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Nežli běhat klusem – lépe jezdit autobusem.
Od ledna dáme sice větší korunku, doma jsme však za chvilku.
Kraji proto vzkážeme - rušit spoje nechceme!

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v novém roce máte před sebou první číslo Zvonice s podstatnými změnami. Ta nejdůležitější
je, že místo redakční rady bude Zvonici redigovat mediální komise, která byla ustanovena ve
složení Ing. Jan Vorel, Jiří Tvrdoň, Petr Dostálek a Kamil Suškleb. Od tohoto kroku si slibujeme
zvýšení Vaší informovanosti, uveřejnění více příspěvků od různých autorů i větší pestrost
názorů. Další změnou je, že každou Zvonici uvedu úvodníkem „Slovo starosty“. Rád bych Vás
v něm seznamoval s aktuálním děním v obci, doplněným mým komentářem. Také přibude
stálá rubrika „Co se u nás šušká“, která bude komentovat různé fámy, drby, které se v obci
šíří, a bude na ně reagovat. Více prostoru k Vašemu informování dostanou společenské
organizace SDH Jíloviště, Okrašlovací spolek a TJ Jíloviště.
Velký zájem vzbudil v minulém čísle Zvonice článek o novém územním plánu obce a hlavně
když jste zjistili, že se v něm objevila doprovodná komunikace, která je vedena souběžně s
rychlostní komunikací z Baní do Jíloviště. Protože se touto doprovodnou komunikací již
zabývám od roku 2006, rád bych Vás seznámil s některými důležitými informacemi.
Doprovodná komunikace se poprvé objevila v územním plánu VÚC (Velkého územního celku)
Pražského regionu, který byl schválen Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 18. 12. 2006
usnesením 55-15/2006/ZK. Tento územní plán je platný do konce roku 2011 a po tomto
datu jej nahradí nový územní plán Středočeského kraje, takzvaná ZÚRka (Zásady územního
rozvoje). Zhotovitelem obou těchto územních plánů je společnost AURS, spol. s r. o. Jejím
hlavním projektantem je pan Ing. arch. Milan Körner, CSc. Oba tyto územní plány jsou
nadřazeny našemu novému územnímu plánu, a proto náš územní plán musí s touto
doprovodnou komunikací počítat. Na vysvětlenou bych také uvedl, že silnice dělíme na
silnice - dálnice, které jsou označené D1, D2, D3, D5, D8 a D11 a rychlostní silnice, označené
R1, R4 atd. Rychlostní silnicí označenou R1 je Pražský okruh a R4 je rychlostní silnice Praha Příbram – Nová Hospoda. Ta začíná od křižovatky s Pražským okruhem u Zbraslavi a až těsně
za most na Všenory je označena jako silnice I/4 (kategorizace S 24,5/100, kde S - znamená
silnice a 100 - rychlost). Není rychlostní silnicí, protože nesplňuje její parametry, např. do
trasy této silnice jsou přímo napojeny místní ulice, jsou na ní umístěné autobusové zastávky,
přechod pro chodce Na Baních, ale také chybí tzv. doprovodná komunikace v úseku Zbraslav
– Jíloviště. Rychlostní silnice R4 začíná až těsně za mostem na Všenory.
První úseky této rychlostní silnice u Prahy vznikly již v šedesátých letech, do Příbrami byla R4
dovedena v roce 1989. V roce 2007 bylo v předstihu dokončeno zakončení R4 u Nové
Hospody velkou mimoúrovňovou křižovatkou, kterou si vynutila špatná dopravní situace v
místě. V září 2010 byla zprovozněna stavba Mirotice – Třebkov, která dala vzniknout
souvislému úseku R4 v délce 6,7 km. Všechny další stavby na této rychlostní silnici teprve
čekají na své zahájení.
Záměrem ŘSD bylo, že po odstranění nesplněných parametrů rychlostní silnice bude možné
převést úsek silnice I/4 do kategorie rychlostní silnice, a proto ve VÚC byla uvedena
doprovodná komunikace z Baní do Jíloviště.
Její realizace spolu s převedením silnice I/4 do kategorie rychlostní komunikace by byla pro
naši obec zcela likvidační. Zvýšil by se neúměrně hluk v obci a motorová vozidla, hlavně

nákladní automobily TIR by projížděly středem obce. Proto také Sdružení pro Jíloviště a
Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 měla jako jednu z nejdůležitějších priorit ve svém
volebním programu řešení tohoto problému.
Při jednáních v roce 2007 na Krajském úřadě Středočeského kraje na Odboru regionálního
rozvoje, který je zadavatelem VÚC a ZÚR mi nikdo z kompetentních úředníků nebyl schopný
sdělit, zda navrhovaná doprovodná komunikace z Baní do Jíloviště byla posouzena z hlediska
vlivu na okolní přírodu a přímo likvidační vliv na život v naší obci. Aby se totiž mohla
realizovat, musel by se pokácet velký kus lesa, navézt zemina atd. Došlo by k nevratným
zásahům do přírody.
Z důvodu, že v novém územním plánu naší obce se muselo počítat s touto doprovodnou
komunikací, obecní zastupitelstvo schválilo v jeho zadání hledání jiného řešení, jak ji vést
mimo obec a ne jejím středem. V „Návrhu územního plánu“, který předložil jeho zhotovitel,
společnost ARCHIS s.r.o., je tato varianta uvedena a vy jste si ji mohli prohlédnout v minulém
čísle Zvonice nebo na webových stránkách obce www.jilovste.cz - Návrh územního plánu.
Co je však důležité - tuto navrženou variantu musí schválit všechny kompetentní státní
orgány a hlavně zastupitelstvo obce. Předpokládám, že konečné veřejné schvalování
územního plánu proběhne během měsíce května nebo června.
Třináctého ledna proběhla schůzka na ŘSD s panem Ing. Tomáškem, který má na starost
územní plánování a šestadvacátého ledna s hlavním projektantem obou územních plánů VÚC
a ZÚR, panem Ing. arch. Milanem Körnerem, CSc.
Pan Ing. Tomášek mne informoval, že ke konci roku 2010 byla na Ministerstvu dopravy
schválena Kategorizace silnic dálničního a rychlostního typu. Má platit do roku 2040 a R 4 je v
ní uvedena jako dosud, tedy začíná až těsně za mostem na Všenory. Silnice od Pražského
okruhu k mostu na Všenory není rychlostní silnicí, a proto není důvod, aby souběžně s ní
vedla doprovodná komunikace z Baní do Jíloviště. Stejnou skutečnost mi potvrdil za
společnost AURS, spol. s r. o., hlavní projektant, pan Ing. arch. Milan Körner, CSc, a tedy ani
v novém územním plánu Středočeského kraje ZÚRce nebude doprovodná komunikace
uvedena. Veřejné projednání ZÚR proběhne v měsíci květnu.
I přes tyto skutečnosti musí stále obec sledovat, co se kolem této doprovodné komunikace
děje a nesmí dopustit, aby se objevila v důležitých dokumentech, ať ŘSD, Ministerstva
dopravy nebo Středočeského kraje.
Rád bych poděkoval Všem občanům, kteří reagovali na uveřejněný článek o novém územním
plánu a hlavně panu Ing. P. Sporerovi, který jej napsal. Vyzývám Vás, všechny ostatní, abyste
se s Návrhem územního plánu seznámili na našich webových stránkách a v případě, že k
němu máte nějaké připomínky, podali je na OÚ.
Na závěr mého úvodníku bych Vás chtěl informovat, že v rámci úsporných opatření mi byla,
tak jako všem starostům, snížena měsíční odměna. V mém případě jde o částku ve výši 1
833,- Kč.
Karel Dostálek
starosta

