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Všechny naše občany srdečně zveme!

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
je čas prázdnin a dovolených, a proto budu stručný a omezím se na krátké informace.

 Rekonstrukce uličního
ního prostoru Pražská. Dne 5. srpna ROP Střední Čechy vyhlásil výzvu č. 74
v programu Regionální operační
operač program NUTS 2 Střední Čechy, prioritní
ritní osa – Doprava, oblast
podpory – Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace. Pro naši obec je to tedy další
šance pokusit se získat dotaci na akci „Rekonstrukce
„Rekonstrukc uličního
ního prostoru Pražská“. V tomto roce se
nám to bohužel nepodařilo.
řilo. Rád bych
byc upozornil, že nejdříve
íve tento záměr
zám musí schválit
zastupitelstvo obce a že podmínkou realizace této akce je získání výše uvedené dotace. Termín
ukončení
ení této výzvy je 29. listopad.
 Obratiště a zastávka BUS Trnová.
Trnová Projektová dokumentace na obratištěě a zastávku
za
BUS Trnová –
DUR pro územní řízení
ízení je již projednávána s dotčenými
enými státními orgány. Jenom připomenu,
p
že na
jejím základ se bude realizovat obratiště
obratišt a zastávka autobusů veřejné
řejné dopravy u autobusové
zastávky Trnová.
 Stará hasičská zbrojnice. Stará hasičská zbrojnice byla vyprázdněna,
na, první část její rekonstrukce se
realizovala, ale bohužel v pokračování
pokra
její další etapy kvůli velkým vedrům
ům nedošlo. Tato další část
rekonstrukce spočívá
ívá ve strhnutí plechové střechy,
st
vybudování věnce,
nce, krovu a položení střešní
krytiny. Zdá se, že reálný termín ukončení
ukon
těchto prací je až konec září.
 Nový územní plán obce Jíloviště.
Jílovišt Dne 1. srpna 2013 byl projektantem, společností
spole
ARCHIS,
v tištěné podobě předán obci konečný
kone
Návrh územního plánu Jíloviště.
ě. Jeho pořizovatel,
po
Odbor
územního plánování Černošice
ernošice, již tedy mohl určit
it termín jeho projednání, ale zdůrazňuji,
zd
že pouze
s dotčenými státními orgány, na 10. srpna. Důležitá
ležitá informace pro Vás je, že tato tištěná
tišt
verze
Návrhu územního plánu Jíloviště
Jílovišt je Vám k dispozici k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách v pondělí a ve středu
edu od 8:00 h do 18:00 h,
h nebo si můžete
žete domluvit na OÚ Jíloviště
Jílovišt jiný termín.
Přivaděč vody z Baní. Dne 8. srpna proběhlo
prob hlo jednání Rady Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy ve
věci výběru
ru dodavatele podlimitní veřejné
ve
zakázky na „Zajištění přípravy,
ípravy, projednání a průběhu
pr
veřejné
ejné zakázky na stavební práce – Zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou“. Nejvýhodnější
Nejvýhodn
nabídku předložila společnost
nost Stavební poradna,
poradna s.r.o., která také byla vybrána výběrovou
výb
komisí a
na tomto jednání byla Radou Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy potvrzena.
Karel Dostálek

Z RADNICE
Svoz nebezpečného odpadu
v sobotu 14. 9. 2013 od 10:00 do 11:30 hodin u obecního úřadu
Mezi nebezpečný odpad patří:
zbytky barev, ředidla, baterie, léky, kyseliny, lepidla, nádoby od sprejů, motorové oleje, pesticidy,
teploměry, výbojky, zářivky, pneumatiky a další.
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CO SE DĚJE V OBCI
Vítání nových občánků a prvňáčků v naší obci

bude v neděli 8. září 2013 od 16:00 hodin
v bývalé Restauraci U Hastrmana, Pražská ul. č. p. 260.
Maminky, jejichž děti nemají trvalý pobyt na Jílovišti, ale žijí v naší obci, přihlaste se do 30. srpna 2013 na
obecním úřadě u paní M. Šedivé.

