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Z podzimních vycházek turistického oddílu 



SLOVO STAROSTY 

Vážení spoluobčané, 
 
dne 12. a 13. října se v naší obci spolu s krajskými volbami uskuteční místní referendum 
s jedinou otázkou, a to otázkou Přípravného výboru pro konání místního referenda ve věci 
případné výstavby v lokalitě Na Močidlech. Od zasedání ZO Jíloviště, které se konalo 23. 4. 
2012, jste bombardováni různými informacemi, a to jak mými, Sdružení občanů na ochranu 
krajinné oblasti Jíloviště, atd., a proto si myslím, že si již sami dokážete udělat svůj úsudek o 
celé této kauze. Nyní využiji své možnosti omluvit se Vám za vzniklou nepřátelskou 
atmosféru v obci, ke které vůbec nemělo dojít a na které mám určitě svůj podíl. Jako starosta 
této obce jsem měl v určitých situacích reagovat zcela jinak, trpělivěji vysvětlovat názory 
zastupitelstva obce, pokusit se o to i přes nevhodné chování některých členů a příznivců 
Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště. Prostě být nad věcí. Nedokázal jsem to 
a mrzí mě to! Velkou chybou zastupitelstva obce určitě bylo to, že když se začínaly vztahy 
v obci vyostřovat, měli jsme vyhlásit místní referendum dříve. Na druhou stranu musím 
konstatovat, že se nás sedm zastupitelů chovalo vždy zcela transparentně, neuchylovali jsme 
se k zesměšňování našich oponentů, nikoho jsme neuráželi a hlavně jsme stále přesvědčeni, 
že získání tolik diskutovaných finančních prostředků z výstavby sedmi rodinných domů 
v lokalitě Na Močidlech pomůže naší obci a tedy i nám, všem občanům.  
Dále se v této Zvonici dočtete, že jsem byl já a další zastupitel, pan Ivo Černý, vyzván pěti 
členy Sdružení pro Jíloviště, za které jsme kandidovali, k rezignaci. Je nám vyčítáno sedm 
prohřešků, ale jenom jediný mohu akceptovat.  
Především musím zopakovat, že nás sedm zastupitelů naši obec finančně nepoškodilo. Ano, 
schválili jsme smlouvy, které následně byly podepsány, z nichž jedna je například tolik 
uváděná smlouva o prodeji budovy č. p. 81, ve které sídlí OÚ. Tato smlouva, ale i další 
smlouvy, jako je smlouva o pronájmu, smlouva darovací atd., nabudou účinnosti, až poté, co 
dojde ke schválení nového územního plánu Jíloviště, který umožní výstavbu sedmi rodinných 
domů na ploše 20 000 m² v lokalitě Na Močidlech. V případě, že v místním referendu 
rozhodnete, že v celé této lokalitě nebude možná výstavba, tedy se nebude moci postavit 
sedm rodinných domů, výše uvedené smlouvy nenabudou platnosti, přičemž obec za to 
nezaplatí ani korunu. Totéž platí i o soudních výlohách u Krajského soudu, který řešil 
vyhlášení místního referenda dle návrhu přípravného výboru. Obec opět nezaplatí ani 
korunu.  
Tedy na závěr: Na výstavbu sedmi rodinných domů máme jiný názor než členové a příznivci 
Sdružení občanů krajinné oblasti Jíloviště, ale i určitá část obyvatel této obce. Neznamená to 
však, že jsme obec poškodili, a znovu opakuji, stojíme si za svým názorem, že schválením 
výstavby sedmi rodinných domů v lokalitě Na Močidlech může obec a tím i Vy jenom získat.  
Jak vše dopadne, je ve vašich rukou, a proto Vás zvu, abyste se zúčastnili místního referenda 
v co největším počtu a podpořili buď jednu, nebo druhou variantu. 

                   Karel Dostálek    
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ZE ZASTUPITELSTVA 

 

Vysvětlení toho, proč zastupitelstvo obce zrušilo svoje usnesení  
o vyhlášení místního referenda 
 
15. 8. 2012 podal Přípravný výbor pro konání místního referenda v právním zastoupení pana 
Mgr. Hynka Peroutky ke Krajskému soudu žádost, aby tento soud vyhlásil místní referendum 
dle jeho návrhu. Krajský soud dne 13. 9. 2012 vydal usnesení, ve kterém vyhlásil v obci 
Jíloviště místní referendum na základě otázky přípravného výboru, ale nezrušil referendum 
vyhlášené zastupitelstvem obce. Na můj přímý dotaz tuto skutečnost potvrdila předsedkyně 
senátu, paní Mgr. O. Stránská. Odbor všeobecné správy – oddělení voleb na Ministerstvu 
vnitra, který metodicky vede obce a dohlíží na průběh místních referend, ve svém dopise ze 
dne 21. 9. 2012 na základě tohoto usnesení uvádí, že na jednom hlasovacím lístku, který Vám 
bude předložen, mají být uvedeny dvě otázky zastupitelstva obce a jedna otázka přípravného 
výboru. Odbor veřejné správy Ministerstva vnitra doporučil řešit vzniklou situaci tak, že na 
jednom hlasovacím lístku mají být vytištěny dvě otázky zastupitelstva obce a na druhém 
jedna otázka přípravného výboru. Třetí názor nám poskytl soudce Nejvyššího správního 
soudu a ten doporučil, aby byla na hlasovacím lístku uvedena pouze otázka přípravného 
výboru. Také názory na možnost zrušení usnesení zastupitelstva obce se různí. Tak například 
Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra tvrdí, že to není možné. V této nepřehledné 
situaci se zastupitelstvo obce rozhodlo z důvodu, aby se z místního referenda nestala fraška, 
na zasedání zastupitelstva obce č. 19/2012 zrušit svoje usnesení. Na hlasovacím lístku bude 
proto uvedena pouze jedna otázka, a to otázka přípravného výboru, která je uvedena v 
„Oznámení“.  

