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Fotografie původní budovy staré hasičské zbrojnice,
zvětšenina fotografie z léta, rozmezí let 1900 - 1912
Zdroj: archiv Jana Cvrčka, Jíloviště

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
budu stručný a omezím se na krátké informace.
Koupě Restaurace U Hastrmana
Ještě minulé zastupitelstvo obce Jíloviště projednávalo v květnu 2010 koupi objektu restaurace, služeb a
obchodu, č.p. 260, tedy Restaurace U Hastrmana. Objekt ve vlastnictví společnosti GZG, s.r.o., byl v té
době obci nabízen za 15 mil. Kč. Podmínkou této koupě bylo to, že obec koupí s objektem i společnost.
Protože obec neměla finanční prostředky, záměr se mohl uskutečnit jen za předpokladu, že by si vzala
úvěr ve výši 12. mil. Kč. V této době předložila společnost JF Holding, a.s., obci nabídku, že by celý objekt
i se společností GZG, s.r.o., koupila a podle představ obce zrekonstruovala. Obec by do konce roku 2015
využívala prostory tohoto objektu a platila za něj nájem a v roce 2016 by jej získala za symbolickou
částku. Bohužel, tato společnost nakonec od tohoto záměru odstoupila. Zastupitelstvo obce se z důvodu
blížícího se konce volebního období rozhodlo, že nechá další rozhodování v této záležitosti na novém
zastupitelstvu obce zvoleném v komunálních volbách 2010. Všechna sdružení, která se těchto voleb
zúčastnila, se ve svých volebních programech zmiňovala o využití tohoto objektu pro potřeby obce. Nově
zvolené zastupitelstvo obce od začátku svého volebního období hledalo možnosti, jak by se tato koupě
mohla realizovat, ale vždy narazilo na nedostatek finančních prostředků. Společnost GZG, s.r.o., v té
době nabízela obci tento objekt a pozemek za 12. mil. Kč, ale podmínkou již nebyla koupě společnosti.
V březnu roku 2012 společnost LA SABANA, a.s., nabídla, že v případě, že bude umožněno postavit sedm
rodinných domů v lokalitě Na Močidlech na pozemku o rozloze 20 000 m², daruje obci finanční částku ve
výši 15 mil. Kč. Tyto prostředky by byly použity na koupi a rekonstrukci tohoto objektu. V referendu
většina obyvatel obce s touto výstavbou nesouhlasila. Od výstavby bylo upuštěno a obec finanční
prostředky nedostala.
Ve schváleném rozpočtu na rok 2013 počítá zastupitelstvo obce s celkovými příjmy ve výši 9 049 tis. Kč,
ale v současné době se daňové příjmy nenaplňují. Na základě posudku je tržní cena nemovitosti, tedy
objektu č.p. 260 a pozemků ve výši 9 251 tis. Kč. Jeho rekonstrukce podle potřeb obce je odhadována na
cca 6 000 tis. Kč a k těmto výdajům se musí připočítat ještě výdaj na provoz, který je odhadován na cca
700 tis Kč za rok. Aby obec koupi a rekonstrukci této nemovitosti mohla realizovat, bylo by nutné, aby si
vzala úvěr ve výši minimálně cca 12 000 tis. Kč. Při zohlednění všech výše uvedených skutečností
považuje zastupitelstvo obce tuto koupi v současné době za nereálnou.
Rekonstrukce uličního prostoru Pražská
Zastupitelstvo obce na zasedání 12. října 2013 odsouhlasilo usnesení, ve kterém schvaluje, aby obec
Jíloviště podala žádost o dotaci na „Rekonstrukci uličního prostoru ulice Pražská – Příjezdní až
Strakonická“ a usnesení, ve kterém schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí Jíloviště a společností
CAUTOR PROJECTS & ADVISING, a. s., která tuto žádost zpracuje. Projektovou dokumentaci a stavební
povolení na část komunikace uličního prostoru ulice Pražská od hasičské zbrojnice až po Strakonickou
připravuje projekční kancelář PK FLORA, s.r.o. Poslední možnost podání této žádosti o dotaci je
29. listopadu.
Obratiště a zastávka BUS Trnová
Projektová dokumentace na obratiště a zastávku BUS Trnová – DUR pro územní řízení je stále ještě
projednávána dotčenými státními orgány. Chybí vyjádření Odboru životního prostředí Černošice.
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Stará hasičská zbrojnice
Stará hasičská zbrojnice a pozemek pod ní byly a jsou majetkem obce Jíloviště. Stará hasičská zbrojnice byla
postavena v roce 1882 obcí Jíloviště a stavební pozemek daroval obci pan F. Andres. V současné době
rekonstrukce staré hasičské zbrojnice úspěšně pokračuje. Do zimy by měla být zastřešena, osazena
oknem a dveřmi. Na jaře se pak dokončí rekonstrukce interiéru a exteriéru a 4. května 2014 by měla být
v plné kráse vysvěcena patronovi hasičů, Sv. Floriánovi.

