce v prosinci a lednu dělo.
Koncem listopadu nastal čas adventu. Čas tradic, předávání kulturního dědictví z generace na generaci. Na adventním věnci se
postupně rozsvěcely svíčky a posezení kolem něj mělo své krásné,
voňavé kouzlo. Při pohledu do plamínků svíček se probouzela fantazie a dětem jiskřily oči očekáváním.
Nejdříve děti přijelo pobavit divadlo Hračka se svým programem
Hej, hej koleda.

Zdobení vánočního stromečku v Jílovišti prosinec 2016
Slavnostní průvod mýtických postav: panny Marie
s Ježíškem, Josefa, tří králů
i pasáčků prošel před přihlížejícími a děti z mateřské
školky jej doprovázely zpěvem koled a hrou na
hudební nástroje. Na závěr
všichni společně „probudili“
Vystoupení u Vánočního stromu
Vánoční strom v Jílovišti.
v Jílovišti 18. 12. 2016
Na přípravě a realizaci akce se podíleli: Obecní úřad, Hasiči Jíloviště, Okrašlovací spolek, zvukař pan „Myšák“ učitelky, děti
a rodiče z mateřské školy.

21. 12. 2016 Nadílka
Hlazení čerta
Pak poprvé přišel do mateřské školy Mikuláš i se svou
suitou, andělem a čertem
(děkujeme členům OkrašlovaMikuláš 2016
cího spolku za spolupráci
a ochotu, s jakou se tohoto úkolu ujali). Děti se střídavě těšily a bály.
Co kdyby? Zazpívaly a zarecitovaly a ty statečnější si dokonce šly
čerta pohladit. Všechny děti dostaly od Mikuláše dobroty (které
nám věnovala cukrárna Stáňa, děkujeme) a slíbily, že budou hodné.
Čert tedy odešel s prázdnou, dobře mu tak!
Při pobytu venku jsme se s dětmi procházeli po obci a pozorovali,
jak se v přírodě vše mění. I my jsme přispěli k proměně. Okrašlovacímu spolku jsme pomohli ozdobit stromeček u kapličky tradičními, zlatými oříšky a také jsme mu zazpívali vánoční písničku.
V neděli 18. 12. si mnoho lidí udělalo čas a přišlo se zúčastnit tradičního rozsvěcení Vánočního stromu v Jílovišti. Sešli jsme se
u hasičské stanice.
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Díky sponzorskému daru Lesy Jíloviště, pana a paní Tobolkovým,
jsme měli ve školce nádhernou jedličku a moc jim za ní ještě jednou děkujeme. Byla krásná, svou vůní provoněla celou školku. No

Nadílka od Ježíška 21. 12. 2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA

a také Ježíšek věděl, kam má dětem během dopoledne nadělit
dárky. Protože byly děti opravdu hodné, byla dárků veliká hromada. Děti nevěděly, co dřív.
Odpoledne se v mateřské škole konala historicky úplně první,
vánoční besídka. Předcházela tzv.“ tvořivá dílna“, kde se rodiče
i děti společně pustili do výroby svícínku z ovoce – jablko, pomeranč i citron. Celá školka báječně voněla jehličím, kořením i ovocem. Maminky se pochlubily doma pečeným cukrovím a k vůním
se přidala i vanilka a skořice. Vládla zde krásná sváteční atmosféra,
plná pohody a přátelství.

