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Slovo starosty

Z došlé pošty

Sbor dobrovolných hasičů

Okrašlovací spolek 

Návrh rozpočtu na rok 2016
Tak jako každý rok byl na Jílovišti Mikuláš předzvěstí blížících
se Vánoc. Zlobivé děti odnesl čert do pekla a hodné se těší na
dárky pod stromečkem.
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Vážení spoluobčané,

už je to rok, co se správy obce ujalo nové
zastupitelstvo. Je to tedy příležitost ohléd-
nout se, co jsme jako zastupitelé za rok udě-
lali a co nás čeká v příštím roce.
Takže čeho nejdůležitějšího jsme za rok 2015
dosáhli:
■ získání dotace 5 mil. Kč na výstavbu

mateřské školy – z fondu MŠMT: Mateř-
skou školu postavíme s podporou dotace

■ získání dotace 4,5 mil. Kč na opravu
ulice Lipová – z fondu Středočeského kraje

■ získání dotace 180 tis. Kč na pracovní místo zaměstnance
obce pro údržbu a úklid – z MPSV 

Celkem jsme za rok 2015 realizovali dotace za 13 mil. Kč a na
rok 2016 získali dotace pro obec celkem za 9,7 mil. Kč.

■ Schválení nového územního plánu – asi nejdůležitější úkol
letošního roku byl splněn.

■ Rekonstrukce ulice Pražská a administrace dotace – přes někdy
rozdílné názory spoluobčanů se domnívám, že výsledek je
velmi dobrý a potvrdila to i anketa na webu Jíloviště.

■ Stavba přivaděče pitné vody v rámci Mikroregionu – bude
dokončeno do března 2016.

■ Rozšíření kolumbária o 21 polí – dlouho očekávaná stavba, na
kterou občané čekali.

■ Oprava zdi a brány hřbitova – další dlouhodobě plánovaná
stavba hotova.

■ Oprava střechy obecního úřadu – konečně neteče do budovy OÚ.
■ Nový, bezpečnější výjezd na R4 u Motorestu instalací svodidel.
■ Založení příspěvkové organizace Mateřská škola Jíloviště

a zápis do registru škol Středočeského kraje. 
■ Program rozvoje obce na roky 2015 -2020 s výhledem do roku

2025 – bude doplněn o program pro seniory.
■ Nová znělka rozhlasu – většině spoluobčanů se líbí více než ta

předchozí.
■ Modernizace IT vybavení na OÚ, nová multifunkční kopírka.
■ Výběrové řízení na dodavatele sběru komunálního odpadu –

zůstává firma AVE za výhodnějších podmínek.
■ Výběrové řízení na dodavatele opravy ulice Lipová – firma Hes

stavební, s.r.o.
■ Smlouva na výhodnější ceny elektřiny pro obec v rámci Mikro-

regionu – firma Amper Market.
■ Smlouva na provoz a údržbu veřejného osvětlení na 2 roky –

firma Eltodo.
■ Převedení rekonstruované staré hasičské zbrojnice do majetku

obce.
■ Snížení spotřeby el. energie na veřejné osvětlení (VO) při zacho-

vání světelného výkonu, výměnou za úspornější
svítidla v ulici Pražská.
■ Zachování pošty v obci – podpis smlouvy Pošta

Partner od roku 2017.
■ Větší transparentnost – smlouvy, zápisy za zase-

dání zastupitelstva na webu obce.
■ Větší informovanost – aktuální rozklikávací,

interaktivní rozpočet obce na webu, ankety,
zasílání informací občanům mailem, sms.

■ Měření hluku na R4 hygienickou stanicí (s výsled-
kem viz text níže).

■ Zřízení 4 vyhrazených parkovacích míst pro
návštěvu pošty a OÚ.

■ Společenské akce
• obecní bál
• přehlídka historických vozidel Zbraslav – Jíloviště
• výstava Elišky Junkové v kapličce
• posvícení
• vítání občánků
• ohňostroj.

■ Založení fondu pro rodiče s dětmi – příspěvek místo školky.
■ Podpora místních spolků, hasičů a sportovců.
■ Nový prvek pro dětské hřiště – šplhací stěna.

Co nás čeká v roce 2016:
■ stavba a zprovoznění mateřské školy – asi nejvíce očekávaná

stavba posledních let
■ dokončení realizace přivaděče vody z Baní a napojení místního

vodovodního řadu na pražskou vodu
■ realizace rekonstrukce ulice Lipová
■ příprava na převod místní pošty pod OÚ v rámci projektu Pošta

Partner 
■ intenzifikace ČOV a lokalizace balastních a dešťových vod
■ rekonstrukce ulice U Hřiště
■ příprava případně realizace volnočasového objektu za hřištěm
■ oprava dalších místních komunikací
■ snaha o převod pozemků pod místními komunikacemi do

majetku obce
■ realizace programu pro seniory
■ oprava vodojemu a obecního bytu
■ realizace vodovodní přípojky - Pražská
■ zpracování projektu na hasičskou zbrojnici, podání žádosti

o dotaci na jeho přestavbu
■ rozšíření místního rozhlasu
■ realizace točny autobusů
■ příprava a realizace voleb do senátu a krajských voleb na pod-

zim 2016

Jak je z výčtu patrné, povedlo se nám toho realizovat poměrně
dost, ale je rovněž poctivé si přiznat, co se nám nepovedlo:

Slovo starosty
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SLOVO STAROSTY

Tak především ve svém působení zastupitele skončil Antonín Cvr-
ček, člen našeho sdružení, který získal ve volbách nejvíc prefe-
renčních hlasů a tudíž se těšil největší důvěře spoluobčanů.
O důvodech odchodu by asi měl promluvit Tonda sám a doufám,
že se v příští Zvonici k tomu vyjádří. Sám mi sice důvody sdělil, ale
asi by nebylo vhodné, abych je zveřejňoval já. Osobně mě to velmi
mrzí a je mi líto, že jsme nenalezli společnou řeč, abych ho od
úmyslu rezignovat odradil.