Na rozebrání střechy a zabetonování věnce pod krov pracovali v měsíci září zadarmo pánové:
František Andres ml., Karel Marek, Radek Moureček, Michal Petřík, Karel Špaček, Jiří Zahálka, Karel
Dostálek, odborné zednické práce provedl na dohodu pan Miroslav Holub. Všem jmenovaným moc
děkuji za to, že rekonstrukci věnují svůj volný čas a odborné vědomosti a děkuji hlavně panu Františku
Andresovi ml., Karlu Markovi a Michalu Petříkovi!
V současné době jsou na tuto rekonstrukci následující výdaje:

GEO 5 - geodetické práce
F. Vlk – zemní práce


stavební dozor – Ing. Vild

ČEZ – připojení EZ

výdaje na materiál a zednické práce do října

6 050,- Kč
151 320,- Kč
8 384,- Kč
5 000,- Kč
31 068,- Kč

Tedy celkem 201 822,- Kč
Finančně formou daru na rekonstrukci přispěli:

paní Margita Součková

pan Karel Dostálek

30 000,- Kč
10 000,- Kč

Sponzorský dar obci na tuto rekonstrukci dali:

dřevo na krov - pan Ing. Filip Tobolka – Lesy Jíloviště,

projektovou dokumentaci na rozvod NN sítě - pan Ing. Zbyněk Vermach,

projektovou dokumentaci na rekonstrukci interiéru a exteriéru - pan Ing. arch. Karel Cvrček,

okno darem a dveře za výrobní cenu - pan Ing. Jiří Zikmund – Davelo, spol. s r.o.
Všem děkujeme!

Nový územní plán obce Jíloviště
Dne 10. srpna 2013 proběhlo jednání dotčených státních orgánů a sousedních obcí ve věci Návrhu
územního plánu Jíloviště. Mimo jiné z něho vyplynulo, že vydání nového územního plánu Jíloviště
přichází v úvahu až v říjnu roku 2014. V případě, že tento nový územní plán obce nebude schválen do
října roku 2015, hrozí obci, že vrátí obdrženou dotaci ve výší 704 tis. Kč.
Oprava střechy hasičské zbrojnice
Na hasičské zbrojnici byla položena nová izolace. Práce provedli svépomocí a zdarma členové SDH
Jíloviště. Největší dík patří panu Mirku Petříkovi staršímu a Petru Dubinovi.
Karel Dostálek
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Výzva
Rád bych vyzval každého obyvatele obce, který by měl zájem přijímat hlášení obecního rozhlasu na
svém mobilu, aby nahlásil své mobilní číslo na OÚ Jíloviště.
Karel Dostálek

Z RADNICE
Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice
Vážení spoluobčané,
vy, kteří máte zájem pomoci obci a Okrašlovacímu spolku Jíloviště při rekonstrukci staré hasičské
zbrojnice, můžete to udělat buď formou finančního daru uzavřením Darovací smlouvy s obcí anebo
pomoci při stavebních nebo úklidových pracích, které probíhají a budou v rámci této rekonstrukce
probíhat.
Za Vaši pomoc Vám jménem obce a Okrašlovacího spolku Jíloviště předem děkuji.
V případě, že projevíte o pomoc zájem, kontaktujte mě, prosím.
Karel Dostálek