Z RADNICE
DAŇ Z NEMOVITOSTI
Stejně jako v předchozích letech je nutné podat přiznání k dani z nemovitostí do 31. ledna,
stačí přitom prokazatelné odeslání finančnímu úřadu v tento den.
Na samotné splatnosti daně se nic nemění - stačí ji zaplatit do konce května. A pokud je daň
vyšší než pět tisíc korun, lze ji rozdělit do dvou stejných splátek a tu druhou zaplatit do konce
listopadu.
Letošní novinkou je automatická pokuta za pozdní podání daňového přiznání a změna
pravidel pro spoluvlastnické podíly.
I nadále platí, že daňové přiznání nemusí podávat všichni vlastníci, ale pouze ti, kteří v roce
2010 nově nabyli nemovitost například koupí, darem, dědictvím, ale třeba i kolaudací dosud
rozestavěné stavby, a dále ti, u nichž se změnily "okolnosti rozhodné pro vyměření daně" tedy například počet vlastněných nemovitostí, rozloha pozemku, či došlo ke změně v osobě
poplatníka.
Všichni, kdo letos podají přiznání k dani z nemovitosti více než pět pracovních dnů po
termínu, zaplatí novou pokutu. Dosud záleželo na úředníkovi, zda podobnou sankci udělí.
Nyní ji automaticky dostane každý opozdilec, pokud měl povinnost podat přiznání.
Pokuta činí 0,05 procenta z daňové povinnosti za každý den prodlení, minimálně však 500
korun (a maximálně 5 % daňové povinnosti nebo 300 tisíc korun).
Kdo už podával přiznání v předchozích letech a nic se u něj vloni nezměnilo, letos přiznání
nepodává.
"Také pokud dojde pouze ke změně sazeb, koeficientů nebo cen půdy, nemusí současní
poplatníci daně čistě z tohoto důvodu podávat přiznání. Změny ve vyměření daně zohlední
sám finanční úřad," říká mluvčí Generálního finančního ředitelství Jaroslava Musilová.
"Do konce května obdrží všichni poplatníci složenku s uvedením výše stanovené daně.
Vyčkáním na tuto složenku lze předejít možným přeplatkům či nedoplatkům," zdůrazňuje
Musilová.
Výrazná novinka letos čeká na spoluvlastníky. Mohou totiž podat přiznání i pouze za svůj
spoluvlastnický podíl také u staveb a bytů. Dosud bylo samostatné přiznání pouze ke svému
podílu možné jen u pozemků. Pozor však - jestliže kterýkoli ze spolumajitelů podá do
31. ledna 2011 daňové přiznání za svůj podíl, vzniká tím povinnost podat přiznání i ostatním
spolumajitelům.
Zmíněná pokuta minimálně 500 korun při zpoždění přes pět pracovních dnů přitom hrozí
ostatním spoluvlastníkům bez ohledu na to, zda o podání daňového přiznání věděli, či nikoli.
Daň z nemovitostí je jedinou, která se platí předem. Pro její placení za rok 2011 je rozhodující
vlastnictví už k začátku letošního roku - tedy stav v katastru nemovitostí k 1. lednu 2011.
Karel Dostálek

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2011
V obecně závazné vyhlášce č. 6/2010, schválené na zasedání zastupitelstva obce dne 21. 12.
2010 se stanovila výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2011.
Tento poplatek je stanoven ve výši 500,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a je tedy stejný
jako v roce 2007, 2008, 2009 a 2010. Sazbu tohoto místního poplatku tvoří částka 250,- Kč za
poplatníka a kalendářní rok a částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, která je
stanovena na základě skutečných nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v
naší obci předchozího roku, tedy roku 2009.
Skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2009 byly
588,25 Kč.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci
skutečností zakládajících osvobození od poplatkové povinnosti.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to
nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci žijící mimo Českou republiku minimálně 11 měsíců v příslušném roce,
a to na základě předloženého místopřísežného prohlášení
b) občané s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní
úřad poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Karel Dostálek
POPLATKOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011
1.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500,-- Kč za poplatníka a
kalendářní rok je splatný nejpozději do 30. dubna 2011.
2.
Místní poplatek ze psů je povinen zaplatit držitel psa dle odpovídající sazby
nejpozději do 30. dubna 2011.
Sazby poplatku ze psů činí ročně:
a)
za prvního psa
250,-- Kč
b)
za druhého a každého dalšího psa
375,-- Kč
c)
za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu
70,-- Kč
d)
za druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je osoba uvedená
v písmenu c)
100,-- Kč

Poplatky uhraďte:
 poštovní poukázkou, která je k vyzvednutí na OÚ Jíloviště,
 hotově do pokladny správce poplatků,
 bezhotovostním převodem na běžný účet obce č. 174002065/0300 u ČSOB, a. s.,
pobočka Praha – Perla, variabilní symbol u poplatku za komunální odpad 1337XXX
(chataři 13375XXX) a poplatku ze psů 1341XXX (místo X doplňte své číslo popisné,
chataři číslo evidenční).
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na OÚ Jíloviště, telefon 257 730 274.
Váš obecní úřad
Sčítání lidu domů a bytů 2011
Sčítáním se rozumí zvláštní statistické zjišťování, při němž jsou zjišťovány údaje o fyzických
osobách, jejich demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách,
domácnostech, úrovni bydlení, rozmístění a struktuře bytového fondu na území České
republiky.
Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků
zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České
republice Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při
sčítání je Česká pošta, a.s.
Údaje se budou zjišťovat k rozhodnému okamžiku stanovenému tímto zákonem, a to je v
roce 2011 půlnoc z pátku 25. března na sobotu 26. března.
Při sčítání budou použity jednotné formuláře – Sčítací list osoby, Domovní list a Bytový list.
Ty bude předávat v domácnostech sčítací komisař. Požádá vás o potvrzení jejich převzetí
podpisem a poskytne další potřebné informace. Bude mít viditelně umístěný průkaz sčítacího
komisaře.
Formuláře prosím nepřekládejte.
Vyplněné formuláře můžete odevzdat několika způsoby:
 vyplníte a odešlete je elektronicky
 předáte je sčítacímu komisaři při druhé návštěvě
 zašlete je bezplatně ČSÚ v obálce s předtištěnou adresou P. O. Boxu
Všechny údaje, zjištěné při sčítání, podléhají velmi přísné ochraně podle Zákona o sčítání
lidu, domů a bytů a Zákona o ochraně osobních údajů.
Povinnost mlčenlivosti mají všechny osoby, které se v souvislosti s prováděním sčítání a
zpracováním jeho výsledků seznámí s individuálními údaji a je časově neomezena, trvá i po
skončení příslušných prací. Ochrana osobních údajů je jedním z nejdůležitějších chráněných
veřejných zájmů a proto se porušení povinnosti v této oblasti považuje za protiprávní jednání
s vysokým sankčním postihem.
Na našem území se soupisy obyvatel nebo některých vybraných skupin obyvatelstva
uskutečnily již ve středověku. V historii byly prováděny především k vojenským a daňovým
účelům.

