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Sloupek starosty 
Vážení spoluob�ané, 

ve svém sloupku se vracím  k  problému sb�ru komunálního odpadu, �erným skládkám a 
�istot� v naší obci. Jsou to témata, která nás všechny zajímají a informací o nich není nikdy dost. V 
tabulce �. 1 je uvedeno množství vyvezených odpad� v obci Jílovišt� v roce 2006 a výdaje obce s tím 
spojené. 

 

Tabulka �.1: 
Množství vyvezených odpad� v obci Jílovišt� v roce 2006 

 Množství Svozová firma Výdaje obce 
v tis. K� 

Odvoz sm�sného komunálního 
odpadu 

180,89 t  REMONDIS s.r.o. 433 

Svoz objemného odpadu 10,00 t  firma Olga Gruntová 24 
Papír a lepenka 7,34 t  REMONDIS s.r.o. 
Sklo 5,89 t  REMONDIS s.r.o. 
Plasty 11,77 t  REMONDIS s.r.o. 

 
 
 

127 
Biologicky rozložitelný odpad 4,5 t  firma VS EKOPRAG 

s.r.o. 
8 

Nebezpe�ný odpad 1,46 t  USU Praha s.r.o. 10 
Celkové náklady na odpadové hospodá�ství obce 602 
P�íjmy od ob�an� - místní poplatek  352 
Odm�na od spole�nosti EKO-KOM, a.s. za t�íd�ní komunálního 
odpadu  

92 

P�íjem od p�vodc� odpad�,  tj. právnických a fyzických osob, které 
podnikají a které využívají systému sb�ru komunálního odpadu v obci  

18 

 

Svozovou firmou komunálního a vyt�íd�ného odpadu v naší obci je firma REMONDIS s.r.o. S 
touto firmou máme uzav�enou Smlouvu o nakládání s komunálním odpadem. Dále máme uzav�enou 
smlouvu se spole�ností EKO-KOM, a.s., která provozuje integrovaný systém využití a recyklace 
obalových odpad�. Integrací se rozumí, že obalový odpad (zejména spot�ebitelské obaly) je chápán 
jako nedílná sou�ást komunálních odpad�. V p�ípad� materiálových komodit papír, plasty, sklo, kovy 
jsou obaly recyklovatelné. Systém EKO-KOM zajiš�uje sdružené pln�ní povinností zp�tného odb�ru s 
využitím odpad� z obal� prost�ednictvím systém� t�íd�ného sb�ru v obcích. To znamená, že 
spole�nost EKO-KOM, a.s., fyzicky s obalovým odpadem nenakládá, ale podílí se zejména na 
financování náklad� spojených se sb�rem, svozem, t�íd�ním a využitím obalového odpadu.  

Naše obec se zapojila do systému EKO-KOM v roce 2000, a to na základ� „Smlouvy o 
zajišt�ní zp�tného odb�ru a recyklaci odpad� z obal�“ se spole�ností EKO-KOM, a.s. Obec tak 
získává nárok na odm�nu za zajiš�ování zp�tného odb�ru a následného využití odpad� z obal�. 
Odm�na se vypo�ítává na základ� pravidelného �tvrtletního hlášení o množství druzích a zp�sobech 
nakládání s využitelnými složkami komunálních odpad�.  V roce  2006 jsme dostali  92 tis. K�. 

Ve t�íd�ní odpad� z obal� každý rok probíhá sout�ž „My t�ídíme nejlépe“ mezi obcemi 
St�edo�eského kraje. Sout�ží ty obce, které jsou zapojeny v systému EKO-KOM. Naše obec se v roce 
2006 v kategorii obcí do 1999 obyvatel umístila na 34.  míst� ze 337 zú�astn�ných. Na 1. míst� se 
umístila obec �ísovice. Z výsledk� sout�že je vid�t, že naši ob�ané odpad t�ídí. V tabulce �. 2  je pro 
p�ehlednost uvedeno naše umíst�ní v jednotlivých komoditách. 
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Tabulka �. 2: 
Umíst�ní naší obce v roce 2006 v sout�ži obcí St�edo�eského kraje v t�íd�ní jednotlivých 

komodit 
Umíst�ní Komodita Výt�žnost kg/obyvatel 

58 Papír 12,74 
12 Plasty 20,88 

112 Sklo 10,54 
Umíst�ní naší obce v roce 2006 v sout�ži obcí St�edo�eského kraje v celkové t�íd�ní 

34 Všechny komodity 44,16 

Díky našemu t�íd�ní  dostáváme za t�íd�ní jednotlivých komodit (plast�, papíru, skla) tu 
nejvyšší odm�nu od spole�nosti EKO-KOM, a.s., tak jak je uvedeno v tabulce �. 3. 

Tabulka �. 3: 
Platba za zajišt�ní využití (K�/t obalových komunálních 

odpad�) 
Výt�žnost sb�ru na obyvatele 

(kg/rok) 
 Papír Plasty Sklo Kovy Nápojový 

karton 
>26 1900 4900 710 3500 3200 

V poslední tabulce �. 4  je p�ehled cen za svoz komunálního odpadu u naší svozové firmy. 
K navýšení cen došlo hlavn� z d�vodu zvýšení poplatku za uložení sm�sného komunálního odpadu na 
skládce a zvýšení náklad� na dopravu. D�ležité je, že firma REMONDIS s.r.o. v lednu tohoto roku 
otev�ela svoji skládku komunálního odpadu v Jílovém u Prahy a tedy zvyšování níže uvedených cen 
v dalších letech by nem�lo být tak vysoké. 

Tabulka �. 4: 
Ceny 2006+2007 

Nádoby ve vlastnictví 
ob�an�, nebo obce 

2006/nádoba/svoz v K� 2007/nádoba/svoz v K� 

110 l 35,34  110 l 38,56  
120 l 35,34  120 l 38,56  

�etnost 1xtýdn� 

240 l 58,07  240 l 63,31  
Pytle s logem spole�nosti 100 l 42,01  100 l 45,82  

1100 l 196,71 1100 l 214,44  
2,5 m3 327,96  2,5 m3 357,48  

Separovaný odpad-nádoby 
plast 

5 m3 524,67  5 m3 571,91  
1100 l 126,14 1100 l 137,45  

2,5 m3 189,21  2,5 m3 206,23  

Separovaný odpad-nádoby 
papír 

5 m3 353,19  5 m3 387,35  

Separovaný odpad-sklo-
spodní výsyp 

1,1 m3 151,37  1100 l 164,93  

Pro stanovení platby ob�ana za komunální odpad platí, že obec m�že obecn� závaznou 
vyhláškou stanovit pouze jeden ze t�í zp�sob� platby: 

a) úhradu za shromaž�ování, sb�r, p�epravu, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad�, 

b) poplatek za komunální odpad, 

c) místní poplatek za provoz systému shromaž�ování sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a 
odstra�ování komunálních odpad�. 

Tyto platby nelze mezi sebou vzájemn� kombinovat. Dva zp�soby plateb a) a b) upravuje 
zákon o odpadech a t�etí je upraven zákonem �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Je zcela v 
samostatné p�sobnosti obce, jaký zp�sob platby na svém území zavede a stejn� tak, je pln� v 
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p�sobnosti obce stanovení výše poplatku. V naší obci používáme zp�sob platby c), tedy místního 
poplatku. Je to zp�sob u obcí nejvíce používaný, výjimkou není ani celý  Mníšecký region.  

 O celý systém odpadového hospodá�ství  v naší obci se starám já. Jednak z titulu své 
funkce, ale i z d�vodu, že tento problém m� zajímá. Výdaje obce na sb�r komunálního odpadu se stále 
zvyšují a bohužel �ást neukázn�ných ob�an� okolních m�st a obcí, aby ušet�ila peníze, je schopna 
odpady vyvézt do lesa nebo je svrhnout do ochranného pásma silnic III. t�ídy a rychlostní komunikace. 
Se sb�rem komunálního odpadu se musí co nejrychleji n�co ud�lat, a to si uv�domují všichni 
starostové Mníšeckého regionu. Proto v rámci Mníšeckého regionu  byla vytvo�ena pracovní skupina, 
která má za úkol zajistit snižování náklad� za svoz komunálního odpadu, vznik kompostárny v 
Mníšeckém regionu a zajistit v�tší �istotu kolem silnic III. t�ídy a rychlostní komunikace. O 
výsledcích této skupiny Vás budu informovat. 

