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Již 20 let je budova obecního úřadu majetkem obce. V roce 1992 byla budova vydána
v rámci restitučního řízení oprávněné osobě a obecní zastupitelé hledali možnosti, jak
zajistit částku 400 000,- Kč pro její odkoupení, které se získáním částečné dotace podařilo
uskutečnit. V budově sídlí také místní knihovna, která sdílí stejné výročí, o tom se dočtete
uvnitř zpravodaje. Pošta je na Jílovišti již od 1. 7. 1955. Zda byla vždy v budově obecního
úřadu, jako nyní, možná ví některý pamětník. Jisté však je, že její současná vedoucí, paní
Jaroslava Kuncová, završila 1. února 10 let své působnosti na jílovišťské poště.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
využívám svého Slova starosty, abych Vás
informoval o tom, v jakém stadiu je nový územní
plán naší obce. Hned v úvodu se omlouvám, že Vás
zahltím nezáživnými daty.
Na zasedání č. 11 dne 12. prosince 2007
zastupitelstvo obce schválilo pořízení nového
územního plánu obce Jíloviště a odsouhlasilo jeho
pořizovatelem MěÚ Černošice, odbor územního
plánování. Až 28. ledna 2009 bylo odsouhlaseno,
že zhotovitelem Návrhu zadání nového územního
plánu obce Jíloviště bude paní Ing. arch. J.
Mejsnarová. Připomínky k tomuto Návrhu zadání
ze strany obce i občanů byly schváleny 6. května
2009. Dotčené státní orgány potom měly tři
měsíce na to, aby se k němu vyjádřily, a proto až
25. listopadu 2009 mohlo zastupitelstvo obce
schválit Zadání územního plánu Jíloviště, které se
pak stalo podkladem pro výběrové řízení na jeho
zhotovitele. Abychom mohli na jeho pořízení získat
dotaci, museli jsme vybrat zhotovitele s nejnižší nabídkovou cenou. Tu podala společnost
ARCHIS, Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. K jejímu prvnímu Návrhu územního plánu Jíloviště
mělo zastupitelstvo obce i pořizovatel hodně připomínek. Ty zhotovitel postupně opravil.
Poslední připomínky schválilo zastupitelstvo obce dne 29. března 2012. Šlo o osm změn
využití pozemků, se kterými se můžete seznámit v příspěvku Ze zasedání zastupitelstva obce
Jíloviště č. 12/2012. Chtěl bych Vás však informovat o jedné z nich, a to o změně využití
pozemků č. 6. Jedná se o pozemky v majetku obce kolem fotbalového hřiště. Jde o pozemky
parc. č. 241/1, 241/4 a 236/11. U těchto pozemků mohlo dojít ke změně jejich využití proto,
že při jednání s bankou ČSOB, a.s. došlo k dohodě, že tato banka již nebude trvat na tom, aby
obec těmito pozemky ručila za poskytnutí úvěru na plynofikaci obce, protože k jeho splacení
zbývá obci do konce roku 2013 uhradit finanční částku jenom ve výši 1,5 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce proto mohlo odsouhlasit u těchto pozemků v jejich horní části změnu
jejich využití z BV (bydlení v rodinných domech – venkovské) na OS (občanské vybavení –
tělovýchovná a sportovní zařízení) a u jejich zbývajících částí z BV na ZS (zeleň soukromou a
vyhrazenou). Všechny změny využití pozemků byly schváleny jednomyslně všemi zastupiteli.
Co se týče návrhu paní H. Dvořákové na uzavření zástavby v lokalitě Na Močidlech, vše
vysvětluje přehledně ve svém příspěvku zastupitel, pan J. Nekola.
Předpokládám, že do konce května by mohlo zastupitelstvo obce schválit opravený Návrh
územního plánu Jíloviště a potom zase budou mít dotčené státní orgány tři měsíce na to, aby
se k němu vyjádřily. Reálné tedy je, že v prosinci tohoto roku by mohlo zastupitelstvo obce
schválit Nový územní plán obce Jíloviště.
Karel Dostálek