První moderní sčítání lidu, které vycházelo ze zásad stanovených mezinárodními kongresy, se
uskutečnilo v roce 1869. V roce 1919 byl založen Státní úřad statistický jako nový orgán
pověřený celostátními statistickými šetřeními, mezi které patřilo i sčítání lidu. Podle zákona
se uskutečnilo v únoru 1921 a pak v intervalech deseti let ještě osmkrát. V letech 1946 a
1947 si vynutily soupis obyvatelstva velké poválečné změny. Soupisy proběhly v jiném
termínu v českých zemích a na Slovensku a neměly potřebnou koordinaci. Odstranily však
značnou měrou nedostatky v údajích.
V České republice je letošní sčítání v pořadí druhé (první bylo v roce 2001).
Přispějme všichni k jeho zdárnému průběhu.
(převzato z www.scitani.cz)

ZE ZASTUPITELSTVA
Ze zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště č. 1 ze dne 21. 12. 2010
Přítomni:
Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,
Ing. J. Vorel, Mgr. I. Černý
Omluveni:
F. Andres
Neomluveni: JUDr. J. Nekola
Přítomni:
4 občané
ZO projednalo a schválilo:
 rozpočet na rok 2011
 rozpočtové opatření č. 8/2010
 rozpočtový výhled 2012 – 2013
 obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 5/2010
 obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
 uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Mníšek pod Brdy pro vykonávání
přenesené působnosti na úseku agendy přestupků
 výběrovou komisi na výběr zhotovitele výměny litinového potrubí v délce cca. 80 m v
ulici Pražská
1) Informace:
a) Zřízení komisí – starosta obce Ing. K. Dostálek
sociální: Ing. J. Vorel, Š. Maříková, Ing. K. Dostálek
mediální: Ing. J. Vorel, K. Suškleb, J. Tvrdoň, P. Dostálek
Připravuje se zřízení komise životního prostředí, čistoty a dopravy v obci, komise pro
kulturu, sport a využití volného času a komise stavební.
b) Zpráva z jednání kontrolního výboru – předseda KV R. Moureček
- provedení inventur na OÚ do konce měsíce ledna 2011
- účast členů KV na výběrových řízeních
- sledování termínů splnění úkolů v usneseních ZO
c) Informace z Mníšeckého regionu a okolních obcí – místostarostka obce L. Fatková

i) 2. 12. 2010 jsme se starostou přijali pozvání na OÚ v Klínci, kde je nový starosta pan Jan Doubrava a místostarostka - paní Markéta Hanáková. Zúčastnili se také
zástupci obce Líšnice. Schůzka byla informativní.
ii) 9. 12. 2010 bylo jednání Mníšeckého regionu v Čísovicích. Přijeli zástupci z 12 obcí
a představili se nově zvolení zastupitelé. Předsedkyně SOMR, starostka Čísovic,
paní Z. Kuthanová přečetla zprávu o hospodaření a návrhy na výši příspěvků do
pokladny regionu.
d) Informace o připojení vrtu JL5 a realizace dešťové kanalizace v ulici Pražská – starosta
obce Ing. K. Dostálek
Stavba bude dokončena v jarních měsících.
e) Přivaděč vody z Baní – starosta obce Ing. K. Dostálek
Smlouva je schválena všemi zúčastněnými obcemi, územní rozhodnutí nabylo právní
moci a připravuje se podání žádosti o dotaci.
2) Dotazy občanů
a) informace starosty obce Ing. K. Dostálka:
Díky sněhové kalamitě se staly některé komunikace v naší obci nesjízdné, a proto
nebylo možné v nich uskutečnit svoz komunálního odpadu. Po domluvě s firmou AVE
jsou pro tyto případy na OÚ pro majitele rodinných domů, ke kterým nedojel svozový
vůz, připraveny pevné igelitové pytle – svozové s vyznačeným logem AVE, se kterými
lze lehce manipulovat a přemístit na místa dostupná svozovému vozu.
b) S. Baudyš měl dotaz na autobusovou dopravu do Všenor, škola tam má volné
kapacity.
Starosta obce Ing. K. Dostálek odpověděl, že obec nemá dostatek finančních
prostředků na krytí této autobusové dopravy. Předpokládá se ještě navýšení
stávajících finančních nákladů na autobusovou dopravu z důvodů krácení dotací
z Krajského úřadu Středočeského kraje.
Zasedání ZO č. 2 – 17. 2. 2011 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici

CO SE DĚJE V OBCI
Rekonstrukce Pražské ulice
V návaznosti na prováděnou rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Pražské ulici objednala
obec vyhotovení projektové dokumentace pro následnou rekonstrukci této ulice. Jedná se
konkrétně o úsek mezi Příjezdní a Hasičskou ul. Projekt předpokládá dobu trvání stavby čtyři
měsíce.
Vzhledem k narušení podloží vozovky předcházející rekonstrukcí vodovodu a kanalizace se
předpokládá výměna celé konstrukce vozovky. Celková výška (z běžného pohledu spíše
hloubka) nové konstrukce vozovky činí 570 mm. Rekonstruovaná komunikace bude i nadále
obousměrná o šířce 6m, s živičným (asfaltovým) povrchem. Pro zklidnění dopravy bude celý
prostor křižovatky s Lipovou tvořit široký příčný práh. Spolu s rekonstrukcí vozovky budou
obnovena, resp. nově zřízena dvě parkovací stání – u obecního úřadu a před výjezdem z
hasičské zbrojnice. Kromě části stání u obecního úřadu, vyhrazené pro tělesně postižené,

