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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Tak, jako každý rok, je i letos Zvonice č. 6 Zvonicí vánoční, a proto mi v jejím
úvodu dovolte, abych vám všem popřál jménem ZO Jíloviště, OÚ Jíloviště,
zástupkyně starosty a také jménem svým, krásné a klidné vánoční svátky,
hodně štěstí a hlavně zdraví v roce 2014.
Rok 2014 je také rokem volebním, ve kterém budete v podzimních komunálních volbách rozhodovat o
novém složení zastupitelstva obce. Přeji Vám při výběru nových zastupitelů šťastnou ruku a přejme si
společně, ať nové zastupitelstvo obce dokáže dál rozvíjet obec ku prospěchu svých obyvatel.
Karel Dostálek
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Z RADNICE
Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které
se konaly 25. a 26. října 2013
Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v porovnání
s celostátním průměrem (59,48 %) byla jako při každých volbách v naší obci vysoká, 75, 93 %.
Děkuji Vám za ni!
Hlasovali jste takto:
TOP 09
ANO 2011
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
KDU - Československá strana lidová
Strana zelených
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Česká pirátská strana
Strana svobodných občanů
Dělnická strana sociální spravedlnosti
politické hnutí Změna
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Suverenita - Strana zdravého rozumu
Aktiv nezávislých občanů
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
LEV 21 - Národní socialisté
Romská demokratická strana
Strana soukromníků České republiky
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

99 hlasů
77 hlasů
47 hlasů
46 hlasů
44 hlasů
20 hlasů
19 hlasů
17 hlasů
11 hlasů
9 hlasů
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
0 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

24,81 %
19,29 %
11,77 %
11,52 %
11,02 %
5,01 %
4,76 %
4,26 %
2,75 %
2,25 %
0,75 %
0,50 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Karel Dostálek

Cena vodného a stočného v roce 2014
Zastupitelstvo obce Jíloviště na zasedání č. 30/2013 schválilo pro rok 2014 cenu vodného ve výši 43,70
Kč/m³, cenu stočného ve výši 33,35 Kč/ m³, a to včetně předpokládaného 15% DPH, ale také roční
nájemné za provozování vodovodní a kanalizační sítě v naší obci ve výši 650 tis. Kč od společnosti
VaK Beroun, a.s. V roce 2014 je tedy celková cena za vodné a stočné 77,05 Kč/m³ včetně DPH. Dochází
k navýšení o 1,14 Kč proti roku 2013. Pro rodinu, která spotřebuje obecní vodu ve výši 200 m³ za rok to
znamená, že si bude muset příští rok připlatit ze svého rozpočtu o 228,- Kč více než v roce letošním.
Pro srovnání uvádím ceny vodného a stočného od roku 2010 do roku 2014.
2010/9 % DPH
2011/11% DPH 2012/14 % DPH 2013/15 % DPH 2014/15 % DPH
vodné

stočné

vodné

stočné

vodné

stočné

vodné

stočné

vodné

stočné

37,16
Kč

27,54
Kč

37,95
Kč

27,79
Kč

40,70
Kč

30,75
Kč

43,36
Kč

32,55
Kč

43,70
Kč

33,35
Kč

64,70 Kč

65,74 Kč

71,45 Kč
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Nájemné by v roce 2014 mělo pokrýt náklady na nutné investice do vodovodní a kanalizační sítě v obci,
které zajistí zvýšenou kvalitu, množství dodávané vody do vodovodní sítě, ale také zkrácení času nalezení
poruch na ní.
Předběžný plán investic v roce 2014
Lokalita

Popis

Odhad ceny Termín
bez DPH

Úpravna vody
Jíloviště

Částečná stavební rekonstrukce
(stropy, venkovní omítky, apod.).
Důvodem této rekonstrukce je, že se
jedná o zařízení na výrobu pitné vody,
a proto je nutné dbát na úroveň
zdravotního zabezpečení úpravny vody.
Instalace vzdušníků na oba vodovodní
řady.
Stavební opravy stropů – zateplení a
nové omítky (nevyhovující stav).
Kapacita vodojemu je pro plynulou
dodávku vody do spotřebiště malá. Je
nutné vybudovat minimálně ještě jednu
akumulační komoru a tím zvětšit
vodojem.
Opravy oplocení a vykácení stromů,
u kterých hrozí vyvrácení a poničení
zdrojů, a jejich oplocení.
Centrální přenosy do dispečinku
provozovatele, modernizace
automatiky a zabezpečení objektů.
Výměna čerpadel – postupná náhrada a
modernizace (4 x).
Navrhnout a osadit úseková šoupata na
síti (cca 4 x) pro potřebu odstávek.
Lokalizovat a odstranit nátok balastních
vod do kanalizace.
Dokončit terénní úpravy ve spodní části
ČOV a zprovoznit odběrné místo pro
odvoz kalů.
Oprava revizních šachet nad a pod ČOV
na odtokovém potrubí do potoka (4 ks).

