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Oprava budovy staré hasičské zbrojnice začala!
V pondělí 22. dubna 2013 zahájili pracovníci stavební společnosti Fr. Vlk I. etapu opravy staré hasičské
zbrojnice.
Veřejná sbírka pro účely rekonstrukce staré hasičské zbrojnice byla dnem 19. 4. 2013 ukončena.
Děkujeme těm, kteří přispěli!
Prosíme občany, aby i nadále zvažovali svůj příspěvek. Průběžně budeme vyzývat k různé pomoci.
Okrašlovací spolek obce Jíloviště

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce Jíloviště na zasedání č. 24/2013 dne 28. 9. 2013 schválilo rozpočet obce na rok 2013.
V úvodu Vám pro lepší přehlednost předkládám v souhrnu odsouhlasené výdaje obce v roce 2013 a
výdaj nutný v roce 2014.

Tyto výdaje jsou pak zakomponovány do schváleného rozpočtu na rok 2013 a k němu mám následující
poznámky:
Rekonstrukce uličního prostoru Pražská: Finanční výdaje na tuto rekonstrukci byly již uvedeny ve Zvonici
č. 1/2013, ale zopakuji je. Celkové finanční náklady i s dotací jsou ve výši 10 347 tis. Kč. Z toho jsou
finanční náklady obce 4 205 tis. Kč a dotace 6 142 tis. Kč. Chtěl bych připomenout, že zastupitelstvo obce
usiluje o tuto rekonstrukci již od roku 2009 a šetřilo na ni finanční prostředky. Bohužel, až letos byl na
opravu obecních, místních komunikací vyhlášen dotační titul. Protože je pravděpodobné, že tento
dotační titul v následujících letech již nebude vyhlášen, má obec asi poslední možnost, jak ji v tomto
rozsahu realizovat. Také zopakuji, co se díky této rekonstrukci vybuduje.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

veřejné osvětlení,
přeložka plynu,
komunikace a zpevněné plochy,
sadové úpravy,
přechodné značení DIO,
prodloužení dešťové kanalizace.

Vyřeší se tedy odtok dešťové vody z ulice Pražská, dojde ke zklidnění dopravy na této komunikaci, stání
autobusů veřejné dopravy, vybudují se finální chodníky atd.
Důležité je, že náš projekt splnil první krok k získání dotace. Splnil totiž požadovaná kriteria přijatelnosti a
formálních náležitostí a postupuje do dalšího procesu administrace, kterým je hodnocení.
Točna autobusů: Na točnu autobusů se počítá s finanční částkou 390 tis. Kč. Jde o nejlevnější a
nejvýhodnější variantu. Díky ní se vyřeší to, že autobusy veřejné dopravy nebudou stát ve středu obce,
zřídí se autobusové zastávky u mostu na Všenory a také se zachová jízdní řád v současné podobě.
Stará hasičská zbrojnice: Dne 16. 4. došlo k předání staveniště na rekonstrukci staré hasičské zbrojnice –
1. etapa a 22. 4. se začne s tolik očekávanou rekonstrukcí. V této 1. etapě odborná stavební firma
František Vlk podbetonuje obvodové zdi budovy staré hasičské zbrojnice, vybuduje opěrné zdi, oplocení,
dešťovou kanalizaci atd. ve výši finančních nákladů 174,48 tis. Kč. Ve druhé etapě se pak zrekonstruuje
stávající střecha, opraví se plášť a interiér objektu. Tyto práce se zčásti budou dělat svépomocí.
Přivaděč vody z Baní: Od roku 2009 probíhala jednání obcí Mníšeckého regionu, tedy města Mníšku pod
Brdy, obcí Čísovice, Nová Ves pod Pleší, Zahořany, Řitka, Černolice, Líšnice, Všenory a Jíloviště. Po velmi
bouřlivých jednáních nakonec všechny tyto obce podepsaly v roce 2010 „Smlouvu o vytvoření
dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy“. Stalo se tak jen díky kompromisu všech zúčastněných
obcí, které si uvědomily, že tento projekt musí být realizován z důvodu budoucího bezproblémového
zásobování těchto obcí pitnou vodou i pro další generace. Pro Vás, občany naší obce, jsou důležité tyto
informace:
 V prvém roce odběru vody z přivaděče vody z Baní je počítáno v naší obci se 610 EO
(ekvivalentními obyvateli), ve třetím i pátém roce odběru potom se 700 EO. Se zprovozněním
přivaděče vody z Baní se počítá v roce 2016,
 Množství odběru vody v prvém roce odběru je stanoveno pro naši obec ve výši
28 060 m³/rok. Pro srovnání v roce 2011 byl skutečný odběr vody v naší obci 33 700 m³/rok.
Předpokládaný odběr vody ve třetím roce po zprovoznění přivaděče je stanoven na odběr
vody ve výši 32 200 m³/rok,
 obec bude vodu z přivaděče vody z Baní odebírat na Cukráku cca 100 m od stávajícího
vodojemu. Cena vody předané v tomto místě je kalkulována v prvém roce po zprovoznění
přivaděče na 28,61 Kč/m³, ve druhém roce 28,86 Kč/m³ a ve třetím roce 26,013/m³ včetně
15 % DPH. Pro srovnání uvádím, že v roce 2013 je cena vody v naší obci 43,36 Kč/m³ včetně
15 % DPH.
Nový územní plán obce Jíloviště: Dne 30. ledna tohoto roku proběhlo na Městském úřadě v Černošicích
na Odboru územního plánování závěrečné jednání mezi zadavatelem „Nového územního plánu obce
Jíloviště“ - obcí Jíloviště, pořizovatelem - Odborem územního plánování v Černošicích a jeho
projektantem, společností ARCHIS, nad požadavky na úpravu územního plánu Jíloviště. Teď již je jen na
projektantovi, aby urychleně připravil „Návrh územního plánu Jíloviště“ k projednání s dotčenými
státními orgány a sousedními obcemi. Termín tohoto projednání není zatím znám.
Pro úplnost Vám ještě předkládám schválený rozpočet obce na rok 2013, který vypadá takto:
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Rozpočtový výhled obce na roky 2014 – 2017
Doporučuji seznámit se s "Rozpočtovým výhledem obce Jíloviště s analýzou financí obce na roky 2014 2017", který vypracoval pan Ing. Luděk Tesař. Můžete si jej přečíst nebo stáhnout na našich webových
stránkách www.jiloviste.cz nebo jej případným zájemcům mohu zapůjčit. V něm se můžete dozvědět,
jak obec v uplynulých letech hospodařila a hlavně jaký je finanční výhled obce na roky 2014 – 2017.
Jeho obsahem je:









analýza financí obce,
uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení financí obce,
SWOT analýza financí,
posouzení finančního zdraví obce,
stanovení finančních možností obce,
doporučený strop bezpečné zadluženosti,
návrh pravidel pro sestavení rozpočtů obce,
doporučení.

Na základě těchto informací si sami můžete udělat představu, jak zodpovědně zastupitelstvo obce
přistupovalo k financím obce.
Karel Dostálek

Školka, škola
Potvrzuje se, že děti z naší obce nejsou a nebudou přijímány do školek na Zbraslavi, ale ani do školek
v obcích v nejbližším okolí. Jak tuto situaci řešit již nabízela část zastupitelstva obce ve své VIZI 2012.
Tedy koupí a rekonstrukcí bývalé Pizzerie U Hastrmana. Díky ní by tak vznikla tolik potřebná školka,
přestěhoval by se do ní OÚ, knihovna, pošta a také by se zachoval potřebný společenský sál. V současné
době zastupitelstvo obce hledá možnosti, jak tento záměr realizovat, a protože jeho rozhodování je
teprve na začátku, nemohu Vám poskytnout žádné informace. O všech krocích zastupitelstva obce v této
záležitosti Vás ve Zvonici budeme informovat.
Níže uvedený „Strom života“ Vás pak informuje o věkovém rozdělení obyvatel naší obce ke dni
10. 4. 2013
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Karel Dostálek

Černá skládka
Dne 22. 3. vznikla černá skládka v lokalitě na Michově. Bylo z ní odvezeno 241 pneumatik. Posuďte sami,
jak se někteří „obyvatelé“ chovají ke krásné přírodě kolem nás.

Karel Dostálek
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Z RADNICE
OZNÁMENÍ
Společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. nabízí od 1. 2. 2013 svým zákazníkům doručování faktur za vodné
a stočné v elektronické podobě. Faktury jsou zákazníkům zasílány ve formátu pdf na e-mailovou adresu, kterou
uvedou při uzavírání smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Tento způsob zasílání faktur umožní
zkrácení doby od vystavení faktury k jejímu doručení zákazníkovi.
Faktury v elektronické podobě lze velmi snadno archivovat a mít tak vždy po ruce údaje o spotřebě vody v
domácnosti. Dalším podstatným přínosem tohoto způsobu doručování faktur je jeho kladný vliv na životní
prostředí šetřením spotřeby papíru.
V případě vašeho zájmu o tuto novou službu volejte bezplatnou linku 800 100 663 fakturační oddělení 311 747
124 nebo pište na e-mailovou adresu zc.beroun@vakberoun.cz.
Fatková

Upozornění pro dopravce, provozující nákladní a osobní dopravu
tzv. velkými vozidly
Dne 1. 6. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
Podnikatelé, kteří provozují koncesovanou živnost Silniční motorová doprava tzv. velkými vozidly (= nákladní
vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí, nebo osobní vozidla pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) a hodlají v provozování živnosti
pokračovat, jsou povinni nejpozději do 1. 6. 2013 požádat o změnu předmětu podnikání a doložit doklady podle
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění účinném od 1. 6. 2012.
Nejpozději do 1. 6. 2013 požádejte u živnostenského úřadu o změnu předmětu podnikání (podání žádosti je
osvobozeno od správního poplatku).
Nebude-li žádost podána do 1. 6. 2013, živnostenský úřad změní rozhodnutí o udělení koncese a omezí rozsah
předmětu podnikání na dopravu pouze malými vozidly o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny nebo
určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
Povinnost se týká i podnikatelů, kteří mají provozování živnosti přerušeno.
Více informací Vám poskytne Oddělení registrací Živnostenského úřadu Černošice, Podskalská 19, Praha 2.