 Myslím si, že na našich obecních komunikacích, pozemcích a ve st�edu obce je 
po�ádek. Pan Velas se snaží ze všech sil o jeho udržení, ale za n�kolik hodin po úklidu to v obci 
vypadá jako by se neuklízelo. �ást projížd�jících ob�an� z okolních obcí a m�st je schopna vyhodit z 
auta papíry, kelímky nebo i celé PET lahve.  Bohužel se nám neda�í nikoho p�istihnout. Problémem 
z�stává nepo�ádek kolem kontejner� na t�íd�ný  odpad a obsah kontejneru na h�bitov�. Do tohoto 
kontejneru  se háže vše,  �eho se pot�ebuje �ást ob�an� zbavit. Najdou se tam t�eba  matrace, ale i jiné 
v�ci, které tam nepat�í. Dostanou se tam p�esto, že na kontejneru jsou u vstupních otvor� �et�zy. 
Znovu bych cht�l p�ipomenout, že kontejner u h�bitova má sloužit pouze na biologický odpad! 

Co nás ješt� trápí? Likvidace suchých v�tví! Naše p�edstava o jejich likvidaci 
št�pkováním se neosv�d�ila. V lo�ském roce jsme Vás požádali, abyste suché v�tve shromáždili 
p�ed svoji nemovitost, odkud je  pan Velas po domluv� s Vámi odveze na obecní pozemek Na 
Mo�idlech. P�i shromážd�ní optimálního množství se m�ly zlikvidovat št�pkováním. Ke konci 
minulého roku však na sb�rném míst� vznikla taková sm�s nepo�ádku, že ji nakonec hasi�i 
museli spálit. Problém se suchými v�tvemi tak trvá. Stále �ást ob�an� je vyváží  na obecní 
pozemek na za�átku ulice Zahradní. Cht�l bych tyto ob�any upozornit, že porušují vyhlášku �. 
2/1992. V �l. 4, bod� 4 o udržování �istoty v obci se praví: „Jakékoliv zne�iš�ování nebo 
poškozování ve�ejných komunikací a ve�ejných prostranství je odpov�dná osoba povinna ihned 
a úpln� odstranit nebo napravit. Neu�iní-li tak, je toto považováno za úmyslný �in proti 
životnímu prost�edí.“ Jinými slovy ob�an, který na toto místo vyváží suché v�tve  zakládá 
�ernou skládku a m�že být pokutován. 

Co tedy se suchými v�tvemi?  ZO na zasedání �. 5 navrhnu toto �ešení: 

- Vydat obecní vyhlášku o pravidlech  pálení suchých v�tví. Ty by se mohly pálit  
každý druhý pátek v m�síci od 17,00 hod. do 22,00 hod. a �tvrtou sobotu v m�síci  od 8,00 hod. 
do 12,00 hod 

Bohužel v obci vznikly dv� �erné skládky. Jsou pod mostem na Všenory v ochranném pásmu 
rychlostní komunikace, tedy na pozemku 	SD. Na tyto �erné skládky jsem upozornil dopisem 	SD v 
�íjnu minulého roku a bylo mn� odpov�zeno, že 	SD nemá na likvidaci obou �erných skládek peníze. 
M�li jsme tedy dv� možnosti. 

a) Likvidaci obou �erných skládek by zaplatila obec. Odhaduji, že náklady na jejich likvidaci by se 
pohybovaly kolem 30 000 – 50 000,- K�,  a to je pro obec neúnosné. Jenom pro Vaši p�edstavu. 
Hodinová sazba jednoho pracovníka, který by likvidoval �ernou skládku je  250,- K�. V p�ípad�, 
že by ješt� t�ídil materiál �erné skládky je hodinová sazba  500,- K�. Kilometrovné nap�. multikáry 
je 15,- K� a skládkovné na skládce firmy REMONDIS s.r.o.  je 800,- K� za 1 t.  

b) Likvidaci obou �erných skládek zainvestuje majitel pozemku, ale p�inutit ho k tomu, je p�i dnešní 
legislativ� velmi t�žké a proto jsem volil formu jednání s 	SD. Výsledkem  je, že do konce m�síce 
b�ezna budou ob� �erné skládky pod mostem na Všenory zlikvidovány. 

 

 Co se tý�e nepo�ádku kolem rychlostní komunikace a silnice III.  t�ídy na Všenory  je to 
stejné, jako s �ernými skládkami. Máme dv� možnosti. 
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a) Úklid nepo�ádku zaplatí obec. N�kte�í ob�ané mají názor, že kdybychom sebraný nepo�ádek 
rozt�ídili na plasty, papír a sklo, m�li bychom potom možnost získat odm�nu od spole�nosti EKO-
KOM, a.s., za t�íd�ní. Odm�na by sloužila na úhradu náklad� spojených s touto likvidací. Tento 
názor je však iluzorní.  Nap�íklad za 1 t plast� dostaneme  4 900,- K�.  Jaké množství 1 t plast� je?  
Pro Vaši p�edstavu bych použil p�íkladu sb�rného vozu, který používá firma pro svoz 
komunálního odpadu. Do tohoto sb�rného vozu se vejde 8 t komunálního odpadu. V p�ípad� svozu 
plast� se používá sb�rný v�z o stejné velikosti, plasty se v n�m lisují a vejde se jich pouze 2,5 t. 
Nedovedu si p�edstavit, jak dlouho by trvalo sesbírat 1 t plast� a získat tak odm�nu 4 900,- K�. To 
stejné platí o sklu a papíru.  

b) Jednat se správcem komunikací III. t�ídy SUS a rychlostní komunikace 	SD o �ast�jším úklidu 
kolem zmín�ných komunikací. Bohužel jejich práce je  nekone�ná. Minulý týden SUS uklízela 
nepo�ádek kolem komunikace III. t�ídy na Všenory a dnes 12. 3. to tam vypadá jako p�ed úklidem.  

Navrhuji: 

a) Problém �erných skládek �ešit na úrovni Mníšeckého regionu.  

b) Nutit státní orgány, parlament �R, aby byla schválena taková legislativa, která by  umož�ovala 
likvidovat �erné skládky a zajiš�ovala po�ádek kolem komunikací. 

c) V rozpo�tu obce mít ur�itou finan�ní �ástku na likvidaci �erných skládek.  

Nyní již jenom  heslovit� o dalších událostech. 

- Na Hájensku za�aly stavební práce na zrychlovací stanici. Tyto práce budou ukon�eny do poloviny 
m�síce dubna a max. do konce kv�tna bude zrychlovací stanice uvedena do zkušebního provozu. 

- V úterý 6. 3. na OÚ prob�hlo jednání se zástupcem 	SD – Správa Praha panem Ing.  H�ebíkem a 
zástupcem projek�ní firmy VPÚ DECO PRAHA, a.s.,  panem Ing. Jelínkem ve v�ci projektové 
dokumentace protihlukových val�. Do konce m�síce b�ezna bude Stavebnímu ú�adu v Mníšku pod 
Brdy p�edložena projektová dokumentace protihlukových val�  pro územní rozhodnutí. 

- V  pátek 9. 3. byla  po  dvou  a  p�l  m�sících  ukon�ena kontrola z Nejvyššího kontrolního ú�adu 
na akci „Rekonstrukce  a rozší�ení �OV v obci Jílovišt�“. Na tuto akci obec získala dotaci z 
Ministerstva zem�d�lství. Výsledek kontroly je, že p�i realizaci této akce nebyla porušena 
rozpo�tová káze� obce Jílovišt�. 