50 000,- Kč

2014 - 2015

50 000,- Kč

2014

50 000,- Kč

2014

Výtlačný a zásobní
vodovodní řad
Vodojem Jíloviště

Vodojem Jíloviště

Ochranná pásma
zdrojů vody

Telemetrie
Zdroje vody
Jeptiška a U Ruky
Vodovodní síť
Jíloviště
Kanalizační síť
Jíloviště
ČOV Jíloviště

ČOV Jíloviště
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Zadat
2014
projektovou
dokumentaci

Dle možnosti 2014 - 2015
obce
250 000,- Kč

2014

Za 1 ks cca 2014 - 2016
30 000,- Kč
Za 1 ks cca 2014 - 2016
50 000,- Kč
Dle rozsahu 2014
Dle možnosti 2014 - 2015
obce
Za ks cca 2014 - 2015
25 000,- Kč
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Kvalita pitné vody
Ke kvalitě pitné vody bych připomněl to, co již bylo uveřejněno ve Zvonici č. 1/2012. Provozovatel
vodovodní a kanalizační sítě v naší obci, VaK Beroun, a.s., zajišťuje pravidelnou kontrolu kvality pitné
vody, kterou používáte. Vy, zákazníci, se můžete kdykoliv informovat o tom, v jaké kvalitě je tato pitná
voda v naší vodovodní síti, na bezplatné zelené lince 800 100 663. Alternativně si můžete zjistit další
detaily ke kvalitě pitné vody při osobní návštěvě zákaznického centra.
VaK Beroun, a.s., si nechává rozbory kvality pitné vody dle vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. provádět u
zkušební laboratoře AQUASERV, s.r.o., která je akreditovaná u ČIA Praha pod číslem 1424. Rozbory
kvality pitné vody jsou dvojího typu. Jedním typem je takzvaný krácený rozbor pitné vody o 15 – 20
ukazatelích, prováděný 4 x do roka, a druhým je úplný rozbor o 48 ukazatelích, který se provádí 1x až 2x
do roka.
Kvalita vody se obecně řídí vyhláškou č. 252/2004 Sb. V následující tabulce jsou uvedeny klíčové
parametry, které jsou rozhodující pro uživatele z hlediska splnění zákonných požadavků na kvalitu pitné
vody.

Ukazatel

Vyhláška č. 252/2004 Sb.

Chemická spotřeba kyslíku

CHSK MN (mg/l)

3,0

Hliník

Al (mg/l)

0,2

Mangan

Mn (mg/l)

0,05

Železo

Fe (mg/l)

0,2

Barva

(mg/l)

20

Koliformní bakterie

počet kolonií na 100 ml

0

E.Cli

počet kolonií na 100 ml

0

Enterokoky

počet kolonií na 100 ml

0

Vysvětlení ukazatelů kvality:
Fe – Železo – ovlivňuje organoleptické vlastnosti vody (barvu, chuť, zákal)
CHSKMn – oxidovatelnost (oxidace manganistanem draselným) – CHSKMn, tj. chemická spotřeba kyslíku
jako indikátor celkového organického znečištění vod
Mn – Mangan – ovlivňuje barvu a zákal vody
Bakteriální ukazatele – určují pitnost vody z pohledu mikrobiologického
Tvrdost vody vyjadřuje celkový obsah iontů vápníku a hořčíku ve vodě (0,9 – 5 mmol.l-1)
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Krácený rozbor kvality pitné vody v naší obci provedený dne 23. 7. 2013
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Rozbory vody provedené v roce 2013 v přehledné tabulce
Č. vzorku
Datum
Místo odběru

pH
barva
zákal
CHSK Mn
železo
mangan
Escherichla coll
enterokoky
koliformní
bakterie
počty kolonií při
22°C
počty kolonií při
36°C
volný chlor
dusitany
dusičňany
amonné ionty
sirany
chloridy
suma Ca a Mg
vápník
hořčík
hliník
konduktivita
KNK 4,5
ZNK 8,3
pach

