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Blíží se jaro, pojďte na výlet.

Z radnice
ROZPOČET OBCE NA ROK 2009
Vážení spoluobčané,
zasedání zastupitelstva obce č. 23/2009 schválilo rozpočet obce na rok 2009, ale bohužel
zcela bez Vašeho zájmu. Z Vás, občanů, se zasedání zúčastnily pouze dvě obyvatelky. S návrhem
rozpočtu před jeho schválením jste se mohli seznámit na úřední desce před OÚ a na úřední desce na
našich webových stránkách, kde byl vyvěšen 15 dní před tímto zasedáním. Nikdo z Vás návrh
rozpočtu nepřipomínkoval.
Proto Vás v krátkosti seznámím se schváleným rozpočtem obce na rok 2009. Rozpočet
počítá s příjmy 7,8 mil. Kč, které odpovídají příjmům, které obec měla v roce 2008, a s výdaji 8,6
mil. Kč. K těmto výdajům musíme ještě připočíst finanční částku na zaplacení úvěru za plynofikaci
obce za rok 2009, která činí 600 tis. Kč. Potom nám vychází při vyrovnaném rozpočtu, že jsme si
z úspor museli vzít 1,4 mil. Kč. Plnění schváleného rozpočtu je velmi problematické. Problémem je
uvedená výše příjmů. Zdali bude odpovídat skutečnosti, ukáže teprve čas. Vše bude záležet na tom,
jak celosvětová krize ovlivní příjmy obcí.
Ze schváleného rozpočtu je vidět, že nejdůležitější investiční akcí obce v tomto roce je
připojení nového vrtu JL5 v lokalitě Jeptiška do vodovodního systému obce. V rozpočtu je na ni
počítáno s finanční částkou 1,5 mil. Kč. Uskutečnění této investiční akce je spojené s výměnou
zarostlé litiny v části hlavního vodovodního řadu od ulice Lipová k autobusové zastávce na Prahu,
která zatíží rozpočet obce částkou 0,4 mil Kč. Nutnou podmínkou realizace obou těchto
investičních akcí je získání dotace. V případě, že by se to nepovedlo, nezbývalo by nám asi nic
jiného, než realizaci obou investičních akcí odložit na příští rok. Další nutnou investiční akcí, která
by se měla v tomto roce realizovat , je vybudování dešťové kanalizace v ulici Pražská, a to od
vjezdu do bývalého hotelu Hubertus k autobusové zastávce na Prahu. Po její realizaci by byla
připravena tato část komunikace na celkovou rekonstrukci, která by se měla konečně uskutečnit
v příštím roce. Likvidace dešťových vod z této komunikace je nutná proto, že dešťová voda z této
komunikace vtéká do kanalizační vpustě umístěné před rodinným domem č.p. 54. Ta je přímo
připojená do ČOV, a proto se stává, že v období dešťů je zcela nefunkční. Na základě rozhodnutí
Životního prostředí z Černošic musí obec tuto až havarijní situaci urychleně řešit.
S finanční částkou ve výši 347 tis. Kč se v rozpočtu počítá na pořízení nového územního
plánu. Ten se již začal připravovat a měl by být schválen během příštího roku. Jde o vysokou
finanční částku, a proto je nutné alespoň na část jeho pořízení sehnat dotaci.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že se bude častěji scházet a v případě, že příjmy obce
budou tak nízké, že některé akce, se kterými se v rozpočtu počítá, nebude možné realizovat, bude
rychle reagovat na vzniklou situaci schválením rozpočtových opatření.
Tento rok musíme přestát bez zadlužení a utrácení úspor, a proto je nutné maximálně šetřit
ve výdajích obce.
O tom, jak si obec finančně bude stát během roku, Vás budu pravidelně informovat ve
Zvonici.
Karel Dostálek

SETKÁNÍ OBČANŮ K PŘÍPRAVĚ NOVÉHO ÚZEMNÍMU PLÁNU OBCE
JÍLOVIŠTĚ
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce Jíloviště Vás všechny srdečně zve na setkání občanů k přípravě nového
územního plánu obce Jíloviště, které se bude konat 30. 3. 2009 v 18,30 hodin v hasičské zbrojnici.

Setkání pořádáme ve spolupráci s paní Ing. J. Mejsnarovou, pořizovatelkou jeho zadání na základě
uzavřené smlouvy s obcí. Při setkání Vám zodpoví Vaše případné dotazy.
Karel Dostálek

POŘÁDEK V OBCI A JEHO OKOLÍ
Opět apeluji na Vás, na všechny občany naší obce, abyste udržovali pořádek v obci.
Nepořádek kolem komunikací a hlavně kolem kontejnerů na tříděný odpad se opět zvyšuje.
Bohužel také přibývá odhozených papírů a PET lahví v krásném okolním lese. Buďte, prosím,
všímaví a nebojte se občana, který nepořádek způsobuje, nahlásit na OÚ. Předem Vám děkuji za
spolupráci.
Karel Dostálek

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Stejně jako každý rok Vám v sobotu 18. 4. 2009 budou přistaveny velkoobjemové
kontejnery na odložení věcí, které Vám doma překážejí. Místa umístění kontejnerů jsou:
- roh ulice Zenklovy a Na Hájensku,
- u OÚ,
- v ulici K Dubíčku.
Chtěl bych také upozornit, že do kontejneru nepatří stavební materiál a nebezpečný odpad,
jinak do nich patří vše, co Vám doma překáží.
Karel Dostálek

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2009
V obecně závazné vyhlášce č. 3/2008, schválené na zasedání zastupitelstva obce dne 17. 12.
2008, se stanoví výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2009. Tento místní poplatek je
stanoven ve výši 500,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a v roce 2009 je stejný jako v roce 2008.
Sazbu poplatku tvoří částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a částka 250,- Kč za poplatníka
a kalendářní rok je stanovena na základě skutečných nákladů za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu obce Jíloviště v předcházejícím roce, tedy v roce 2007. Skutečné náklady
obce Jíloviště na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2007 byly 512,- Kč na osobu.
Tento místní poplatek je nutné uhradit do 31. března 2009.
Karel Dostálek

TLAKOVÁ ZKOUŠKA
HÁJENSKU

VEŘEJNÉHO

KANALIZAČNÍHO

ŘADU

NA

Od poloviny roku 2004 si paní obyvatelka Hájenska stěžuje na znečištění své kopané studny
fekáliemi a za zdroj tohoto znečištění určila domovní fekální jímku svého souseda. Tomu proto
Stavební úřad v Mníšku pod Brdy nařídil, aby provedl tlakové zkoušky nepropustnosti své domovní
fekální jímky a domovní kanalizační přípojky. Provedené tlakové zkoušky prokázaly, že jak
domovní fekální jímka, tak i domovní kanalizační přípojka jsou nepropustné, a proto nemohou
znečišťovat fekáliemi kopanou studnu paní obyvatelky. Tuto skutečnost také potvrdil ombudsman,
na kterého se v této záležitosti paní obyvatelka také obrátila. Na základě šetření, provedeného dne
30. 1. 2009 Oddělením životního prostředí v Mníšku po Brdy, ve věci, zda kopaná studna paní
obyvatelky odpovídá normě ČSN 75 5115, bylo zjištěno, že tomu tak není, a proto bylo vydáno
Usnesení, ve kterém se nařizuje provedení nezbytných úprav na této domovní kopané studni. Po
zjištění, že znečišťovatelem nemůže být soused, Stavební úřad v Mníšku pod Brdy a následně