www.mestocernosice.cz
zivnostensky@mestocernosice.cz
tel. 221 982 424
Fatková

ROPID informuje: Změny na lince č. 318
S trvalou platností došlo od 3. 3. 2013 k zavedení, resp. prodloužení spoje linky PID 318 s odjezdem ze
zastávky "Praha, Smíchovské nádraží" ve 20:19, který bude z Jíloviště nově pokračovat přes Klínec do
obce Líšnice.
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Brdský cyklobus opět vyjíždí.
Už devátou sezónu vyjíždí na svoji trasu cyklobus – tradiční pomocník cyklistů, kteří rádi vyrážejí do brdských lesů
a okolí. Zvláštní linka se speciálně upraveným autobusem jezdí v trase Dobřichovice, nádraží – Mníšek pod Brdy,
nám. – Kytín, náves a pomáhá vyvézt cyklisty od vlaku v údolí Berounky do brdských vrchů.
Linka bude v provozu až do 6. října 2013. V loňské sezóně přepravil cyklobus celkem 2100 cestujících a 1150
jízdních kol. Na lince cyklobusu platí Tarif PID a cena přepravy jízdního kola je 16 Kč bez ohledu na vzdálenost a
také bez ohledu na předchozí použití nebo nepoužití vlaku.
Další kloubový nízkopodlažní autobus na Mníšecku
Dopravce Martin Uher zařadil do provozu na linkách Pražské integrované dopravy pod evidenčním číslem 1102 již
šestý kloubový nízkopodlažní autobus Solaris Urbino 18.
Nový autobus je vybaven trojicí dveří, výklopnou plošinou pro vozíčkáře a pohodlnými sedačkami s měkkými
sedáky. Předností jsou také velké větrací otvory v oknech pro příjemnější cestování zvlášť v letních měsících.
Nový autobus bude provozován převážně na linkách 317 a 321 do Mníšku pod Brdy a Dobříše, ale zavítá také na
linku 318 do Jíloviště.

Fatková

Informace pro poplatníky daně z nemovitosti
Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitosti v České republice 14 finančních úřadů se sídlem
v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze.
Daň z nemovitosti je sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území příslušného
kraje.
Má-li poplatník daně z nemovitosti více nemovitostí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti
dvou nebo více finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho nebo
více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny finanční úřady.
V jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesílány
tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2013.
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu.
Čísla účtů finančních úřadů vzniklých od 1. 1. 2013 se liší od čísel účtů původních finančních úřadů,
existujících v r. 2012. Tuto skutečnost musí poplatník zohlednit, platí-li daň bezhotovostně, např. trvalým
příkazem.
Na alonži složenky jsou uvedeny tyto důležité údaje:
 celková výše daně z nemovitosti na rok 2013
 výše a termíny splatnosti splátek
 spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani
z nemovitosti, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
Adresa PO Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení
nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence finančním úřadům.
Z důvodu probíhajících organizačních změn Finanční správy ČR není na alonži složenky uveden stav
daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek.
Splatnost daně z nemovitosti:
 u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to
nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období
 u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do
30. listopadu zdaňovacího období
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitosti částku 5 000,- Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do
31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň zaplatit najednou i při vyšší částce.
Karel Dostálek
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SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
proběhne ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov

v neděli 12. 5. 2013 od 15:00 do 16:30 hodin v hasičské zbrojnici v Jílovišti.
Co můžete přinést :









Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Látky (minimálně 1m², prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře

Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem!

Fatková

ZE ZASTUPITELSTVA
Ze zápisu zasedání zastupitelstva obec Jíloviště č. 24/2013 a č. 25/2013
ZO projednalo a schválilo:
 závazné ukazatele rozpočtu obce Jíloviště na rok 2013 dle „Návrhu rozpočtu na rok 2013.“
 kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 100.000,- Kč.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
 smlouvu „Obnova staré hasičské zbrojnice obce Jíloviště“ se stavební společností F. Vlk.
Stavební práce na opravě budovy staré hasičské zbrojnice budou zahájeny 15. dubna 2013. Podle
Smlouvy se zhotovitelem je termín dokončení I. etapy prací do 20. května 2013.
 „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ mezi Telefónicou Czech Republic, a. s., a obcí Jíloviště.
Věcná břemena jsou vymezena v geometrickém plánu č. 761-659/2012 ze dne 30. 12. 2012
(uložení tel. vedení v ul. Na Plazích a Lesní).
 rozdělení pozemku parc. č. 27/1, st 36/1, podle přiloženého situačního plánku. Rozdělením
vznikne přístupová cesta k č. p. 191.
ZO souhlasilo:
 S velikostí stavebních pozemků parc. č. 314/2, 314/5, 314/6 a 314/1 ( v lokalitě Na Močidlech, ve
spodní části ulice Lesní) větší než 1 000 m² tak, jak je uvedeno v novém Návrhu územního plánu
Jíloviště.
ZO rozhodlo:
 na základě nesouhlasu pana Teličky s uvedením jeho jména v souvislosti s poškozením
komunikace Na Plazích stavebními stroji a skutečnosti, že nebyl jediným stavebníkem
používajícím tuto ulici při poslední výstavbě v lokalitě na Močidlech, bude ze zápisu zasedání ZO
č. 22/2012 vypuštěna poslední část věty ve znění: „kterou byl RD pana Teličky“.
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Informace:
 z důvodu nejnižší ceny na realizaci byly zahájeny přípravy projektové dokumentace na obraciště
autobusů MHD na křižovatce Trnová.
 25. 2. 2013 obdržela obec „Oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí“
z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP Střední Čechy). Projekt obce na
Rekonstrukci uličního prostoru Pražská splnil požadovaná kritéria a postoupil do dalšího kola
procesu administrace, kterým je hodnocení. Výsledek bude pravděpodobně zveřejněn v květnu.
 z jednání Rady svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy, která se uskutečnila 26. 2. 2013:
o dotace na přivaděč pitné vody z Baní (Želivka) byla přidělena ve výši 125 mil. korun,
o 67 mil. bude rozděleno mezi zúčastněné obce (Jíloviště 2 mil. korun),
o do konce roku bude ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel.
Dotazy občanů:
 Ing. I. Doubková upozornila, že budova staré hasičské zbrojnice není zanesena v katastru
nemovitostí. Mohlo by to způsobit problémy v případě pojistných plnění při opravách apod.
Zapsání na katastru zajistí starosta obce Ing. K. Dostálek.
 pan P. Rögner upozornil na nefunkčnost webových stránek obce.
Nápravu zajistí Ing. J. Vorel.
Fatková