Z RADNICE
Informace o stavu projednávání žádosti společnosti LA SABANA, a.s.
na úpravu územního plánu v lokalitě Močidla
Vážení občané,
jak jste byli opakovaně informováni na stránkách Zvonice, probíhá již delší dobu na úrovni
zastupitelstva projednávání nového územního plánu naší obce. Zastupitelstvo se již shodlo
prakticky na všech návrzích na úpravy stávajícího územního plánu. Jedinou výjimku
představuje úprava územního plánu, o níž požádala společnost LA SABANA, a.s. ústy své
předsedkyně představenstva, paní Heleny Dvořákové. Abychom předešli různým spekulacím,
které podobná témata vždy vyvolají, rozhodl jsem se, po dohodě s panem starostou, podat
Vám touto cestou úplnou informaci o aktuálním vývoji celé záležitosti.
Především bych rád předeslal, že v zastupitelstvu stále panuje jednotný názor na případné
změny územního plánu, který byl jasně vyjádřen již ve volebních programech jednotlivých
sdružení. A sice, že zastupitelstvo není ochotno připustit rozsáhlejší zástavbu lokalit, které
dosud k zástavbě určeny nebyly (lokality Močidla, Michov a Bučina). V tomto duchu
prozatím probíhalo na zastupitelstvu projednávání nového územního plánu, tedy žádné
zásadní změny na uvedených lokalitách plánovány nebyly.
Dne 21. 3. 2012 se na jednotlivé zastupitele obrátila společnost LA SABANA, a.s., resp. paní
Helena Dvořáková s žádostí o zvážení úpravy územního plánu v lokalitě Močidla, a to tak, že
stavebními by se staly pozemky bezprostředně navazující na stávající intravilán obce v její
východní části; jednalo by se o řadu pozemků v celkovém rozsahu mezi 12 až 20 tis. m2 podél
silnice, která v současné době východní část intravilánu obce uzavírá. Společnost LA SABANA,
a.s. současně uvedla, že je v případě ochoty zastupitelstva projednat její žádost připravena
jednat o finanční či jiné podpoře obce tak, aby obec byla schopna realizovat některé
investiční projekty, na něž dosud neměla peníze. Impulsem k podání žádosti společnosti
LA SABANA, a.s. totiž dle jejího sdělení bylo poslední číslo Zvonice, v němž jsme já a pan
starosta polemizovali nad finančními možnostmi obce v souvislosti s některými obecně
prospěšnými projekty.
Vzhledem k datu jejího podání zastupitelstvo žádost společnosti LA SABANA, a.s. prozatím
pouze neformálně diskutovalo na své pracovní schůzce. Pan starosta pak dále získal
předběžné stanovisko pořizovatele návrhu územního plánu Jíloviště, tedy MěÚ Černošice,
odbor územního plánování, a dále rovněž jeho zhotovitele - společnosti ARCHIS,
Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc., kteří mají za to, že lze doporučit, aby intravilán obce byl ve
východní části zakončen jednou řadou rodinných domů se zahradami situovanými ke
stávající komunikaci a nikoliv komunikací samotnou. Na základě uvedené diskuse a
zmíněných odborných stanovisek se zastupitelstvo rozhodlo, že na své další pracovní
zasedání pozve zástupce společnosti LA SABANA, a.s., případně další zainteresované osoby,
aby si zastupitelé mohli osobně vyslechnout konkrétní návrhy těchto subjektů. Na dalším
řádném zasedání zastupitelstva konaném dne 26. 4. 2012 pak bude žádost společnosti LA
SABANA, a.s. včetně veškerých, případně souvisejících záležitostí zastupitelstvem obce řádně
projednána.
Platí tedy, že dosud žádost společnosti LA SABANA, a.s. projednána zastupitelstvem nebyla a
ani tedy nemohla být zastupitelstvem přijata jakákoliv související rozhodnutí. To se stane na

veřejném zasedání, které se bude konat dne 26. 4. 2012 od 19:00 hod. v budově hasičské
zbrojnice. Zasedání je veřejné a kterýkoliv z občanů se jej může účastnit a seznámit se tak se
všemi okolnostmi projednávané záležitosti. Stejně jako v jiných případech, bude i při
projednávání této záležitosti kterémukoliv občanovi naší obce umožněno, aby na veřejném
zasedání zastupitelstva vznášel k této záležitosti své připomínky, návrhy a především pak,
aby vyjádřil své pozitivní či negativní stanovisko.
Myslím, že budu hovořit za všechny zastupitele, pokud vám již v tuto chvíli budu garantovat,
že zastupitelé budou při svém rozhodování o takto závažné záležitosti pečlivě zvažovat
všechny výhody i nevýhody, které by případná změna územního plánu v navrhované podobě
přinesla obci a jejím obyvatelům.
Jan Nekola, člen zastupitelstva

Hromadné zasílání složenek pro placení daně z nemovitostí
v roce 2012
Stejně jako v předchozích letech budou i v roce 2012 poplatníkům hromadně rozesílány
složenky pro placení daně z nemovitostí. Složenky budou průběžně od 16. dubna 2012
expedovány tak, aby byly všem poplatníkům doručeny nejpozději do poloviny května 2012.
Pro poplatníky, kteří platí daň z nemovitostí v obvodech místní působnosti více finančních
úřadů na území České republiky, budou složenky nově zasílány v jedné zásilce, každá ze
složenek bude obsahovat údaje potřebné pro zaplacení daně u konkrétního finančního
úřadu.

Zpřístupnění hromadných předpisných seznamů na daň
z nemovitostí v roce 2012
Poplatníkům daně z nemovitostí, u nichž na zdaňovací období roku 2012 došlo ke změně
výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání,
sděluje správce daně novou výši daně rozhodnutím, jímž je platební výměr, zasílaný
individuálně jednotlivým poplatníkům, anebo hromadný předpisný seznam, zpřístupněný k
nahlédnutí u správce daně z nemovitostí po dobu nejméně 30 dnů.
Zda finanční úřad vydá hromadný předpisný seznam, nebo zda novou výši daně sdělí
poplatníkům pouze platebními výměry, je plně v kompetenci správce daně.
V roce 2012 budou hromadné předpisné seznamy všech finančních úřadů, které stanoví daň
tímto způsobem, zpřístupněny v jednotném termínu tak, aby do každého z nich bylo možno
nahlédnout na kterémkoli finančním úřadu. To usnadní přístup k informacím o výši daně
zejména poplatníkům s bydlištěm nebo sídlem mimo obvod místní působnosti finančního
úřadu, u něhož platí daň z nemovitostí, nebo těm, kteří tuto daň platí u více finančních
úřadů.
Hromadné předpisné seznamy k dani z nemovitostí na rok 2012 budou takto zpřístupněny na
dobu 30 dnů od 16. dubna 2012.
V případě, že je daň vyměřována
 v souladu s daňovým přiznáním nebo
 ve výši poslední známé daně, jestliže nedošlo ke změně okolností rozhodných pro
vyměření daně, pak se výsledek vyměření poplatníkům neoznamuje ani platebním
výměrem ani hromadným předpisným seznamem. O výši daně a případných
nedoplatcích budou informováni na složence pro platbu daně, kterou obdrží v období
cca od 16. 4. 2012 do 16. 5. 2012.