Večer „Tříkrálový“

Nový rok 6. 1. 2017
V pátek, na svátek Tří králů, pořádal Okrašlovací spolek slavnostní setkání v místní
Pizzerii. I mateřská škola se této slavnosti
zúčastnila svým hudebním vystoupením,
i když většina dětí musela zůstat s chřipkou doma. Děkujeme všem deseti statečným a věříme, že i v tak malém počtu účinkujících bylo vystoupení mateřské školky
přínosem bohatého programu.
Baltazar(Kristián D.)
V lednu nám konečně napadal sníh
a mohli jsme si užívat zimních radovánek. Děti postavily dokonce tři sněhuláky
a užívaly si divoké jízdy z kopce.
Veselá jízda

Výtvarná dílnička MŠ Jíloviště 2016
Když bylo hotovo, předvedly děti rodičům, prarodičům a přátelům, co všechno se v mateřské škole dosud naučily. Zpívaly, tančily, hrály na hudební nástroje i recitovaly. Na závěr zpívali všichni,
rodiče i děti společně a tu a tam se zaleskla i slzička dojetí.

Postavil jsem sněhuláka na ledu…
V rámci vzdělávání umožňujeme dětem prožívat různé činnosti
všemi smysly. Experimentovali jsme se sněhem, vodou a mrazem
a zkoumali co se stane s vodou, když zmrzne. Jak voní, chutná,
studí, jak je těžká a průhledná a krásná na pohled.
Zkoumali jsme také lidské tělo – jak vypadá, z čeho se skládá, co
je venku i co je uvnitř. K čemu nám co slouží a proč je důležité se
o své tělo dobře starat. Společně jsme složili „Tondu“ a doufáme,
že jsme nezapomněli žádný důležitý orgán.

Vystoupení dětí v mateřské škole prosinec 2016

V rámci multikulturní výchovy jsme se zajímali, jak žijí Inuité (eskymáci). Kde bydlí, co jí, jak se oblékají a jestli jim třeba také někdy
ujede tramvaj?

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2017
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Zkusili jsme si postavit iglú ze sněhu
i z kostek, naučili jsme se písničku
o Grónsku a pak jsme si vyrobili
i domácího sněhuláka, který nám
hned tak neroztaje.

Divadlo O neposlušných kůzlátkách nám pomůže pochopit,
proč je dobré poslouchat dospělé.
A už se budeme chystat na jaro, první jarní den, vynášení Zimy,
probouzení broučků. Budeme chodit do lesa a kolem zahrádek
a pozorovat jak se mění, jak se mění počasí, vrací se ptáci i teplo
(už aby to bylo). Oslavíme měsíc knihy a budeme si chodit hrát na
naši zahrádku.
Zápis do mateřské školy se bude letos konat až v květnu, informace budou zveřejněny na webových stránkách školky a ve vitrínce u vchodu do MŠ.

Brrrr studí

Víte co se stane, když necháte vodu zmrznout?

Co říci závěrem? Děkujeme!
Děkujeme, že nám pomáháte, že s námi sdílíte radosti i starosti.
Děkujeme Obci Jíloviště a jejím zastupitelům, Okrašlovacímu
spolku a paní Fatkové, Cukrárně Stáňa, Pizzerii, Lesům Jíloviště,
Hasičům Jíloviště, panu „Myšákovi“, rodičům, přátelům a hlavně
dětem z mateřské školy.
V novém roce Vám přejeme hlavně pevné zdraví, dobrou náladu,
pohodu a štěstí a těšíme se na další setkávání a společné zážitky.
PS: V červnu 2017 budeme potřebovat ve školce výpomoc. Hledáme kvalifikovanou paní učitelku. Pokud o někom víte, ať se přihlásí buď na e-mail:
petrakova@skolkajiloviste.cz nebo na tel: 702 017 900
Za mateřskou školu ředitelka Mgr. Dana Petráková

Náš Tonda
V únoru nás čeká karneval ve školce s různými soutěžemi, tancem
a zábavou i Masopustní rej. Průvod masek půjde společně se
členy Okrašlovacího spolku 23. 2. obcí Jíloviště na koledu a zveme
samo sebou i všechny dospěláky, kteří si mohou udělat čas a připojit se k nám. Odcházet od školky budeme v 10.30 hod.
Naši malí „ inuité“ leden 2017

Výroba kašírovaného sněhuláka leden 2017
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OBEC JÍLOVIŠTĚ