budou použity zatravněné dlaždice. Zastávka autobusu bude posunuta před bývalou
hasičskou zbrojnici.
Zásadním přínosem projektu je vybudování dosud chybějících chodníků. Od ulice Příjezdní až
k ulici Na blatech budou chodníky po obou stranách vozovky. Před křižovatkou s ulicí Na
blatech bude zřízen přechod pro chodce. Dále bude pokračovat chodník pouze po pravé
straně, a to až k Hasičské ulici. V Lipové ulici povede po levé straně vozovky, začínat bude
před domem č.p. 40. Šířka chodníků bude min. 1,5 m. Z důvodu preference chodců bude
chodník v jedné úrovni i v místech vjezdů. Pro umožnění vjezdu vozidel budou silniční
obrubníky naklopeny.
Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky. Práce budou koordinovány tak,
aby byl umožněn příjezd záchranných a pohotovostních vozidel ke všem objektům dotčených
stavbou. V průběhu stavby bude linka 318 ve směru do Prahy dočasně zastavovat v zastávce
linek 317 a 321 na Strakonické.
Součástí projektu jsou i opatření pro omezení hluku, vibrací a prašnosti v průběhu stavby.
Realizace této investiční akce je plánované na tento rok, ale vše je závislé na získání dotace.
Mníšecký region – 20. 1. 2011 – Čisovice - informace z jednání:
Představení zástupců společnosti Středočeské Obalovny, která se stala majitelem Obalovny
Kytín.
Nabídli obcím spolupráci v oblasti údržby silnic, dodávky posypových materiálů i využití
moderní technologie na zjišťování kvality podloží silnic georadarem. Zvýhodněná cenová
nabídka pro obce Mníšeckého regionu bude zaslána obcím po jejím vytvoření.
Starostka Čisovic a SOMR Z. Kuthanová nabídla možnost dopravy (např. posypové soli)
multikárou.
Návrh rozpočtu SOMR k vyvěšení na úředních deskách obce,
Návrh Středočeského krajského úřadu na zrušení některých autobusových spojů je pro obce
nepřijatelný. Je potřeba zúčastnit se jednání na Mníšku 26. 1. 2011 a kdo může, i
mimořádného zasedání zastupitelstva Středočeského kraje v sobotu 29. 1. 2011 v 18,00
hodin. ROPID zájem na rušení spojů nemá.
Probíhají zápisy do školských zařízení. Čisovická školka přijala 1 dítě z Jíloviště.
Změny v poplatcích nemají dopad jen na úpravu vyhlášek, ale i postihů za nedodržení
termínů:
u daně z nemovitosti bude stát opozdilce podání přihlášení k dani nebo nahlášení změny po
termínu (31. 1. 2011) = 500,- Kč. Povinnost zaslání platového výměru (až 3x vyšším) má obec
i při nezaplacení obecních poplatků do doby splatnosti.
Příští jednání SOMR je 22. 3. 2011 ve Hvozdnici.
Fatková

Škola nanečisto proběhla ve škole ve Všenorech
Všichni předškoláčci ze Všenor a z okolních obcí si mohli vyzkoušet, jaké to asi v té opravdové
škole bude!
11. ledna 2011 se jich sešla plná třída. Sjeli se z celého okolí. Rodiče a mladší sourozenci
obsadili židličky kolem lavic a už se „učilo“. Všechny čtyři všenorské paní učitelky 1. stupně se
u dětí prostřídaly. A tak děti měly ve zkrácené formě, během jedné hodiny, čtyři školní
předměty. Jako první si vyzkoušely český jazyk, kde „četly“ podle obrázků, hledaly písmenka
a na pracovní list dostaly nalepenou kytičku za to, jak moc se snažily. Jen zjistily, že čeština už
skončila, byla tu prvouka a s ní hádanky a povídání o zvířecích rodinách. V rodině, ale už
opravdové, zůstaly i při matematice. Sestřička a bráška šli totiž na nákup. Nevěřili jsme svým
očím, že někteří malí „špunti“, kteří ještě nechodí do školy, si již hravě poradili s čísly do
deseti. Unavené psaním, hádáním a nakupováním si na závěr děti zazpívaly s kytarou a
rozpovídaly se o tom, co se jim líbilo nejvíc. Domů si odnesly dračí tužku z pohádkové
1. třídy, pracovní listy a obrázky, které si před odchodem domů vybraly.
Teď už se jim na zápis do kterékoli školy půjde vesele. Vědí přeci, jak to v té opravdové škole
vypadá!
Školu nanečisto ve Všenorech zopakujeme ještě v jarních měsících! Informace budou
vyvěšeny na www.skolavsenory.cz
R. Bartoníčková

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Restaurace a kavárna Pod lesem
 čtvrtek 10. 2. music box se skupinou AC/DC
 čtvrtek 24. 2. music box se skupinou U2
 čtvrtek 10. 3. music box s filmovými melodiemi

Music box je vždy od 20.00 a hody celý víkend!

Motorest Jíloviště
 sobota 26. 2. vepřové hody
 od 19:30 zábava se skupinou ESO

Pozvánka na společenské akce v Čisovicích:
 5. 2. 2011 je masopust
 12. 2. 2011 je dětský karneval
 19. 3. 2011 je Josefská zábava

Nepálský honorární konzul v Dobřichovicích – aneb

Pozvánka na vernisáž

V rámci Nepálského týdne, který pořádá Základní škola a mateřská škola Všenory ve
Všenorech a v Dobřichovicích v posledním březnovém týdnu u příležitosti Roku turistiky na
podporu zlepšení ekonomické situace Nepálu vyhlášeného nepálskou vládou, přivítáme na
vernisáži fotografií z nepálských hor honorárního konzula Nepálu, pana Ing. Rajendra
Shresthu.
Fotografie z nepálských hor k nám na dobřichovický zámek přiveze Česko – nepálská
společnost z Moravy. Vernisáž proběhne v pondělí 28. 3. 2011 od 16.30 hodin. Výstavu
zahájí nepálský hornorární konzul a v krátké prezentaci nás také seznámí se svou zemí.
V rámci této vernisáže bude každý z návštěvníků moci nasypat kousek Ganeshovy mandaly,
zaposlouchat se do nepálské hudby a ochutnat občerstvení nepálského charakteru, které
připraví žáci všenorské školy. Kromě velkoformátových fotografíí samotné výstavy budou
v předsálí ke zhlédnutí také výtvarné práce dětí ze Všenor a z Dobřichovic, související s
Nepálem.
Celý Nepálský týden pořádá Základní škola a mateřská škola Všenory ve spolupráci s Česko –
nepálskou společností a Technickým muzeem v Brně, zároveň s dalšími spolky a
organizacemi našeho regionu (např. ZUŠ, Občanské sdružení pro Všenory, o. s. Lumen).

