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Slovo starosty
Okrašlovací spolek
Hasiči
Nový vodojem pro „Přivaděč vody z Baní“ – leden 2016
Podle informace z lednového jednání Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy by mělo dojít 23. února 2016
k tlakové zkoušce přivaděče vody z Baní a do 30. 3. 2016 má být napuštěna „pražská“ voda a připojeny jednotlivé obce. Pitná voda z vodovodu by měla být měkčí a málo železitá.
L. Fatková, foto R. Moureček

Poplatky 2016
Mníšecký region - Trnová
Akademie třetího věku
Žádost o přijetí dítěte do MŠ

ZVONICE

Slovo starosty
è Poplatky za odpad v roce 2016

Vážení spoluobčané,

a další poplatkové povinnosti
vstupujeme do roku 2016, ve kterém nás čeká
mnoho změn a projektů. Podrobný rozpis
těchto událostí jsme uvedli v posledním čísle
Zvonice, takže zmíním jen ty nejvýznamnější.
Je to především realizace výstavby mateřské
školy, rekonstrukce ulic Lipová a U Hřiště, připojení obce na pražskou vodu, intenzifikace
ČOV a senátní a krajské volby. Nejdříve se
začne realizovat rekonstrukce ulice Lipová,
a to podle počasí v průběhu měsíce března.
V březnu by se rovněž měla začít stavět mateřská školka a před prázdninami by měla proběhnout rekonstrukce ulice U Hřiště. Věřím, že najdeme pochopení a vstřícnost u všech občanů Jíloviště pro přechodná omezení, která
budou tyto stavby provázet a které budeme muset „strpět“, abychom plánované akce mohli realizovat. Samozřejmě, že vás
(jako v minulosti) budeme o všech změnách informovat včas.
V samostatném článku si vás dovoluji upozornit na jednou
z nových povinností, která se týká majitelů kotlů na pevná
paliva.

Zastupitelé na svém prosincovém zasedání schválili vyhláškou č. 3/2015 výši místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu na rok 2016. Znění vyhlášky, včetně podmínek pro osvobození od platby, najdete na webu
obce nebo na Obecním úřadě. Tento poplatek byl
stanoven ve výši 605,-Kč za poplatníka a je splatný
do 30. 4. 2016.
Každý poplatník obdrží po uhrazení poplatku
samolepící identifikační štítek, který si vyzvedne na Obecním
úřadě a nalepí na popelnici. Bez tohoto štítku nebudou
popelnice vyváženy. Aktuální termín platnosti štítku bude
Obcí včas oznámen.
Další informace o poplatcích a svozu komunálního odpadu, viz:
„Další poplatkové povinnosti v roce 2016“, uvedené dále.
è Dodatek číslo 1 Programu rozvoje obce

Jíloviště
Aktuálně z radnice a ze zasedání zastupitelstva:
è Rozpočet
S návrhem rozpočtu jste měli možnost se seznámit v minulém
čísle Zvonice včetně komentáře a zdůvodnění. V prosinci byl tento
návrh rozpočtu schválen na 19. zasedání zastupitelstva se dvěma
malými změnami na výdajové straně, týkající se svozu komunálního odpadu a silnic. Rozpočet na rok 2016 byl schválen jako
schodkový:

V souladu s připomínkami občanů i zastupitelů schválilo zastupitelstvo dodatek k Programu rozvoje obce Jíloviště a sice:
n opravu komunikací Na Plazích a K Dubíčku,
n vybudování veřejného sportoviště pro občany
n podporu seniorům
Dodatek č. 1 najdete na webu Jíloviště v Programu rozvoje.
è Záměr obce na realizaci sportoviště pro

volnočasové aktivity za hřištěm
příjmy
výdaje
schodek

17 355,82 tis. Kč
22 402,10 tis. Kč
5 046,28 tis. Kč

V rámci rozpočtu byly rozděleny a schváleny finanční dary těmto
právnickým osobám:
TJ Jíloviště
100 tis. Kč
SDH Jíloviště
38 tis. Kč
Okrašlovací spolek
20 tis. Kč
Turistický oddíl Lvíčata Jíloviště
15 tis. Kč

Zastupitelstvo schválilo záměr realizace výstavby sportoviště
pro volnočasové aktivity za hřištěm. Tento projekt byl popsán
v minulých Zvonicích, projednán se spolky v obci, proběhla
anketa na webu Jíloviště s kladným ohlasem, vyjádřili se
občané i zastupitelé. V současné době probíhá příprava realizace projektu a dokumentace k vyhlášení výběrového řízení na
dodavatele stavby, o dalším průběhu budete samozřejmě
informováni.
è Schválení podání žádosti o dotaci na dětské

hřiště u mateřské školy
Zastupitelé obce Jíloviště tak naplňují své předvolební sliby
a podporují aktivity spolků v obci.
Podrobnosti o schválení rozpočtu najdete v zápise ze zasedání
č. 19/2015 na webu Jíloviště.
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v lednu 2016 byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj
žádost o dotaci na vybudování dětského hřiště u nově budované
mateřské školy. V současném rozpočtu nebylo s vybudováním
dětského hřiště počítáno a získání finanční dotace by umožnilo
vybudovat dětské hřiště současně se školou.

SLOVO STAROSTY

Plánek rekonstrukce ulice U Hřiště
è Schválení podání žádosti o dotaci na

rekonstrukci ulice U Hřiště
V rámci vyhlášené dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci
tématického zadání „Program obnovy venkova“, požádala obec
Jíloviště o dotaci na rekonstrukci ulice U Hřiště. Zároveň proběhla
na zasedání zastupitelstva dne 27. 1. 2016 prezentace tohoto projektu na veřejném zasedání, kde se všichni občané mohli seznámit s jeho návrhem a podat připomínky a dotazy na přítomného
projektanta. Občané mají samozřejmě možnost seznámit se
s tímto projektem na Obecním úřadě. Realizace se předpokládá
v létě letošního roku.
è Smlouva o spolupráci při zabezpečování

požární ochrany mezi obcí Černolice a Jíloviště
Obec Černolice, která nemá svoji vlastní zásahovou jednotku, se
obrátila na naši obec s žádostí o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany. Na základě jednání a dohod mezi oběma
obcemi a našimi hasiči, došlo k uzavření smlouvy, kdy jednotka
Sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště zabezpečí při hašení
požárů a provádění záchranných a likvidačních prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech vedle povinností stanovených zákonem o PO i plnění úkolů jednotky Sboru
dobrovolných hasičů obce Černolice. Plněním ujednání této
smlouvy vzniká společná jednotka obce Jíloviště a obce Černolice, která nadále nese název“ jednotka SDH obce Jíloviště“, která
je považována za místní jednotku požární ochrany v obou
obcích.
Obec Černolice se zavazuje poskytovat na činnost jednotky SDH
obce Jíloviště pravidelný roční finanční příspěvek, a to k pokrytí
investičních nebo neinvestičních výdajů souvisejících s činností
jednotky SDH obce Jíloviště a plněním jejich úkolů.