Zřízení pošty v Jílovišti
Ukončením služeb České pošty, s.p., v naší obci a zřízením Pošty Partner, jejímž provozovatelem se
stala Obec Jíloviště, jsme jedním z 15 míst, kde se tak stalo k 1. lednu 2017.
V roce 2016 vzniklo 149 Pošt Partner.
Protože v kronice obce jsem nenašla žádnou zmínku o počátcích pošty v Jílovišti, hledala jsem v Okresním archivu v Dobřichovicích. Jeho pracovníci mi pomohli najít dokumenty vztahující se ke zřízení
poštovního úřadu v naší obci. Bylo to pro mne zajímavé čtení a věřím, že oživí i vzpomínky pamětníků.
Zápis
pořízený dne 16. března 1955 na MNV na Jílovišti za přítomnosti podepsaných při příležitosti zajišťování místnosti pro nově zřizovaný poštovní úřad v místě.
MNV v Jílovišti, zastoupený předsedou s. Václavem
Hudečkem dává správě spojů pro nové zřízení poštovního úřadu dvě místnosti dosavadních úřadoven MNV
v domě č. 81 v přízemí, který je vlastnictvím MNV s tím, že
toto opatření bude schváleno dodatečně radou MNV.
Uvedené místnosti lze pro zřízení poštovního úřadu použíti po provedení úprav dále uvedených.
Místnosti jsou opatřeny zamřížovanými okny v celém přízemí. Místnost určená pro strany je opatřena vlyskovou
podlahou, místnost určená pro úřad podlahou šamotovou. Poněvadž místnosti jsou vytápěny ústředně není
zaopatřovati kamen ani sklepa pro uskladnění topiva.
Stavební úpravy by se omezily odebráním cihelné příčky
15 cm tl. s jednokřídlovými dveřmi. Tato práce by byla
provedena brigádnicky MNV.
Dvoje vstupní dveře by se oplechovaly na vnitřní straně,
opatřely železnými závorami a po jednom dosickém
zámku.
Sousedící komory s úřadovnou se použije k uskladnění
balíků a tiskopisů. Okénko je zmřížované.
Nově vymalované místnosti není nutno malbou obnovovat, pouze místo po vybourané příčce doplniti.
Nosiče původního boyleru budou ponechány a možno
jich použít jak přihrádky pro uskladnění pomůcek a pod..

Velikosti místností budou uvedeny v plánku, který vyhotoví stavební správa.
Přepážku podle plánku dodaného stavební správou dá
zhotoviti a osadí MNV vlastním nákladem.
Telefonní hovornice bude dodána podle možnosti
dodávky.
V místnosti umístěné místní rozhlasové zařízení MNV,
přenese tento vlastním nákladem do nových místností.
Vytápění ústředním topením je zapojeno na sousední
objekt vojenské ozdravovny a to pro celý dům č. p. 81
a bylo by vyúčtováno s MNV podle obvyklých pravidel.
Odběr elektrického proudu bude odečítán dle vlastních
hodin, které instaluje MNV vlastním nákladem. Úprava
zvláštní elektrické instalace není zapotřebí, - rozvod
vyhovuje potřebám spojů.
Nájemní podmínky oznámí Správě spojů spolu se svým
rozhodnutím o pronájmu MNV Krajské správě spojů,
Opletalova 40., Praha II. odd. F/4.
MNV v Jílovišti zavazuje se, že do šesti měsíců od otevření
poštovního úřadu zajistí bytovou jednotku pro vedoucího tohoto úřadu.
Uvedené opravy včetně dodání přepážky nutno zladiti
tak, aby poštovní úřad mohl být otevřen ku dni 1. června
1955.
Skončeno, přečteno a podepsáno.
Za MNV Jíloviště Václav Hudeček
Za stav. správu správy spojů Jan Trnka
Za KRSS Praha Karel Horčík, Mikuláš Kind
Za OPÚ Zbraslav n/Vlt. Antonín Veselý