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech 25. a 26. října
2013. Ve Středočeském kraji si budete moci vybrat z 20 politických stran a hnutí. Věřím, že volební účast
v naší obci bude opět vysoká a přeji si, abychom měli šťastnou ruku a aby volby vyhrály ty politické
strany a hnutí, které jsou schopny se vůbec domluvit a mají zájem, aby se v naší zemi lépe žilo!!!
Karel Dostálek

Posvícení 2013
Letošní „POSVÍCENÍ U HŘIŠTĚ“ se uskutečnilo v sobotu 21. září od 11:00 h u
hřiště TJ Jíloviště a jeho pořadatelem byla TJ Jíloviště a obec Jíloviště. Od
11:00 h hrál pro návštěvníky posvícení RANGERS BAND, od 14:00 h
DECHOVKA JOŽKY ŠMUKAŘE, od 16:30 h proběhlo mistrovské fotbalové
utkání mezi našimi fotbalisty a týmem Benátek a v 19:00 h začala
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA, na které hrála hudební skupina Jana Malého. Mimo
hlavní program bylo možné zhlédnout doprovodné akce sponzorů a
partnerů jako např. přehlídku motorových vozidel, která nabízí společnost Srba Servis, s.r.o., ale také tu
byl pro nejmenší připraven dětský koutek a pouťové atrakce a pro dospělé pak tradiční i netradiční
pochoutky jako např. výborná šunka, dále pak bohatá tombola, ve které byl první cenou divočák.
Moderátorem celé akce byl pan Tomáš Karger.
Myslím si, že přítomní se dobře bavili, nezmokli, a tak mohu konstatovat – POSVÍCENÍ SE VYDAŘILO!
Bylo tomu tak i díky všem sponzorům, kterými jsou:
Srba Servis, s.r.o., Novum Czech, s.r.o., Drosera, s.r.o., Husky CZ, s.r.o., Motorest Jíloviště, Lesy Jíloviště,
Davelo, spol. s r.o., Transakta, a.s., Big Hard, s.r.o., Cvrčkovy zahradnické služby, JUDr. Jan Nekola –
advokát, Lada Viesnerová, Pavel Nedvěd, HIKO SPORT, Jana Kopecká – soudní tlumočnice.
Dík patří také organizátorům posvícení:
panu Pavlu Šmídovi – předsedovi TJ Jíloviště, Karlu Markovi, Ing. Janu Vorlovi, slečně Hance Krejčové, ale
i dalším, kteří se na této organizaci podíleli. Děkujeme!
Karel Dostálek
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„Protokol o schválení celkového vyúčtování veřejné sbírky“
je posledním dokumentem k uzavření náležitostí veřejné sbírky na rekonstrukci staré hasičské zbrojnice,
který na obec zaslal v srpnu letošního roku Odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský úřad Krajského
úřadu Středočeského kraje.
Na základě předloženého vyúčtování a předložených dokladů zjistil
 hrubý výtěžek sbírky činil 8 747,16 Kč
 uplatněné a dokladované náklady činily 1,00 Kč (bankovní poplatky)
 čistý výtěžek sbírky tedy činil 8 746,16 Kč
a) vybrány sběrací listinou v celkové částce 3 000,- Kč
 peněžní prostředky byly
b) vloženy na zvláštní bankovní účet částkou 5 734,- Kč
c) navýšeny o připsaný úrok 13,16 Kč
 čistý výtěžek sbírky byl využit na částečnou úhradu faktury za zemní práce
a celkové vyúčtování sbírky schválil.
Fatková

Encyklopedie Česká republika – města a obce
V září jsme využili nabídky místopisného vydavatelství PROXIMA BOHEMIA, s. r. o., uvést
v připravované publikaci Česká republika – města a obce zápis o Jílovišti. Měl by zde být uveden znak,
text a 1 – 2 fotografie. Předpokládaná doba vydání knihy je jaro 2014.
Fatková
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Návštěva Cukráku
24. 9. 2013 jsme se se starostou obce Ing. K. Dostálkem zúčastnili setkání Zasloužilých hasičů 7. okrsku
OSHČMS okresu Praha–západ na území našeho katastru.
Pod záštitou senátora Jiřího Oberfalzera nám byla umožněna prohlídka televizního vysílače Cukrák se
zasvěceným výkladem zaměstnance Českých radiokomunikací, jílovišťského občana, pana Jana Šímy.
Na neformálním posezení v Motorestu Jíloviště jsme předali zúčastněným drobné upomínky. Děkujeme
Zasloužilým hasičům za pozvání.
Fatková