Domníváme se, že uzavření této smlouvy je přínosem pro obě
obce, z hlediska fiskálního, se jedná o posílení příjmové
stránky rozpočtu obce, znění smlouvy můžete najít na webu
Jíloviště.
è Záměr na lokalizaci balastních vod

a intenzifikaci ČOV
Po schválení nového územního plánu zahájilo zastupitelstvo přípravy na realizaci dvou důležitých projektů a sice – lokalizaci
balastních a dešťových vod a intenzifikaci čistírny odpadních
vod. Oba tyto záměry hodlá obec realizovat co nejdříve, jelikož
na jejich dokončení závisí možnost pokračování výstavby v obci.
Nový územní plán totiž na základě požadavku odboru životního
prostředí Středočeského kraje nepovoluje další výstavbu právě
bez intenzifikace ČOV a s tím související lokalizace balastních
vod.
V současné době se zpracovává zadávací dokumentace pro
výběrové řízení na dodavatele stavby. Obec bude usilovat v souvislosti s realizací této stavby o dotaci. Poskytovatelů dotací
v této oblasti je více.
Co to v současné době znamená pro občany, kteří by chtěli začít
v Jílovišti stavět na pozemcích k tomu určených?
V územním plánu je možnost pokračování výstavby v obci jednoznačně podmíněna intenzifikací ČOV. To znamená, že potenciální stavebník si může podat žádost o stavební povolení, ale
kladné vyjádření od příslušného stavebního úřadu (Mníšek p.B.)
může obdržet až v momentě, kdy Obec Jíloviště deklaruje záměr
intenzifikace ČOV neboli v momentě, kdy obec podá na stavební
úřad žádost o stavební povolení na tuto akci. Předpokládáme, že
by k tomu mělo dojít do konce tohoto roku.
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INFORMACE Z OBCE
è Sjezd Všenory
Jak jsme vás informovali na webu Jíloviště, v listopadu 2015 proběhlo jednání s ředitelem ŘSD, závod Praha, p. Grossem a senátorem p. Oberpfalzerem na ředitelství ŘSD v Praze. Projednáván byl
projekt z roku 2009 – odbočovací pruh a sjezd ze Strakonické
v prostoru mostu na Všenory (podél zdi bývalé konírny) - viz plánek. Pozitivem pro část obce by bylo sice zklidnění dopravy
a odklonění vozidel projíždějících Jílovištěm směrem na Všenory,
Klínec a Trnovou, ale negativním důsledkem by bylo zrušení stávajícího sjezdu u průmyslové zóny a přemístění či zrušení zastávek
autobusů ve směru od Prahy. Záměr by měl být realizován v horizontu 8 let. Já osobně (a většina zastupitelů) s tímto řešením
nesouhlasím, ale pro závazné stanovisko za obec chceme znát
názory občanů a podnikatelů na danou stavbu. Obec by se ŘSD
měla vyjádřit zhruba do konce února. Prosíme tímto občany
a podnikatele o vyjádření svého postoje k dané stavbě hlasováním v anketě na webu, příp. písemnými připomínkami či dotazy
na mail: obec@jiloviste.cz nebo do schránky na budově obecního
úřadu.
K problematice se vyjádřili i místní podnikatelé: pan Srba za Srba
servis, s.r.o., pan Cvrček A. za Zahradnictví, pan Vondrák za KVKgas, paní Kortánová za Pecu Stáňa, pan Železný za firmu Železný,
pan Hilgert za firmu Hiko, kteří všichni s realizací nového sjezdu,
pokud by se zrušil stávající, nesouhlasí a zdůvodňují to především
poškozením svých podnikatelských aktivit, přemístěním současných autobusových zastávek, zhoršením dostupnosti garantované průmyslové zóny, snížením příjmu obce z přerozdělování
daní podnikatelů a další.
Předpokládáme, že zastupitelstvo zaujme stanovisko k tomuto
záměru na svém únorovém zasedání. S výsledným stanoviskem
obce ve vztahu k záměru ŘSD budou občané seznámeni
začátkem března.

è Další poplatkové povinnosti v roce 2016:
Místní poplatek ze psů je povinen zaplatit držitel psa dle odpovídající sazby nejpozději do 30. 4. 2016.
Sazby poplatku ze psů činí ročně:
a) za prvního psa 250 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 375 Kč
c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 70 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba
uvedená v písmenu c) 100 Kč
Hrazení poplatků - poplatky uhraďte:
n poštovní poukázkou, která je přílohou této Zvonice nebo
k vyzvednutí na OÚ Jíloviště
n hotově do pokladny správce poplatků
n bezhotovostním převodem na běžný účet obce č. 174002065/
0300 u ČSOB, a. s., variabilní symbol u poplatku za komunální
odpad 1640XXX (chataři 16405XXX) a poplatku ze psů 1641XXX
(místo X doplňte své číslo popisné, chataři číslo evidenční).
Odvoz biologicky rozložitelného odpadu:
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., nabízí každý lichý
čtvrtek (1x za 14 dní) v období od dubna do konce listopadu 2016
svoz biologického odpadu. První svoz proběhne 7. dubna 2016. Do
nádoby pro biologicky rozložitelný odpad patří listí, tráva, seno,
plevel, zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, větve stromů a keřů,
čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec.
Roční cena včetně pronájmu nádob pro rok 2016:
nádoba 120 l ............... 449 Kč
nádoba 240 l .............. 585 Kč
Občané, kteří tuto službu využívali již v předchozích letech, zaplatí
na Obecním úřadě Jíloviště do 30. 3. 2016. Tamtéž se mohou přihlásit noví zájemci.
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
1) Sběr nebezpečného odpadu proběhne 7. 5. 2016 od 10:00 do
10:30 h před OÚ v Jíloviště. Mezi nebezpečný odpad patří např.
barvy, baterie, léky, kyseliny, lepidla, nádoby od sprejů, motorové
oleje, pesticidy, teploměry, výbojky, zářivky, pneumatiky, atd.
2) Velkoobjemové kontejnery na komunální odpad budou přistaveny
6. 5. 2016 v dopoledních hodinách a budou zde do 11. 5. 2016.
Místa přistavení:
n roh ulice Zenklova a Na Hájensku
n u obecního úřadu na ulici Pražská
n v ulici K Dubíčku
Do kontejnerů nepatří stavební materiál, nebezpečný a biologický
odpad!
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è Důležité informace pro majitele starších
Dovolte mi abych vás – majitele starších kotlů pro vytápění domů,
upozornil na nové povinnosti, které vyplývají z novely zákona
č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, a zároveň vás seznámil s možnostmi získání tzv. „kotlíkové dotace“. Protože považuji problém
starších kotlů za záležitost, která se občanů Jíloviště týká, dovoluji
si podat obsáhlejší komentář.

Jaká je rada pro majitele starších kotlů?
Již dnes si mohou majitelé starších kotlů požádat o dotaci v rámci
Programu - Kotlíková dotace 2015, která je součástí Operačního
programu Životního prostředí (OPŽP). Žadatelé o tzv. „kotlíkovou
dotaci 2015–2018” mohou podat žádosti v I. kole výzvy od 15. 1.
2016 do 15. 9. 2016. Celkový objem finančních prostředků je cca
500 mil. Kč, je tedy dostatečná alokace pro příjem žádostí a předpokládá se vyhlášení II. kola výzvy od 3. 10. 2016 do 29. 12. 2017.

Již v roce 2022 nebude možné provozovat současné kotle na tuhá
paliva, které přísnějším emisním normám nevyhovují. Povinnost
výměny kotlů na tuhá paliva se týká veškerých spalovacích zdrojů,
které nebudou splňovat emisní limity a mají tepelný příkon od 10
kW do 300 kW. V praxi tedy lidé budou muset investovat do
nového kotle s nižšími emisemi. Získají však modernější, úspornější a ekologičtější zařízení.

