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Výuka topografických značek na výletě turistického oddílu

Z radnice
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
v těchto dnech si připomínáme dvacet let od 17. listopadu roku 1989, začátku pádu
komunistického režimu v bývalém Československu, začátku sametové revoluce. Dny kolem tohoto
data byly pro většinu z nás plné nadšení, naděje, ale také strachu. Byly to dny, na které moc rád
vzpomínám. Vzpomínám si jako účastník na velké demonstrace na Letenské pláni, na Václavském
náměstí, ale také na to, jak v naší obci vzniklo spontánně Občanské fórum za velké Vaší účasti a
angažovanosti. Vzpomínám si, jak jsme všichni byli v této době k sobě ohleduplní, laskaví a jak
jsme si vzájemně pomáhali. Toužili jsme po svobodě a věřili, že svoboda nám vyřeší všechny naše
problémy. Bohužel tomu tak není. Svoboda pro některé z nás znamená anarchii, nedodržování
zákonů, a tak jsou po dvaceti letech od sametové revoluce někteří z nás dnešním stavem
společenských poměrů zklamáni. Vzpomínají na „staré dobré časy“, na časy, kdy se jim „dobře
žilo“. Měli svoji „jistou práci“, doktora „zadarmo“, mohli si kupovat základní nekvalitní potraviny a
nemuseli projevovat žádnou angažovanost. Vše za ně vyřešila „velká strana“ a „vláda“. Zapomínají
však na to, že to byla doba, ve které nemohli svobodně říkat své názory, aniž by za ně byli zavíráni
do vězení nebo vyhazováni z práce, doba ve které nemohli poznávat a navštěvovat jiné země,
vzdělávat se, nebo doba ve které docházelo k obrovskému ničení přírody. Proto jsem hluboce
přesvědčen, že i přes negativa, která dnešní doba přináší, se nám dobře žije. Jenom když se
podíváme kolem sebe, jaké změny nastaly v naší obci za posledních dvacet let. Obec již začíná být
obcí upravenou, hezkou i na pohled. Rozrostla se o nové rodinné domy, ale také hodně starých
domů je opraveno. Komfort bydlení v naší obci je veliký. Zbývá již jen několik rodinných domů
napojit na obecní kanalizaci a obecní vodovod. Voda je Vám dodávána bez přerušení i v suchých
měsících a k vytápění můžete používat i plyn. Co v obci chybí? Jsou to jednoznačně kvalitní obecní
komunikace, občanská vybavenost, ale zvláště větší angažovanost Vás, občanů. Ta je motorem
demokracie. Dnešní doba je krásná právě v tom, že každý z nás, nespokojený s poměry kolem sebe,
má šanci je změnit. Na úrovni obce se může ucházet o zvolení do zastupitelstva obce, nebo může
vstoupit do některé strany, anebo při volbách do parlamentu nebo senátu dá hlas té straně, o které je
přesvědčen, že bude hájit jeho zájmy. Bohužel občanů, kteří se veřejně chtějí angažovat, je velmi
málo. Někteří z nás nejdou ani k volbám. Pro ně je daleko jednodušší nadávat, kritizovat a nic pro
změny neudělat.
Mimo malou angažovanost nás, občanů, za největší problém dnešní svobodné společnosti
vidím také to, v jakém stavu jsou mezilidské vztahy. Jsme k sobě zlí, závistiví, pomlouváme jeden
druhého, máme jiné měřítko na sebe než na druhé občany. Věřím však, že čas vše napraví a že
určitě bude platit, že „Láska a pravda zvítězí nad zlobou a nenávistí“.

Karel Dostálek

ZPRÁVY Z OBCE
Do konce volebního období současného zastupitelstva obce zbývá již jen jeden rok. Bude to
rok těžký, a to jak pro zastupitele, tak i pro Vás, občany. Pro zastupitele proto, že musí vyřešit při
menším příjmu finančních prostředků do obecního rozpočtu, jak zabezpečit základní potřeby obce,
ale také i její rozvoj. Vy, občané, zase budete muset sáhnout hlouběji do svých peněženek.