Náhradníkem pana Cvrčka, coby zastupitele, byla paní Hrubá,
která nemůže mandát vykonávat v důsledku neslučitelnosti
funkce zastupitelky a zaměstnance OÚ, takže zastupitelem se stal
další v pořadí – Petr Rögner. Jeho profil můžete najít na webu Jílo-
viště v sekci volby 2014. Přeji mu úspěšné 3 roky působení v zastu-
pitelstvu a věřím, že bude pro naši práci přínosem. Na posledním
zasedání zastupitelstva byl pan Rögner zvolen na uvolněné místo
předsedy sociálního výboru. 

Co se nám ještě nepovedlo je nedočerpání části dotace na rekon-
strukci ulice Pražská, o které jsme podrobně informovali v minu-
lých vydáních Zvonice a na zasedáních zastupitelstva, informace
jsou rovněž na webu Jíloviště.

Krátce nejen ze zasedání zastupitelstva:
■ Proběhlo malé výběrové řízení na provozovatele veřejného

osvětlení v obci bez dodávky elektřiny na dva roky. Zůstává
firma Eltodo, takže co se týká nahlašování poruch svítidel a dal-
ších součástí osvětlení, stačí tuto skutečnost nahlásit telefo-
nicky či elektronicky na dispečink Eltoda.

■ Zprovoznění přivaděče vody z Baní a napojení na vodovodní
řad Jíloviště se prodlužuje z původního termínu 1. 1. 2016 na
březen 2016, z důvodu nepředpokládané nutné opravy vodo-
vodního řadu v Mníšku pod Brdy.

■ Výběrové řízení na údržbu v obci bylo o rok odloženo (z důvodů
ekonomických). Zimní údržbu bude letos opět zajišťovat Fanda
Andres, který si ve spolupráci s obcí pořídil radlici s gumovou
spodní hranou, takže úklid sněhu by měl být k místním komu-
nikacím šetrnější. Ostatní údržbu bude zajišťovat pan Jiří Velas
s panem Jiřím Vlčkem – naším novým členem týmu obecního
úřadu.

■ Proběhlo výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce ulice
Lipová – akci bude realizovat firma Hess stavební, s.r.o., která
nabídla nejvýhodnější cenu. 

■ Po uzávěrce bude probíhat schvalování rozpočtu obce Jílo-
viště na rok 2016. Zde najdete jeho návrh. Rozpočet je navržen
jako deficitní s využitím prostředků minulých let a zahrnuje
všechny priority obce na rok 2016, tedy zejména napojení na
přivaděč vody, stavbu mateřské školy, opravu komunikace
Lipová a U Hřiště, intenzifikace ČOV - viz přehled co nás čeká
v roce 2016. Co je na rozpočtu důležité je, že zvýšené výdaje

jsou investiční povahy a náklady na místní správu a zastupitele
zůstaly na úrovni let 2014 a 2015 (u zastupitelů došlo k navý-
šení o 3% v důsledku valorizace). Více k rozpočtu po jeho
schválení v další Zvonici (viz “Návrh rozpočtu” na str. 6).

■ Po uzávěrce bude probíhat schvalování výše poplatku za svoz
komunálního odpadu. Návrh pro rok 2016 je 605,- Kč, tzn. de
facto na úrovni roku 2015, přesto, že obec ze zákona rozšířila
sběr kovů, bio odpadu a snížil se výnos z tříděného odpadu. Za
letošní rok se nám podařilo vybrat na poplatcích více než jaký
byl rozpočet a to zejména díky důslednému upomínání nepla-
tičů předcházejících tří let. Vyrovnávali jsme tak deficit těchto
příjmů minulých rozpočtů.

■ Na základě podaných žádostí rodičů s dětmi budou na prosin-
covém zastupitelstvu schváleny výplaty příspěvku pro rodiny
s dětmi.

■ Uklízíme obec několikrát týdně, odklízíme divoké skládky
a pečujeme o vzhled a čistotu Jíloviště. Věříme, že je to vidět.

Místní komunikace: 
Proběhlo místní šetření u komunikace Lesní, na kterou byli pozváni
všichni účastníci řízení (tedy všichni majitelé nemovitostí, kteří
s ulicí sousedí nebo pozemek pod ní částečně vlastní). Jelikož
v souvislosti s tímto šetřením vyvstalo mnoho dohadů jejich účast-
níků – hlavně pana Staňka, chtěl bych k tomu připojit komentář. 

Původní podnět k šetření dal pan M. Cvrček a sice žádost k určení
existence komunikace na pozemcích 314/1 a 314/7. Šetření se
rozšířilo o celou ulici Lesní a to zejména proto, že obec je jednak
ze zákona vlastníkem všech místních komunikací, viz:

§ 9 zákona 13/1997
(1)Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III.

třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem
místních komunikací je obec, na jejímž území se místní
komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je
právnická nebo fyzická osoba.
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a jednak obec - jako vlastník má usilovat o majetkové vyrovnání
s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi podle
zákona:

viz § 17 zákona 13/1997
(2) Jestliže byla zřízena stavba dálnice, silnice nebo místní komu-

nikace na cizím pozemku a vlastníku této stavby se prokaza-
telně nepodařilo dosáhnout majetkoprávního vypořá-
dání s vlastníkem pozemku, je příslušný speciální stavební
úřad oprávněn na návrh vlastníka stavby zřídit věcné bře-
meno, které je nezbytné pro výkon vlastnického práva ke
stavbě.