Tolik zápis. Napadají mne další otázky. Kde vznikla potřeba zřízení poštovního úřadu? Kdo byli jeho zaměstnanci od
počátku do konce? Pamětníci, pomůžete? Pokud se nám podaří zjistit a dohledat další informace, určitě je ve Zvonici otiskneme. Těším se na vaše zprávy.
L. Fatková, libuse.fatkova@email.cz
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Sbor dobrovolných hasičů
10. + 11. 12. 2016 Pražská stovka
na základě dobrých zkušeností s námi z roku 2013, nás
oslovili organizátoři závodu Pražská stovka ohledně
spolupráce – zajištění kontrolního stanoviště s občerstvením. Rádi jsme tento extrémní závod podpořili,
nepřetržitou „službou“, v hasičské zbrojnici.
Od sobotního poledne až do nedělního odpoledne se
vystřídalo celkem 10 členů sboru. Po celou dobu jsme vydávali
polévku, připravovali drobné občerstvení a zajišťovali, především
teplé nápoje pro 300 závodníků tohoto extrémního pochodu.
Velmi děkujeme Motorestu Jíloviště za štědrý sponzorský
dar!

18. 12. 2016 Rozsvícení vánočního stromu
Na zlatou neděli jsme se sešli u hasičské zbrojnice, při rozsvícení
vánočního stromu. Krásné představení si připravila místní mateřská školka. Živý betlém připravili naši členové ve spolupráci
s Okrašlovacím spolkem.
Nechyběl stánek s teplými
nápoji, punč a svařák šel
doslova na dračku.
Za zapůjčení živých zvířátek děkujeme Fandovi
Andresovi a Rendovi
Pálovi.
24. 12. 2016 Předpůlnoční setkání
již 3. Předpůlnoční setkání jsme pro Vás připravili 24. 12. 2016 od
23 hod. Tato tradice se stává stále více oblíbenou a tak se nás skutečně sešlo hodně. Popřáli jsme si, sousedsky popovídali, k tomu
nám hrály koledy. Ačkoli Vánoce nebyly bílé, vzhledem ke studenému větru teplé nápoje přišly vhod.
Uvnitř Zvoničky byly vystavené betlémy, které tam připravil
Okrašlovací spolek.
Půlnoc
vyzvonil
František Andres ml.
Děkujeme všem členům, kteří se podíleli na přípravách
Předpůlnočního setkání v tomto svátečním čase a připravili
tak velmi příjemnou
atmosféru.
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26. 12. 2016 Vánoční turnaj stolní tenis
Již 15. jubilejní ročník stolního tenisu se uskutečnil 26. 12.
2016. Nutno připomenout, že s pořádáním Vánočního
stolního tenisu přišel Mirek Petřík st., jsme rádi, že zde
zůstal jeho odkaz, který má každoroční hojnou účast. Celkem se přihlásilo 16 závodníků, včetně 1 ženy, a to Hanky
Žaludové, která byla
zároveň vyhlášena nejlepší
hráčkou.
Na stupních vítězů se umístili:
1. Honza Kubát
2. Roman Pátek
3. Jiří Čapek
4. Nepopulární bramborovou příčku obsadil Mirek
Hrubý ml.
Děkujeme Restaurantu Spark
za využití prostor pro náš
Vánoční turnaj.
30. 12. 2016 Technická pomoc při ohňostroji
V lednu oslavil své životní jubileum
dlouholetý člen a zasloužilý hasič, pan
Josef Fatka.
Pan Josef Fatka byl aktivním hasičem
v zásahové jednotce. Ve sboru řadu let
působil ve funkci pokladníka sboru.
Zastával také funkci náměstka ve
sboru. Za svou práci obdržel nejvyšší
možné hasičské vyznamenání, Řád Svatého Floriána.
I nyní jako člen výboru nejen, že předává své zkušenosti, ale je
i dál aktivní na našich akcích. I touto cestou bychom mu chtěli
popřát všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let.
Mladí hasiči
Během posledních týdnů se
na dětských trénincích
věnujeme trénování uzlů
a tvorbě masek na Masopust do Mokropes, kam se
chystáme 04. 03. 2017.
O 14 dní později nás čeká
uzlová štafeta. V dalším čísle
se dozvíte, jak naši mladí
hasiči dopadli a také se
dozvíte, jak pokračujeme
v přípravách na Plamen.