Potřebujeme v Jílovišti školku?
Na různých setkáních, zasedání ZO i rozhovorech s občany jsme zjistili, že odpověď na úvodní otázku
není jednoznačná.
Někteří rodiče již potřebu umístění do předškolního zařízení nemají, pro jiné je využití tohoto zařízení
nutností. O tom se přesvědčujeme na obci každým rokem v období zápisů do státních mateřských škol.
Obcím je také uloženo zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky. V současnosti je toto pro obec velmi problematické. Proto se zastupitelé již
delší dobu zabývají možností, jak tuto povinnost naplnit.
Podstatné je získání prostor, které není s finančními prostředky obce jednoduché. Jaký by byl režim
předškolního zařízení, také není rozhodnuto. Z dosavadních zjištění, podle stavu obyvatel v Jílovišti,
bychom mohli obsadit předškolní zařízení s kapacitou jedné třídy, to je minimálně 13 dětí a maximálně
24 dětí.
Státní školka zatíží rozpočet obce, u soukromé školky je předpoklad získání zřizovatele a rozhodující by
byla i výše školného. V případě dětské skupiny fungují zatím jen zkušební provozy. O jasném zákonném
ukotvení této alternativy péče o děti, které navrhlo Ministerstvo práce a sociálních věcí, rozhoduje
v současné době vláda, sněmovna, senát a prezident. Dětské skupiny nemají sloužit jako soukromé
mateřské školy s mírnějšími pravidly. Podmínkou totiž je, že zařízení musí být provozováno nekomerčně
a ne za účelem generování zisku.
Pro doplnění průzkumu zájmu o zařízení pro děti předškolního věku (3-6 let) v Jílovišti, prosíme o
vyplnění následujícího stručného dotazníku.
Fatková
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Dotazník na průzkum zájmu o předškolní zařízení pro děti
v Jílovišti
Mám zájem o umístění dítěte do předškolního zařízení:

ANO

NE

Upřednostňuji předškolní zařízení:

soukromé

dětskou skupinu

státní

Věk dítěte: ________
Poznámka:

------zde odstřihněte a odevzdejte do schránky na OÚ nebo vyplňte na internetových stránkách obce-----do 31. 5. 2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CO SE DĚJE V OBCI
Změny na poště v Jílovišti
K 31. lednu 2013 ukončila pracovní poměr vedoucí naší pošty, paní Jaroslava Kuncová. Děkujeme jí za
dlouholeté služby pro naše občany a přejeme jí hodně zdraví a spokojenosti v dalším zaměstnání.
Na její místo nastoupila od 1. 3. 2013 paní Lenka Hrbková.
Zaměstnancem České pošty je 6 let. Dosud pracovala na poště v Korkyni a Velké Lečici, odkud k nám na
Jíloviště každý den dojíždí. Tyto dva malé poštovní úřady (bez doručovatelky) Česká pošta, a.s., dočasně
zrušila. Doufáme, že se paní Lence Hrbkové bude u nás na Jílovišti líbit a přejeme jí klidné pracovní dny.
Sběr víček od PET lahví končí 30. dubna 2013. Děkujeme všem za pomoc.
Fatková

Ze zasedání SOMR v Bojanovicích dne 16. 4. 2013
Z úvodního slova starostky Bojanovic paní Heleny Dufkové jsme se dozvěděli, že obec Bojanovice má tři
části – Bojanovice, Malá Lečice a Senešnice. Někde mají problémy s pitnou vodou, jinde připravují
vybudování kanalizace. Problémem je nedostatek finančních prostředků a absence dotačních výzev na
potřebné akce.
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Policie ČR z Mníšku pod Brdy
se zúčastnila jednání z podnětu starosty obce Klínec. Prudce u nich totiž stoupla kriminalita týkající se
vloupání do rodinných domů a chat s následnými krádežemi. Stejný poznatek mají i v sousední Líšnici.
Příslušníci policie vyzvali přítomné k součinnosti při řešení a hlavně předcházení těmto trestným činům.
Zabývají se každým upozorněním na podezřelé osoby nebo jejich chování.
Kontakt, který můžeme využít: Policie ČR Mníšek pod Brdy, nám. F. X. Svobody 27.
Tel : 974 882 720, mobil: 737 736 581
Centrální aukce na el. energii a plyn
pro OÚ, školy a školky a ostatní budovy a zařízení ve správě obce je v jednání a přípravách.
Současně se projednává i možnost tohoto způsobu pro získání výhodnějších cen pro maloodběratele občany.
Přemnožení divokých prasat v regionu
řešili zástupci z Mníšku pod Brdy a SOMR (starosta P. Digrin a M. Navrátil) na Ministerstvu zemědělství.
Bylo jim doporučeno, aby situace byla projednána s mysliveckými sdruženími Mníšecka. Na podporu
přijetí účinných opatření je v současné době možno na OÚ v Jílovišti nebo na našich webových stránkách
podepsat petici: STOP divokým prasatům v Brdech.
Výskyt bolševníku velkolepého
řeší vlastník pozemku, kde se rostlina vyskytuje. V mnoha zemích severní polokoule, včetně České
republiky, je veden jako nebezpečný invazní druh, který je schopen ničit původní ekosystémy.
Doporučený postřik ROUNDUP.
Fatková

Bajkerky a bajkeři, cukroušky a cukroušové,
neválejte se na Svátek práce doma a přijďte na náš závod !
Je tady I. ročník MTB závodu pro širokou cyklistickou veřejnost:

Cukroušův Mazec 2013
Start i cíl závodu: Praha - Zbraslav Termín 1. 5. 2013
Trasa závodu je vedena v okolí vysílače Cukrák, do překrásného prostředí
lesů mezi Zbraslaví, Jílovištěm a Lipenci a obsahuje všechny druhy terénu –
lesní i polní cesty, louky a minimálně asfaltu.