Informace z radnice
 17. února 2012 byla podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na
opravu staré hasičské zbrojnice. Výsledky budou zveřejněny pravděpodobně do
konce května 2012.
 16. března 2012 jsme dostali zprávu o rozhodnutí Správní rady Nadace ČEZ, která naší
žádosti o přidělení grantu na opravu staré hasičské zbrojnice nevyhověla.
 V letošním roce bude vydána turistická karta Klubu českých
turistů: JÍLOVIŠTĚ – vysílač Cukrák. Věříme, že jí uvítají turisté i
sběratelé. V listopadu loňského roku „oslavila“ tato stavba 50
let od svého uvedení do provozu. Garantem této celostátní
sběratelské aktivity, pod názvem „Sběratelské karty KČT“, je od
roku 2005 Klub českých turistů. Také jste mohli zaregistrovat
název „Cesty ke hvězdám“, který je spojen s cílem celé
sběratelské akce a tím je nalezení vzácného pokladu. Karty jsou
pro dané místo originálně navrženy, jsou s ním tematicky
spojeny a pouze na místě samém prodávány. Jedná se o
ucelenou číslovanou edici se sběratelským systémem, navíc lze
podle sběratelských karet vyplňovat turistické křížovky a jako bonus jsou na
některých kartách zobrazeny indicie vedoucí k nalezení pokladu. V současné době je
do projektu zapojeno přes 600 míst, další se připravují. Každým rokem, vždy první
sobotu v září, je pořádáno setkání sběratelů „karet“. Pro něj bývá voleno takové
místo, které je svým způsobem jedinečné. V roce 2007 byl tímto místem televizní
vysílač Cukrák.
Zájemci budou mít možnost zakoupit si turistickou kartu na obecním úřadě za cenu
20,- Kč.

Dodržování vyhlášky o pálení!!!
Protože stále dochází k porušování vyhlášky o pálení biologického odpadu, opět Vám ji
připomeneme.

Karel Dostálek

ZE ZASTUPITELSTVA
Ze zápisu zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 11/2012
dne 26. 1. 2012
Přítomno 8 zastupitelů a 3 občané
ZO projednalo a schválilo
 Rozdělení pozemků č. parc. 221/1 - 221/6 na 4 parcely a cestu s věcným břemenem
v ulici Lomená.
 Záměr využití pozemku č. parc. 155/4 pro výrobu lodí, s podmínkou vyřešení
infrastruktury v této lokalitě.
 Smlouvu na elektronické spisové služby s partnery projektu „Rozvoj služeb
eGovernmentu v ORP Černošice I – III“ č. MEUC - 034685/2011 za roční poplatek
1 900,- Kč.
ZO projednalo a neschválilo
 Žádost paní M. Fidrmucové o úhradu další částky za náklady řízení soudu prvního
stupně ve výši 16 410,- Kč splátkami.
ZO se seznámilo
 S rozpočtovým opatřením č. 8/2011.
 S dopisem pana B. Kovaříka, ve kterém požaduje splnění Usnesení č.2d/9/2011
o ohraničení stání motorových vozidel v ulici Lomená na obecním pozemku č. 222/10,
u pozemku manželů Kovaříkových č. 222/7 položením kamenů ve vzdálenosti 30 cm
od podezdívky jeho plotu.
Informace
 Starosta obce Ing. K. Dostálek opětovně vyzval zastupitele, aby se zamysleli nad
potřebou a realizací domu služeb v Jílovišti.
 Zpomalovací polštáře na ulici Pražská u dětského hřiště a Restaurace Pod Lesem
nemají ještě konečnou podobu. Jak bude příznivé počasí, provede zhotovitel barevné
označení.
 L. Fatková informovala o přípravě žádosti o dotaci na MMR na opravu staré hasičské
zbrojnice. Termín ukončení podání žádostí je 17. 2. 2012.
 Zasedání SOMR se uskuteční dne 14. 2. 2012 v Jílovišti v klubovně TJ Jíloviště.
 Starosta obce informoval, že podá podnět pro změnu označení odbočky ze
Strakonické silnice na Všenory a Jíloviště. Současná dopravní cedule je nevhodně
umístěna a řidiči odbočení míjejí.
 Tyč u dopravního zrcadla na křižovatce Pražská – k Dubíčku a Na Zvonici byla vandaly
ohnuta a poškozena. Obec bude muset vynaložit neplánované finanční prostředky na
její opravu nebo výměnu.
 Na chodníku Pražské ul., u statku pana Andrese, není možné ani příležitostné
parkování motorových vozidel. Poškozuje se tím povrch upravený po výměně
litinového vodovodního potrubí.
Libuše Fatková