- Na �trnáct dní byl od firmy GEMOS CZ  spol. s r.o. zap�j�en bezplatn� obci ukazatel okamžité 
rychlosti motorových vozidel se záznamem dat. Tento ukazatel byl nainstalován v ulici Všenorská. 
Týden pouze zaznamenával po�et motorových vozidel, která jela v obou sm�rech v�tší rychlostí 
než 50 km/hod, a 2. týden displej zobrazoval i okamžitou rychlost projížd�jících motorových 
vozidel. V 11. týdnu  dostaneme vyhodnocení  této  akce.  První zkušenost už máme. Obyvatelé z  
Hájenska si pochvalovali, že se v tomto období  doprava na Všenorské  velmi zklidnila.  Se 
zakoupením jednoho ukazatele po�ítáme v letošním roce a na druhý bychom rádi získali dotaci. 

 

- Sb�r železného šrotu prob�hne dne 24.3. 

- Kontejnery na domácí odpad budou p�istaveny ve  dnech 31. 3. - 1. 4. 

- Sb�r nebezpe�ného odpadu prob�hne dne 14.4.  

 

Na záv�r bych Vás všechny cht�l požádat o spolupráci ve zlepšení �istoty v obci.  

D�kuji 

         Karel Dostálek 

          starosta 
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Rozbor vody  
p�ed vy�išt�ním vrt� a zá�ez� 
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po vy�išt�ní vrt� a zá�ez� 
 

Vodohospodá�ská spole�nost Benešov s.r.o.; �ernoleská 1600; Benešov   
laborato� pitných vod tel 317722041 
Osv�d�ení o správné �innosti laborato�e �.253  
Zadavatel: VHS Benešov s.r.o 
                  �ernoleská 1600 
                  25613 Benešov 
                               ROZBOR VODY �.84 
Místo odb�ru:  Jílovišt� sí� úpravna vody výtlak 
Klasifikace vzorku: vodovodní sí�,         krátký rozbor 
Odb�r provedl: Zbejvalová pracovnice laborato�e 
Datum odb�ru:   20.2.2007  09.25          Datum p�íjmu:20.02.2007  12.30 
Ukon�ení:          26.2.2007                     Teplota vzorku p�i odb�ru:10,6°C 
 

Stanovení Výsledky Výpis 
limitní 
hodnoty-
MH 

Nejvyšší 
mezní –

NMH-voda 
není pitná 

Doporu�ená 
hodnota-DH 

Nejistota Metoda 

*Pach 
*Chu� 
*Barva Pt(mg/l) 
*Zákal NTU 
pH 
CHSK (Mn) 
Železo (mg/l) 
Amonné ionty (mg/l) 
Dusitany (mg/l) 
Dusi�nany (mg/l) 
Konduktivita (mS/m) 
Volný chlór (mg/l) 
Mangan (mg/l) 
Escherichia coli 100 ml 
Koliformní bakterie 100 ml 
Kultivovatelné mikrorg. 
36°C 
Kultivovatelné mikroorg. 
22°C 

0 
0 
5,0 
0,95 
7,64 
1,25 
0,152 
0,056 
0,013 
4,9 
99,6 
0,120 
<0,05 
0 
0 
 
0 
 
0 

2 
 

20 
5 

6,5-9,5 
3,0 
0,2 
0,5 

 
 

125 
0,3 

0,05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
50 

 

 ±20.0% 
±10.0% 
±10.0% 

±5.0% 
±2.0% 
±5.0% 
±5.0% 
±5.0% 
±5.0% 
±5.0% 
±3.0% 

±10.0% 
±5.0% 

±20.0% 
±20.0% 
±20.0% 
±20.0% 

 

SOP 1 
SOP 25 
SOP 2 
SOP 3 
SOP 4 
SOP 6 
SOP 10 
SOP 12 
SOP 13 
SOP 14 
SOP 17 
SOP 16 
SOP 11 
SOP20 
SOP 20 
SOP 22 
SOP 22 

 
-Metody nepodléhající ov��ení ASLAB jsou ozna�eny * p�ed názvem 
-U vzork� neodebraných laborato�í neru�í laborato� za kvalitu odb�ru  
ale pouze za správné provedení analýzy. 
-Nejistota m��ení (NM) je rozší�ená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek 
odhadu relativní sm�rodatné odchylky b procentech, zvýšený  o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze p�esn� 
kvantifikovat. 
-Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý. 
 
 Datum: 26.2.2007                              Vedoucí laborato�e : Ing. V�ra Syslová 
Kvalita vody vyhovuje vyhlášce �.252/2004 Sb. 
 
Komentá�:   Z t�chto dvou rozbor� vody je vid�t, že vy�išt�ní vrt� a zá�ez� pomohlo kvalit� 
vody. 
 Parametry - barva a zákal se zlepšily.  
           
           Karel Dostálek 
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Internetové stránky obce a Zvonice 
Internetové stránky naší obce jsou postupn� dopl�ovány o nové �i aktualizované informace tak, 

aby se na nich daly nacházet pot�ebné informace týkající se života v naší obci. Hned z první v�ty 
tohoto �lánku je patrné, že tento �lánek, který je sou�ástí pravidelného seriálu o internetových 
stránkách naší obce, se bude v�novat novinkám a vyhledávání informací.  

Pro pravidelné návšt�vníky internetových stránek hledající nové informace, �lánky nebo 
novinky jsou hned na titulní stránce p�ipraveny rubriky „poslední �lánky“ a „novinky“. V rubrice 
„poslední �lánky“ se zobrazuje posledních 5 p�idaných �lánk�, které nejsou starší než jeden m�síc. U 
každého �lánku je zobrazen jeho název, datum publikování a sekce, ve které je �lánek umíst�n. Po 
kliknutí na jeho název se �lánek rovnou otev�e. Podobn� je tomu v rubrice novinky. Veškeré novinky i 
starší než jeden m�síc je možno zobrazit kliknutím na položku „novinky“ v levém menu.  

Pro uživatele hledající jiné než nejnov�jší informace je šikovné využít funkci vyhledávání. 
Formulá� pro vyhledávání se na obecních stránkách nachází hned pod levým menu. V n�m sta�í zadat 
hledaný výraz a kliknout na tla�ítko „najít“. Vyhledávací nástroj automaticky vyhledá výskyt 
hledaného výrazu na stránkách webu a zárove� otev�e stránku s možností podrobn�jšího vyhledávání. 
Zde je možné zvolit, v jakých �ástech se má hledaný výraz prohledávat. Formulá� podrobného 
vyhledávání je uveden na obrázku níže. Výpis výsledk� vyhledávání je uveden na tomto formulá�i a 
p�ehledn� rozt�íd�n podle sekcí, ve kterých byl hledaný výraz nalezen. 

 
www.jiloviste.cz sekce vyhledávání 

Na našich obecních internetových stránkách se také postupn� rozvíjí diskuze. I zde je vždy u 
každého názvu diskuze v záhlaví uveden po�et p�ísp�vk� a datum posledního p�ísp�vku. Budu rád za 
jakékoliv ohlasy ohledn� našich internetových stránek tak, aby je bylo možno vést a spravovat k 
všeobecnému užitku nás všech, ob�an� Jílovišt�. 

Jan Vorel 
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Informace pro ob�any  
Krizová telefoní �ísla 
 

Záchranný integrovaný systém :  112 
Léka�ská pohot.:     155  
Policie:       158 
Policie Mníšek pod Brdy:   318 592 255, 737 736 581 
Hasi�i: tel.      150  
Pohot. plyn:      12 39  
Pohot. voda:      317 721 866  
Poruchy elekt�iny:     840 850 860  
Ve�. osv�tlení:      800 101 109  
 

hospoda pod lesem 

Co bude z bývalé hospody „Pod lesem“  ? 

Ve Zvonici �. 8/2002 jsme p�edstavili, 
v rozhovoru s majiteli, zám�r spole�nosti GZG 
s.r.o. vybudovat na pozemku zakoupeném od obce 
pizzerii s v�tším sálem pro kulturní využití našich 
ob�an�. Od léta 2005 slouží restaurace svým 
host�m a sál je opravdu �etn� využíván nejen 
místními organizacemi k tane�ním zábavám a 
setkáním,  ale  i ob�any, nejen z Jílovišt�, 
k rodinným oslavám. Je rok 2006 a  v obci máme 
další podnikatelskou aktivitu, která si vzala za 
úkol nenechat ješt� více zchátrat bývalou hospodu 
„Pod lesem“. Pro informace jsme zašli za novými 
majiteli budovy  Ing . Old�ichem Novým a jeho 
manželkou Ing Hanou Novou. 