Závod se bude konat pod záštitou starosty Městské části Praha 5-Zbraslav, pana Ing. Aleše Háněla, MBA,
za podpory starostů obce Jíloviště a Městské části Praha 5 - Lipence a bude pořádán jako součást závodů
Unie amatérských cyklistů (UAC).
Generálním partnerem závodu je společnost TREK.
Na účast a podporu se těší a.s. KT Tryskomyš. Přijďte povzbudit naše závodníky!
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AUTO-MOTO, ANTIK & SBĚRATELSKÁ BURZA –
LETIŠTĚ TCHOŘOVICE U BLATNÉ
Všeobecná burza pořádaná na letišti Tchořovice u Blatné.
Zpevněná plocha o rozloze 30.000m se nachází cca 85km jižně od Prahy.
Termíny v roce 2013: 30. 3. , 25. 5. , 29. 6. , 31. 8. , 28. 9. a 26. 10.
Přijďte prodat, co vám doma přebývá, nebo koupit, co ještě nemáte.
Zváni jsou též numismatici, filatelisté, sběratelé odznaků, pohlednic a jiní...
Prodejci mohou přijet již v pátek!
Občerstvení a toalety zajištěny.
Srdečně zvou pořadatelé!
Více na:
www.burzatchorovice.cz
602 132 238
burzatchorovice@centrum.cz

Orientační běžci zahajují sezónu na Brdech
Tisková zpráva

Pozvánka na oblastní mistrovství v orientačním běhu na klasické trati do Lesního divadla v Řevnicích
Praha - Řevnice, 10. 4. 2013 - Neděle 19. 5. 2013 bude v Řevnicích patřit orientačnímu běhu pro
všechny. Organizátoři z USK Praha zvou při této příležitosti také neregistrované sportovce na veřejný
závod v orientačním běhu. Během neděle se účastníci v různých kategoriích utkají v závodě na klasické
trati.
Centrum závodu je situováno do areálu Lesního divadla v Řevnicích. Pořadatelé očekávají účast okolo
500 závodníků převážně z Prahy a Středočeského kraje. Závod na klasické trati začne v 11:00 hod
intervalovým startem.
Tratě povedou po svazích brdského hřebene, závodníci se budou potýkat s různorodým terénem:
s kopcovitými pasážemi s kamenitou podložkou, s velmi jemně členitými terénními tvary a s množstvím
rýh. Použity budou celkem 2 mapy s měřítkem 1:10 000 a 1:15 000, které nesou názvy podle místních
lokalit - Pišťák a Babka. Stavitelem tratí je Petr Bořánek.
Hledání oranžovo-bílých lampionů podle mapy je sport, který získává stále větší oblibu. Proto jsou kromě
tratí pro registrované závodníky v nabídce tratí pro různé věkové kategorie zařazeny také speciální
kategorie pro příchozí veřejnost. Pro začátečníky budou postaveny speciální jednodušší tratě P3 s délkou
3 km, pro zkušenější to budou T3 (3 km) nebo T7 (7 km). V poslední době roste zájem o start v
rodinné kategorii pro rodiče s malými dětmi (HDR). V této kategorii jeden z rodičů svoji ratolest na trati
doprovází a společně si sport v přírodě náležitě užijí. Závodníci kategorie HDR, DH 10L, náboru a tréninku
mohou startovat kdykoliv v době otevření startu přes startovací krabičku.
Prezentace náborových závodů pro veřejnost bude probíhat v areálu Lesního divadla v Řevnicích od 9:15
do 10:15 hod. Je možné se také přihlásit dopředu na emailové adrese hora(zavináč)fsv.cvut.cz, nebo
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v omezeném množství na místě. Parkování bude označeno, je potřeba dbát pokynů pořadatelů. Více
informací najdete na www.uskob.cz/pp13.
Za pořadatele USK Praha, oddíl orientačního běhu: Petr Bořánek, Tel. 603 454 853
Fatková

Dětský karneval v Restauraci Pod Lesem
V neděli 3. 3. se v „cukrárně“ Restaurace Pod Lesem konal dětský karneval. O program se postarali tři
profesionální animátoři a plyšový maskot. Děti si zatancovaly, soutěžily o ceny, dostaly malé občerstvení.
Soudě podle jejich spokojených úsměvů se akce vydařila. Maminkám patří pochvala za nápadité masky –
bílá paní, montér, rytíř, zajíček, kočička, víla, princezny a další masky dětem velice slušely.
Klubíčko Okrašlovacího spolku Jíloviště děkuje OÚ Jíloviště za finanční příspěvek na tuto akci.
Za Klubíčko napsala Stefanová
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v neděli 26. května 2013 od 14:00 hodin
vás srdečně zveme na sportovně zábavné odpoledne
na fotbalovém hřišti v Jílovišti.
Čeká vás plnění sportovních i zábavných úkolů, ukázky hasičské techniky, odměny, občerstvení.