Ze zápisu zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 12/2012
dne 26. 1. 2012
Přítomno 9 zastupitelů a 3 občané
ZO projednalo a schválilo
 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o místních poplatcích.
 Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemenu
do katastru nemovitostí, týkající se sjednání věcného břemene pro přípojku plynu po
odprodeji plynovodu společnosti RWE Gas Net, s.r.o.
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen mezi obcí Jíloviště a
společností Telefónica Czech Republic, a.s., na základě které bude uložen telefonní
kabel do země v ulici K Dubíčku a Na Plazích.
 Smlouvu o dílo č. 1/2012 – Sběratelská karta – Jíloviště.
 Návrhy změn využití pozemků do Návrhu územního plánu Jíloviště.
• Pozemek parc. č. 222/4 na SV a pozemek parc. č. 222/1 na TI (ul. Pražská)
• Pozemek parc. č. 22/5 na OV
• Pozemek parc. č. 19/7 na OV, ul. Pražská, stará has. zbrojnice
• Pozemek parc. č. 99/16 na RZ – plocha rekreační – zahrádky (Bučina)
• Zakreslení pozemků parc. č. 362/9, stav. 278, 395 atd. (Strnady)
• Pozemek parc. č. 241/4 a část pozemku parc. č. 236/1 na OS
a pozemek parc. č. 236/11 na ZS (lokalita kolem fotbalového hřiště)
• Pozemek parc. č. 333/3 na RZ – plocha rekreační – zahrádky (Na Močidlech)
• Propojení ulice Souběžná s ulicí Pražskou. Pozemky parc. č. 155/11, 27/1,27/3
 Návrh Střednědobého plánu na rok 2013, 2014. Vypracování tohoto plánu
rozpočtového výhledu je podkladem pro žádost o vyvázání pozemků u hřiště ze
zástavního práva.
ZO se seznámilo
 S rozpočtovým opatřením č. 1/2012, které upravuje rozpočet obce z důvodu krácení
státní dotace na místní samosprávu. Jedná se o částku 4 000,- Kč, která bude
přesunuta z kapitoly „Pohřebnictví“, protože se předpokládá zvýšení příjmů za
pronájem hrobových míst.
Informace
 Zpomalovací polštáře na Pražské ulici již byly označeny žlutou barvou a tím došlo
k jejich zvýraznění.
 Správní rada Nadace ČEZ, Podpora regionů, nevyhověla naší žádosti o přidělení
dotace na rekonstrukci „Staré hasičské zbrojnice“.
 Na jednání VOK dne 15. 3. 2012 se upravovaly a doplňovaly potřebné údaje před
podáním žádosti o přidělení grantu z fondů OPŽP na „Přivaděč vody z Baní“.
Konečné datum pro podání žádosti je 20. 4. 2012. Zprávu doplnil starosta obce
Ing. K. Dostálek o informaci, že je v současné době kontrolována vydatnost čerpané
vody z nově připojeného vrtu JL5, protože se zdá, že vydatnost čerpané vody
poklesla. Pokud by to byla skutečnost, pak by přivaděč vody z Baní mohl být řešením
dodávky pitné vody pro obyvatele Jíloviště.

 Na obec se obrátilo o.s. Tryskomyš s oznámením o konání cyklistického závodu, který
bude procházet naší obcí dne 1. 5. 2012. Zároveň požádalo o pomoc při
pořadatelských službách. Kdo by měl zájem, může se přihlásit na obecním úřadě.
Dotazy občanů
S. Baudyš upozornil:
o na nutnou opravu schodů ze Všenorského mostu do ulice Fr. Smolíka,
o na havarijní stav chodníku na Všenorském mostě,
o na potřebu osvětlení na Všenorském mostě i v lokalitě Fr. Smolíka.
F. Andres ml. doporučil vyčistit kanálky na cestě ke hřbitovu. Jsou ucpané.

Zasedání ZO č. 13/2012 bude dne 26. 4. 2012 od 19:00 hodin
v hasičské zbrojnici v Jílovišti.
Libuše Fatková

CO SE DĚJE V OBCI
Výročí 20 let místní knihovny
Od 1. 1. 1992 byla místní knihovna předána do správy obce. Po předání
knihovního fondu, úpravách a malování místnůstky o rozměrech 11 m²,
která je knihovnou dodnes, byl zahájen její provoz 1. března 1992. Výpůjční doba byla
stanovena na čtvrtek od 17:00 do 19:00 h.
Novou knihovnicí se stala Marcela Sládková. Trpělivě čekala na čtenáře a ráda je vítá i
v současnosti, každou středu od 17:30 do 19:30 hodin.
V roce 2002 vstoupil v platnost nový knihovní zákon. Od září téhož roku se v této souvislosti
plnila dohoda mezi obcí Jíloviště, zřizovatelem Místní knihovny v Jílovišti, a Městskou
knihovnou v Jílovém u Prahy o zapůjčování výměnných souborů knih pro naše čtenáře.
K 1. 1. 2006 došlo v systému obsluhy knihoven ve Středočeském kraji ke změnám a těmito
regionálními funkcemi byla pověřena Knihovna Jana Drdy v Příbrami. Spolupráce trvá dosud,
ročně jsou naší knihovně zapůjčeny 2 – 3 výměnné soubory po 50 svazcích.
Roční průměr (za posledních 10 let) činí 12 registrovaných čtenářů (z toho 3 děti), kteří
navštívili knihovnu 17x a vypůjčili si 200 publikací.
Marcela Sládková, Libuše Fatková

Mezinárodní den rodin
byl ustanoven valným shromáždění Organizace spojených národů v roce 1992 na
15. květen.
V Mníšku pod Brdy si tento den připomenou v sobotu 19. května 2012
v barokním areálu Skalka, kde se uskuteční ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN. Hlavní
událostí tohoto setkání bude v 11:00 hodin mše svatá s hlavním celebrantem kardinálem
Mons. Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským. Doprovodný program bude tvořit diskuse
s panem kardinálem, vystoupení Ztracené kapely, budou připraveny hry pro děti, divadlo pro
malé i velké, rodinné prohlídky zámku a mnoho dalších aktivit.

PID
20 let od svého vzniku si letos připomíná i PID. 11. ledna 1992 byl položen základ dnešního
systému Pražské integrované dopravy. Dopravní podnik hl. města Prahy (DPP) zahájil provoz
na dvou nových autobusových linkách, které po dlouhé době, kdy zajišťovaly dopravu
výlučně na území města, vedly za jeho hranice, do Hovorčovic a Ořecha.
Tyto první kroky ve vytváření jednotného tarifního systému v Praze a okolí pak vyvrcholily
1. prosince 1993, kdy zahájila činnost příspěvková organizace ROPID – Regionální organizátor
Pražské integrované dopravy.
V současné době jsou v systému Pražské integrované dopravy zařazeny celkem 3 linky metra,
34 linky tramvají, 30 vlakových linek, 172 městské autobusové linky, 154 příměstské
autobusové linky, lanová dráha na Petřín a 5 přívozů.
Rok 2011 byl prvním rokem ostrého měření a obecného vyhodnocování standardů kvality
PID pro autobusovou dopravu. Jsme rádi, že dopravce, zajišťující dopravu v naší obci, má
ocenění nejvyšší.
Dopravci s vysokou kvalitou
(splněno 80 a více % standardů)
Dopravci s vyšší kvalitou

ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Martin UHER,
STENBUS
BOSÁK BUS, ČSAD MHD Kladno, ČSAD POLKOST, Jaroslav
Štěpánek, OAD Kolín, PROBO BUS

(splněno mezi 60 % a 80 %
standardů)
Dopravci s průměrnou kvalitou
(splněno mezi 40 % a 60 %
standardů)

ČSAD Střední Čechy, Veolia Transport Praha, Vlastimil Slezák

Dopravci s nižší kvalitou

-

(splněno méně než 40 % standardů)
Tabulka je převzata z Informačního zpravodaje PID č.4/2012 z 15. 2. 2012.