Proč? Již v tomto roce má obec díky celosvětové hospodářské krizi nižší příjmy a příští rok
to bude pravděpodobně ještě horší.
Jenom pro Vaši představu k 31. 10. 2009 byly tyto příjmy obce.
Rozpočet po změnách
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné
činnosti
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Daň z nemovitosti

1 076 000,- Kč
1 025 370,- Kč

Výsledek od počátku
roku
847 421, 27 Kč
653 300,- Kč

86 000,- Kč
1 350 670,- Kč
1 967 000,- Kč
400 000,- Kč
650 230,- Kč
6 555 270,- Kč
Rozdíl

72 547,86 Kč
1 015 276,09 Kč
1 738 342,58 Kč
392 590,- Kč
654 499,19 Kč
5 373 976,99 Kč
1 181 293,01 Kč

Na základě této tabulky je vidět, že obec má k 31. 10. 2009 o 1,181 mil. Kč menší příjmy
proti schválenému rozpočtu na rok 2009. To už začíná být pro obecní rozpočet velký problém.
A co Vás občany obce Jíloviště čeká v příštím roce?
V roce 2010 dojde ke zvýšení ceny vodného a stočného za 1 m³ proti roku 2009 o 2,47 Kč
bez DPH. Zde je názorná tabulka.
Vodné bez DPH
33,34 Kč
Vodné bez DPH
34,09 Kč

Rok 2009
Stočné bez DPH
23,54 Kč
Rok 2010
Stočné bez DPH
25,26 Kč

Celkem
56,88 Kč
Celkem
59,35 Kč

Zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 29/2009 schválilo zvýšení cen vodného a stočného,
a to z důvodu, že díky němu provozovatel naší kanalizační a vodovodní sítě, VAK Beroun, a.s.,
zaplatí obci nájemné za rok 2010 ve výši 600 tis. Kč. Ty obec bude potřebovat na financování těch
akcí, které jsou uvedeny v další tabulce a které se musí realizovat v roce 2010.
Rekonstrukce úpravny vody
Zadání projektové dokumentace na
a)
přístavbu další komory vodojemu
b)
výměnu kanalizace u okálu
Vodojem - oprava a zateplení stropu
Zdroje U ruky a Jeptišky – modernizace a
náhrada čerpadel
Zdroje U ruky a Jeptišky - terénní úpravy a
oprava oplocení
Vodovodní síť – osazení úsekových šoupat
Celkem

200 000,- Kč
60 000,- Kč
100 000,- Kč
80 000,- Kč
50 000,- Kč
150 000,- Kč
640 000,- Kč

Ale také obec bude potřebovat v roce 2010 finanční zdroje na tyto nutné investiční akce:
Výstavba dešťová kanalizace od OÚ k ulici
Lipová
Výstavba a připojení nového vrtu JL5
Výměna litinového potrubí od ulice Lipová
k autobusové zastávce na Prahu ve středu obce
Celkem

1 000 000,- Kč
3 500 000,- Kč
400 000,- Kč
4 900 000,- Kč

Na základě těchto faktů je otázkou, zda vůbec budeme schopni všechny tyto akce realizovat.
Karel Dostálek

