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Z radnice
Czech POINT

Od 19. 3. 2008 je na OÚ v provozu nová služba Czech POINT. Občané naší obce i 
obcí okolních mají tak možnost získat na OÚ ověřený výpis z katastru nemovitostí,  dále výpis z 
obchodního, živnostenského a trestního rejstříku.  

Karel Dostálek

Chodník Na Hájensku
   Přípravy na rekonstrukci stávajícího panelového chodníku Na Hájensku vrcholí.

   Po zpracování projektu a vydání stavebního povolení byla podána žádost o dotaci na Státní 
fond dopravní infrastruktury. Finanční náklady této investice jsou 978 091,-  Kč včetně DPH. Pokud 
se  vše  podaří  a  dotace  bude  obci  přiznána,  měl  by  být  bezbariérový  chodník  realizován  ještě 
v letošním roce.

Jan Vorel

Anketa na internetu
Na internetových stránkách obce probíhala od 22.2. do 15.3. anketa o tom, zda by Zvonice 

měla být barevná za příplatek nebo černobílá zdarma. V anketě hlasovalo 60 návštěvníků, z toho 40 
bylo  pro  Zvonici  zdarma.  Zvonice  bude  tedy  i  nadále  vycházet  černobílá.  Barevná  verze  bude 
k dispozici ke stažení na internetových stránkách obce.

Jan Vorel

Stále platí Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 – Hlučnost v obci
Chtěl bych opět upozornit,  že stále platí  Obecně závazná vyhláška č. 4/2003, a to 

článek 5 – Hlučnost v obci. Dovolím si citovat z výše uvedené vyhlášky:

Používání  hlučných zařízení  (motorových pil,  sekaček a  jiných hlučných mechanismů)  je 
povoleno

ve všední dny od 7 do 20 hodin,

v sobotu          od 8 do 18 hodin.

V neděli a ve sváteční dny je používání hlučných zařízení zakázáno.
Vážení spoluobčané, žádám Vás o dodržování této vyhlášky. 

Karel Dostálek

Kontrola hospodaření obce Jíloviště
V pondělí 31. 3. 2008 proběhla na OÚ Jíloviště kontrola z Krajského úřadu Středočeského 

kraje ve věci přezkoumání hospodaření obce Jíloviště v  roce 2007. Výsledkem kontroly je to, že 
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.  Děkuji všem,  kteří se o tento výsledek zasloužili!

Karel Dostálek
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Zkušenosti se společností VAK Beroun a.s.
Jak  jsme  Vás  informovali  v minulém  čísle  Zvonice,   od  1.  2.  2008  je  novým 

provozovatelem vodovodu a kanalizace v naší obci společnost VAK Beroun. Jaká je za necelé dva 
měsíce s touto společností zkušenost?

Velmi dobrá! Prvním jejím krokem bylo, že zkontrolovala, v jakém technickém stavu 
je vodovodní a kanalizační síť v naší obci. Při této kontrole byly na vodovodním řadu zjištěny dvě 
poruchy.  Hlavně  nalezení  druhé  poruchy  na  litinovém  potrubí  u  hasičské  zbrojnice  má  velký 
význam. Díky ní totiž  denně vytékalo přibližně 30 m³ vody do země.  Po její opravě  se začala 
pohybovat denní spotřeba vody v obci od 90 m³ do 100 m³. Jenom pro srovnání,  ve stejném období 
v roce 2007 se denní spotřeba vody pohybovala od 150 m³ do 200 m³.  Všechny tyto údaje jsou 
z provozního deníku, do kterého se zaznamenávají údaje z vodoměru, který je osazen na výtlačném 
potrubí z úpravny vody. Z těchto údajů je vidět, že šlo o dlouhodobou poruchu.

K velké změně došlo na úpravně vody. Zvýšila se čistota a hlavně byly vyměněny 
vodoměry na přítoku z jednotlivých zdrojů vody. Konečně tak souhlasí naměřené množství vody, 
přetékající  z jednotlivých zdrojů, s celkovým množstvím vody, odtékající z úpravny do vodojemu. 
Při  kontrole  technického  stavu úpravny bylo  zjištěno,  že  vůbec  nefunguje provzdušňování  vody 
v akumulaci, a proto bylo a je ve vodě velké množství železa, které snižuje její kvalitu. Nefunkční 
způsob provzdušňování bude vyměněn v co nejkratší možné době za moderní funkční způsob.

Na vodojemu byla osazena měřicí technika, která měří množství vody, přitékající do 
vodojemu  a  z vodojemu  odtékající.  Tyto  údaje  jsou  přenášeny  do  dispečinku  provozovatele 
v Berouně a slouží pro rychlé vyhodnocování stavu vodovodní sítě v naší obci. 

Během měsíce  dubna  bude  VAK Beroun  svým odběratelům  v naší  obci  rozesílat 
návrhy nových smluv, které budou s nimi  následně uzavřeny.

Karel Dostálek

Schválení smlouvy mezi obcí Jíloviště a společností VAK Beroun a.s. ve 
věci provozování vodohospodářského zařízení

Zastupitelstvo obce Jíloviště schválilo  na svém zasedání  č.  13/2008 smlouvu mezi  obcí 
Jíloviště  a  společností  VAK  Beroun  ve  věci  provozování  vodohospodářského  zařízení  v  obci 
Jíloviště. Z této smlouvy vyplývá, že společnost VAK Beroun bude obci Jíloviště platit roční nájem 
ve výši 550 000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou účelově použity na rekonstrukci a vybudování 
nových vodohospodářských zařízení.

Schválení výše vodného a stočného na rok 2008
Zastupitelstvo  obce  Jíloviště  schválilo  na  svém  zasedání  č.  13/2008  výši  vodného  a 

stočného na rok 2008. Odsouhlasené vodné je ve výši 36,34 Kč/m³ a stočné 25,66 Kč/m³. 

V roce 2008 tedy zaplatíme  celkem za vodné a stočné  62 Kč za m³ včetně 9 % DPH.

Karel Dostálek
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VAK Beroun se představuje

Nového  provozovatele  vodohospodářských  zařízení  obce  Jíloviště  představil  občanům  a 
obecnímu zastupitelstvu  jeho technický ředitel  Mgr.  Jiří  Paul na Zasedání  OZ dne 23.  1.  2008 
v pizzerii U Hastrmana.