Více informací na: http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotniprostredi/kotle, zde najdete i podrobný návod jak vyplnit žádost
o dotaci, seznam energetických specialistů atd. Samozřejmě, že se
můžete s žádostí o zpracování dotace obrátit na specializovaného
administrátora, ale ten bude chtít za podání dotace zaplatit, a to
obvykle bez jistoty, že dotaci obdržíte. Spolufinancování na takto
přijaté dotaci je 20 -30 % (záleží na typu náhrady a formě realizace).

Novela zákona o ochraně ovzduší nařizuje do konce roku 2016
provést autorizovanou revizi kotlů na tuhá paliva a od ledna 2017
jsou majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu předložit
doklad o této revizi. Od září 2022 budou mít domácnosti povinnost na základě těchto revizí prokázat, že jejich kotel normám
vyhovuje a splňuje podmínky alespoň třetí emisní třídy. Zákon
vlastně provozování starších nevyhovujících kotlů přímo nezakáže, v praxi však už jejich provoz nebude kvůli velkým sankcím
možný a lidé si budou muset pořídit kotel nový.

è Co dělá obec pro seniory a jaká je aktuální

kotlů

Co přesně znamenají emisní třídy kotlů?
Emisní třídy specifikují účinnost a míru vypouštěných emisí kotlů
na tuhá paliva podle normy ČSN EN 303-5. Současné kotle nové
generace jsou vyráběny s emisní třídou 3 ,4 nebo 5. Staré kotle
první a druhé emisní třídy jsou již považovány za zastaralé, a od
roku 2022 je nebude možno ani provozovat. Po roce 2022 tedy
bude možné používat už jen úspornější a ekologičtější kotle třetí
a vyšší emisní třídy.
Přehled termínů a změn v provozu kotlů na tuhá paliva:
Prosinec 2016 – Všechny kotle musí projít autorizovanou revizí.
Leden 2017 – Počínaje tímto datem jsou majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o revizi kotle na tuhá paliva.
V revizi bude uvedena i emisní třída kotle. Kdo revizi nepředloží,
hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Odhadovaná cena za revizi je asi
1500.- korun. Revize bude povinná jednou za dva roky.
Leden 2018 – Ukončení prodeje (nikoliv provozování) kotlů na
tuhá paliva 3. emisní třídy. Budou se smět prodávat již jen kotle
s emisní třídou 4 a výše (s účinností alespoň 82 %). V kotlech 3.
emisní třídy je povoleno topit i po roce 2022 !!
Září 2022 – Začne platit zákaz topení v kotlích 1. a 2. třídy. Bude
se moci topit jen v kotlích 3. emisní třídy a vyšší (účinnost kotle
musí být alespoň 73 %). Kdo bude po 1. 9. 2022 topit v nevyhovujícím kotli, může dostat pokutu až 50 tisíc korun. Pokud účinnost
kotle neprokáže revizí, pokuta je až 20 tisíc korun. Stejně tak bude
hrozit pokuta 50 tisíc korun za topení nevyhovujícími palivy
(odpadky, kaly atd.).

nabídka
V souladu s naším volebním programem jsme pro naše seniory
připravili dva zájezdy do pražských divadel na představení:
Až naprší a uschne – komedie
Divadlo Na Fidlovačce v pátek 19. února 2016
Carmen – muzikál
Hudební divadlo v Karlíně ve čtvrtek 24. března 2016.
Zájemci o lístky na představení se mohou hlásit u paní Marie
Hrubé na Obecním úřadu. Obec zajišťuje dopravu autobusem
a hradí 50% ceny lístků.
Naši senioři mohou také využít nabídku na příspěvek při financování studia na Univerzitě třetího věku, a to dle vlastního výběru
vysoké školy. Více podrobností najdete na letáku.
V současné době jednáme také o možnosti donáškové služby,
tedy rozvozu potravin pro seniory dle jejich objednávky, zejména
těžkých věcí až do domu, přitom obec by hradila dopravu. Na jarní
a letní měsíce připravujeme jednodenní poznávací zájezdy po
zajímavých památkách v České republice.
Samozřejmě uvítáme Vaše náměty na zájezdy, doporučení pro
návštěvy divadelních představení v Praze a jakékoliv další náměty
k našemu programu pro seniory.
Těšíme se na Vaše názory.
è Formulář pro zájemce o mateřskou školu
Pro informaci o počtu přihlášených dětí do MŠ Jíloviště od 1. 9.
2016, žádáme případné žadatelky o vyplnění přiloženého formuláře. (viz formulář v příloze Zvonice)
Jana Malá
è Informace o přivaděči vody z Baní
Z důvodu nepředvídatelné nutnosti opravy vodovodního řadu
v Mníšku pod Brdy došlo k posunutí termínu dodávky „pražské
vody“ z původního 1. ledna 2016 na březen letošního roku. Podle
informací z posledních jednání Svazku obcí VOK proběhne
23. února 2016 tlaková zkouška a v průběhu měsíce března má
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být napuštěna voda z Prahy do celého profilu přivaděče a postupně
připojovány jednotlivé obce. Občané tuto změnu přímo poznají
pouze tím, že dojde ke změně kvality pitné vody, která by měla být
měkčí a méně železitá než naše stávající. O přesném datu spuštění
budou občané samozřejmě informováni předem.

Kdo a v čem soutěží? Každá obec mníšeckého mikroregionu může
postavit jeden desetičlenný tým. Ten tvoří 4 muži, 4 ženy a od každého pohlaví ještě jeden náhradník. Jde o sportovně – dovednostní - zábavné disciplíny, plus jedna „volná disciplína“ v prezentaci obce, kterou tým reprezentuje. V Kytíně bylo osm týmů,
v Líšnici devět, v Mníšku 11 týmů.
Hledáme ochotné občany Jíloviště, kteří by se her chtěli aktivně
zúčastnit. Chtěli byste se stát členem našeho týmu JÍLOVIŠTĚ ?
Kontaktujte nás na mailu – obec@jiloviste.cz nebo na OÚ.
è ANKETY NA WEBU JÍLOVIŠTĚ –

www.jiloviste.cz

Foto: R. Moureček
è Hry bez hranic
Jako každý rok, i letos se budou konat Hry bez hranic v rámci Mikroregionu, vloni se hry konaly v Mníšku pod Brdy, bohužel opět
bez účasti Jíloviště. Letos se hry uskuteční v Nové Vsi pod Pleší
a věřím, že tentokrát i včetně Jílovišťáků.
Co jsou to hry bez hranic? Zábavné outdoorová akce pro soutěžní
týmy obcí Mikroregionu Mníšecko a především veřejnost. Hry
jsou volně inspirovány oblíbenou soutěží, která propojovala
národy a města napříč Evropou. Připravujeme odpolední soutěžní
program pro malé i velké a večerní zábavu s živou hudbou. Slibujeme bohaté občerstvení a neotřelou podívanou pro všechny.