3030

7681

14333

2311

5. 2. 2013
Pražská 31,
Restaurace Pod
Lesem
7,49
6,4
0,51
1,38
0,1
0,04
0
0
0

25. 3. 2013
Jíloviště, Obecní
úřad

27. 5. 2013
Jíloviště, Obecní
úřad

23. 7. 2013
Jíloviště,
Zenklova č.p. 98

7,46
5,6
0.52
1,54
0,14
0,04
0
0
0

7,59
6,4
0,5
1,46
0,12
0,04
0
0
0

7,82
8
0,84
1,45
0,1
0,04
0
0
0

0

0

0

4

0

0

0

0

0,12
0,05
1,7
0,1

0,16
0,05
4,4
0,1
186,7
136,48
2,69
76,95
18,5
0,01
86,6
0,98
0,3
1

0,12
0,05
4,2
0,1

0,1
0,05
3,1
0,1

104,6

1

111,47

77,9

63,4

1

1
Karel Dostálek

Rekonstrukce uličního prostoru ulice Pražská, Jíloviště
Společnost CAUTOR PROJECTS & ADVISING, a.s., připravila žádost o dotaci na „Rekonstrukci uličního
prostoru ulice Pražská, Jíloviště – 1. až 4. část“ pro naši obec a dne 29. 11. 2013 ji podala na ROP STŘEDNÍ
ČECHY. Jedná se o operační program ROP NUTS II Střední Čechy a konkrétně jde o „Výzvu č. 74
k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 – místní komunikace“.
Rekonstrukce uličního prostoru ulice Pražská, Jíloviště je rozdělena na vybudování:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

veřejného osvětlení,
přeložky plynu,
komunikace a zpevněné plochy,
sadových úprav,
přechodného značení DIO,
prodloužení dešťové kanalizace.

Jedná se o rekonstrukci uličního prostoru ulice Pražské od OÚ Jíloviště až k výjezdu na Strakonickou I/4
v délce 764,48 m. Celkové finanční výdaje na tuto rekonstrukci jsou ve výši 25 240 tis. Kč včetně DPH.
Z této finanční částky jsou způsobilé investiční výdaje ve výši 22 305 tis. Kč a ty se skládají z dotace z EU
ve výši 17 844 tis. Kč a z vlastního podílu obce ve výši 4 461 tis. Kč. K tomuto podílu obce však musíme
přičíst ještě nezpůsobilé investiční výdaje ve výši 2 935 tis. Kč, a tím se dostáváme na celkové finanční
náklady obce na tuto rekonstrukci, které dosahují výše 7 396 tis. Kč.
Realizace této rekonstrukce včetně kolaudace by měla proběhnout v termínu od 1. 6. 2014 do
31. 12. 2014. Zda k ní dojde, bude záležet opět pouze na tom, zda výše uvedenou dotaci obec obdrží.
Karel Dostálek

Vánoční nebo novoroční zamyšlení
Tyto řádky jsem našla v obecní kronice města Jílové. Napsal je kronikář, pan
Jaroslav Chlumecký, v roce 1968. Pro jejich nadčasový a hluboký obsah si je
dovoluji předložit k zamyšlení i vám, čtenářům Zvonice:
„Chodíme kolem sebe jako cizinci, obíráme se každý svými starostmi a žaly,
nemáme čas a pochopení jeden pro druhého. Kam se poděla ta stará česká
družnost, sousedská přátelství, kamarádské vztahy lidí, snaha pomáhat nezištně jeden druhému, být
sobě oporou a povzbuzením v dobách zlých, umět potěšit, podepřít, poskytnout pomoc jeden druhému,
kdykoliv je jí potřeba?
Proč odcizování lidí se prohlubuje, proč tolik neupřímnosti, uzavřenosti, nedůvěry a nevraživosti?
Život letí, léta přibývají, lidské osudy se naplňují.
Buďme pozornější a citlivější, zastavme se na chvilku, zamysleme se, všimněme si aspoň jednoho osudu
člověka, který chodí kolem nás, abychom si uvědomili, co je lidský život, čím je naplněn, kým a kam je
unášen, co dovede protrpět, jaký má smysl.“
Fatková