CO SE DĚJE V OBCI
Vítání nových občánků a prvňáčků v Jílovišti - neděle 8. září 2013
Milé setkání bylo umocněno prostorným sálem bývalé restaurace
U Hastrmana, kde se letos konalo.
Starosta obce Ing. K. Dostálek popřál všem hodně štěstí, úspěchů a
spokojený život v Jílovišti. Přítomní se také zapsali do Pamětní knihy obce.
Pozvání přijali všichni noví občánci. Nejstarší Jiřík Dubina se již procházel po
koberci na hraní, který využívalo Klubíčko v prázdninové herně. Ani malému
Filípkovi Hudečkovi nebylo prostředí neznámé, chodil celé léto s bráškou do
herny. Další „ chlap“ Kuba Hrubý zatím jen pozoroval okolí. Jako princezničky byla dvě děvčátka Terezka
Kocíková a Amálka Doškářová. S předáním drobných dárků jim všem bylo přáno i hodně sluníčka a
radosti v životě.
Ze školáků se představili dva chlapci: Štěpán Joch a Jiří Zicha. Každý chodí
do jiné školy, ale určitě najdou způsob, jak „kamarádit“ v Jílovišti. Třetí
školák, také chlapec, Adam Dvořák, si může drobný dárek vyzvednout na
OÚ. Školní potřeby, které jim věnovala obec, určitě upotřebí.
I školákům bylo popřáno v povinné školní docházce hodně pěkných
hodnocení.
Novinkou bylo vystoupení předškolních dětí z Klubíčka: Daníka Hudečka,
Matýska Mazánka, Emičky Kovaříkové, Kubíka Veličky, Máji Stefanové a dvojčátek Havelkových – Elišky a
Kačenky. Děti předvedly, jak se bavily o prázdninách v herně.
Honzík Dalekorej, Míša Stefanov a Honzík Velička přednesli krátké básničky. Spolu s dětmi pomohli i již
osvědčení účinkující Kája Čejková, Hanka Černá a Evička Veinhauerová s bráškou Honzíkem, který dal
novým školáčkům několik hádanek.
V dřevěné kolébce, laskavě zapůjčené rodinou Andresových, se pak mohli malí občánci fotografovat.
Příští rok bude v Jílovišti, podle zjištěných odkladů školní docházky, hodně prvňáčků. A o novém
občánkovi již také víme. Tak uvidíme, kde se opět sejdeme.
Fatková
foto : H. Hudečková a
L. Kovaříková
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Opět k nám přijede divadlo pro děti, tentokrát s pohádkou
O zvědavém slůněti
V sobotu 16. 11. 2013 v 15:00 h se ve společenské místnosti hasičské zbrojnice uskuteční divadelní
představení O zvědavém slůněti.
Sloni žijí v Africe už od nepaměti, ale věděli jste, že dříve, v dávno uplynulých dobách sloni neměli chobot?
Že měli jen takovou vyboulenou bambuli? Malé slůně cestuje napříč pralesem skýtajícím všemožnou
exotickou faunu i floru, domorodé kmeny, ale také zákeřné protivníky. Díky své bezmezné zvědavosti se
stane opravdovým slonem, tak, jak jej dnes všichni známe - s parádním chobotem.
Vstupné dobrovolné.
Do divadélka Vás srdečně zve Klubíčko Okrašlovacího spolku Jíloviště.
Děkujeme OÚ Jíloviště za finanční příspěvek na tuto akci a SDH Jíloviště za zapůjčení společenské
místnosti.
Za Klubíčko napsala Stefanová