Krajský úřad Středočeského kraje nařídil, aby všichni majitelé rodinných domů, kteří sousedí
s pozemkem paní obyvatelky, provedli také tlakové zkoušky nepropustnosti svých domovních
fekálních jímek a domovních kanalizačních přípojek. Někteří sousedé s tímto postupem
nesouhlasili, a proto se obrátili na zastupitelstvo obce Jíloviště s žádostí o pomoc, radu. To pak na
zasedání č. 23/2009 odsouhlasilo v této záležitosti usnesení, které bylo schváleno 8 hlasy:
Zastupitelstvo obce Jíloviště na základě obdržených dopisů konstatuje, že podzemní
vody v lokalitě Na Hájensku byly dlouhodobě bakteriologicky znečištěny. Z tohoto důvodu byl
v této lokalitě vybudován obecní vodovod a tlaková kanalizace. Zastupitelstvo obce souhlasí s
názorem pisatelů, že provádění tlakových zkoušek v ulici Baxova je absurdní, neboť jejich
odpadní jímky leží ve směru proudění podzemní vody ve vzdálenosti vetší než 80m od studny
paní obyvatelky. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby v tomto smyslu pisatelům
odpověděl a poslal toto usnesení na vědomí Stavebnímu úřadu v Mníšku pod Brdy.
Také obec by měla udělat tlakovou zkoušku na hlavním kanalizačním řadu v ulici Zenklova
a Na Hájensku. V rozpočtu je na ni pamatováno s finanční částkou 20 000,- Kč, ale ta je
podle provozovatele naší kanalizační a vodovodní sítě VAK Beroun nízká. Ten odhaduje, že by tyto
náklady mohly dosáhnout až výše 100 000,- Kč. Otázkou tedy je, kde tyto peníze na to obec
vezme? Možností moc není. Bude nutné snížit v rozpočtu finanční částky na opravy obecních
komunikací, na zajištění zásahové jednotky SDH, dotace TJ Jíloviště, zajištění posvícení atd.
V každém případě na to doplatí všichni obyvatelé obce Jíloviště.
Karel Dostálek

CHODNÍK VE VŠENORSKÉ ULICI
Chodník ve Všenorské ulici bude v nejbližších dnech dokončen a určitě nejsem sám, komu
se uleví. Nedošlo totiž k žádnému zranění chodce, i když ulice Všenorská byla pro něj velmi
nebezpečná. Nebezpečí bylo pro něj hlavně v tom, že nemohl používat chodníku, ale pouze
náhražky z betonových panelů. Při velkém počtu projíždějících motorových vozidel a bezohledné
rychlé jízdě mnohých řidičů je vlastně zázrakem, že k žádnému zranění nedošlo. Dobrou zprávou
pro chodce je i to, že k jeho větší bezpečnosti se přispěje také tím, že se nebezpečný a nefunkční
odvodňovací příkop, který byl vedený podél plotu celní školy, celý zatrubnil. Chodec se tak vyhne
zranění, které by si způsobil pádem do něj. Zatrubnění má další výhodu, že je napojeno do dešťové
kanalizace před hotelem Cinema. Toto napojení se také využilo k další důležité úpravě dolní části
komunikace Na Hájensku. Díky ní dešťová voda odtéká do vpusti, která je napojena do zatrubnění
a dále je pak vedena do dešťové kanalizace. Tím je v lokalitě Na Hájensku dešťová kanalizace
vyřešena.
S konečnými finančními náklady na vybudování tohoto chodníku Vás seznámím v příštím
čísle Zvonice.
Při jeho budování narazil zhotovitel, firma RAINSTAV s.r.o., na „kvalitu práce“ v minulých
letech. Zatrubnění pod vjezdem do celní školy a pod začátkem komunikace Na Hájensku bylo
uprostřed ze zcela nepochopitelných důvodů zabetonované, tudíž nepropustné a tedy zcela
nefunkční.
Karel Dostálek

PROTIHLUKOVÉ VALY
Budování protihlukových valů pokračuje velkým tempem a práce se nepřerušují ani v
sobotu a v neděli. První část protihlukových valů (kolem SRBA SERVISU a rodinného domu v ulici
U Cihelny) by měla být hotova do konce měsíce března. Druhá strana směrem na Prahu má termín
ukončení stavebních prací do 31. 5. 2009.
Karel Dostálek

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON TROCHU SROZUMITELNĚJI
Nový stavební zákon je tak, jak platí již téměř dva roky, poměrně složitou právní
normou, která je pro lidi bez právního vzdělání mnohdy komplikovaná a značně
nepochopitelná. Častým příkladem nepochopení je paragraf 103 stavebního zákona, který
taxativně vyjmenovává stavby nevyžadující ohlášení ani stavební povolení.
Stavebník po přečtení tohoto ustanovení zákona začne v dobré víře stavět a nastanou
problémy. V tomto ustanovení už totiž není uvedeno, že k těmto stavbám je potřeba jiný
veřejnoprávní titul, tedy jiné povolení nebo opatření stavebního úřadu, které je uvedeno v paragrafu
96 stavebního zákona.
Opusťme však v této chvíli striktní paragrafové znění, neboť jak už bylo řečeno, pro laika,
který si chce postavit nějakou kůlničku na nářadí, je příliš složité, a věnujme se tomu, jak prakticky
využívat stavební zákon.
První cesta – směr úřad
Ještě před tím, než začnete coby budoucí stavebník cokoli podnikat, měl byste navštívit
stavební úřad. Právě z důvodu, který jsme uvedli na začátku a kterým je poměrná složitost a někdy i
nesrozumitelnost nového stavebního zákona.
Potřebujete-li tedy požádat o povolení ke stavbě či rekonstrukci, zajděte nejprve na úřad.
Popište pracovníkům úřadu, co zamýšlíte stavět či předělávat, a nechte si dobře vysvětlit, jaké
dokumenty po vás budou vyžadovat.
Pokud máte pocit, že už nějaké povolení třeba na starší stavbu máte, jen ho nemůžete najít,
rovněž se vydejte na stavební úřad. Pokud dokument existuje, bude uložen v archivu a lze udělat
kopii. V případě, že není uložen, můžete o povolení požádat dodatečně, ovšem budete muset doložit
ty samé dokumenty, jako kdybyste stavěli či rekonstruovali znovu.
Když víte, že máte nějakou stavbu načerno bez jakýchkoli povolení nebo dokladů, hrozí vám
pokuta. Úřad zahájí řízení o odstranění stavby, během něhož je možné o povolení dodatečně
zažádat, avšak je třeba opět doložit spoustu dokumentů.
Stavební úřad vydává:
- územní rozhodnutí nebo územní souhlas
- ohlášení stavby
- stavební povolení ke stavbě či rekonstrukci
- povolení či ohlášení odstranění stavby (zbourání)
- oznámení změny v užívání stavby
- a další formality spojené se stavbou.
Kolik zaplatíte?
- za územní rozhodnutí 1000 korun,
- ohlášení je zdarma,
- za stavební povolení zaplatíte 300 až 3000 korun podle složitosti stavby,
- autorizovaný inspektor – podle dohody a smlouvy, kterou sepíše se stavebníkem.