HASIČI

Pokud byste se chtěli podílet na naší činnosti, přijďte rozšířit naše
řady. V případě, že byste chtěli podpořit nějakou naší akci ať už
finančně či věcným darem, kontaktujte starostu SDH p. Karla Špačka.
Po ukončení oficiální části schůze následovalo občerstvení a volná
zábava při našich oblíbených Sdružvoltónech.

21. 01. 2017 Výroční valná hromada
21. 01. 2017 sál Restaurantu Spark doslova praskal ve švech. Tak,
jako každým rokem, jsme na výroční valné hromadě zhodnotili
naši uplynulou činnost sboru i zásahové jednotky.
Svou roční práci přednesli i mladí hasiči. Mladí hasiči byli na svých
trénincích a akcích odměňováni body a nejvíce bodů si zasloužil
Štěpán Joch, za což právem dostal hasičskou mikinu, ze které měl
velikou radost.
Nechyběla zpráva o hospodaření sboru a také zpráva revizní
komise. Radek Moureček nás v historickém okénku seznámil
s Řádem hasení ohně pro obec Jíloviště, který byl dán v platnost
30. března 1877.
Jelikož Radek Moureček v lednu oslavil své životní jubileum, byl
mu na výroční valné hromadě předán hasičský fotoaparát, který
vyrobil Karel Špaček a kovaná trofej kterou pro něj vyrobil František Andres nejml.
Dále jsme na výroční valné hromadě ocenili naše členy za věrnost
(tzn. Členské jubileum) Jakub Rába 10 let, Isabela Andresová 10
let, František Andres nejml. 10 let, Helena Hudečková 10 let,
Michal Kalenda 10 let (započítáno i členství v SDH Líšnice), Jiří Švehlík 30 let a Jaroslava Kubátová 30 let.

Tak jako loni jsme mezi sebou slavnostně přivítali nové členy.
Novými dobrovolnými hasiči sboru Jíloviště jsou: Lucie Šmídová
a Zuzka Jochová
Mezi mladými hasiči máme 3 nové členy, jsou to: Martin Kašpárek,
Mykola Stasyuk a Matěj Mazánek.
O naší činnosti v roce 2016 jste byli podrobně informováni
v každé Zvonici, dovolte nám, abychom Vás seznámili s plánem
činnosti pro r. 2017, schváleným na výroční valné hromadě dne
21. 01. 2017 přítomnými členy sboru.

Za poskytnutí prostor sálu a uvaření chutného guláše děkujeme
Restaurantu Spark.
V lednu jsme se zúčastnili výročních valných hromad sborů: Líšnice, Mníšek pod Brdy, Bojov, Mokropsy, Stříbrná Lhota a Čisovice.