Svatý Mikuláš
je od pradávných dob ochráncem vod, námořníků, ale i symbolem
obdarování. Vždyť sám Santa Claus je odvozen od jeho jména
(Sant Nicolaus).
U nás je však také spojen s taškařicemi. Mikuláš chodí s andělem a
čertem po rodinách, odměňuje hodné děti, těm zlobivým čert vyhubuje,
anděl vše uklidňuje.
Ve čtvrtek 5. prosince 2013 bude i na Jílovišti. Pozvete ho na návštěvu?
tel: 724 564 306
Fatková

oslaví 20 let své existence
V listopadu 2013 si organizace ROPID připomene 20 let od svého vzniku. Zřízením organizátora se v roce
1993 začala psát historie Pražské integrované dopravy. Postupné zapojování železničních a příměstských
autobusových linek do systému MHD v Praze předznamenalo rozvoj sítě PID dále do Středočeského
kraje, který mohl být naplno spuštěn po změně tarifního systému v roce 1996.
Dnes jsou do sítě Pražské integrované dopravy zapojeny všechny linky metra, tramvají, městských
autobusů, regionálních vlaků a přívozů na území Prahy včetně lanové dráhy na Petřín.
Do Středočeského kraje vyjíždí řada vlakových a autobusových linek PID, které pokrývají již cca 1/3 jeho
území. Pražská integrovaná doprava denně přepraví cca 1 500 000 cestujících a dopravní prostředky PID
ročně ujedou 200 milionů km.
V rámci oslav 20 let od vzniku ROPID se připravuje celá řada akcí, které vyvrcholí v sobotu 23. 11. 2013
Dnem Pražské integrované dopravy. Na širokou veřejnost čeká bohatý program včetně jízd historickými
vozidly všech významných druhů dopravy v rámci PID. Centrem dění bude Království železnic na
pražském Smíchově.
Poznámka: První městský autobus v Jílovišti vyjel 18. září 1995.
Převzato z informačního zpravodaje PID č.18/2013 ze dne 2. 10. 2013
Fatková
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Věnovanka,
dechový orchestr z Čáslavska, který koncertoval u nás na Jílovišti
v předvečer XVIII. Mezinárodního festivalu dechových hudeb
VEJVODOVA ZBRASLAV 2013, byl úspěšný! Ze sedmi hodnocených
orchestrů se Věnovanka umístila spolu s dechovým orchestrem ZUŠ
Přeštice ve stříbrném pásmu a v soutěžní přehlídce, která je součástí
festivalu a je vypsána pro malé dechové orchestry do 25 hráčů (včetně
dirigenta), získala zvláštní cenu poroty za nejlepší provedení povinné
skladby. Členem poroty byl šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie
České republiky Václav Blahunek, šéfdirigent Ústřední hudby armády České republiky Jaroslav Šíp a
Tomáš Stavěl, hudební režisér, aranžér a dramaturg Concerto Bohemia. Jako povinná byla letos určena
skladba Jaromír Vejvoda/Vašek Zeman: Až půjdu od tebe ráno – v orchestrálním provedení (beze
zpěvu).
Blahopřejeme!
Zdroj : facebook.com/venkovanka a festivalová a organizační kancelář orfea
Fatková

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Prázdninová herna Klubíčka skončila
29. srpna 2013 jsme se sešli na posledním „hraní“. A
udělali jsme si ho opravdu veselé.
Závěrečný karneval se všem líbil. Maminka Havelková
upekla úžasný dort a „lízátka“.

V pondělí 26. 8. 2013 jsme byli na návštěvě v Srba Servisu, s.r.o. Moc děkujeme za milý a vstřícný přístup
rodiny Srbových.

Muzicírovali jsme Janou Novákovou (hraje na varhany v líšnickém kostele), která nás naučila písničku o
myšce tanečnici. Navštívili jsme Andresův statek, vyzkoušeli hasičské nářadí u hasičů, seznámili se
s koníky ve stáji Horse and Rider v ulici Fr. Smolíka a úplně první návštěva v srpnu byla u pana J. Arnolta,
který nám ukázal chov exotických ptáčků.
O tom, co jsme dělali v červenci, již bylo napsáno v minulém vydání Zvonice.
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Všem nám bylo líto, že „školička“, jak děti i
maminky herně říkaly, skončila. Budeme
rádi, pokud se nám podaří podobné akce
zopakovat. Maminky, máte nějaký nápad?
Bylo těžké vybrat fotografie, které by
vypovídaly o pohodě, kterou jsme si užívali.
Všechny fotografie budou umístěné na
internetových stránkách obce v Klubíčku.
Moc děkujeme všem našim občanům, kteří podpořili náš program a umožnili
nám poznat více i naši obec.
A hlavně - poznali jsme se více navzájem.
Za prázdninovou hernu Klubíčka: Fatková
foto: H. Hudečková a L. Kovaříková