Přijďte také, jste zváni!
R. Bartoníčková, www.skolavsenory.cz

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Členové Okrašlovacího spolku Jíloviště se na začátku ledna sešli k vyhodnocení loňského roku
a diskusi, zda a kam dále směrovat energii v rámci této dobrovolnické aktivity. Výsledkem
debaty je shoda na pokračování původního záměru Okrašlovacího spolku – tzn. podpora
všech aktivit, které kultivují a zpříjemňují život na Jílovišti. Je logické, že spolek ze své
podstaty nemůže v obci ohromit projekty zásadního rázu, nicméně ve spolupráci a v souladu
se záměry obecního zastupitelstva je připraven podporovat tradice v obci a drobnými
aktivitami přispívat k rozvoji Jíloviště.
Co konkrétně je tedy v plánu pro rok 2011?
 Realizace dalších dobročinných bazárků – standardně před Velikonocemi a
Vánocemi, za oba bazary bylo v loňském roce vybráno cca 5000,- Kč, částečně
použitých na nové osvětlení kapličky u vjezdu do obce.
 Pokračování sbírky na obnovu a rekonstrukci staré hasičské zbrojnice – nově
s pracovním názvem „Zvonička“ – ač byla sběrná kasička na obecním úřadě loni na
podzim vykradena, sbírka stále pokračuje, aktuálně je na účtu shromážděna částka

6 733,14 Kč ke dni 31. 1. 2011. Přispívat můžete i nadále na účet číslo:
2900065378/2010 (FIO, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA).
 Žádost o granty - v souvislosti s aktuálně otevřenými výzvami „Program obnovy
venkova“, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj, bude připravena grantová
žádost na rekonstrukci Zvoničky a zároveň vybavení dětského hřiště – zpracování
žádosti si vzala na starosti místostarostka, paní Libuše Fatková.
 Ve spolupráci s hasiči Jíloviště uspořádání jarního a podzimního bazaru dětského
oblečení a sportovních potřeb s odvozem nepotřebných věcí na charitu.

Další dohodou ze schůzky spolku je předání výtvarných pomůcek a předmětů, které mělo k
dispozici Klubíčko, mladým hasičům k užívání v jejich klubovně.
Příští setkání členů spolku je plánováno na 23. 2. 2011, budeme rádi za případné další
náměty na aktivity nebo účast dalších dobrovolníků.
O konkrétních akcích budeme vždy v předstihu informovat, pravidelně bychom chtěli i
nadále informovat o okrašlování na stránkách Zvonice.
Za Okrašlovací spolek Gabriela Tamchynová

TJ JÍLOVIŠTĚ
Rozpis utkání skupiny „A“
14. kolo 26. 3. 15:00 Měchenice - Jíloviště A
15. kolo 2. 4. 16:30 Jíloviště A - Čisovice
16. kolo 9. 4. 16:30 Libčice - Jíloviště A
17. kolo 16. 4. 17:00 Jíloviště A – Hostivice
18. kolo 23. 4. 17:00 Černošice - Jíloviště A
19. kolo 30. 4. 17:00 Choteč - Jíloviště A
20. kolo 7. 5. 17:00 Jíloviště A - Jílové B
21. kolo 14. 5. 17:00 Úhonice - Jíloviště A
22. kolo 21. 5. 17:00 Jíloviště A – Zvole
23. kolo 28. 5. 17:00 Jinočany - Jíloviště A
24. kolo 4. 6. 17:00 Jíloviště A – Průhonice
25. kolo 11. 6. 17:00 Rudná - Jíloviště A
26. kolo 18. 6. 17:00 Jíloviště A –Horoměřice

Rozpis utkání skupiny „B“
14. kolo 27. 3. 15:00 Kazín B - Jíloviště
15. kolo 3. 4. 16:30 Jíloviště B - Nučice
16. kolo 10. 4. 16:30 Měchenice B - Jíloviště B
17. kolo 17. 4. 17:00 Jíloviště B - Čislovice B
18. kolo 24. 4. 17:00 Černošice B - Jíloviště B
19. kolo 1. 5. 17:00 Klínec - Jíloviště B
20. kolo 8. 5. 17:00 Jíloviště B - Kytín
21. kolo 14. 5. 17:00 Třebotov - Jíloviště B
22. kolo 22. 5. 17:00 Jíloviště B - Všenory B
23. kolo 28. 5. 14:00 Štěchovice C - Jíloviště B
Pikovice
24. kolo 5. 6. 17:00 Jíloviště B - Dobříč B
25. kolo 11. 6. 17:00 Vonoklasy B - Jíloviště B
26. kolo 19. 6. 17:00 Jíloviště B - Choteč B

HASIČI
Z činnosti zásahové jednotky
 7. 12. 2010 v podvečerních hodinách pomohli členové zásahové jednotky při sněhové
kalamitě v obci a odklidili sníh u autobusových čekáren
 O víkendu 14. – 16. 1. 2011 se chlapci střídali ve třech čtyřčlenných skupinách
v časových intervalech, při nepřetržité asistenci trvající 42 hodin na čerpání vody
v ohrožených lokalitách obce Lety, kde byla vyhlášena povodňová pohotovost,
hodnocená stupněm 3 – stav ohrožení. Poděkování a uznání si zaslouží: M. Petřík st.,
Z. Čámský, J. Hudeček, P. Matys, R. Moureček, K. Neuman, J. Nový, J. Obermajer.,
M. Petřík ml., Michal Petřík, K. Špaček, T. Trkovský, M. Zima.
 V úterý 18. 1. 2011 byli naši členové požádáni o pomoc při čerpání laguny u chat a
rodinných domů v Černošicích. S čerpadly odjeli: M. Petřík st., J. Hudeček,
R. Moureček a Michal Petřík.
 21. 1. 2011 vyjel M. Petřík st., Z. Čámský, T. Trkovský a M. Zima k požáru chaty
v osadě Montana v Mokropsech.
 Průběžně se každý víkend účastní VVH v okolních sborech

Vánoční strom
jsme rozsvítili v sobotu 18. 12. 2010, po maňáskové pohádce „Jak pejsek a kočička myli
podlahu“ (maňásky vodili: N. Tymichová, M. a S. Černých). V krátkém programu zahrála
Hanka Černá na flétnu vánoční koledy, zapojily se i přítomné děti a na závěr doprovodil
Milan Černý naše zpívané koledy hrou na kytaru. Děti byly nedočkavé na prskavky a
rozsvícený strom byl nádherný. Děkujeme M. Petříkovi ml., který si údržbu žárovek bere již
několikátý rok na starost.
Těšíme se na letošní. Nápady už se „rojí“.