Otázka: „ Pro� práv� hospoda Pod 
lesem?“,  se p�ímo nabízela. 

„Na Jílovišti žijeme už n�kolik rok� a 
pot�eba kancelá�ských prostor pro naši stávající 
firmu nás nutila najít vhodnou lokalitu i objekt, 
kam bychom je umístili. Oslovila nás možnost 
koup� bývalé hospody Pod lesem. P�em�nou 
hospody na sídlo firmy by však skon�il jeden 
p�íb�h , p�íb�h hospody Pod lesem. Hospody, 
která se nám zdála být sou�ástí  historie obce. A to 
by bylo škoda... Proto jsme se rozhodli na tuto 
tradici navázat, i když v novém  duchu.“ „V našem 

zám�ru si tak vlastn� ješt� plníme svá p�ání. Mít 
stylovou hosp�dku mne láká už n�kolik let a  
manželce by se líbila  cukrárna“, pokra�uje pan 
Nový. 

Tím jsme se dostali k podstatné �ásti 
našeho rozhovoru, jak bude vše vypadat po 
dokon�ení, na� se máme , jako návšt�vníci,  
t�šit ? 

„V bývalém sále je plánována stylová 
hosp�dka asi pro 50 host�. Mám rád styl irských 
hospod“, �íká pan Nový. „M�lo by se zde 
�epovat vedle �eského i irské pivo. Také 
v kuchyni by m�ly být n�které irské speciality. 
K pohodové atmosfé�e by mohlo p�isp�t i sezení 
ve dvo�e, s možností pobýt u krbu a grilovat 
maso“,  plánuje pan Nový.  

 „A cukrárna?“, obracím se na paní 
Novou?  

„Tam, kde býval vý�ep a salonek by m�la 
vzniknout vo�avá cukrárna s kavárnou, která 
krom� zákusk� nabídne i �erstvé pe�ivo. V lét� 
by se dala propojit s venkovní terasou pod 
o�echem, pod kterým mnozí z nás rádi posed�li. 
A uvažujeme i o d�tském koutku. Venkovní 
prostory jsou totiž omezeny p�edpisem o 
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parkovacích místech, která musíme host�m 
poskytnout. P�emýšlíme také o možnosti n�jakého 
kulturního vyžití  pro ob�any Jílovišt�“. „Budova 
podstatn� nezm�ní své rozm�ry“, pokra�uje pan 
Nový, „bude však mít podkroví, kde budou 
umíst�ny kancelá�e  a  jeden byt“.  

Jak to bude s názvem vašeho podniku ? 

„Pocházím z vesnice  a ctím staré 
venkovské tradice. Nechceme jméno  m�nit“, �íká 
rozhodn� pan Nový a ukazuje zarámované dobové 
fotografie budovy. „Bude u nás prost� stále „Pod 
lesem“. 

A tak už  zbývá jen otázka, kdy bude 
„otev�eno“ ? 

„S rekonstrukcí už jsme vlastn� za�ali a 
p�es neplánované zdržení p�i vy�izování 
dokumentace chceme už na ja�e p�íštího roku 
p�ivítat první hosty“.  

D�kuji za milé povídání a p�eji vám 
hodn� zdaru v napln�ní vašeho zám�ru  - ud�lat 
kousek Jílovišt� hez�ím. Pro p�edstavu 
otiskujeme se svolením majitel�  nákresy 
„budoucí hospody Pod lesem“ z projektové 
dokumentace. 

 

 

Jíloviš�ské zpravodajství                                    
Zm�na   na pošt� v Jílovišti 
Od 1. 3. 2007 nám rozdává poštu do dopisních schránek nová doru�ovatelka paní  Ivana 

VeinhauerováD�kujeme Jarušce Šmídové za dosavadní služby a paní Veinhauerové p�ejeme hodn� 
p�íjemných kilometr� po Jílovišti.  

- Fatková  -                                              

Nev��te letá�k�m 
Asi 16 ob�an� Jílovišt� p�ijalo pozvání pana Ji�ího Krále – MOKRA na „zajímavou 

prezenta�ní akci s kucha�skou show“ a praktickými dárky v Motorestu na Jílovišti v pond�lí 5. b�ezna 
2007.P�estože p�ítomní posed�li nejmén� hodinku po uvedené dob� zahájení, nikdo nic ukázat 
nep�ijel. Ani majitelé motorestu nedostali dostate�né vysv�tlení. Ale povídání se sousedy a p�áteli, 
v hezkém prost�edí, bylo také p�íjemné a myslím, že nikdo nelitoval, že p�išel. 

- Fatková  -     
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S T U D N Y pro individuální zásobování 
(pro rodinné domy a rekrea�ní chaty) 

 
 
Vybudované studny do 1.1.1955  – doložit existenci �estným prohlášením, 
      kupní smlouvou, znaleckým posudkem,…….. 
     - není t�eba mít povolení k odb�ru (nakládání)  
 
 
Vybudované studny do r. 1977 (v�etn�) – musí být povolení (SÚ nebo MNV) 

              - musí být povolení k odb�ru (nakládání)   A 
 
Vybudované studny od r. 1978  - musí být stav. povolení i kolaudace 

           - musí být povolení k odb�ru (nakládání)  A + B 
 
Povolení k odb�ru podzemních vod (nakládání): 
 

• vypln�ný p�íslušný formulá� v�etn� zákonných p�íloh tj. minimáln�: 
• kopie katastrální mapy se zakreslením umíst�ní studny 
• výpis z katastru nemovitostí na dot�ený pozemek a zjednodušená informace o sousedních 

pozemcích, 
• hydrogeologické vyjád�ení, 
• kopie povolení, pop�. i kolaudace studny (podle roku vybudování) 

 
Studny bez kolaudace: 
 

• vypln�ný p�íslušný formulá� v�etn� zákonných p�íloh tj. minimáln�: 
• výpis z KN 
• revize elektro 
• kopie povolení na stavbu (SÚ, MNV) 

 
Studny bez stavebního povolení: 

• vypln�ný p�íslušný formulá�  - žádosti o dodate�né povolení v�etn� zákonných p�íloh  
• vypln�ný p�íslušný formulá� – žádosti o nakládání s vodami, v�etn� zákonných p�íloh tj. 

minimáln�: 
• písemná žádost o souhlas (pro SÚ – není formulá�) 
• žádost o dodate�né povolení (formulá�) 
• projektová dokumentace zpracovaná oprávn�nou osobou – 3 x , 
• hydrogeologické vyjád�ení  
• výpis z katastru nemovitostí na dot�ený pozemek a zjednodušená informace o sousedních 

pozemcích, 
• revize elektro 
• pop�ípad� další náležitosti dle p�íslušných zákon� (nap�. vyjád�ení orgán� Státní správy 

lesa) 
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Z regionálního tisku 
Konzultace FÚ 
V m�síci b�eznu se, tak jako loni, na m�stském ú�adu v ob�adní místnosti v p�ízemí, uskute�ní 

návšt�va pracovník� finan�ního ú�adu Praha – západ za ú�elem poskytnutí konzultací da�ovým 
subjekt�m ohledn� da�ové problematiky a zajišt�ní vybrání da�ových p�iznání k dani z p�íjm� 
fyzických osob v období podávání da�ových p�iznání za rok 2006 v t�chto termínech : 

úterý     20. 3. 2007  od   9,00 do 15,00 hodin 
�tvrtek  22. 3. 2007  od 13,00 do 17,00 hodin 
úterý     27. 3. 2007  od 14,00 do 17,00 hodin 
�tvrtek  29. 3. 2007  od 14,00 do 18,00 hodin 

Zpravodaj m�ste�ka pod Skalkou – únor 2007 

Z á p i s  
d�tí do mate�ské školy Nová 490 Mníšek pod Brdy pro školní rok 2007-2008 se koná dne 30.3. 