VAK Beroun  a.s.  patří  spolu s   VS Chrudim,  VODOS Kolín,  a  Vak JČ do společnosti 
ENERGIE  AG  WASSER,  která  je  součástí  koncernu  ENERGIE  AG  Oberösterreich  se  sídlem 
v Linci. Vznikla již  v roce 1994 a za dobu svého trvání se stala nadnárodní společností, která svou 
působnost rozšířila mimo své rakouské hranice do sousedních států Česka, Slovenska a Maďarska.

VAK Beroun a.s.vlastní vodohospodářský majetek cca 630 mil. Kč a provozuje majetek pro 
města  a  obce  ve  výši  cca  990  mil.  Kč.  Pitnou  vodou  zásobuje  přes  78 000  obyvatel  převážně 
v oblasti  Berounska a  Hořovic,  působí  také  na Příbramsku a  okrese  Praha-západ.  Z Mníšeckého 
regionu využívají jejích služeb obce Nová Ves pod Pleší, Čisovice a Zahořany, od roku 2006 Řitka a 
od  1.  2.  2008 se  připojilo  Jíloviště.  Délka  provozované  sítě  celkem je  téměř  600 km a  má  65 
čerpacích stanic, 62 vodojemů a 8 úpraven pitné vody.  Kvalita dodávané vody je pravidelně a přísně 
sledována. Počet vyhovujících stanovení k celkovému počtu je 99,4 %.

Cílem začátku provozování VHZ v obci je zmapování terénu, které se předpokládá v délce 2 
–  3  měsíců.  Dále  je  důležité  stálé  monitorování  zařízení.  Podle  slov  Mgr.  J.  Paula  se  musí 
provozovatel o poruše dozvědět dříve než přestane vytékat voda z kohoutku v domácnostech. Velká 
důležitost je přikládána zjištění a odstranění ztrát v potrubní síti. Co se týká odpadních vod, je počet 
připojených obyvatel  48 656 a stále stoupá. Celková délka sítě je 268 km a počet ČOV je 26. I 
kvalita čištěné odpadní vody je sledována  a dodržování vodoprávních rozhodnutí - VR je 100%.

Přejeme obci i novému provozovateli úspěšnou spolupráci, jejíž výsledkem bude spokojený 
občan.

Hasiči
Výroční valná hromada SDH Jíloviště.              
V sobotu 19. ledna 2008 se sešli hasiči , jako každý rok, 

k hodnocení své celoroční činnosti. Bylo to skoro na den, kdy 
vyjížděli  v roce  2007  ke  škodám  způsobených  orkánem  na 
našem  území.  Připomenul  to  ve  své  zdravici  zástupce  SDH 
Řevnice. Přidal i úsměvnou příhodu, kdy při odklízení padlých 
stromů na silnici ze Řevnic na Mníšek rychle uvolnili průjezd 
naléhajícímu řidiči, za kterým přijela po chvíli policejní hlídka. 
Spěchající  „chytrák“  však  spravedlnosti  neunikl.  Za  několik 
hodin byl dopaden v ulicích Příbrami.

Ze zprávy starosty SDH – M. Petříka:
„I  naší  zásahové  jednotce  začal  rok    výjezdy  ke 

škodám,  které  způsobil  silný  vítr.  V průběhu roku 2007 vyjely  vozy našeho sboru  celkem k 33 
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zásahům. Je na místě poděkovat občanům, kteří nebyli lhostejní a při zajištění požárů rychle naše 
hasiče informovali a tím předešli dlouhým likvidacím a vyšším materiálním škodám.

Spolupráce  s obcí  je  na  velmi  dobré  úrovni.  Byla  zajištěna  informovanost  starosty  a 
místostarosty obce o výjezdech zásahové jednotky formou SMS zpráv. Obec uvolňuje prostředky na 
činnost zásahové jednotky a přispívá i na práci s dětmi. Další zkvalitňování spolupráce vidíme jak 
při aktualizaci požárního řádu obce, tak v zajišťování dostatečného zdroje vody pro hasičské účely.

Dlouhodobějším cílem je spolupráce na přestavbě stávající  hasičské zbrojnice.  V letošním 
roce budeme usilovat o realizaci projektové dokumentace.

Budeme podporovat spolupráci při společných kulturně společenských akcích.

V uplynulém roce se nám podařilo vykonat hodně práce. Jednalo se především o přípravu 
oslav 70. výročí založení našeho sboru, údržbu techniky, věcných prostředků, brigád, společenských, 
kulturních a sportovních akcí.“

O většině z nich jste, vážení čtenáři,  byli ve Zvonici informováni.
V současnosti má SDH Jíloviště 115 členů. Z toho je 29 mladých hasičů do 18 let. O jejich 

činnosti přednesla na VVH  zprávu S. Černá, J. Krejčová a D. Pospíšilová.  

O  dobré  práci  s mládeží  v celém   hasičském  hnutí  svědčí  i  udělení  čestného  titulu  : 
„Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží.“  Ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy  Mgr. Dana Kuchtová  udělila tento čestný titul dne 21.3.2007 na období let  2007 až 
2010

 nestátní neziskové organizaci - Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezska .

Po  občerstvení,  které  dostali  všichni  přítomní,  hrála  k poslechu,  později  i  tanci,  skupina 
Žakeři z Dobříše.

Všem, kdo poskytli našemu sboru jakoukoliv pomoc, opravdu děkujeme. Všichni, kdo chtějí 
dále naši činnost podporovat, jsou vítáni.

                                                                                                                                          Fatková.

Zásahová jednotka 
24. 1. 2008 výjezd k požáru střechy restaurace Na Veselce v Řitce

16.- 23.2. 2008 zimní  soustředění  zásahové jednotky na chatě  Růžodol  v Jizerských 
horách

1. 3. 2008 vyjeli chlapci dvakrát likvidovat spadlé stromy „na Holých vrškách“ u 
Klínce  a   na  silnici  do  Všenor.  Polomy  způsobila  silná  vichřice, 
nazvaná  Emma.  Na  Jílovišti  došlo  i  ke  krátkodobému  výpadku  el. 
proudu.

8. 3. 2008 hasila  zásahová  jednotka  hořící  kontejner  u  hotelu  Cinema  Palace. 
K požáru  došlo  uložením  žhavého  popela  do  nádoby.  Nedbalostí 
občanů  nebo  chatařů  na  Jílovišti  tak  došlo  ke  zbytečným  škodám. 
Buďme opatrní ! ! ! 

