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Mažoretky na letošním posvícení

Z radnice
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010 - 2014
Vážení spoluobčané,
čtyři roky utekly jako voda a před námi jsou opět komunální volby pro období 2010 – 2014,
které se konají ve dnech 15. a 16. října 2010. Končící zastupitelstvo obce se sejde ještě naposledy
13. října, tedy těsně před volbami, a proto už mohu bilancovat práci zastupitelstva obce za období
2006 až 2010.
• V říjnu tohoto roku se připojí na novou větev tlakové kanalizace v ulici Pražská
rodinné domy č.p. 2, 3 a 54
• Na základě jednání s Telefónicou O2 došlo k redukci počtu telekomunikačního
vedení na sloupech v ulici Pražská
• Obec získala dotace na výměnu vodovodního řadu od lokality Jeptiška k podchodu
na Trnovou, která byla realizována v roce 2008, a v tomto roce na připojení nového
vrtu JL5, který se nachází v lokalitě Jeptiška, do vodovodního systému obce. Dále
byla získána dotace na opravu kolumbária, hřbitovní zdi a na autobusové zastávky.
Obec získala v tomto roce také dotaci ve výši 704 tis. Kč na vyhotovení nového
územního plánu z Integrovaného operačního programu (IOP)
• Obec se stala členem sdružení SMSČR - Sdružení místních samospráv a hnutí
Starostové a nezávislí
• Úpravna vody byla zmodernizována a v současné době dochází k výměně čerpadel,
která dodávají vodu výtlačným řadem do vodojemu
• Obec v roce 2007 našla v lokalitě Jeptiška nový zdroj vody - vrtanou studnu JL5,
která má vydatnost 3 l/s. a během měsíce října bude připojena do vodovodního
systému obce
• V roce 2009 začala nová jednání obcí Jíloviště, Všenory, Černolice, Řitka, Líšnice,
Mníšek pod Brdy, Nová Ves pod Pleší, Zahořany a Čísovice ve věci „Přivaděče vody
z Baní“. Byla již vyhotovena projektová dokumentace tohoto přivaděče pro územní
řízení a čeká se na její schválení. Termín realizace této investiční akce by měl být do
konce roku 2012
• V důsledku hospodářské krize v roce 2009 došlo k tomu, že finanční prostředky
určené na výstavbu odbočovacího pruhu pod mostem na Všenory ŘSD přesunulo na
jinou investiční akci a to i přesto, že na jejího zhotovitele bylo již vyhlášeno výběrové
řízení
• V roce 2008 byl realizován chodník ve Všenorské ulici od vyústění ulice Na
Hájensku k chodníku před Hotelem Cinema Palace. Na realizaci části rekonstrukce
v ulici Pražská od OÚ k zastávce Na Trnovou obec díky krajským volbám a následné
změně hejtmana a zastupitelstva Krajského úřadu Středočeského kraje dotaci
nedostala
• Na zasedání ZO Jíloviště č. 2/2006 bylo schváleno usnesením č. 2c/2/2006 pořízení
nového územního plánu obce Jíloviště. Jeho zhotovitel byl schválen ZO Jíloviště
až dne 20. 1. 2010 a to z důvodu problémů při zpracování "Územně analytických
podkladů" a opakování výběrového řízení. Zhotovitelem se stala firma ARCHIS,
Doc. Ing. Arch. Ivan Horký DrSc., která při výběrovém řízení nabídla nejnižší
nabídkovou cenu ve výši 792 tis. Kč. Obec Jíloviště požádala v tomto roce na jeho
pořízení z Integrovaného operačního programu (IOP) a obdržela ji ve výši 704
tis. Kč. Schválený „Návrh zadání územního plánu Jíloviště" respektuje požadavek
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zastupitelstva obce nezastavovat lokalitu Michov, Bučina a Na Močidlech. Při
vypracování tohoto "Návrhu územního plánu" došlo ze strany Krajského úřadu
Středočeského kraje k protichůdným požadavkům na vypracování SEA k doprovodné
komunikaci z Baní k Motorestu Jíloviště a díky tomu zhotovitel „Návrh územního
plánu Jíloviště“ předloží ZO Jíloviště a dotčeným státním orgánům k dalšímu
projednání až 30. září. Dotčené státní orgány mají lhůtu se k němu vyjádřit do
tří měsíců, a proto předpokládaný termín schválení nového územního plánu
zastupitelstvem obce Jíloviště bude březen roku 2011
Dne 15. 5. 2008 vzniklo občanské sdružení „Okrašlovací spolek obce
Jíloviště“, ve kterém se do jeho aktivní činnosti zapojili někteří zastupitelé
obce
Protihlukové valy byly zkolaudovány 3. 9. 2009, ale ke snížení hladiny hluku u
většiny rodinných domů nedošlo. Investorem této investiční akce bylo ŘSD
Setkání seniorů se uskutečnilo, ale o pravidelné setkávání z řad důchodců nebyl
zájem a to hlavně z důvodu, že nebylo kde
Návštěva divadel se každoročně uskutečňovala pod patronací OÚ
Spolupráce mezi obcí a SDH Jíloviště byla velmi dobrá. Jejím výsledkem například
bylo konání „Posvícení“ v roce 2008 a 2010. Zásahová jednotka SDH si stále
udržuje vysokou úroveň, ale její činnost je zajišťována hlavně z rozpočtu obce a
v budoucích letech tomu nebude asi jinak. Obci se nepodařilo získávat více dotací na
pokrytí její činnosti, která je pro obec a hlavně její obyvatele velmi důležitá. SDH
Jíloviště a obec Jíloviště také pořádaly každoročně tradiční Předsilvestrovský
ohňostroj a Hasičský bál
Obec formou dotace finančně podporovala TJ Jíloviště a to hlavně činnost s mládeží
Obec také finančně podporovala formou dotace turistický oddíl při TJ Jíloviště
V obci byla v roce 2007 provedena analýza průjezdů aut ulicí Všenorská a ke
zvýšení bezpečnosti v této části obce přispěl v roce 2008 nově vybudovaný
chodník. Na OÚ byl letos uveden do provozu nový kamerový systém na
zajištění bezpečnosti OÚ a pošty
Dařilo se, aby Zvonice pravidelně vycházela, i když jednou za dva měsíce.
Obec koncem roku 2008 spustila velmi kvalitní nové webové stránky obce.
Obec je aktivně zapojena do Svazku obcí Mníšeckého regionu

Zdali to, co se povedlo, je málo nebo hodně, to se ukáže právě v nastávajících komunálních
volbách v počtu hlasů, které od Vás dostanou kandidující nynější zastupitelé. Krása demokracie je
mimo jiné právě v tom, že Vy, občané obce, máte v komunálních volbách možnost jednou za čtyři
roky svým hlasem zhodnotit jejich práci a dát svůj hlas těm, s kterými jste spokojeni. Můžete tak
svým hlasem ovlivnit dění v naší obci v následujících letech. Od prvních svobodných voleb, které
se konaly v roce 1990, si v letošních komunálních volbách budete moci vybírat z největšího počtu
kandidátů 36 ze čtyř sdružení, a proto při zvolení každého kandidáta bude rozhodovat každý Váš
hlas.
Do 13. září tohoto roku se uskutečnilo 37 zasedání zastupitelstva obce.
Všech se zúčastnili zastupitelé Ing. K. Dostálek, Ing. J. Vorel, 36 L. Fatková, 33 P. Šmíd,
32 M. Petřík, 26 L. Hastrmanová, 23 Mgr. I. Černý, 22 P. Brůna a JUDr. J. Nekola 17, z toho u 5
měl účast jenom na část zasedání. Průměrná doba trvání, jak řádných zasedání, tak i pracovních
schůzek, které se konaly vždy týden před řádným zasedáním, byla přibližně 2,5 hodiny, takže
zastupitel s maximální účastí věnoval práci zastupitelstva za čtyři roky funkčního období 185 hodin
a to asi nepotřebuje žádného komentáře.
Rád bych využil tohoto úvodníku v předvolební Zvonici a poděkoval všem zastupitelům za
práci, kterou věnovali činnosti zastupitelstva obce, za vytvoření bezkonfliktní atmosféry při řádných
zasedáních a pracovních schůzkách.

Děkuji zvláště některým zastupitelům. Paní L. Fatkové za zápisy ze zasedání zastupitelstva
obce a hlavně za její snahu poznávat a naučit se nové věci a za jistotu, kterou jsem měl, že když
jsme se na něčem domluvili, tak to platilo. Také musím poděkovat panu Ing. J. Vorlovi za práci
kolem věcných břemen na plyn, panu P. Brůnovi a panu Mgr. I. Černému za diskuse a konzultace a
panu M. Petříkovi za maximální účast a diskuse na pracovních schůzkách.
Také bych chtěl poděkovat za práce všeho druhu pro obec panu J. Velasovi, paní M. Sládkové
za vedení knihovny a za úklid na OÚ. Děkuji také panu J. Šťastnému, zaměstnanci VAK Beroun,
díky kterému se markantně zlepšil provoz na úpravně vody a ČOV. Panu Ing. V. Dlouhému za tisk
Zvonice, paní Renatě Repkové za její korekturu a panu Ing. arch. J. Doubkovi za vyčíslení
finančních nákladů přestavby multifunkčního domu č. p. 260.
Děkuji za práci na OÚ referentce, paní M. Šedivé, a účetní, paní D. Tvrdoňové. Ty mají velkou
zásluhu na bezchybném chodu OÚ, na množství služeb Vám nabízených, jako je například
ověřování, CzechPoint, datové schránky, ale i za vytvoření pohodové, přátelské atmosféry na OÚ,
kterou nám závidí obyvatelé okolních obcí.
A nakonec bych chtěl poděkovat Vám všem občanům obce Jíloviště, kteří jste se zúčastňovali
zasedání zastupitelstva obce. Bohužel Vás však nebylo mnoho. Proto bych chtěl zvláště poděkovat
paní E. Sedláčkové, jejich pravidelné návštěvnicí, a to i přes její zdravotní problémy.
Vážení spoluobčané, na závěr mého úvodníku si dovolím vyslovit přání. Přeji si a věřím, že
budete mít v komunálních volbách šťastnou ruku a zvolíte do zastupitelstva obce ty kandidáty,
kteří mají vizi, jak by měla naše obec vypadat, aby se nám v ní dobře žilo, kteří jsou také
schopni tuto svoji vizi prosazovat a naplňovat, jsou ochotni věnovat práci v zastupitelstvu svůj
volný čas a hlavně nekandidují z osobních důvodů, ale že chtějí obci pomoci!
Karel Dostálek