Stolní tenis – vánoční turnaje
Loňský tradiční vánoční turnaj pro dospělé, ke kterému zvali zájemce naši hasiči, byl pořádán
v zimní zahradě hotelu Cinema Palace v neděli 26. 12. 2010 a podle zachovaných záznamů
byl jubilejním – desátým.
Poprvé se však sešlo z iniciativy starosty SDH Jíloviště M. Petříka v hostinci Pod lesem, u
Říhů, asi 30 hráčů již 26. 12. 2000. Z finálového utkání Pavel Šmíd – Tonda Krištůfek:
„Se ve strhujícím zápase stal vítězem Tonda“ (citát ze Zvonice 2/2001, autor R. Moureček).
Pavel se o rok později stal prvním držitelem putovního poháru pro vítěze, kterým byl později
vícekrát. Turnaj v roce 2001 byl označen jako první a tak považujme ten z roku 2000 za
„nultý“
Určitě tehdy nikdo nepřemýšlel o tom, že zájem pořadatelů i hráčů vydrží celých 10 let a
vznikne tak příjemná vánoční tradice, s příležitostí setkávání občanů Jíloviště, v posledních
letech i přátel „přespolních“. Z hostince Pod lesem se turnaj přestěhoval do restaurace
U Hastrmana, po jejím uzavření se místo pořádání posunulo ještě kousek k Hájensku do
hotelu Cinema Palace.
Průměrná účast v jednotlivých letech byla kolem 20 hráčů. Řídce byly zastoupeny i ženy.
V roce 2010 se zúčastnily čtyři a je to výzva pro ostatní. Mohlo by dojít i k rozdělení na
kategorie muži – ženy ? !
Poděkování za organizaci posledního turnaje patří R. Mourečkovi, Petru Šmídovi a J. Vorlovi.
První místo získal a putovní pohár si opět odvezl Roman Pátek z Velké Chuchle, druhý byl
Milan Svoboda z Jíloviště a třetí se umístil Jaroslav Lorenc.
Přejeme si zachování energie, zájmu hráčů i výše startovného (od začátku je 50,- Kč), aby
tato hezká tradice dále pokračovala.
Stejnou dobu trvání má i dětský turnaj, který hasiči připravují v hasičské zbrojnici. Prvním
vítězem mezi 11 účastníky byl v roce 2000 Zdeněk Trkovský, druhé místo obsadil Kamil Černý
a třetí Petr Dostálek. (To nám ty děti vyrostly!)
V tom posledním turnaji ve středu 29. 12. 2010 si zahráli čtyři chlapci a umístili se v tomto
pořadí.: D. Pařízek, F. Kratochvíl., M. Černý a L. Candra. Medaili dostali všichni. Lukášek
„startoval“ za mladší kategorii.
Z dospělých dohlíželi jako rozhodčí R. Moureček, Michal Petřík a D. Pospíšilová.

Předsilvestrovský ohňostroj a rozlučka s rokem – 30. 12. 2010
Ohňostrojová podívaná v závěru roku 2010 byla mimořádně vydařená. Zimní náladu
umocnily závěje sněhu, který tolik potrápil svým množstvím nás všechny v souvislosti s jeho
odklízením u domků a vjezdů, ale i na veřejných komunikacích a chodnících. (Zasněžené

Jíloviště se však tak krásně a čistě „bělelo“). Jasná obloha byla ideálním pozadím pro
nádherné gejzíry světel, které za zvuků hudby vybuchovaly nad hlavami přítomných, mezi
kterými bylo hodně diváků ze sousedních obcí.
Na rozlučce, ke které hasiči zvali všechny své příznivce, se grilovala vepřová kýta a byla
příležitost „sousedsky“ si popovídat.

Výroční valná hromada SDH Jíloviště - 15. ledna 2011
se konala v hotelu Cinema Palace, kam se vešlo téměř 90 účastníků. Pokud by nebyl vyhlášen
krizový povodňový stav na řece Berounce, byl by počet ještě větší. Pohotovost měli hasiči v
Mokropsech, Letech i Lipencích. Také chlapci z naší zásahové jednotky se podíleli na
záchranných pracích, jak je uvedeno jinde.
VVH řídil starosta sboru M. Petřík st. Zprávu z činnosti mladých hasičů přečetla S. Černá a
N. Tymichová. Se zprávou o činnosti sboru seznámil přítomné R. Moureček. Vy, čtenáři
Zvonice, se o ní dozvídáte průběžně během celého roku.
SDH Jíloviště má v současné době 102 členy. Z toho 26 mladých hasičů do 18 let.
Ve zprávě hospodáře sboru, V. Pospíšilové, zaznělo poděkování všem za výsledky
hospodaření. Rozpočet pro letošní rok je vyrovnaný a v příjmech sbor spoléhá hlavně na
příjem fin. prostředků za sběr železného šrotu, kde pomáhají i naši občané. Děkujeme!
Z připravovaných akcí - zimní pobyt na horách
 Branný závod Karla Košaře ve spolupráci s SDH Lipence
 již 3. ročník soutěže v požárním sportu O Putovní pohár SDH Jíloviště
 zapojení družstev mužů, dětí a žen do soutěží v požárním sportu
 rozsvícení vánočního stromu
 turnaje ve stolním tenise

V diskuzi zazněla slova uznání: „SDH Jíloviště patří mezi nejsilnější na okrese Praha – západ“
(zástupce OSH ČMS okresu Praha – západ, Vratislav Horák), poděkování za práci s dětmi i
politování nad tím, že se nepodařilo zapojit do soutěží v požárním sportu jílovišťské ženy (J.
Wohlmut, velitel 7. okrsku). Úspěchy SDH Jíloviště se promítají do činnosti a výsledků okrsku i
celého sdružení okresu Praha – západ“, (Š. Moravčík, starosta 7. okrsku). Vážíme si uznání i
příslibu spolupráce starosty naší obce Ing. K. Dostálka, který zmínil ve svém příspěvku
vydařený zájezd na Moravu a „zmoklé“ posvícení.
O slavnostní atmosféru se zasloužilo i prostředí hotelu Cinema Palace. To jsme nikdo netušil,
že 31. ledna 2011 ukončí současný provozovatel, pan Sirotek, jeho provoz z důvodu
neprodloužení smlouvy s majitelem.
Z těchto důvodů musel být zrušen i plánovaný hasičský bál.
Škoda, gulášek chutnal a těšili jsme se na další akce v hotelu Cinema Palace.
Na jaro připravujeme sběr železného šrotu!
Srdečně zveme na připravované akce a těšíme se na vaši účast i spolupráci.