(3) Součástí rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 je stanovení výše
jednorázové náhrady podle zvláštního právního předpisu 7).

Zde je nutno rozlišit vlastnictví komunikace (asfaltu, povrchu)
a pozemku pod ním. Zjednodušeně řečeno obci patří všechny
povrchy místních komunikací bez ohledu na to, komu patří
pozemky pod nimi. Nicméně, aby došlo k narovnání tohoto „roz-
poru“ je zde ten zákonný požadavek na obce, aby prokazatelně
doložily snahu o získání těchto pozemků pod místními komunika-
cemi do svého vlastnictví.

A tato snaha o získání pozemků pod místními komunikacemi,
kterou obci ukládá zákon, je jediným důvodem místních šet-

R4, protihluková bariéra a měření, hygiena

Ve dnech 22. a 23. 9.
proběhla v blízkosti
komunikace R4 protih-
luková měření Kraj-
skou hygienickou sta-
nicí pro Středočeský
kraj a to na základě
podnětu obce Jílo-
viště jako podpora
iniciativy občanů
sousedících s komu-
nikací R4, kteří
podali na obec
petici na jaře tohoto
roku. Část protokolu
můžete vidět pod
tímto příspěvkem.
Bohužel výsledky
nepotvrdily pře-
kročení hlukových
limitů a ani mé
jednání s ředite-
lem závodu Praha
ŘSD, panem

ření, které bylo svoláno i v případě ulice Lesní. Pokud v tom
kdokoliv hledá důvod jiný, případně tuto informaci veřejně
šíří - nemá k tomu jediné reálné opodstatnění.

Domnívám se, že je v zájmu všech občanů, aby obec komunikace
opravovala, spravovala, a proto je i vlastnila. Je evidentní, že obec
nemá prostředky na to, aby vykupovala pozemky pod komunika-
cemi (které jí patří) za horentní a ani málo horentní sumy. Nabídka
je tedy – převeďte komunikaci obci za symbolickou částku a obec
se o ně bude starat. Nelze totiž získat např. dotaci na rekonstrukci
komunikací, když obec pod nimi pozemek nevlastní a tedy je
nemůže z rozpočtu obce opravovat. 

Co z toho plyne? 
Obec se prioritně postará o opravu a údržby komunikací se 100 %
ve vlastnictví obce, ty ostatní budou do vyřešení vlastnických
poměrů muset počkat a s nimi i občané, kteří po nich denně jezdí
a oprávněně nejsou spokojeni s jejich kvalitou – tedy např. i ulice
Lesní, ale i Na Hájensku, Lomená, Na Blatech, K Trnové a další.

Fáma, že by snad současné zastupitelstvo (starosta) chtělo
znovu stavět Na Močidlech, je natolik nesmyslná, že bych ji
přirovnal např. k představě, že by se přicházející muslimové
do Evropy nechali převychovat na křesťany nebo že Češi pře-
stanou pít pivo nebo že po noci nepřijde den – tečka.

Tomášem Grossem za účasti senátora – pana Jiřího Oberfalzera,
nepřinesla příliš optimismu k dostavbě protihlukových stěn,

které občané v petici požadovali.

Nicméně zastupitelstvo bude nadále usilovat
o zlepšení protihlukových opatření v obci, a to
zejména ve spolupráci s případnými investory
schválených stavebních pozemků dle nového
územního plánu.
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OBEC JÍLOVIŠTĚ

Pan kardinál Duka v Jílovišti

Dne 18. 11. 2015 proběhla v Cukrárně Stáňa slavnostní událost -
svěcení soch u vchodu do cukrárny a vlastně celé cukrárny panem
Dominikem kardinálem Dukou – arcibiskupem pražským. Měl
jsem tu čest se celé akce zúčastnit na pozvání paní Kortánové –
majitelky cukrárny, a při té příležitosti požádat pana kardinála
o zápis do pamětní knihy obce Jíloviště.

Ankety: 
■ Proběhla anketa na pořádání ohňostroje v obci s tímto výsled-

kem:

Jste pro pořádání ohňostroje?
â 98 Pořádat ohňostroj, jak bylo zvykem
â 13 Prostředky na ohňostroj použít na pohoštění pro občany
â 44 Nepořádat nic

Výsledek je jednoznačný, a proto OÚ bude pořádat ohňostroj, jak
bylo zvykem, dne 30. 12. 2015 od 19 hodin na hřišti i s doprovod-
ným programem. Všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

■ Nyní probíhá anketa: Jak hodnotíte práci zastupitelstva obce
Jíloviště po ročním působení? Prosím zapojte se do hlasování,
anketa bude ukončena 20. 12. 2015

Obecní bál II
S potěšením si vám Obecní úřad dovoluje oznámit a zároveň vás
i srdečně pozvat na 2. ročník Obecního bálu Jíloviště, který se
bude konat 12. 2. 2016 v restauraci Spark. Lístky budou v před-
prodeji na Obecním úřadě po 1. 1. 2016. Můžete očekávat hudbu
k tanci i k poslechu, předtančení a bohatou tombolu.

Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 20. 12. 2015 od 17:30 hod. Vás zveme na slavnostní roz-
svícení vánočního stromu Jíloviště před hasičskou zbrojnicí.