VOLEBNÍ PROGRAMY
Vážení spoluobčané,
volební programy jednotlivých sdružení si můžete přečíst jednak v této předvolební Zvonici,
ale také na webových stránkách www.jiloviste.cz,
Karel Dostálek

JAK BUDEME VOLIT
Volby do zastupitelstva obce a Senátu se v naší obci budou konat v pátek dne 15. října od 14,00
hod. do 22,00 hod. a v sobotu 16. října od 8,00 hod. do 14,00 hod. Případné 2. kolo senátních voleb
se uskuteční v pátek dne 22. října od 14,00 hod. do 22,00 hod. a v sobotu 23. října od 8,00 hod. do
14,00 hod
Voličem do zastupitelstva obce je:
1. státní občan České republiky, který
 alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let

je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu
2. státní občan státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní
úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních
smluv (v současné době pouze občané členských států Evropské unie)
 alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let

 je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu (má povolení k trvalému pobytu)

hlasovat může pouze za předpokladu, že požádal obecní úřad o zápis do dodatku ze
stálého seznamu voličů
Hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce však nemůže volič (překážky výkonu volebního práva) v těchto
případech :
 zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
 zbavení způsobilosti k právním úkonům

 zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
 služba vojáka z povolání v zahraničí
Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz !!!

Volební kampaň - § 30 odst. 3 zák. o volbách do ZO

 ve dnech voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v
objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

Zásady hlasování - § 33 zák. o volbách do ZO

 každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné
 voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební
místnosti
 volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky
•

občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky

•

jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu - viz vzory průkazů o povolení k trvalému

pobytu občanů EU str. 18-23

 po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo ve výpisu z jeho dodatku obdrží volič od
okrskové volební komise úřední obálku; na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící
nebo jinak označený hlasovací lístek jiný

 voliče (občana ČR), který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo
hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů a
umožní mu hlasování

 pokud ve dnech voleb volič předloží okrskové volební komisi potvrzení zastupitelského úřadu o

vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem (volič byl v minulosti vyškrtnut ze
stálého seznamu z důvodu zápisu tohoto voliče do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem
v zahraničí), okrsková volební komise jej zapíše do výpisu ze stálého seznamu voličů a k výpisu ze
stálého seznamu připojí potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem
 voliče (občana jiného členského státu Evropské unie), který není zapsán ve výpisu z dodatku stálého
seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše
do výpisu z dodatku stálého seznamu voličů a umožní mu hlasování

 neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování
umožněno

 v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani
člen okrskové volební komise

 volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát,
si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena
okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky

 volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Zásady hlasování ve volbách do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR

1. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství:
A. Volby do zastupitelstva obce

 volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky,
• občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky
• jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu
po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo dodatku stálého seznamu voličů
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku šedé barvy opatřenou
úředním razítkem.
B. Volby do Senátu
 volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky
• platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem nebo
• platným občanským průkazem
 neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno!

 po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku žluté barvy opatřenou úředním
razítkem
2. Po obdržení úřední obálky popř. úředních obálek, případně hlasovacích lístků, vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků
 pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu
hlasování umožněno
 v tomto prostoru volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek

A.

Volby do zastupitelstva obce
 volič vloží do šedé úřední obálky hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce; volič
může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího
lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud
by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas
neplatný
• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva
obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v
záhlaví hlasovacího lístku.
• Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze
označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud
má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty
a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno
označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech. Pokud by
byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je
stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
 po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové
volební komise
 volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před
okrskovou volební komisí do volební schránky.

Volby do Senátu
volič vloží do žluté úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta do Senátu, pro
kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje
Upozornění:
 Při společném konání voleb do Senátu a do zastupitelstva obce musí být hlasovací lístky
vloženy do barevně odlišených úředních obálek, jinak je hlasovací lístek NEPLATNÝ
 Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva obce se tisknou oboustranně a jsou opatřeny
otiskem razítka registračního úřadu
 Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního
(senátního) obvodu
3. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s
hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky
4. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné
5. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit
do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky
Karel Dostálek

PROČ JE V OBECNÍ VODĚ HODNĚ VZDUCHU
Asi dva poslední měsíce z obecního vodovodu teče voda, která je někdy úplně bílá. Není to
z důvodu přítomnosti velkého množství chlóru, ale jde o bublinky vzduchu, které během krátké
doby z vody vyprchají. Vzduch se do vodovodního systému obce pravděpodobně dostává
přisáváním do zásobního řadu ve vodojemu z důvodu jeho špatného technického stavu nebo díky
přisávání vzduchu čerpadel, která čerpají vodu výtlačným řadem z úpravny vody do vodojemu.
Jedním z kroků k odstranění zavzdušňování zásobního řadu je proto nutná jeho oprava. K tomu, aby
k ní mohlo dojít, je však zapotřebí tento vodojem odstavit z provozu. Jedinou možností, jak to
udělat bez přerušení dodávky vody, je využít pro zásobování obce vodou pouze výtlačného řadu.
K tomu je však zapotřebí použít na výtlačném řadu čerpadla s frekvenčním měničem, který je
schopen regulovat dodávané potřebné množství vody v závislosti na množství vody odebírané. Po
jeho zprovoznění dojde k odstávce vodojemu a jeho opravě.
Zjišťoval jsem, zda vzduch ve vodě může mít nějaký vliv na činnost ohřívačů vody. Byl jsem
ubezpečen techniky plynových i elektrických spotřebičů, že tomu tak není. Snad jedině v případě
průtokových ohřívačů s tlakovým spínačem by mohly bublinky vzduchu vypínat ohřívání a tím by
mohlo docházet ke kolísání teploty vody.
Osazení čerpadla s frekvenčním měničem by mělo proběhnout na začátku října.
P. S.
Osazení čerpadla s frekvenčním měničem proběhlo dne 21. 9. a bublinky vzduchu ve vodě jsou
pryč! Příčina zavzdušňování vody tedy byla ve starém výtlačném čerpadle, které nasávalo vzduch.
Karel Dostálek

VYKRADENÍ POKLADNIČKY NA OÚ
Dne 17. srpna ráno v 5,35 hod. byla vykradena pokladnička na OÚ, která sloužila na
shromažďování finančních příspěvků ve prospěch veřejné sbírky „Okrašlovacího spolku obce
Jíloviště“ na rekonstrukci a přestavbu staré hasičské zbrojnice na kapličku. Veřejná sbírka byla
vyhlášena dnem 1. 6. 2010. Výše finanční částky v pokladničce není známa, protože její otevření se
mělo provést na začátku měsíce října za přítomnosti dvou zástupců „Okrašlovacího spolku obce
Jíloviště“ a jednoho z OÚ.
Díky kamerovému systému, který je nainstalován na OÚ, byl zloděj identifikován.
Karel Dostálek

INVESTIČNÍ AKCE V OBCI BĚHEM MĚSÍCE ŘÍJNA
Začátkem měsíce října proběhne realizace investičních akcí „Jíloviště vodovod, rozšíření
prameniště Jeptiška“ a „Doplnění dešťové kanalizace v ulici Pražská v obci Jíloviště“. Finanční
náklady na první investiční akci jsou ve výši 3,07 mil. Kč a z části bude pokryta dotací ve výši 1,69
mil. Kč. Díky ní bude připojen nový vrt JL5, který se nachází v prameništi Jeptiška, do
vodovodního systému obce. Druhá investiční akce řeší likvidaci dešťových vod od OÚ Jíloviště
k autobusové zastávce na Prahu a její finanční náklady jsou ve výši 557 tis. Kč. Ve výběrovém
řízení byla za zhotovitele obou investičních akcí vybrána s nejlepšími nabídkami firma ZEPRIS,
s.r.o.
Předem se omlouváme, že při realizaci druhé investiční akce dojde v ulici Pražská k omezení
automobilového provozu a schůdnosti pro chodce.

VANDALISMUS V OBCI
Na přiložené fotografii je vidět, jak vypadala ráno dne 20. září autobusová zastávka v obci na
Strakonické rychlostní komunikaci směrem na Mníšek pod Brdy. Byla ohnuta značka OBEC
JÍLOVIŠTĚ a byl zdemolován koš na odpadky. Nad tímto vandalismem zůstává rozum stát!