Blahopřání
V prvních dnech měsíce ledna oslavil své životní jubileum dlouholetý
člen našeho sboru Jirka Šicha.
V devadesátých letech byl velitelem sboru. K hasičině přivedl svoje dvě
dcery i manželku a dnes běhá s proudnicí už i jeho vnučka Anetka.
Děkujeme za podíl práce, který vložil do činnosti sboru a přejeme
hlavně zdraví a hodně energie do dalších let. Ať se daří ! ! !
Za SDH Jíloviště Fatková

TURISTICKÝ ODDÍL
Letní tábor
turistického
oddílu se blíží
Jak se již stalo
tradicí, i letos
se mohou
malí turisté i
jejich
dospělácká
podpora těšit
na letní tábor.

Pro rok 2011 jsme vybrali krásnou oblast Českého Švýcarska v severních Čechách. Tato oblast
je turisticky oblíbenou díky přírodním zajímavostem i historickým a jiným památkám. Mezi
přírodní lákadla této krásné krajiny patří bezesporu hlavně Pravčická brána – největší
přírodní kamenný most u nás. V oblasti se též nachází mnoho hradů, zámků i technických
památek, takže o zajímavé naučné cíle výletů nebude nouze.
Nedílnou součástí tábora je i celotáborová hra. Letos se ponese v duchu návratu do
Středozemě, tedy příběhu Pána prstenů, známé knihy i filmu. Hra se bude jmenovat
Po stopách Froda Pytlíka. Měli byste proto už během jara popřemýšlet, co si vezmete s
sebou, abyste vystihli atmosféru společenstva prstenu na cestě s kouzelným prstenem.
Marie Kuželková

Turistický tábor 9. 7. 2011 – 16. 7. 2011
Místo: Nové Hrady – Novohradské hory
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: 20. 6. 2011
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 9. 7. autobusem

návrat 16. 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

fotografie z tábora budou po skončení na adrese: http://sportovci.jiloviste.cz/

kontaktní telefony:

Jan Vorel
777 093 088

Jaruška Šmídová
777 155 353

ZE STARÉ ZVONICE
Co se událo v Jílovišti před 10 – 20 lety?
Vážení čtenáři Zvonice,
byla jsem vyzvána mediální komisí k výběru zajímavých a důležitých událostí, které byly
zaznamenané v dřívějších Zvonicích.
Námětů je opravdu hodně. Pro první vydání jsem si připravila takové „opomenuté“ výročí,
kterému ani v aktuální době nebyla ze strany občanů věnována velká pozornost, jakou by si
událost zasloužila.
Slavnostní představení obecního znaku a praporu se uskutečnilo 29. 12. 1999 v hasičské
zbrojnici v Jílovišti s malým zájmem obyvatel Jíloviště.
Vyšívaná slavnostní vlajka od firmy VELEBNÝ&FAM a znak obce visí v kanceláři starosty obce
a venkovní vlajka již musela být dvakrát vyměněna. Vlaje na budově OÚ již 10 let.
Připomeňme si ikonografii znaku a praporu. Pro mnohé čtenáře bude možná seznámením
prvním.
Znak obce Jíloviště má následující podobu. V zeleném štítě má stříbrný kůl, ve kterém stojí
přirozená hořící otep dřeva, převázaná zlatým provazem.
Zelené pole štítu je inspirováno lesním bohatstvím okolí obce.
Barva stříbrného kůlu má blízko k pojmu historické veřejné cesty, u které obec vznikla.
Vertikální směřování kůlu se ztotožňuje s představou cesty stoupající do vrchu.
V pojmenování heraldické figury „kůl“ je obsažen také pojem „jistba“, který je i výrazem pro
pilíř. Stříbrná tinktura má vztah i k další figuře, kterou je otep dříví. Figura otepi nachází
oporu v ikonografii sv. Václava, kterému byl zasvěcen farní kostel v Jílovišti. Podle legendy
sbíral sv. Václav se svým druhem Podivenem klestí, které pak svázal do otýpek a rozdával je
vdovám a sirotkům. Otepí je tak poukázáno na počátky dějin obce. Dřevo v otýpce bylo
určeno k topení, ale plameny z ní šlehající ukazují ještě k faktu, že atributem sv. Václava byla
černá, tzv. přemyslovská orlice, které z těla šlehají plameny. Orlice ležela ve stříbrném štítu,
proto byla shodná tinktura použita i pro obarvení kůlu.
Otep ve znaku obce Jíloviště je v duchu svatováclavské hagiografie také symbolem lidského
soucítění, obětavosti ve prospěch druhých a sousedské pomoci.
Prapor obce Jíloviště je tvořen vodorovnými pruhy v barvách opakujících tinktury znaku.
Zelené pruhy jsou totožné se zeleným štítem, bílé pruhy jsou inspirovány stříbrným kůlem a
červený pruh je odvozen od červených plamenů hořící otepi.
Nejsou tyto symboly nadčasové? Zachovejme si zelené lesy v okolí a mějme ve svém životě
na mysli odkaz dřevěné otepi ve znaku.
Přiložená fotografie dokumentuje opravdu slavnostní akt udělení znaku a praporu obce ze
dne 6. 12. 1999, který proběhl v budově Poslanecké sněmovny. Z naší obce byl přítomen
starosta obce Ing. K. Dostálek a pan T. Patera. Z rukou, tehdy předsedy Poslanecké
sněmovny, dnes prezidenta republiky, pana Václava Klause, převzali dokument o udělení
znaku a praporu naší obci.
(podle Zvonice 12/1999 a 1/2000 – Fatková)

NÁZORY NAŠICH OBČANŮ
 Nový územní plán Jíloviště
Pečlivě jsme si přečetli a prohlédli článek od pana Sporera a mapu návrhu řešení změny
územního plánu – jen pevně doufám, že územní plán ještě není schválen, protože změny po
schválení se dělají mnohem hůř, než změny během jeho tvorby. Vím, že se vše neustále
rozvíjí a mění a upravuje – jen mi není úplně jasné, proč se často věci mění k horšímu.
Opravdu si myslím, že naše obec je víc než dost zatížená rychlostní silnicí, která přes naši
obec prochází.
Protože všichni v naší obci bydlíme na hranici rychlostní silnice, kde začíná povinnost mít
dálniční známku, myslím, že zde není příliš mnoho lidí, kteří tuto známku nemají. A pokud ji
nemají, nepotřebovali ji dodnes a nebudou si ji kupovat i nadále – bez ohledu na to, jestli
bude kolem Jíloviště vybudovaná další silnice jako obchvat.
Že se někdy časem vybuduje další silnice na Baně, to se dřív či později dalo očekávat bez
ohledu na to, že to považuji na příštích X let za naprosto zbytečné. Provoz zdaleka není
takový, aby bylo toto řešení zapotřebí, v kapacitě R 4 je dostatečná rezerva k dispozici, silnice
se zahlcuje až dole u Vltavy a tomu vybudování další silnice nezabrání. Muselo by se porazit

