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Jaro na hřišti TJ Jíloviště
Mladé fotbalové naděje – přípravka trénuje!

(Více na str. 15)

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dne 3. dubna obdržela obec „Oznámení o schválení projektu k financování“ z Regionální rady regionu
Střední Čechy, ve kterém bylo potvrzeno, že projekt „Rekonstrukce uličního prostoru ul. PRAŽSKÁ,
Jíloviště“ byl na základě bodového hodnocení schválen k poskytnutí dotace. Konečně se tedy bude
realizovat tolik očekávaná rekonstrukce uličního prostoru ulice Pražská od OÚ Jíloviště až k výjezdu na
Strakonickou I/4 v délce 764,48 m. Znovu bych připomněl, že celkové finanční výdaje na tuto
rekonstrukci dosahují výše 25 240 tis. Kč včetně DPH. V této finanční částce jsou zahrnuty investiční
výdaje ve výši 22 305 tis. Kč, které se skládají z dotace z EU ve výši 17 844 tis. Kč a z vlastního podílu
obce ve výši 4 461 tis. Kč. K podílu obce je ještě nutné přičíst nezpůsobilé investiční výdaje ve výši
2 935 tis. Kč. Tím celkové finanční náklady obce na realizaci tohoto díla dosáhnou výše 7 396 tis. Kč.
Díky otevřenému výběrovému řízení na zhotovitele této investiční akce je reálný předpoklad, že tato
finanční částka bude nižší.
Zastupitelstvo obce Jíloviště schválilo na zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 35/2014 usnesení ve
kterém schválilo za zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce uličního
prostoru Pražská“ společnost Ing. Ivana Zobačová – PK Flora, projekční kancelář, a na zasedání
č. 36/2014 společnost CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s. k zajištění organizace otevřeného výběrové
řízení na zhotovitele výše uvedené stavby. Ukončení realizace tohoto projektu je koncem roku 2014.
Mateřská školka
Zastupitelstvo obce Jíloviště na zasedání č. 36/2014 také schválilo výběr nejvhodnější nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Jíloviště - výstavba objektu nové mateřské školky v ulici
U Hřiště". Tu podala společnost URBIOSISTO, s.r.o., za celkovou cenu díla 4 872 856,74 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Jíloviště také schválilo na tomto zasedání vyřazení nabídky uchazeče TOUAX, s.r.o.,
z uvedené veřejné zakázky malého rozsahu z důvodu nesplnění zadávacích podmínek stanovených
zadavatelem.
V rozpočtu obce na rok 2014 je na realizaci mateřské školky počítáno s finanční částkou ve výši 3 000 tis.
Kč. Předpokládané celkové finanční náklady na její realizaci a vybavení dosáhnou max. výše 6 000 tis. Kč,
a proto je nutné, aby si obec na pokrytí celé této finanční částky vzala úvěr ve výši 3 000 tis. Kč. Z tohoto
důvodu zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
podle Směrnice obce Jíloviště č. 1/2009 na poskytovatele investičního úvěru na vybudování mateřské
školky v ulici U Hřiště ve výši 3 000,- tis. Kč, s dobou splácení 5 let.
Vybraný zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci, zabezpečit inženýrské činnosti a postavit
mateřskou školku pro 25 dětí.
Cílem obce je, aby mateřská školka byla v provozu již tento rok v měsíci říjnu, listopadu.
Finanční úspory z minulých let
Cílem současného zastupitelstva obce Jíloviště bylo od začátku volebního období, tedy od roku 2010,
rekonstruovat uliční prostor ul. Pražská, koupit objekt Restaurace u Hastrmana a rekonstruovat jej na
mateřskou školku, obecní knihovnu, poštu, OÚ i popřípadě v něm zřídit obchod. V roce 2012 se k těmto
záměrům ještě přidala realizace točny autobusů. Na koupi výše uvedeného objektu bohužel vždy
zastupitelstvo obce narazilo na nedostatečné finanční možnosti obce. Co se týče rekonstrukce uličního
prostoru ul. Pražská, bylo podmínkou této realizace získání dotace, ale finanční prostředky na nutnou
spoluúčast obce si zastupitelstvo obce našetřilo během uplynulých let. O tom je možné se přesvědčit
třeba v článku Schválený rozpočet obce na rok 2013 nebo Výdaje obce 2013, které byly otištěny ve
Zvonici č. 2/2013. V těchto článcích je uvedeno, že na investiční akci rekonstrukce uličního prostoru ulice
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Pražská bylo v rozpočtu obce na rok 2013 počítáno s finanční částkou ve výši 4 300 tis. Kč, a na realizaci
točny s finanční částkou 390 tis. Kč. Z důvodu, že se tyto investiční akce nerealizovaly, se tato finanční
částka spolu s naspořenými finančními prostředky za roky 2010 až 2013 ve výši 4 223 tis. Kč převedla do
rozpočtu obce na rok 2014. Ten byl schválen zastupitelstvem obce Jíloviště na zasedání č. 35/2014.
V tomto rozpočtu je počítáno s finanční částkou ve výši 7 500 tis. Kč na rekonstrukci uličního prostoru
Pražská, s finanční částkou ve výši 3 000 tis. Kč na realizaci mateřské školky a se 400 tis. Kč na
vybudování točny autobusů.
Získání dotace na mateřskou školku a točnu autobusů veřejné dopravy
Projektová dokumentace na točnu je ve fázi územního řízení a u mateřské školky projektovou
dokumentaci vypracuje její zhotovitel, tedy společnost URBIOSISTO, s.r.o. Až budou některé z těchto
projektových dokumentací vypracovány, teprve potom se může obec pokoušet na tyto investiční akce
získat dotace. Určitě se o to pokusí!
Nedostatek finančních prostředků na opravy obecního majetku
Zastupitelstvo obce nikdy netvrdilo, že nemá finanční prostředky na opravy obecního majetku. Tvrdilo
však, že nemá finanční prostředky na nákup a následnou rekonstrukci Restaurace u Hastrmana a na
konečné realizace obecních komunikací (tedy i s odvedením dešťových vod), ale mimo rekonstrukce
obecní komunikace v ulici Pražská. Z tohoto důvodu se tyto obecní komunikace pouze vyspravují.
Finanční výbor
Schvalování rozpočtů obce zastupitelstvem obce Jíloviště nebylo nikdy podmíněno kontrolou,
projednáním a schválením návrhů rozpočtů finančním výborem. Platilo to pro všechna minulá léta a tedy
i pro schvalování rozpočtu na rok 2014, které proběhlo na zasedání č. 35/2014. Jenom pro upřesnění,
předsedou finančního výboru je pan zastupitel ing. J. Vorel a členové Ing. V. Dlouhý, Ing. O. Nový, Ing. J.
Havelka a paní Ing. J. Nováková. Důležitá skutečnost je, že finanční výbor je orgánem zastupitelstva obce
Jíloviště a pro finanční výbor je závazný projev vůle zastupitelstva. Finanční výbor provádí kontrolu
hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a vychází zejména z výkazu o plnění rozpočtu, ale
také musí plnit další úkoly, a to na základě konkrétního pověření zastupitelstvem obce. Tedy neplatí to,
co si představuje finanční výbor, který si své představy naformuloval do návrhu Jednacího řádu
finančního výboru obce Jíloviště. Jenom jako příklad bych uvedl, že třeba v článku „V. plánování kontrol,
úkony předcházející kontrolám“ v bodě 4. se uvádí, že si finanční výbor může vyžádat smlouvy,
objednávky, dohody, vydané, přijaté faktury, účetní knihy a další a další dokumenty. S takovýmto
návrhem Jednacího řádu zastupitelstvo obce nesouhlasilo, a proto byla na zasedání zastupitelstva obce
č. 35/2014 na základě usnesení č. 2j/35/2014 zřízena pracovní skupina pro sestavení Jednacího řádu
finančního výboru. Do dnešního dne se tato pracovní skupina nesešla, a proto finanční výbor žádnou
kontrolu neprovedl.
Územní plán
Pořizovatel nového územního plánu obce Jíloviště, Odbor územního plánování Městského úřadu
v Černošicích, vypracoval Návrh pokynů pro zpracování druhého Návrhu ÚP Jíloviště, jehož součástí je
tabulka s vyhodnocením podaných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů spolu s připomínkami
občanů. Tento Návrh zaslal pořizovatel jednak projektantovi územního plánu obce Jíloviště, společnosti
ARCHIS, s.r.o., ale také Krajskému úřadu Středočeského kraje s žádostí o jeho stanovisko. Po obdržení
tohoto stanoviska z Krajského úřadu Středočeského kraje bude zastupitelstvo obce tento Návrh pokynů
na veřejném zasedání schvalovat.
K Návrhu územního plánu Jíloviště mělo připomínky 19 občanů a z toho bylo třináct připomínek členů
Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště. Například jedna z nich od paní Ing. I. Doubkové
popisuje záměry Sdružení občanů, pokud zvítězí v nastávajících podzimních komunálních volbách.
Návrh ÚP mění stávající využití pozemků č.parc. 241/1 (část je tréninkové hřiště pro SDH Jíloviště), 241/4
a 236/11 pro bydlení na sportovní plochy a z hlediska rozvoje bydlení jsou to nejcennější pozemky v obci,
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v centru obce, s inženýrskými sítěmi na hranici pozemků, a proto je nutné zachovat stávajícího využití.
Návrh ÚP změnu odůvodňuje snížením zátěže přírodních hodnot a obtížností dopravní obsluhy, ale
umožnění výstavby OS (občanská a tělovýchovná zařízení) naopak značně dopravně zatíží tuto část obce,
jako je tomu již nyní při fotbalových zápasech.
Odůvodnění: Trend rozvoje zastavitelných ploch směřuje k využití v zastavěných částech nikoliv na
okrajích, naopak plochy pro sportovní zařízení jsou vzhledem k větším prostorovým nárokům umísťovány
na okrajích obcí. Využití uvedených pozemků pro bydlení je z hlediska dopravního zatížení příznivější než
navrhované OS, navíc na rozdíl od OS využití pro bydlení výrazně neovlivní přírodní hodnoty území. Dále
se jedná o pozemky ve vlastnictví obce, které lze v případě potřeby využít jako významný zdroj příjmu do
rozpočtu města, jelikož tržní hodnota jako pozemků pro bydlení je mnohonásobně vyšší než hodnota
pozemků pro OS.