Karel Dostálek

Okrašlovací spolek obce Jíloviště
SBÍRKA NA REKONSTRUKCI STARÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE NA
KAPLIČKU

Sbírku je možno podpořit
zasláním příspěvku na bankovní účet č. 2900065378/2010 (Fio, družstevní
záložna). Účet je zřízen pro tento účel po dobu konání sbírky.
Jan Vorel

OSVĚTLENÍ KAPLIČKY U VJEZDU DO OBCE
Možná jste si již ve večerních hodinách stačili všimnout osvětlené kapličky u vjezdu
do obce. Na osvětlení se shodli členové Okrašlovacího spolku Jíloviště, a proto financování
proběhlo z jejich zdrojů, které byly získány jednak ze dvou dobročinných bazárků pořádaných
Okrašlovacím spolkem, ale také soukromými dary. Kaplička byla osvětlena během prázdnin firmou
ELTODO, s.r.o., v celkové ceně 5 000,- Kč. Domníváme se, že i taková drobná okrašlovací akce
v obci zpříjemní a zlepší její vzhled. Zároveň nadále trvá vyhlášená veřejná sbírka
ve prospěch rekonstrukce původní hasičské zbrojnice uprostřed obce. Více informací na
www.jiloviste.cz.
Za Okrašlovací spolek Gabriela Tamchynová

Hasiči
I v letošním roce připravili hasiči naší obce Kandidátní listinu do komunálních voleb pro obecní
zastupitelstvo. Protože oslovili i občany, kteří nejsou členy SDH, má naše volební strana název:
Hasiči a občané Jíloviště.
Kandidáti: Miroslav Petřík st., Slavomír Baudyš, Radek Moureček, Ing. Václav Pařízek,
Ing. Oldřich Nový, Libuše Fatková, Martin Kovařík, Marie Adresová, Miroslav Petřík ml.
Z činnosti zásahové jednotky:
- 28. 8. 2010 jsme byli na oslavě 100 let trvání hasičů v Bojově
- 18. září 2010 se zúčastnili P. Šmíd, K. Špaček, J. Nový, Z. a T. Trkovský a bratři Petříkovi soutěže
hasičských družstev mužů a žen v požárním sportu, který pořádal Sbor dobrovolných hasičů
v Klínci. Z devíti zúčastněných sborů se naši chlapci umístili jako čtvrtí. Škoda, že se nedaří zapojit
do soutěží družstvo žen. Do Klínce přijela jen dvě družstva hasiček a tak by třetí místo bylo,
v nejhorším případě, jisté.
- 11. září 2010 vyjela Tatra našeho sboru s malou delegací na Záchranářský den do Dobřichovic.
- průběžně se pracuje na dokončení druhého cisternového vozu a přípravách pro stavbu přístřešku
pod HZ
- velký díl práce patřil přípravám letošního Posvícení na návsi
Z činnosti kolektivu mladých hasičů:
- 11. 9. 2010 jsme připravili kratičké kulturní pásmo na vítání občánků a prvňáků v naší obci
- 2. října 2010 jedeme do ZOO. Chceme přispět malou finanční částkou, kterou jsme získali za sběr
starého papíru, na chov některého zvířátka. Minule to byly gorily.
- 16. října 2010 se zúčastníme I. kola hry pro děti a mládež PLAMEN. Bude to branný závod
pětičlenných hlídek, který připravili pořadatelé ve Lhotě u Břežan. Již jsme tam byli minulý rok a
líbilo se nám tam. Připravuje se družstvo starších i mladších hasičů.

GRATULACE
„Kdo kulaté jubileum na podzim teď v říjnu má ?
Naše milá - „bejby“ Součková !
Za všechno, co pro nás dělá, d ě k u j e m e,
hodně energie a stálé zdraví jí upřímně přejeme !!!“
Malí, odrostlí i velcí hasiči z Jíloviště.
Za SDH Jíloviště L. Fatková

Povodně 2010 a pomoc zásahové jednotky obce Jíloviště
V sobotu 7. srpna 2010 postihly silné bouřky a přívalové deště severní část Čech, kde způsobily
rychlé vzestupy hladin vodních toků. Nejvíce postiženou oblastí byl Liberecký kraj. Zde bylo ze
zhruba 50 evakuovaných obcí dopraveno do bezpečí 1800 osob, nemalé množství za pomoci
vrtulníků armády a letecké záchranné služby. Bohužel i tak došlo ke ztrátám na lidských životech a
škody na majetku přesáhly 5,5 miliardy korun. Členové zásahové jednotky obce Jíloviště se
zúčastnili likvidace povodní v Hrádku nad Nisou, Heřmanicích a Raspenavě . Naše práce spočívala
v čištění sklepů a odsávání naplaveného bahna a vody ze zaplavených prostor. Dále členové
rozebírali a rozřezávali podlahy a stropy zatopených domů, odčerpávali vodu ze studní, ale
prováděli i netypické zásahy. Sem patřilo například vození kamenů k základům domu, který musel
být rychle dobetonován, neboť hrozilo jeho zřícení. Jednotka také speciální technikou pomohla
starším manželům s narovnáním a výstavbou plotu, bohužel rabování již také patří k povodním.

Zásahová jednotka byla složena ze šesti členů: Michal Petřík, Karel Špaček, Honza Koďous,
Honza Balcárek, Radek Moureček. Šestým členem byla naše spolehlivá Avie - Libuška. Avie byla
před dálkovým výjezdem mírně upravena, těžké čerpadlo PS 12 bylo vyměněno za čerpadlo Honda
a plovoucí čerpadlo Frogina. Místo PS 12 bylo využito k umístění spacáků, jídla a pití, snažili jsme
se být soběstačnou jednotkou a nezatěžovat již tak těžce zkoušenou samosprávu a krizové štáby.
Samozřejmostí ve výbavě byla motorová pila a speciální mechanický zvedák. Někomu se může zdát
5 členů málo. Nám se potvrdilo, že tento počet je ideální na delší zásah vozidla bez zabezpečení
základny. Udělali jsme množství potřebné práce, kterou jsme rádi pomohli nesmírně vděčným
lidem. Zároveň nám tato práce dala mnohé zkušenosti, které nám nedají žádná cvičení, školení a
příručky, zde nás školila samotná realita. Místo popisu míst pomoci a zásahů přidávám několik
fotografií. Tyto obrázky přiblíží jistě čtenáři více situaci v této oblasti.
Radek Moureček

Posvícení na návsi
Již třetí rok nebyla o posvícení v naší obci pochůzka s muzikanty, jak to kdysi bývalo. Tóny
známých písniček se však nesly vesnicí od hasičské zbrojnice, kde se naši občané měli možnost
společně setkat, popovídat si, prostě si pohodově užít sousedského společenství.
Počasí moc nepřálo, museli se otevřít deštníky nebo dokonce hledat úkryt před deštěm v hasičské
zbrojnici. Přesto byly tváře přítomných usměvavé a ti „skalní“ příznivci dobré muziky vydrželi
s pořadateli celý den. V neděli i v pondělí se ukázalo, že počasí mohlo být ještě horší. Babí léto je
už asi opravdu pryč a začíná sychravý podzim.
Účinkující, a hlavně moderátor pan František Sysel, však v nás dokázali hřejivou pohodu vykouzlit
a i oni se snad cítili u nás na Jílovišti dobře.
Kolem 11:00 začala své vystoupení skupina Rangers Band. Vznikla sice až v roce 2005, ale její
tvorba mapuje muziku známých Plavců, kteří založili westernovou kapelu již v roce 1964. Bavili se
pamětníci i naše mládež.
Dalším hostem byla cimbálová muzika Jožky Šmukaře. Nezapomenutelný zážitek pro ty, kteří mají
rádi krásné lidové moravské i české písničky.
Program uzavřela dechová hudba Chodovarka z Chodové Plané, městečka blízko Mariánských
Lázní, kde má svou dlouholetou tradici pivo a pivní lázně. A tak původně – Chodovanka - změnila
své jméno podle místního pivovaru Chodovar na Chodovarka a slaví letos své 35. narozeniny.
Její kapelnice Věra Kestřánková uváděla jednotlivé skladby příhodným slovem a vyzývala
přítomné ke zpěvu.
Zpestřením bylo vystoupení Pražských mažoretek, které si k nám na posvícení „odskočily“ ze
sousední Zbraslavi, kde byl mezinárodní festival dechových orchestrů Vejvodova Zbraslav.
Organizátoři se scházeli dlouho před termínem posvícení a to se vyplatilo. Díky za výběr
účinkujících.
Příchod k podiu zdobila auta Servisu pana Srby a nechyběly ani atrakce pro děti – skákací hrad,
jízda na poníku, cukrová vata, nafukovací míčky atd.
Posvícení pokračovalo zábavami v Hostinci Pod lesem a v Motorestu u Šichů, kde byly celý den i
vepřové hody.
Poděkování za vydařenou akci patří obci v zastoupení pana starosty Ing. K. Dostálka a
místostarosty Ing. J. Vorla, panu J. Sršňovi za technickou pomoc, Ing. O. Novému za kontakt s
účinkujícími, starostovi sboru SDH Jíloviště M. Petříkovi a jeho náměstku J. Fatkovi, všem
členům sboru za čas a odvedenou práci a nejvíce všem, kteří byli ochotni přispět finančně na
zajištění průběhu posvícení.

K „předehře“ posvícení na Jílovišti patří již několik let vystoupení některého z účastníků soutěže
dechových orchestrů Vejvodova Zbraslav.

V pátek 24. září 2010 přijel na Jíloviště zahrát dechový orchestr ze Švýcarska – Blaskapelle Worb.
Pěkné počasí nepřilákalo na prostranství u fotbalového hřiště tolik diváků, kolik bychom si přáli.
Bohužel čas začátku vystoupení v 17:00 není možno změnit, je určen pořadatelem festivalu
Vejvodova Zbraslav, tak někteří naši občané byli v době koncertu ještě na cestě domů ze
zaměstnání.
Ti, co přišli, určitě nelitovali. Orchestr zahrál české skladby a potěšilo i zastoupení žen mezi
muzikanty.O občerstvení se postarali místní sportovci. Těšíme se, kdo přijede za rok.
L. Fatková

Vítání nových občánků a žáků prvních tříd
„ Narodilo se mimino…..
Čí je? No přece mámino!
Celé se ztrácí v peřinkách
- i ručička je malinká …..

Oči má asi dědovy
a podobá se tátovi.
Už mu rostou jemné vlásky
a chce hodně, hodně lásky.