2007 od 8.00 – 15.00 hodin v mate�ské škole. 
Zpravodaj m�ste�ka pod Skalkou – únor 2007 

P�ipomínka 
P�es milion lidí si musí do konce roku 2007 vym�nit �idi�ské pr�kazy vydané do 31.12.1993 ! !  

Vým�na je bezplatná  a do dvaceti dn�. Neváhejte s ní ! �ím blíž ke konci roku, tím delší 
fronty budete muset vystát. Jízdou s propadlým �idi�ským pr�kazem riskujete pokutu 2,5 – 30 tisíc 
korun. 

Blesk, st�eda 7. b�ezna 2007 

Víte, že … 
lyža� Milan Šperl, bronzový medailista ve sprintu dvojic na MS v klasickém lyžování 

v Sapporu je již t�etím rokem �lenem zbraslavského oddílu orienta�ního b�hu AC Orient Zbraslav ? 

Ze Sappora vzkázal, že vytouženou medaili ur�it� p�iveze na Zbraslav ukázat. 

Podle Zbraslavských novin 3/2007  

Sejdeme se o šesté U Hastrmana 
V pátek 2. b�ezna 2007 jsme s nap�tím  o�ekávali naše pozvané ob�any, kte�í mají ob�anské 

pr�kazy se starším datem narození. Podle evidence obyvatel má Jílovišt� 105 ob�an� starších 65 let. 

Pozvánka , kterou jsme  otiskli v únorové Zvonici , byla však i pro ty mladší, kte�í již nejsou 
„prací povinní“.  Cílem setkání nebylo jen zjistit názory  a pot�eby našich starších ob�an�, ale cht�li 
jsme , aby se také pobavili a popovídali si mezi sebou p�i jiné p�íležitosti nežli jen p�i nákupu 
v místním krámku. Doufáme také, že se n�kdo z p�ítomných ujme iniciativy a  na Jílovišti vznikne 
skupinka nebo skupinky aktivních d�chodc�. Snad se nám naše p�edstavy poda�í naplnit. 

V kulturním vystoupení zahrála Ani�ka Paulová  dv� skladby na klarinet a flétnu. Ani�ce jsme 
v roce 2000, jako prv�ákovi, pop�áli p�i vítání ob�ánk� a žák� prvních t�íd, hodn� úsp�ch� ve školním 
období jejího života. V pátek jsme vyslovili p�ání, aby byla úsp�šná i v hudebním sv�t� . 

O zkušenostech založení klubu d�chodc� �isovice – Bojov hovo�ila zasv�cen� starostka 
�isovic a Sdružení obcí Mníšeckého regionu paní Zuzana Kuthanová. Nabídla možnosti spolupráce - 
obec �isovice vlastní autobus a budují i kulturní d�m.  V��íme, že bude p�íležitost tyto možnosti 
využít. 
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K vystaveným Pam�tním knihám obce , publikacím Jílovišt� v dobách minulých od autorky 
PHDr. Ivany �ornejové (tu si mohli p�ítomní zdarma odnést, stejn� jako mapu Mníšeckého regionu) 
jsme naše ob�any vyzvali k pomoci p�i získávání zápisk� vzpomínek pam�tník�. Sta�ilo by jen 
povypráv�t, o sepsání se postaráme. Nezazn�la prosba o možnost získání starých fotografií Jílovišt� i 
jeho obyvatel, �ímž tímto �iníme. Uvítáme zap�j�ení i darování. Pokusíme se ud�lat dobovou 
fotodokumentaci. Pomoc p�islíbil Ing. Martin Cvr�ek, který by rád navázal na tradice kroniká�� jejich 
rodu a má základ snímk� z rodinného archivu. 

„Malým p�ekvapením“ byl dotazník, v kterém jsme si cht�li ov��it n�které skute�nosti. Jeho 
výsledky jsme vepsaly p�ímo do n�ho k otázkám: 
1. Uvítal/a by jste pravidelná setkání ? 
                 

ne  1  m�sí�n�  26 
týdn�  1  ro�n�    8 

 

Z 36 dotazovaných jich nejvíce ozna�ilo  termín m�sí�ních setkání. Jeden ob�an navrhl setkání 
2x ro�n� a jeden ozna�il týdn� i m�sí�n�. 

 
2. Jak získáváte informace z OÚ ? 
ú�ední deska  14  místní rozhlas  16 
Zvonice  33  nezajímám se    0 
internet   4    

 

V této otázce bylo v�tšinou na jednom lístku ozna�eno více zdroj� . Pot�šilo nás, že nebyl 
nikdo, kdo  se nezajímá, že je pro tuto v�kovou kategorii ob�an�  nej�ast�jší zdroj informací z OÚ 
Zvonice a radost nám ud�laly i 4 hlasy pro internet. 

 
3. Z nabídky akcí by jste si vybral/a rad�ji 
  

divadlo  22  besedu  11 
zájezd  19  sport    7 

 

I zde bylo vybráno dotazovanými více možností. K up�esn�ní sportu byl zájem : 2x o 
rehabilita�ní cvi�ení, 2x o fotbal ( zde se mohou zájemci ú�astnit jako diváci p�i zápasech fotbalist� TJ 
Jílovišt� i jako aktivní hrá�i v místní Staré gard�), motorismus , tenis a p�ší turistika.  

Pokusíme se splnit vaše p�ání a nabídnout návšt�vu divadla, zájezd i besedu. 

 
4. Máte zájem o kurz na po�íta� a internet ? 
 
ano  8  ne  25 

 

3 lístky byly odevzdány bez ozna�ení . Z 8 zájemc� jen t�i uvedli jméno a kontakt na sebe. 
Prosíme, aby to ud�lalo i dalších 5 anonymních zájemc� o seznámení se s PC a internetem. 

Kurz se uskute�ní po domluvení termínu.                                   
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Listy dotazník� m�ly �ísla, která se na záv�r losovala. 10 výherc� si mohlo vybrat ceny 
z bylinných výrobk� a �aj� zbraslavského  podniku LEROS s.r.o.. Následovalo ob�erstvení, na které 
pozvala p�ítomné obec a pizzerie U Hastrmana.  

Po dvou hodinách jsme se rozcházeli s tím, že kdo bude chtít, m�že p�ijít v pond�lí 19. b�ezna 
2007 v 18:00 hodin op�t do pizzerie a uvidíme , jak dál. To už nebude v režii obce, ale v��íme, že 
zájemci p�ijdou. 

Na záv�r d�kujeme paní M. Fidrmucové a panu Z. Mašitovi, kte�í za pozvání telefonicky 
pod�kovali a omluvili se, že nep�ijdou. Pan Mašita p�idal prosbu, aby všem p�ítomným bylo 
tlumo�eno p�ání všeho nejlepšího, hlavn� stálého zdraví. Ud�lali jsme to rádi a p�edáváme p�ání i 
všem, kte�í pro nemoc nebo jiné d�vody nemohli v pátek p�ijít. 

Podobná setkání chceme uskute�nit i s dalšími skupinami obyvatel.  

 

Za OZ Ing. K. Dostálek, Ing, Jan Vorel, L. Fatková, L. Hastrmanová 

 

 

 
Foto: Radek Moure�ek 
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D�tský karneval. 
Odpoledne v sobotu 24. února 2007 pat�ilo v pizzerii „U Hastrmana“ našim d�tem a to hlavn� 

t�m nejmladším. 

Pe�liv� p�ipravený program je hned po 14.00 hodin� hezky zabavil. Sout�žily ve stav�ní 
kosti�ek, ti starší vypl�ovaly rébus, nechyb�lo ani závod�ní v pohybu a post�ehu .Pro všechny byla 
p�ipravena sladká odm�na.Hlavní organizátorka a moderátorka Lucka Hastrmanová snad trochu 
ztrácela hlas, p�estože mluvila do mikrofonu,  ale nechyb�la jí energie a jezdila s „d�tskou mašinkou“ 
po celém sále.Majitelé pizzerie pohostili  d�ti  nápoji a kolá�em.Všechny masky byly odm�n�ny 
drobnou cenou. Spolu s d�tmi se dob�e bavili i jejich rodi�e a prarodi�e. Nejv�tší úsp�ch m�ly 
nafukovací balónky, kterými byl vyzdobený celý sál, a které se  staly  aktivní zábavou všem d�ti�kám 
na sále.. 