Přerušení provozu prodejny v obci
Možná během měsíce května, června dojde v naší obci k přerušení provozu prodejny. Důvodem je její
rekonstrukce a rozšíření na pekárnu a cukrárnu, na kterou bylo vydáno stavební povolení dne 22. 3.
2014. Zastupitelstvo obce Jíloviště projednávalo tento záměr již na zasedání zastupitelstva obce Jíloviště
č. 38/2010 dne 13. 10. 2010, ale také uvažovalo, že v případě koupě objektu Restaurace u Hastrmana by
se mohla v tomto objektu zřídit prodejna. Bohužel však k této koupi nedošlo, a obec nemá žádný jiný
prostor, ve kterém by mohla být tato prodejna umístěna.
Také bych chtěl upozornit, že budova obchodu je ve velmi špatném technickém stavu a že jeho
majitelem je soukromá společnost PECU Stáňa s.r.o. Jedinou možností, jak tento obchod zachovat v té
podobě jako je dnes, by bylo, že by obec nebo jiný soukromý subjekt zakoupil tento objekt,
rekonstruoval a obchod provozoval. Ze strany obce je tento krok nereálný.
Ze zápisu kronikářky naší obce:
„Začátkem května 1978 dočkali se občané Jíloviště nové prodejny smíšeného zboží.
V souvislosti s otevřením nové prodejny byla v obci zrušena prodejna masa v Průjezdní ulici č.p. 10,
kterou vedl pan Karel Kotlář. V nové samoobsluze se smíšeným zbožím byl zaveden prodej balíčkového
masa, které je dodáváno jednou týdně.“