HASIČI
Plán akcí mladých hasičů Jíloviště – podzim/zima 2013
Sobota 2. 11. 2013 (17 h)
Sobota 9. 11. 2013
Sobota 23. 11. 2013 (15 h)
Sobota 21. 12. 2013 (18 h)
Sobota 28. 12. 2013 (14 h)

„Dušičky“ v hasičské zbrojnici a blízkém okolí,
(dopoledne) návštěva profesionální hasičské
stanice (detaily budou upřesněny),
tradiční výroba adventních věnců a dekorací v
hasičské zbrojnici,
setkání před hasičskou zbrojnicí a rozsvícení vánočního stromu,
dětský turnaj ve stolním tenise v hasičské zbrojnici.
Gabriela Tamchynová

Hra Plamen - závod požární všestrannosti 2013
Hra Plamen proběhla v roce 2013 na Jílovišti 12 října a zúčastnilo se jí
241
účastníků
včetně
rozhodčích.
Samotných účastníků závodu bylo 216.
V přípravce bojovalo o dobré umístění 13
družstev, u mladších hasičů (do 11 let) 12 a
u starších (od 11 do 15 let) 13 družstev.
Karel Dostálek

TURISTICKÝ ODDÍL
Turistický oddíl mládeže Jíloviště
V prvním pololetí nového školního roku jsme uspořádali zatím jeden vydařený výlet z Voznice přes
Památník Karla Čapka ve Strži do Dobříše. Počasí nám přálo a návrat vlakem v dřevěných vozech,
tažených parní lokomotivou, byl zlatým hřebem celého dne.
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Jelikož jsme nestihli dát včas rozpis našich příštích akcí do minulé Zvonice, přinášíme jej nyní:






19. 10. společný výlet s hasiči do Hasičského muzea ve Zbirohu
2. 11. dopolední vycházka
16. 11. celodenní výlet - bude upřesněno podle počasí
14. 12. krátká výprava na jmelí
18. 1. 2014 zimní radovánky na sněhu (pokud nasněží)

Všechny tyto akce jsou určeny především pro jílovišťské děti cca od sedmi let, bez ohledu na to, jestli
jsou nebo nejsou členy oddílu. Informace o nejbližší akci naleznete na FB ve skupině TOM Jíloviště
https://www.facebook.com/TomLvicataJiloviste. Pokud vám nechodí SMS s informacemi, napište
na e-mail vorel@jiloviste.cz nebo se ozvěte Honzovi Vorlovi na telefon 777 093 088, rádi každého
uvidíme.
Za kolektiv vedoucích Petr Sporer a Jan Vorel

SPORTOVCI
Ve dnech 14. 9. a 27. 9. 2013 proběhl na místním hřišti TJ Jíloviště nábor
mladých fotbalistů do PŘÍPRAVKY ve věku 6-10 let
Tréninky probíhají každé úterý
a čtvrtek od 16:45 hodin.
Zveme všechny děti, které mají
zájem se hýbat na čerstvém
vzduchu a poznat nové
kamarády. Můžete dorazit na
kterýkoliv trénink a v případě
zájmu můžete kontaktovat
trenéra Jana Kočího na tel: 728 701 597.

NÁZORY NAŠICH OBČANŮ
Vážení občané Jíloviště,
sháním k zapůjčení a naskenování jakékoli historické fotografie (osoby, hasiči, pohřby, hostince, obec,
spolek Přemysl, atd.) a pohlednice z Jíloviště od 2. poloviny 19. století až do roku 1949. Předem děkuji za
pomoc.
Jan Cvrček, Pražská 147, e-mail cvrcek.h@seznam.cz, tel. 721838279.