Proběhla anketa: Jak hodnotíte práci zastupitelstva po ročním
působení?
Výsledky:
108
Kladně
19
Spíše kladně.
20
Spíše záporně
35
Záporně
Ankety se zúčastnilo 182 hlasujících a z výsledků vyplývá, že kladně
nebo spíše kladně hodnotilo práci zastupitelů 70 % hlasujících. Za
tuto důvěru děkujeme, je to pro nás povzbuzení do další práce.
è Probíhá anketa
Sjezd Všenory – do 29. 2. 2016, prosíme občany, aby se zúčastnili
a hlasovali.
Přejeme vám příjemné dny s očekávaným příchodem jara.
Vladimír Dlouhý

NÁZORY OBČANŮ
Co je ve skutečnosti za zrušením sjezdu z přivaděče D 4 do centra Jíloviště?
Uklidnění dopravy jedné části obce je pro občany Jíloviště
pouze jediné zdánlivé pozitivum na realizaci tohoto záměru.
Z mého pohledu se však jeví daleko více záporných důsledků.
1) Na základě dřívějšího územního plánu obce Jíloviště vybudovalo u stávajícího sjezdu z D4 několik soukromých společností za nemalé prostředky svoje areály a podnikají zde.
V případě zrušení tohoto sjezdu budou mít tyto společnosti
a jejich klienti ztížený přístup do areálů. Dalo by se říci, že provoz
po komunikaci plánované ke zklidnění se ještě zvýší, a to
v důsledku toho, že v současné době do těchto areálů auta sjíždějí přímo z přivaděče k R 4 směrem od Prahy a přes obec pouze
vyjíždějí. Pokud bude stávající sjezd zrušen, nákladní auta - kamiony - budou přes obec do těchto areálů i vjíždět. Dále může též
být realitou likvidace těchto společností nebo snížení rentability
jejich provozu a tím snížení odvodů do státního rozpočtu.
Nehledě na snížení počtu pracujících v těchto společnostech.
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Následně v rámci přerozdělování zdrojů na financování chodu
obce podstatné snížení finančních prostředků pro obecní rozpočet. Potom pak zodpovědnému vedení obce nezbude nic
jiného než hledat nové zdroje financování chodu obce z jiných
zdrojů. Například zvyšováním místních poplatků a daní.
2) Pokud by se realizoval nově plánovaný sjezd, odnesou snížením průjezdnosti částí obce svoje podnikání další provozovny
minimálné snížením obratu ve svém podnikání a tím též snížením odvodů do státního rozpočtu. Tím mám na mysli průjezdné pasanty v obchodech a stravovacích zařízeních, kteří
zákonitě odpadnou.
3) Zrušení stávajícího sjezdu bude mít za následek zrušení stávající zastávky autobusů, které přijíždějí od Prahy, v centru obce
v ulici Příjezdní. Zastávka směrem od Prahy v centru obce
bude zrušena a obyvatelé žijící např. na Plázích budou vystu-

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

povat na Hájensku a procházet celou obcí domů? Kdo zaplatí
změnu celého systému hromadné autobusové dopravy
vzhledem k návaznosti na další obce. Autobusy směrem od
Prahy sjedou z D 4 na nově zbudovaném sjezdu do Jíloviště.
Pokud by měla být zabezpečena doprava cestujících až do
centra obce, jak je to doposud, kde se budou autobusy otáčet,
aby mohly dál pokračovat do ostatních obcí? Nebo bude obec
na vlastní náklady zabezpečovat místní dopravu po obci?
Nebo bude celý systém hromadné dopravy přesměrován do
Dobřichovic na železniční stanici a po D4 nebude hromadná
doprava z Prahy a na Prahu fungovat?
S nově vzniklou silnicí D 4 se nabízejí další možné úpravy dnes
skryté pod změnou sjezdu a tím údajné zklidnění provozu
v části obce, jak je prezentováno ŘSD a panem senátorem.
Mezi obchvatem D 0 a nově vzniklou dálnicí D 4 určitě dlouho
nemůže vydržet cca 9 ti km úsek přivaděče k D 4. To jasně znamená, že všichni občané žijící v Jílovišti a používající k cestě do
Zbraslavi a Prahy motorová vozidla budou muset mít zakoupenou dálniční známku, dnes za 1 500 Kč a nebo budou muset ke
svým cestám do Zbraslavi a Prahy používat zdlouhavou cestu
přes Všenory , Dobřichovice,Černošice a Radotín.

Je toto pro občany Jíloviště to nejlepší řešení? Co si občané Jíloviště pomohou? Že bude zdánlivě klidnější automobilový provoz v části obce, když to pro všechny bude znamenat zvýšení
nákladů na cestu autem i jinými dopravními prostředky do
Zbraslavi a do Prahy.
Za tímto malým požadavkem ŘSD a pana senátora se jistě schovávaly další důvody realizace nového sjezdu.
• Například to může být plánovaná obří výstavba bydlení mezi
obcemi Trnová, Klinec, Líšnice a Řitka.
• Nebo příprava pro prodloužení D4 až k dálničnímu obchvatu D 0.
Proč tedy ŘSD nevybuduje nový sjezd v požadované bezpečnostní vzdálenosti od stávajícího sjezdu?
Bude to určitě pro nově připravované obytné lokality určitě příjemnější než dlouhé kilometry popojíždět v koloně automobilů
podle dálnice D4 až ke sjezdu u Jíloviště.
Za tím vším jsou schovány obrovské příjmy státu a snaha minimalizovat ostatní výdaje státu s tím spojené. Co proti tomu je
likvidace soukromých společností nebo zvýšení nákladů na
život obyčejného člověka v jedné obci.
Ing. Jaromír Vondrák
jednatel společnosti K.V.K-gas, spol.s.r.o.

Okrašlovací spolek
Přestože je členská základna našeho spolku malá, podařilo se nám v minulém roce, díky zapojení téměř všech jejích členů, uskutečnit
řadu aktivit.

Uskutečněné akce:
Neděle 8. 2. 2015 ........................................................................................................................... Karneval s balónkovým klaunem, v Restaurantu SPARK
Neděle 29. 3. 2015 ....................................................................................................... Divadlo V kufru - „Králův kejklíř“, v klubovně hasičské zbrojnice
Sobota 4. 4. 2015 ............................................................................................................................................ Pletení pomlázek, klubovna hasičské zbrojnice
Sobota 25. 4. 2015 .................................................................................................................................................................... Úklid okolí autobusových čekáren
Pátek 12. 6. 2015 ................................................................................................................................... Promítání filmu Perfect Days ve zvoničce sv. Floriána
Neděle 21. 6. 2015 ....................................................................................................................................................................................... Bubliny, Restaurant SPARK
Neděle 13. 6. 2015 ........................................................................................................ Výstavka k výročí konce II. světové války, zvonička sv. Floriána
Prázdninové hraní na hřišťátku ................................................................................................................................................. každé pondělí v červenci a srpnu
Prázdninové malování s vernisáží ......................................................................................................................... v neděli 20. 9. 2016 u zvoničky sv. Floriána
Sobota a neděle 29. 8., 30. 8., 5.-6. 9. 2015 .............................................................................................. Výstava o Elišce Junkové, zvonička sv. Floriána
Neděle 18. 10. 2015 ...................................................................................... Divadlo V kufru - „Čarovná rybí kostička“, v klubovně hasičské zbrojnice
Čtvrtek 12. 11. 2015 .............................................................................................................................. zahájení Tanečních na Jílovišti, v Restaurantu SPARK
Neděle 22. 11. 2015 ...................................................................................................................................... zdobení perníčků v klubovně hasičské zbrojnice
Neděle 29. 11. 2015 ............................................................................................................................................... „strojení“ stromečku u zvoničky sv. Floriána
Pátek 4. 12. 2015 ............................................................................................................................................. balónky s přáním Ježíškovi – Restaurant SPARK
Neděle 20. 12. 2015 ....................................................................................................................................................................... živý betlém u hasičské zbrojnice
Neděle 27. 12. 2015 ........................................................................................................................ výstava betlémů s hraním koled, zvonička sv. Floriána
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Foto J. Tobola a R. Moureček