Někteří  chlapci  ze  zásahové  jednotky  se  tento  den  účastnili  také  školení  a  zkoušek 
rozhodčích pro dětské soutěže. Pořadatelem bylo OSH ČMS okresu Praha-západ, místem konání 
byla hasičská zbrojnice v Jílovišti. Osvědčení rozhodčího získalo z našeho sboru celkem 10 členů! 
Jedním ze školitelů byl i starosta našeho sboru M. Petřík.

10. 3. 2008 zasahovali  chlapci  při  likvidaci  požárů  v lese  ve  Všenorech..  Lesní 
porost se vznítil v místě, kde se pálily  suché  větve .

5



14. 3. 2008 výjezd k požáru rodinného domku v Bojově. 

Poděkování z internetových stránek obce Jíloviště
Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vám předal poděkování od rodiny paní Ochtábcové a 

pana Brůčka, kterým v pátek dne 14.3.2008 vyhořel rodinný dům v Bojově č.p. 81.

Poděkování (Helena Ochtábcová a Milan Brůček, 17. 03. 2008, 18:19)

Rádi bychom touto formou poděkovali všem, kteří se účastnili pátečního zásahu v Bojově, 
kdy nám doslova před očima mizelo to, co jsme vlastnili. Doufáme, že se se všemi zúčastněnými 
budeme vídat při hezčích příležitostech než takovýchto. Přejeme všem hasičům oheň jen na cvičišti a 
ne na bojišti. Moc všem děkujeme.

Rádi tento ojedinělý výraz úcty předáváme všem, kdo se zásahu aktivně účastnili.

Vratislav Horák, starosta SDH Čisovice

Hory 2008 
Letošní pobyt našich dětí na horách byl úplně jiný než v předešlých letech. V listopadu došlo 

ke změně provozovatele  „naší  AHOJKY“ v Hraběticích a objednávka na únorový pobyt  malých 
hasičů byla zrušena. Vlasta Pospíšilová obětavě zajistila po dlouhém hledání pobyt na horské chatě 
Pláně pod Ještědem v požadovaném termínu pololetních prázdnin Prahy 1 až 5, kam  nám většina 
dětí dochází, tj. v době od 16. do 23. února.

Sněhové podmínky letošního roku nebyly příznivé ani v našich horách, a tak jsme se v den 
příjezdu jen smutně dívali na opuštěné vleky přímo u turistické ubytovny na Pláních. Bylo hezké 
počasí, dobrá viditelnost, a tak nás uchvátil i trochu vyděsil pohled od stanice lanové dráhy, kam 
jsme si udělali procházku hned po ubytování v pokojích s palandami. Stáli jsme na vrcholu kopce na 
začátku jedné ze sjezdovek a pod námi se rozkládal celý Liberec, jak v leteckém snímku. Dohlédli 
jsme až na Královku, blízko které trávili svůj týden naši dospělí hasiči. 

Počasí vydrželo i v neděli a my jsme se  vydali za sněhem. Museli jsme do kopce k lanovce. 
Tam se ti zdatnější a odvážní pustili po sjezdovce dolů. Zbytek naší výpravy musel sjet lanovkou 
dolů a dojít na „Bucharku“ – sjezdovku pro začátečníky a pokročilé. Při první jízdě jsme všichni 
potlačili bobříka strachu, ale pak jsme si už jen užívali jízdu lanovkou. Používali jsme ji na cestu 
dolů i  zpátky.  S organizačními  záležitostmi  (půjčovna a  přeprava  lyží  atd.)  pomohl  Petr  a Petra 
Markovi, kteří svůj pobyt v těchto místech končili.

V neděli  se za námi přijel  podívat Honza Vorel a pomohl  s prvními lekcemi začínajících 
lyžařů Martina  a Kuby . Jeho odjezd  ohrozilo  náledí  a  omrzlice, 
která napadla v úterý ráno. My jsme  ale  lyžovali  každý  den.  Ve 
středu se za námi přišli podívat Karel  Špaček,  Hanka  Krejčová, 
Michal  Petřík  a  Helena Hudečková  z Růžodolu 
v Hraběticích  a  udělali  nám velkou  radost.  Jen  ve  čtvrtek  dost 
pršelo,  a  tak  jsme  měli dopolední program v klubovně, kam 
mezi  nás  přišel  placený  člen horské  služby,  pan  Václav  Srb. 
Informoval nás o zásadách pohybu na horách, první pomoci i organizaci horské služby . Také nám 
ukázal speciální boty a lyže s tuleními pásy. To se Vlastě povedlo!

Odpoledne jsme se podívali tramvají na okraj Liberce.

Poslední lyžování v pátek dopoledne bylo hezkým rozloučením. U vleků žádné fronty,  ale 
kolem sjezdovek všude hodně bláta.

Stravování  jsme  měli  na  hlavní  budově,  kam   jsme  chodili  z ubytovny.  V příjemném 
prostředí s milým personálem a chutným jídlem se nám líbilo.
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Rozpočet na tento způsob pobytu byl trochu větší a uvidíme, zda bude možné do budoucna 
zimní tábory pro naše děti pořádat.
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Co chystáme :
 z jednání členské schůze dne 20. 3. 2008

12. dubna 2008 od 8:00 hodin sběr starého železa po obci !

30. dubna 2008 stavění máje  a  „č a r o d ě j n i c e“ 

10. května 2008 Branný závod Karla Košaře. Již jubilejní XX. ročník závodu dvojic se 
připravuje   ve  směru  z Jíloviště  do  Lipenců.  Start  bude  u  hasičské 
zbrojnice  v Jílovišti.  Další  podrobnosti  na  plakátech.  V cíli  čeká 
soutěžící dobrý oběd a hudba k tanci i poslechu. Těšíme se, že přijdete 
v hojném počtu „hájit barvy“ Jíloviště ! ! !

24. května 2008 se  naše děti účastní  druhého kola hry PLAMEN

                    

Blahopřejeme
 našim členům  k významným životním událostem:

  novomanželům Lucii a Martinovi Kovaříkovým

  k sňatku, s přáním dlouhé a krásné společné cesty.
 

  k narozeninám, stálé zdraví, štěstí a spokojenost  přejeme:

           B. Šíchovi ml., M. Hrubému st., L. Vlčkovi, 

              Anně Sudíkové a   Alžbětě Markové.

Zprávy za SDH zpracovala Fatková

Dětský karneval 1. 3. 2008
v pizzerii  U  Hastrmana  přivítal  asi  padesát  převážně  menších  dětí,  které  si  odpoledne 

připravené Luckou Hastrmanovou a zaměstnanci pizzerie opravdu užívaly.