Prosíme občany aby:
■ Dbali zvýšené opatrnosti při oslavách konce roku a neriskovali

používání neautorizované pyrotechniky. Neriskujte prosím
zdraví vás ani vašich blízkých.

Vážení spoluobčané, přeji vám jménem svým i všech zastupitelů
co nejpříjemnější prožití vánočních svátků, plné lásky, radosti
a zdraví, ideálně v zázemí rodiny či přátel a známých. Do nového
roku pak hodně pohody, šťastné náhody, žádné nehody,
významné dohody, legrační příhody a další života výhody :-)

Vladimír Dlouhý, Jíloviště 30. 11. 2015
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Návrh rozpočtu
na rok 2016

Provozní doba OÚ Jíloviště
o Vánocích 2015

Pozvánka k zimním procházkám 
v jílovišťských lesích
Zasněžené lesy a louky v okolí Jíloviště lákají k vycházkám i sportu.
Snad letos konečně nasněží aspoň tak, jako v roce 2007.
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ÚŘAD PRÁCE

Vzpomínka

Úřad práce upozorňuje
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se
zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod
možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak
neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity
a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. 
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako
občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti
poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny
dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen
do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy
OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně
300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu
na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat na kli-
enty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zby-
tečnému čekání ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální
fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský
průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních
jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost
občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po
1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze
doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou
na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kar-
tonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011)
a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy
účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat
„Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP
ČR průkaz v nové podobě vydat. 

Podoba nového průkazu OZP

Letos v říjnu uplynulo již 10 let od posled-
ního rozloučení s panem Vladimírem Kunc-
lem, občanem Jíloviště, který od začátku
vydávání našeho obecního zpravodaje 
(v roce 1992) spolupracoval s jeho redakční
radou.  Není jen autorem mnoha kreslených
obrázků pro Zvonici, ale i plakátů, které zvaly
na společenské a kulturní akce pořádané
sportovci nebo hasiči. I na letošní pozvánce,
která zvala občany  na posvícení na hřišti, byl
jeho obrázek.

Vzpomeňme na něho jeho kresbami, které
byly na  titulních stránkách posledních vydání
Zvonice v roce 2000 a 2001, které namaloval pro tehdy černobílý
tisk. Ani po 14 letech neztratily svoje kouzlo a Vláďův humor. 

L. Fatková

K přáním veselých Vánoc a nového roku, 
letos 2016, všem čtenářům Zvonice se tímto 

připojují členové  mediálního výboru.
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Z došlé pošty

Nařízené ústní jednání dne 7. října 2015 
na Obecním úřadě Jíloviště

Na začátku bylo striktní nařízení stavebního úřadu z Mníšku-stavět
můžete jen na pozemku větším než 2 000 m2, neb na tom se usne-
slo zastupitelstvo obce Jíloviště. Díky starostovi - tehdy Ing. Dostá-
lek jsem se dověděl o firmě INTERSHOP, která vlastní pozemek
navazující na pozemek můj a která je ochotna pozemek prodat.
Dojednáno, sepsáno, podepsáno, koupeno. 885 m2, 200 Kč/m2,
nekup to, říkám si, když jiná možnost jak postavit není. Pozemek
navíc rozdělím mezi své sousedy, neboť tvoří jakousi předzahrádku
k jejich parcelám. Při pokusu o prodej se první kupující správně
ohradil, že část pozemku náležící k jeho parcele je o 100 m2 menší
a proč by mi dával peníze za něco, co nedostane. Měl pravdu, sku-
tečně jsem koupil 749 m2 a nikoli 885 m2 jak tvrdil tehdejší geome-
trický plán. Nebudu je nutit ke koupi, počkám na kolaudaci, ještě
bych mohl mít problém s dodržením výše uvedeného striktního
nařízení. Zřídím sousedům věcné břemeno k jejich alias mým
předzahrádkám a bude snad vše právně v pořádku. 
Pak přišlo pozvání na obecní úřad. "Chceme Vás zbavit péče
o asfalt silnice, která je součástí Vašeho pozemku", pravil starosta
a potvrzovala přítomná dáma. "Jak to?", táži se. "Protože na tomto
platném geometrickém plánu je jasně vidět, že Váš pozemek do
silnice zasahuje a bylo by vůči obci v širších souvislostech loajální,
kdybyste tuto část o rozloze 304 m2 obci za symbolickou korunu
prodal". To je zvláštní, napadlo mne a se slibem brzké reakce na
tuhle nabídku jsem odešel. 
Nařízení ústního jednání stálo v další pozvánce na obecní úřad.
Mezitím se na cestě před naším domečkem objevily podivné
značky. To je to vytyčení, jak je uvedeno v novém geometrickém
plánu, pomyslel jsem si a hned jsem začal s kontrolním měřením.
Ohraničení mého pozemku bylo čitelné, avšak jeho plocha činila
cca 470 m2. "Dalších 294 m2 je pryč", řekl jsem smutně a upřel jsem
svůj zrak k další značce, která je snad správně a plocha pozemku se
pak přiblíží k již okleštěným 749 m2. "820m2, ještě mi přidali", zvolal
jsem radostně, asi jim těch 130 m2, o které jsem přišel, připadly
přece jen trochu mimo rámec, a tak se rozhodli jít napůl. A vlastně,
všechno co mám obci dát za onu kulantní korunu je pouze asfalt sil-
nice a ještě mi ho asi půl metru zbyde. Pln této naděje jsem si zve-
sela vykračoval na nařízené ústní jednání. "Myslíte si, že šíře silnice
4 m stačí pro provoz v této části obce?", položil řečnickou otázku ini-
ciátor ústního jednání Ing. Martin Cvrček a v družné symbioze
s panem starostou Ing. Dlouhým mne pomalu vyváděli z mého
omylu. Zeptal jsem se tedy přímo : "Jde tedy o slibovaný prodej
asfaltu nebo i moji předzahrádku?" "K čemu předzahrádku?", pravil
Cvrček, "já bych ji také nechtěl". "Já bych ji chtěl", zašeptal jsem, 
"a prosím Vy pane Cvrčku, jaký Vy máte zájem na této cestě?" 