Oprava laviček, plotu a dřevěného domečku s natřením dřeva na
dětském hřišťátku.
Celkem 6x byla sloužena mše svatá ve zvoničce sv. Floriána. Za
jejich pořádání patří poděkování manželům Kučerovým, kteří zvoničku uklízejí a připravují k bohoslužbě. Ruda také zvoněním na
zvon – Vojtěch upozorňuje na začátek setkání.
V posledním měsíci loňského roku jsme se zapojili v pátek 4. 12.
2015 do celorepublikové akce „Vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi aneb Pokus o rekord 2015“.
Bylo vypuštěno celkem 87 923 balónků z 398 míst v celé ČR.
Vlastní rekord z minulého ročníku však překonán nebyl. Hlavní
smysl akce - udělat radost dětem ve svém okolí - se vydařil.
Děkujeme všem, kdo se zúčastnili!

Výstava Betlémů

Foto: I. Stefanová

Na poslední mši svaté
v roce 2015, 12. prosince, jsme zahájili nový liturgický rok. Papež František vyhlásil
toto období, od 8. 12. 2015 do 20. 11. 2016, Svatým rokem
milosrdenství.
V neděli, 20. 12. 2015 jsme se oblékli do kostýmů a předvedli
živý betlém při rozsvěcení vánočního stromu u hasičské zbrojnice. Ovečky jsme sice neměli živé, ale papírové nám vyrobila paní
Dáša Čámská. Svatá rodina byla letos reálná a pravděpodobně
s nejmladším občánkem Jíloviště – Stellinkou Šmídovou.
Foto J. Tobolka
Na výstavu betlémů v neděli 27. 12. nepřišlo tolik návštěvníků,
kolik bychom si přáli. Potěšilo nás, že přijeli občané z Líšnice. Se
zpěvem koled, doprovázeným hrou na klávesy, pomohly dvě paní
Novákové, jedna z Líšnice, druhá z Lipenců.
Značnou trpělivost a zručnost jistě vyžadovaly betlémy umístěné
ve skleněných láhvích, které zhotovil a vystavil Radek Moureček.
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Děkujeme členům
spolku za vykonanou
práci i všem občanům za účast na
našich akcích.
Dále děkujeme:
n SDH Jíloviště za zapůjčení klubovny pro konání dětských divadelních představení a výtvarných dílniček.
n panu Františku Andresovi ml. za instalování vánočního stromečku na jeho pozemku poblíž zvoničky sv. Floriana a za veškerou technickou a řemeslnou podporu našich aktivit
n paní Smutné za zapůjčení sálu Restaurace Spark pro konání
dětského karnevalu a pravidelných čtvrtečních tanečních.
n Ing. Ivu Černému, který věnoval „věž“ pro hudební doprovod
tanečních
n manželům Havelkovým za laskavé vedení čtvrtečních tanečních
n panu M. Jiříkovi „Myšákovi“ za ozvučení karnevalu a živého betléma
n paní Janě Havelkové za upečení skvělých dortů do tomboly
1. Jílovišťského bálu
n Ing. Janu Vorlovi za pomoc s pletením pomlázek ve velikonoční
výtvarné dílničce
n Ing. Petru Sporerovi za technickou pomoc při zajištění promítání ve zvoničce sv. Floriana
n panu Velasovi za nezištnou pomoc s odvozem odpadu v rámci
úklidové akce
V neposlední řadě děkujeme vedení obce a zastupitelům, že
spolku přispěli finančním darem. Bez něho by nebyla naše činnost
tak bohatá a pestrá.
Těšíme se na další setkání, která plánujeme i v tomto roce.

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

V sobotu 16. ledna 2016 byla sloužena letošní první mše svatá.
Přestože se zima ohlásila jak teplotami kolem -1°C, tak i čerstvě
napadaným sněhem, přišlo do zvoničky Sv. Floriána několik farníků z Jíloviště a navštívili nás i z Nového Knína.
Pan farář Jan Dlouhý informoval o Tříkrálové sbírce v naší farnosti.
Tři králové nechodili koledovat ve všech obcích, které farnost spravuje, ani u nás ne, přesto bylo vybráno cca 60 tisíc korun. Okolo
60% prostředků se vrátí farnosti, která je může použít dle svého
uvážení na vybrané projekty v oblasti sociální a zdravotní. Např.
v loňském roce byla odevzdaná část sbírky použita na pomoc
rodin a matek s dětmi, ale i na stavbu nemocnice v Ugandě.
Farnost pak přispěla ze svého podílu na konkrétní pomoc jednotlivým potřebným občanům, seniorům i dětem, na podporu
v tíživé životní situaci.
Další mše svatá bude 13. února 2016 od 17:00 hodin ve zvoničce
sv. Floriána v Jílovišti na ulici Pražská.
V neděli 31. ledna 2016 jsme uvítali v Restaurantu Spark na dětském karnevalu naše nejmenší se svými doprovody. S „balónkovými vílami“ se všichni moc dobře bavili. Děkujeme za občerstvení, které připravila a dětem darovala paní Smutná.

Zaregistrovali jsme se v dobrovolnické akci „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“, která je naplánována na sobotu 16. 4. 2016.
Stejně jako v roce 2014 chceme uklidit okolí autobusových
čekáren na silnici Strakonická u mostu a okraje silnice Všenorské. Dobrovolníci se mohou hlásit již nyní na mail
iva1stefanova@seznam.cz, případně komukoliv z Okrašlovacího
spolku. Bylo by dobré, kdyby kontakty zůstaly k dispozici i na
případné další potřebné úklidové akce. Moc děkujeme.
Potěšitelné je, že se mohou hlásit i dobrovolníci, kteří nejsou
občany Jíloviště, ale není jim lhostejný vzhled krásné krajiny
v katastru naší obce.
Budeme rádi, když co nejvíce našich občanů věnuje své úsilí a čas
úklidu okolí svého bydliště i během celého roku a udělají tím naše
Jíloviště krásnější.
Připravujeme umístění tří odpočinkových laviček ve vybraných
lokalitách, zatím K Dubíčku, Na Zvonici a u hřbitova. Na těchto
místech odpočinkové lavičky již byly.
Věříme, že vás naše akce zaujmou a těšíme se na vaši účast a podporu.
Za Okrašlovací spolek obce Jíloviště
I. Stefanová a L. Fatková

V neděli 13. března 2016 uspořádáme pro děti velikonoční
výtvarnou dílničku s pletením pomlázek od 14:00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice. Srdečně všechny zveme!
Dále chceme uspořádat dvě divadelní představení pro děti.
První pravděpodobně v neděli 3. 4. 2016 (ještě bude upřesněno
na webu obce a na plakátech).