Zapojovaly se do her a soutěží, za které je čekala sladká odměna. Princezny, víly, Karkulka, 
zdravotní sestřička, divoženka, cikánky, piráti, voják, pavoučí muž a spousta roztomilých zvířátek a 
dalších masek, si odnesla spolu s určitě hezkými zážitky i barevné nafouklé balónky. Ty  ukrývaly u 
stropu krabici se sladkostmi,  které na děti „pršely“ po zatáhnutí šnůrky na závěr odpoledne. 

Bylo hezké pozorovat to dětské hemžení a těšení. Děkujeme pořadatelům za občerstvení pro 
děti a podívání pro dospělé. Těšíme se za rok nashledanou ! 
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                                                                                                                                       -Fa-

Sportovci, fotografie z vycházek turistů
Naši  mladí  turisté  podnikli  v březnu  výlet  ke keltskému  hradišti  na  Závisti  a  vycházku 

údolím Haďáku. Z výletů je možno si prohlédnout přiložené fotografie.

Jan Vorel

Foto:  Tibor Šilhan
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Klubíčko si „polepšilo“, aneb co je nového …
Rádi bychom vás po delší době informovali prostřednictvím Zvonice, jak se vede Klubíčku, 

sdružení  jílovišťských  dětí  předškolního  věku,  které  vzniklo  s hlavním  záměrem  –  umožnit 
jílovišťským  dětem  vzájemné  poznání  a  vytváření  vztahů.  Již  od  října  se  pravidelně  v úterý 
odpoledne potkáváme na schůzkách, kde se snažíme kromě volného hraní věnovat i rozvojovým 
činnostem,  jako je kreslení,  práce  s různými  materiály,  soutěže  apod. Do budoucna plánujeme i 
aktivity  v přírodě s možností  využití  dětského hřiště  v obci  či   procházky za poznáním blízkého 
okolí. Díky některým rodičům a příznivcům jsme Klubíčko vybavili základními hračkami pro kluky 
i holky, máme standardní sadu na malování a kreslení, k Vánocům jsme také od „obecního Ježíška“ 
dostali maxi stavebnici, kterou si děti velmi oblíbily. Do budoucna bychom ještě uvítali cd přehrávač 
a koberec pro hraní malých dětí. Co je však pro Klubíčko a zejména pro jeho návštěvnost zásadní, je 
přestěhování z klubovny v hasičské zbrojnici do klubovny v pizzerii U Hastrmana, kde máme díky 
vstřícnosti  majitelů  vytvořené  příjemné  zázemí  v dolní  části  objektu.  Na  první  schůzce  v nové 
klubovně  se  sešlo  rekordních  9  dětí,  což  nás  velmi  potěšilo  a  věříme,  že  se  nám  bude  dařit 
v obdobném počtu scházet  i  nadále.  Zároveň je třeba tomuto počtu a hlavně různému věku dětí 
přizpůsobovat i aktivity. Proto uvítáme jakékoli nápady a náměty na program schůzek. Zvažujeme i 
případné rozdělení schůzek pro menší a větší děti, ale k tomu je potřeba dostatečný a pravidelný 
počet zájemců. Abychom aktivity a Klubíčko vůbec mohli v budoucnu více rozvíjet, rozhodli jsme 
se  pro  založení  občanského  sdružení  se  stejným názvem,  které  bude  formalizovanou  podporou 
společného  záměru  rodičů  a  zastupitelstva  obce.  Proto  jsme  o  Klubíčku  informovali  také 
v sousedních obcích (Trnová, Klínec, Líšnice, Řitka) a budeme rádi, 

pokud se k nám děti i rodiče z okolí připojí. Více informací o Klubíčku můžete najít na internetu 
http://www.jiloviste.cz/?diskuse&diskuse=klubicko-klub-rodicu-a-deti_32, kde zveřejňujeme každý 
týden i aktuální informace o programu nebo u níže uvedených kontaktních osob.

Těšíme se na Vás  a děkujeme příznivcům Klubíčka!

Gabriela Tamchynová 

Marie Sporerová – 605 519 065, mariesporerova@seznam.cz 

Gabriela Tamchynová – 602 348 995, gabriela.tamchynova@centrum.cz 

Karel Dostálek – 602 232 842, dostalek@jiloviste.cz 
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POŠTA NA JÍLOVIŠTI
 – otištěno ve Zvonici 1/2008

Vedoucí pošty v naší obci, paní Kuncová, je dlouhodobě nemocná, a tak se místo ní  začala 
střídat jedna paní administrátorka za druhou. Byly zaskočeny a překvapeny agresivitou a vulgárností 
některých  našich  spoluobčanů,  kteří  si  přišli  na  poštu  vyřizovat  své  záležitosti.  Příčinou  jejich 
chování bylo to, že paní administrátorky na nich požadovaly to, co jim ukládá příslušná směrnice, 
tedy  aby si  adresát,  kterému  je  určen  doporučený  dopis,  složenka,  balík  atd.,  osobně jej  přišel 
vyzvednout  a prokázal se platným dokladem své totožnosti. U některých našich občanů tento postup 
vyvolal takový hněv, že jsem až ve své místnosti slyšel jejich křik a nadávky. Za všechny tyto naše 
občany  se  stydím  a  paním  administrátorkám  se  moc  omlouvám.  Bohužel  výsledkem  takového 
jednání této malé části našich občanů je to, že zde nechce nikdo z administrátorek pracovat. Může se 
tedy stát, že pošta v naší obci se uzavře a budeme si pro ni jezdit do Mníšku pod Brdy.

        Karel Dostálek

Otevřený  dopis  našemu  panu  starostovi,
Ing.  Karlu  Dostálkovi,  jako  reakce  na   jeho 
článek   „Pošta na Jílovišti“ –  Zvonice 1/2008

Milý Karle,

původně jsem celou věc nechtěl  řešit touto písemnou formou, ale po našem telefonickém 
rozhovoru na téma „Pošta“ jsem se rozhodl jinak.

Když jsem otevřel „Zvonici“ a zahlédl nadpis článku „Pošta na Jílovišti“, zaradoval jsem se. 
V duchu jsem si říkal: „sláva, konečně se vyřešil ten chaos na poště“. Mýlil jsem se, ty v článku 
peskuješ za agresivitu a vulgaritu malou část našich spoluobčanů, mezi nimi i mě.

Jak jistě dobře víš (vždyť sedíš přímo nad poštou a všechno dobře slyšíš), když je na poště 
naše  vedoucí  paní  Jaroslava  Kuncová,  pošta  funguje  naprosto  bezvadně  –  alespoň  já  se  nikdy 
nesetkal s nikým, kdo by tvrdil opak.