Reakce na článek

Vážení spoluobčané,
děkuji mediální komisi, že mám možnost vyjádřit se k článku pana
Ing. Jaroslava Staňka:
1) S panem Ing. Jaroslavem Staňkem si netykáme!!!
2) Omlouvám se vnoučatům pana Ing. Jaroslava Staňka, že jsem
jim znemožnil vyslechnout dokončení pohádky (doufám, že on
nebyl jejím autorem ). Zato nyní vědí, kdo je jejich dědeček. A to
je stejně hodnotné jako znalost pohádek. 
A co Vy, vážení spoluobčané? Poradíte mi, co v této situaci dělat?
Jak jednat s „chlapem“, který nedrží slovo a záměrně šíří neprav-
divé informace a pomluvy? Těším se na Vaše ohlasy na adrese: 

Martin Cvrček, Pražská 147, 252 02 Jíloviště

Po několika podobných replikách jsme konečně dospěli k jádru
pudla. "Konečně se smiřte s tím, že se tady všude bude stavět", zvo-
lal Cvrček a ukazovákem jezdil po ještě nerozparcelovaném okolí
Močidel. "No tak vidíte, už je to tady", konečně jsem pochopil důvod
nařízeného jednání. "Ne, to jsem neřekl", tlumil Cvrček napjatou
atmosféru, "to si jen dělal legraci", přitakával starosta; "já jsem to sly-
šel", bránil jsem se, "kruci, to je jak u blbejch", rozohnil se Cvrček.
Nechtěl jsem patřit mezi ty blbé, a proto jsem rychle z obecního
úřadu zmizel. Mezi dveřmi jsem ještě slíbil starostovi, že se k výše
uvedenému návrhu obce brzy písemně vyjádřím. 
Pokračování v neděli dne 18. 10. 2015 ……………..
Krásná atmosféřa nedělního dopoledne , domovní zvonek
nápadně dlouho ohlašuje návštěvníka. "Hned jsem zpátky ", slibuji
mým předškolním vnoučatům dokončení pohádky , "už jdu"
volám ještě neviděn, děti s manželkou utíkají se mnou, "dobrý
den, pane Cvrčku"... 
"Klidně ať to slyší všichni, zaburácel brunátný ing. Cvrček; ano, ten
inicátor ústního jednání, kterého starosta jmenoval do jisté, pro
mne zatím neznámé funkce, jako reprezentanta obce; 
"Jsi kretén a hovado", řekl v několika repeticích, přičemž dvakrát
změnil slovosled, výše uvedený inženýr a zřejmě vyplašen pře-
kvapenými pohledy předškolních vnoučat nasedl do auta a ujel. 
A co Vy, vážení spoluobčané? Poradíte mi, co v této situaci dělat?
Jak se vyjádřit? Mám dojem, že se jedná jen o další kolo té úporné
snahy o zastavění exponované části obce, kterou jste v obecním
referendu odmítli a teď myslím, že se tento zvláštní příběh znovu
otvírá. Neumím si totiž jinak vysvětlit přítomnost zástupce firmy
INTERSHOP a paní Dvořákové-Blatné, kteří toto jednání mlčky sle-
dovali. Považuji, vzhledem k vůli občanů, za samozřejmou občan-
skou povinnost o vývoji této kauzy veřejně informovat. Těším se
na Vaše ohlasy na adrese : Jaroslav Staněk, Strašnická 1210/13,
100 00 Praha 10. Ing. Jaroslav Staněk

Milí spoluobčané,
Ing. Staněk nám zaslal dopis k otištění. Vzhledem k jeho obsahu jsme poskytli tento dopis k vyjádření protistraně, abyste nemuseli
napjatě čekat do vydání dalšího čísla Zvonice. Dopisy otiskujeme v plném znění.



31. 10. 2015 Halloween pro děti
Tento svátek se mezi dětmi těší čím dál větší oblibě. Při-
šlo hodně dětí, z čehož jsme měli velikou radost, až
bylo nakonec málo dýní. 
S vykrajováním se rádi zapojili maminky, tatínkové
i babičky. K chuti přišly pečené sladké usekané prsty
a jiné dobroty.

Po vydlabání dýní, si každý svou dýni „rozsvítil“ a po společné
fotce jsme se vydali na procházku s lampióny po vsi. Během pro-
cházky děti potkaly několik strašidel, a jako každý rok na ně čekal
pan Dýně.
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Sbor dobrovolných hasičů
10. 10. 2015 1. kolo hry Plamen – branný závod vše-
strannosti v Úholičkách
Sraz v sobotu 10. 10. byl už v 6:50, po převlečení do
soutěžních uniforem, se jelo rovnou do Úholiček.
Zázemí v Úholičkách bylo v nově zrekonstruovaném
obecním statku a bylo perfektní, naštěstí nepršelo, ale
i tak, zastřešená hala v sychravém počasí byla velmi
příjemná. 