Dětský karneval
Foto: J. Havelková a I. Stefanová, M. Segéňová
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Sbor dobrovolných hasičů
12. 12. 2015 se naší kamarádce Hanče Krejčové narodil
syn Martínek. Přejeme jim hodně zdraví a štěstí.
20. 12. 2015 Rozsvícení Vánočního stromu
Vánoční strom jsme
tentokrát rozsvítili
na zlatou neděli, i díky tomu to
byla ta pravá vánoční atmosféra, ke které už chyběl jenom
sníh. Sešlo se nás hodně, až
prostor před hasičskou zbrojnicí téměř nestačil. Okrašlovací
spolek s našimi členy připravil
živý betlém.
Po svařeném vínu a punči se
jen zaprášilo.

26. 12. 2015 Vánoční turnaj ve stolním tenise dospělí
Účast dospělých byla hojná, zúčastnilo se celkem 24
nadšenců, z toho byly 4 ženy.
Z žen si nejlépe vedla Hanka Žaludová. Na stupních
vítězů se umístnili:
1. Jaromír
Lorenc
2. Ondřej Fischer
3. Pavel Šmíd

27. 12. 2015 Vánoční turnaj ve stolním tenise – děti

24. 12. 2015 Předpůlnoční setkání
Uspořádali jsme druhé Předpůlnoční setkání, tato akce se tak
stává tradicí naší obce. Popřáli jsme si s přáteli v tento sváteční
večer, pochlubili se dárky od Ježíška a „sousedsky jsme si popovídali“. Mnozí si prohlédli vystavené betlémy ve staré hasičárně. Setkání to bylo velmi příjemné, až se někteří rozcházeli do svých
domovů téměř k ránu.

Účast dětí byla slabší, ale i tak závodníci statečně bojovali. A jak to
dopadlo?
1. Dominik Hrubý
2. Natálka Hrubá
3. Filip Tamchyna
4. David Ondráček
Děkujeme Restaurantu Spark za využití prostor sálu při obou turnajích.
30. 12. 2015 Technická pomoc obecnímu úřadu při tradičním
ohňostroji
19. 01. 2016 Schůzka mladých hasičů
Po krátkých prázdninách opět začaly pravidelné schůzky mladých hasičů, které jsou každé úterý od 18,00 do 19,00 hod.
v hasičské zbrojnici. V případě zájmu kontaktujte K. Špačka
777267241.
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HASIČI

23. 01. 2016
Výroční valná hromada
Na Výroční valné hromadě jsme
zhodnotili činnost sboru i zásahové jednotky v uplynulém roce,
svou činnost přednesli i naši
nejmenší – mladí hasiči. O hospodaření sboru informoval pokladník, a o správnosti vedení účetnictví informovala revizní rada.
Veliký úspěch mělo již tradiční
„historické okénko“ Radka Mourečka.
Ocenili jsme naše členy za věrnost (tj. členské jubileum) konkrétně to byli: Martina Chalupecká 10 let, Natálka Tymichová
10 let, Maruška Kirchmannová –
Segéňová 20 let, Jiří Michel 40 let a Ivo Černý také 40 let.
Zároveň jsme mezi námi slavnostně přivítali nové členy, novými
dobrovolnými hasiči sboru Jíloviště jsou: Michal Kalenda, Josef
Spal, Jan Mareš, Tomáš Tvrdý a Maruška Andresová.
Mezi našimi mladými hasiči máme tyto nové členy: Martinku
Zimovou, Terezku Fafejtovou a Pavlo Horbei. Doufáme, že se jim
u nás bude líbit a stanou se nedílnou součástí sboru.
Po oficiální části následovalo občerstvení a zábava při kapele Kiks.
Za poskytnutí prostor a uvaření guláše děkujeme Restaurantu
Spark.
Jelikož o naší činnosti v roce 2015 jste byli pravidelně informováni
v každé Zvonici, dovolte nám pouze, seznámit Vás s plánem naší
činnosti pro letošní rok, který byl schválen na Výroční valné hromadě 23. 01. 2016 v rRestaurantu Spark všemi přítomnými členy
sboru.
Plán činnosti SDH Jíloviště na rok 2016
1. Provedeme:
a) 2 besedy s mládeží
b) 1 školení o poskytování první pomoci
2. Do soutěží v požárním sportu a hry Plamen zapojíme
a) 1 družstvo mužů
b) 1 družstvo žen
c) 1 družstvo mladých hasičů
3. Uspořádáme následující kulturní a společenské akce
a) Velikonoční turnaj ve stolním tenise
b) pálení čarodějnic
c) 2. ročník Memoriálu M. Petříka st. TFA – železný hasič
d) ve spolupráci s SDH Lipence branný závod Karla Košaře
e) zúčastníme se životních jubileí členů

f) ve spolupráci s TJ Jíloviště se budeme podílet na dětském
dni
g) dětský den v Černolicích
h) Jílovišťské posvícení
i) Halloween pro děti
j) výroba adventních věnců
k) rozsvícení Vánočního stromu
l) Předpůlnoční setkání
m)vánoční turnaj ve stolním tenise dospělých a dětí
n) ve spolupráci s obecním úřadem ohňostroj na 30. 12. 2016
4. Zajistíme
a) technické prohlídky vozidel
b) účast na stážích u HZS stanice Řevnice
c) opravy a údržbu techniky, výstroje a výzbroje
d) opravy a údržbu hasičské zbrojnice a okolí
e) budeme i nadále spolupracovat s obecním úřadem na:
• projektové dokumentaci na přístavbu hasičské zbrojnice
• zajišťování kulturních akcí
• a činnosti jednotky JSDHO
f) sběr železného šrotu v obci
g) sběr a odvoz vysloužilých elektrospotřebičů
h) dle potřeb obce dovoz vody na místní hřbitov
Naše nejnáročnější akce letošního roku budou: 2. ročník
soutěže TFA a pořádání Jílovišťského posvícení, rádi
bychom již nyní oslovili případné sponzory a zájemce, kteří
by naši činnost chtěli podpořit, ať už finančním darem, či
propagačními předměty, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
Předem děkujeme.
V lednu jsme se také zúčastnili výročních valných hromad sborů:
Líšnice, Čísovice, Mníšek pod Brdy, Lipence, Mokropsy, Bojov
a Stříbrné Lhoty.
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ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA
12. 12. 2015 proběhla oprava kabelového vedení a montáž
nových žárovek na „Vánočním stromě“ z plošiny.
18. 01. - 22. 01. 2016 Týdenní výcvikový kurz
Základní odborné kurzy povinné už i pro dobrovolné hasiče……
V loňském roce vešlo v platnost nové nařízení, kdy i dobrovolní
hasiči se musí účastnit základních odborných kurzů pro výkon
funkce v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce, konkrétně
pro funkce velitel jednotky, velitel družstva a strojník (obsluha
techniky).
V jednotce SDH obce Jíloviště bylo nutno proškolit tři nové řidiče,
kteří byli po podání přihlášek dne 18.01.2016 vysláni na týdenní
kurz do výcvikového zařízení Zbiroh.
Trio řidičů požárních vozidel ve složení Aleš Novák, Michal Petřík
a Petr Dubina absolvovalo během týdne potřebný 40 - ti hodinový kurz, kde byli proškoleni na obsluhu požární techniky na
místě zásahu.
Všem třem hasičům - strojníkům patří veliká pochvala za bezchybné zvládnutí kurzu.
21. 01. 2016 Požár sauny u rodinného domu v Klínci
V noci z 20. na 21. 01. 2016 ve 2:23 hodin byla vyslána jednotka
SDH obce Jíloviště k požáru zahradního domku do obce Klínec.
Celou cestu k požáru komplikovalo sněžení a kluzká zasněžená silnice. Bylo tedy nutné přizpůsobit styl jízdy podmínkám na silnici,
ale jak se říká “podstatné a nutné je dojet na místo“. Při příjezdu
naší jednotky na místo požáru byl požár již ve IV. fázi požáru (tzn.
že konstrukce zasaženého objektu jsou již prohořelé a zborcené,
požár se nikam nešíří a nestoupá ani teplota na požářišti) a na