Výzva občanů
Na zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 35/2014 v bodě Schválení zhotovitele projektové
dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce uličního prostoru Pražská“ přečetla členka Sdružení
občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště, paní Ing. I. Doubková „Otevřenou výzvu občanů Jíloviště
všem zastupitelům“, ve které vyzvala zastupitele, aby odstoupili od svých záměrů realizovat rekonstrukci
ulice Pražská, postavit mateřskou školku a vybudovat točnu autobusů. Důvodem je obava, že realizací
výše uvedených investičních akcí dojde k vyčerpání všech volných finančních prostředků obce, zadlužení
obce na mnoho dalších let a tím např. znemožnění oprav místních komunikací. Na závěr pohrozila
zastupitelům, že svým jednáním ponesou nejen osobní, ale hmotnou a trestněprávní odpovědnost. Po
zasedání obcházela zastupitele a nabízela jim tuto Výzvu v tištěné podobě, kterou si však mohli převzít
jen v tom případě, že podepíší její převzetí. To zastupitelé odmítli a tak někteří ji dostali doporučeně
poštou. Pod touto Výzvou jsou podepsáni mimo paní I. Doubkové ještě další dva členové Sdružení
občanů - paní J. Malá a pan V. Dlouhý, tedy pouze tři občané.
Výše uvedení členové Sdružení občanů spolu s panem P. Rőgnerem požádali redakční radu Zvonice, aby
byl v této Zvonici otištěn jejich článek s vysvětlením okolností, proč tuto Otevřenou výzvu občanů
Jíloviště všem zastupitelům napsali, a proto si ji můžete v této Zvonici přečíst.
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Schválený návrh rozpočtu obce na rok 2014
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Skládka biologického odpadu v lokalitě Na Močidlech
Stav skládky biologického odpadu u cesty k chatám Na Močidlech je
vidět na přiložené fotografii ze dne 5.
dubna. V názvu Sdružení občanů na
ochranu krajinné oblasti Jíloviště je
ochrana krajinné oblasti Jíloviště a
proto si myslím, že neutěšený stav
této skládky by neměl být jejím
členům lhostejný.

Karel Dostálek

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY, ZASTÁVEK A SPOJŮ NA LINKÁCH PID 317, 318, 321
a 449 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ JÍLOVIŠTĚ
Na základě Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje - Odboru dopravy z důvodu opravy povrchu komunikace
I/4 v úseku „Jíloviště – hranice Středočeského kraje a hlavního města Prahy“ dochází k dočasné změně
trasy, zastávek a spojů na linkách PID 317, 318, 321 a 449 v termínu od 6. května 2014 do odvolání,
kterým je předpokládaný termín 8. června 2014.
Toto „Dopravní opatření“ si můžete vyzvednout na OÚ Jíloviště, nebo se s ním můžete seznámit na
webových stránkách obce, úřední desce obce nebo na jednotlivých vývěskách jízdních řádů na
jednotlivých zastávkách v obci.
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CO SE DĚJE V OBCI
Ze Zprávy o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu
OOP Mníšek pod Brdy za rok 2013 – obec Jíloviště
Obvodní oddělení Mníšek pod Brdy spadá pod Policii České republiky, Krajské ředitelství Policie
Středočeského kraje, Územní odbor Praha-venkov–západ. Rozloha teritoria služebního obvodu je
98
km² se 13 obcemi a dalšími chatovými středisky. Včetně vedoucího a zástupce pracuje na oddělení 19
policistů.
V roce 2013 bylo ve služebním obvodu OOP ČR Mníšek pod Brdy spácháno 347 trestných činů a z toho
jich bylo objasněno celkem 30,84 %, což je v rámci ÚO Praha-venkov-západ nadprůměrná hodnota.
V obci Jíloviště bylo za rok 2013 zpracováno 40 trestných činů (stejný počet jako v roce 2012), 25
přestupků a 5 obyčejných čísel jednacích. V převážné většině se jednalo o majetkové trestné činy, kdy
převažuje vloupání a krádeže z rekreačních chat a rodinných domků a motorových vozidel. Objasněno
bylo 9 trestných činů.
Dále bylo v k. o. Jíloviště převážně Dopravní Policií Praha-venkov-západ zjištěno 959 přestupků
v dopravě, které byly vyřešeny v drtivé většině v blokovém řízení. Ve třech případech bylo policejními
orgány zjištěno řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, v jednom případě se řidič dopustil
přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.
Prioritou roku 2014 je získávání poznatků k drogové kriminalitě, zkrácená přípravná řízení, zjišťování
alkoholu u řidičů, snížení nápadu majetkové trestné činnosti a zesílení pochůzkové činnosti.
prap. Michal Květoň
Pro potřebu kontaktu s útvarem oddělení Policie České republiky v Mníšku pod Brdy uvádíme telefonní
kontakty: 737 736 581 a pevná linka 974 882 720, popřípadě linka 158.