Plán činnosti SDH Jíloviště na rok 2017
1. Provedeme:
a) 2 besedy s mládeží
b) 1 školení o poskytování první pomoci
2. Do soutěží v požárním sportu a hry Plamen zapojíme
a) 1 družstvo mužů
b) 1 družstvo žen
c) 1 družstvo mladých hasičů
3. Uspořádáme následující kulturní a společenské akce
a) Velikonoční turnaj ve stolním tenise
b) Pálení čarodějnic
c) 3. ročník Memoriálu M. Petříka st. TFA – železný hasič
d) ve spolupráci s SDH Lipence Branný závod Karla
Košaře
e) zúčastníme se životních jubileí členů
f) ve spolupráci s TJ Jíloviště se podílet na dětském dni
g) oslavy výročí založení sboru
h) Dušičkový večer pro děti
i) výroba adventních věnců
j) rozsvícení vánočního stromu
k) předpůlnoční setkání
l) vánoční turnaj ve stolním tenise
m) ve spolupráci s obecním úřadem ohňostroj na 30. 12.
2017
4. Zajistíme
a) technické prohlídky vozidel
b) účast na stážích u HZS stanice Řevnice
c) opravy a údržbu techniky, výstroje a výzbroje
d) opravy a údržbu hasičské zbrojnice a okolí
e) budeme i nadále spolupracovat s obecním úřadem na:
• projektové dokumentaci na přestavbu hasičské zbrojnice
• zajišťování kulturních akcí
• a činnosti jednotky JSDHO
f) sběr železného šrotu v obci
g) sběr a odvoz vysloužilých elektrospotřebičů
h) dle potřeb obce dovoz vody na místní hřbitov

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2017
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Zásahová jednotka
Vážení čtenáři Zvonice,
ani koncem roku 2016, ani začátkem roku 2017 hasiči nezahálí
a účastní se nejen výjezdů k událostem, ale i školení a výcviku.
Vzhledem k déle trvajícím mrazům a topení tuhými palivy, kdy
dochází k zanášení kouřovodu a komínového tělesa sazemi, je
naše příprava v tomto období zaměřena více k těmto událostem.
Mnozí totiž podceňují údržbu vymetání komínového tělesa a spoléhají se na jednoroční návštěvu kominíka, což bohužel nestačí.
Poté nastává práce pro hasiče, kteří se mnohdy po kluzké střeše
musí dostat až na její vrchol k hlavě komína, aby mohli provést
likvidaci požáru prosypáním komína kamennou drtí, čím dojde ke
sražení hořících sazí a jeho následné vymetení. S tím je spojené
vybírání sazí ze dna komína a většinou i vyskladnění hořícího
materiálu z naloženého kotle.
11. 12. 2016 proběhla před rozsvícením, které se konalo 18. 12.
2016 kontrola a výměna žárovek vánočního osvětlení na stromě
u hasičské zbrojnice, za pomoci automobilového žebříku ( AŽ 30
– vysunutí do výšky 30 metrů), který nám přijel od profesionálních
hasičů ze stanice z Řevnic.
16. 12. 2016 požár sazí v komíně
16. 12. 2016 po poledni byla jednotka hasičů z Jíloviště společně
s jednotkou profesionálních hasičů z Řevnic povolána k požáru
sazí v komíně do obce Černolice. Likvidace požáru sazí byla provedena prosypáním komínového tělesa kamennou drtí, jejíž ostré
hrany strhnou hořící saze ze stěny komínového tělesa a následně
bylo provedeno jeho vymetení pomocí kominického náčiní. Požár
se obešel bez materiálních škod a majiteli objektu bylo zakázáno
topit do doby, než komín prohlédne odborník a prohlásí jej za
provozuschopné
29.12.2016 domeček
29.12.2016 se uskutečnilo v hasičském duchu
a za velikého přispění
členů jednotky hasičů
Jíloviště přátelské rozloučení s naším kamarádem a kolegou Aloisem Barotem, který dlouhá léta sloužil jako
profesionální hasič na stanici v Řevnicích ve směně „A“ a k 31. 12.
2016 ukončil u profesionálního sboru aktivní službu. Rozloučení
bylo velmi hezké, pro některé až dojemné. Nazváno bylo „Poslední
výjezd“. Členové naší jednotky postavili domeček z palet, který byl
chvíli před příjezdem našeho kamaráda zapálen a dotyčný si jej
sám uhasil. Vše ještě umocňoval fakt, že po celou cestu k zásahu
dotyčný nic netušil a připravoval se na reálný zásah.
01. 01. - 02. 01. 2017 požár seníku
01. 01. 2017 byl po 21 hodině vyhlášen poplach jednotce Jíloviště
i jednotkám ze širokého okolí. Jednalo se o požár seníku soukro-
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mého zemědělce, ale hlavně našeho kamaráda Fandy Andrese.
Přes veškeré úsilí a nasazení všech zasahujících jednotek, byl veškerý materiál uskladněný v seníku požárem buď zničen, nebo znehodnocen natolik, že není možné jeho další využití. Požárem zničena byla také polovina zastřešení seníku, kdy odolala pouze
ocelová konstrukce střechy a poškozena buňka umístěná za seníkem. Celkem u tohoto požáru zasahovalo 13 dobrovolných a profesionálních jednotek. Požár od jeho ohlášení až po jeho ukončení velitelem zásahu a předání objektu majiteli trval 36 hodin.
14. 01. 2017 výcvik na záchranu na ledu
14. 01. 2017 se konalo v Řevnicích na břehu řeky
Berounky školení a praktický
výcvik na téma „Záchrana
osob z ledu“ pod vedením
instruktorů z řad profesionálních hasičů ze stanic Řevnice a Jílové u Prahy. Pro upřesnění názvu tématu, je to záchrana
osob i zvířat, které neunese síla ledu, dojde k jejich proboření
a následnému topení. Školení i výcvik bylo velmi poučné a zajímavé. Všichni přítomní si mohli pomocí vlastního vybavení na
vozidlech vyzkoušet různé metody jak postupu po ledu k tonoucím, tak i jejich samotnou záchranu.
Za jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště
Mirek Petřík, zástupce velitele
Zásahová jednotka se schází každé pondělí v hasičárně, kde provádí údržbu techniky i údržbu okolí hasičské zbrojnice, v tuto
dobu - každé pondělí 18,00 – 19,30 hod. můžete odevzdat
vysloužilé elektrospotřebiče, nebo staré železo. Prosíme, využívejte této doby, kdy jsou přítomni členové sboru, a neodkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče před vrata, ani je neházejte přes plot.