Vítání nových občánků a žáků prvních tříd, které se uskutečnilo v sobotu 11. září 2010 od 15:30
hodin v hasičské zbrojnici v Jílovišti, bylo milým setkáním rodin našich dětí.
Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a vyjádřil radost nad hojnou účastí (skoro jsme se
nevešli do klubovny hasičské zbrojnice), popřál všem hodně zdraví, radosti a úspěchů a vyslovil
myšlenku zřízení mateřské školky v Jílovišti, pokud budou občánci takto přibývat.
V úvodu kratičkého programu našich dětí jsem připomenula, že nejstarší z účinkujících - Síma
Černá a Zuzka Šmídová - byly vítány jako prvňačky v roce 2002 a 2004. Ti mladší - Hanka Černá,
Kája Čejková a dvojčata Evička a Honzík Veinhauerovi - byli „miminky“ v roce 2002 a 2001,
školáky pak společně roku 2008. Děti přednesly básničky, zazpívaly, Hanka pěkně zapískala na
flétničku. Potlesk diváků byl určitě zasloužený.
Pak jsme vyzvali prvňáčky, aby nám také předvedli, co umí. Sandra Maříková a Terezka Bučková
uměly hezké básničky, Pepinka Sporerová a Matěj Podroužek byli na slova skoupější. Všichni
dostali kufříky se školními potřebami a knížkou pro první čtení s věnováním starosty obce.
Pak se nám postupně představila 4 roztomilá děvčátka - Marianka Vanclová, Emička Kovaříková,
Verunka Tamchynová a Isabellka Mansson. Chyběla jen Amálka Bělonožníková.
Chlapci „přišli“ všichni a tak jsme poznali nejmladší „miminka“ - Daníka Hudečka a Míšu Rudolfa
(v zavinovačce už ale nebyli) i Daníka Šipoše, který již věděl, že nožičky jsou na běhání.
Stejně jako minulý rok se i letos líbily keramické kočárky se jménem a datem narození nového

občánka i dětská osuška s nápisem „občánek Jíloviště“.
Děkujeme všem za příjemné a pohodové chvilky sobotního odpoledne a těšíme se opět příští rok na
další shledání!
L. Fatková

Letošní úroda hub
V srpnu velké množství vody přineslo nejen povodně, ale v klidnějších oblastech značnou úrodu
hub. Fotografie zachycuje houby, které vyrostly za zastávkou Běleč na trati Zadní Třebaň –
Lochovice.
Radek Moureček

Plán akcí mladých hasičů SDH Jíloviště a
turistů TJ Jíloviště září 2010 až leden 2011

den

datum

akce

čas

místo

07:45

sobota

2. 10.

výlet do ZOO

neděle

3.10.

příprava na soutěž

14:00

u OÚ
HZ

sobota

9.10

dopolední vycházka

8:45 –12:00

Sraz DH

neděle

10.10.

příprava na soutěž

14:00

HZ

sobota

16.10.

soutěž PLAMEN - volby

sobota

23.10.

turisťák

8:45 - 16:00

30.10.

halloween

18:00

HZ

sobota

6.11.

keramická dílna

14:00

HZ

sobota

13.11.

turisťák

8:45 - 16:00

Sraz DH

sobota

20.11.

beseda s hasiči

15:00

HZ

sobota

27.11.

dopolední vycházka

8:45 –12:00

Sraz DH

sobota

27.11.

vánoční dekorace

14:00

HZ

sobota

4.12.

příprava na vánoční besídku

14:00

HZ

11.12.

turisťák - jdeme na jmelí

9:00 - 14:00

Sraz DH

sobota

18.12.

vánoční besídka

16:00

HZ

středa

29.12.

turnaj - stolní tenis

09:00

HZ

sobota

15.1.

turisťák

9:00-14:00

sobota

29.1.

turisťák

9:00-14:00

Sraz DH
Sraz DH

sobota

sobota

HZ

poznámky
jedeme autobusem MHD !!!

odjezd do Lhoty bude upřesněn

Sraz DH
doděláme vypálené výrobky

potřeby na výrobu s sebou

s rozsvěcením vánočního stromu

¨
Sbírejte starý papír ! Termín odevzdání vám sdělíme. Bude vyhodnocení nejlepšího "sběrače"!

TJ Jíloviště
Dne 28. 6. 2010 jsme měli možnost zúčastnit se Narozeninového koncertu naší “popstar“ Heleny
Vondráčkové v krásném paláci Žofín. Vstupenky a dopravu (vše zdarma pro zájemce) zajistil
JUDr. Jan Nekola. Dovoluji si proto mu jménem TJ Jíloviště i jménem všech zúčastněných
poděkovat za pěkný kulturní zážitek. Paní Petře Markové díky za organizaci zájezdu.
Marie Hrubá

Nabízím kurzy angličtiny v Líšnici. Výuka probíhá v dopoledních hodinách v budově místního
úřadu (ve středu od 11.00 do 12.30) a v odpoledních hodinách v budově školy (ve středu od 18.15
do 19.45).
Cena: 3 700 Kč
ZÁJEMCI SE PŘIJÍMAJÍ I V PRŮBĚHU KURZU, pokud bude volno (proporčně snížené
kurzovné).
Dále nabízím individuální výuku. Obecnou angličtinu, přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky,
přípravu na maturitu. Výuku dětí i dospělých.
Cena: 280 Kč (bez cestování), 300 Kč (s cestováním k Vám)
KONTAKT:
Mgr. Marcela Matušinská
Tel.: 605 588 062
E-MAIL: marcimat@volny.cz

Volební příloha Zvonice
Sdružení kandidátů „Hasiči a občané Jíloviště“ se představuje.
I v letošním roce připravili hasiči naší obce Kandidátní listinu do komunálních voleb pro obecní
zastupitelstvo. Protože oslovili i občany, kteří nejsou členy SDH, má naše volební strana název:
Hasiči a občané Jíloviště.
Jsme volební stranou nezávislých kandidátů, kteří nejsou členy žádné politické strany. Na naší
kandidátce jsou občané, kteří již mají zkušenosti v práci obecního zastupitelstva - M. Petřík st. a
L. Fatková. Na pracovních schůzkách zastupitelstva i veřejných zasedáních se pravidelně účastnili.
M. Petřík úročí dlouholeté zkušenosti a znalosti problémů týkajících se obce. Je řadu let starostou
SDH Jíloviště, kde vytrvale a úspěšně naplňuje poslání hasičů a je jeho zásluhou, že náš sbor je na
současné úrovni technické i kulturní. Paní Fatkovou znají čtenáři místního zpravodaje – Zvonice,
kam přispívá články i z různých společenských akcí, pořádaných většinou pro děti.
Vedle zkušenějších jsou zastoupeni i mladí. Z členů sboru je to Radek Moureček, který byl letos
zvolen náměstkem starosty SDH Jíloviště, Mirek Petřík ml., zástupce velitele sboru a Martin
Kovařík. Protože si myslíme, že je důležité i slovo ženy, doplňuje čtveřici mladých Maruška
Andresová. Členkou SDH sice není, ale syn i dcera se úspěšně zapojují mezi našimi mladými
hasiči.
Do mladší skupiny patří i Ing. Václav Pařízek a Ing. Oldřich Nový, CSc. Oba mají zkušenosti
s vedením společnosti a podnikáním. Oba kandidovali již v komunálních volbách v roce 2006.
Za oběma je vidět velký kus vykonané práce.
Posledním představovaným kandidátem je pan Slavomír Baudyš. Členem SDH Jíloviště není, ale
žije v naší obci již 40 let. Nevynechal téměř žádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva
v uplynulém volebním období. O dění v obci má zájem, jeho zkušenosti z pracovní činnosti jsou
bohaté. Věříme, že bude platným členem zastupitelstva obce.
.
Náplň našeho volebního programu se určitě nebude příliš lišit od jiných volebních stran. Důležitý
však bude způsob, jak vytýčených cílů dosáhnout a dodržet základní principy fungování obce a
jejích orgánů. Co považujeme za důležité:
1. Finanční a rozpočtové hospodaření obce
- příprava projektů pro získání dotací, např. dobudování chodníků v obci
- snížení provozních nákladů šetřením a zefektivněním práce v obci
- určení priorit investic včetně průhledných výběrových řízení
- snaha zajistit podmínky výhodné pro obec při účastnických řízeních při investičních akcích jiných
subjektů
2. Hospodaření s majetkem obce
- přehodnotit financování přestavby OÚ, popř. změnu umístění OÚ
- zajistit co nejlevnější zdroje pitné vody pro obec - informovat obyvatele
- důkladné přejímání provedených prací v obci a důsledná kontrola prováděných prací včetně
dodržování technologických postupů)
- reklamace nedodělků dodavatelských firem
3. Rozvoj obce
-rozšíření zástavby obce řešit s ohledem na zájmy občanů a v souladu s kapacitou ČOV a vlivu na
životní prostředí.
4.Veřejné služby
- zachovat knihovnu, poštu