46. ročník jízdy do vrchu historických vozidel Zbraslav - Jíloviště
v sobotu 7. září 2013 v městské části Praha 5 - Zbraslav
z programu:
09:00 – 13:00 výstava vozidel na Zbraslavském náměstí
11:30 – 12:00 přivítání starostou a rozprava s jezdci
13:00 – 16:30 start a jízda do vrchu Zbraslav – Jíloviště,
náměstí Zbraslav
17:00 – vyhlášení výsledků, náměstí Zbraslav
Trať vede jako obvykle ulicí El. Přemyslovny na Baně
v délce 4 km.
Převzato z vccpraha@vccpraha.cz

Hradozámecká noc na zámku v Mníšku p. B. v sobotu 31. 8. 2013





speciální podvečerní prohlídky pro děti a večerní pro dospělé - začátek od 18:00 - délka 5,5 hodiny
plné vstupné 125,- Kč
program bude zakončen slavnostním ohňostrojem v zámecké zahradě
rezervace nutná na tel. 318 590 261

Dny evropského dědictví 2013
nabízejí návštěvníkům Zámku Mníšek pod Brdy vstup
zdarma na první prohlídkový okruh, a to ve dnech
7. a 8. září a 10. - 14. září. V neděli 15. září pak nabízíme
vstup zdarma na okruh druhý, ve kterém navštívíte
soukromé pokoje posledních majitelů Kastů.
Na prohlídce první trasy vás čekají honosné
reprezentativní místnosti: jídelny, salóny a salónky,
kaple, knihovna či pracovna.
Volný vstup se nevztahuje na objednané skupiny
a zájezdy.
Rezervace na prohlídky se nedělají.
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Hradišťan na Mníšku
V neděli 15. září 2013 se od 18 hodin koná v zahradě zámku koncert známého hudebně-tanečního
folklórního souboru z Uherského Hradiště.
Hradišťan vám zahraje pod vedením svého uměleckého vedoucího Jiřího Pavlici.
Vstupné 150,- Kč v předprodeji, 190,- Kč na místě.
Předprodej zahájen na cerna@stc.npu.cz.

FESTIVAL VEJVODOVA ZBRASLAV - 27. – 29. 9. 2013
Srdečně Vás zveme na XVIII. ročník mezinárodního festivalu "Vejvodova Zbraslav".
Pověřeným pořadatelem je Or-fea Praha, festivalová a organizační kancelář, cestovní
agentura ve spolupráci se Zbraslavskou kulturní společností a syny Jaromíra Vejvody.
Součástí festivalu je soutěžní přehlídka, která je vypsaná pro malé dechové
orchestry do 25 hráčů (včetně dirigenta). Orchestry nejsou zařazovány do
výkonnostních kategorií, ale musí zařadit do soutěžního programu určenou skladbu – Jaromír
Vejvoda/Vašek Zeman: Až půjdu od tebe ráno – v orchestrálním provedení (beze zpěvu).
Festival se koná pod záštitou hlavního města Prahy a za organizační a finanční podpory Městské části
Zbraslav.