mnoho stromů – ale řekněme, že to není ten nejhorší problém, i když by to byla škoda a bylo
by to naprosto zbytečné. Naprosto.
Obchvat kolem Jíloviště naopak vadí a problém to je. K čemu obchvat potřebujeme? Tedy
jako obec? K tomu, aby po rychlostní silnici jezdila auta rychlostí 130 km za hodinu? Nebo k
tomu, aby se bydlení na Zvonici a U Cihelny ještě podstatně zhoršilo? Protože k ničemu
jinému nebude. Lidem z obce nový obchvat nepomůže, proč by si zajížděli až do polí směrem
k Bučině, když mohou projet obcí? Lidem projíždějícím od Prahy, kteří nemají dálniční
známku? Těm stačí přijet po nové silnici z Baní a objet obec po nynější R4, k tomu by stačil
nájezd a sjezd. Přečetla jsem si v novinách, že obchvat kolem Mladé Boleslavi a další
podobné budou zpoplatněny. Ale to evidentně jsme ve vývoji někde pozadu, protože u
západoevropských měst, a to velkých i malých, velmi často nejsou ani pravé dálniční
obchvaty zpoplatněné vůbec, aby je mohli místní lidé využívat bez poplatku. A my tu dálnici
nemáme, jen rychlostní silnici. A co hluk pro ostatní obyvatele, kteří nebudou mít novou
silnici u zahrady? Ten zvýšený z vyšší rychlosti na R4 jim ublíží úplně stejně jako nám. Protože
bych si dovolila odhadnout, že nové investice a zvýšení ochranných stěn a valů kolem R 4 se
nedožiju, a to doufám, že mám před sebou ještě mnoho let. Kde by se na to vzaly peníze,
když i při stavbě dnešních stěn se opravdu škudlilo? Stačí se podívat na protihlukovou
„stěnu“ u našeho domu u Cihelny proti okálům. Ale slíbit nové stěny je samozřejmě možné,
papír toho snese hodně.
Dalším bodem, kterému moc nerozumím, jsou plochy N8 a R1, kde se mají v budoucnu pole
zastavět průmyslovou zónou, ať už si pod tím představíme cokoliv. Proč? Aby měla obec větší
příjmy? To snad ne. Díky svému povolání hovořím s mnoha lidmi z nejrůznějších míst v
Evropě, ale ještě jsem se nesetkala s nikým, komu by se ty příšerné haly kolem silnic a dálnic
líbily. A když k tomu dodávám, že máme rozumný obecní úřad a my u nás v obci haly
nemáme, KAŽDÝ chválí, že se už jen zřídka najde někdo, kdo má hlavu na svém místě a nevidí
v první řadě peníze. Že by se u nás něco změnilo? Proč?
Spojení naší obce s lesy – já vím, dá se říci, že se vybudují podchody nebo lávky, v horším
případě přechody, ale proč? Vždyť to vůbec není zapotřebí.
Nemám nic proti stavbě silnice z Baní k Motorestu v Jílovišti, ale jsem rozhodně proti stavbě
absolutně zbytečného a ničemu nepomáhajícího obchvatu kolem Jíloviště.
V ostatním plně souhlasím s panem Sporerem, jen u cyklistické stezky bych se přikláněla k
jejímu vybudování. Kdo chce jet lesem, může i dnes. A kdo chce jet po asfaltu, nemusel by se
motat mezi auty.
Jana Kopecká, U Cihelny 46, Jíloviště

Své názory můžete také vyjádřit na internetových stránkách naší obce v rubrice diskuse.
Jsou zde pro vás připravena aktuální témata. www.jiloviste.cz

CO SE U NÁS ŠUŠKÁ
 O problému vlastnictví kalových čerpadel tlakové kanalizace v lokalitě Na Hájensku
Z důvodu, že obec asi čeká další soudní jednání, rád bych vás seznámil s problémem
vlastnictví kalových čerpadel tlakové kanalizace v lokalitě Na Hájensku. Jenom pro upřesnění
bych chronologicky uvedl, jak výstavba tlakové kanalizace a domovních kanalizačních a
vodovodních přípojek v lokalitě Na Hájensku probíhala. Jednalo se o investiční akci „Výstavba
tlakové kanalizace a vodovodu v obci Jíloviště, lokalita Hájensko“.
Veřejná část se začala realizovat podle Smlouvy o dílo se zhotovitelem - společností VHS
Benešov s.r.o. Zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení v prosinci roku 1999
a realizace byla ukončena v březnu roku 2000. Termín výstavby tlakových stanic (domovní
čerpací jímka, kalové tlakové čerpadlo, domovní kanalizační přípojka ústící do domovní
čerpací jímky a vycházející z ní k hranici pozemku jejího vlastníka) byl od března do září roku
2000.
Obec Jíloviště byla objednatelem a investorem této investiční akce, která byla financována
obcí Jíloviště z vlastních zdrojů. Nebyla na ni získána žádná dotace.
Výkon technického dozoru investora na veřejnou část prováděl na základě Mandantní
smlouvy pan Ing. Miroslav Tajč.
Výkon technického dozoru při výstavbě tlakových stanic si zajišťoval sám vlastník pozemku,
na kterém byla tato tlaková stanice vybudována.
Kolaudace veřejné části proběhla 13. 10. 2000.
Jíloviště bylo druhou obcí na okrese Praha–západ po obci Chýnice, ve které se tato tlaková
kanalizace realizovala, a tedy nikdo s ní neměl velké zkušenosti. Jejím velkým problémem
bylo, že stavebník výstavby tlakové stanice musel počítat s finančními náklady ve výši cca
40.000,- Kč plus stálé náklady za spotřebovanou elektřinu na provoz kalového čerpadla.
Naproti tomu u výstavby gravitační domovní kanalizační přípojky jsou finanční náklady
přibližně poloviční. Jako určitou kompenzaci za tento nepoměr se zastupitelstvo obce
rozhodlo, že plastovou domovní jímku, kalové čerpadlo a elektrický rozvaděč stavebníkům
uhradí obec, budou ale v majetku stavebníka. Výstavba tlakových stanic probíhala tak, že
jejich zhotovitel, kterým ve většině případů byla společnost VHS Benešov s.r.o., veškeré
práce a použitý materiál při jejich výstavbě uvedl u každého stavebníka v Montážním a
úkolovém listu. Ten také každý stavebník podepsal a tím potvrdil, že se všemi položkami
souhlasí a že použitý materiál a zařízení jsou jeho vlastnictvím.
Karel Dostálek

INZERCE

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 31.03.2011
Tiskne: Casus Direct Mail a.s. - tiskové a mailingové služby, správce Vrtbovské zahrady na Malé
Straně, www.casus.cz, 272 088 350