- vstřícně projednávat případné podněty občanů pro zřízení dalších služeb
5. Veřejný pořádek a bezpečnost
- zachovat a podpořit SDH v obci , včetně zásahové jednotky SDH
- spolupracovat s policií ČR
6. Sociální a zdravotní politika
- reagovat na konkrétní potřeby občanů
- zřídit funkční sociální komisi pro řešení konkrétních potřeb občanů
7. Školství
- podporovat zřízení státní mateřské školy v obci, případně zajistit volná místa ve spádovém území
8. Kultura a sport
- pokračovat v pořádání tradičních posvícení
- nabídnout možnost návštěv kulturních akcí
- zachovat vydávání Zvonice, minimálně 1x za 2 měsíce
- podporovat místní spolky v činnosti
- přispět k rekonstrukci staré hasičské zbrojnice
- podpořit vznik multifunkčního areálu pro relaxaci občanů
9. Životní prostředí
- dokončení kanalizace v neodkanalizovaných částech obce v rámci možnosti kapacity ČOV a
uvažovat o případném navýšení kapacity
- postupné budování dešťové kanalizace v obci na základě rozboru potřeb a možností
- zlepšení kvality místních komunikací i za případného přispění občanů, kterých se komunikace
týká
- zlepšit péči o místní zeleň
- hledat nejlepší a nejlevnější způsoby likvidace komunálních odpadů
10. Doprava
- zachovat dopravní obslužnost v obci
- jednat s ŘSD o realizaci sjezdu z dálnice na Všenory, Klínec a Trnovou a o údržbě mostu přes
dálnici (déšť a voda)
11. Komunikace s občany
- informovat v místním zpravodaji Zvonice srozumitelně a konkrétně o dění v obci
- využít místního rozhlasu a zabezpečit jeho funkčnost ve všech místech obce
- rozšířit počet informačních desek v obci
- zajistit neprodlené informování občanů o jednáních v zastupitelstvu na internetu
Snažili jsme se, aby byla v naší volební straně zastoupena kandidátem každá část obce a bylo tak
zajištěno zjištění potřeb všech občanů a komplexní řešení problémů.
Věříme, že jsme zaujali a přesvědčili vás, občany, aby volební lístek sdružení našich kandidátů byl
ten, kterým zvolíte naše kandidáty ve dnech 15. nebo 16. října 2010.
Jsme s pozdravem, kandidáti “Hasiči a občané Jíloviště“

Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09

Chceme, aby obec Jíloviště byla příjemným místem pro život v krásné
přírodě nedaleko Prahy

Internetové stránky sdružení: http://volby2010.jiloviste.cz/top09
Vize Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 vycházejí z úspěšné práce Jílovišťského
zastupitelstva v minulém volebním období. Zároveň přicházíme my, kandidáti, s novými
myšlenkami a vizemi, které z naší obce učiní ještě příjemnější místo pro život. Pod vedením
osvědčeného lídra dáváme prostor novým osobnostem.
Naše obec se díky předvídavé politice v předchozích letech nemusí potýkat se zničujícím nárůstem
zástavby. Proto si jako jedna z mála obcí v regionu udržuje nezaměnitelnou tvář, o kterou je ovšem
nutné stále pečovat. Jedná se o nejdůležitější bohatství, které obec Jíloviště má a za žádných
okolností si ho nesmíme nechat vzít. Proto je stále nutné trvat na nerozšiřování zástavby
v katastru obce.
V našem okolí jsou nyní plánovány velké dopravní stavby, jejichž realizace bude znamenat velký
zásah do našich životů, ať se jedná o doprovodnou komunikaci k R4 z Baní či výstavbu Líšnické
silnice. Tyto stavby budou znamenat zvýšení dopravy v centru obce, zvýšení hluku a prašnosti.
Jejich realizace, díky finanční situaci státu, neproběhne ihned, ale již nyní je nutné mít připraveny
alternativy a postavit se za naše zájmy. Jako jeden z prvků zajišťujících zklidnění dopravy v obci
podporujeme výstavbu nového sjezdu z rychlostní komunikace. Zároveň vnímáme jako závažný
problém nedodržování rychlostních limitů, a to hlavně v úseku od mostu směrem na Všenory a od
hasičské zbrojnice směrem na Prahu. Proto se zasadíme o realizaci kamerového systému či
mechanických zábran a větší spolupráci s městskou nebo státní policií.
Neoddělitelnou součástí naší obce je Sbor dobrovolných hasičů (SDH), jehož členové odvádějí
profesionální práci při ochraně majetku a také přispívají ke kulturnímu dění v obci například
pořádáním tradičních zábav. Naše sdružení prosazuje podporu SDH minimálně ve stejné výši
jako dosud.
Víme, že kultura či sport obohacuje život každého z nás, proto budeme nadále podporovat úspěšné
návštěvy divadel a galerií. Také se zasadíme o rozšíření sportovních prostor v obci s důrazem na
neorganizované sportovce. Toto doplňuje náš plán rekultivace parku pod fotbalovým hřištěm,
výstavby nového dětského hřiště a výstavby plochy pro fotbal a další sporty, ovšem zde cítíme
nutnost udržet stejně kvalitní tréninkové podmínky pro naše dobrovolné hasiče. Tím zajistíme, že

střed obce bude opět pulsovat aktivním životem.
Prosazujeme co nejšetrnější nakládání s komunálním odpadem například podporou domácích
kompostérů. Obec v tuto chvíli finančně doplácí na současný systém svozu komunálního odpadu.
Proto se zasadíme o změnu systému úhrad tak, aby každý z nás zaplatil pouze za odpad, který
vyprodukuje, čímž obec na systém nebude muset doplácet. Nový systém také bude zvýhodňovat
ekologické třídění odpadu. Největším šrámem na kráse našeho okolí jsou černé skládky. Za dlouhá
léta víme, že čekat až se sami odstraní již není možné, proto budeme potřebovat každou pomoc při
dobrovolných úklidových akcích v obci a okolí.
Jako občané již bereme jako samozřejmost exkluzivní služby na našem obecním úřadu, ona je za
nimi ovšem tvrdá práce a je nutné si to vždy znovu připomínat. Naše sdružení se bude pokoušet
udržet kvalitní zaměstnance obecního úřadu a nadále se zasadíme o rozšiřování
poskytovaných služeb, ať již například v podobě Czech pointu či datových schránek.
Za minulé volební období se podařilo zredukovat veškeré nesmyslné obecní vyhlášky a z toho
důvodu nyní nekompromisně trváme na dodržování všech zbývajících. I v tomto bodě
prosazujeme lidsky osobní přístup, ale každý z nás si musí být vědom, kde jsou přípustné limity.
V následujících letech vidíme Jíloviště jako kulturně a sportovně živou obec spjatou s okolní
přírodou.
Pokud je váš pohled stejný, přidejte se k nám - je nás víc, než si myslíte.
Pokud se Vám tyto řádky líbí a chtěli byste je podpořit v komunálních volbách, volte naše
sdružení tak, že zakřížkujete křížek u celé naší kandidátky, podobně jako je tomu na tomto
obrázku

Co považujeme za důležité:
1. Ponechat územní plán beze změn
Chceme udržet současný charakter naší obce, jejíž rozlohu považujeme za přiměřenou a jejíž
hodnota spočívá i v přirozeném spojení s okolní přírodou.

2. Vylepšit vzhled a životní prostředí obce včetně jejího okolí, změnit
systém nakládání s odpady
Zasadíme se o úpravu systému nakládání s odpady tak, aby každý zaplatil pouze za odpad, který
sám vyprodukuje. Tento systém je možná dražší, ale umožňuje prostor pro likvidaci černých
skládek a nehezkého dopadu na veřejných prostranstvích a v okolí kontejnerů.

3. Zvýšení bezpečnosti v obci
Podporujeme vybudování kamerového systému v obci s možností spolupráce s městskou nebo
státní policií.

4. Zklidnění dopravy v obci
Vybudování radarového systému na měření rychlosti společně s mechanickými zábranami na
vhodných místech Pražské a Všenorské ulice je efektivní cestou ke zklidnění dopravy v obci.

5. Podpora volnočasových sportovních, kulturních a společenských
akcí
Lokalitu pod fotbalovým hřištěm považujeme za ideální klidovou zónu, jsme pro rekonstrukci
parku a výstavbu veřejného multifunkčního hřiště pro neorganizované sportovní vyžití při
zachování zatravněného tréninkového prostoru pro Hasiče.

6. Otevřenost vůči veřejnosti
Prohlubovat zveřejňování veškerých informací na webu obce a ve Zvonici, podporovat rozesílání
SMS s důležitými informacemi a efektivní využívání rozhlasu, motivovat občany bydlící v Jílovišti
bez trvalého přihlášení tak, aby trvalé bydliště převedli do Jíloviště. Najít vhodný způsob přivítání
nových občanů obce, tedy nejen těch, co se tu narodí, ale i těch, co se přistěhují.

7. Využití prostor multifunkčního objektu bývalé Restaurace u
Hastrmana
Naším cílem je podpora projektů obnovujících a rozšiřujících provoz multifunkčního objektu
bývalé Restaurace U Hastrmana. Nejen jako restauračního zařízení se sálem, ale také jako prostoru
pro další obecně prospěšné funkce, zejména školku, lékaře,...

8. Podpora SDH zejména ve spolupráci se Středočeským krajem
Udržet minimálně dosavadní úroveň SDH bez zvýšených nároků na rozpočet obce.
Ve spolupráci se Středočeským krajem získat dotace na chod SDH.

9. Podpora organizované práce s dětmi a mládeží
Dobrovolná práce s dětmi, jejich vzdělávání a sportovní vyžití a sounáležitost k obci, jsou důležitá
témata. Naším cílem je takovéto aktivity podporovat minimálně na stejné úrovni jako doposud.

10. Vyloučení tranzitní dopravy z obce - podporovat sjezd z R4 mimo
zastavěné území naší obce
Jako jeden z prvků, zajišťujících zklidnění dopravy v obci, podporujeme výstavbu nového sjezdu
z rychlostní komunikace mimo zastavěné území naší obce.

11. Rozvoj elektronických služeb pro občany a návštěvníky obce
Jsme pro podporu elektronických služeb pro občany obce tak, aby byla potřebná komunikace s
úřadem co možná nejjednodušší. Chceme rozšířit moderní komunikační služby pro občany,
například facebook...

12. Maximalizace příjmů obce
Podpora podnikatelské činnosti občanů v Jílovišti. Využití a aktivní vyhledávání všech příležitostí
k získání účelových dotací ze státních či evropských fondů. Lobbování za změnu zákona tak, aby
více peněz z daní zůstávalo v obcích, kde jsou vybrány.