PŘÍRODNÍ PARK
Rada Středočeského kraje na svém jednání dne 14. 9. 2009 vydala nařízení o zřízení
přírodního parku Hřebeny, který zasahuje do katastrálního území obce Jíloviště. Toto nařízení
nabude účinnosti patnáct dní po zveřejnění ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje, tj.
24. 11. 2009. Tento přírodní park byl orgánem ochrany přírody zřízen k ochraně krajinného rázu
s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami. To znamená, že chráněným
fenoménem by měla být jenom nepoškozená a vyvážená krajina tak, jak je tomu právě v oblasti
Brdských Hřebenů. Tato oblast vyniká typickým reliéfem protáhlých kopců s výskytem kamenných
moří a skalních výchozů prvohorních a starohorních hornin. Tyto substráty a tvar reliéfu podmiňují i
charakter lesní vegetace a složení biotických společenstev. Geomorfologicky významným prvkem
je masiv Plešivce, nacházející se na jihozápadě přírodního parku, jenž dále směrem
k severovýchodu navazuje na Hřebeny, se kterými tvoří z dálky viditelný výrazný lesnatý předěl
mezi krajinou středního Povltaví na východě a Českým krasem na západě. Jedná se o podstatnou
část největšího souvislého lesního porostu ve Středočeském kraji – Brdských lesů. Přírodní park je
vymezen v naprosté většině své rozlohy na lesních pozemcích mimo zastavěná a zastavitelná území
obcí. Z přírodního parku jsou vyňata zvláště chráněná území (konkrétně přírodní památky Vinice a
Černolické skály a přírodní rezervace Andělské schody, Hradec a Kuchyňka), neboť ty již požívají
vyšší stupeň ochrany a jsou rovněž vyňaty i objekty důležité pro obranu státu.
Při stanovení ochranných podmínek přírodního parku se vycházelo na straně jedné jednak
z charakteru hodnot, které mají být chráněny, a na straně druhé z charakteru zásahů a změn, které by
tyto přírodní a krajinářské hodnoty mohly narušit, nebo poškodit. Proto je tímto nařízením mimo
jiné stanoveno, že provádět změny druhu pozemků mimo zastavěná území, změny využití území,
umísťování staveb, provádění terénních úprav, těžba hornin a nerostů je možná pouze na základě
předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny. Cílem je tedy například zabránit
velkoplošným změnám v rozsahu lesa, umisťování nových staveb (např. stožárů), které by
představovaly nepřípustné poškození krajiny.
Krajinný ráz není podle zákona chráněn pouze v přírodních parcích, avšak právě v nich je
možno díky stanovení ochranných podmínek ochranu zacílit na konkrétní fenomény či naopak
možné problémové zásahy.
Jak je zřejmé, ochrana přírodního parku se nejčasněji bude dotýkat postupů při projednávání
trvalých změn ve využití území a umisťování staveb. Z pohledu obcí to bude hlavně při pořizování
nových územních plánů a jejich změn, kdy bude třeba nejen zanést hranice přírodního parku do
příslušných grafických příloh, ale při vymezování nových ploch také zohlednit hodnotu chráněné
krajiny. To znamená, že bude třeba respektovat členění krajiny (liniové prvky vodních toků,
komunikací a jejich doprovodných porostů, remízy, vodní plochy, okraje lesů, horizonty) a případná
nová zastavitelná území vymezovat pokud možno v návaznosti na stávající zástavbu s přihlédnutím
k jejímu charakteru (zastavěnost, vertikální členění apod.). Tyto obecné zásady jsou samozřejmě

dodržovány i mimo přírodní parky, ale právě zde je třeba klást větší důraz na jejich dodržování.
Údaje o přírodním parku jsou také součástí územně - analytických podkladů, které budou
zpracovatelům územně – plánovací dokumentace běžným způsobem poskytovány.
Obdobný dopad vyhlášení přírodního parku lze očekávat i v případě návazných územních,
případně stavebních řízení. Navíc se podle stavebního zákona krajinný ráz již dále neposuzuje
v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním nebo regulačním plánem
stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté
s orgánem přírody.
Celkově je možno říci, že na běžném chodu obcí a obecních úřadů, stejně jako na
každodenním životě občanů a činnosti právnických osob se vyhlášení přírodního parku nijak zvlášť
neprojeví. K pozitivním přínosům bude kromě zvýšení účinnosti ochrany krajinného rázu možno
přičíst i zvýšení obecného povědomí o hodnotě krajiny, jakožto součásti životního prostředí,
a pravděpodobně i mírné zvýšení zájmu turistů o oblast Hřebenů a přilehlých obcí.
(Výňatek z dopisu z Krajského úřadu Středočeského kraje – Přírodní park Hřebeny –
informace o rozsahu území a ochranných podmínkách).