Obec Jíloviště - Okrašlovací spolek obce Jíloviště – SDH Jíloviště
vás zvou na slavnostní otevření opravené budovy staré hasičské zbrojnice se zvoničkou
v neděli 4. května 2014
14:00 hodin - zahájení slavnosti
16:00 hodin - obřad vysvěcení, P. Jan Dlouhý
Až do 18:00 hodin bude přístupná malá
výstavka vztahující se k opravené
budově.
Vystavena bude i historická a současná
hasičská technika.

Z výroby „zvoničky“ v dílně pana Františka Andresa ml.
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Klubíčko
Maminky dětí předškolního věku se aktivně podílejí na vylepšení našeho dětského hřiště.
Z besedy, na které se sešly v únoru letošního roku s představiteli obce, vznikl seznam prvků, o které by
se mohlo hřišťátko rozšířit: zahradní domek, lezecká stěna, tabule, kladina, stojan na kola.
Velkým přáním je i vybavení kolotočem. Přislíbené finanční prostředky z rozpočtu obce však na vše
nestačí. Budeme zkoušet dotace. Nebo by se našel nějaký sponzor?
Hlavním úkolem je dooplocení a úprava prostoru (odstranění mahonového keře a náletu), oprava
stávajících laviček a pískoviště, vyřešení dopadových ploch. Tyto práce již započaly.
Uvítáme jakoukoliv pomoc.

Dětský diskokarneval s balónkovým klaunem 2. 3. 2014
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Obce Mníšeckého regionu se představují
BRATŘÍNOV
Pověst o založení obce - jak se předává dalším generacím - praví:
"Před dávnými časy přišli do míst, kde dnes obec stojí, dva bratři, kteří si hledali nové
sídlo. V lesní rokli nalezli vydatný pramen vody - podmínku dobrého osídlení, a proto
se rozhodli, že v těchto místech založí nový domov. Úmysl svůj také skutečně provedli, a tak vznikla nová
osada - vesnička, která podle svých zakladatelů, bratří, byla pojmenována Bratřínov."
I když bratřínovské hradiště bylo osídleno zřejmě dříve, první písemné zmínky v kronikách jsou z roku
1 100. Tento rok je rokem založení obce Bratřínov.
V Bratřínově samotném i v jeho širokém okolí se všude dobývalo zlato, ať dolováním, nebo rýžováním.
Po této činnosti zůstalo v kraji mnoho jam a rýh. Od nich jsou odvozeny i některé současné místní názvy
- V Jamách, V Kopaninách, V Dolech, Suchý důl.
Dne 5. dubna 2007 převzala Obec Bratřínov Rozhodnutí o schválení návrhu na znak a vlajku v Poslanecké
sněmovně. Vzhled znaku a vlajky obce prezentují dávnou minulost Bratřínova a jeho bezprostřední okolí.
Najdeme v nich proto především symboliku bratřínovského hradiště (palisádové kůly). Místní kapličku
symbolizuje figura zvonu se závěsem, říčku Kocábu vlnité břevno v hlavě štítu. Dominantní zelená barva
je barvou lesů, zlatá připomíná někdejší dolování a rýžování zlata na Kocábě. Ze vzhledu znaku vychází i
zjednodušený vzhled obecní vlajky, respektující zásady a zvyklosti současné české vexilologické tvorby.
V současné době má Obec Bratřínov 165 trvale žijících obyvatel a 75 rodinných domů.
K obci Bratřínov neodmyslitelně patří osada v údolí říčky Kocáby, čítající 145 chat. Vznikla v letech
velkého rozvoje trampingu v Čechách, první chatu zde postavil šerif v roce 1933 a pojmenoval ji
Askalona. U chaty vybudovali rovněž volejbalový kurt. Askalona si do svého názvu vložila S. O. – tj.
sportovní osada. V jarních a letních měsících určitě můžeme doporučit procházku od kapličky v centru
obce do údolí Kocáby, na Askalonu.
Jedna z nejkrásnějších a nejhumánnějších lidských vlastností je pomoc v těžké chvíli svému bližnímu sousedovi. Jistě i tato myšlenka byla u zrodu dobrovolného hasičského sboru v Bratřínově. Ustavující
schůze se konala dne 20. ledna 1920, takže v roce 2015 oslaví SDH Bratřínov již 95 let svého trvání.
Za uplynulá léta bohudík dochází k požárům jen zřídka. V roce 1990 vznikl neopatrností malých dětí
požár pole obilí u Průhonu. Další případ se váže k roku 1992, kdy došlo v obytném domě ke
samovznícení briket.
Jak jsme zmínili, naštěstí na katastru obce Bratřínov nehoří... Dobrovolní hasiči ale významně pomáhají
při likvidaci škod způsobených povodněmi a silnými větry, které jsou
bohužel v posledních letech stále častější a stávají se nevítanou
součástí našich životů.
Obecní úřad společně s dobrovolnými hasiči organizují každoročně
několik kulturních a sportovních akcí, které dávají i v dnešní hektické
a uspěchané době lidem možnost pobýt spolu. Tyto akce snad
alespoň trochu zamezí tomu, aby soused pro souseda znamenal
pouze anonymní vizitku na dveřích.
Bratřínováci se pravidelně sejdou při úklidu obce na jarní a podzimní
brigádě. Pobaví se při Pálení čarodějnic, na Posvícenské zábavě a
Masopustu. Pro děti pořádají, za významného přispění místního
Mysliveckého sdružení, Dětský den, Svátek strašidel a Mikulášskou
besídku. Protáhnou si tělo při tenisovém turnaji nebo na pochodu po
okolí. Společně navštíví divadelní představení nebo se sejdou
v místní knihovně. Prostě píší dál svou historii malé středočeské
vesnice…
Alena Česáková, starostka
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Připravuje se druhý ročník mikroregionálních her
Obec Líšnice vás zve na
Líšnické Hry bez hranic, v sobotu 14. června 2014
aneb „Svazek obcí Mníšeckého regionu se umí bavit“
Podmínky účasti týmů se neliší od prvního ročníku her, který se odehrál minulý rok v obci Kytín.
Váš tým musí být složen z osmi soutěžících, a to ze čtyř mužů a čtyř žen. Dále musí mít tým jednoho
mužského a jednoho ženského náhradníka. Měli byste si také vybrat jednu osobu (zástupce týmu), která
dostane prostor k prezentaci vaší obce, bude se starat o svůj tým, bude kontrolovat regulérnost soutěže,
dohlížet na férové chování konkurenčních týmů a bude mít možnost komunikovat s rozhodčími. Ideálně
by to měl/a být starosta/ka obce.
Líšnické Hry bez hranic jsou soutěží, ve které zástupci vaší obce prokážou sportovní, duševní, psychické i
týmové schopnosti. Nemějte obavy - soutěž není zaměřena na náročné sportovní výkony či složité
rébusy. Na druhou stranu doporučujeme zvolit do vašeho týmu jedince zdatné a ochotné se bavit a
podílet se na společné zábavě.
Vzhledem k počtu lidí bude každý tým odlišen vlastním kostýmem. Inspirací může být historie vaší obce,
poslední události nebo jen vaše fantazie.
Soutěž není pouze utkáním mezi obcemi, ale je především společenskou a zábavnou událostí
mikroregionu. Budeme rádi, když se budou bavit nejen soutěžící, ale hlavně také diváci. Fanoušci jsou
také srdečně zváni a vítáni.
Součástí soutěžního dne je i stánková prezentace vaší obce a okolí. Zde můžete nabídnout reklamní
materiály, upomínkové předměty, pozvánky na vaše akce, nabídnout kulinářské či jiné speciality
z vašeho okolí, prezentovat fotografie, atp.
Obec Líšnice udělá vše pro to, aby druhé Hry více než důstojně navázaly na jedinečné zážitky z Kytína.
Na vaši účast se těší Hana Navrátilová, starostka obce Líšnice.
Zájemci o účast ve sportovně-zábavném klání, hlaste se na OÚ. Děkujeme.
Z prvního ročníku her bez hranic v Kytíně
Soutěžilo devět týmů. Na fotkách můžete vidět Mníšecké lvy – 1. místo, druhý byl tým z Klínce a třetí
místo patřilo Jamajčanům z Líšnice.