Proč nečerpá Jíloviště dotace
Stejně jako většina z nás, i já jsem si položil otázku, proč Jíloviště jako jedna z mála obcí v kraji nedosáhla
na žádnou dotaci z regionálního operačního programu pro Střední Čechy (dále jen ROP). Je to snad
proto, že nemáme v Jílovišti co zmodernizovat, zrekonstruovat, postavit, vylepšit? To jistě ne, vždyť
v obci jezdíme po neupravených téměř polních cestách (o silnicích se v tomto případě nedá mluvit),
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chybí dešťová kanalizace, obecní úřad potřebuje rekonstrukci, stejně jako hasičská zbrojnice, čistička
odpadních vod, chybí sál, školka, lékař atd.
Řekl jsem si, tak to asi na žádnou takovouto potřebu co máme v obci nelze čerpat a dotace se zřejmě
udělují na jiné projekty. Zajímalo mě na jaké a tak jsem si v internetu otevřel stránky –
www.ropstrednicechy.cz a podíval se do záložky – výzvy a schválené projekty. Jaké bylo moje
překvapení, když jsem zjistil, že od roku 2006 do 30. 8. 2013 bylo z ROP realizováno kolem 740 projektů
za celkem cca 14 mld. Kč. Jistě, řekl jsem si, to určitě dostala nějaká velká města a na něco jiného.
Jenže není tomu tak. Začal jsem pročítat jednotlivé dotace a hledat obce podobné velikosti jako Jíloviště
a s podobnými potřebami jako máme v Jílovišti.
A zde je jen několik příkladů, které jsem pro přehlednost seřadil do následující tabulky:
Obec

poč. obyv.

Kácov
Tatce
Řepín
Rosovice
Bradlec
Horoušany
Šibřina
Pátek
Panenské
Břežany
Zákolany
Vtelno

Účel dotace

Přidělená částka (v Kč)

827
573
580
785
998
837
694
527

Rekonstrukce místních komunikací
Generální rekonstrukce místních komunikací
Kvalitnější Řepínské komunikace
Místní komunikace
Mateřská školka
Rekonstrukce a přístavba mateřské školky
Rozšíření školky pro obec a okolí
Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školky

10,8 mil.
3,8 mil.
14,2 mil.
4,3 mil.
11,2 mil.
10,4 mil.
25,6 mil.
17,2 mil.

567
551
930

Rekonstrukce obecního úřadu
Revitalizace centra obce
Multifunkční kulturní centrum

12,1 mil.
6,7 mil.
8,1 mil.

Jenom pro představu – oprava všech komunikací v Jílovišti by stála (dle projektovaného standardu) mezi
5 – 10 mil. Kč, na což by případná dotace bohatě stačila.
Že lze dotaci získat i na zdánlivě neobhájitelné projekty dokazuje obec Chotilsko s 390 obyvateli, která
získala dotaci 21 mil. Kč na rekonstrukci stáje a stodoly na muzeum historie Vltavy, muzeum balónového
létání a informační centrum. Typickými příklady přidělených dotací jsou projekty jako : desítky dotací na
cyklostezky, autobusové zastávky, rozhledny, nejrůznější muzea a informační a kulturní centra, dětská
hřiště, zdravotní střediska, sportoviště, učební a vzdělávací centra a mnoho dalších.
Znovu se tedy vracím ke své úvodní otázce – proč nečerpá Jíloviště dotace, proč o ně nežádá a proč je
nedostane. Pokud je mi známo, požádalo Jíloviště o jedinou dotaci z ROP a sice několikaletý evergreen rekonstrukce ulice Pražská. V prvním pokusu byla tato žádost o dotaci zamítnuta (údajně proto, že
rekonstruovaná silnice byla příliš krátká) a nyní obec podala žádost číslo 2 (delší varianta), ale opět se
obrátila na firmu, která byla již jednou neúspěšná a navíc se na dotace tohoto typu oborově nezaměřuje.
A tak zůstává záhadou, proč se neustále vypracovávají posudky, analýzy a projekty, které obec platí a ve
finále skončí v šuplíku obecního úřadu, protože se nikdy nedotáhnou do úspěšného konce.
Domnívám se, že by si naše obec zasloužila zastupitele, kteří jsou v čele se starostou schopni využívat
nabízených příležitostí, např. dotací typu ROP, které jsou časově omezené (momentálně do roku 2015) a
které mohou přinést obci finanční prostředky, prospěch, prosperitu, zlepšení životních podmínek a
příjemnější bydlení v obci.
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Přeji nám všem, abychom v příštích volbách do obecního zastupitelstva měli šťastnější ruku a zvolili
zastupitelstvo, které nebude marnit čas soudy s vlastními občany, propírané v televizi, ale bude pracovat
ve prospěch Jíloviště, pro jeho efektivní správu a v souladu s potřebami a přáním občanů.
P.S. Příspěvek píši asi 3 týdny před vydáním Zvonice, a tak děkuji panu starostovi, že nebude jako
obvykle rozesílat můj příspěvek bez mého souhlasu mailem někomu jinému, i za jeho případný
komentář, který jistě k tématu dotací nezapomene náhodně do této Zvonice připojit a na který nemohu
reagovat v tomto zamyšlení.
V Jílovišti 30. 9. 2013
Vladimír Dlouhý
občan Jíloviště
info@casus.cz