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU AUTOBUSU č. 318
V minulém čísle Zvonice jsem slíbil, že budu jednat v této záležitosti s ROPIDEM, ale
bohužel zatím v této záležitosti nedošlo k žádnému pokroku.
Karel Dostálek

Hasiči
První kolo hry PLAMEN - Lhota u Dolních Břežan – sobota 3. 10. 2009
Hezky připravený areál pro zázemí soutěže přivítal 33 pětičlenných hlídek hasičských sborů
okresu Praha–západ. A slunečné počasí jen umocnilo příjemnou atmosféru soutěže.
Za náš sbor se na start postavily tři hlídky. Se startovním číslem 4 vyběhla na trať, jako
první z naší výpravy, hlídka mladších hasičů (6 – 11 let): Isa Andresová, Verča Rybárová, Tomáš
Senft, Martin Šmíd a Anetka Verbeščuková.
Za naše starší (11 - 15 let) se na trať v pravé poledne vydala hlídka se startovním číslem 25
– Síma Černá, Filip Kratochvíl, Áda Kratochvílová, Zuzka Šmídová, Dominik Rybár.
O dvacet minut později vyběhli i poslední závodníci od nás, hlídka se startovním číslem 29 –
Denisa Pospíšilová, Naty Tymichová, Jana Krejčová, Milan Černý a Fanda Andres. Dlouho jsme se
jich nemohli dočkat v cíli. Nešťastně na trase špatně odbočili a vraceli se na dvě kontrolní
stanoviště. Přesto jejich šesté místo není špatné, ale mohlo to být na medaile!
Protože se opět sestavy hlídek všelijak promíchaly, z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti, jeli
s námi i náhradníci - Julča a Radek Holubovi. O náhradníky je vždy na závodech velký zájem.
Skoro každému sboru „to nevychází“ a děti chtějí soutěžit všechny. Radek proto běžel za pořádající
sbor a jeho setra s dětmi z Jílového. Za svůj výkon dostali pochvalu.
Nejhorší je vždy čekání na start a vyhlášení výsledků. I tady naše děti chválím. Využily
prostor s dětským hřištěm a nebylo třeba je napomínat. Poděkování patří i rodičům, kteří pomohli
s dopravou: maminka Šmídová, tatínkové Verbeščuk a Andres.
V celkovém hodnocení sborů má Jíloviště 4. umístění. Některé SDH byly zastoupeny
velkým počtem hlídek. Přivítali jsme v soutěži i nováčky z Rudné, kde s dětmi začínají.
Hlavní rozhodčí, starosta našeho sboru, Mirek Petřík st., byl s průběhem soutěže i
připravenou tratí spokojen. Také na některých stanovištích byli další rozhodčí z našeho sboru –
Radek Moureček, Věra Mihálová, Monika Čámská.
Díky všem, kteří svůj čas věnovali dětem!
Na soutěži jsme dostali pozvánku na pátý ročník Orientačního běhu v Cholupicích, který
pořádá jejich SDH v sobotu 24. října 2009. Děti uvedené disciplíny zaujaly a hned přemluvily
Mirka Petříka ml., aby je na soutěž odvezl.
Fatková

Jak to bylo v Cholupicích
Obec Cholupice se nachází na území městské části Praha 12. Místo konání závodu jsme našli
dobře a přijeli jsme mezi prvními. Trasa byla v porovnání s branným závodem PLAMEN o hodně
delší. Stanoviště s disciplinami byla rozšířena o házení šipek, házení kládou a granátem a hasičský
běh. To byl úkol, kdy jsme překonávali vyznačený úsek a přenášeli hasičské nářadí oblečeni do
hasičského kabátu, helmy a rukavic.
Každý ze tříčlenné hlídky plnil všechny úkoly. Např. kládou jsme házeli štafetově.
Nezáleželo ani tak na rychlosti, ale úspěšném plnění disciplin.
Kdo z našich hasičů „sbíral“ nové zkušenosti? Filip Kratochvíl, Fanda Andres, Denisa
Pospíšilová – Jana Krejčová, Naty Tymichová, Áda Šedivá – Verča Rybárová, Áda Kratochvílová,
Lukáš Hudeček.
Isa Adresová posílila hlídku Cholupic. Nezazářili jsme, ale ani nebyli poslední.
Počasí bylo dobré a všichni jsme si koupili popcorn. Na závodech nás doprovázela
s Mirkem Petříkem ml. ještě Hanka Krejčová.
Denisa Pospíšilová