Zjednodušené srovnání některých pojmů dřívějšího a nového stavebního zákona
Pojem
územní
rozhodnutí

Způsob vydání
ve správním řízení
(cca 60 dní)

územně
plánovací
informace

nevede se
správní řízení

územní souhlas nevede se
správní řízení

zjednodušené
územní řízení
regulační plán

Dříve
na základě
tohoto
povolení
nebylo
možné
začít stavět

Dnes
stanoví, kde na pozemku bude stát stavba
(jak bude vysoká atd.);
na základě tohoto povolení za určitých
okolností lze začít stavět
informace o tom, zda je možné na určitém
pozemku stavět a za jakých podmínek (musí
předcházet u vybraných staveb, např.
rodinných domů do 150 m2)

v
mnoha
případech
se dá přirovnat
k dřívějšímu
ohlášení

zjednodušeně popisuje zamýšlenou stavbu a
stanovuje, kde na pozemku bude stát; u
běžných staveb musí být vždy, když se
nevydává územní rozhodnutí; u staveb,
jejichž provedení nevyžaduje stavební
povolení nebo ohlášení, je možné začít
stavět na základě tohoto formálního sdělení
staveb. úřadu
ve správním řízení,
je územním rozhodnutím ve zkráceném čase;
kde jsou zkrácené
musí být splněny speciální podmínky, aby
lhůty
bylo možno tento způsob povolení vydat;
v řízení nesmí být uplatněny námitky
zvláštní
postup umožňoval sloučit může nahradit územní rozhodnutí
podle zákona
územní a stavební
řízení

veřejnoprávní
smlouva
ohlášení

zvláštní
postup
podle zákona
nevede se správní na
základě
řízení
formálního sdělení
nebo po uplynutí
30
dnů
bylo
možné začít stavět
stavby do 16 m2

za určitých okolností může nahradit územní
rozhodnutí
ohlášení musí předcházet určitý druh
územního opatření (územní rozhodnutí,
územní informace, územní souhlas); na
základě formálního sdělení či po uplynutí 40
dnů lze začít stavět některé druhy staveb,
např. rodinný dům do 150 m2, sklad
s vytápěním nebo dílnou pro podnikatelské
účely do 25 m2 (ve většině případů podklady
a dokumentace jako ke stavebnímu povolení)
na základě tohoto musí předcházet územní rozhodnutí; na
povolení
bylo základě tohoto povolení lze začít stavět
možné začít stavět stavbu
stavbu

stavební
povolení

ve správním řízení
(cca 60 dnů) se
stanoví podmínky
pro
provádění
stavby; na základě
tohoto povolení lze
začít stavět stavbu

zkrácené
stavební řízení

nevede se
správní řízení

musí předcházet územní rozhodnutí;
autorizovaný inspektor provede úkony, které
provádí normálně stavební úřad;
nesmí se jednat o problémové řízení

Karel Dostálek

KONTAKTNÍ MÍSTO Czech POINTu NA OÚ JÍLOVIŠTĚ
V České republice byla naplno spuštěna síť kontaktních míst, která mají lidem
zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, tedy Českého podacího
ověřovacího informačního národního terminálu, je poskytnout občanům ověřené výpisy z
centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit
několik různých úřadů státní správy. Jedná se o výpisy z Katastru nemovitostí, z Obchodního
rejstříku, ze Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů.
V naší obci je kontaktní místo Czech POINTu na OÚ a můžete jej navštívit v úředních
hodinách, a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hod.
Zde jsou podrobnější informace o jednotlivých výpisech:
Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí ČR může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na
základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu
vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je
zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana
výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč. Pokud žadatel
žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo
požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li
se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle
seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb,
dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen
popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
Výpis z Obchodního rejstříku
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel.
Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany
výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další
strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.
Výpis z Živnostenského rejstříku
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto
případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem
omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je
zákonem omezena na 50 Kč.
Výpis z Rejstříku trestů
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis
z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto
žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z
Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech
POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To
znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.
Od 18. 2. 2008 je možné na pracovištích Czech POINT vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří
žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstříku trestů elektronicky, zaplatí klient
podle zákona za tento výpis 50 Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z
evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na
pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č.
269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech
POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji,
které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale
vylepí se kolek v hodnotě 50 Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.

Od 1. ledna 2009 lze na místech Czech POINTu kromě výše uvedených výpisů zažádat i
o výpis z bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů.
Výpis z bodového hodnocení řidičů:
1) O tento výpis může požádat osoba, která předloží platný doklad totožnosti a řidičský průkaz.
2) Za 1. stranu se účtuje 100 Kč + za každou další započatou stranu 50 Kč.
Karel Dostálek

NOVELA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA
Počátkem července loňského roku došlo novelou živnostenského zákona k rozsáhlé
změně právní úpravy živnostenského podnikání. Přehled nejdůležitějších změn:
1. Redukce celkového počtu živností
U některých živností došlo ke sloučení několika živností v jednu. Dnešních 125 živností
volných (tj. takových, které lze ohlásit bez prokazování odborné způsobilosti) je sloučeno v jednu
volnou živnost, která zahrnuje 80 oborů činností.
2. Nahrazení živnostenských listů a koncesních listin výpisem ze živnostenského
rejstříku
Podle původního živnostenského zákona platila zásada, že pro každou živnost je vydán jeden
živnostenský list nebo koncesní listina. Novela nahrazuje tyto průkazy živnostenského oprávnění
výpisem z živnostenského rejstříku, na kterém budou uvedeny všechny živnosti, které podnikatel
má. Náhrada živnostenských listů a koncesních listin za výpisy bude probíhat postupně, na žádost
podnikatele nebo při oznámení změny.
3. Omezení oznamovací povinnosti
Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku nebude mít povinnost oznamovat živnostenskému
úřadu změny již zapsané v obchodním rejstříku.
4. Změna místní příslušnosti živnostenských úřadů
Původní příslušnost podle trvalého pobytu u fyzických osob a sídla u právnických osob bylo
novelou zrušeno. Podání podle živnostenského zákona lze učinit u kteréhokoliv živnostenského
úřadu.
5. Upuštění od prokazování praxe u řemeslných živností
Zatímco dnes lze získat živnostenské oprávnění k řemeslné živnosti při prokázání odborné
kvalifikace a určitého počtu let praxe (odstupňovaného podle stupně vzdělání), novela prokazování
praxe při vzdělání v příslušném oboru zcela ruší a ponechává pouze 1 rok praxe u vzdělání v
příbuzném oboru.
6. Podání prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT)
Novela živnostenského zákona stanoví, že podání podle živnostenského zákona lze učinit i
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT. Toto kontaktní místo vybere
správní poplatek a podání doručí v elektronické podobě živnostenskému úřadu.
Karel Dostálek