Naši nejmenší – přípravka ve
složení Mája Stefanová, Verča
Tamchynová a Lukáš Joch
s doprovodem na trati, který

jim dělala vedoucí
Monča Čámská. Trať
byla dlouhá 1 km
a disciplíny byly: hod granátem, poznávání topografických zna-
ček, zdravověda.
Naši nejmenší si vedli velmi dobře a skončili na krásném 5. místě.
V mladších jsme měly jednu hlídku a to byli: Šárka Obermajerová,
Michal Stefanov, Štěpán Joch, David Ondráček a Filip Tamchyna.
Ač se nedařilo úplně ve všem, bylo výsledné 14. místo k naší spo-
kojenosti. 
Velkou zásluhu na výsledcích naší mládeže mají Monika Čámská,
Pepa Nový a Karel Špaček, kteří se jim při úterních trénincích pilně
věnovali, patří jim za to velký dík.
Doprovod do Úholiček dělala Gábina Tamchynová a Milča Kyp-
tová.
Jako pomocný rozhodčí za Jíloviště byl na střelbě Radek Moure-
ček. 
Jak už jsme zmínili v úvodu, zázemí pro konání soutěže bylo „nad-
standardní“, včetně zajištěného občerstvení. K snídani napekly
místní maminky sladké dobroty a k obědu byl pro všechny chutný
řízek s bramborem.
Celkově byla soutěž velmi dobře připravena, bez zbytečných pro-
luk. 
Po příjezdu na Jíloviště od nás naši závodníci dostali zaslouženou
sladkou odměnu v místní cukrárně.
Nyní mají mladí hasiči „prázdniny“ a opět se začnou připravovat
na jarní uzlovou štafetu.

31. 10. 2015 TFA rozhledna Vysoká
V sobotu 31. 10. 2015 nás členové naší zásahové jednotky Josef
Nový a Tomáš Trkovský reprezentovali při výběhu 144 schodů na
rozhlednu Vysoká u Kutné Hory. Závod měl 50 účastníků a byl roz-
dělen na kategorie: ženy, muži bez dýchací techniky a muži
s dýchací technikou, přičemž měl každý dva pokusy. Tomáš Trkov-
ský nás reprezentoval v kategorii „muži bez a s dýchací technikou“,
Josef Nový v kategorii „s dýchací technikou“. Na trati závodníci
bojovali nejen se schody ale i se silným větrem, který je chvílemi
doslova zastavoval na místě. Po uskutečnění všech kategorií si
pořadatelé připravili ještě jednu disciplínu. Touto disciplínou byl
dvojboj, ve kterém měli závod-
níci za úkol nasadit dlahu na zlo-
menou nohu, našroubovat
matice na závitové tyče, smotat
hadice, s hasicím přístrojem
oběhnout rozhlednu a po té
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znovu vyběhnout na rozhlednu, tentokráte již bez dýchací tech-
niky. No, a jak naši závodníci dopadli:
Josef Nový skončil v kategorii „muži s dýchací technikou“ na 11.
místě 
Tomáš Trkovský skončil v kategorii „muži bez dýchací techniky“ na
12. místě a v kategorii „muži s dýchací technikou“ na skvělém 3.
místě. 
Kluci se také účastnili již zmiňovaného dvojboje, ve kterém obsa-
dili 6. místo. 

22. 11. 2015 se naší kamarádce „strojnici“ Marušce Segéňové /Kir-
chmannové/ narodil syn Míša. Celé rodince přejeme hodně štěstí.

28. 11. 2015 adventní věnce
Na tradiční adventní tvoření do hasičské zbrojnice Vás, tak jako
každý rok, přišlo hodně. Omotávalo se drátkem o 106, nejedna
tavicí pistole takový nápor ani nevydržela.
Zdobilo se i „moderně“ ale převažovaly přírodní materiály. Vytvá-
řely se adventní věnce na stůl, či na dveře. Mnozí si též vyrobili
věneček pro své blízké na hřbitov.
Děkujeme všem, kteří se na této příjemné předvánoční akci podí-
leli - ať už zajištěním materiálu na výrobu, tak sbíráním či sušením
„ozdob“, či stříháním chvoje.

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA

01. 10. 2015 v brzkých hodinách byla naše jednotka vyslána
k požáru dvou osobních automobilů, od kterých začala hořet
garáž, která byla součástí domu. Zasahujícím jednotkám se poda-
řilo uchránit rodinný dům

01. 10. 2015 požár lesa u vodojemu na Cukráku

02. 10. 2015 požár lesa u Cukráku 

17. 11. 2015 vyjela naše jednotka k požáru na Zeleném vrchu,
u požáru lesního porostu o ploše 5*5 m zasahovala také jednotka
HZS Řevnice.

21. 11. 2015 zkouška hydrantové sítě v Trnové
V sobotu 21. 11. 2015 se členové naší zásahové jednotky zúčast-
nili spolu s členy jednotek SDH Trnová, Čisovice, Klínec a Líšnice
zkoušky hydrantové sítě a přístupových cest pro požární tech-
niku v bytové zástavbě v obci Trnová. Během školení se hasiči
seznamovali s rozmístěním hydrantů, prověřovala se průjezd-
nost cest pro požární techniku.