V pátek 27. 9. 2013 vystoupí od 17:00 hodin na Jílovišti
u hřiště sportovců dechová hudba Věnovanka.
Byla založena kapelníkem Václavem Musílkem
v dubnu roku 2012. Muzikanti jsou z Čáslavi a blízkého okolí.
Věnovanka hraje převážně českou a moravskou dechovku.
Má 15 členů a její věkový průměr činí neuvěřitelných 20 let.
Přijďte si muzikanty poslechnout v hojném počtu!
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Prázdninová herna Klubíčka
přivítala od svého otevření v pondělí 8. 7. 2013 do konce července 6 děvčat a 9 chlapců. Průměrná
návštěvnost byla (při provozu v pondělí a čtvrtek) 6 dětí.
Samostatně i společně si hrajeme, poznáváme sebe i naši obec. Improvizovaně jsme měli „exkurzi“
v autobusech MHD, byli jsme se podívat na polesí, kde nám pan Ing. F. Tobolka vyprávěl o jílovišťském
lese a ukázal práci se dřevem. Prohlédli jsme si ptáčky pana J. Arnolta a další zajímavosti nás ještě
v srpnu čekají.
Chceme také připravit krátké vystoupení na vítání nových občánků a prvňáčků. Snad se nám vše podaří.
Za provoz herny děkujeme společnosti GZG, která poskytla zdarma prostory svého objektu.
Za hernu Klubíčka Fatková
H. Hudečková a L. Kovaříková
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Odlehčovací péče Domova Borová
Domov Borová je zcela nové zařízení, které se nachází v obci Trnová, 20
km od Prahy s dostupností autobusové dopravy. Domov Borová oficiálně
otevřel své brány dne 15. ledna 2013 a od té doby přivítal řadu klientů a
klientek. Domov i celý areál je bezbariérový a je postaven v rozlehlé
zahradě na kraji obce Trnová. V rámci Domova nabízíme pro obyvatele
z okolních obcí možnost využít širokou škálu služeb – kadeřnictví,
masáže, vodoléčbu a rovněž i Odlehčovací péči s možností paliativní
léčby. Odlehčovací péči poskytujeme pro klienty/ky ve věku od 18 – 100 let s různými typy handicapu,
omezení aj. Odlehčovací péči poskytujeme od 7:00 hod – 18:00 hod. s možností prodloužení max. do
22:00 hod. dle potřeby. V rámci Odlehčovací péče je zajištěn rovněž dohled zdravotníků, péče
profesionálních pečovatelek (hygiena, krmení, oblékání, polohování) a ergoterapie. Denní program je
uzpůsoben dle potřeb obyvatel se zaměřením na různorodé volnočasové aktivity (keramika, ruční
dovednosti, pečení aj). Pro relaxaci je zde vybudováno centrum pro masáže, hydroterapii a kadeřnictví.
Své místo zde má i malé kino. K výčtu služeb nabízíme rovněž fyzioterapii a rekondiční cvičení za
příplatek. V rámci Odlehčovací péče se klient/ka pohybuje v prostorách denního klubu, který je vybaven
PC a lůžky, dále v tělocvičně, kině, ve výtvarné dílně, v zahradě, kavárně a případně v prostorách
doplňkových služeb. Ceník Odlehčovací péče je vyvěšen na www.domovborova.cz, více informací na
emailu info@domovborova.cz, nebo na mobilním telefonu +420 702 055 733. Návštěvníky rovněž
srdečně uvítáme v kavárně „Kafé Borová,“ která je otevřena denně pro veřejnost od 12:00 hod – 17:30
hod.
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TURISTICKÝ ODDÍL
Tábor u rybníka Řeka 29. 6. 2013 – 6. 7. 2013
Po skončení školního roku jsme se v sobotu 29. 6.
2013 sešli u hřiště v Jílovišti, abychom následující
týden strávili na turistickém táboře na téma
„Putování keltským rokem“. Tábor jsme letos rozbili
u rybníka Řeka v krásné přírodě Žďárských vrchů na
Vysočině.
Letos byly děti při svém poznávání keltských svátků
rozděleny do čtyř družin, ve kterých společně
procházely celým putováním. V průběhu hry jsme
poznali 4 hlavní keltské svátky: samhaim, imbolc,
beltaine a lungnasad. Podobně jako tehdejší keltové
jsme se snažili procházet táborem v souladu s
přírodou. Děti se snažily poznávat krásy přírody a
zkoušely základní dovednosti přežití v přírodě. V průběhu putování jsme rozdělávali oheň na minimální
počet zápalek, vařili si čaj z lesních bylin, navíc po celém dni na výletě jsme si sami museli udělat
vynikající večeři v podobě babiččina buřtguláše.
V okolí tábora bylo letos mnoho zajímavých míst, kam jsme se na našich výletech podívali. Procházkou
jsme se podívali na Ranská jezírka, pomalu zarůstající rašeliníkem. Prošli jsme se okolím Velkého Dářka,
zajeli jsme se podívat na poutní místo Zelená Hora, která je zapsaná na seznamu památek Unesco.
Svítání jsme přivítali po noci společně strávené pod širákem na nejvyšší hoře Žďárských vrchů, zvané
Devět skal. Velmi zajímavý byl také páteční výlet krásnou soutěskou - údolím řeky Doubravy nedaleko
Chotěboře.
Po letošním turistickém táboře nám zbylo v paměti mnoho zážitků a vzpomínek z poznávání přírody, her,
a pobytu s přáteli. Na fotkách z tábora jsou, alespoň doufám, zachyceny některé pěkné okamžiky z
průběhu výletů a her. Jsem přesvědčen, že letošní tábor jsme si všichni (děti, praktikanti i vedoucí)
opravdu užili. Nyní nám nezbývá než se těšit na další tábor v příštím roce, který bychom rádi strávili v
Českém lese.
Jan Vorel
Webové stránky turistického oddílu jsou na adrese http://turisti.jiloviste.cz/
Fotografie z tábora a výletu jsou na oddílovém facebooku:
https://www.facebook.com/TomLvicataJiloviste
Klikněte na to se mi líbí a sledujte aktuality a akce oddílu Tom Lvíčata Jíloviště
Výlety turistického oddílu v sezóně 2013/1014 budou prezentovány na Facebooku a oddílovém webu.
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SPORTOVCI
JÍLOVIŠTĚ A – Krajský přebor
DOMÁCÍ
HOSTÉ
DATUM ČAS DEN KM
Jíloviště
Libiš
10.8. 17:00 SO 48