Informace získáte také na oficiálním facebookovém profilu: Líšnické Hry bez hranic
Kontakt pro soutěžní týmy, sponzory, pořadatele, dobrovolníky je: hry@obeclisnice.eu
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Na žádost Občanského sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje obec Jíloviště
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče
Sbírka se uskuteční: v neděli 15. června 2014
od 16:00 - 17:00 hodin v hasičské zbrojnici v Jílovišti
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro
občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org

Dobrovolnická akce
Ukliďme Česko 2014!
17. května 2014
Cílem akce je nejen uklidit naše okolí a ve společné věci zaangažovat různé
zájmové skupiny, sdružení, firmy i jednotlivce, ale v neposlední řadě také
mediálně zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek a
přispět tím k prevenci jejich vzniku.
Mobilní aplikace a web www.ZmapujTo.cz Vám přináší nástroj pro nahlášení
problémů ve Vašem okolí či podnětů na zlepšení. Vaše podněty jsou zasílány
místním samosprávám.
Zapojme se nejen do likvidace černých skládek, ale pročišťovacího úklidu od drobného nepořádku ve
svém okolí.
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Smutné zprávy
Děkujeme všem, kdo se přišli v úterý 25. 2. 2014 rozloučit s naším tatínkem,
panem Zdeňkem Mourečkem, do smuteční síně v Praze 5 Motole.
Děkujeme také za všechny projevy soustrasti nad jeho úmrtím.
Zdeněk, Helča a Radek Mourečkovi
Pan Zdeněk Moureček miloval přírodu a turistiku. V letošní mírné zimě jsme ho mohli vidět na delších
nebo kratších procházkách, s nepostradatelnou hůlčičkou, tak, jak mu zdravotní stav dovoloval. V tomto
roce by se dožil 82 let.

V pondělí 3. března 2014, v nočních hodinách, zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku nedožitých 89 let
pan Josef Sudík.
Pamatuji si, že v osmdesátých letech mu vždy na svátek Josefa 19. 3. vyhrávala na ulici před jeho domem
kapela pana Obermajera z Klínce, kde se svojí rodinou několik let bydlel.
Byl také velkým fanouškem jílovišťského fotbalu a dokud mohl, nechyběl mezi diváky při utkáních na
domácím hřišti.
Za projevenou účast s jeho úmrtím děkuje dcera Jaruše s rodinou.

V neděli 11. 3. 2014 se ve velmi krátké době rozezněly smuteční zvony naší vesnicí potřetí. Oznamovaly
nám, že v sobotu 8. března 2014 se náhle skončila životní a muzikantská cesta pana Václava Maříka, ve
věku nedožitých 78 let.
Sousedé, kteří s ním ještě v pátek a v sobotu mluvili, nevěřili.
Ve vzpomínkách všech, kdo ho znali, bude spojen se svou harmonikou při posvícenských, hudebních
pochůzkách, různých tanečních zábavách i rodinných oslavách. Několik let vařil, a výborně, o zimních
prázdninách mladým hasičům při pobytu na horách. Bavil hosty žertovnými „kousky“ při obsluze
v Motorestu U Šichů nebo jen s úsměvem popřál všem, koho na své pravidelné, každodenní ranní cestě
na poštu potkal, hezký den.
Jistě by každý vzpomenul i mnoho dalších společných setkání.
Za vše, co jsi kolem sebe rozdával, Václave, děkujeme.
Rodina Maříkova děkuje za obdržená slova útěchy.