Katastrofa nastává (a ty to opět dobře víš), když v době nemoci paní Kuncové na naší poštu 
přijdou zastupující administrátorky, které,  jak v článku uvádíš, se „střídají jedna za druhou“. 

Jako schopný komunální politik víš, že nikdy není nic bez příčiny. 

Příčiny,  proč byla malá část občanů agresivní a za které se teď stydíš, byly dvě:
1) V době nemoci paní Kuncové nedodržování úředních hodin stanovených oficiálně v bulletinu 

České pošty, který poštou dostali všichni občané naší obce. Nedodržovaly se ale ani ty úřední 
hodiny, které omezovaly provoz na naší poště a které se neustále měnily.

2) Byrokracie, se kterou přistupovaly zastupující administrátorky  k plnění svých úředních 
povinností. 

Uvádíš, že administrátorky „požadovaly, co jim ukládá příslušná směrnice, tedy aby 
adresát,   kterému  je  určen  doporučený  dopis,  složenka,  balík,  atd.  si  osobně  jej  přišel 
vyzvednout a prokázal se platným dokladem své totožnosti“

Těch, kteří si přišli osobně  vyzvednout doporučenou zásilku a neměli u sebe „platný doklad 
totožnosti“, tedy občanský průkaz, mnoho nebylo.  Daleko více bylo těch, kteří přišli vyzvednout 
doporučené zásilky svým blízkým (manželce, dětem) a neměli takzvaný „průkaz zmocněnce“, který 
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by je k tomuto aktu opravňoval.  A těch byla  absolutní  většina,  mezi  těmi,  kteří  byli  agresivní a 
vulgární. Mnozí z nich (a já mezi nimi) možná někdy něco slyšeli o této byrokratické vymoženosti 
(byrokratické proto, že všichni máme občanky, ve kterých máme zapsány manželky a děti). Tito lidé 
netušili, že tento průkaz budou na naší poště potřebovat . Byli tím zaskočeni a následovala agresivita 
a vulgarita, za kterou se teď Ty stydíš a omlouváš.

Je zajímavé, že se omlouváš za naše chování administrátorkám, které na Jílovišti ani nežijí, 
ani  nepracují.  Zřejmě  jim zašleš  tento  výtisk „Zvonice“  aby si  Tvoji  povrchní   a  populistickou 
omluvu přečetly a obdivovaly Tě.

Ještě  zajímavější  je,  že  se  jako  starosta  neomlouváš  občanům,  kteří  si  z důvodu  vlastní 
dlouhé pracovní doby nemohli (jak píšeš „osobně s platným dokladem“) vyzvednout  doporučenou 
zásilku jednoduše proto, že úřední hodiny pošty byly tak krátké, že ani v jediném dni v týdnu nebylo 
možné si tuto zásilku vyzvednout po 14 –té hodině. Dokonce ani ve státem určených úředních dnech 
pondělí,  středa.  Naše  pošta  v té  době  byla  použitelná  pouze  pro  část  občanů  bydlících  v obci 
(důchodců, dětí a lidí pracujících v obci), nikoliv pro lidi v zaměstnání mimo obec.

Za to se neomlouváš, že je Česká pošta neschopná zorganizovat svoji službu.

Místo toho strašíš  spoluobčany,  že vinou našeho nevhodného chování,  mohou naši  poštu 
zavřít, protože tady nechce žádná z administrátorek  pracovat.

Nemohu uvěřit tomu, že bys byl tak naivní a toto považoval za důvod případného uzavření 
naší pošty. 

Česká  pošta  by  měla  být  služba.  Je  to  ale  velký  státní  byznys,  který  se  potýká 
s ekonomickými problémy,  a proto omezuje tuto službu. Nemá na platy administrátorek (což mně 
sdělila pí Jurková, šéfová pošt na okrese Praha-západ), platí je méně než v Praze. Proto jich mají 
málo.

To je, Milý Karle,  hlavní důvod, proč by v budoucnu uzavřely naši poštu a nikoliv kvůli 
nevhodnému chování „malé části občanů“. 

A od Tebe, jako starosty, je nefér takto problém zjednodušit.

A úplně na závěr. 

Na paní Kuncovou neřvu. A nikdy na ni řvát nebudu. Nevím, kdo by si dovolil na ni řvát. 
Nikdo  totiž  nemá  důvod.  Ona  je  totiž  úžasný  profesionál,  který  si  ví  rady  v každém  úředním 
problému, vždy ochotně poradí, atˇse jedná o cokoliv. A to je zkrátka poznat, to každý vidí a ví.

Jen nevím, jestli to vědí její šéfové a náležitě ji podle toho platí.

Může se totiž stát, že tady  někdy skončí i ona, a pak by nastala ona Tvoje katastrofická vize 
vyděšených a neochotných administrátorek, nedodržujících úřední hodiny. 

 V Jílovišti 25.3.2008 Známý řvoun

Martin Cvrček

Pražská 147

Jíloviště

P.S. Máš pravdu, že pro tu doručenou zásilku určenou mojí manželce (byla to kniha za 197,-
Kč) si musela přijet ona sama, s platným dokladem totožnosti. Musela si na to vzít půl dne dovolené. 
Byl  totiž  den  před  Vánoci  a  ta  kniha  byl  vánoční  dárek.  Proto  jsem  řval,  protože  mi  slečna 
administrátorka řekla, že mám sice ženu zapsanou v občance, ale není mi to nic platné. Řval jsem 
nad tou zhovadilostí, že je toto vůbec možné.

A teď se za mě můžeš zase stydět a omlouvat. A zase strašit lidi,  co strašného jsem způsobil 
a co strašného se kvůli tomu stane.
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POŠTA NA JÍLOVIŠTI
Po přečtení otevřeného dopisu pana Martina Cvrčka jsem se dlouho rozmýšlel, zdali mám na 

něj reagovat. Nakonec jsem se rozhodl, že nebudu. Hlavním důvodem mého rozhodnutí je způsob, 
jakým je tento otevřený dopis napsán. Podle mého názoru jde o osobní dopis. Proto si také myslím, 
že by neměl být ani uveřejněn ve Zvonici. Po důrazném požadavku pana Martina Cvrčka na jeho 
uveřejnění se redakční rada  rozhodla, že jeho žádosti vyhoví.