Karel Dostálek 

 
 
 

Dopis České televizi 
 
Dne 21. 9. 2012 byl ČT zaslán dopis ve věci „Uplatnění práva na uveřejnění odpovědi podle  
§ 35 zákona č. 231/2001 Sb., zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a  
o změně dalších zákonů“.  
Tento dopis reaguje na skutečnost, že dne 3. 9. 2012 ve 21:25 hodin byl v premiéře na 
programu ČT 1 odvysílán pořad Reportéři ČT. V úvodní reportáži uvedeného pořadu s 
názvem „Změna územního plánu za 15 milionů“, byla uvedena sdělení obsahující nepravdivá 
a pravdu zkreslující skutková tvrzení, jež se dle názoru obce dotkla jejího jména a dobré 
pověsti a jsou způsobilá ji zásadně poškodit.  

Karel Dostálek    
 
 
V odstavci IV. tohoto dopisu je pak uvedeno: 

 



 



 

Co je salámová metoda 
 
Výrok „salámová metoda“ použil v pořadu Reportéři ČT pan Mgr. V. Brož z TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL.  Při osobní schůzce mi vysvětlil, proč tak učinil.  Nelíbilo se mu totiž, že 
zastupitelstvo obce na svém zasedání, konaném 26. 7., schválilo usnesení „Vyhlášení 
místního referenda zastupitelstvem obce Jíloviště pro katastrální území Jíloviště“ s tím, že na 
konci 2. otázky se objevila slova „s výjimkou dopravně technické infrastruktury“. Ta však 
nebyla uvedena v pracovní verzi návrhu tohoto usnesení, které jsem rozeslal zastupitelům 
dne 21. 7. Bohužel totiž došlo k tomu, že tuto pracovní verzi usnesení poslal obratem jeden 
ze zastupitelů členům Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště. Ti pak tento 
rozpor prezentovali u Krajského soudu a pan Mgr. V. Brož jej také využil. Ten argumentoval 
tím, že díky těmto čtyřem slovům bychom mohli v budoucnu povolit vybudovat v této 
lokalitě komunikace, a pak následně kanalizaci, vodovod atd. a tím postupně (salámově) si 
připravit tuto celou lokalitu Na Močidlech k zastavění.  
Skutečnost je taková, že tato čtyři slova jsme do naší druhé otázky zakomponovali na 
doporučení Odboru územního plánování v Černošicích na základě zkušeností s tvorbou 
územních plánů. Cituji z jejich doporučení.  
„Podle § 2 stavebního zákona - dopravní infrastruktura jsou například stavby pozemních 
komunikací, drah, vodních cest, letišť nebo s nimi souvisejících zařízení; - technická 
infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického 
vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a 
zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení 
veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, 
produktovody. 
Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní 
dopravě na území obce. Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení 
jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto 
nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a 
lesních pozemků. Takže i stavby chodníku, cyklostezky, polní cesty, atd. jsou pozemní 

komunikace. 

Protože lokalita Močidla, řešená v otázce referenda, leží mezi zastavěným územím Jíloviště 
a územím se stávajícími chatami a tímto územím vedou stávající polní cesty, bylo by 
nepřiměřené vymezit toto území jako nezastavitelné, bez možnosti realizace jakýchkoliv 
staveb. Měla by být zachována možnost vést přes území Močidel polní cesty, cyklostezky, 
energetické vedení, popř. vodovod, kanalizaci, apod. pro obsluhu území dále za Močidly.  

„Ve většině územních plánů je mimo zastavěné území a 
zastavitelné plochy přípustné využití pro dopravní a 
technickou infrastrukturu podle podmínek stanovených v 
územním plánu.“ 

Karel Dostálek    
 
 
 
 



Reakce mediální komise Zvonice na Občasník přípravného výboru  
ze dne 3. 9. 2012 
 
Dobrý den, 
obracíme se na vás ve věci textu, který jste uvedli ve svém Občasníku Přípravného výboru 
Jíloviště ze dne 3. 9. 2012. Hned v úvodu je vznesen nevhodný útok na Zvonici a tím pádem i 
na nás, mediální komisi. Pokud si vezmeme nezištnou práci všech, kteří se na Zvonici podílejí, 
a to, že o příspěvky od ostatních občanů obce je nutné skoro prosit. Tvrdíme, že vaše 
sugestivní tvrzení, že ve Zvonici není možné se svobodně vyjádřit, je nepravdivé. Zvonice 
bude vždy obsahovat příspěvky pravidelných autorů a také těch, kteří nám své texty doručí 
do uzávěrky aktuálního vydání. Jako mediální komise ctíme svobodu slova a doufáme, že 
vnitřní kodex vašeho Občasníku bude dodržovat totožné principy a uveřejníte příspěvek 
kteréhokoliv autora. Zároveň tvrdíme, že Zvonice číslo 4 nebyla zneužita, neboť byly otištěny 
všechny příspěvky doručené mediální komisi, a proto slovní spojení "…Zvonice číslo 4, která 
byla v naprosté většině textu zneužita k účelové propagaci názorů starosty a některých 
zastupitelů…“ považujeme za nepravdivé. Takovéto slovní útoky musíme odsoudit a požádat 
vás o uvedení daných věcí na pravou míru.  