Historie – současnost – budoucnost staré hasičské zbrojnice
O počátcích existence budovy staré hasičské zbrojnice bylo napsáno již dost informací a je přesně znám
rok její výstavby – 1882.
Méně známá jsou fakta, že nebyla využívána pouze jako „kolna na hasičské náčiní“, byla i zvoničkou
nebo „garáží“ pro pohřební vůz.
Má tedy pro některé naše občany, jak od nich víme, historický význam, na který bychom chtěli jejím
využitím navázat.
Návrhů je více a předkládáme je vám, občanům, k posouzení. Budeme rádi, když se s dalšími nápady
přidáte.
ZVONICE - Zpravodaj obce Jíloviště - prosinec 2013
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pořádání výstavek z místní historie např.: rod Andresů na Jílovišti, Jíloviště z ptačí
perspektivy, pohlednice Jíloviště, jílovišťské svatby apod.
setkávání věřících

(pokud bude zájem)

svatební obřady
další využití

návrhy
pojmenování

další návrhy

kaple
kaplička
zvonička
síň tradic
Ke shromažďování materiálů na výstavky budeme potřebovat vaši aktivní pomoc. Nic ze starých
dokumentů nevyhazujte! Vše můžeme použít!
Pokud máte zájem o spolupráci, napište kontakt:
Moc děkuje a na velký počet odpovědí a nápadů se těší Okrašlovací spolek obce Jíloviště.

----------------------- zde odstřihněte a vhoďte do schránky OÚ do 30. ledna 2014 ---------------------------

ZE ZASTUPITELSTVA
Ze zápisů zasedání zastupitelstva obce Jíloviště
ZO projednalo a schválilo:
 ceny vodného a stočného na rok 2014
 plán financování obnovy vodohospodářského majetku, který majitelům ukládá zákon.
Společnost VaK Beroun, a.s., vypracovala tento dokument spolu s výčtem oprav provedených
v období 9/2012 – 8/2013 a předala obecnímu zastupitelstvu k projednání. Ve spolupráci s obcí
navrhne společnost VaK Beroun, a.s., zjišťování napojení soukromých objektů pomocí
obarveného kouře, včetně předpokládaných nákladů.
 Smlouvu o sdružení finančních prostředků na přípravné práce pro výběrové řízení na dílčí akce
„Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“ a „Přípravu nadlimitní veřejné
zakázky na stavební práce Zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou“. Částka pro obec Jíloviště
je ve výši 131 716,- Kč. Smlouvy i celkový sumář výdajů budou zveřejněny na webu obce.
 nového člena finančního výboru Ing. V. Dlouhého za pana P. Brůnu. S oběma zúčastněnými
jednal předseda finančního výboru Ing. J. Vorel a oba souhlasili.
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 záměr obce postavit MŠ pro 24 dětí
 podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba mateřské školky“ ze Středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z
celkových nákladů projektu
 podání žádosti o dotaci na projekt „ Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice“ ze Středočeského
Fondu kultury a památek pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši
minimálně 5% celkových nákladů projektu
 podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup a rekonstrukce použitého zásahového vozidla“ ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 a zavazuje se
spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů.
Z podnětu občanů
 byl opakovaně zaslán požadavek na ŘSD o opravu chodníku na mostě na Všenory
 řeší se uvolnění a hlučnost mřížky na ulici Fr. Smolíka – cesta ke hřbitovu
Fatková

Z jednání zástupců Ropid, a. s.,
obcemi regionu

a Středočeského kraje s

dne 18. 11. 2013
 ekonomické kalkulace linek dopravní obslužnosti s vyměřením krytí ztráty pro jednotlivé obce.
Pro Jíloviště je vyměřena celková částka na rok 2014 za spoje č. 317, 318, 321 a 449
= 272 308,30 Kč, to je roční navýšení o =27 354,70 Kč.
 informace k záměru sloučení dopravních systémů hl. m. Prahy a Středočeského kraje.
Pražský výbor pro dopravu schválil 6. 11. 2013 záměr sjednotit Pražskou a Středočeskou
integrovanou dopravu do jednoho systému. Stejné usnesení přijal i Středočeský výbor pro
dopravu 31. 10. 2013. Pokud Rada hl. m. Prahy a Rada Středočeského kraje vysloví se záměrem
také souhlas, tak v roce 2014 začne sjednocování veškeré hromadné dopravy na území Prahy
i Středočeského kraje do jednoho společného integrovaného dopravního systému. Oba kraje tak
do budoucna zabrání možným destrukcím, které v minulosti již několikrát hrozily.
Důvody pro zřízení jednoho společného integrovaného systému jsou v oblasti dopravní a
finanční. Integraci původně dvou subjektů organizujících hromadnou dopravu v jeden přinese
finanční úsporu a efektivitu. Z dopravního hlediska tato integrace odstraní přepravní duplicity,
zlepší funkčnost veřejné hromadné dopravy při zpožděních a mimořádnostech a zavedením
moderních technických prostředků zlepší informovanost cestujících – především při přestupech.
Kvalita dopravy musí být společnou prioritou. Obyvatelé Prahy a Středočeského kraje nejvíce ze
všech obyvatel ČR užívají navzájem své dopravní systémy. Mnoho obyvatel Středočeského kraje
dojíždí do Prahy za prací a mnoho Pražanů dojíždí do Středočeského kraje za rekreací, oddychem
a sportem. „Naší společnou prioritou musí být co největší komfort pro cestující, u kterých nesmí
rozhodovat, zda jsou z Prahy nebo ze Středočeského kraje,“ doplnil Karel Březina, předseda
Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Celý dokument „Integrace veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji“ je ke stažení na www.ropid.cz
v sekci „O systému“.
Fatková