K 31. 5. 2011 dal Středočeský kraj, bez dohody s Prahou a obcemi, dopravcům, kteří zajišťují
dopravu na základě Smlouvy s krajem, její výpověď, s účinností k 31. 5. 2012. Podle
posledních zpráv ji kraj prodloužil do 28. 2. 2013. Není úplně jasné, jak by se případné
změny dotkly veřejné dopravy v naší obci. Jíloviště má uzavřenou smlouvu na zajištění
dopravního spojení přímo s dopravcem panem Martinem Uhrem. Na veřejnou dopravu
přispívá obec ročně částkou cca 190 000,- Kč.
Libuše Fatková

110 let od narození Jaromíra Vejvody
Zbraslavský rodák, hudební skladatel a kapelník se narodil 28. 3. 1902.
Jaromír Vejvoda pocházel z muzikantské rodiny. Jeho děd a otec byli
muzikanti, jako i otcovi čtyři bratři. Měl šest sourozenců, dalším
muzikantem byl jeho bratr Václav. V šesti letech se Jaromír Vejvoda
začal učit hrát na housle, ve čtrnácti letech na křídlovku, v patnácti se
stal členem otcovy kapely, jejíž vedení převzal po návratu z vojenské
služby a napsal pro ni celkem 82 skladby. První z nich byla v roce
1927 Modřanská polka, kterou do dnešní podoby překomponoval v
roce 1929. V roce 1934 ji Vašek Zeman otextoval a nazval Škoda
lásky. Stala se jedním z největších světových hudebních hitů 20.
století. V archivu rodiny Vejvodů je zaregistrováno 14 různých názvů
písně Škoda lásky a 27 textů v různých jazycích. Beer Barrel Polka se
za druhé světové války stala oblíbenou písní spojeneckých armád i
československých letců v bitvě o Británii. Hrála se ale téměř po celém světě a na obou
stranách fronty (Rosamunde, Rosamunda). V roce 1995 provázela kosmonauty raketoplánu
Discovery. Použita byla i v mnoha filmech např. Obecná škola, Nebeští jezdci, Atentát, Ročník
21, Osud člověka, Noc v Casablance, v televizním seriálu MASH, a dalších. V roce 1987 byl při
příležitosti jeho 85. narozenin a 60. výročí vzniku písně Škoda lásky v USA vydán aršík a
poštovní razítko s názvem Beer Barrel Polka, jehož součástí je notový zápis s částí anglického
textu Roll out the Barrel.
Jaromír Vejvoda je označován za krále dechové hudby. Měl tři syny: Jaromíra, Jiřího a Josefa.
Pomyslnou štafetu po něm převzal Josef, který se stal hudebníkem, skladatelem a
kapelníkem. Vnučka Zuzana je muzikálová herečka.
Libuše Fatková

Turbanské Černošice
Krásná, slunečná a teplá sobota 17. března 2012 přilákala turisty na I. ročník pochodu
pořádaného KČT Černošice - Turbanské Černošice. Startovali v Černošicích (žst) a trasy
dlouhé 6,5, 10, 17, 30, 50 km končily v restauraci U Králů v Černošicích–Mokropsech.
Stanovištěm na Jílovišti u obecního úřadu prošlo celkem 471 turistů, z toho 34 děti a také
hodně psů. Nejmladší účastnici bylo 6 týdnů.

„ Cukroušův mazec“
na úterý 1.5. 2012 připravuje o.s. Tryskomyš I. ročník MTB Zbraslavského maratonu
„Cukroušův mazec“. Závod je určen pro horská kola. Trasa je dlouhá pro juniory a ženy 32
km, pro kategorii muži 63 km. Závod je vypsán i pro příchozí. Bližší informace na webových
stránkách Unie amatérských cyklistů ČR – www.uac.cz .

Soutěž o nejlepší webové stránky obce aneb letos jsme úspěšní
Již delší dobu nebyla ve Zvonici žádná zmínka o webových stránkách naší obce. Letos se nám
však podařil úspěch v podobě 2. místa v krajském kole soutěže Zlatý erb, o nejlepší webové
stránky obce ve Středočeském kraji. V soutěži se hodnotí webové prezentace obcí podle
kritérií hodnotících povinné informace na stránce, doplňkové informace na stránce, ovládání
a přístupnost stránky a výtvarné zpracování stránek. Webové stránky obce Jíloviště
www.jiloviste.cz získaly od poroty průměrně 3,93 z 5 maximálně možných bodů, v našem
kraji nejlepší obec - Vysoký Chlumec - měla průměrně 3,95 bodů, za námi na 3. místě
skončila obec Vestec s průměrnými 3,92 body. Soutěže se účastníme pravidelně od roku
2008, kdy jsme získali 2,21 bodů a naše pozice se postupně zlepšuje. Chtěl bych v této
souvislosti poděkovat mediální komisi za dobrou spolupráci a snahu zlepšovat naše obecní
stránky, kde je nyní mnoho užitečných informací o dění v obci. Velké díky patří zejména
Jirkovi Tvrdoňovi, který pravidelně údaje aktualizuje a přichází s mnoha užitečnými podněty.
Ve spolupráci se společností Drosera s.r.o., která v poslední době provádí zdarma úpravy
redakčního systému webových stránek obce. Připravujeme nyní zcela nový vzhled naší
internetové prezentace. Na přiloženém obrázku je nový grafický návrh webových stránek
obce. Budeme rádi za připomínky náměty a kritiku prostřednictvím emailové adresy
medialni@jiloviste.cz .
Jan Vorel