Těšíme se na vás - sportovci TJ Jíloviště.
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Dopravní obslužnost Jíloviště
v dlouhodobém výhledu
Současný stav
Před nedávnem jsme měli možnost seznámit se, ba
dokonce navrhnout způsob dopravní obslužnosti naší
obce. Na veřejném jednání byli kromě obecního
zastupitelstva přítomni i zástupce ROPIDu pan
Martin Uher spolu s dispečerem své firmy, která
provozuje autobusovou dopravu v naší obci. Jednání
bylo až bouřlivé, jelikož šlo o peníze obce, tedy nás
všech. Cílem bylo určit optimální lokalitu pro
umístění otočky autobusů linky 318 – dosavadní stání u hotelu Hubertus udajně porušuje zeď, kterou je
pozemek obehnán a v podstatě provizorní otáčení u hřiště se stalo neúnosným kvůli nevyhovujícímu
povrchu plochy, zvláště po jarním tání. Kompromisní řešení se našlo v podobě plánu upravit plochu u
odbočky na Trnovou a zřízení osvětlení v tomto místě. Rozpočet této akce bude činit odhadem 300 tisíc
Kč. tedy asi 500 Kč na každého obyvatele obce, včetně starců a nemluvňat. Další zajímavou informací
byla výše ročního příspěvku na linku 318 – 79 tisíc Kč, tedy asi 240 korun denně, což při přepočtu na
obyvatele činí asi 40 haléřů.
Z dlouhodobého hlediska se ukazuje potřeba řešit dopravní obslužnost Jíloviště, potažmo Mníšeckého
regionu a Povltaví zásadním způsobem. Pokud nemá nastat naprostý kolaps silniční dopravy, je nutné
volit dopravu alternativní, kapacitní, ekologickou a rychlou. Tyto požadavky dnes splňuje pouze doprava
železniční provozovaná elektrickými jednotkami.
Studie železničního spojení
Pro časopis Zvonice se nám podařilo získat dosud nezveřejněnou studii nového železničního spojení
našeho regionu s hlavním městem. Tento projekt navazuje na plánovaný terminál příměstských linek
v Mokropsích, který bude propojen s dosavadní zastávkou Černošice-Mokropsy rozšířenou o obratové
koleje pro příměstské vlaky z Prahy, z nichž pouze část bude pokračovat dále do Berouna. Jelikož není
možné svést do mokropeského terminálu autobusové linky z mníšecka, byla vypracována studie
železniční trati spojující Mokropsy, Jíloviště, Trnovou a Měchenice. S ohledem na tvar terénu je trasa
z větší části navržena jako podzemní.
Jednokolejná trať bude vybudována ve dvou
etapách. První etapa má celkovou délku 2 400
m, z čehož je 150 m v zářezu, 480 m na náspu,
170 m na mostě a 1800 m v tunelu. Nová trať se
od původní trati 171 Praha – Beroun odděluje
těsně před mostem přes Berounku, kde je
vložena jednoduchá kolejová spojka a výhybka
s rychlostí 80 km/h do odbočky. Trať přechází
Berounku již po samostatném železobetonovém
mostě a levým obloukem o poloměru 700 m
míří do tunelu. Následuje přímá délka 1100 m,
na jejímž konci se nachází zastávka Jíloviště
s nástupištěm o délce 200 m.
Druhá etapa navazuje pravým obloukem o
poloměru 700 m, následuje přímá délka 900 m,
na jejímž konci se nachází zastávka Trnová, opět s nástupištěm 200 m. Trať pokračuje levým obloukem,
ZVONICE - Zpravodaj obce Jíloviště - duben 2013

Stránka 16

přímou a pravým obloukem, který ji dovede k výjezdu z tunelu v žst. Měchenice. Celkem dosahuje druhá
etapa délky 3780 m, z toho 3660 m v tunelu. V Měchenicích a Trnové budou vybudovány autobusové
terminály pro linky z Povltaví a Posázaví, resp. z Mníšecka. V Trnové je již s terminálem počítáno, jeho
základem bude již vybudovaný velkolepý kruhový objezd nad budoucí železniční zastávkou. Celá trasa je
navržena pro maximální rychlost 100 km/h, elektrifikovaná stejnosměrnou soustavou 3 kV. Jízdní doba
v úseku Měchenice – Černošice–Mokropsy bude 8 minut, resp. 5 minut u projíždějících vlaků. To umožní
provoz vlaků v intervalu 20 minut. Zastávka Jíloviště bude vyražena s rezervou pro objízdnou kolej pro
případ, že by v budoucnu bylo požadováno zkrácení intervalu na 10 minut. Celkové náklady dosáhnou
cca 4,5 mld. Kč, předpokládá se, že část nákladů bude hrazena z fondů EU, zbytek ze státního rozpočtu a
z rozpočtů obcí.