S pozdravem a přáním všeho dobrého 
mediální komise Zvonice 

Ing. Jan Vorel, Petr Dostálek, Jiří Tvrdoň, Kamil Suškleb, Radek Moureček 
 

 
 
Odpověď od přípravného výboru společně se Sdružením občanů na 
ochranu krajinné oblasti Jíloviště 
 
Vážení členové mediální komise časopisu Zvonice, 
úvodem vás chceme ujistit, že si Vaší práce, kterou jako mediální komise vykonáváte, velmi 
vážíme. Uznáváme její náročnost a pracnost a zároveň také oceňujeme, že každou Zvonici 
připravujete velmi pečlivě a snažíte se o vyváženost publikovaných textů. Rovněž Vás 
chceme ubezpečit, že tvrzením v našem Občasníku, že Zvonice byla zneužita k propagaci 
názorů starosty a některých zastupitelů, jsme v žádném případě nemínili útočit na Vás, jako 
mediální komisi. 
Nicméně, dovolte nám se pozastavit nad skutečností, jak je možné, že např. pan starosta v 
posledním výtisku Zvonice reaguje na článek dodaný Přípravným výborem (poznámkou, že 
obec za soud nic platit nebude atd..) a že např. pan starosta s panem Nekolou dostali ve 
Zvonici široký prostor na celkem deseti stránkách jednoho vydání a Přípravný výbor jen 
jednu? Vaši deklaraci o nezávislosti mediální komise logicky tedy chápeme tak, že do 
budoucna bude mít Přípravný výbor, který reprezentuje minimálně třetinu obyvatel obce, 
alespoň třetinový prostor ke svobodnému vyjádření ve Zvonici v diskuzi proti zastupitelům, 
kteří při hrubém porušení svých předvolebních slibů prosazují výstavbu Na Močidlech?  
Pevně věříme, že v příští Zvonici otisknete jako příspěvek občanů zajímavý dopis paní 
Biermann starostovi (který Vám byl již zaslán). 



V této souvislosti ještě přikládáme výzvu volebního Sdružení pro Jíloviště, v rámci kterého 
mj. kandidovali současní členové zastupitelstva pan Karel Dostálek a pan Ivo Černý, na jejich 
odstoupení, a to z důvodů vážného porušení volebních slibů.  
Sdružení pro Jíloviště, které oba výše jmenované zastupitele nominovalo do voleb a tak 
umožnilo i jejich následné zvolení v roce 2010, se takto distancuje od jejich aktivit spojených 
s náhlou změnou územního plánu obce. Žádáme Vás tedy o zveřejnění této výzvy v 
nadcházejícím vydání časopisu Zvonice. 
 
Na závěr nám dovolte ještě jednou zdůraznit, že text v Občasníku o zneužití Zvonice nebyl v 
žádném případě namířen proti mediální komisi, ale pouze proti v některých případech až 
urážlivým článkům pana starosty a pana Nekoly. Je nám zřejmé, že obsah těchto článků 
neovlivníte a tudíž za jejich obsah nenesete žádnou odpovědnost.  
Věříme, že jsme takto objasnili vzniklé nedorozumění a těšíme se tedy na další spolupráci s 
mediální komisí. Uvítáme také, když tuto naši odpověď uveřejníte v připravovaném vydání 
nové Zvonice. 

S pozdravem, 
Jana Malá 

Za přípravný výbor společně se Sdružením občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště 

 
Vyjádření mediální komise 
 
Vážení spoluobčané, 
v návaznosti na úvodní text Občasníku č. 1 Přípravného výboru Jíloviště a naší žádosti o 
uvedení daných věcí na pravou míru, chceme vás, čtenáře Zvonice, podrobněji seznámit s 
reálnou situací. Tvrzení, že ve Zvonici není možné svobodně vyjádřit vlastní názor, je pro nás 
těžko pochopitelné a obtížně přijatelné. Z toho důvodu jsme se jako mediální komise museli 
ohradit. Zvonice jako zpravodaj obce Jíloviště slouží především k podávání informací všem 
občanům. Sestává ze stálých rubrik těch, kteří věnují vlastní čas přípravě svých textů, a to v 
pravidelných intervalech. Tato část Zvonice je stěžejní a zajišťuje rozumnou periodicitu.  
V našem zájmu je také získat co nejvíce relevantních názorů a postojů od dalších obyvatel 
obce. Bohužel zde se potýkáme s dlouhotrvajícím problémem, že málokdo je ochoten tak 
učinit. Vždy uveřejňujeme texty, které nám jsou doručeny do uzávěrky aktuálního vydání.  
Uvítáme, pokud se počet pravidelných přispěvatelů rozšíří, a to především v časech, kdy obcí 
nehýbe žádné zásadní téma. Zvonice je reálný časopis s konkrétní strukturou a není možné ji 
měnit podle toho, jak si někdo partikulárně zamane. To ovšem neznamená, že bychom nebyli 
přístupni diskuzi o rozšíření stálých rubrik, ale autor takové nové rubriky nám musí být 
schopen garantovat její obsah.  
Závěrem musíme zdůraznit, že Zvonice je pravidelný obecní zpravodaj, který poskytuje 
prostor pro svobodné vyjádření nejen všech občanů Jíloviště. Zároveň autoritativně 
vylučujeme možnost, že by mohlo dojít ke zneužití kteréhokoli vydání. Je zřejmé, že ve 
vyhrocených dobách můžeme narazit na prostorové limity jednotlivých výtisků. Pravdou je, 
že se tak zatím nestalo, ale vyloučit se to nedá. V takových případech musíme jako mediální 
komise přijmout rozhodnutí, která zajistí vysokou úroveň a elementární vyváženost daného 
vydání Zvonice. Náš nepsaný vnitřní kodex je jasný a zřetelně se projevuje v každém výtisku. 
 