JÍLOVIŠTĚ B – III. Třída sk. A
DOMÁCÍ HOSTÉ DATUM ČAS DEN KM
Jíloviště
Davle
23.8. 18:00 PÁ 20

Ovčáry

Jíloviště

17.8.

17:00 SO

91

Jíloviště

Čelákovice

24.8.

17:00 SO

50

Jíloviště

Vraný

Jíloviště

1.9.

17:00 NE

66

Jíloviště

Klecany

7.9.

17:00 SO

Sedlčany

Jíloviště

15.9.

Jíloviště

Benátky

21.9.

Beroun

Jíloviště

???

Jíloviště

Dobříš

5.10.

Nymburk

Jíloviště

Jíloviště

1.9.

17:00 NE

18

Vrané

6.9.

18:00 PÁ

14

Radlík

Jíloviště

14.9.

17:00 SO

23

39

Jíloviště

Zvole B

20.9.

18:00 PÁ

17

17:00 NE

50

Zlatníky

Jíloviště

28.9.

16:30 SO

16

16:30 SO

64

Jíloviště

Vestec

4.10.

18:00 PÁ

18

12.10. 16:00 SO

21

18.10. 18:00 PÁ

31

26.10. 14:30 SO

15

1.11.

18:00 PÁ

34

10.11. 14:00 NE

20

15.11. 18:00 PÁ

25

???

???

29

16:00 SO

22

13.10. 16:00 NE

72

Tn Rakovník 19.10. 15:30 SO

73

N. Strašecí

Jíloviště

26.10. 14:30 SO

59

Jíloviště

Semice

2.11.

14:00 SO

57

Jíloviště
Sp Příbram

Čáslav B
Jíloviště

9.11. 14:00 SO
16.11. 10:30 SO

97
39

Hvozdnice Jíloviště

D. Jirčany Jíloviště
Jíloviště

Slapy

Bojanovice Jíloviště
Jíloviště

K. Přívoz

Jesenice B Jíloviště
Jíloviště

Libeř
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