 Ve své informaci o poště na Jílovišti v minulém čísle Zvonice jsem chtěl hlavně upozornit 
na nevhodné chování některých našich občanů a odsoudit  ho. Jeden k druhému bychom se měli 
chovat vždy slušně a to i v případě, že jsme  „přesvědčeni o své pravdě“. Bohužel agresivita v dnešní 
době vítězí nad slušností a co se dělo na poště je toho dokladem.

Co se týče naší pošty,  mám eminentní zájem na tom, aby pošta na Jílovišti fungovala ke 
spokojenosti všech občanů a aby byla otevřena odpoledne v pondělí a ve středu do 18.00 hodin. 
S touto představou jsem proto už jednal a i nadále budu jednat s vedením České pošty.  Bohužel 
jednání byla zatím bezvýsledná. Hlavní příčina toho, proč jsou na naší poště otevírací hodiny, které 
občanům,  přijíždějícím na  Jíloviště  po  17.00  hod.,  nevyhovují,  spočívá  v  personálním obsazení 
pošty. Pro rozšíření otevíracích hodin v pondělí a ve středu do 18.00 hod. je zapotřebí, aby na poště 
pracovaly dvě pracovnice, které by se střídaly. Po uzdravení paní Kuncové se však zatím nikdo další 
nenašel. Jak to bude s naší poštou vypadat dále, bude nyní záležet na tom, zda paní Kuncová vydrží 
na poště pracovat sama. V případě že ne, může opravdu nastat katastrofický scénář a pošta se uzavře. 
Přejme si proto společně, aby tomu tak nebylo.

Karel Dostálek

POSTUP  PŘI  VYDÁVÁNÍ  ULOŽENÝCH 
ZÁSILEK NA POŠTĚ

Oficiální informace České pošty.

Česká pošta, s.p. při dodávání zásilek postupuje podle článků 21 – 24 Poštovních podmínek 
České pošty, s.p. - Základní poštovní služby.

1. Pokud  je  na  poště  po  neúspěšném  pokusu  o  doručení  uložena  zásilka  podle  článku  22 
Poštovních  podmínek  a  její  převzetí  příjemce  nepotvrzuje  (obyčejné  zásilky,  obyčejné 
slepecké zásilky a obyčejný balík), potom pošta zásilku vydá:

a) je-li  adresátem fyzická  osoba  -  fyzické  osobě,  která  předloží  výzvu  a  průkazem 
totožnosti se prokáže, že je adresátem. Jedná-li se o českého občana, je průkazem 
totožnosti občanský průkaz nebo cestovní doklad vydaný v České republice. Cizinec 
se prokazuje osobním dokladem, který mu umožňuje pobyt v České republice,

b) je-li adresátem právnická osoba - fyzické osobě, která předloží výzvu a prokáže se, 
že  je  oprávněnou  osobou  jednat  za  adresáta,  a  to  na  základě  hodnověrného 
písemného prohlášení,  které  bylo  učiněno právnickou osobou nebo učiněno jejím 
jménem. Prohlášení musí být opatřeno razítkem adresáta nebo doplněno poznámkou, 
že adresát razítko nepoužívá.

2. Pokud  je  na  poště  po  neúspěšném  pokusu  o  doručení  uložena  zásilka  podle  článku  23 
Poštovních podmínek, jejíž převzetí příjemce stvrzuje (doporučené zásilky, doporučené slepecké 
zásilky, cenná psaní, balíkové zásilky) a odesílatel nepožádal o dodání do vlastních rukou, pošta 
zásilku vydá:

a) je-li adresátem fyzická osoba - fyzické osobě, která se prokáže, že je adresátem (viz 
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bod 1a), a která převzetí poštovní zásilky potvrdí svým podpisem,
b) je-li  adresátem  právnická  osoba  -  fyzické  osobě,  která  se  prokáže  průkazem 

totožnosti,  a  která  převzetí  poštovní  zásilky  potvrdí  svým  podpisem  a  razítkem 
adresáta.  Prohlásí-li tato osoba, že adresát razítko nepoužívá,  pošta vydá poštovní 
zásilku této osobě, pokud prokáže, že je oprávněnou osobou (viz bod 1b).

3. Pokud  je  na  poště  po  neúspěšném  pokusu  o  doručení  uložena  zásilka  podle  článku  24 
Poštovních  podmínek,  jejíž  převzetí  příjemce  stvrzuje  (doporučené  zásilky,  doporučené 
slepecké zásilky, cenná psaní, balíkové zásilky) a odesílatel požádal o dodání do vlastních 
rukou, pošta zásilku vydá:

a) je-li adresátem fyzická osoba - fyzické osobě, která prokáže, že je adresátem (viz bod 
1a), a která převzetí poštovní zásilky potvrdí svým podpisem,

b) je-li adresátem právnická osoba -  fyzické osobě, která prokáže, že je oprávněnou 
osobou (viz  bod 1b),  a  která  převzetí  poštovní  zásilky potvrdí  svým podpisem a 
razítkem adresáta. Potvrzení razítkem adresáta se nevyžaduje, jestliže je v prohlášení 
uvedeno, že adresát razítko nepoužívá.

S  výjimkou  zásilek  adresovaných  fyzické  osobě,  u  kterých  odesílatel  požádal  o  dodání 
zásilky výhradně do vlastních rukou adresáta, může zásilku převzít také zmocněnec nebo zákonný 
zástupce adresáta. 

Za zmocněnce adresáta,  který je  fyzickou osobou,  se  považuje  fyzická osoba, 
která se prokáže,  že  je osobou, kterou adresát v hodnověrném písemném prohlášení 
zmocnil k převzetí poštovní zásilky. Může to být např. ověřená plná moc nebo Průkaz 
příjemce vydaný poštou.
Za zákonného zástupce, který je fyzickou osobou, se považuje:

a) fyzická  osoba,  která  se  prokáže,  že  je  osobou,  která  byla  za  zákonného  zástupce 
adresáta označena v hodnověrném písemném prohlášení. V prohlášení musí být dále 
uvedeno, že adresát je mladší než 15 let a že mu nebyl vydán občanský průkaz. Např. 
zákonný  zástupce  předloží  svůj  občanský  průkaz,  ve  kterém  je  dítě  zapsáno, 
rozhodnutí soudu o svěření do péče a nebo předloží průkaz příjemce vydaný poštou, 
ve kterém je dítě uvedeno,

b)  fyzická  osoba,  která  se  prokáže,  že  je  osobou,  která  byla  za  zákonného  zástupce 
adresáta označena v hodnověrném písemném prohlášení. V prohlášení musí být dále 
uvedeno,  že  adresát  byl  zbaven  způsobilosti  k  právním  úkonům  a  nebo  že  jeho 
způsobilost  k  právním  úkonům  byla  omezena  tak,  že  není  způsobilý  k  právním 
úkonům souvisejícím s dodáním zásilky (např. rozhodnutí soudu).