Za projevenou soustrast a přítomnost při posledním rozloučení s paní Boženou Cicvárkovou v obřadní síni
řevnické kaple v úterý 1. 4. 2014 děkují všem dcery Jiřina a Dana s rodinami.
Paní Božena Cicvárková se na Jíloviště přivdala z Baní. Pamětníci možná pamatují, že měla krámek v ulici
Lipová. Odtud se přestěhovala do domku u hřiště. S pomocí chodítka vycházela v poslední době
v doprovodu svých dcer na krátké pochůzky kolem domu, na poštu i do obchodu.
Zemřela po krátké nemoci 22. března 2014 ve věku nedožitých 88 let.

Odešli dobří sousedé i přátelé a věřím, že si všichni, kdo jsme je znali, uchováme milou vzpomínku.
Se svolením zarmoucených rodin Fatková
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HASIČI
Jarní výlet mladých hasičů
V neděli 30. 3. podnikli mladí hasiči další z plánovaných výletů. Tentokrát bylo cílem Národní zemědělské
muzeum na pražské Letné. Počasí nám opět přálo, takže jsme už dopředu plánovali, kam s dětmi
z muzea dále zamíříme. Nejprve jsme se však seznámili se stálými expozicemi muzea. Děti zaujaly jak
historické traktory, tak maketa zemědělského dvora – i když s komentáři, že ten pravý statek u Andresů
je lepší.
Dětem se velmi líbila příležitostná výstava s ekologickou tématikou, doprovod dospělých pak
zavzpomínal u vystavovaných obalových materiálů na retro potraviny a nápoje. Stejně tak pánskou část
doprovodu nadchla zmínka o připravované výstavě s pivními motivy, kam se možná vydá skupina
„starších“ hasičů.
Z muzea jsme se pak vydali na obědový piknik do krásně jarních Letenských sadů a dále pak prošli
Pražským hradem směrem k tramvaji na Smíchov. Výlet se úspěšně vydařil, někteří dokonce stihli i závěr
odpoledního zápasu našich fotbalistů.
G. Tamchynová

TURISTICKÝ ODDÍL
Turistický tábor 5. 7. 2014 – 12. 7. 2014
Místo: Chodsko – Mezholezy
Přihláška

Jméno: ............…................……………….……....……

Příjmení: ............…................……………….……...

Datum narození a rodné číslo: ……...................……..........
Adresa: ……….……….....……………………...….…...…….…….....…

PSČ: …………..…..….………………………………………………….

Telefon domů: ...............................…………...…………..…....

Telefon do zaměstnání : ……………...………...……..........

Mobil otce: ………….………............……………...…..……... …….

Mobil matky:….. ……….………............……………...…..……

E-mail: ………….…….............…………..………..…………………….
Další důležitá sdělení (zdrav. potíže, omezení…):
….……..............................……………...……………....................................................................………..........................…...……......................................
Datum: .................................

Podpis zákonného zástupce dítěte: ....……………...…....

Termín podání přihlášek do: 15. 6. 2012
Více informací:
na webu: http://turisti.jiloviste.cz/
na facebooku: https://www.facebook.com/TomLvicataJiloviste
na telefonu: 777 093 088 - Jan Vorel, 605 513 541 - Petr Sporer
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SPORTOVCI
Všechny děti, které rády závodí, srdečně zveme na

Dětské odpoledne
na fotbalovém hřišti TJ Jíloviště
v neděli 31. května 2014 od 14:00 hodin
Budou připraveny různé soutěže –
Doufáme, že počasí nám letos bude

ukázky hasičů – občerstvení.
přát a sejdeme se v hojném počtu.

TJ Jíloviště
Mezitím, co čtete tyto řádky, je jarní část fotbalové sezóny v plném proudu a tři jílovišťské týmy jsou
pochopitelně u toho. Jak si vedou a kdy je můžete vidět v akci, Vám přinášíme níže.
A-tým
Jílovišťské „áčko“ prvním rokem brázdí trávníky v 5. nejvyšší soutěži v zemi a až na jeden výsledkový
výbuch v 7. kole směle dává vědět o existenci naší vísky po Středočeském kraji. V podzimní části ročníku
2013/14 naši chlapci obsadili 10. místo a během zimní pauzy mužstvo posílilo o dva nové fotbalisty Josefa Rezka ze Stříbrné Skalice a Lukáše Radu z Letů. Úvod druhé poloviny sezóny bohužel nevyšel
podle představ, „zelenobílí“ nejdříve prohrávají v Libiši 0 - 1 a pak doma ztrácí skvěle rozehraný duel
s favoritem soutěže Ovčáry 2-3. Úspěch tak přichází až ve třetím jarním kole v Čelákovicích, kde
pohodlně vítězíme 2-0.
B-tým
Pro nezasvěcené, druhý mužský tým funguje na Jílovišti pátým rokem a již třetí sezónu svádí boje ve 3.
třídě okresu Praha-západ. V polovině soutěže „Benfika“ držela klidný odstup od příček znamenajících
pád do nejnižšího patra výkonnostního fotbalu. Bohužel přes zimu počítala spíše ztráty, co se týká
hráčského kádru a je nám trochu líto mizivého zájmu „našinců“ si jednou týdně se starými známými
trochu zasportovat. Nicméně vstup do jara nevyšel vůbec zle, Jíloviště uhrálo bezgólovou remízu na
půdě nebezpečné Davle.
Dorost – U19
Dorostenecký mančaft žije druhým rokem a zatím to za lehké bytí označit nelze. Strategie TJ se
momentálně nejvíce zaměřuje právě na mládežnický fotbal v Jílovišti a pomalu dělá první krůčky.
Premiérový rok našich dorostenců nebyl dobrý, bohužel věkové rozhraní v této kategorii je 15-19 let což
je obrovský problém pro týmy s mladšími fotbalisty. Letos chlapce nově vede Martin Kundrata, který
posunul tým o velký kus dopředu oproti první sezóně.
Rozpis utkání květen 2014:
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D. Břežany