Přínos nového spojení pro naši obec
Jak se tato stavba dotkne naší obce? Jelikož bude trať asi 150 m pod úrovní terénu, měli by obyvatelé
být stavbou i provozem obtěžováni minimálně. Vstup do stanice bude zajišťovat vertikální rychlovýtah
s kapacitou 30 osob. Vstup do výtahu bude buď v budově obecního úřadu, anebo v nákupním centru,
které vznikne rozšířením současného obchodu. Pro obyvatele Hájenska bude sloužit šikmý tunel se
dvěma eskalátory s vestibulem v Baxově ulici. Původní studie počítala s dalším eskalátorovým tunelem
s vyústěním na Močidlech, avšak po znemožnění dalšího rozvoje obce v této oblasti se ukazuje, že
vzhledem k očekávaným přepravním proudům by byla výstavba tohoto výstupu nerentabilní.
V období mezi dokončením první a druhé etapy musí naše obec počítat se zvýšeným provozem autobusů
příměstských linek na obecních komunikacích, přestože stále část linek bude zajíždět až do hlavního
města. V současné době jsou prověřovány dvě varianty umístění dočasného terminálu – v ulici Pražské
naproti obchodu, autobusy by vyjížděly Příjezdní ulicí na Strakonickou, což by předpokládalo úpravu
dopravního režimu, anebo u hotelu Cinema Palace.
Nová trať přinese Jílovišti spojení s hlavním městem odpovídající významu obce. Doba jízdy na
Smíchovské nádraží sice zůstane prakticky stejná, avšak nebude závislá na dopravní situaci na
Strakonické mezi Lahovicemi a Barrandovským mostem, kde už dnes dochází ve špičkách i
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k dvacetiminutovému zdržení. Dětem z Jíloviště umožní využívat škol a školek v Mokropsích a
v Radotíně, kde je navíc gymnázium. Dále zpřístupní odborné ambulance v Radotíně a školská zařízení ve
Velké Chuchli. Naopak v samotném Jílovišti dojde k pozvednutí turistického ruchu, což se jistě projeví i
na naplnění obecní pokladny. Lze jen doufat, že se nového spojení dočkají alespoň naše pravnoučata.
Petr Sporer, s použitím podkladů JPP
Titulky k fotkám:
 Zbraslav 2013 - zanedlouho možná pravidelný obrázek ranní špičky i na Jílovišti
 Studie trasy nového spojení
 Vizualizace stanice Jíloviště – vlevo již neuvažovaný eskalátorový tunel k Močidlům

HASIČI
Pololetní prázdniny mladých hasičů v Bedřichově: 9. 2. – 16. 2. 2013
Všichni jsme se již smířili se skutečností, že se letos do Jizerských hor nepodíváme. Chaty Ahoj i Růžovka
byly v termínu, kdy vždy jezdíme (prázdniny Prahy 1 – 5) obsazené. Poslední pokus s oslovením zástupců
TJ Lokomotiva Liberec a poptávkou na chatu v jejich správcovství v Bedřichově byl však úspěšný, právě
jim odřekla skupina skautů rezervaci.
Problém byl s počtem lůžek, chata je totiž menší, a tak se vydala v pátek, před Jizerskou padesátkou,
„malá delegace“ Vlasta Pospíšilová, Karel Špaček, Tomáš Trkovský a já na průzkum, jak chatu
„nafouknout“. Zjistili jsme, že víc jak 26 lidí do pokojů neumístíme. Jen nerada odmítala Vlasta zájemce o
pobyt.
V sobotu v 10:00 hodin jsme zcela naplnili autobus pana Uhra batohy, lyžemi, „kuchyní“ a pytli
se dřevem, které nám daroval pan Ing. F. Tobolka. Moc mu za to děkujeme. U přímotopů, kterými je
chata vybavena, by mokré oblečení neuschlo. Krbová kamna na dřevo v klubovně téměř nevyhasla.
Později nám řekla paní správcová, jak se vylekala, když se otevřely dveře autobusu a uviděla náš náklad.
Rychle raději chatu předala a opustila. Nevěřila, že se tam se vším vejdeme.
Po počátečních rozpacích s úplně jiným prostředím i okolím chaty a procházce na Královku i kolem
„naší“ Ahojky v Hraběticích, začaly být děti rády, že jsme na „HORO“ (pozn. Horolezecké) chatě v
Bedřichově.
Na sjezdovky jsme se dívali z okna klubovny, do „bílé stopy“ mohli běžkaři vjet hned za chatou, každý
den ráno byly čerstvé rohlíčky z nedalekého obchodu. Tradiční zábavu si všichni udělali při různých
večerech. Např. sportovním, výtvarném, kulturním, Valentýnském apod.
Ani v kuchyni jsme se s „bejbinou“ Součkovou nenudily a snažily jsme se uvařit tak, aby všem chutnalo.
I počasí nám přálo. Neděle po příjezdu byla dokonce slunečná. Přívaly sněhu spadly na hory až po našem
odjezdu.
Děkujeme Vlastě za zorganizování a „dospělákům“ – Karlovi Špačkovi alias Špáčovi, Tomášovi, Martě,
Zdeňkovi, Karlovi s Hankou, Pepovi i Denise za nenahraditelnou pomoc. Bez nich by to nešlo!
Největší odměnou, pro nás všechny, kteří se kolem hor „motají“, jsou přání dětí jet zase za rok znovu !
Tak uvidíme.
Fatková

Blahopřání
Koncem března oslavila své životní jubileum dlouholetá členka našeho sboru,
paní A l ž b ě t a M a r k o v á.
Do dalších let hlavně hodně zdraví a spokojenosti přejí hasiči Jíloviště.