mediální komise Zvonice 
Ing. Jan Vorel, Petr Dostálek, Jiří Tvrdoň, Kamil Suškleb, Radek Moureček 



CO SE DĚJE V OBCI 

Posvícení 
 

Letošní posvícení provázely náročné přípravy. Pořádali ho hasiči a Obec 
Jíloviště „na návsi“ před naší hasičskou zbrojnicí. Po celý den byla ulice 
Pražská v těchto místech uzavřena dopravě a autobusová linka č. 318 
byla odkloněna na silnici R4 – Strakonickou. 
Mokré ráno neslibovalo hezké počasí a jeho předpovědi se často 
měnily. Kolem poledne se déšť vrátil a donutil diváky otevřít deštníky. 
To už vyhrávala na profesionálním podiu (zajistil J. Sršeň) cimbálová 
muzika Pavla Můčky ze Strážnice. Milovníci tohoto druhu hudby se 
určitě potěšili. Vždyť skoro každá písnička byla známá nebo alespoň 
povědomá. Někteří z muzikantů mají rodinné vazby do nedalekých 
Čisovic a tak snad chlapce z Moravy ještě někdy uslyšíme. 

Cimbálovku vystřídala Jihočeská hasičská dechovka BOŽEJÁCI. I ti, panečku, hráli. Písničky 
doplnil zpěvák kapely zábavným slovním doprovodem. „ Kde jste je sehnali?“, byla častá 
otázka přítomných diváků. Starosta sboru Mirek Petřík “surfoval“ na internetu a zaujala ho 
skutečnost, že BOŽEJÁCI jsou dechovka hasičská.  O jejich popularitě svědčí mimo jiné  
1. místo v soutěži "Polka-fest", 2. místo v anketě Českého rozhlasu "Dechovka století",  
1. místo na festivalu dechových hudeb v Mikulově "O zlatý hrozen jižní Moravy", absolutní 
vítězství na festivalu "Vejvodova Zbraslav 2002" a četná vystoupení v České televizi a v 
Českém rozhlase. Přestože byla založena již v roce 1904, je v současnosti velmi „mladá“, 
věkový průměr muzikantů dosahuje 30 let. Jméno má podle obce Božejov, která leží mezi 
Pelhřimovem a Kamenicí nad Lipou, ale ze současných členů v ní nikdo nebydlí. Jak nám 
ukázali, umí zahrát i úpravy současných populárních písní. Při výpadku zvukařské aparatury 
sešli všichni z pódia a hráli bez zesilovačů jen tak, na silnici mezi tanečníky a posluchači. Snad 
se i jim u nás na Jílovišti líbilo. 
Už se stmívalo, když přijela hudební skupina Vlak na Dobříš a svým vystoupením naše 
posvícení zakončila. Již několik let hraje country tak, aby se lidé pobavili.  Že se baví i samotní 
muzikanti, dokazuje vydání několika alb a oblíbenost jejich nahrávek, které neopouštějí 
přední místa žebříčku hitparád Radia Country. 
Vtipnými vstupy propojovali přestávky při výměně hudebníků moderátoři František Sysel, 
kterého známe z posvícení 2010 a Milan Pitkin, u nás na posvícení poprvé. Zasmáli jsme se 
vtipům i obdivovali „Syslův hlas“ v jeho hudebních vystoupeních. 
Děti hojně využívaly skákací hrad, trampolínu a dětský koutek s malováním za odměnu. Tou 
byly drobné předměty, které pro děti věnovala společnost AVE CZ.  Byla připravena i ohrádka 
pro telátko, ale mělo jen několik dní po narození a „do společnosti“ se ještě bálo jít. 
Nabídku občerstvení, kde chyběly nápoje s obsahem od 20 % alkoholu výše (tak jako v celé 
republice), zpestřil stánek perníkářky ze Slivence a výrobky klínecké keramiky. Počasí se sice 
odpoledne ustálilo, svítilo i sluníčko, ale bylo chladněji. Vedle piva a dobrého vínka byl asi 
nejžádanějším nápojem „svařák“. 
Co dodat k hodnocení? Snad jen postřehy z rozhovorů s přespolními návštěvníky:  
„ Upoutal mne v týdnu už plakát s tou husou, když jsem projížděla Jílovištěm. Dneska jsem se 
sice vracela až od mostu, hledala jsem náves, ale hodně se mi líbí cimbálovka. To je dobře, že 
posvícení takto pořádáte.“ – návštěvnice z Prahy. 



„ My jsme četli o posvícení v novinách. Jsme moc rádi, že jsme se rozhodli přijet. Je to tu moc 
hezké. Nemysleli jsme, že si v našem věku zatancujeme na silnici v Jílovišti.“ – důchodci ze 
Zbraslavi. 
Zbývá jen poděkovat všem, kteří se o průběh našeho posvícení zasloužili. Členům Sboru 
dobrovolných hasičů Jíloviště, v čele se starostou Mirkem Petříkem, sponzorům, kteří 
finančně přispěli na úhradu nákladů, všem účinkujícím a hlavně občanům, kteří „na náves“ 
přišli i ostatním návštěvníkům, bez kterých by posvícení nebylo posvícením. 