HASIČI
Zásahová jednotka
Od začátku roku vyjeli naši chlapci již k několika zásahům:
 3. 2. 2012 požár lesa
 4. 2. 2012 ve 21:30 h požár chaty v Trnové
 14. 2. 2012 požár autolakovny v Řitce, zásah náročný na technické vybavení
 24. 3. 2012 požár lesa
 25. 3. 2012 od 13:05 – 14:10 h vyprošťování rogalisty uvízlého na skále „na rivalu“
v 19:20 h zásah u hořícího automobilu
 29. 3. 2012 požár lesa, Všenory
 3. 4. 2012 požár lesa

Mladí hasiči
 v sobotu 24. 3. 2012 odvezl Jindra Tamchyna 3 mladé hasiče na okresní kolo uzlové
štafety do Hvozdnice. Přestože Lukáš Hudeček, Naty Tymichová a Hanka Černá
nedosáhli svými časy na medailová místa, přestože jim fandil malý Filip Tamchyna,
budeme mít „zápočet“ do hodnocení hry PLAMEN,
 do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“ jsme poslali dva výkresy.

Pobyt na horách
V týdnu od 5. do 11. února 2012 pobývali naši hasiči opět na horské chatě AHOJ
v Hraběticích v Jizerských horách. Tentokráte byla „přesila“ dospělých (20), ale deset dětí si
určitě společné dny krásně užilo. Však také připravovaly bojovku na Královku (rozhlednu nad
Bedřichovem) děti pro dospělé. Ti se zase ochotně zapojovali do večerních soutěží a her
s děvčaty a chlapci.
„Náčelnice“ Vlasta Pospíšilová se pečlivě starala o děti. Všechny chodily dopoledne i
odpoledne na sjezdovku. Teploměr na chatě ukazoval za slunečných dnů, které celý pobyt
doprovázely, teplotu do – 10°C. Pilně lyžovaly i ty nejmladší účastnice Sáňa Maříková a
Karinka Vilhanová. Nutno podotknout, že i dospělí sportovali každý den a dokonce si někteří
vyjeli skibusem i na jednodenní lyžování na nedaleký Špičák.
Odjížděli jsme s obavami z počasí, protože byly předpovídány velmi nízké teploty, až více než
-20°C, a také jsme po několika letech byli opět všichni pohromadě na jedné chatě a naše
„kuchařky“ babi Součková a Fatková měly na vaření jen opravdu velmi malý omezený
prostor. Vaření bylo bez problémů, a to, že si strávníci chodili často přidávat, nebylo malými
porcemi. Navíc jsme každé ráno měli čerstvé rohlíčky, pro které chodili dospělí, kterým padla
„naší kostkou“ služba. Hned první den šla Vlasta a Tomáš „Trky“- Trkovský (a po ránu byl
mrazík větší). Házení kostkou byla oblíbená činnost, provázená bujarým veselím každý večer.
Zvlášť, když si někdo hodil „tělomrsk“ nebo „baviče“.
Mrazy se nás dotkly až při návratu domů, kdy musel být vypraven náhradní autobus a místo
v 10 hodin jsme odjížděli až kolem 12 hodin. Nedalo se nic
dělat, uvařil se ještě jeden 10l hrnec polévky a v autobusu,
hned v Bedřichově byly jako druhý chod rozdány na cestu
plánované kuřecí řízky s chlebem.
Chatu jsme za těch 7 dní krásně vytopili a za to, že se chlapi o
„oheň“ ve dvojích kamnech dobře starali, jim patří
poděkování.
Jediným „stínem“ letošního pobytu je zlámaný kotník levé
nohy Radka Mourečka. Úraz si přivodil, když vyrazil na běžkách
na krátký výlet před obědem. Tak ať se mu zlomenina brzy
zahojí.
A za rok? Uvidíme, jaký bude zájem o pobyt, ale i podmínky
správce chaty.

„Recyklujte s hasiči“
Pokračujeme ve sběru použitých elektrozařízení. Akce je prodloužena do
14. 4. 2013. Každou sobotu od 10:00 do 11:00 h můžete přivézt použité
elektrospotřebiče (mrazáky, chladničky, televize, pračky, sušičky, myčky,
sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače, fény, topinkovače, atd.) pod
hasičskou zbrojnici v Jílovišti, kde budou shromažďovány a při dostatečném
množství odvezeny k recyklaci.

Připravujeme:
 30. 4. 2012, stavění máje a pálení čarodějnic u fotbalového hřiště,
 5. 5. 2012, BZKK se startem v Jílovišti a cílem v Lipencích. Do branného závodu se
mohou přihlásit dvojice mladší (18 – 40 let) a starší (41 let ) kategorie. Startovné
je 100,- Kč za závodníka a v cíli na něj bude čekat dobrý oběd a zábava,
 12. 5. 2012, I. kolo soutěže v požárním sportu dospělých,
 19. 5. 2012, druhé kolo hry mladých hasičů PLAMEN v Jílovém,
 2. 6. 2012, II. kolo soutěže v požárním sportu dospělých (pokud
postoupíme).
Libuše Fatková