VÍCE NEŽ DESETINA ŘIDIČŮ NEDODRŽUJE PŘEDPISY
Říká se, že čísla hovoří za vše, a bezpochyby tomu tak i je. Otázkou ovšem zůstává, zda
je vždy důvod k radosti – nakonec, posuďte sami.
Za rok 2007 se okres Praha-západ ve Středočeském kraji umístil na prvním místě v počtu
bodovaných řidičů, a to výsledkem 6 672 osob (což je přibližně 10,44 procent z celkového počtu
evidovaných řidičů). Z tohoto počtu dosáhlo 47 řidičů magických dvanácti bodů. Na druhém místě
se umístilo Kladno, na třetím pak Mladá Boleslav.
Co se týká poměru bodovaných řidičů a celkového počtu řidičů, nejvíce procent bylo
dosaženo v Neratovicích, obdobně jako Černošice jsou na tom Říčany a Český Brod, následně

Mělník a Kralupy nad Vltavou. Náš úřad zaznamenal body 615 cizím státním příslušníkům (tito
tvoří 9,22 % z celkového počtu u nás bodovaných řidičů). Hezká čísla, že?
Výše uvedené výsledky v konečném důsledku moc dobré nejsou. Více než desetina řidičů
z té naší Prahy-západ nedodržuje předpisy. Není co dodat, snad jen to, že bychom se mohli chovat
na silnicích ohleduplněji. Možná tak se nám to vysoké číslo podaří snížit. Na druhou stranu
nesmíme zapomenout, že to číslo svědčí i o něčem pozitivním, totiž o zlepšující se práci našich
policejních orgánů. Ty by kromě jiného mohlo zajímat například i to, zda vám na předním skle
nechybí dálniční známka nebo zda máte povinné ručení.
Zelenou kartu je třeba podepsat
Nedávno přijatá novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
(platná od 1. 6. 2008), přinesla z praktického pohledu běžného řidiče významnou změnu. Novela
zcela ruší povinnost pojišťoven vydávat doklad o pojištění, který byl řidič povinen předložit při
registraci vozidla, nebo byl po řidiči požadován Policií ČR v rámci silniční kontroly. Aby nedošlo
k omylům, pro jistotu uvádím, že doklady o pojištění odpovědnosti, vydané do 31. 5. 2008, pozbylo
platnosti dnem 31. prosince 2008, prokazování existence pojištění odpovědnosti proto od 1. 6. 2008
do 31. 12. 2008 bylo možné oběma způsoby, tedy jak dokladem o pojištění, tak zelenou kartou, od
1. 1. 2009 pak pouze kartou. Tuto je řidič povinen u sebe mít. Karta zároveň slouží jako doklad pro
registraci vozu. Ale pozor, zelená karta je platná pouze tehdy, je-li podepsaná pojistníkem vozidla!
Máte podepsanou zelenou kartu? Pokuta za nepředložení dokladu o pojištění při silniční kontrole je
podle novely od 1500 do 3000 Kč, v blokovém řízení pak do 1500 Kč.
Karel Dostálek

MOŽNOST ODKLÁDAT BATERIE A DROBNÝ ELEKTROODPAD NA OÚ
JÍLOVIŠTĚ
Na OÚ Jíloviště na chodbě v přízemí je umístěn kontejner na sběr přenosných baterií a
akumulátorů a E - BOX na odkládání drobného elektroodpadu.
Karel Dostálek

P RO Č S BÍ R AT B AT E RI E A A KU M U L ÁTO RY
Zákon MŽP ČR č. 185/2001 Sb.; o odpadech ve znění pozdějších předpisů, ukládá každému
- výrobci,
- dovozci,
- či prodejci.
přenosných baterií a akumulátorů nebo zařízení, která tyto výrobky obsahující, povinnost
zpětného odběru použitých přenosných baterií a akumulátorů.
Společnost ECOBAT zajišťuje již od roku 2003 pro desítky subjektů v České republice
zpětný odběr použitých přenosných baterií a akumulátorů a také je zajišťuje pro občany naší obce.
Výše uvedení mají dle zákona o odpadech v místě prodeje přenosných baterií a akumulátorů
povinnost
A) tyto výrobky zpětně odebírat nebo,
B) informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru.
Jenom pro informaci - v roce 2008 bylo sesbíráno 329 tun použitých článků a baterií.
V celostátním průměru tak připadla na každého člověka jedna a půl vrácená tužková baterie.
1,5 odebraná baterka = 1 člověk = rok 2008
To však na kvóty Evropské unie nestačí a v roce 2012 by na každého obyvatele Čech měly
připadnout minimálně 3 baterie ročně.

E – BOX LIDEM USNADNÍ TŘÍDĚNÍ DROBNÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ
Obec Jíloviště se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění
vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku,
telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej
zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Ten je umístěn v přízemí v chodbě OÚ.
Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných
malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič
obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho
recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by
mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že
drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní
prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.
Karel Dostálek

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Znovu bych upozornil, že odkládáním komunálního odpadu mimo kontejnery na tříděný
odpad dochází k porušování § 47 zákona č. 200/1990 Sb – O přestupcích, přestupek proti
veřejnému pořádku a za to můžete být pokutováni.
Díky neukázněnosti některých z Vás vzniká u kontejnerů černá skládka, tak jak je vidět na
přiložené fotografii. V tomto případě jde o kontejnery na tříděný odpad v ulici Na Hájensku, kde
některý z Vás odložil dětskou postýlku.
Bohužel i na ostatních stanovištích to vypadá podobně a do kontejnerů někteří z Vás házejí i
to, co tam nepatří. Proto znovu uveřejňujeme letáček „Kam s Vaším odpadem?“
Karel Dostálek