CO SE DĚJE V OBCI
Divadélko se opět líbilo
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V sobotu 16. 11. 2013 se ve společenské místnosti hasičské zbrojnice
uskutečnilo hezké divadelní představení „O zvědavém slůněti“. Milou
pohádku zahráli dva herci z Divadla v kufru za pomoci mnoha textilních
loutek a dalších nápaditých rekvizit. Akce měla u více než dvaceti
přítomných dětí tradičně pozitivní ohlas. Na jaře příštího roku plánuje
Klubíčko další představení.
Klubíčko Okrašlovacího spolku děkuje obci Jíloviště za finanční příspěvek na tuto akci a SDH Jíloviště za
zapůjčení společenské místnosti.

Za Klubíčko napsala Iva Stefanová

Regionální naháňka na černou zvěř
V sobotu 30. listopadu 2013 se uskutečnila regionální naháňka na
černou zvěř, které se zúčastnilo
18 mysliveckých sdružení od Mníšku po Měchenice k Vltavě, až za
Dobříš!
Tato akce byla v médiích (tisk, internet) střídavě kladně i záporně
komentována. Ojediněle neprojevili ochotu spolupracovat i
někteří majitelé dotčených honiteb.
Nahlášený počet odstřelených kusů zvěře byl různý. Celkem bylo
nahlášeno ze sledované oblasti
139 kusů. Nejúspěšnější byli myslivci na Dobříšsku v honitbách
Ing. Colloredo – Mannsfeld - 69 ks. Tady se opakovala naháňka i 7.
12. 2013. V Jílovišti byl úlovek 6 kusů černé zvěře z oblasti nad Berounkou.
14. 12. 2013 by měla být naháňka v oblasti Měchenice - Sloup, ve stráních nad Bojovským potokem.
Jednání o problému přemnožení černé zvěře dále pokračují (byla zahájena v roce 2010) a budou přijata
další opatření, o kterých vás budeme informovat.
Fatková

HASIČI
V neděli 24. 11. 2013 se v jílovištské hasičárně konala každoroční výroba
adventních věnců. Znovu jsme si potvrdili, že se jedná o jednu z nejpopulárnějších
akcí v obci v tomto období s hojnou účastí mladých hasičů, jejich rodičů i ostatních
"domorodců". Teď se těšíme na rozsvícení vánočního
stromu, které proběhne v sobotu 21. 12. 2013 od 18:00
hodin před hasičárnou.
Převzato z webu - hasiči Jíloviště
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Hasiči vám
ám přejí od srdce hodně veselé Vánoce
V
a do nového
nového roku - mnoho úspěšných kroků!
kroků
Děkujeme za vaši přízeň.

TURISTICKÝ ODDÍL
Děkujeme všem, přátelům,
kamarádům a občanům Jíloviště,
Jíloviště
za přízeň v roce 2013. Přejeme vám
všem spokojené vánoční svátky,
zdraví, štěstí a co nejlepší vstup do
nového roku 2014.
2014
Turistický oddíl, Jan Vorel

SPORTOVCI
TJ Jíloviště
Jíloviště přeje svým fanouškům
a všem občanům Jíloviště hezké Vánoce
Vánoce a úspěšný
rok 2014.
2014

MEDIÁLNÍ KOMISE
Příjemné prožití vánočních svátků a jen to nejlepší,
hlavně zdraví do nového roku
roku 2014 přeje mediální
komise.
Mediální komise – P. Dostálek, R. Moureček,
Moureček, K. Suškleb, J.
Tvrdoň, Ing. J. Vorel
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