Hraje hudební skupina ŠARM.
vstupné 100,- Kč

*

tombola

*

srdečně všechny zveme

Turistický oddíl
Podzimní výlety
Během letošního podzimu podnikl jílovišťský turistický kroužek několik výletů, a to i přes
ochlazení a značné rozmary počasí, které nám často nepřálo tak, jak bychom chtěli. Podnikali jsme
výlety nejen v okolí Jíloviště, ale zdolali jsme i vzdálenější cíle.
Z bližších míst jsme se na příklad jako diváci podívali na závody veteránů ze Zbraslavi pod
Cukrák.
Mezi vzdálenější místa, která jsme navštívili, můžeme počítat Koněpruské jeskyně nebo
Prokopské údolí. Výlet do Prokopáku byl zakončen trešničkou na dortu v podobě návštěvy
aquaparku na Barrandově.
Děti si během cest mohly kromě samotné turistiky užívat i různých her a soutěží, došlo i na
vzdělávání a získávání zálesáckých dovedností. Všechny děti i vedoucí se také střídali v trénování
neunavitelné Dášenky.
Marie Kuželková

Foto Jaromír Kuželka

Okrašlovací spolek
Aktivity Okrašlovacího spolku Jíloviště v roce 2009
Milí spoluobčané,
možná Vás napadne, co se pod názvem Okrašlovací spolek vlastně skrývá. Jde o občanské
sdružení, které si vytklo za cíl vylepšovat život v naší obci a také její vzhled. Členové spolku se
scházejí cca jednou za měsíc a plánují a koordinují činnost spolku. Ta je financována z příspěvků
jeho členů, 2x jsme dostali také grant z nadačního fondu společnosti Telefónica O2 Czech Republic,
a.s prostřednictvím členky spolku, Gabriely Tamchynové.
Součástí Okrašlovacího spolku je „Klubíčko“ – klub pro předškolní děti a jejich rodiče. Pod
záštitou Klubíčka funguje v obci už druhým rokem hudební škola Yamaha, kde se naši prckové učí
nejen poslouchat, ale také vnímat a mít rádi hudbu. V letošním školním roce se schází každý pátek
kroužek pro menší (2 - 4 roky) a větší (4 – 6 let) předškolní děti. Maminky z Klubíčka se také
aktivně podílejí na činnosti kroužku. Za hezkého počasí se setkáváme na hřišti nebo hrajeme hry
v přírodě, v horším počasí máme program v klubovně v Restauraci U Hastrmana, kterou nám
manželé Hastrmanovi ochotně pronajímají. V letošním roce se uskutečnilo několik setkání
s výtvarnem, z nichž největší byla „Podzimní dílna“, na níž si děti udělaly několik velmi pěkných
výrobků s tématikou tohoto ročního období. Obětavou hlavní organizátorkou těchto akcí je paní
Marie Sporerová. Klubíčko plánuje do konce tohoto roku ještě Vánoční besídku. Činnost Klubíčka
je financována částečně z příspěvků maminek, sponzorský dar jsme dostali od obce.
O vylepšení vzhledu obce se postarali pánové Andres a Kučera, kteří před posvícením
opravili a znovu nabílili kapličku na křižovatce.
Okrašlovací spolek si vytkl také větší a dlouhodobější cíl – opravit starou hasičskou
zbrojnici a upravit její nejbližší okolí. Jakmile ji Sdružení dobrovolných hasičů vyklidí, bude možné
začít pracovat na opravách. Protože půjde o nákladnou akci, kterou není možné financovat pouze z
peněz členů spolku, uvažujeme také o podání žádosti o grant z EU a uspořádání veřejné sbírky.
Z budovy by se mělo stát tzv. komunitní centrum – místo, kde se budou moci občané scházet, kde
bude možné pořádat výstavy, koncerty a další kulturní akce. Z jejího upraveného okolí pak střed
obce, který Jílovišti zatím zcela chybí.
Ve prospěch činnosti Okrašlovacího spolku půjde také výtěžek z Vánočního bazaru, který se
bude konat v sobotu 12.12.2009 od devíti do jedenácti hodin dopoledne v budově obecního úřadu.
Přijďte nákupem drobných vánočních dárečků pro své rodinné příslušníky, kolegy a kamarády
podpořit dobrou věc.
Za Okrašlovací spolek Vás srdečně zve Iva Stefanová