28. 11. 2015 exkurze na operačním středisku Kladno

V sobotu 28. 11. 2015 se členové zásahové jednotky zúčast-
nili exkurze na Krajském operačním středisku, které sídlí na
Kladně. Operační důstojník jim nejdříve vysvětlil, jak funguje
operační středisko a počítačové technologie, které operační
středisko používá k přijímání tísňového volání, vyhlašování
poplachu jednotkám, včetně té naší a následné řízení zásahu.
Po seznámení s technologiemi a možnostmi operačního stře-
diska, byla členům zásahové jednotky ukázána samotná míst-
nost, kde probíhá příjem tísňového volání a řízení jednotek
požární ochrany. Bylo velmi zajímavé vidět, co probíhá na
druhé straně vysílaček.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VÁS
SRDEČNĚ ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ AKCE:

20. 12. 2015 Rozsvícení vánočního stromu v 17:30 hod.
Letos rozsvítíme vánoční strom na zlatou neděli, můžete se
těšit na živý betlém, který připraví okrašlovací spolek a naši
členové. Občerstvení na zahřátí bude zajištěno.
24. 12. 2015 Předpůlnoční setkání ve 23:00 hod.
Tak jako v loňském roce, se letos sejdeme ve 23:00 hodin ve
zvoničce sv. Floriána. Zazní vánoční koledy.
26. 12. 2015 Turnaj ve stolním tenise pro dospělé
od 10,00 hod. v sále restaurantu Spark. Přijďte si ve svátečním
čase zazávodit při tradičním turnaji o putovní pohár. Nezapo-
meňte na sportovní obuv. Startovné 70 Kč
27. 12. 2015 Turnaj ve stolním tenise pro děti 
od 14,00 hod. v sále restaurantu Spark. 
Sportovní obuv s sebou.
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Starosta SDH: Karel Špaček tel.: 777 267 241, e-mail: karelspacek@atlas.cz

www.hasici.jiloviste.cz
fotky z akcí www.sdhjiloviste.rajce.idnes.cz

Vánoce jsou tady a dávat pozor na svíčky se vyplatí, může Vám to
zachránit život. Vánoční svátky patří z pohledu hasičů k těm klid-
nějším obdobím roku, přesto i v tomto svátečním období musí
jednotky požární ochrany vyjíždět k požárům, dopravním neho-
dám nebo jiným mimořádným událostem, na kterých se mnohdy
podílí lidská neopatrnost či neznalost. Nejčastější příčinou vzniku
požárů o Vánocích je bohužel lidská nedbalost – kouření, použí-
vání otevřeného ohně, nesprávná obsluha apod. Typickými
vánočními požáry jsou ty způsobené neopatrnou manipulací se
svíčkami (hlavně na adventních věncích) nebo prskavkami, při
nichž často hoří adventní věnce, ubrusy, koberce, záclony apod.

POZOR NA SVÍČKY A PRSKAVKY: 
Pamatujte, že hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň a jako
s takovým by se s ní mělo zacházet. Ještě ve vzdálenosti 8 – 10
centimetrů od plamene svíčky teplota přesahuje 200 °C, což stačí
k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů, které doma
neopatrně necháte v blízkosti hořící svíčky. Dávejte pozor na děti,
aby si bez dozoru nehrály se svíčkou nebo prskavkou. 
Také svíčky, které použijeme na rozsvícení vánočního stromku,
musí být opatřeny nehořlavou podložkou, která zachycuje žhavý
vosk a brání přímému styku svíce s jehličím. Svíčky by měly být na
stromku umístěny stabilně, aby se nepřekotily a aby se svými pla-
mínky příliš neblížily jehličí.
Vánoční stromek, na kterém hoří klasické svíčky nebo petardy, by
měl být neustále pod dozorem. Samozřejmostí je uchycení
stromku do stabilního držáku, aby nedošlo k jeho převrácení.
Požáry vánočních stromků se však v posledních letech objevují
spíše ojediněle, protože většina domácností již dnes využívá spíše
elektrické žárovkové svíčky. I u nich bychom měli dodržovat
základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe
v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití a s pří-
slušnými certifikáty. Hasiči evidují případy, kdy kvůli elektrickému
zkratu i elektrické svíčky dokázaly zapálit stromek. Zkušenosti
ukazují, že k požárům vánočních stromků dochází paradoxně
spíše v prvních dnech nového roku, kdy si například děti na
stromku zapálí třeba prskavku nebo petardu a proschlé jehličí
snadno chytne, popř. po jejím dohoření spadnou žhavé části na
koberec či jiný kus nábytku a dojde k požáru.

POZOR PŘI VAŘENÍ A VYTÁPĚNÍ:
Vánoce jsou také obdobím pečení a vaření. Nenechávejte bez
dozoru otevřený plamen plynového sporáku a dbejte zvýšené
opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravova-
ných potravin. Pamatujte, že např. horký olej na pánvi a jiné hoř-
lavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít

PREVENCE NENÍ NIKDY DOST - převzato z www.pozary.cz

k popálení nezkušeného „hasiče.“ Pokud se vám na pánvi vznítí
potraviny, tak je nejlepší pánev zakrýt pokličkou a oheň tak udu-
sit, posloužit k tomu může i hasicí rouška. Než ale začnete požár
hasit, jako první vypněte přívod energie (plyn, elektřinu).

Zásahová jednotka se schází každé pondělí v hasičárně, kde pro-
vádí údržbu techniky i údržbu okolí hasičské zbrojnice, v tuto dobu
- každé pondělí 18,00 – 19,30 hod. můžete odevzdat vysloužilé
elektrospotřebiče, nebo staré železo. Prosíme, využívejte této
doby, kdy jsou přítomni členové sboru, a neodkládejte vysloužilé
elektrospotřebiče před vrata, ani je neházejte přes plot. Děkujeme.