Závěrečné shrnutí 
Výše  uvedené  je  odborný  popis  postupů,  které  musí  pošta  při  vydávání  zásilek 

dodržovat.  Velmi  zjednodušeně  lze  tedy  říci,  že  Česká  pošta  při  vydání  zapsané  zásilky  vždy 
požaduje  od  adresáta  předložení  průkazu  totožnosti.  V případě  zásilek,  které  nejsou  určeny  do 
vlastních rukou výhradně jen adresáta, lze zásilku vydat také zmocněnci adresáta (plná moc, Průkaz 
příjemce) nebo jeho zákonnému zástupci. 

Při  vydávání  zapsaných  zásilek  určených  právnickým  osobám  Česká  pošta  požaduje 
předložení průkazu totožnosti oprávněné fyzické osoby a razítko adresáta (popř. písemné prohlášení, 
že  razítko  nepoužívá).  U  zásilek  určených  do  vlastních  rukou  požaduje  pošta  navíc  předložení 
dokladu  prokazujícího  jeho  oprávnění  (např.  ověřená  plná  moc,  Průkaz  příjemce),  které  musí 
obsahovat předepsané náležitosti. 

Vystavení Průkazu příjemce je rychlé a na počkání. Průkaz platí v rámci celé ČR po dobu určenou 
žadatelem nebo maximálně 3 roky. Jeho platnost zaniká: a) uplynutím doby platnosti, b) odvoláním 
zmocnění, c) přestěhováním, úmrtím nebo zánikem zmocnitele. Tento Průkaz příjemce je bezpečný. 
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V případě jeho ztráty se velmi jednoduše zablokuje. Průkaz je žadateli vydán na počkání. Žádost o 
vydání průkazu může být uplatněna u kterékoliv pošty v ČR, a to písemně na tiskopise  „Žádost o 
vydání  průkazu  příjemce  –  fyzické  osoby  a  fyzické  osoby  podnikající“.  Jestliže  zdravotní  stav 
adresáta neumožňuje, aby se dostavil osobně na poštu k vyřízení žádosti o vydání průkazu, pošta 
zajistí její převzetí u adresáta, případně i na jiné adrese. Cena vystavení Průkazu příjemce pro jednu 
osobu je 50,- Kč, pro dvě až tři osoby 70,- Kč atd.

Z výše uvedené informace České pošty je jasné, jak by pracovnice pošty měly postupovat při 
vydávání zásilek uložených na poště. V případě, že pracovnice pošty takto nepostupuje, porušuje 
výše uvedené Poštovní podmínky České pošty, s.p. a tím porušuje pracovní kázeň, za což může být 
postihována.  

OTEVŘENÍ HOTELU CINEMA  PALACE
V pátek  4.dubna  2008  byl  po  delší  odmlce  znovu  obnoven  provoz  restauračního  a 

ubytovacího  zařízení  Cinema  Palace  Hotel.  Otevření  hotelu  doprovodila  svým  vystoupením 
cimbálová skupina pana Jiřího Sládka, která zahájila a současně navázala na tradici pravidelných 
hudebních a tanečních večerů v prostoru restaurace Cinema Palace Hotel.

Na slavnostním rautu prezentoval  český provozovatel  svoji  představu návratu k tradičním 
standardům   prvorepublikového  hotelnictví  s nabídkou  služeb  odpovídající  potřebám  dnešní 
klientely. 

V nejbližších  dnech  by  měl  hotel  zahájit  poskytování  služeb  kosmetického  a  masážního 
wellness centra. 

Od  1.června  bude  pro  veřejnost  otevřena  jízdárna  a  jezdecký  oddíl  pro  děti   a  dospělé 
s nabídkou hipoterapie  pod dohledem zkušených a  kvalifikovaných trenérů.  Navíc  zde bude pro 
zájemce připravena možnost ustájení vlastních koní.

Současně se pracuje na obnovení tenisových kurtů s moderním umělým povrchem. Vedení 
hotelu plánuje, že tyto kurty bude moci rovněž využívat veřejnost.

Bližší informace na http://www.hotelcinema.cz.

Rezervace na tel.: 257 730 124
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ZAHRADNICKÉ PRÁCE - údržba zeleně 
 kácení a prořezy rizikových stromů prováděné i 
 horolezeckou technikou 
 likvidace pařezů frézováním 
 štěpkování větví 
 zakládání trávníků a pokládka travních koberců 
 sekání a provzdušňování travnatých ploch 
 stříhání živých plotů 
 úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků 
 sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů 
 automatické závlahové systémy 
 návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad 

Eduard Pacák mobil: 605 789 346 

I  MUŽI  MOHOU ONEMOCNĚT
OSTEOPORÓZOU

Osteoporóza  je  chronické  onemocnění,  které  se  projevuje  zvýšenou  lomivostí  kostí. 
Nemocní jsou ohroženi zejména zlomeninou krčku stehenní kosti nebo zlomeninami obratlových 
těl. Tyto závažné zlomeniny nezřídka ohrožují život nemocného, vyžadují nákladné léčení a dlouhý 
pobyt v nemocnici. Nemocní po zlomeninách se dožívají kratšího věku a často ztrácejí soběstačnost. 

Osteoporóza je v povědomí široké veřejnosti vnímána spíše jako nemoc postihující ženy po 
přechodu.  Ve  skutečnosti  však  tímto  onemocněním  trpí  také  muži.  Jen  v České  republice  utrpí 
každoročně  zlomeninu  kyčle  kolem 6 000  mužů.  Včasnou diagnózou  a  léčbou  je  možné  riziko 
závažných zlomenin snížit. 

Odborníci doporučují u starších mužů preventivní denzitometrické vyšetřování.  Toto 
jednoduché,  nebolestivé,  asi  desetiminutové  vyšetření  umožní  stanovit  míru  mineralizace kosti  a 
předpovědět  riziko  zlomeniny.  Vyšetření  je  vhodné  u  všech  mužů  starších  70  let.  Dále  je 
doporučováno u těch mužů po 50. roce věku, kteří mají některý z následujích rizikových faktorů: 
nízkozátěžová zlomenina, snížení tělesné výšky, léčba glukokortikoidy, větší konzumace alkoholu, 
užívání léků na epilepsii a další. 