 Za Obec Jíloviště Fatková 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



       
 

                                                               
 

             
 

 



Vítání nových občánků a školáků - sobota 8. září 2012 
 

Slavnostní setkání s novými občánky, prvňáčky a jejich rodinami 
bylo letos v pořadí již  čtrnácté. 
V úvodním přivítání jsem poděkovala jménem starosty obce Ing. 
K. Dostálka i jménem svým všem přítomným, že pozvání na 
sobotní odpoledne  přijali, a popřála jim hodně zdraví, radosti a 
spokojenosti. 
Vzpomněla jsem na první vítané „školáčky“ v roce 1999, z nichž 
někteří usedají v letošním podzimu do vysokoškolských 
poslucháren. Představila jsem účinkující, kteří předvedli kratičké 
kulturní pásmo - Hanku Černou, Káju Čejkovou, Evičku a Honzíka 
Veinhauerovy. Všichni již byli v klubovně hasičské zbrojnice vítáni 
jako noví občánci i školáci. Pomáhala jim „miminka“, vítaná v roce  

2007  - Míša Stefanov, a v roce 2008 -  Adélka Podroužková  
s  Honzíkem Dalekorejem. 
Jílovištští žáci prvních tříd se představili, prozradili, ve které škole se začali učit a každý si 
odnesl kufřík se školními potřebami. Dozvěděli jsme se tak, že Dominik Čejka a Péťa 
Dalekorej dojíždí do školy na Zbraslav, Filip Tamchyna o kousek dál, do Velké Chuchle, a Kája 
Mařík až na Smíchov. 
Z nových občánků jsme předali malou pozornost rodičům Šarlotky Repkové a Amálky 
Vanclové. Keramický kočárek s datem narození a jménem i osuška „Občánek Jíloviště“ se 
moc líbily. 
Pro Ronju Markovou a Dominika Pražáka jsou dárečky připraveny k vyzvednutí na Obecním 
úřadě. 
I příští rok zasednou do lavic v prvních třídách naši občánci a první „miminko“ je už také na 
světě. 
Tak věřím, že se za rok opět sejdeme.  

Fatková 
 

 



 
 

 
 

Sbírej a pomáhej! 
 
Zaměstnanci České pošty, a.s., se aktivně zapojili do charitativní akce na pomoc nemocnému 
děvčátku z Holešova.  Sbíráme umělohmotná víčka, která budou zaslána rodičům postižené 
holčičky. Výtěžek z jejich výkupu bude použit na pořízení potřebných speciálních zdravotních  
pomůcek.  
Zapojte se i vy!  Stačí jen nevyhazovat vršky od PET lahví, mléka a džusů, ale schovávat je a 
donést na poštu v Jílovišti. „Vrškománie“ -  sbírání vršků láhví – potrvá na poště do dubna 
2013. 

Za pomoc děkuje vedoucí pošty v Jílovišti – Jaroslava Kuncová 



Keramická dílna Klínec Vás zve na tradiční 
„Den otevřených dveří“ 

Dne 20. 10. 2012 od 10 do 18 hodin 
Na co se můžete těšit: 

� prohlídka dílny s pecemi na dřevo 
� prodejní výstava keramiky pálené ohněm a malované 

� lidové kameniny 
� dětská keramická dílna 

� tradiční podzimní svařák a opékání vuřtů 
a určitě ještě něco navíc…. 

Těšíme se na vás! 
Keramická dílna Klínec 

Klínec 134/ pod golfovým hřištěm Líšnice 

 
Keramické kurzy pro děti i dospělé v Klínci 

Pro děti: čtvrtek od 14.00 hodin a pátek od 15.00 hodin 
Lekce 1,5 hodiny, 120 Kč do 6 let, 150 Kč od 6 let 

Pro dospělé: čtvrtek od 18.00 hodin 
Lekce 1,5 hod, 180 Kč 

Modelování, točení na kruhu, individuální přístup 
www.brozova-keramika.cz  

tel: 604401844 
Těší se na Vás Magda Brožová 

 
 

ÚPRAVA PSŮ A KOČEK 
Dovolujeme si Vám nabídnout naše služby: 

� stříhání psů a koček 
� trimování 
� úprava štěňátek 
� koupání, fénování, česání a vyčesávání 
� čištění očí 
� rozčesávání plstnaté srsti 
� depilace ušních chloupků 
� ošetření tlapek – stříhání drápků 
� antiparazitní program 
� poradenská činnost ve všech oblastech našich služeb 
� veterinární prevence – vakcinace 

Provozovna: 
Pode Zděmi 165, Jíloviště  

Tel.: 257 730 394 
Mobil: 601 342 536  



„ Blaskapelle KRONJANKA“ na Jílovišti 

V rámci hudebního festivalu Vejvodova Zbraslav vystoupila u fotbalového 
hřiště na Jílovišti v pátek 28. 9. 2012 dechovka ze Švýcarska. Děkujeme 
občanům, kteří si přišli mladé sympatické muzikanty poslechnout. Někoho 
možná odradilo, že kapela není česká. Kronjanka však hrála českou 
dechovku, hrála ji s chutí a dobře. Doufejme, že se u nás na Jílovišti cítili 
naši hosté dobře.  Početnému „fanklubu“, který s dechovkou přijel, jsme 

rozdávali recept na koláčky, kterými jsme je pohostili. Někteří z hudebníků vzpomínali, že již 
u nás na Jílovišti hráli. Tak možná nebylo ani letošní vystoupení poslední.                                                                      

Fatková 

Divadlo V Kufru uvede hru  
Kašpárek a princezna 
 
Král Hračička třetí je proslulý svou láskou ke hrám, hraní na něco a hračkám vůbec.  
Jeho milovaná dcerka jednoho dne zmizí za velmi nejasných okolností. Bezradný senilní král 
neváhá nasadit všechny prostředky k nalezení své jediné princezničky. Statečný rytíř, 
detektiv a bavič v jedné osobě – Kašpárek neváhá a s pomocí publika a svého věrného oře se 
vrhá do dalšího případu. Unesl princeznu drak? Nebo ji snad někdo zaklel v žábu? 
 

� V sobotu 17. 11. 2012 v 16:00 
� V  budově hasičské zbrojnice 

 
Pohádka je určena dětem cca od tří let. Vstup zdarma. 
S finanční podporou OÚ Jíloviště pořádá Klubíčko ve spolupráci se SDH Jíloviště. 
 