TURISTICKÝ ODDÍL
TJ Jíloviště pořádá dětský turistický tábor v Beskydech
Turisté Jíloviště pořádají i letos letní tábor pro děti. Každý rok vybírají zajímavou krajinu,
kterou děti neznají, kde by mohly prožít spoustu nových zážitků a objevovat nová krásná
místa naší republiky a možná se do těchto míst i později vracet.
Letos si turisté Jíloviště zvolili asi dosud nejvzdálenější místo, ale o to více je obestřeno
záhadami a je plné tajuplných míst, která je třeba objevit. Zdaleka to není nejbohatší kraj,
ale zato je zde krásná a nezničená příroda a krásné výhledy po okolí. Je možné zde potkat
zvířata, která se jinde v České republice nenacházejí a navíc se s tímto místem pojí spousta
pověstí a legend. Letos pojedou děti s táborem přímo na severní Moravu do Beskyd.
Tajuplnost přírody v Beskydech přímo vybízí, aby se hrála celotáborová hra pod názvem
„Pohádkový svět“.
Všichni vedoucí se již moc těší na další společné putování a objevování neznámých míst i
proto, že se podařilo najít nové hry, které neznají ani Ti, kteří jezdí na tábory pořádané
turisty Jíloviště pravidelně.
Přemýšlíte-li, co v létě podnikat, neváhejte přihlásit své děti na letní dětský tábor s turisty
Jíloviště. Jak nováčci, tak již „zkušení harcovníci“ jsou vřele vítáni. Termín konání tábora je
letos od 7. 7. 2012 do 14 .7. 2012. V případě zájmu o více informací kontaktujte prosím:
Honzu Vorla: vorel@jiloviste.cz, tel.: 777093088 nebo Jarušku Šmídovou:
smidovajarus@seznam.cz , tel.: 777155353
Jan Vorel, Marie Kuželková

Turistický tábor 7. 7. – 14. 7. 2012
Místo: Beskydy
Přihláška

Termín podání přihlášek: do 23. 6. 2012
Cena tábora: 2615,- Kč
Sleva pro děti s bydlištěm v Jílovišti: 450,- Kč (cena pro jílovišťské: 2165,-Kč)
Cena tábora zahrnuje:

stravu

ubytování ve stanu

pitný režim

cestovné

vstupné
Další informace:
 odjezd z Jíloviště 7. 7. autobusem
 návrat 14.7. odpoledne (bude upřesněno)
autobusem
 na táboře bude zakázáno používání mobilů, doporučujeme, aby si ho děti s sebou
nebraly, jinak bude mobil po dobu tábora uschován u vedoucích
 seznam věcí s sebou bude umístěn na internetu na adrese
http://sportovci.jiloviste.cz/ a předán na některé ze schůzek v červnu nebo může být
poslán na požádání e-mailem
 fotografie z tábora budou po skončení na adrese: http://sportovci.jiloviste.cz/
 kontaktní telefony:
o
Jan Vorel
777 093 088
o
Jaruška Šmídová
777 155 353

Plán akcí turistů Jíloviště - duben - červen 2012







sobota 14. 4. výlet
sobota 28. 4. vycházka
sobota 19. 5. vycházka
sobota 09. 6. vycházka
sobota 23. 6. výlet
7. 7. - 14. 7. 2012

8:00
9:00
9:00
9:00
9:00

pochod - Brdská stezka
pití s sebou, sportovní obuv
pití s sebou, sportovní obuv
pití, náhradní oblečení a sportovní obuv
pití, náhradní oblečení a sportovní obuv
tábor Beskydy
Jan Vorel, Marie Kuželková

Dětský den
Zveme všechny děti na Dětský den, který se letos koná v sobotu 26. 5. na místním hřišti.
Přijďte si zasportovat a pobavit se!

SPORTOVCI
Tělovýchovná jednota Jíloviště – novinky a program jarní části
fotbalové sezóny
Vážení sportovní přátelé, milí fanoušci,
začala jarní část fotbalové sezóny 2011/2012 a my, členové TJ, se proto opět hlásíme o Vaši
podporu a přízeň, a to do dalších bojů našeho „A“ týmu, „B“ týmu a samozřejmě i našich
fotbalistů žákovské kategorie.
Nejprve však několik důležitých novinek ze života TJ Jíloviště. Na podzim minulého roku
učinila členská schůze TJ, coby nejvyšší orgán tohoto občanského sdružení, několik zásadních
rozhodnutí. V prvé řadě byly přijaty nové stanovy sdružení, které nahradily původní, již velmi
zastaralý dokument. Věříme, že nám moderní stanovy velmi usnadní naši každodenní
činnost, neboť právě to bylo motivem jejich přijetí.
Dále členská schůze TJ jednomyslně schválila nový název fotbalového stadiónu TJ Jíloviště, a
to „Stadión Jana Nekoly staršího“. V této souvislosti členská schůze schválila rovněž
umístění pamětní desky na budovu kabin vedle vchodu do bistra v následující podobě:

Členové TJ chtěli uvedeným krokem vyjádřit zejména to, že nezapomínají, kdo položil základy
nebývalého rozvoje fotbalu na Jílovišti v posledních letech.
Členská schůze TJ rovněž zvolila nový výbor TJ Jíloviště, a to ve složení Pavel Šmíd, Karel
Marek, Marie Hrubá, Milan Černý a Petr Marek. Předsedou TJ, tedy jejím statutárním
orgánem, jsem pak byl zvolen já, Pavel Šmíd.