CO SE POVEDLO ZA DVA ROKY
VOLEBNÍHO OBDOBÍ SOUČASNÉHO ZO
Zastupitelstvo naší obce má polovinu svého volebního období za sebou. Co se za tyto dva
roky v naší obci změnilo? Porovnejte si, co se udělalo za tyto dva roky v obci s programem
Sdružení nezávislých kandidátů – Sdružení pro Jíloviště.
PROGRAM Sdružení nezávislých kandidátů - Sdružení pro Jíloviště
Komunální volby ve dnech 20. – 21. října 2006, volební období 2006 - 2010
Co chceme - přehledný souhrn
•

•

•

•

•

Dokončit infrastrukturu v obci
o Napojit dosud neodkanalizované lokality na kanalizační síť obce
V letošním roce by se měly připojit na tlakovou kanalizaci RD č.p. 2, 3 a 54 v ulici Pražská.
o Jednat s Telefónicou a.s. a Rozvodnými závody a.s. o podzemní kabelizaci elektrického a
telekomunikačního vedení
Jednání s Telefónicou O2 probíhají a jejich výsledkem bude připojování RD v ulici Pražská na
telekomunikační vedení v zemi. Díky tomu se odstraní vrchní vedení v této části obce.
Maximalizovat příjmy obce
o Získat co nejvíce dotací ze státních či evropských fondů
Obec získala dotaci na výměnu vodovodního řadu od lokality Jeptiška k podchodu na Trnovou,
která se realizovala v roce 2008. Dále byla získána dotace na opravu kolumbária, hřbitovní zdi
a na autobusové zastávky.
o Lobovat za změnu zákona o rozpočtovém určení daní tak, aby více peněz zůstávalo tam, kde jsou
vytvořeny
Obec se stala členem sdružení SMS CR, pokrok v teto věci však zatím není.
o Podpořit podnikatelskou činnost občanů, majících trvalé bydliště v obci i mimo ni
Obec se snaží o zapojení podnikatelů do života v obci prostřednictvím podpory a prezentace při
kulturních akcích, například při posvícení.
Ve spolupráci se soukromými investory zlepšit vodohospodářskou situaci obce
o Vybudovat nový vodojem, zmodernizovat stávající úpravnu vody a posílit její výkon
S vybudováním nového vodojemu se zatím v tomto volebním období nepočítá. Úpravna vody se
ale začíná modernizovat. Letos bude např. vyměněn tak zvaný bublinkovač. Na základě odběru
vody má úpravna vody dostatečnou kapacitu.
o Zapojit již vybudovaný vrt v lokalitě Jeptiška do vodovodního systému
Ve volebním programu se jednalo o vrt JL4 v lokalitě Jeptiška, u kterého však byla zjištěna
malá vydatnost (0,2 l/s,) a proto byla obec nucena hledat další zdroj vody. Našel se v roce 2007
a má označení JL5 a nachází se také v lokalitě Jeptiška. Jeho vydatnost je 3 l/s. V tomto roce
by se měl tento vrt připojit do vodovodního systému obce, ale za předpokladu, že obec získá
dotaci.
o Ověřit další možnosti zásobování obce pitnou vodou a vybranou alternativu realizovat
Mníšek pod Brdy oprášil projektovou dokumentaci pro územní řízení na přivedení vody z Baní.
Obec se bude na této investiční akci podílet, ale zatím nejsou známy žádné podrobnosti.
Vyloučit tranzitní dopravu z obce
o Urychlit dostavbu odbočovacího pruhu pod mostem na Všenory
Podle poslední informace z ŘSD dochází k omezování finančního krytí některých investičních
akcí v roce 2009, ale na výstavbu odbočovacího pruhu pod mostem na Všenory ŘSD finanční
prostředky má. V nejbližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele této
investiční akce.
o Zahájit rekonstrukci obecních komunikací dle vyhotovené projektové dokumentace
Bohužel obecní komunikace jsou problémem naší obce. Zatím se s rekonstrukcemi obecních
komunikací mnoho neudělalo, v současné době je dokončován chodník od mostu dále na
Hájensko.
Chceme ponechat územní plán beze změn
o Nezastavovat lokalitu Michov a Na Močidlech, protože touto novou výstavbou by se negativně
změnil ráz krajiny, zvýšilo by se zatížení komunikací a zvýšila by se ekonomická zátěž pro obec.
Nejisté výnosy z této výstavby by nepokryly zvýšené náklady na provoz a údržbu infrastruktury,
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což by se negativně projevilo na rozpočtu obce a vytvořily by se uzavřené lokality s odlišnými
sociálními a kulturními vlastnostmi
Byla již podepsána smlouva s paní Ing. J. Mejsnarovou, zhotovitelkou zadání nového
územního plánu. Během příštího roku dojde k jeho schvalování.
Vylepšit vzhled a životní prostředí obce
o Zvýšit čistotu v obci a v jejím okolí
Zde má obec ještě nedostatky.
o Podpořit Občanské sdružení na ochranu krajinné oblasti Jíloviště, které je zaměřené na péči o
životní prostředí, a také podpořit vznik jiných sdružení a spolků v obci
Vzniklo sdružení „Okrašlovací spolek obce Jíloviště“ a aktivně v něm pracují maminky
s malými dětmi pod názvem „Klubíčko“
o Na turistických trasách vybudovat odpočívadla (altány) za pomoci dotačních titulů
Zatím se nepodařilo.
o Urychlit vybudování protihlukových bariér podél rychlostní komunikace R4
S výstavbou protihlukových valů se již začalo. Termín dokončení je 31. 5. 2009.
Podpořit kulturní akce v obci
o Nabídnout možnost seniorům scházet se v klubovně nové hasičské zbrojnice
Setkání seniorů se uskutečnilo, ale o pravidelné setkávání není zájem.
o Podpořit místní tradice a svátky
SDH, TJ Jíloviště a obec pořádají a budou dále společně pořádat posvícení.
o Pokračovat v organizaci návštěv divadelních představení a kulturních akcí (koncerty, výstavy)
Návštěva divadel se uskutečnila pod patronací OÚ v roce 2007, 2008, ale v roce 2009 bude
záležet na finanční situaci obce.
o Hledat možnosti ve využití místních objektů ke kulturním akcím
Obec podporuje kulturní akce, jak hotelu CINEMA, tak i restaurace „U Hastrmana“.
Podpořit SDH
o Udržet dosavadní úroveň SDH bez zvýšených nároků na rozpočet obce za pomoci dotací
Středočeského kraje
Spolupráce mezi obcí a SDH Jíloviště je velmi dobrá a jejím výsledkem je například
„Posvícení v roce 2008“. Zásahová jednotka SDH si stále udržuje vysokou úroveň, ale její
činnost je hlavně zajišťována z rozpočtu obce. Nedaří se získávat více dotací na pokrytí její
činnosti.
Podpořit sportovní aktivity v obci
o Podporovat rozvoj TJ Jíloviště
Spolupráce mezi obcí a TJ Jíloviště je velmi dobrá a jejím výsledkem bude např. „Posvícení
2009“, Obec výrazně podporuje činnost s mládeží
o Rozšířit dětské hřiště a podpořit další druhy sportů, například sporty adrenalinové
Dětské hřiště je ve slušném stavu (přibyl betonový stůl na stolní tenis) obec podporuje nově
vzniklý odbor turistiky při TJ Jíloviště. Adrenalinové sporty se obci zatím nepodařilo podpořit.
o Vytvořit prostor pro neorganizované sportovní vyžití mládeže
Bohužel obec zatím nenabídla mládeži žádné neorganizované vyžití.
Vybudovat kamerový systém
o Monitoring dopravních přestupků a vandalismu v obci
V obci byla provedena analýza průjezdů aut ulicí Všenorská ke zvýšení bezpečnosti v této části
obce přispěje i nový chodník, Monitoring vandalizmu v obci se neuskutečnil z finančních
důvodů a vandalismus je v obci dále problémem.
Poskytovat více informací o dění v obci
o Podporovat vydávání Zvonice a provoz webových stránek obce
Daří se. Zvonice vychází, i když jednou za dva měsíce. Obec koncem roku 2008 spustila velmi
kvalitní nové webové stránky obce.
o Zapojit zastupitele a předsedy jednotlivých výborů do odpovědí na dotazy občanů
Nedaří se.
o Ve Zvonici a na webových stránkách obce uveřejňovat zprávy z jednotlivých výborů
Nedaří se.
o Pokračovat v zapojení obce ve Svazku obcí Mníšeckém regionu
Obec je aktivně zapojena do Svazku obcí Mníšeckého regionu.