P�ipravit akci pro d�ti je velice záslužná práce a všem, kdo „p�iložili ruku k dílu“ pat�í up�ímné 
pod�kování.  

P�íjemnou odpolední atmosféru p�iblížíme fotografiemi Radka Moure�ka. 

                                                                                                                                                Fatková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Radek Moure�ek 
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B � e z e n   m�síc internetu.     
B�ezen býval vždy vyhlášen m�sícem knihy. V dnešní dob� je d�ležitost 

�etby literatury potla�ována po�íta�em a tak se stal b�ezen m�sícem internetu. 
D�ti jist� rad�ji usednou k po�íta�ovým hrám než k dobré knize. Je pravdou, že 
internet je nevy�erpatelným zdrojem informací nejen dobrých, ale i špatných, 
ovšem knihu nenahradí. �etba má totiž nezastupitelný vliv na vývoj osobnosti 

�lov�ka. 
Podívejme se , jak se  obliba �etby projevuje v naší obecní knihovn�. 

P�ed deseti lety v �lánku „Což takhle zajít do knihovny“,  který jsme otiskli ve Zvonici �. 
6./1997, se jeho autorka R. Sládková zmi�uje o tom, že p�ed deseti lety (to znamená asi v roce 1987) 
m�la místní knihovna skoro 60 evidovaných �tená��. V roce 1997 klesl po�et na 40 a podle ro�ního 
výkazu 2006 má naše knihovna registrováno 12 dosp�lých �tená�� a 4 d�ti. P�estože po�et �tená�� 
klesá, �etnost výp�j�ek se drží již n�kolik let na po�tu kolem 261 za rok. 

V systému obsluhovaných knihoven ve St�edo�eském kraji došlo k 1.1.2006 k ur�itým 
zm�nám.Z m�stské knihovny v Jílovém, která v rámci regionu zap�j�ovala naší knihovn� knihy tém�� 
4 roky, byla tato �innost p�evedena na knihovnu Jana Drdy v P�íbrami. Stejn� jako p�edtím je nám 4x 
ro�n� zap�j�ován tzv. vým�nný knihovní soubor. Je to obvykle 50 svazk� beletrie, nau�ná literatura i 
knížky pro d�ti. Otevírá se i možnost objednat si knihu, která není ve fondu knihovny, práv� v rámci 
Meziknihovní výp�j�ní služby. 

Pro malé venkovské knihovny je spolupráce s regionální knihovnou neocenitelným 
ekonomickým i v�cným p�ínosem. P�i velikosti knihovny  11 m² a po�tu registrovaných �tená�� max. 
20 je t�žké nakupovat vhodné knihy tak, aby pozd�ji ( po první záp�j�ce) už jen nezabíraly místo 
v regálech. Zapojení do systému vým�nných knižních fond� ( které pak v dalším období stejným 
zp�sobem obohacují základní knižní fondy v dalších obcích regionu), je pro  nás výraznou zm�nou 
k lepšímu  a po zahájení se zvýšil i po�et výp�j�ek. V takovém fondu si každý �tená� vybere a m�že se 
t�šit, že p�íšt� si vybere zas. I ti s úzkým zájmem ( nap�. historická nebo jen vále�ná literatura, apod.) 
již netrp�liv� �ekají na další „várku“ knih. 

Spolupráce s regionálním odd�lením velké knihovny p�ináší naší knihovn� nejen zna�né 
rozší�ení výb�ru titul�, ale i velkou pomoc po odborné stránce (školení, pomoc p�i výb�ru a odhodlání 
se k postupnému vy�azování zastaralých a poškozených knih, zásobování materiály, tiskopisy apod.).  

V sou�asné dob� nabízí naše knihovna  1334 knížek, z toho je 200 z vým�nného fondu 
v Jílovém a 100 již z P�íbrami. N�kte�í �tená�i p�ináší knížky, které se do stavu knihovny 
nezaznamenávají a jsou voln� k dispozici všem návšt�vník�m. 

Z�ízení internetové stanice v roce 2002 nezaznamenalo o�ekávaný zájem.  Ob�ané se chodí 
p�ipojit na internet jen z�ídka, ob�as p�ijde host z Celní školy zkontrolovat si svou emailovou 
schránku. Zájem by byl u d�tí, ale práv� jen o po�íta�ové hry ( p�ekážkou je však  poplatek.) 

Nevýhodou naší knihovny jsou i malé prostory v kterých je umíst�na. �asto se dozvídáme o 
r�zných doprovodných akcích knihoven, p�i r�zných p�íležitostech, k tomu ale u nás není prostor. 
P�esto bychom si p�áli, aby �tená�� p�ibylo. Vždy� cena nové knihy není malá a 
v naší knihovn� ur�it� najdete novinky i klasickou literaturu.  

Na nové �tená�e se t�ší každou st�edu ve výp�j�ní dob� od 17.30 do 
19.30 hodin vaše knihovnice  

                                                               Marcela Sládková. 
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Hasi�i 
Zásahová jednotka 

• 16.2.2007 ve 23:00 hodin výjezd na požár restaurace Na Rycht� ve Všenorech. 
Opera�ním st�ediskem byl požadován 1 zásahový v�z a družstvo o sníženém po�etním 
stavu . K ohni vyjeli :  Mirek Pet�ík st., Martin Zima, Honza Balcárek Petr Šmíd. 

• 10.3. 2007 sváželi chlapci staré železo z provozovny HIKO v Jílovišti. �ást jednotky 
využila tuto sobotu  a  ned�li 11.3 2007 možnosti brigády p�i bourání haly v Praze 4. 
Získaný materiál plánuje sbor požít na stavbu p�íst�ešku pro jedno požární vozidlo, 
které se nevejde do garáže a  parkuje venku u zbrojnice. 

 
 

Hory 2007 
jsou již minulostí. Po nejteplejším podzimu za 45 let  nastoupila svou vládu zima. Ani ona však 

nep�inesla výrazné zm�ny a v lednu nenapadl sníh ani v našich horách. Z�stávali jsme v nap�tí, jak to 
vlastn� se sn�hovými podmínkami bude v termínu našeho pobytu v Jizerských horách od 10. do 17. 
února. Chudá  sn�hová pokrývka se v týdnu, kdy jsme pobývali na horách trochu vylepšila a d�ti 
lyžovaly na sjezdovkách každý den. Zima nám však letos ukázala také svou nevlídnou tvá� -  
mrholení, sn�žení, mlhy, p�estože nás záv�rem  obdarovala i slune�ným dnem.  

Celkem 26 d�tí využilo možnosti pobytu na horské chat� AHOJ v Hrab�ticích . D�kujeme 
všem maminkám a babi�kám, které poslaly se svými d�tmi na hory i své peka�ské výrobky. Perníky a 
kolá�e jsme sn�dli hned v sobotu ke sva�in� a zbytek v ned�li ke snídani. Byly moc dobré. Na 
proviant p�isp�l finan�ní �ástkou  =2 000,- K� , stejn� jako minulý rok, i pan Miroslav Hrubý st. . 
Obecní ú�ad uhradil náklady za autobusovou dopravu ve výši 16 000,- K�. I proto m�žeme nabídnout 
našim d�tem týdenní zimní pobyt na horách za 1 600,- K�. D�kujeme. 

O b�íška strávník� se  výborn� postarala Maruška Hrubá a „babi“ Sou�ková. Všem nám moc 
chutnalo. Do pé�e o d�ti se zapojila také Maruška Kirchmannová. Op�t jsme zaplnili i chatu R�žodol, 
kde byli ubytováni dosp�lí, kte�í k d�tem neodmysliteln� pat�í. Jako každý rok jim p�ipravili denní 
„bojovku“ i no�ní pr�chod strašidelným územím. 