Jíloviště

3. 5. 10:15

Jíloviště

Hostivice

11. 5. 10:15

Mníšek

Jíloviště

18. 5. 10:00

Jíloviště

Dobřichovice

25. 5. 10:15

Hradištko/Štěchovice

Jíloviště

31. 5. 10:15

Přípravka
Nejnovějším a zároveň nejmladším týmem TJ Jíloviště je přípravka. Fungovat začala na podzim loňského
roku, kdy proběhly dva fotbalové nábory. Do jílovišťského nejmladšího týmu dochází momentálně děti
ve věku 4-8 let, ale věkový rozdíl nehraje až takovou roli - všechny děti začínají s úplnými základy.
Mladým nadějím TJ Jíloviště se věnují hráči A-týmu, kteří jim předávají fotbalové dovednosti zábavnou
formou. Nejnovější trendy do systému sportovní přípravy přináší Jan Kočí, hráč jílovišťského A-týmu a
zároveň trenér slávistické mládeže. TJ Jíloviště se snaží nejmladším fotbalistům zajistit dobré zázemí a
podmínky pro jejich fotbalové a sportovní rozvíjení.
Jelikož jsme zatím v začátcích, naše přípravka se neúčastní žádné soutěže, ale na jaře je v plánu přátelské
utkání, aby si mladé vycházející hvězdy vyzkoušely, jaký je opravdový zápas. Přípravka neustále nabírá
nové hráče do 10 let, tak neváhejte a přijďte se podívat. Tréninky probíhají na místním fotbalovém hřišti
v Jílovišti každé úterý a čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin.
Denisa Pospíšilová - Šimon Velas
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NÁZORY NAŠICH OBČANŮ
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás seznámili s okolnostmi, které nás vedly k napsání otevřené výzvy
zastupitelům Jíloviště. Celé znění Výzvy je přiloženo k tomuto článku, dále je uveřejněno na webových
stránkách www.projiloviste.cz a také v diskuzi na www.jiloviste.cz..
Především nesouhlasíme s názorem některých zastupitelů, kteří nám suverénně tvrdí, že mají právo
utratit údajně jimi naspořené finanční prostředky z rozpočtů minulých let.
Tyto prostředky byly získány ze státního rozpočtu a ve formě zdanění občanů Jíloviště, a jsou to tedy
peníze všech trvale bydlících občanů. Občané z tohoto hlediska mají proto právo vědět, zda jsou
prostředky využívány efektivně, hospodárně a s uplatňováním hlavně ekonomických kritérií. Stejně tak
mají občané právo kontrolovat výdaje obce a mít k dispozici všechny informace, které vedly zastupitele
k sestavení právě takového rozpočtu, který byl na rok 2014 schválen. Nelíbí se nám, že nám někteří
zastupitelé léta téměř neustále tvrdili, že obec nemá finanční prostředky na opravy obecního majetku, a
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teď se dozvíme, že má k dispozici cca 11 mil. korun, které chtějí zastupitelé za každou cenu během
posledních 5 měsíců svého volebního období utratit? Určitě není např. ekonomické zrekonstruovat
pouze část jedné komunikace, která není zdaleka v tak špatném technickém stavu a vyčerpat tím
všechny prostředky obecní pokladny, čímž se zamezí v několika dalších letech investovat do oprav těch
komunikací, které jsou v daleko horším technickém stavu.
Nelíbí se nám, že jsou zadávány projekční práce na realizaci točny autobusů nebo prováděcí
dokumentaci na rekonstrukci části ulice Pražské bez výběrových řízení, která by jistě znamenala úsporu
nákladů obecního rozpočtu. Nemůžeme se ztotožnit s faktem, že obec bude realizovat investiční
záměry bez využití dotací a jen s pomocí úvěrů. Argumenty pana starosty, že to spěchá a také že to
zákon přímo neukládá, nás na 35. zasedání zastupitelstva opravdu vyděsily. Stejně tak se nám nelíbí
přístup některých zastupitelů, že informace, o které žádáme písemně v souladu se zákonem č.106/1999
Sb., nám nebudou poskytnuty, protože se o nich bude teprve na zasedání jednat.
Nesouhlasíme s tím, že lze hlasovat o schválení rozpočtu a realizacích investičních akcí za 11 miliónů
bez předchozí kontroly a projednání finančním výborem, kterému do dnešního dne nebyla
zastupitelstvem umožněna jediná kontrola hospodaření obce, ačkoliv o to předseda výboru starostu
ústně i písemně požádal. Nač ho tedy obec má a proč zastupitelé v tomto bodě nedodržují zákon?
A tak nás napadají jen spekulativní otázky, kam až v těch posledních měsících tohoto volebního období
jsou někteří zastupitelé schopni zajít? Proč se s blížícím se koncem volebního období zvýšila jejich
aktivita v porovnání s minulými roky? Proto jsme si dovolili námi zvolené zastupitele upozornit, že jejich
jednání může být v rozporu s povinností nakládat s veřejnými obecními prostředky v souladu s péčí
řádného hospodáře a vyzvali je, aby již neprováděli žádná zásadní rozhodnutí, která zřejmě nebudou
schopni ve zbývajícím čase svého volebního období sami zrealizovat.
Naše iniciativa není v žádném případě „házením klacků pod nohy“, ale představuje naši důvodnou
obavu, že se část stávajících zastupitelů rozhodla vyčerpat všechny finanční prostředky za každou cenu a
navíc obec i zadlužit! To znamená, že ti, co snad přijdou po podzimních volbách do zastupitelstva místo