ZVONICE - Zpravodaj obce Jíloviště - duben 2013

Stránka 18

NÁZORY NAŠICH OBČANŮ
Vážení spoluobčané Jíloviště,
dovolte abychom se s vámi podělili o náš názor na stav v obci po podzimním referendu a výhled do
konce volebního období zastupitelstva obce.
Jak známo, přes 70 % občanů Jíloviště se vyslovilo proti výstavbě Na Močidlech a zřejmě jsme očekávali
co bude dál, zda zastupitelstvo v čele s panem starostou budou na evidentní vyslovení nedůvěry občanů
nějak reagovat, zda přijde nějaká sebereflexe, uznání chyby, omluva. Kromě rezignace pana Nekoly na
post zastupitele, jsme se však dočkali jen konstatování pana starosty – nic se nestalo, nic to „nestálo“,
jedeme dál.
Za nás musíme říci, že jsme tímto postojem zastupitelů, kteří prosazovali výstavbu Na Močidlech,
zklamáni. Nejen že nepřišla omluva, ale můžeme sledovat pokračující snahu pana starosty o realizaci
jeho dalších „vizí“, jež hodlá ovšem realizovat za obecní prostředky které, jak se nyní ukazuje, zase
nejsou tak malé a obec není tak chudá, jak nám pan starosta na podzim líčil. Obec disponuje prostředky
ve výši cca 12 mil. Kč a to jsme přesvědčeni, že by občané vědět měli. Rovněž nechápeme, proč o těchto
prostředcích obce pan starosta nemluvil na podzim 2012, kdy do České televize v Reportérech se
vyjádřil, že obec nemá peníze a tedy musí stavět Na Močidlech s paní Blatnou?
Rostou proto obavy z toho, že pan starosta hodlá většinu těchto prostředků do konce volebního roku
2014 „rozmělnit“ ve své další vize.
A za co letos obec nejvíce utratí (mimo běžné výdaje):
•
4,3 mil. za rekonstrukci silnice Pražská mezi obecním úřadem a Hasičskou zbrojnicí
•
0,4 mil. za točnu autobusů
•
0,3 mil. za rekonstrukci historické hasičské zbrojnice
•
0,2 mil. (+ 2 mil. v roce 2014) za přivaděč vody z Baní
Celkem obec utratí letos cca 7,7 mil. Kč na investiční výdaje, zůstanou tedy přibližně 4 mil. Kč. Je škoda,
že se v minulosti ani teď ve výdajích nenašla kapitola, která by řešila chybějící školku v obci a rovněž
výdajová položka na opravu místních komunikací ve výši 200 tis. Kč zdaleka nepokryje ani výtluky po
zimě. Přitom by stačila částka okolo 5 mil. Kč, aby všechny silnice v Jílovišti byly sjízdné bez výmolů, děr a
vyježděných kolejí.
Co se týká hlavních položek, je ta nejvyšší částka 4,3 mil. údajně vázána na dotaci a není ji možno použít
jinak - budiž, ale stejně se to nejeví jako hlavní priorita obce, stejně tak jako točna autobusů, kterou by
podle našeho názoru měl hradit dopravce ve spolupráci se Zbraslaví, kvůli které z naší obce velké
kloubové autobusy jezdí.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice, stejně jako přivaděč vody je v pořádku, jen by bylo vhodné, aby občané
věděli kolik je bude stát voda, až se obec připojí na Prahu a co se stane se stávajícími místními vrty a
s vodním hospodářstvím vůbec.
Je zřejmé, že obec postrádá jasný každoroční a dlouhodobý rozpočtový výhled. Jak jsme již psali
v Občasníku č. 1 na podzim loňského roku: stávající + budoucí příjmy + konec splácení plynovodu +
případný prodej obecního úřadu + prodej pozemků patřících obci, znamenají pro obec do pěti let
investiční potenciál v řádu 10 -15 mil. Kč a jako zdravé obci bez dluhů, by případný úvěr od banky
nepředstavoval pro obec vyšší finanční zatížení splátkami. Otázkou je, za co hodlá pan starosta tyto
současné i budoucí prostředky utratit a jestli je to (jako Močidla) v souladu s představami a přáním všech
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občanů Jíloviště, kteří jej svými hlasy pověřili správou obce. Aby nedošlo k neuváženému zadlužení obce
a realizaci projektů, které občané třeba nechtějí, měl by se pan starosta opět zeptat občanů co si o tom
myslí a využít v tak závažné věci tento nejdemokratičtější prvek obecní samosprávy – tedy anketu,
dotazník, referendum a pod.
Vážení občané, chtěli bychom vás tímto vyzvat k aktivnějšímu postoji k věcem obecným, pište své názory
do Zvonice, do Občasníku, na web Jíloviště do rubriky diskuse, zúčastňujte se zasedání Zastupitelstva a
nechte si od pana starosty a zastupitelů vysvětlit jaké jsou náklady obce a za co utrácí naše peníze.
Referendem to neskončilo a věříme, že využijeme potenciálu z akce Močidla k efektivnější správě věcí
veřejných. Úplně například utichlo dění kolem územního plánu obce, s kterým pan starosta tolik spěchal,
jak to s ním bude dál?
Na závěr nám dovolte poděkovat panu starostovi za komentář k tomuto našemu příspěvku již v této
Zvonici, protože jak známo - pan starosta má poslední slovo.
V Jílovišti 2.4.2013
Jana Malá, Vladimír Dlouhý

INZERÁT
Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory přijme:

ŘÍDÍCÍ UČITELKU MŠ na plný úvazek pro školní rok 2013/2014.
 velmi nutné dobré organizační a komunikační schopnosti (komunikace a spolupráce s vedením ZŠ
a MŠ, detašované pracoviště MŠ, spolupráce s patronátní třídou na ZŠ)
 proaktivní přístup k vedení MŠ a spolupráci s celou organizací
 zodpovědné plnění zadávaných úkolů
 práce na PC (word, excel)
 zvládnutí řešení i složitých provozních a komunikačních situací
 kreativita a uplatnění nových nápadů
 znalost základních školské legislativy včetně RVP PV
Kontakt: 604236661, 257711241
www.skolavsenory.cz
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