V našem Osteocentru všichni pacienti před denzitometrickým vyšetřením vyplní dotazník, ve 
kterém se ptáme  na závažné  rizikové  faktory pro osteoporózu a  zlomeniny.  Tímto  komplexním 
přístupem určíme riziko zlomeniny individuálně pro každého vyšetřeného. 

K vyšetření lze přijít po předchozí telefonické dohodě každou středu dopoledne. 
Zájemci se mohou objednat každou středu dopoledne na tel. čísle: 234 075 208 
(pí Runštuková).

 MUDr. Simona Skácelová

Osteocentrum Revmatologického ústavu

Na Slupi 4, Praha 2
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Mapa rozmístění kontejnerů v Jílovišti

Třídění nápojových kartonů
Recyklace „krabic“ od mléka, džusů nebo vína je možná dvojím způsobem. První metodou je 

recyklace v papírnách, druhou je zpracování nápojových kartonů do stavebních desek. V papírnách 
se  nápojové  kartony  zpracovávají  stejně  jako  sběrový  papír,  rozvlákňují  se  v  rozvlákňovači  a 
využívá  se  papírová  složka,  která  činí  až  75% hmotnosti  obalu.  Papír,  ze  kterého  se  nápojové 
kartony vyrábějí, je totiž velmi kvalitní, vyrábí se ze skandinávských, speciálně pěstovaných stromů 
a papírny ho používají pro výrobu nových papírových obalů, zejména lepenkových krabic. Při této 
metodě vzniká odpad v podobě polyetylenové a hliníkové fólie.  Tento odpad se používá buď na 
výrobu  tepla,  speciálních  palet,  nebo  se  zpracovává  chemicky.  U  nás  se  recyklací  nápojových 
kartonů zabývají papírny v Bělé pod Bezdězem, Žimrovicích a v Tišnově. Výrobu stavebních desek 
je možné považovat za 100% recyklaci. Nápojové kartony se rozdrtí na malé kousky a na speciální 
lince se při teplotách okolo 200 °C lisují do desek, které mají podobné použití jako sádrokartonové 
desky. Takovouto linku naleznete v Hrušovanech u Brna a s deskami se můžete setkat u vybraných 
prodejců stavebnin. Přestože sběr a recyklace nápojových kartonů běží v ČR teprve čtvrtým rokem, 
třídit nápojové kartony již může téměř pět milionů obyvatel a v letošním roce bude pravděpodobně 
pokořena hranice 1000 tun recyklovaných nápojových kartonů. Jen tak dál.

Nezapomeňte, třídění odpadů dává starým věcem nový život.
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Velkoobjemové odpady nepatří do popelnice.  
K jejich odložení využijte přistavených velkoobjemových 

kontejnerů. 
 
Tyto kontejnery budou přistaveny dne 19. 4. 2008 (sobota) od 8,OO hod. do 20. 4. 2008 
do 20,00 hod (neděle). 

Kontejnery budou umístěny na těchto místech: v ulici Zenklova, v ulici Pražská (u hotelu 
Hubertus) a v ulici K Dubíčku. 

Do těchto kontejnerů patří: 

•  starý nábytek – např.: křesla, židle, skříně, válendy, 

•  podlahové krytiny – např.: koberce, linolea, 

•  sanitární keramika – např.: umyvadla, toalety. 
 
Do velkobjemových kontejnerů nelze ukládat zeminy a sutě.   
 

 

Informace, dotazy, připomínky: 

•  Vyhláška č. 3/2003, o nakládání s komunálním odpadem, 

•  Obecní úřad Jíloviště, tel: 257730274, 257730028, www.jiloviste.cz, 

•  www.jaktridit.cz – informace o třídění a recyklaci odpadů. 
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Nebezpečné odpady nepatří do popelnice. K jejich odložení využijte mobilního sběru 
nebezpečných odpadů. 

 

Mobilní sběrna nebezpečných odpadů přijede dne 26. dubna 2008 od 8,50 do 9,20 
hod. a převzetí nebezpečného odpadu proběhne u OÚ Jíloviště. 

V rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů můžete také 
odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů: 

•  Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd., 

•  Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd., 

•  Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny, 

•  Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin, 

•  Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky 
apod. 

Následující použité výrobky můžete také bezplatně odevzdat: 

•  Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, 
mikrovlnky, videa apod., 

•  Baterie a monočlánky, 

•  Akumulátory z osobních aut a motocyklů, 

•  Zářivky a výbojky, 

•  Léky – léky nevyužívané nebo s prošlou 
zárukou. 

 

Informace, dotazy, připomínky: 

•  Vyhláška č. 3/2003, o nakládání 
s komunálním odpadem, 

•  Obecní úřad Jíloviště, tel: 257730274, 257730028, www.jiloviste.cz, 

•  www.jaktridit.cz – informace o třídění a recyklaci odpadů. 

NEBEZPEČNÉ ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ 



Vážení  občané,  nabízíme  Vám  recyklaci 
jedlých (fritovacích) olejů

Obec Jíloviště Vám nově nabízí  sběr použitých rostlinných olejů.
Olej můžete zdarma nalít do nádoby na dvou sběrných místech, a to 

u kontejnerů na tříděný odpad u telefonní ústředny v ulici Lomená 
a staré hasičské zbrojnice.

Proč olej odnášet na sběrná místa:
• Jedlý olej je cennou surovinou, která je po přepracování používána např. k výrobě 

bionafty, ekologických mazacích olejů či jiných výrobků,
• olej vylitý do kanalizace či septiku zanáší potrubí a způsobuje komplikace při čištění 

odpadních vod na čistírnách,
• za Vámi odevzdaný olej obdrží naše obec finanční odměnu 1 Kč za 1 litr oleje.

Jaký olej můžete odevzdat:
• Použité řepkové, slunečnicové či jiné potravinářské oleje používané při fritování 

či jiné přípravě potravin.

Co do nádoby nepatří:
• Olej obsahující velké množství nečistot nebo vody,
• minerální či jiné průmyslové oleje – tyto oleje znehodnotí veškerý odpad odevzdaný 

ostatními občany,
• obaly.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte chránit naše životní prostředí.

ZVONICE měsíčník obce Jíloviště – MK ČR E 12563 
Vydává obec Jíloviště, redakční rada: Ing. Jan Vorel,  
Ing. Karel Dostálek, Libuše Fatková.
Fotografie: Radek Moureček 
Uzávěrka příštího čísla 15.5.2008
Sponzorem vydání Zvonice v tomto roce je společnost Srba Servis s.r.o
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