HASIČI 

Zásahová jednotka 
� 19. 7. 2012, výjezd na likvidaci požáru lesa 
� 30. 7. 2012, dovoz vody na hřbitov 
� 25. 8. 2012, celodenní stáž dalších členů zásahové jednotky na HZS v Řevnicích 
� 22. 9. 2012, technické a organizační zajištění posvícení na návsi  

 

Memoriál Ladislava Hejlka - Lety – sobota 25. 8. 2012 
Na louce za sokolovnou pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Letech soutěž v požárním útoku 
a netradiční štafetě. Za náš sbor soutěžilo smíšené družstvo mužů a žen. V hlavní disciplíně, 
požárním útoku vybojovali P. Brychta, J. Nový, K. Špaček, Z. Trkovský, J. Krejčová,  
N. Marvanová a D. Pospíšilová první místo. V netradiční štafetě, kde mezi splnění úkolu 
patřila konzumace buřtíků a přesun závodníka v kolečku, získali naši hasiči a hasičky zvláštní 
cenu za nejlepší „herecký“ výkon. 
Uvidíme, zda bude mít tato akce pokračování i v příštím roce. 



 

Memoriál Josefa Bednáře v Lipencích 15. 9. 2012 
Jako tradičně i letos bylo září bohaté na nejrůznější akce. Naši muži však našli prostor 
zúčastnit se soutěže v požárním útoku, kterou již pojedenácté pořádali hasiči v Lipencích. 
Pavel  Brychta, Pavel Krištůfek, Karel Neuman, Michal Petřík, Karel Špaček, Tomáš a Zdeněk 
Trkovských neobhájili mezi devíti družstvy mužů loňské vítězství a skončili na druhém místě. 
Putovní pohár si odvezl SDH  Nová Ves pod Pleší, který byl nejúspěšnějším sborem na 
soutěži. Získal také poháry za první místo v kategorii starších dětí, za druhé místo v kategorii 
mladší děti. Zastoupení měl i mezi 5 družstvy žen, kde však zvítězily hasičky z Dolních 
Měcholup. Potěšující je, že startovalo 6 družstev mladých hasičů v kategorii starších a 15 
v kategorii mladších. Nejlépe se daří práce s dětmi asi v Řeporyjích. Přijela 3 družstva 
mladších, „Áčko“ mělo nejrychlejší útok, a jedno družstvo starších, které se umístilo ve své 
kategorii na druhém místě.  Škoda, že mezi startujícími nebyly naše děti a ženy. Zářijových 
akcí je však opravdu hojně a nejen u hasičů. Tak snad příště! 
 
 
 

Odborná příprava JSDHO (jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí) 
okresu Praha – západ, v sobotu a v neděli 15. – 16. 9. 2012 
Zahájení odstartovala v Letech teoretická příprava družstev v kategorii 1 + 5. Pokračováním 
bylo plnění úkolů na stanovištích v okolí Letů, zaměřených na technické zásahy, které 
v poslední době tvoří velkou část výjezdové činnosti jednotek PO. Jedním z cílů cvičení bylo 
také obnovení odborné způsobilosti velitele a strojníka JPO.  
V sobotu se zapojily sbory dobrovolných hasičů  Drahelčice, Horoměřice, Malá Lečice, 
Mníšek pod Brdy, Mokropsy, Klínec, Kytín, Ořech, Třebotov. V neděli přijeli hasiči 
z Červeného Újezda, Hostivic, Kosoře, Libčic, Nučic, Roztok, Solopisk, Stříbrné Lhoty a Trnové. 
Zakončení tohoto výcviku bylo oba dny na Jílovišti v hasičské zbrojnici, před kterou mohli 
náhodní diváci vidět práci hasičů s pilou.  
Zástupci našeho sboru se nezúčastnili výcviku, protože patřičné způsobilosti mají platné. 
Někteří však pomohli jako organizátoři k zajištění celé akce. Děkujeme. 

Fatková 
 

NÁZORY NAŠICH OBČANŮ 

K současnému dění v obci 
 
Jsem povinen se s vámi podělit o svůj pohled na současné dění v obci. Svého otce a jeho 
práci pro naši obec sleduji již dvě dekády. Tvrdím, že obé znám jako nikdo jiný. Každý z vás, 
kdo si ty veškeré roky promítne, musí uznat, že můj otec, zastupitel a starosta, vždy 
postupoval v zájmu obce. Jeho přínos pro nás všechny je neoddiskutovatelný, můžeme ho 
pozorovat "na každém rohu". Ať se již jedná o plynofikaci, výstavbu kanalizace, rekonstrukci 
středu obce či snad služby, které poskytuje náš obecní úřad. Zde je nutné ocenit práci všech, 
kteří se na chodu radnice podílejí. Přesto, že bez nich by to nebylo možné, tvrdím, že 
tmelícím prvkem je právě můj otec. Tato obec se za poslední dvě dekády posunula o 



ohromný kus cesty, nyní máme šanci posunout ji ještě dále.  
 