Naši kandidáti:
Ing. Jan Vorel
32 let, Podnikatel, místostarosta, vedoucí turistického oddílu
Rád bych, aby Jíloviště bylo příjemným místem pro život. Záleží mi na budoucnosti
obce a chci se na dění v obci aktivně podílet. Mým cílem je, aby obec Jíloviště byla
kulturním, společenským a sportovním centrem uprostřed pěkné přírody nedaleko hlavního města
Prahy a okolních aglomerací. Jsem přesvědčen o tom, že existuje způsob, jak udržet rozvoj a zvýšit
prosperitu obce při zachování příjemného prostředí a krajiny v okolí naší obce.
Kamil Suškleb
35 let, Manažer v telekomunikacích, podnikatel, předseda Společenství vlastníků
Nejsem v Jílovišti příliš dlouho, ale protože zde žiji a bydlím, chci, aby Jíloviště bylo
příjemným místem pro život, a to nejen pro mě. Chci se na dění v obci aktivně podílet!
Mým cílem je, aby obec Jíloviště byla nejen kulturním, společenským a sportovním
centrem uprostřed pěkné přírody nedaleko Prahy, ale aby se také sami občané podíleli na prosperitě
obce. Ano, jsou tu sice dotace, ale na to nelze spoléhat, stejně tak jako na náš stát! Jako vlastník se
musí starat o svůj majetek, musíme se i my všichni podílet na prosperitě a vzhledu naší obce!
Petr Dostálek
22 let, student ČVUT
Narodil jsem se v lednu 1988 v Praze, koncem téhož roku jsem se s rodiči přestěhoval
na Jíloviště. Po úspěšném absolvování osmiletého gymnázia jsem započal své
vysokoškolské studium softwarového inženýrství na pražském ČVUT. Profesně se
věnuji tvorbě internetových aplikací a programování. Jsem přesvědčen, že je třeba zachovat naší
obec jako přívětivé místo pro život v blízkosti krásných lesů a přírody. Proto cítím jako povinnost
aktivně se zapojit do veřejného života obce a hájit názory, které toto zaručí.
Ing. Jiří Havelka
46 let, bankovní specialista
Mým cílem je jednoduchý systém, kde úřady fungují jako styčná místa pro občany a
pomáhají nebo samostatně vyřizují za občany požadavky související s denním
provozem obce.
Jíloviště nechť je místo, kde rádi žijeme a ne místo, kde jsme obtěžováni, když si chceme
odpočinout po celodenní práci.

Ing. Petr Sporer
42 let, systémový specialista
Na Jíloviště jsme se s rodinou přistěhovali před 6 lety. Jsem rád, že jsme zde našli nové
přátele a dobré sousedy. A jelikož člověk nemůže jen přijímat, rád bych také něco pro
obec udělal.
Mojí specializací jsou kolejová vozidla. V tomto směru neposkytuje naše obec příliš
možností uplatnění, ale v širším pohledu je doprava jednou z předních otázek života v naší obci.
Chtěl bych se proto věnovat zejména problematice omezení negativních vlivů tranzitní dopravy na
životní prostředí v obci. Nakonec je to i můj vlastní zájem – vždyť od Strakonické dělí náš dům jen
několik metrů.
Šárka Maříková
36 let, Podnikatel, člen Sdružení rodičů při MŠ
Co bych především chtěla udělat pro obec Jíloviště?
Zaměřit se na zachování stavu přírody v obci a jejím okolí a pokusit se o udržení
Jíloviště jako klidné obce. Podpořit více sportu a kulturních akcí v obci nejen pro děti, ale i dospělé
a seniory.
Dodržovat tradice a více je rozvinout, aby každý z nás měl radost, že bydlí právě na Jílovišti a
nemusel veškeré společenské aktivity hledat jinde v okolí. Od předškolního věku podporovat
neformální setkávání dětí a jejich začleňování do kolektivu. Počínaje školkou a dále
organizovanými volnočasovými aktivitami dětí,...
Mgr. Petr Veinhauer
45 let, Státní zaměstnanec
Mou základní vizí je přívětivá obec pro občany a aktivní účast na jejím rozvoji.
V současné obtížné době je prvořadým úkolem stabilizace obecních financí za využití
veškerých dostupných zdrojů sloužících ke zlepšení kvality života jejích obyvatel. Ve spolupráci s
dalšími obcemi regionu vidím budoucnost pozitivního vývoje ve prospěch obce a vlastně nás všech.
Bohatstvím obce jsou však především její občané, a proto je třeba, abychom se všichni cítili za svou
obec odpovědni a byli ochotni společně své vize uskutečnit. Naše krásná obec ležící v lůně půvabné
přírody si naši snahu o zachování svého jedinečného rázu jistě zaslouží.
Ing. Jaroslava Nováková
59 let, Účetní poradce
V Jílovišti bydlím necelé 3 roky, ale velmi se mi zde líbí a ráda bych se aktivně
podílela na dění v obci i na řešení problémů. Ve své práci bych se chtěla zaměřit
především na potřeby starších občanů Jíloviště, řešení nevyhovující dopravní a hlukové situace
v obci (podporovat posunutí plánovaného sjezdu z R4 mimo zastavěné území obce a tím snížení
tranzitní dopravy, další opatření na zklidnění dopravy v obci – zejména v části za mostem na
Všenory), zachování nákupních možností v obci minimálně se stávajícím sortimentem a otvírací
dobou,…
Ing. Ivan Hilgert
48 let, Podnikatel, spolumajitel firmy HIKO SPORT
Do Jíloviště jsme se přistěhovali s rodinou před 12 lety, v roce 2007 jsme do Jíloviště
přesunuli i své podnikání. Přál bych naší obci, aby si zachovala svůj zcela výjimečný ráz malé obce
v blízkosti krásné přírody. Chtěl bych, aby obec našla cestu ke zvýšení svých příjmů a měla tak
prostředky na rozvoj služeb, infrastruktury a komunikací. Zároveň bych chtěl podpořit v obci rozvoj
kulturních, společenských a sportovních aktivit, aby se naplno využil výjimečný potenciál, který
zde máme k dispozici.

Více informací: http://volby2010.jiloviste.cz/top09

Sdružení pro Jíloviště
Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí Starostové a nezávislí

Úvodní slovo našeho programu
Sdružení pro Jíloviště - Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí Starostové a
nezávislí vzniklo v srpnu 2006 a získalo ve volebním období 2006 - 2010 v devítičlenném
zastupitelstvu obce pět svých zástupců.
Cílem činnosti Sdružení pro Jíloviště - Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí
Starostové a nezávislí je vytvoření optimálních podmínek pro život občanů v právním a
fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu, uplatňující princip
respektování pravomocí organizačně nižších úrovní. Chápeme výkon veřejných funkcí jako
službu občanům při uplatňování demokratických pravidel vládnutí a veřejné správy. Důraz klademe
na svobodu a odpovědnost jednotlivce, solidaritu společenství občanů a zasahování veřejné moci
pouze v těch případech, kdy jde o účelný a nezbytný výkon svěřené moci.
Požadujeme omezení byrokracie a budeme se zasazovat o decentralizaci výkonu veřejné moci.
Vyžadujeme průhlednost veřejného života, potírání korupce a zamezení možnému zneužívání
získané moci. Usilujeme o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost
práva. Odmítáme veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti.
V otázkách dotýkajících se národního hospodářství, ekonomie a sociální politiky prosazujeme
principy individuální odpovědnosti občanů, jejich rovných šancí, hájíme tržní principy s
nezbytným sociálním akcentem a nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Zásadní programovou
prioritou je kvalitní vzdělávací systém a investice do vědy. V oblasti fiskální prosazujeme
vyrovnané hospodaření s veřejnými prostředky, provedení nezbytných reforem důchodových a
sociálních.
Z hlediska evropské integrace jsme pro posilování proevropského směřování České republiky a
pro zajištění důstojného a respektovaného místa naší země ve světě.
Chceme rozvíjet kulturu mezilidských vztahů, chránit tradice a základní lidské hodnoty.
Lidský život vnímáme jako nezpochybnitelnou a nejvyšší hodnotu, prosazujeme ochranu životního
prostředí pro jeho zachování budoucím generacím.

Klíčová témata našeho programu
1. Využití multifunkčního objektu č.p. 260 (Restaurace U Hastrmana) pro
potřeby obce
• Zajistit znovuotevření objektu k maximálnímu využití pro potřeby obce
• Vytvořit tak multifunkční objekt s nabídkou služeb pro dospělé i děti - konkrétně např.:
• vybudování školky
• přestěhování pošty
• zachování restaurace a společenského sálu
• prostory v podkroví využít pro Obecní úřad, knihovnu a archiv
• dle možností vytvořit místnost pro ordinaci např. praktického lékaře nebo zubaře
• Zvolit takovou formu využití, aby nedošlo k neúnosnému zadlužení obce

2. Dokončení infrastruktury v obci
• Napojit dosud neodkanalizované rodinné domy na již vybudovanou kanalizační síť obce.
Konkrétně se jedná o ulici Lomená a U Cihelny
• Dále jednat s Telefónicou, a.s. a Rozvodnými závody, a.s. o podzemní kabelizaci elektrického a
telekomunikačního vedení

3. Maximalizace příjmů obce
• Podporovat snahu Sdružení místních samospráv a hnutí Starostové a nezávislí o převedení
většiny národních dotačních titulů do rozpočtových příjmů obcí a měst

4. Zlepšení vodohospodářské situace
• Podporovat investiční akci „Přivaděč vody z Baní"

5. Vyloučení tranzitní dopravy z obce
• Realizovat výstavbu odbočovacího pruhu pod mostem na Všenory za předpokladu, že nebude
ohrožena hlukem Baxova vila č. p. 60 a okály, nebo se pokusit ve spolupráci s obcemi Klínec,
Trnová, Řitka a Líšnice najít jiné místo sjezdu z rychlostní komunikace
• Dle finančních možností zahájit rekonstrukci obecních komunikací dle vyhotovené projektové
dokumentace a začít ulicí Pražská

6. Schválení nového územního plánu
• Nepřipustit zásahy do již zpracovaného nového územního plánu, který nedovoluje zastavět
lokality Michov, Na Močidlech a Bučina z důvodu, že touto novou výstavbou by se negativně
změnil ráz krajiny, zvýšilo by se zatížení komunikací a zvýšila by se ekonomická zátěž pro
obec. Nejisté výnosy z této výstavby by nepokryly zvýšené náklady na provoz a údržbu
infrastruktury, což by se negativně projevilo na rozpočtu obce a vytvořily by se uzavřené
lokality s odlišnými sociálními a kulturními vlastnostmi. Předpokládaný termín schválení
nového územního plánu je březen 2011 po vyjádření dotčených státních orgánů.