Děkujeme.
Starosta SDH: Karel Špaček tel.: 777 267 241, e-mail: karelspacek@atlas.cz

http://hasici.jiloviste.cz
fotky z akcí www.sdhjiloviste.rajce.idnes.cz
Facebook Hasiči Jíloviště
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Po několika zimních přátelských utkáních hráčů „A“ týmu začne našim mužům 16. kolem soutěž Středočeského krajského přeboru – Ondrášovka.
V sobotu 11. března 2017 se utkají na hřišti ve Zbuzanech od 10:15 hodin s hráči FK Zbuzany 1953.
Další zápasy do konce dubna:
17. kolo, sobota 18. 3. 2017/10:15 hod.
18. kolo, sobota 25. 3. 2017/15:00 hod.
19. kolo, neděle 2. 4. 2017/16:30 hod.
20. kolo, sobota 8. 4. 2017/16:30 hod.
21. kolo, neděle 16. 4. 2017/17:00 hod.
22. kolo, sobota 22. 4. 2017/17:00 hod.
23. kolo, sobota 29. 4. 2017/17:00 hod.

FK Brandýs nad Labem – TJ Jíloviště A
TJ Jíloviště A - SK Lhota
Mnichovohradištský SK - TJ Jíloviště A
TJ Jíloviště A – Český Lev-Union Beroun
AFK SokolSemice – TJ Jíloviště A
TJ Jíloviště A - SK Slaný
Posázavan Poříčí n/Sázavou-TJ Jíoviště A

(venku)
(doma)
(venku)
(doma)
(venku)
(doma)
(venku)