Karel Dostálek, Jan Vorel

Ze všenorské školy
Také v tomto školním roce si žáci v některých třídách ověřili své schopnosti i znalosti ve
standardizovaných celostátních testech SCIO a KALIBRO. Výsledky jsou důležitým srovnáním a
slouží jako vodítko pro další práci učitelů i žáků.
Dětem s diagnostikovanými specifickými poruchami učení je určen kroužek, kde pod
odborným vedením a pomocí speciálních metod překonávají svůj hendikep.
Školní psycholožka je pravidelně k dispozici žákům i jejich rodičům a těsně spolupracuje
s učiteli.
K lednovému zápisu přišlo 20 budoucích prvňáčků, kteří si mohli ověřit, jak to vypadá
v opravdové škole.
Vedení školy ve spolupráci s dalšími odborníky vypracovalo projekt revitalizace školní
zahrady. Její těsnější začlenění do výchovné a vzdělávací práce školy vychází ze školního
vzdělávacího programu a počítá s aktivním zapojením všech žáků i otevřením těchto prostor
všenorské veřejnosti. Projekt se uchází o dotaci ministerstva školství. (Vizualizace návrhu je
k nahlédnutí na školních webových stránkách.)
V únoru se uskutečnil již druhý školní ples v prostorách Club Kina Černošice. Hojně
navštívenou společenskou událost za účasti zastupitelů obce a patrona školy, mistra Jiřího Stivína,
obohatil i kulturní program.
23 žáků deváté třídy se letos přihlašuje ke studiu na středních školách podle nových pravidel.
Je to především možnost podat tři přihlášky a také povinnost odevzdat na zvolenou školu tzv.
zápisový lístek. Větší díl odpovědnosti padá na rodiče žáků tím, že přihlášky doručují sami.
Výsledky přijímacího řízení budou známy na přelomu dubna a května.
Loni byli naši žáci přijati na tyto typy škol:
1 na čtyřleté gymnázium,
3 na osmileté gymnázium,
11 na střední odborné školy s maturitou (průmyslové školy dopravní, elektrotechnické a
stavební, obchodní akademie a obchodní akademie – lyceum),
2 na učební obory na středních odborných učilištích.
V. Veselý

POZNÁMKA
V novém školním roce, tedy od září tohoto roku, se budou moci školáci z naší obce
dopravovat do Základní školy ve Všenorech autobusem. Zrychlí a zpříjemní se jim každodenní
cesta do školy. Finanční náklady na provoz tohoto autobusu by měl hradit Krajský úřad
Středočeského kraje a využívat ho bude moci každý občan z naší obce. Jízdní řád zatím nemáme
k dispozici.
Velký dík za zajištění provozu tohoto autobusu patří paní ředitelce ze Základní školy ve
Všenorech, paní Haně Brožové.
Karel Dostálek

POZVÁNKA
Občanské sdružení „Okrašlovací spolek obce Jíloviště“ pořádá dne 8. dubna v 19,00 hod.
v hasičské zbrojnici setkání členů sdružení i sympatizantů z řad občanů. Všichni jste srdečně zváni.
Program:
Zpráva o činnosti sdružení od jeho založení.
Schválení činnosti na rok 2009.
Za Okrašlovací spolek obce Jíloviště
Tomáš Vejnar

Hasiči
Stolní tenis
V pizzerii U Hastrmana se odehrál o druhém vánočním svátku další tenisový turnaj dospělých.
Zúčastnili se 23 hráči. Putovní pohár pro vítěze „putoval“ tentokrát mimo naši obec. Doufejme, že
při letošním ročníku se k nám zase vrátí.

Předsilvestrovský ohňostroj
je očekávanou podívanou nejen pro občany Jíloviště. I tentokrát bylo mezi těmi, kteří se sešli na
tréninkovém hřišti v předvečer posledního dne roku 2008, hodně přespolních. A opět to stálo za to!
Doufejme, že nám tato akce vydrží i do dalších let.

Výroční valná hromada
našeho sboru se konala za hojné účasti hostů ze sousedních sborů v pizzerii U Hastrmana v sobotu
17. ledna 2009. Starosta SDH Jíloviště, M. Petřík st., přednesl zprávu o činnosti hasičů za rok
2008. Zásahová jednotka byla povolána celkem k 25 událostem. Kromě těchto výjezdů bylo
prováděno čištění místních komunikací a zavážena voda na hřbitov. Chlapci se také zúčastnili
předepsaných školení. Při této příležitosti poděkoval starosta sboru, M. Petřík, za spolupráci HZS
v Řevnicích. Poděkování za pomoc vyjádřil i obci, zastoupené starostou Jíloviště, Ing. Karlem
Dostálkem.
Konstatoval, že mírné navýšení čl. příspěvků z důvodu vyšších odvodů okresnímu sdružení Prahazápad podstatně neovlivnilo počet hasičů našeho sboru. Aktuální stav členské základny SDH
Jíloviště je 87 dospělých a 27 dětí.
Dlouhodobějším cílem je rekonstrukce hasičské zbrojnice. Prvním krokem je vypracování
projektové dokumentace.
Zprávu o hospodaření předložil hospodář J. Fatka a s Rokem mladých hasičů seznámily přítomné
Natálie Tymichová a Denisa Pospíšilová.
Informace o práci hasičů byly zveřejňovány pravidelně v místním zpravodaji.