Den jazyků ve všenorské škole
Evropský den jazyků si letos připomněli žáci 8. a 9. třídy Základní školy ve Všenorech
netradičním způsobem. I když mají ve škole hodiny angličtiny a francouzštiny, vyzkoušeli si svoji
schopnost porozumět psanému textu v jazycích, kterým se nikdy neučili, v jazycích blízkých –
slovanských. Jednoduché a praktické věty v polštině, srbštině – chorvatštině, ruštině a hornolužické
srbštině byly doplněny rozsáhlejším a náročnějším textem ve slovenštině. Projekt podporovaný
MŠMT i následná beseda se setkaly s nebývalým zájmem. Objevovat kouzlo cizích jazyků bylo pro
většinu žáků zážitkem. Inu, kolik jazyků znáš …
-v-

Pozvánka všenorské školy
Základní škola ve Všenorech zve všechny zájemce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
24. listopadu od 8 do 13.30 hod. v obou budovách školy. Zvlášť uvítáme ty, kteří plánují přijít
k ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 22. ledna 2010.
11. prosince pořádá škola ODPOLEDNE VÁNOČNÍCH TRADIC, ozdobené kulturním
programem.
Bližší a aktuální informace o dění na naší škole najdete na adrese www.skolavsenory.cz.

Zá k l a d n í š k o l a v e Vš e n o re c h
s rde č n ě z v e dě t i a je jic h ro dič e n a
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Restaurace Pod lesem navazuje na tradici již
od roku 1840 a dokonce rozšiřuje svou
nabídku o cukrárnu a pekárnu.
Nově otevřená nekuřácká restaurace rodinného typu pro Vás připravila jídelní lístek, který
nabídne českou a mezinárodní kuchyni, skvělé steaky a grilovaná masa, čerstvé saláty, těstovinovou
kuchyni a výtečné dorty a koláče z vlastní výroby. K pití si k těmto pokrmům můžete objednat
různé druhy piva - Plzeň, Gambrinus, Guiness a Birell a také česká a mezinárodní vína. Prostorové
řešení nabízí mimo hlavní restaurace s krbem a plazmovými televizemi i další dva salonky, které je
možné využít na soukromé oslavy i firemní akce.
Při přípravě jídelního lístku jsme ovšem nezapomněli ani na dětské hosty. Sladké tečky, bez
kterých se již neobejdete, na vás čekají v cukrárně a pekárně, kde si již od 7,00 hodin můžete
zpříjemnit den skvělou snídaní, a to dokonce po 7 dní v týdnu. Tato cukrárna Vám nabídne domácí
dorty a koláče, které je možné objednat na rodinné oslavy či na jiné příležitosti. A že těch se po
jejich ochutnání najde hodně. Pekárna nabídne denně čerstvý chléb i croisant.
V letních měsících zajisté přivítáte rozlehlou terasu s hřištěm pod korunami stromů, kde si
opravdu příjemně posedíte i se svými ratolestmi. Také přibude místo pro tak oblíbené venkovní
grilování. Rádi Vás s celou rodinou přivítáme a věříme, že naše nabídka nápojů a jídel pro Vás bude
zajímavá a strávíte u nás příjemné chvíle. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Jiří Mach

Vánoční bazar
Milí spoluobčané,
Okrašlovací spolek Jíloviště Vás v adventním čase srdečně zve
na Vánoční bazar. Můžete si koupit perníčky, korálkové šperky, svíčky,
svícínky a další drobné dárečky pro své blízké.
Kdy ? V sobotu 12. 12. od devíti do jedenácti hodin dopoledne.
Kde? V budově Obecního úřadu Jíloviště.
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