Proto vás prosím, před svou volbou v nadcházejícím referendu se ještě jednou zamyslete nad 
argumenty, které vám přináší muž, který této obci obětoval vše, co mohl. Nepodlehněte 
lžím, manipulacím a osobním zájmům těch, kteří naší obci ničím nepřispěli. Jejich ega jsou 
veliká, ale zájmy pokleslé. Nečekejte, že přijde osoba, která vše vyřeší za vás, nikdo takový v 
naší obci již není. Nyní nastal váš čas, musíte se rozhodnout, kde je pravda a zájem obce. 
Mezi námi je málo těch, kteří jsou schopni vzít odpovědnost na svá bedra a vytyčit směr 
dalšího rozvoje. Proto je nezašlapávejme do země, naopak, podpořme je a korigujme jejich 
vize tak, aby byly prospěšné nám všem. Jsem dalek toho, abych vám snad radil, jaké 
odpovědi na volebních lístcích máte označit, ale doporučím vám jediné: volte dle svých 
zkušeností a rozumu. Podpořte ty, kteří si to díky svojí práci zaslouží. Žádná další šance již 
nebude, rozhodnutí proběhne teď a tady. 

Petr Dostálek 
 
 

Emoce 
 
V poslední době oprávněně mnoho lidí naší obce propadá emocím, které způsobila kauza 
Močidla. Není divu. V pondělí dne 3. 9. 2012 jsme viděli na toto téma reportáž na ČT1. To, co 
jsme viděli, je zkrátka neuvěřitelné. 
 
Narodila jsem se na Jílovišti před více jak sedmdesáti lety, moje kořeny jsou zde pevně 
zakořeněny a i když jsem bydlela mimo obec, stále jsem měla s místními obyvateli kontakt a 
zajímala jsem se o dění v obci. Za ta léta se tu mnohé událo. Vzpomínám na představitele 
vesnice, kteří neuměli ani pořádně číst, ale aby některý z nich prodal střechu nad hlavou 
(MNV), to tu ještě nebylo. Asi tenkrát nešlo o tak velké peníze a nebyla tu nikdy pí. Helena 
Blatná-Dvořáková roz. Dvořáková. V každém případě našemu nynějšímu starostovi, panu 
Karlu Dostálkovi gratuluji. Stal se „nesmrtelným“. Věřím tomu, že i příští generace budou 
vyprávět o tom, jak starosta prodal obci střechu nad hlavou a přitom netušil – nečekal – 
(domníval se, že) fakt to bude mít užitek… (detaily najdete ve veškerém tisku obce Jíloviště 
současné doby nebo na internetu). 
 
Je na místě, že pan starosta začíná mít v sobě pocit otrávenosti, hořkosti a smutku z toho, že 
lidi nezajímá, co jim předkládá. Je na místě, že pan Nekola a ostatní zastupitelé pozorují 
okolnost, že: „…některé věci totiž zanechávají hluboké šrámy na duši, které se pak velmi 
těžko hojí nebo se nedají zahojit vůbec“. Uvědomuje si pan Nekola, že i ostatní lidé kromě 
něj a zastupitelů mají taky duši? To, že připravuje projekty, zdlouhavě a tvrdě vyjednává s pí. 
Dvořákovou a tráví desítky hodin nad smluvní dokumentací, do toho šel dobrovolně.  Oba se 
umí hezky litovat. To jim ale nepomůže. Lidé nezapomněli, co jim slibovali před volbami a to, 
co jim odvedli za to, že je zvolili. 
 
Proč by lidi teď měl zajímat nějaký deal, který byl spunktován s paní Blatnou-Dvořákovou? 
Oba by si měli uvědomit, že rozkol mezi obyvateli vesnice a OÚ je zapříčiněn jen a jen za 
podvod na voličích a za následky, které z toho vznikly (prodej budovy OÚ). 
 



V jednom má pan starosta pravdu. Ve vesnici by se uplatnila mateřská školka a snad i 
centrum pro děti. Tady by se snad dalo ještě něco zachránit. Centrum pro důchodce… Jako 
děti nás učili zdravit každého, koho potkáme. Pozdrav je první krůček ke sblížení. Dnes už to 
není v módě. Ani ti důchodci se mezi sebou nezdraví, odvrátí se (především muži). O čem by 
si asi tak v centru vyprávěli… 
 
Nějak jsem nepochopila z článku pana Nekoly, kdy píše: „Tímto článkem mám v úmyslu 
upozornit na něco, co je podle mého názoru pro obec naší velikosti velmi nebezpečné.“ Má 
neodbytný pocit, že se již dávno nehraje o 7 rodinných domů – a to má pravdu. Jde o princip 
a porušení předvolebních slibů. Nebo jsou velmi nebezpečné ty šrámy na duši na dlouhé roky 
dopředu? 
 
Dost mě překvapilo konstatování pana Nekoly, cituji: ...že v obci naší velikosti, kde se všichni 
téměř každodenně potkáváme, může takový stav úplně otrávit obecní život a to na dlouhé 
roky (konec citátu). Nevím, kudy chodí. Dá se říct, že mi neprojde nikdo, kdo projde Pražskou 
ulicí, ale abych poznala  pana Nekolu jsem si musela počkat až na pořad v TV.  
Ani bych se nedivila, kdyby někomu dovolovalo jeho vychování a napsal do Zvonice článek a 
tituloval pana Nekolu jako Honzu…  
Taky si myslím, že pan Nekola je zaujatý, když zaujímá stanovisko k české povaze. Proč ten 
nacionalismus? Kdyby měl nějaké kladné zkušenosti s lidmi a nejenom českými, možná by měl 
na mysli lidskou povahu!  
 
Vrátím se k záležitosti Močidla a Na Plazích. Myslím si, že už dnes je zpečetěn osud této 
oblasti a do budoucna je neodvratně vyřčen ortel. Jednoho dne tu vyroste nová čtvrť, aby 
nebyla zatížena původní část obce, bude zřízena lesem od Cukráku příjezdová silnice. Vedle 
rodinných domů se postaví nějaký supermarket, kostel, bude sem jezdit autobus a někam 
k lesu se umístí třeba věznice.  Místa je tu dost – nechme se překvapit co přinese 
budoucnost.  
 