Mladí hasiči :
Máme za sebou vánoční besídku, stolní tenis v klubovně hasičské zbrojnice, byli jsme se podívat i
na ohňostroj a do nového roku 2009 jsme vstoupili zprávou o naší činnosti v uplynulém roce na
Výroční valné hromadě SDH Jíloviště. Dokonce jsme zpátky i z týdenního pobytu v Jizerských
horách.
V předvánočním shonu nebylo moc času připravovat kulturní program před rozsvícením vánočního
stromu, letos opět nádherně osvíceného barevnými žárovkami. Snažili jsme se proto zapojit děti do
různých činností kolem Vánoc. Věšeli jsme na malou borovičku v klubovně vánoční ozdoby,
zkoušeli jsme balit dárečky, malovali Vánoce a zdobili pečené perníčky. Zkoušeli jsme i zapálit
plovoucí svíčky, aby nám něco vyzradily, ale moc se nám to nedařilo. Došlo i na básničky a
písničky. Nejlepší ovšem byly prskavky venku před zbrojnicí.

Na turnaj ve stolním tenise v sobotu 27. 12. 2008 přišlo 8 dětí. V „boji“ každý s každým zvítězila
Jana Krejčová, druhý byl Milan Černý, třetí Martin Procházka, dále Síma Černá, Verča Rybárová,
Dominik Rybár, Radek Holub a Julča Holubová. Turnaj řídila Hanka Krejčová a Michal Petřík.
Po Výroční valné hromadě, která byla 17. 1. 2009 to už rychle uteklo do odjezdu na hory.
Plni očekávání , jak to bude na „naší“ Ahojce vypadat s novým správcem jsme v sobotu 21. 2. 2009
naložili autobus, a to pořádně, a rozjeli se do Jizerských hor. I v Jílovišti bylo nasněženo a bílo, ale
nikdo nechtěl zůstat doma.
A udělali jsme dobře. Již dlouho jsme neměli na horách tolik sněhu. A to ještě každý den padal. Děti
chodily lyžovat dopoledne i odpoledne. Věnoval se jim Honza alias „Janza“ Vorel a zasvěcoval
nelyžaře do umění zimního sportu. Vyrážel s většími na „první lano“. S ostatní „drobotinou“
spolehlivě fungovala „bejbina“ Součková, pomohla i Marcela Vorlová a Irenka (zkušená vedoucí
vodáků ).
Vlasta Pospíšilová totiž měla na starost od úterka „marodku“. Chodila po chalupě s teploměrem a
Paralenem. Pro několik dětí si dokonce museli přijet rodiče. Průběh chřipky byl natolik závažný, že
vyžadoval léčbu antibiotiky.
Ostatní si užili celotýdenní hru zlatokopů, kterou jim Honza s Mácou připravili. Získávali penízky
„jizeráky“ za různé skutky a večerní hry. Poslední večer si za získaný „mamon“ mohli koupit
různou odměnu na „trhu“. Myslím, že byli všichni spokojeni a většině se ani nechtělo domů.
Výborně fungovali „rekreanti“ z chaty na Růžodolu, místními zvané „Růžovka“. Byli tam
ubytováni dospělí hasiči a také nejmladší účastník společného pobytu, Šárinka Obermajerová
(necelý rok stará). Připravili dětem neobyčejnou večerní „bojovku“ s Jizerákem.
Týden utekl rychle i nám, kuchařkám, které jsme vařily na Růžovce. Od sporáku jsme se já i Jana
Petříková domů již docela těšily.
A tak si přejme i příští rok příznivé podmínky bez marodky a „človíčky“, kteří na sebe vezmou tu
velikou zodpovědnost a zimní pobyt na horách pro děti připraví, zajistí a věnují jim týden ze své
dovolené.
Fatková.

Hasiči připravují :
28. 3. 2009

−pomlázková

- besedu pro děti a mládež se Zasloužilým hasičem Janem Laufíkem
v hasičské zbrojnici od 15:00 hodin (zajímavosti , soutěže, atd…)
Zveme všechny malé i velké zájemce !

zábava
žel. šrotu
−Branný závod Karla Košaře - 21. ročník
−sběr

Sportovci
Fotografie z turistických výletů

termíny zápasů našich fotbalistů
Domácí
Jíloviště
Statenice
Jíloviště
Jíloviště
Dobříč
Jíloviště
Dobrovíz
Jíloviště
Holubice
Jíloviště
Zbuzany
Jíloviště
Tuchoměřice B

Hosté
Lety B
Jíloviště
Středokluky
Rudná
Jíloviště
Kosoř
Jíloviště
Roztoky
Jíloviště
Kazín
Jíloviště
Horoměřice
Jíloviště

Termín
Den
28.03.09 15:00 SO
05.04.09 16:30 NE
11.04.09 16:30 SO
18.04.09 17:00 SO
25.04.09 17:00 SO
02.05.09 17:00 SO
09.05.09 17:00 SO
16.05.09 17:00 SO
23.05.09 17:00 SO
30.05.09 17:00 SO
06.06.09 17:00 SO
13.06.09 17:00 SO
20.06.09 17:00 SO

Smutná loučení
Velice mne zarmoutila zpráva o tom, že zemřel pan Vilém Teller, dlouholetý předseda
jílovišťské Tělovýchovné jednoty, člověk, který zasvětil svůj život práci s mládeží.
Jeho jedinou odměnou za to byly úsměv a radost malých sportovců, které vedl ke
kamarádství, čestnému jednání a lásce k přírodě a také vděk a chvála jejich rodičů, neboť dovedl
děti zabavit a nadchnout pro společnou věc.
Jeho turistickým oddílem prošlo, včetně mne, mnoho chlapců a děvčat z Jíloviště a okolí.
Pod přezdívkou Bill se stal každému z nás spolehlivým kamarádem, moudrým rádcem a na
putovních táborech druhým otcem s přirozenou autoritou a vlídným slovem. Zapsal se nesmazatelně
do našich srdcí, která hřejí vzpomínky na to, co jsme spolu prožili, na jeho názory a činy, kterými
pozitivně ovlivnil naše dětství a tím obohatil naše životy. Proto je pro mne, a jistě nebudu sám,
jedinou možnou reakcí na onu smutnou zprávu slovo: nezapomenu.
Josef Mejstřík