7. Vylepšení vzhledu a životního prostředí v obci
• Zasadit se o to, aby rychlost motorových vozidel na rychlostní komunikaci procházející
obcí zůstala 90 km/hod.
• Zklidnit ulici Pražskou od OÚ k Motorestu Jíloviště
• Zvýšit čistotu v obci a v jejím okolí
• Podpořit „Okrašlovací spolek Jíloviště"
• Na turistických trasách vybudovat odpočívadla (altány) za pomoci dotačních titulů

8. Podpora kulturních akcí v obci
• Podpořit místní tradice a svátky
• Pokračovat v organizaci návštěv divadelních představení a kulturních akcí
• Hledat možnosti ve využití místních objektů ke kulturním akcím

9. Podpora SDH a sportovních aktivit v obci
• Udržet dosavadní úroveň SDH Jíloviště. Zachovat tréninkové hřiště pod fotbalovým hřištěm TJ
Jíloviště v podobě, v jaké je.
• Podporovat mládež a oddíl turistiky v TJ Jíloviště
• Rozšířit dětské hřiště a podpořit další druhy sportů, například sporty adrenalinové
• Vytvořit prostor pro neorganizované sportovní vyžití mládeže

10. Vybudování kamerového systému a zvýšení informovanosti o dění
v obci





Monitoring dopravních přestupků a vandalismu v obci
Zapojit zastupitele a předsedy jednotlivých výborů do odpovědí na dotazy občanů
Ve Zvonici a na webových stránkách obce uveřejňovat zprávy z jednotlivých výborů
Pokračovat v zapojení obce ve Svazku obcí Mníšeckého regionu a prohloubit dosavadní

spolupráci se sousedními obcemi Trnovou, Klíncem, Líšnicí, Řitkou a Černolicemi

11. Likvidace komunálního odpadu
• Ve spolupráci se Svazkem obcí Mníšeckého regionu hledat:
• jiný, spravedlivější systém sběru komunálního odpadu
• místo pro vybudování sběrného dvora
• místo pro likvidaci biologického odpadu

Kandidáti Sdružení pro Jíloviště
Ing. Karel Dostálek – starosta obce
Starostu obce již vykonávám třetí volební období, tedy od roku 1998. Je to dlouhé
časové období a určitě je oprávněná poznámka některého z Vás, že už bych konečně
neměl kandidovat do zastupitelstva obce nebo na starostu a měl přenechat místo jiným.
I když nejsem rodilý Jílovišťák, ale Pražák, domov mám tady na Jílovišti od roku 1988
a už bych ho nikdy nechtěl měnit. Jíloviště je krásná obec s krásnou okolní přírodou a moc mi
záleží na tom, aby se nám všem tady hezky žilo a obec vzkvétala. Svými zkušenostmi a znalostmi
tomu mohu pomoci a proto kandiduji i v tomto volebním období.
Petr Brůna - podnikatel
Jsem zakladatelem společnosti HuskyCZ, jejíž hlavní činností je výroba a prodej
outdoorového vybavení. Na Jíloviště jsem se přestěhoval před šesti lety a to zejména
proto, že krajina i obec mi učarovala. Obec je začleněna do krásné, malebné přírody a
nejedná se o žádný developerský satelit. Střídá se zde stará i nová zástavba. Úroveň a
hodnota bydlení je zde na vysoké úrovni a rád bych, aby tomu tak bylo i v budoucnosti. Dále si
myslím, že zvyšování bezpečnosti v obci, budování a vylepšování stávající infrastruktury je
základní prioritou pro moderní bydlení.
František Andres – soukromý zemědělec
Na Jílovišti žiji od narození, zemědělským hospodařením zde a v okolí navazuji na
rodinnou tradici rodu Andresů. V rámci volebního programu Sdružení pro Jíloviště
bych se rád vyjadřoval k dalšímu rozvoji Jíloviště a přispíval zejména praktickými
zkušenostmi a praktickým pohledem v oblasti vzhledu obce, životního prostředí a
budoucí podoby obce. Mám zájem na tom, aby do budoucna bylo Jíloviště příjemným
místem pro život obyvatel i výletní odpočinek jeho návštěvníků.
Bc. Gabriela Tamchynová – projektová manažerka
Pracovní zkušenosti jsem získala zejména při vedení a koordinaci projektů v oblasti
personalistiky a firemního vzdělávání se zaměřením na IT a telekomunikace. Na
Jíloviště jsem se přestěhovala v roce 1995. Kandidovat v letošních komunálních
volbách jsem se rozhodla zejména proto, že mám opravdový zájem se formálně
vyjadřovat k dění v obci, nikoli pouze kritizovat a poukazovat, na to, co se nepovedlo.
Vzhledem k mým aktuálním mateřským povinnostem, je logicky mojí prioritou v programu
Sdružení pro Jíloviště znovuotevření objektu U Hastrmanů a jeho efektivní využití pro malé i
dospělé občany Jíloviště.
Oldřich Šedivý - manažer
Pracovní zkušenosti jsem začal sbírat ve společnosti AŽD Praha na různých pozicích,
od roku 1994 pracuji v oblasti mobilních telekomunikací. Absolvoval jsem řadu
vzdělávacích kurzů zaměřených na projektové řízení, řízení lidí a komunikačních
dovedností. V Jílovišti žiji od roku 1987. Mé rozhodnutí kandidovat v letošních
komunálních volbách je podpořeno vyjádřenou důvěrou od občanů v posledních volbách a také
přesvědčením, že je nutno udělat ještě mnoho v oblasti bezpečnosti a pořádku v obci. Tato témata
jsou mojí prioritou v programu Sdružení pro Jíloviště.

Ing. arch. Ivana Doubková – architektka
Po absolvování fakulty architektury jsem pracovala v projekčním oddělení
Metroprojektu, nyní pracuji v soukromé architektonické kanceláři manžela v oborech
projektování, přípravy a financování staveb. Od roku 1996 jsme s rodinou na Jílovišti
přebývali o víkendech a prázdninách, od roku 2003 zde žijeme trvale. Pro kandidaturu
v letošních volbách jsem se rozhodla na základě dosaženého výsledku ve volbách
minulých. Přesto, že jsou naše děti již odrostlejší, ráda bych podpořila vznik dalších sportovních
ploch pro děti i dospělé. Obnovení a rozšíření nabídky služeb objektu „U Hastrmana“ - mateřská
školka, pošta, zdravotní středisko by obci určitě prospělo. Nemělo by se též zapomínat na další
zlepšování kvality chodníků a ulic v celé obci, abychom mohli být právem hrdí na naše Jíloviště.
Mgr. Ivo Černý - hydrogeolog
Pracuji ve firmě VODNÍ ZDROJE, a.s. a jako hydrogeologa mne zajímá nejen
problematika vodního zásobování obce vodou, ale i péče o životní prostředí obecně.
Na Jílovišti žiji od roku 1969. V minulosti jsem již v zastupitelstvu působil dvě
volební období, proto jsem dobře seznámen s problémy obce.
Ing. Vladimír Dlouhý - manažer
V současné době vykonávám funkci předsedy představenstva společnosti Casus
Direct Mail a.s., jejíž hlavní činností je zajišťování tisku a rozesílání hromadné
korespondence. Od roku 1999 je Casus provozovatelem a správcem barokní
Vrtbovské zahrady na Malé Straně, která je otevřena jak pro veřejnost, tak pro
kulturní a společenské akce, včetně svateb. Na Jíloviště jsem se přistěhoval v roce 2000. V rámci
svých možností jsem se snažil spolupracovat se zastupitelstvem obce a podílel se na jeho dění. Do
komunálních voleb jsem se rozhodl kandidovat, abych mohl nabídnout své zkušenosti
z manažerského prostředí, zejména v oblasti obchodní a ekonomické.
Ing. Jana Vejnarová - geodetka
Na Jílovišti žiji od roku 1996, ale moji předkové zde hospodařili již v 19. století a
patřili mezi nejstarší jílovišťské rodiny. Jako zeměměřič se často pracovně pohybuji
v přírodě a její postupná devastace mi není lhostejná. Jíloviště a jeho bezprostřední
okolí považuji za jednu z nekrásnějších oblastí v dosahu Prahy, s obavami tedy sleduji
expandující satelitní zástavbu, jež nenávratně zničila nádherné louky kolem Trnové,
Klínce a Řitky. Ochranu posledního zbylého nezastavěného území v katastru naší obce před
stavebními a realitními lobbisty proto spolu s péčí o důstojný vzhled obce odpovídající evropským
standardům považuji za závažná témata, která mě přiměla ke kandidatuře za Sdružení pro Jíloviště
v nadcházejících komunálních volbách.
Více informací o našem sdružení naleznete na webových stránkách:

http://volby2010.jiloviste.cz/STAN

SPORTOVCI PRO ROZVOJ JÍLOVIŠTĚ – sdružení nezávislých
kandidátů
Vážení občané obce Jíloviště,
dovolte nám níže představit základní východiska, ale i konkrétní priority volebního
programu sdružení nezávislých kandidátů SPORTOVCI PRO ROZVOJ JÍLOVIŠTĚ.
Pro následující volební období se ucházíme o Vaše hlasy v tomto složení:
JUDr. Jan Nekola, Bc. Jan Tymich, Pavel Šmíd, Adéla Velasová, Lucie Hastrmanová,
Marie Hrubá, Karel Marek, Petr Marek a Milan Černý.
Někteří z našich kandidátů usedli v zastupitelstvu již v minulém volebním období. Bez
odpovídajících pravomocí jsme se především učili a věnovali pozornost chodu obecních orgánů.
Získané zkušenosti chceme zúročit ve volebním období nadcházejícím. Jak vyplývá i z názvu
našeho sdružení, je základním cílem našeho programu nastartování rozvoje obce, protože
jsme přesvědčeni o tom, že obec pouze stagnuje. Absolutním předpokladem dosažení uvedeného
cíle je pak zásadní zvýšení aktivity volených zástupců obce.
Jsme přesvědčeni, že úkolem zastupitelstva obce není jen vyřizování běžné agendy, ale především
určování strategického směřování obce a stanovení jasné a dlouhodobé koncepce rozvoje obce.
Úkolem starosty obce je pak tuto koncepci uskutečňovat v reálném, každodenním životě obce.
Koncepci rozvoje obce, kterou budeme prosazovat my, dáte-li nám svou důvěru, lze shrnout
do následujících bodů:
1) Naše obec se nerozvíjí
V naší obci nebyl v uplynulých letech uskutečněn žádný větší investiční projekt, jehož investorem
by byla obec. Zjevně chybí potřebná odvaha a schopnosti. Stačí se přitom podívat do okolních
vesnic, které obecně prospěšné projekty na základě konkrétních dotačních titulů realizují. Uvedená
skutečnost je alarmující v době, kdy stát začíná dramaticky šetřit a možným zdrojem
finančních prostředků tak zůstávají prostředky ze strukturálních fondů EU a ČR, jejichž
čerpání je však časově omezeno a tento čas se povážlivě krátí.
2) Víme, jak na to
Pokud nám dáte svou důvěru, připravíme ještě do konce tohoto roku následující investiční
projekty:
•
•
•
•
•

Rekonstrukce komunikace Pražská;
Úprava likvidace dešťových vod;
Vybudování veřejného osvětlení v ulici Františka Smolíka;
Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice;
Vybudování univerzálního sportoviště a dětského hřiště s relaxační zónou pro maminky
s dětmi a seniory;
• Vybudování kamerového systému.

Pro uvedené projekty jsme již nalezli konkrétní dotační tituly vypsané v rámci „Regionálního
operačního programu ROP“, „Fondu rozvoje obcí a měst FROM“, „Státního zemědělského
integračního fondu SZIF“ a ostatních strukturálních fondů, a jsme připraveni ještě do konce
tohoto roku o příslušné dotace požádat. Dobře víme, že o tyto dotace nelze žádat bez hotové
projektové dokumentace, která není zadarmo. Proto zajistíme finanční prostředky potřebné
k vypracování projektové dokumentace tak, aby se jejich vynaložení nedotklo napjatého rozpočtu
obce.
Od Vás občanů víme i o dalších problémech, které Vás tíží a s nimiž jste se na nás obrátili:
•
•
•
•
•
•
•

Nevyhovující situace se svozem a likvidací komunálního odpadu;
Velká vzdálenost k zastávkám MHD v oblasti Na Hájensku;
Špatné odvodnění u chodníku v ul. Všenorská;
Špatný stav místních komunikací v obci;
Malý počet odpočívadel a altánů na turistických stezkách v okolí obce;
Nutnost řešit dopravu se netýká pouze centra obce;
Obec nevyužívá své ideální polohy u Prahy k většímu rozvoji turistiky a s ní spojeného
rekreačního sportu (cykloturistika, in-line bruslení atd.).

Shora uvedené problémy vnímáme a jejich řešení jsme proto již zapracovali do svých plánů,
zahrnujících jak organizační opatření, tak postupnou investiční přípravu.
V rámci rozvoje turistiky budeme dále usilovat o dokončení projektu z druhé poloviny minulého
století, který počítal s vybudováním rozhledny u rozcestí Kámen.
Budeme podporovat využití multifunkčního objektu bývalé Restaurace U Hastrmana pro
potřeby obyvatel Jíloviště. Jsme přesvědčeni, že tento objekt je svou polohou ideálním místem
k soustředění služeb v obci. Současně však víme, že tento projekt nelze v podmínkách rozpočtových
možností obce realizovat jinak, než pomocí mimořádného příjmu obce či ve vzájemné spolupráci
obce se soukromými subjekty.
Za účelem významného zlepšení sportovního, kulturního a společenského vyžití v Jílovišti pro
obyvatele všech věkových skupin poskytneme k užívání zázemí, které jsme v období 2006 - 2010
vybudovali (prostory kabin, hřiště i zkušenosti členů TJ).
Konkrétně chceme na prostranství vedle fotbalových kabin vybudovat stálé podium, což nám
umožní v létě pořádat taneční zábavy, jakož i další kulturní pořady pro naše mladé i starší
obyvatele.
Pro zlepšení kulturního dění v obci máme připraveny ve větším míře zájezdů na kulturní
představení, pořádaných přímo TJ Jíloviště.
Územní plán musí být živým organismem, který dokáže reagovat na potřeby rozvoje obce.
Rozhodně však nebudeme souhlasit s další zástavbou lokalit Močidla, Bučina a Michov.
3) Dokázali jsme, že to dokážeme
Během uplynulých několika let jsme vybudovali nákladem mnoha milionů korun moderní fotbalový
stadion s novými šatnami a osvětlením, který nemá v širokém okolí konkurenci. Jde nepochybně o
největší obecně prospěšný projekt, který byl v uplynulých letech na Jílovišti uskutečněn. Abychom
to dokázali, museli jsme sami prokázat odvahu a schopnost o dotace ze státních prostředků požádat,
soustředit dostatek vlastních finančních prostředků na potřebnou spoluúčast a konečně investici

řádně a včas zrealizovat. Se stejnou odvahou a schopností jsme připraveni se pustit do
projektů, jejichž investorem bude obec a které přinesou zlepšení života v Jílovišti i mimo
oblast fotbalu a sportu.
Prokázali jsme, že umíme pořádat nejen fotbalové zápasy, ale i společenské události a návštěvy
kulturních akcí (koncertů apod.).
4) Vaše potřeby a přání – náš program
Chceme, aby se obec rozvíjela v souladu s Vašimi představami. Proto uvítáme Vaše výhrady či
připomínky k našemu programu a rovněž Vaše nápady či podněty. Tyto podněty zapracujeme do
našeho programu a po volbách je budeme prosazovat v rámci jednání zastupitelstva obce. Uvedené
výhrady, připomínky popř. nápady můžete dále předávat ústně či písemně každému z našich
kandidátů nebo poslat na e-mailovou adresu: sportovci.jiloviste@seznam.cz
5) Myslíme to vážně
Nikdo na naší kandidátce není pouze do počtu. Naopak, každý z kandidátů se chce ucházet o Váš
preferenční hlas a je připraven pro obec pracovat v konkrétní funkci či v konkrétní oblasti. Proto
budeme po volbách navrhovat zřízení neformálních orgánů (pracovních skupin) pro stěžejní
oblasti života obce, aby práce každého ze zastupitelů dostala jasný rozměr a její přínos pro
obec byl pro občany lépe měřitelný.
S ohledem na uvedené považujeme za poctivé jasně deklarovat, kdo jsou naši kandidáti na funkce
ve vedení obce a rovněž kdo z našich kandidátů je připraven pracovat v konkrétní oblasti, i
s ohledem na jeho profesní zkušenosti.
Kandidáti na funkci starosty a místostarosty obce: Lucie Hastrmanová, Bc. Jan Tymich
Kandidáti na členy ve finančním výboru: JUDr. Jan Nekola, Adéla Velasová, Marie Hrubá
Kandidáti na funkci členů kontrolního výboru: Milan Černý, Karel Marek, Petr Marek
Pracovní skupina pro přípravu investičních projektů: Bc. Jan Tymich, JUDr. Jan Nekola
Pracovní skupina pro oblast životního prostředí, čistoty a dopravy v obci: Lucie Hastrmanová,
Adéla Velasová, Milan Černý, Marie Hrubá
Pracovní skupina pro oblast kultury: Lucie Hastrmanová, Adéla Velasová, Marie Hrubá
Pracovní skupina pro oblast sportu a využití volného času: JUDr. Jan Nekola, Pavel Šmíd, Adéla
Velasová, Petr Marek, Karel Marek, Marie Hrubá
Pokud nám dáte důvěru, jsme připraveni převzít osobní odpovědnost za správu věcí obecních
na Jílovišti!

MC KLUBÍČKO
Yamaha, hudební škola na Jílovišti, v salonku Restaurace Pod Lesem,
Pražská 31.
Nabízíme předškolní hudební program pro rodiče s dětmi:
První krůčky k hudbě - děti od 18 měs. do 4 let
Zápis a ukázková hodina v pátek 17. 9. 2010
10.00 – začátečníci
11.00 - pokročilí
vyučující: Dagmar Braunčová, tel. 777 160 570
Další zkušební lekce proběhnou
3. 10. 2010 a 10. 10. 2010
Robátka – 10.00 h
Krůčky – 11.00 h
Info a rezervace u vyučující:
Dagmar Braunčová, tel. 777 160 570
více na: www.jiloviste.cz
rubrika Klubíčko - diskuse
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