Vláda ČSSD s KSČM v praxi. Mysleli jsme to dobře .....
....dopadlo to jako vždycky. Politici si většinou myslí, že vědí mnohem lépe než obyčejní lidé jak naložit s
jejich penězi. Rozdíl mezi politiky by měl být v tom, že pravicoví se snaží přerozdělovat co nejméně,
levicoví naopak co nejvíce. Socialisticko-komunistické vedení Středočeského kraje se po krajských
volbách v roce 2008 rozhodlo, že EU dotace obcím a městům je potřeba přerozdělovat v rámci kraje se
silnějším politickým vlivem. Prý, aby se vyrovnaly rozdíly mezi regiony.
V rozdělování peněz to vedlo k tomu, že projekty nebyly posuzovány výhradně podle jejich kvality, ale
také podle toho, z kterého města či obce pocházejí. Praxe je taková, že posledních pět let každý žadatel
o EU peníze z okresu Praha západ a Praha východ dostane automaticky o 11% méně bodů, než jakýkoli
jiný žadatel. Proč? Protože dle socialisticko-komunistického vedení kraje je měřítkem bohatství míra
nezaměstnanosti. A ta je v prstenci okolo Prahy relativně nízká především díky dojíždění za prací do
Prahy. Nic naplat, že obce okolo Prahy patří mezi nejhůře vybavené, nejvíce zanedbané a za socialismu
nejvíce postižené přesměrováním zdrojů do blízké Prahy. Kdyby si někdo dal práci a porovnal HDP
jednotlivých okresů, kdyby porovnal příjmy obcí a měst přepočtené na hlavu, kdyby porovnal investiční
transfery do jednotlivých regionů, tak by zjistil, že bohatší obce a města jsou jinde než okolo Prahy.
Rozhodnutí o tom, komu přidat a komu ubrat mělo k odbornosti daleko.
Jaký je výsledek? Sečteme li hlavní položky příjmů obecních rozpočtů, tedy daňové příjmy a investiční
transfery, ukazuje se, že okres Praha západ měl v roce 2012 k dispozici mezi 10,75-11,75 tisíc Kč na
hlavu. Ze všech okresů kraje je na tom jako druhý nejhorší. Záměr se tedy moc nepovedl.
Nabízí se ještě jedno vysvětlení. Politické. Starostů a komunálních politiků z ČSSD a KSČM je v okolí Prahy
žalostně málo. Cílem socialistů a komunistů také mohlo být přesměrování EU peněz do "svých" obcí a
měst. Proto se hledal takový parametr, ve kterém je zázemí hlavního města lepší než zbytek kraje. A
našel se. Nezaměstnanost. Pro měření vyspělosti regionů nepoužitelný. Ale účel světí prostředky.
Věslav Michalik|dnes 15:12|karma článku: 21,12|přečteno: 766 x
Starosta Dolních Břežan a zastupitel Středočeského kraje
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