Chtěla bych zavzpomínat na svou babičku, Jarmilu Taubenestovou, která by se v květnu
dožila krásných 91 let.
Jarmila Taubenestová pocházela z Beskyd, kde žila až do maturity. Po dokončení střední
školy začala studovat práva na Masarykově univerzitě v Brně, ale válka jí bohužel znemožnila tuto
školu dokončit. Odešla tedy do Prahy, aby zde pracovala jako úřednice. Po válce se při zaměstnání
opět pokusila studovat práva na pražské Právnické fakultě. Ovšem ale ani to jí nebylo dopřáno.
Na konci padesátých let se poznala s panem Ladislavem Taubenestem a od šedesátých let s
ním žila na Jílovišti. Mnozí z vás si ji pamatují, jak pravidelně dlouhé roky po ránu čekávala na
autobus do práce do Prahy. Po práci a ještě mnoho let v důchodu se velmi ráda věnovala práci na
své zahrádce. Žila na Jílovišti skoro 50 let a moc ho milovala a už nikdy ho nechtěla opustit.
Bohužel kvůli komplikacím byla na začátku roku převezena do nemocnice a tam také tiše zemřela
18. února 2009.
Moje rodina i já si ji vždy budeme připomínat jako milou babičku, která překypovala životní
moudrostí a bystrostí.
vnučka Renée Lavecká
Všem, kteří se přišli 23. února 2009 rozloučit s naší zesnulou maminkou, paní Annou
Markovou, do smuteční obřadní síně v Praze 5-Motole, i těm, kteří zaslali vyjádření soustrasti nad
jejím odchodem
děkují manželé Kučerovi a rodiny Markových.

Přečetli jsme na www.atletika.cz a
www.svobodagroup.cz - (Zvonice 6/2008)
Luxemburk 17. ledna – První halový start čekal v Luxemburku i Petra Svobodu. Petr
odlétal do lucemburské metropole s jediným cílem - splnit hned v prvním závodě sezóny limit pro
účast na halovém Mistrovství Evropy v Turíně. To se mu podařilo a nejen to. Časem 7,60 si o tři
setiny vylepšil osobní rekord a zařadil se na druhé místo letošních světových tabulek!!!
Praha 7. února – V rámci mezinárodního mítinku Grand Prix Olymp 2009 si Petr Svoboda opět
vylepšil osobní rekord v běhu na 60 m překážek časem 7,59 a opět nenašel ve své disciplíně
přemožitele. Petr se tak přiblížil českému rekordu Aleše Höffera z roku 1988 na tři setiny.
Düsseldorf 13. února – PSD Bank mítink v Düsseldorfu přinesl nový český rekord v běhu na 60 m
překážek. Postaral se o něj v rozběhu Petr Svoboda časem 7,55. Petr Svoboda skončil
v Düsseldorfu v prvním rozběhu na 60 m překážek na druhém místě za vítězným Shamarem
Sandsem z Baham, který dosáhl času 7,51.
Po 21 letech vylepšil o setinu stávající český rekord Aleše Hoffera z finále HME v Budapešti 1988
– 7,56.
Finále 60m překážek 6.3. 2009 18:50
Doucouré Ladji
FRA
7,55
Sedoc Gregory
NED
7,55
Svoboda Petr
CZE
7,61

MILÉ MAMINKY
−Potřebujete

zajistit hlídání pro své děti?
hledáte školku, která není přeplněná?
−Jak zajistit péči o miminka nebo o děti, které ještě nemají věk pro klasickou školku?
−Rádi byste dětem dopřáli kontakt s kamarády?
−Pracujete déle, než je otevírací doba klasických školek?
−Uvítali byste možnost vědět, že rozhodnete-li se večer strávit bez dětí, je nablízku spolehlivá
chůva?
Nad vším, co by maminkám nejvíce pomohlo, jsme se zamysleli a vytvořili v našem
prostředí zázemí, ve kterém se všem dětem, které k nám přijedou, líbí. U nás je vše přizpůsobeno
nejmenším. O děti pečuje učitelka z mateřské školky s mnohaletou praxí, a to i s miminky, dětská
sestřička a chůva s výbornými referencemi.
Jsme připraveni věnovat se vašim dětem ve skupince i individuálně, program plný aktivit je
vždy přizpůsoben věku dětí.
Vše o našich službách najdete na www.celebritybaby.cz
Samozřejmostí je hlídání dětí i ve večerních hodinách, a to i přes noc, a pokud vám to
pomůže, dovezeme děti domů i k nám.
Oslovila–li vás naše nabídka, kontaktujte nás. Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Jaroslava Vránová se svým týmem Telefon: 318 599 019, 607 533 646
−Marně

Vakcinace psů a koček
v neděli 29. 3. 2009
od 14:00 do 15:00 hodin
na veterinární ošetřovně v Jílovišti

Od 1. března 2009
se stáváme
„První nekuřáckou restaurací
na Jílovišti“

Pode Zděmi 165, tel.: 257730394

Děkujeme za pochopení.
Cena :

vzteklina
kombin. vakcína

celkem :

200,- Kč
200,- Kč
400,- Kč

Vděčné Vám budou Vaše
plíce, děti i personál.

Hastrman
v. r.

KALÍŠEK
dětská herna pro děti 0-6 let na faře ve Hvozdnici
otevírací doba: pondělí 10-12 h 14-16 h
úterý 15-18 h
Od 1.2. rozšíření provozu. Vstup bezplatný, děti si mohou hrát, malovat, maminky uvařit
kávu. S sebou si noste přezutí. Pro miminka máme k dispozici postýlku.
Odkaz na nás najdete na: www.ententyky.cz –
herna KALÍŠEK nebo na
http://hvozdnice.evangnet.cz
Informace: Mgr. V. Kalusová, mobil 777 203 186

KAM S VAŠÍMODPADEM?
Co kam patří a nepatří

PAPÍR

PLASTY

SKLO

NÁPOJOVÉ
KARTONY

PATŘÍ

NEPATŘÍ

noviny, časopisy, reklamní
letáky, kartony, sešity,
papírové obaly, krabice
roztrhané na menší kusy,
balicí papír, lepenka,
kancelářský papír, sešity,
obálky

do kontejneru nepatří
mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír, uhlový a
voskovaný papír, použité
plenky

sešlápnuté PET lahve,
plastové nádoby a lahve,
plastové kelímky, sáčky a
fólie, čisté plastové obaly od
mléka, jogurtů a ostatních
mléčných výrobků, plastové
tašky, prázdné plastové obaly
od šamponů, kosmetiky a
čistících prostředků

do kontejneru nepatří
bakelit, guma, PVC,
linoleum, pneumatiky,
novodurové trubky,
plastové obaly od
chemikálií olejů a barev

bílé nebo barevné sklo,
vymyté skleněné láhve,
zavařovací sklenice, tabulové
sklo

do kontejneru nepatří
keramika, porcelán,
autosklo, drátěné sklo a
zrcadla

vypláchnuté krabice od džusů,
mléka apod.

do kontejneru nebo
stojanu nepatří nápojové
kartony se zbytky potravin
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