D�ti je jeden den „odm�nily“ ranním budí�kem a na záv�r pro n� p�ipravily karnevalový 
program se scénkami na AHOJCE a p�edáním „pam�tních medailí“, jako upomínku  na letošní pobyt 
na horách. 

Mimo�ádn� vyda�ený byl Valentýnský den, kdy d�ti dostaly malé dáre�ky a svolení prodloužit 
si diskotéku. 

Pod�kování za velký kus dobrovolné práce pat�í „Hlavasovi“ Vlast� Pospíšilové, která se 
dovedla o všechno energicky postarat. Však si už bez týdnu s námi nedovedou zam�stnanci  
sportovního areálu na Severáku zimní sezónu  p�edstavit. 

Podle v�dc� jsou v sou�asnosti ve sv�t� nejvyšší teploty za posledních 12 tisíc let!  Dokonce je 
spo�ítáno, že pr�m�rné teploty v nejbližších sto letech stoupnou až o p�t stup�� a zima jako taková 
p�estane existovat. 

My však v��íme,  že i p�íští rok, až  se na hory vypravíme, p�ijedeme do zasn�žených vrcholk�. 

  

                                                                                                                                         Fatková. 
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Foto: Radek Moure�ek 
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 70 let trvání Sboru dobrovolných hasi�� v Jílovišti 

 
Vážení spoluob�ané, 

s krátkou   zmínkou  o dosavadní historii hasi�stva  v naší obci  jsme vás 
již seznámili v minulém vydání Zvonice. Ze zprávy o �innosti sboru, která byla       

p�ednesena na Výro�ní  valné  hromad�, jste  si  mohli ud�lat  obrázek  o sou�asnosti. Je z ní patrné, že 
zásahová jednotka našeho sboru je zajiš�ována obcí. Vzhledem k omezeným možnostem obecního 
rozpo�tu se nedostávají prost�edky pro další rozvoj jejího vybavení. 

Hasi�ský sbor by rád rozší�il a zmodernizoval budovu hasi�ské zbrojnice. Již samotná 
projektová p�íprava, která je prvním nezbytným krokem, nem�že být pokryta z rozpo�tu obce. 	adu 
pot�ebných v�cí se snažíme zajistit vlastní �inností, podle odborné zp�sobilosti našich �len�. 
Technicky  náro�nou údržbu techniky je však t�eba �ešit dodavatelsky. Na to se však také �asto 
finan�ní prost�edky nedostávají. 

SDH Jílovišt� se význa�n� podílí i na spole�enském život� v obci, zejména na pé�i o d�ti a 
mládež nap�. týdenní zimní pobyt na horách, sout�že v požárním sportu atd. Tato �innost je finan�n� 
zajiš�ována z p�ísp�vk� �len�, sb�rem starého železa a p�íležitostn� získanými dotacemi. 

Z t�chto d�vod� se na vás obracíme s prosbou o pomoc pro d�stojné zajišt�ní oslav 70. výro�í 
založení sboru, p�ípadn� na další konkrétní pot�eby SDH. P�ivítáme jakoukoliv krátkodobou i trvalejší 
spolupráci. 

Budeme si vážit každého významného  uznání ve form� sponzorského daru organizaci, která 
pomáhá spoluob�an�m v nouzi a zachovává staré tradice. 

Oslava 70. výro�í založení Sboru dobrovolných hasi�� v Jílovišti se bude konat 25. srpna 2007. 

                            Miroslav Pet�ík                                                 Ji�í Michel 

                             starosta SDH                                                      velitel 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informace :  Miroslav  Pet�ík,  Pode Zd�mi 154 , Jílovišt�    tel.: 257 730 328. mobil: 602 583 992 

                    Josef  Fatka , K Dubí�ku 156, Jílovišt�   tel.: 257 730 467 

Bankovní spojení :  �SOB, a.s.  �.ú�tu  6699/0300  specifický symbol  0024897692 

 

Sportovci 
Terminy utkání 
 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den 
A2A1501 Jílovišt� M�chenice B 31.03. 16:30 SO 
A2A1607 Psáry Jílovišt� 07.04. 16:30 SO 
A2A1702 Jílovišt� Radlík 14.04. 16:30 SO 
A2A1806 �isovice Jílovišt� 21.04. 17:00 SO 
A2A1903 Jílovišt� Kr�any 28.04. 17:00 SO 
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Kam za kulturou 
11.3. 2007       Mníšek p.Brdy  -  Pepa St�eda  - I r s k o  p a n o r a m a t i c k y  - sál kláštera na 
Skalce 
                        v 15:00 hodin zahájení výstavy fotografií, která potrvá do 9. dubna 2007 
                        Výstavní expozice budou p�ístupny o sobotách, ned�lích a svátcích od 10 do 17 hodin, 
                        v úterý a ž pátek po dohod� se správcem areálu Skalka. 
17.3. 2007       Zadní T�ebá�     -    V í t á n í   j a r a     -    K�T Zadní T�ebá� 
17.3. 2007       Radotín   -   M o r e n a     Sobotní setkání s Petrklí�em 
23.3. 2007       Zbraslav  -  K o n c e r t  V e j v o d o v y   k a p e l y   - �erné divadlo Ji�ího Srnce 
                        Ke 105. výro�í narození Jaromíra Vejvody. Za�átek v 19,30 hodin.  
24.3. 2007       Zbraslav  -  O  z l é m  v l k u  a  n e z b e d n ý c h  p r a s á t k á c h – Divadlo J. Kašky 
                        Od 15:00 hodin, oblíbený ma�ásková muzikál. 
24.3. 2007       Lipence   -   V í t á n í  j a r a  - B o h y n �  m a t k a  Sobotní setkání s Petrklí�em 
26.3. 2007       Zbraslav  -  P e t r  H a m p l – o b r a z y  a  g r a f i k a – výstavní sí� M�stského domu 
                        ve výp�j�ní dob� knihovny a v sobotu od 14,30 do 16,30 hodin. Výstava zbraslavského 
                        výtvarníka potrvá do 3.5. 2007.                         
28.3. 2007       Zbraslav   -  V e l i k o n � n í  t r a d i c e   - Divadlo J. Kašky od 15,00 hodin 
                        Promítání s Vladimírem Lindnerem. Po�ádá Klub aktivního stá�í KLAS. 
28.3. 2007       Zbraslav   -  J a k u b  a  j e h o  p á n  - Divadlo J. Kašky od 19,30 hodin. 
                        Vtipná, moudrá a jízlivá variace M. Kundery na Diderot�v román Jakub Fatalista. 
                        Hraje soubor ZKS. 
31.3. 2007       Dob�ichovice     -    J a r n í   d e n         -    Zámek 
31.3. 2007       Zadní T�ebá�     -    P i n g – p o n g     O p e n    - Spole�enský d�m 
31.3. 2007       Mníšek p.Brdy   -   M n í š e c k á  s m e �  -  t�locvi�na Základní školy 
                        Ob�anské sdružení OÁZA po�ádá jarní turnaj ve stolním tenisu. v sobotu 
                        od 10:00 hodin . P�ihlášky s uvedením jména, p�íjmení a v�ku prost�ednictvím   
                        SMS na tel.: 775 591 142 nebo na e-mail: typltomas@volny.cz 
                        Motto: Ve zdravém t�le zdravý duch. 
31.3. 2007       Zbraslav   -   K o c o u r  v  b o t á c h  -    Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin 
                        Ma�ásková pohádka. 
4.-19.4. 2007   Beroun              -    V e l i k o n o � n í   t r h y    - Husovo nám�stí 
8. 4. 2007        Mníšek p. Brdy  -    V e l i k o n o � n í  v e s e l i c e  - Státní zámek Mníšek p. Brdy 
                        �emeslný trh, kulturní program, velikono�ní výstava 
8.4. 2007         Vižina                -    V e l i k o n o � n í  p o c h o d   n a   s k á l u 
14.4. 2007       Dob�ichovice     -    H i s t o r i c k ý   j a r m a r k   -  Zámek 
                        Od 10: 00 hodin. P�ipravilo ob�anské sdružení NEVERS ve spolupráci s m�stem  
                        Dob�ichovice a St�edo�eským krajem. 
15.4. 2007       Mníšek p.Brdy   -    RNDr. Zden�k Patzelt a Václav Sojka –  
                                                        � e s k é  Š v ý c a r s k o -  k r a j i n a   p l n á  t a j e m s t v í 
vernisáž výstavy fotografií v 15:00 hodin  , výstava potrvá do 8. kv�tna 2007 - sál kláštera na Skalce 
Výstavní expozice budou p�ístupny o sobotách, ned�lích a svátcích od 10 do 17 hodin, v úterý až pátek   
po dohod� se správcem areálu Skalka. 