I tým fotbalistů TJ Jíloviště B – „Benfika“ sehrál v zimní přípravě několik přátelských utkání
a svou soutěž ve III. třídě skupiny B Praha-západ zahájí 18. kolem v neděli 26. 3. 2017 od 15:00 hodin na domácím hřišti - Stadionu J.
Nekoly st. s hráči Sokola Dobřichovice.
Další zápasy do konce dubna:
19. kolo, sobota 1. 4. 2017/16:30 hodin
Sokol Nučice - TJ Jíloviště B
(venku)
20. kolo, neděle 9. 4. 2017/16:30 hodin
TJ Jíloviště B - SK Vrané n. Vlt.
(doma)
21. kolo, neděle 16. 4. 2017/17:00 hodin
TJ Sokol Statenice – Jíloviště B
(venku)
22. kolo, neděle 22. 4. 2017/17:00 hodin
TJ Jíloviště B – TJ Sokol V. Přílepy
(doma)
23. kolo, neděle 30. 4. 2017/17:00 hodin
Sokol Kosoř B - TJ Jíloviště B
(venku)
Naši dorostenci nastupují z druhého místa v tabulce ke svému prvnímu zápasu jarního kola v soutěži Okresního přeboru dorostu Praha
– západ U19 v neděli 9. 4. 2017 na domácím hřišti s fotbalisty SK Kostelec u Křížků od 11:00 hodin.
Další zápasy do konce dubna:
111. kolo, sobota 15. 4. 2017/??? hodin
12. kolo, neděle 23. 4. 2017/11:00 hodin
13. kolo, sobota 29. 4. 2017/10:15 hodin

SK Slavia Jesenice - Jíloviště
TJ Jíloviště - TJ Sokol Hostivice
SK Olympie D. Břežany – TJ Jíloviště

(venku)
(doma)
(venku)

Po zimní přípravě v klínecké tělocvičně, která končí ve středu 22.
února 2017, začnou našim nejmladším fotbalistům pravidelné tréninky na hřišti Stadionu J. Nekoly st. v Jílovišti. První bude v pondělí 27. února 2017 a pak vždy každý týden v pondělí a ve středu
od 17:00 do 18:00 hodin. V době jarních prázdnin, t. j. 13. a 16.
března 2017, tréninky nebudou.
Z klínecké tělocvičny
stojící zleva: Leon, trenér Vašek, David O., Kuba, Štěpán, Honzík V.,
Péťa, Trenér Michal a Honzík D.; sedící zleva: Saša, Honzík Z., Lukáš,
David, Marek, Kuba, Frank, Nico, Karel
V neděli 9. dubna 2017 zahajují naši „Benjamini“ na domácím hřišti jarní část sezóny 2016/2017 Okresního přeboru starších přípravek
ve skupině B zápasem s fotbalisty SK Zvole, z. s. . Začátek v 9:00 hodin.
Další zápasy do konce dubna:
23. dubna 2017 na Jílovišti od 9:00 hodin
30. dubna 2017 v K. Přívozu od 10:00 hodin
7. května 2017 na Jílovišti od 9:00 hodin
14. května 2017 v Letech od 10:00 hodin
21. května 2017 na Jílovišti od 9:00 hodin
28. května 2017 ve Vestci od ??? hodin
4. června 2017
na Jílovišti od 9:00 hodin
Přijďte všechny naše hráče povzbuzovat !!!

TJ Jíloviště – SK Pikovice
TJ Taran Kamenný Přívoz z. s. – TJ Jíloviště
TJ Jíloviště – TJ Slovan Hradištko z. s.
FK Lety z. s. – TJ Jíloviště
TJ Jíloviště – Spartak Průhonice, z. s.
TJ Viktoria Vestec B – TJ Jíloviště
TJ Jíloviště – FK Mníšek pod Brdy z. s.
Podle www fotbal.jiloviste.cz a http://www.pripravkajiloviste.banda.cz/ -Fatková
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Ceník Inzerce

A4 1.900 Kč, A5 naležato 1.000 Kč
pro občany Jíloviště nebo podnikající v Jílovišti A4 500 Kč, A5 naležato 250 Kč
Inzerce je možná formou smlouvy o reklamě s obcí Jíloviště.