místě zasahovala místní jednotka SDH Klínec dvěma vodními
proudy. Průzkumem bylo zjištěno, že se nejedná o zahradní
domek, ale o saunu, ve které se v té době naštěstí již nikdo nenacházel, a došlo tedy pouze k materiálním škodám. Vzhledem k silnému dráždivému zakouření zasahovali členové naší jednotky po
celou dobu likvidace v dýchací technice.
23. 01. 2016 Výroční valná hromada
Úryvek z výroční zprávy velitele jednotky sboru dobrovolných
hasičů Jíloviště
Mnoho lidí neví, že sbor dobrovolných hasičů a zásahová jednotka jsou dva různé subjekty, které z nevědomosti slučují, diví se
a kroutí hlavou nad tím, že dobrovolní hasiči dostávají od obce
takové peníze.
Proto mi dovolte, abych i tomuto tématu věnoval pár řádků.
Zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, jak
plyne již z názvu, zřizuje a financuje obec ze svých prostředků,
dobrovolný sbor však nikoli. Ten je občanským sdružením
v rámci celorepublikového sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska a na svou činnost si musí vydělat vlastními prostředky, ze kterých poté čerpá. Zde je nutné podotknout, že
i když jsou zásahová jednotka obce a sbor dobrovolných
hasičů zcela jiné subjekty, to podstatné mají společné. Tím společným jsou lidé. Lidé, kteří pracují jak ve sboru, tak i v zásahové jednotce, účastní se nejen akcí pořádaných dobrovolnými hasiči, ale i zásahů, a to vše ve svém volném čase, na úkor
svých rodin a bez finančního ohodnocení, za což jim po právu
patří obdiv a dík. Těm, co naši práci kritizují, třeba jen svou
nevědomostí, bych rád vzkázal, ať si přijdou sami zkusit, co
obnáší být dobrým dobrovolným hasičem. U nás jsou pro
všechny, kteří rádi pracují a pomáhají druhým, vždy dveře
otevřené.
zástupce velitele SDH obce Jíloviště, Mirek Petřík

Zásahová jednotka se schází každé pondělí v hasičárně, kde provádí údržbu techniky i údržbu okolí hasičské zbrojnice, v tuto
dobu - každé pondělí 18,00 – 19,30 hod., můžete odevzdat
vysloužilé elektrospotřebiče, nebo staré železo. Prosíme, využívejte této doby, kdy jsou přítomni členové sboru, a neodkládejte vysloužilé elektrospotřebiče před vrata, ani je neházejte
přes plot.
Děkujeme.

Starosta SDH: Karel Špaček tel.: 777 267 241, e-mail: karelspacek@atlas.cz

http://hasici.jiloviste.cz
fotky z akcí www.sdhjiloviste.rajce.idnes.cz
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Obce Mníšeckého regionu se představují
Obec Trnová se nachází v okrese Praha-západ, asi 22 km jižně od centra Prahy a 5 km jihovýchodně od města Černošice. Ke dni 31. 12. 2013 zde žilo 325 obyvatel.

Trnová
Roku 1342 Břevnovský klášter pověřil vladyky z Kosoře založit vesnici Trnová, jíž přiznal právo zřídit krčmu, kovárnu, mlýn a lazebnu,
zároveň byly položeny základy kostela sv. Ducha. Z 1. pol. 14. století se dochoval gotický portál zazděný na severní straně. Kostel je
poprvé písemně doložen k roku 1359, a to jako farní.

Zámek a velkostatek
Nejstarší, barokní část zámku, jednopatrové stavení obdélníkového půdorysu s mansardovou střechou s vikýři, byla vystavěna
roku 1688 jako ubytování pro dominikány od sv. Jiljí z Prahy. Z této
stavby se zachovaly klenuté prostory v přízemí.
Ve 20. letech 18. století vznikl v areálu zámku panský velkostatek.
Dne 12. listopadu 1759 koupil Trnovou za 20 300 zlatých rytíř Kristián Josef Paulin von Gfässer, pán na Bratronicích, absolvent filozofických a právnických studií, a s manželkou zde zplodil a vychoval řadu dětí. Během jeho třicetiletého vlastnictví začalo být toto
panské sídlo označováno jako zámek a bylo výrazně rozšířeno,
klasicistní zámek z této doby byl dvoupatrový.
V roce 1789 koupil zámek Trnová Jan Ferdinand ze Schönfeldu.
Roku 1791 zde byla na Schönfeldově statku založena triviální
obecná škola a též první rolnická (hospodářská) škola v Čechách,
pro chlapce ve věku 12 až 18 let, jejíž kamenná budova se dochovala dodnes. Na vrchnostenském statku vykonávali studenti praxi.
Roku 1838 koupil tento statek Václav Škroup, bratr Františka
Škroupa, autora nápěvu české hymny. František Škroup v Trnové
často pobýval, nejprve u místního faráře, poté, v 50. letech 19. století, na bratrově velkostatku. Často chodil na vyhlídku na vltavské
údolí zvanou Kazatelna (dnes Škroupova vyhlídka) a podle místní
tradice právě zde vznikl nápěv písně Kde domov můj. Na počest
jeho zdejších pobytů byla vydána též turistická známka. V kostele
svatého Ducha má rodina Škroupova hrobku.

Pohled na obec Trnová
Roku 1860 Trnovou koupil Vincenc (Čeněk) Daněk, který o šest let
dříve založil v Karlíně strojírenskou továrnu, která byla základem
pozdějšího koncernu Českomoravská Kolben-Daněk. Za čtyři
roky, kdy mu zámek patřil, zámek v romantickém stylu rekonstruoval: postavil hodinovou věž, po stranách původního barokního
objektu přistavěl krajní rizality, v patře vznikl slavnostní sál s terasou a schodištěm, přibyla otevřená loggie, nárožní věžičky a plastická rámování oken. Poté si Daněk místo trnovského zámku koupil větší zámek Tloskov.
Maximilián svobodný pán Scharschmied z Adlerstreu, další z majitelů, až do roku 1895 provozoval v zámku pivovar. Počátkem 20.
století zámek vlastnil Karel Košťál, v té době v Trnové byla četnická
stanice a dvoutřídní škola. 10. srpna 1907 velkostatek koupil Václav Schloger, který se zaměřil na pěstování obilí, chov skotu
a dodávky mléka do Prahy. V letech 1907 (1908) až 1911 na tomto
zámku často pobývala Ema Destinnová, pro kterou majitel vyhradil celé křídlo, a krom lovu zvěře i ryb a projížděk na koni zde i přijímala četné návštěvy a budila pozornost v té době nezvyklým
ženským kalhotovým kostýmem.
V roce 1950 zde vzniklo první jednotné zemědělské družstvo
v okrese. Schlogerův majetek byl znárodněn a budova zámku
sloužila nejprve jako archiv a pak jako skladiště. Byl také upravován pro potřeby Učňovské školy zemědělské pro chovatele koní

Vlevo:
Kostel Sv. Ducha
Vpravo:
Zámek Trnová
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a jezdce z povolání. Roku 1967 se zámek dostal do soukromého
vlastnictví. Po roce 1989 byl zámek se statkem a pozemky ve zdevastovaném stavu v restituci vrácen rodině Schlogerů. Roku 1994
ministerstvo kultury ČR prohlásilo zámek národní kulturní památkou. V roce 2006 jej koupili manželé Ivan Pilip a Lucie Pilipová a do
roku 2008 jej kompletně zrekonstruovali. V současné době je
nabízen a pronajímán na komerční akce, například svatby a rauty.