KINO MNÍŠEK POD BRDY 
 

Za�átky promítání  ve 20 hod., není-li uvedeno jinak. 
Vstupné zahrnuje p�íplatek 1,- K� na Fond �eské kinematografie.                                                                                                                                                  

 
21. st�eda  *  OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE (�R – SR)     
St�žejní dílo Bohumila Hrabala v citlivém ztvárn�ní mistra hrabalovských adaptací Ji�ího Menzela.  
Na pozadí bou�livých spole�enských zm�n první poloviny 20. století  se odehrávají  neuv��itelné 
osudy malého pikolíka  Jana – jeho vzestup a pád  až na samo dno spole�nosti. Teprve na konci této 
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strastiplné  pouti nalézá jistotu, po níž celý život toužil... Hrají Ivan Barnev a Old�ich Kaiser (Jan 
Dít�),  Julia Jentsch (Líza), Marián Labuda, Milan Lasica, Martin Huba, Ji�í Lábus a další oblíbení 
herci.          Od 12 let. 
 
24. sobota  *  NAUKA O SNECH  (Francie - Itálie)  
Výst�ední  mladík Stéphane (Gael García Bernal)  žije  zvláštním životem, v n�mž je obtížné rozeznat, 
co je realita a co sen. Aby získal srdce dívky, po níž touží, musí bu� sestoupit z oblak� na zem, nebo ji 
vtáhnout do svého sv�ta.   Vstupte do  snové �íše z papíru, celofánu a fantazie...   Širokoúhlý. 
    Od 12 let. 
 
28. st�eda  *  DVE�E DOKO�ÁN (Velká Británie – USA)   
Kamarádi Will a Sandy jsou spole�níky ve firm�, jež byla  dvakrát po sob� vykradena. Will sleduje 
stopu a dostává se do rodiny p�edpokládaného zlod�je – patnáctiletého muslimského chlapce Mira. 
Situace se zkomplikuje, když se Will  sblíží s jeho matkou...  V hlavních rolích romantického dramatu 
režiséra Anthonyho Minghelly  Jude Law a  Juliette Binoche.                  Širokoúhlý.         
Od 15 let. 
 
31. sobota  * SPLÁCHNUTEJ (Velká Británie)    Od 16.00  a 18.00 hod.! 
Myšák Roddy si chce uhájit své místo domácího mazlí�ka v luxusní rezidenci proti krysákovi Sidovi - 
chce jej jediným spláchnutím toalety  dostat  zpátky, odkud p�išel – do kanálu. Vše se však vyvine 
jinak, než si p�ál...  Ak�ní animovaná komedie pro malé  i velké -  precizní animace, skv�lý humor.   
�eský dabing. 
 

P�ipravujeme:   
 

VOLVER (4. 4.), PARFÉM: P�ÍB�H VRAHA (7. 4.), KRVAVÝ DIAMANT (11. 4.), 
HAPPY FEET (14. 4.), NOC V MUZEU (18. 4.), PRAVIDLA LŽI (21. 4.), 

VRATNÉ LAHVE (25. 4.), ASTERIX A VIKINGOVÉ (28. 4.), 
ŠARLOTINA PAVU�INKA (5. 5.), GOYOVY P�ÍZRAKY (12. 5.), 

MAHARAL - TAJEMSTVÍ TALISMANU (19. 5.), PRÁZDNINY PANA BEANA (26. 5.), JEDNÉ  
NOCI V JEDNOM M�ST� (30. 5.) 

Film KRÁLOVNA bude uveden v náhradním termínu - ve st�edu 23. kv�tna 2007. 
 

                               OSCARY za rok 2006 ud�leny v únoru 2007 

Upozor�ujeme na uvedení n�kterých z ocen�ných film� v našem kin�: 

 

HAPPY FEET -  uvádíme 14. dubna 2007 

Oscar za nejlepší animovaný film  

BABEL  – uvádíme 16. kv�tna 2007 

Oscar za nejlepší hudbu (film nominován ve �ty�ech dalších kategoiích v�etn� hlavní ceny a ceny za 
režii) 

KRÁLOVNA – uvedeme 23. kv�tna  2007 

Oscar pro Helen Mirren  za hlavní ženskou roli (film nominován ve �ty�ech dalších kategoriích) 

DREAMGIRLS – uvedeme 9. �ervna 2007 

Oscar pro Jennifer Hudson za vedlejší ženskou roli, Oscar za nejlepší zvuk (film nominován rovn�ž v 
kategoriich  výprava a kostýmy)  
Vít�zný film Martina Scorseseho SKRYTÁ IDENTITA  (Oscar za nejlepší film, režii,  adaptovaný 
scéná� a nominace za vedlejší mužskou roli) byl v našem kin� uveden 24. února 2007.  

V repríze bude uveden 23. �ervna 2007 
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N E V E R S, ob�anské sdružení 
Spole�nost historických aktivit Nevers rozší�ilo svou �innost  o další aktivity související 

s historií.  

Zahrnuje tyto oddíly: st�elecký oddíl Mušketýr, p�vecký soubor Schola �ernošice, spolek 
ru�ních prací Richelieu a samoz�ejm� nadále p�sobí p�vodní skupina historického šermu Nevrs. Do 
všech oddíl� se mohou zájemci ješt� p�ihlásit. 

Sdružení uvítá nabídku p�ípadných sponzor� a vhodných prostor, kde by se dalo trénovat, 
zkoušet a skladovat rekvizity. V p�ípad� zájmu o �innost o.s. Nevers lze kontaktovat jednatele 
sdružení Tomáše Kopa�ku na tel. �. 603 792 086 nebo email: lagarder@seznam.cz. 

 

Radotínský informa�ní zpravodaj Šemík �íslo: 2-3/2007 

-      „ K duši klí�“ 

– z�izovatel Centra pro d�ti a rodinu Praha – Radotín a EKOcentrum Praha – Lipence. 

Adresa: Praha 5 – Radotín, nám. Osvoboditel� 1368 tel. 604 919 083, 605 859 043. 

Statek u Vack� „Modrý ostrov“, Praha 16 – Lipence, Dolno�ernošická 443, 252 28 �ernošice 
�

Radotínský informa�ní zpravodaj Šemík �íslo: 2-3/2007 

 

 

Pomlázková zábava 
 

                                                                                 
v sobotu 7. dubna  2007 od  20:00 hodin              
            v pizzerii U Hastrmana 
 
  hraje hudební t�lísko SdužVolTón         
 
  vstupné 70,- K� – tradi�ní tombola 
 

 
          S r d e � n �   z v e    a hezké velikono�ní svátky p�eje    S D H   J í l o v i š t � ! 
 
 
*************************************************************************************** 
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Vep�ové hody 

 
 

Zveme Vás na vep�ové hody v sobotu 31.3.2007  
v Motorestu Jílovišt� 

 

Vakcinace ps� a ko�ek    
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
  v sobotu  31. 3. 2007 od 14.00  do 15.00 hodin 
        
  ošet�ovna  Jílovišt�, Pode Zd�mi 165 
                                        
  Cena :   vzteklina                      100,- K� 
               kombinovaná vakcína  220,- K� 
               celkem                          320,- K� 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 



 

 

 

 

 
                                                                               D�ti, vymalujte velikonoce ! 

 
        Barevné a veselé velikonoce, hodn� zdraví a jarního sluní�ka 
            p�ejí �tená��m Zvonice zastupitelé obce a obecní ú�ad. 
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