Nově zvolený výbor TJ dále rozhodl, že počínaje jarní částí aktuální mistrovské sezóny bude
na domácích zápasech „A“ týmu vybíráno vstupné od návštěvníků ve výši 30,- Kč a od
seniorů ve výši 20,- Kč. Věřím, že naši fanoušci toto rozhodnutí pochopí a přijmou. Z návštěv
fotbalových stánků drtivé většiny našich soupeřů totiž vědí, že bez vybírání vstupného se již
prakticky nikde neobejdou. Budiž našim fanouškům malou satisfakcí, že vstupenky jsou
slosovatelné a výherci, vylosovaní vždy o přestávce mistrovského zápasu, se mohou těšit na
opravdu zajímavé ceny. Kupříkladu na posledním mistrovském zápase bylo rozdáno
30 vstupenek na Žofínský koncert „Mé filmové lásky“ houslistky Gabriely Deméterové.
A nyní již k programu jarní části fotbalové sezóny.
Zasvěcení vědí, že náš „A“ tým přezimoval na druhé příčce tabulky I. B třídy skupiny „E“
středočeské krajské soutěže. Není také žádným tajemstvím, že po postupu z okresní do
krajské soutěže v minulém roce máme i v tomto roce ambici opět postoupit, a to do 1. A
třídy středočeské krajské soutěže. V době vzniku tohoto příspěvku přitom byla odehrána již
tři mistrovská kola jarní části sezóny a náš „A“ tým aktuálně soutěžní tabulku vede, a to o dva
body před fotbalovým klubem z Vonoklas. Postavení našeho „A“ týmu tedy slibuje boj o
první příčku tabulky i ve všech dalších mistrovských kolech.

Proto neváhejte a přijďte v tomto boji náš „A“ tým podpořit na následující mistrovská utkání:

Domácí
Jíloviště
Březnice
Jíloviště
Lety
Jíloviště
Rožmitál
Jíloviště
Podlesí
Jíloviště
Nečín
Jíloviště
Jíloviště

JÍLOVIŠTĚ „A“ - I.B třída skupina E
Hosté
Datum Čas
Hostomice
24.3.
Jíloviště
1.4.
Tochovice
7.4.
Jíloviště
15.4.
16:30
Dublovice
21.4.
17:00
Jíloviště
28.4.
17:00
Vonoklasy
5.5.
17:00
Jíloviště
13.5.
17:00
Hořovicko B 19.5.
17:00
Jíloviště
26.5.
17:00
Komárov
2.6.
17:00
Cerhovice
9.6.
17:00

NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO

Mníšek

Jíloviště

SO

16.6.

17:00

Př.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Jíloviště
Vonoklasy
Cerhovice
Podlesí
Březnice
Rožmitál
Lety
Hořovicko B
Mníšek
Tochovice
Nečín
Hostomice
Komárov
Dublovice

Body
37
35
33
30
29
24
23
19
19
19
18
17
8
7

Rovněž „B“ týmu TJ Jíloviště se v minulé sezóně podařilo postoupit, a to hned v prvním roce
jeho existence. V této sezóně máme zatím spíše opačné než postupové starosti. Věřím však,
že po nepříliš zdařilém závěru podzimní části dochází i u „B“ týmu na jaře k obratu k lepšímu
a že jsme sestupové vody již definitivně opustili.

Na mistrovská utkání „B“ týmu můžete přijít fandit v následujících termínech:
JÍLOVIŠTĚ „B“ - III. třída - skupina A
DOMÁCÍ
HOSTÉ
DATUM ČAS
Jíloviště
Jesenice B 25.3.
Hradišťko Jíloviště
31.3.
Jíloviště
Slapy
8.4.
D.Břežany Jíloviště
15.4.
16:30
Jíloviště
Bojanovice 22.4.
17:00
Hvozdnice Jíloviště
29.4.
17:00
Jíloviště
Radlík
6.5.
17:00
Libeř
Jíloviště
12.5.
17:00
Jíloviště
Zvole B
20.5.
17:00
Vrané
Jíloviště
26.5.
17:00
Jíloviště
Psáry
3.6.
17:00
Jíloviště
Vestec
10.6.
17:00
Davle
Jíloviště
16.6.
17:00

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DEN

NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
SO

Tým
Psáry
Vestec
Radlík
Davle
Zvole B
Libeř
D. Břežany
Vrané
Hvozdnice B
Jíloviště B
Jesenice B
Bojanovice
Slapy
Hradištko B

Body
43
35
31
30
25
24
23
22
20
19
19
17
9
6

Konečně utkání našich fotbalistů žákovské kategorie můžete přijít sledovat v následujících
termínech:
JÍLOVIŠTĚ - Okresní přebor starších žáků – skupina A
DOMÁCÍ
HOSTÉ
DATUM
ČAS
Jíloviště
Zvole
8.4.
10:00
Jíloviště
Jílové
22.4.
10:00
Hradišťko
Jíloviště
28.4.
10:30
Jíloviště
Všenory
6.5.
10:00
Povltavská FA
Jíloviště
13.5.
10:00
Hř. Hvozdnice
Jíloviště
D. Břežany
Jíloviště

Vrané
Jíloviště
Štěchovice

20.5.
27.5.
3.6.

DEN
NE
NE
SO
NE
NE

10:00 NE
10:00 NE
10:00 NE

Pevně doufám, že Vás uvedená nabídka sportovních zážitků zaujala a že se budeme na
zápasech všech týmů TJ Jíloviště pravidelně potkávat. O průběhu letošní sezóny Vás budeme
i nadále na stránkách Zvonice informovat.
Sportu zdar!
Pavel Šmíd, předseda TJ Jíloviště

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
MOTOREST
sobota 21. dubna: zabijačkové hody
sobota 2. a neděle 3. června: zvěřinové hody

ZVONICE - Zpravodaj obce Jíloviště – MK ČR E 12563.
Vydává obec Jíloviště, mediální komise: Ing. Jan Vorel,
Petr Dostálek, Jiří Tvrdoň, Kamil Suškleb.
Fotografie: Radek Moureček
Uzávěrka příštího čísla 31. 05. 2012
Tiskne: Casus Direct Mail a.s. - tiskové a mailingové služby, správce Vrtbovské zahrady na Malé
Straně, www.casus.cz, 272 088 350