žení sboru. Po těchto úspěšných začátcích prošel sbor a každý
člen tvrdou a náročnou zkouškou. To byli první dobrovolní
nadšenci a průkopníci, kteří si uvědomili v naší obci nesmírný
význam vzájemné organizované pomoci.
Sbor vytrval ve své činnosti a v roce 2013 oslavil 90. výročí založení. Nadále se podílí v rámci svých možností na požárním sportu,
kulturním a společenském životě obce.

Trnovská krčma
Nynější Trnovská krčma má v základech gotické klenby původní
krčmy, které zdejší pivovar využíval k chlazení piva. Krčma prošla
kolem roku 2008 rekonstrukcí.

Z novodobé historie Trnové
Po roce 1991 probíhá v obci rozsáhlá výstavba rodinných domů,
vodovodního přivaděče z Vltavy a čističky odpadních vod. V r. 2013
byl slavnostně otevřen areál „Domov Borová“ pro seniory.

Sbor dobrovolných hasičů
V roce 1923 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů. S jakým
zaujetím se dali do práce, hovoří další zápisy z kroniky. Ještě téhož
roku si vypůjčili 30 000 Kč od Hospodářské záložny ve Zbraslavi na
stavbu hasičské zbrojnice a zakoupení výstroje a výzbroje. To vše
na konto hasičského sboru, čímž se stali všichni ručiteli, že uvedená částka bude záložně ve splátkách vrácena.
Je téměř neuvěřitelné, že za rok, přesně 8. června 1924, byla slavnostně otevřena nová, i když skromná hasičská zbrojnice.
O významu sboru a aktivitě členů hovoří i ta skutečnost, že
v letech 1926 a 1933 se konala v Trnové okrsková cvičení Župy
Kazín. V roce 1933 byla tato cvičení konána v rámci 10. výročí zalo-
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Štefan Moravčík, starosta obce Trnová

Poznámka mediálního výboru
Články do seriálu „Obce Mníšeckého regionu“ vznikaly během roku
2014 na výzvu redakce Zpravodaje městečka pod Skalkou. Se souhlasem starostů SOMR mohly být zveřejněny v místních regionálních
novinách členských obcí. Protože Zvonice v Jílovišti vychází jako
dvouměsíčník, dochází ke značnému časovému posunu a některé
údaje ze současnosti již nemusí být aktuální. Za to se čtenářům
omlouváme.
Texty s uvedením autora však ponecháváme původní. Fotografie byly
vybrány náhodně z http://obectrnovapz.webnode.cz/.

STUDIUM

Můžete se přihlásit a navštěvovat

AKADEMII TŘETÍHO VĚKU – A3V
studijní program HISTORIE A KULTURA
Místo konání:

Studium:

pro seniory od 55 let a pro veřejnost
pracoviště VISK
1. semestr:
únor - červen 2016
2. semestr:
září - prosinec 2016 Pštrossova 15, Praha 1 – Nové Město
Slavnostní zahájení studia:
(ve školní budově VOŠES a SPŠPT)
22. února 2016 v 9.00 hod.
Účastnický poplatek činí: 950,-Kč/1 semestr = 5 studijních dnů = 25 vyučovacích hodin

Obsah studia:
Předměty:
Rozsah studia:

Program je zaměřen na stěžejní historické epochy a události světových a především českých dějin s důrazem na
odraz dobového vývoje v umění, kultuře a historii všedního dne. Součástí studia je blok regionálních dějin.
Dějiny pravěku, Doba románská, Doba gotická, Doba renesanční, Doba barokní, Doba romantismu, České politické
myšlení od konce 19. stol. do současnosti, Regionální dějiny.
V každém předmětu účastníci absolvují jednou měsíčně přednášku s navazujícím seminářem o rozsahu 5 vyučovacích hodin. Celkový rozsah studia je 10 studijních dnů (tj. 50 hodin), každý semestr bude ukončen závěrečným hodnotícím setkáním, tzv. kolokviem.

Přihlášky ke studiu se přijímají do naplnění kapacity (max. 25 osob).
Přihlásit se můžete elektronicky na prahass@visk.cz nebo zasláním přihlášky umístěné níže poštou na adresu Vzdělávacího střediska Praha, Pštrossova 15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

PŘIHLÁŠKA – AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – A3V VISK 2016
Jméno a příjmení, titul ...............................................................
Datum a místo narození ...............................................................

ZVONICE
Zpravodaj obce
Jíloviště
MK ČR E 12563
Vydává obec Jíloviště

Přihlašuji se do studijního střediska

1 Praha

Trvalé bydliště ............................................................................

#

Kontaktní telefon ........................................................................
Kontaktní e-mail .........................................................................

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu:
VISK, Pštrossova 15, 110 00 Praha 1 nebo na prahass@visk.cz
Informace o studiu A3V v Praze a ve Středočeském kraji poskytne PaedDr. Miluše Nováková,
garant A3V, tel. 734 571 156.
Webové stránky: www.visk.cz – odkaz A3V
Facebook: www.facebook.com/visk.cz

Mediální výbor: Ing. Jan Vorel,
Libuše Fatková, Ing. Petr Sporer
Uzávěrka příštího čísla:
31. 03. 2016
Grafické zpracování: Mgr. Václav
Hraba - Grafický Atelier H, s.r.o.
Tiskne:
Casus Direct Mail, a.s.
- tiskové a mailingové služby
správce Vrtbovské zahrady
na Malé Straně
tel.: 272 088 350
www.casus.cz
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OFICIÁLNÍ ŽÁDOST

#

Mateřská škola Jíloviště,
okres Praha-západ
se sídlem Pražská 81, Jíloviště 252 02 , IČO: 04 121 066
e-mail: obec@jiloviste.cz

Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Jíloviště
1.Dítě:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození:

………………………………………………………………………………………………………………………

Místo trvalého pobytu:

………………………………………………………………………………………………………………..

2.Dítě:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození:

………………………………………………………………………………………………………………………

Místo trvalého pobytu:

………………………………………………………………………………………………………………..

3. Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………
Místo trvalého pobytu:

………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa pro doručování písemností:

…………………………………………………………………………………………………..

Telefonní spojení: ………………………………………………………………………………………………………………………
Žádám o přijetí dítěte:

…………………………………………………………………………………………………………………

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Jíloviště, okres Praha-západ od:
Doplňující informace k žádosti (důvod žádosti)

………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis zákonného zástupce dítěte: ……………………………………………………

#

Datum: ……………………
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Ceník Inzerce

A4 1.900 Kč, A5 naležato 1.000 Kč
pro občany Jíloviště nebo podnikající v Jílovišti A4 500 Kč, A5 naležato 250 Kč
Inzerce je možná formou smlouvy o reklamě s obcí Jíloviště.