nich, by měli velmi ztížené podmínky pro jakékoliv investice v obci a nemohli tak dokázat, že problémy
obce lze řešit rychle, efektivně a ekonomičtěji. Takovéto jednání zastupitelů je v rozporu s jimi
proklamovanou letitou snahou o zlepšení života v Jílovišti. Ze strany většiny zastupitelů chybí po celé
volební období jasná koncepce rozvoje obce a údržby obecního majetku. Pokud se nějaká koncepce
nebo vize objevila, byla chaotická, nepromyšlená, neprodiskutovaná s občany a trvala od cca 3 do 6
měsíců, než byla zamítnuta, a tím ukončena a zbyly po ní jen zbytečně zaplacené faktury za nejrůznější
studie, posudky a návrhy. Narychlo odsouhlasená řešení některých již mnoho let trvajících problémů
(např. kam umístit předškolní jílovišťské děti) nezaručují nejlepší řešení pro obec a její občany nejen
z hlediska ekonomického, ale i provozního, technického, prostorového.
Již delší dobu a bez jakékoliv pozitivní odezvy upozorňujeme zastupitele na nekoncepčnost spravování
majetku obce a hospodaření s veřejnými prostředky, na neochotu řešit majetkoprávní vztahy pozemků
pod obecními komunikacemi a na chaotické přeskakování při řešení jednotlivých problémů. Jsme
přesvědčeni, že příští rok budou pro Jíloviště a podobné malé obce výrazně výhodnější podmínky na
realizaci výše uvedených záměrů díky zvýšeným a již nyní garantovaným dotacím státu, zvláště pak na
výstavbu školek.
Jíloviště, březen 2014
Ivana Doubková, Jana Malá, Vladimír Dlouhý, Petr Rögner
Přílohy najdete na stránkách www.projiloviste.cz:
Věc: otevřená výzva občanů Jíloviště všem zastupitelům
(Rozhodnutí Redakční rady: Přílohy vzhledem k jejich rozsahu a kvalitě nebyly otištěny)
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Tak už jsme taky moderní, bohužel
Vážení spoluobčané,
žijeme v době, kdy zastupitelé hlavního města Prahy odmítají hlasovat o municipálních investicích jinak,
než tajně, protože se obávají případného trestního postihu. Kdy vrchní státní zástupce neváhá poslat
bývalé poslance do vazby, jen aby si ověřil správnost svého „přelomového“ právního názoru o tom, co je
ještě politika a co už korupce. Nebo kdy ani několik znaleckých posudků a odborných vyjádření
nezabrání kriminalizaci politického rozhodnutí rady města, protože si policejní orgán nechal vypracovat
svůj vlastní posudek, jistě jediný správný.
Na rozdíl od jásající většiny naší společnosti (a volající jen houšť na ty grázly) rozhodně nejsem
příznivcem zmíněného vývoje. Mám totiž za to, že se pomalu přibližujeme k ohrožení základních
demokratických principů, zejména principu dělby moci. Nerad bych se dočkal doby, kdy to, zda je pro
obec prospěšnější pozemek prodat za tržní cenu nebo jej darovat místním hasičům, budou posuzovat
orgány činné v trestním řízení namísto svobodně zvolené politická reprezentace.
Byl jsem proto rád, že jsme tak daleko zatím na tom našem jílovišťském obecním písečku nedošli.
Zástupci Sdružení dosud při své úporné snaze zabránit současnému zastupitelstvu uskutečnit jakoukoliv
investici a současně v maximální možné míře potupit starostu Dostálka používali relativně standardní
prostředky. Patrně panika vyvolaná faktem, že obec obdrží dotaci na rekonstrukci uličního prostoru
Pražská, však vedla k tomu, že trio spoluobčanů p. Dlouhý, pí. Doubková a pí. Malá sáhlo
po nekonvenční, leč (jak uvedeno shora) velmi populární zbrani, a sice k vyhrožování trestní
odpovědností zastupitelů.
Mám na mysli výzvu, která byla uvedeným triem sepsána a rozdávána zastupitelům na zasedání
zastupitelstva. V této výzvě je krom jiného obsaženo „upozornění“, že si zastupitelé mají uvědomit, že
„za takováto rozhodnutí ponesou nejen osobní, ale i hmotnou a trestněprávní odpovědnost“. Z dalšího
obsahu výzvy je zřejmé, že „takovýmito“ rozhodnutími její autoři míní prakticky jakákoliv investiční
rozhodnutí. Nelze si tedy citovaná slova vyložit jinak, než jako neskrývanou výhružku: nedělejte vůbec nic
nebo na vás poštveme policii. K dotvoření představy o motivaci autorů výzvy ještě dlužno dodat, že paní
Doubková nutila jednotlivé zastupitele, aby převzetí textu výzvy potvrdili vlastnoručním podpisem
(patrně proběhla konzultace se „zkušeným“ advokátem, který autory upozornil, že podpis zastupitelů se
bude hodit při prokazování subjektivní stránky trestného činu).
Co z toho tedy plyne? Trio DDM nás posunulo do moderní éry, kdy výhružka kriminalizací politického
rozhodování je považována za nedílnou součást polického střetávání. To považuji za velmi nešťastné a
doufám, že se mnou budete nakonec souhlasit i vy, pokud se nad výše uvedenými řádky alespoň na
chvíli zamyslíte. Pevně totiž věřím, že jakkoliv mnozí z vás s kroky současného zastupitelstva nemusí
souhlasit, ve skutečnosti si nikdo nemyslí, že zastupitelé činí tyto kroky ve snaze obec resp. její občany
poškodit nebo se dokonce na jejich úkor obohatit.
Honza Nekola
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