I když pí. H. Blatná-Dvořáková nechce slyšet nic o Trnové a dalších jejích nepovedených 
dílech, i když se sem sešla bavit jen o konkrétní situaci a ne co bylo, přesto nikde není záruka 
toho, že Na Plazích budeme mít „Trnovou 2.“  
 
Nevím jak je to s peněžními dary „na vysoké úrovni“. V těchto dnech je o nich často slyšet 
v TV a říká se tomu korupce. To, co chce pí. Helena Blatná-Dvořáková s panem starostou: 
když mi dáte…. já vám dám…, není to také nějaký druh korupce – taková veřejná? 
(Korupce: prodejnost činitelů veřejného života, úplatkářství, mravní rozklad. Podle slovníku 
cizích slov, autor Dr. Ladislav Rejman) 
Očekávám reakci na tento článek a očekávám, že mě někdo v této věci poučí. 
 
Vážím si všech odvážných lidí, kteří nesvěsili poslušně hlavy a dovedli se postavit vlivným.  
 
Jana Biermann, roz. Gargelová 
Pražská ul. č. 27, Jíloviště 
Jíloviště dne 6. 9. 2012 
 
 



Vážení spoluobčané, 
 
rozhodnutím Krajského soudu v Praze bylo v naší obci vyhlášeno referendum s jednoznačnou 
otázkou Přípravného výboru (PV). 
V referendu budeme mít my, občané Jíloviště, možnost vyjádřit svoji vůli v otázce dalšího 
vývoje obce, a to nejen k výstavbě na Močidlech, ale i o souvisejících smlouvách obecního 
zastupitelstva s paní Dvořákovou - Blatnou, např. o  prodeji budovy Obecního úřadu Jíloviště. 
Jsme přesvědčeni, že rozvoj naší obce je možný bez závislosti na darech od paní Dvořákové - 
Blatné! 
K tomu, aby bylo vyhlášeno referendum v tomto termínu a s jednoznačnou otázkou 
zabraňující výstavbě, předcházela od dubna tohoto roku, kdy byla veřejnost seznámena se 
záměrem pana starosty a části zastupitelstva, až nepochopitelně složitá cesta. Starosta, pan 
Ing. Dostálek, nereagoval ani na petici, kterou podepsalo 40 % voličů, ani na žádost o 
referendum PV a teprve Usnesení soudu, na který jsme se obrátili, rozhodlo o vyhlášení 
referenda.  Jak vidíte sami, cena za vyhlášení referenda byla opravdu vysoká. 
Neochota slyšet argumenty proti výstavbě (nedostatek vody, malá kapacita vodojemu na 
Cukráku, téměř vyčerpaná kapacita čističky odpadních vod, zvýšený provoz v obci a v 
neposlední řadě nevratné zničení kusu okolní krásné kulturní krajiny), vedla k poškození 
mezilidských vztahů a dokonce i napadání starousedlíků v obci. Přitom v jiných obcích na 
okrese Praha-západ stačila pro rozhodnutí zastupitelstva v podobných záležitostech jen 
jednoduchá, levná anketní akce, ve které se občané vyjádřili k problému. Pan starosta je ve 
funkci starosty nebo místostarosty obce Jíloviště již 18 let. Co se za tu dobu podařilo či 
nepodařilo, si občané dokáží vyhodnotit sami. Sdružení na ochranu krajinné oblasti Jíloviště, 
které zastupuji, si na jeho dosavadní práci vážilo především jedné zásadní věci, a to, že 
starosta až do letošního roku dodržoval volební program v otázce životního prostředí. Co jej 
však vedlo k tak zásadní změně názoru na začátku tohoto roku, tedy k výraznému porušení 
předvolebních slibů z roku 2008, si nedovedeme rozumně nijak vysvětlit.  
 Obec Jíloviště nemá kostel, multifunkční dům ani náměstí, ale máme krásné, dosud 
nezničené okolí satelitní výstavbou, jak se již stalo v mnoha okolních obcích. Žijí zde lidé, 
kteří jsou ochotni spolupracovat na harmonickém rozvoji obce, a to je daleko víc než 
slibovaných 12,5 mil., Kč od paní Dvořákové - Blatné.  
Současné zastupitelstvo obce má před sebou pouze necelé dva roky funkčního období. 
Nemělo by tedy rozhodovat bez souhlasu spoluobčanů o nevratných změnách v obci, které 
mohou život obce negativně ovlivnit na dlouhá desetiletí. 
Pan starosta rozhodl, že místní referendum vyhlášené Krajským soudem se bude konat v 
jeho kanceláři, tedy v 1. patře Obecního úřadu a odděleně od krajských voleb v hasičské 
zbrojnici. Toto rozhodnutí je v jeho kompetenci.  
Pevně věřím, že Vás tato skutečnost neodradí od účasti v referendu a vyslovíte se k dalšímu 
vývoji v obci. 

Jana Malá 
Za Sdružení na ochranu krajinné oblasti Jíloviště 

 
Tento příspěvek byl doručen mediální komisi 30. září 2012, což bylo po řádné uzávěrce tohoto čísla Zvonice. 
 
 



TURISTICKÝ ODDÍL 

Plán akcí turistů Jíloviště (říjen 2012 – leden 2013) 

 

 

 

 

den datum akce   čas místo      poznámky 

sobota 20.10 Výlet  8:30 DH   

sobota 3.11 Vycházka  9:00 DH   

sobota 17.11 Vycházka  9:00 DH   

sobota 1.12 Výlet 8:30 DH   

sobota 15.12 Vycházka  9:00 DH Jdeme na jmelí 

sobota 19.1 Výlet  8:30 DH   

Sobota 2.2 Vycházka  9:00 DH   



SUDOKU 
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