Sbor dobrovolných
hasičů a zásahová jed-
notka děkují všem,
kteří nás v roce 2015
podpořili a přejí všem
občanům a přátelům
klidné vánoční svátky
a do nového roku pře-
jeme hlavně zdraví,
štěstí a spokojenost.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU?
Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě zachovat
klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví,
teprve potom majetek.
■ pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek

a rozhodně se nepokoušejte požár zlikvidovat za každou
cenu sami

■ Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tís-
ňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co
se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti,
které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah
záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na
sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky.

■ Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je
a snažte se jim pomoci (zejména dětem, starým a nemo-
houcím osobám)

■ Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste
se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi
a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie
(stačí kapesník).

■ Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bez-
pečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc
zasahujícím hasičům
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Divadlo v Kufru opět na Jílovišti
V neděli 18. 10. 2014 přijeli herci divadélka tentokráte s pohádkou
o čarovné rybí kostičce, kterou nastudovali na motivy klasické
pohádky Charlese Dickense. Princezna Alenka se v ní dokázala
postarat o domácnost a celou svou velkou rodinu i bez čar a kou-
zel. 
Diváci, kteří zcela zaplnili klubovnu hasičské zbrojnice, kterou
vzorně hasiči k tomuto účelu připravili, se zase dozvěděli, jak si čis-
tit zoubky nebo z čeho vařit polévku. Dočkali se i písniček dopro-
vázených hrou na kytaru.

I v příštím roce plánuje
Klubíčko uskutečnit diva-
delní představení pro děti.

Okrašlovací spolek

Zdobení perníčků, 
které pořádalo Klubíčko ve spolupráci s SDH Jíloviště v klubovně
hasičské zbrojnice, v neděli 22. 11. 2015, zaznamenalo hojnou
účast jílovišťských dětí. Perníčky, které napekly členky spolku
u I. Stefanové, byly brzy rozebrány a od bílkové polevy se umazali
všichni.

foto I. Stefanová a K. TůmováI podzimní činnost Okrašlovacího spolku obce Jíloviště a jeho Klubíčka byla bohatá.

Taneční kurzy zahájeny
Pod vedením Ing. Jiřího Havelky byly zahájeny ve čtvrtek 12. listo-
padu taneční kurzy v Jílovišti. Přišlo osm párů a sál, restaurantu
Spark, byl zcela zaplněn.
Po úvodním slovu o tancích i společenském chování se ve dvou-
hodinové lekci seznámili přítomní s kroky pomalého blues
i rychlého jivu. Další čtvrtek byl na programu waltz a rumba,
poslední listopadová lekce byla opakovací a také si tanečníci
vyzkoušeli polku. 

Mše svatá
Závěr mše, celebrované P. Janem Dlouhým z Římskokatolické far-
nosti v Mníšku pod Brdy, v sobotu 21. listopadu od 17:00 hodin ve
zvoničce sv. Floriána, navodil slavnostní a milou atmosféru. Člen
pastorační rady mníšecké farnosti a jílovišťský občan pan
R. Kučera popřál jménem jílovišťských farníků panu faráři k jeho
půlkulatým narozeninám, které v listopadu oslavil, vše nejlepší
a předal mu drobné dárky. 

Oslavenec je s dojetím přijal a přál všem přítomným úspěch
v jejich konání, život v míru a vzájemné lásce.
Další mše svatá bude ve zvoničce sv. Floriána v sobotu 12. pro-
since od 17:00 hodin.
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TJ Jíloviště

Kouzelné a klidné vánoční svátky, 
úspěšný nadcházející rok 2016,

hlavně zdraví a spokojenost 
přeje s poděkováním za dosavadní přízeň 

Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Sešli jsme se u stromečku
I přes deštivé počasí se sešlo v neděli 29. 11. 2015 u zvoničky sv.
Floriána několik dětí a dospělých, kteří společně nazdobili malý
vánoční stromeček. K jeho výzdobě děti přispěly i vlastnoručně
vyrobenými ozdůbkami. Okrašlovací spolek zakoupil svítící řetěz. 
Přítomní si společně připomněli, že nastala první adventní neděle.
Doufáme, že se nám tak podařilo založit novou milou tradici
a malým dílem přispět ke zkrášlení obce v adventním čase. Stro-
meček věnoval pan Filip Tobolka z jílovišťského polesí, jeho dovoz
a instalaci na svém pozemku zajistil pan František Andres ml.
Všem, kteří pomohli a přišli, moc děkujeme.

Z nejbližších připravovaných akcí 
připomínáme:

■ vypouštění balonků s přáním Ježíškovi v pátek 4. 12. 2015
■ živý betlém při rozsvícení vánočního stromu 

u hasičské zbrojnice v neděli 20. 12. 2015
■ výstavku betlémů ve zvoničce sv. Floriána 

v neděli 27. 12. 2015 od 15:00 hodin
■ karneval pro děti - leden 2016

Za Okrašlovací spolek obce Jíloviště
L. Fatková

Výsledky našich fotbalových týmů po podzimní části sezóny

Tým Body Umístění
A – tým 22 bodů 10. místo
B – tým 20 bodů 6. místo
Dorost 16 bodů 4. místo

Přípravka 16 bodů 6. místo

Tělovýchovná jednota Jíloviště přeje všem svým
spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků

a šťastný nový rok 2016!

Těšíme se na Vás v druhé části sezóny

Foto: Radek Moureček
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Největšího rozkvětu dosáhla Nová Ves v 19. století. Rok 1848 zna-
menal konec vrchnosti. Lidé v Nové Vsi (tehdy Neudorfu) se stali
občany svobodné a svéprávné vesnice, v jejímž čele a řízení se
vystřídalo několik velmi schopných starostů, s nimiž je spojen
rozkvět vesnice. Především musíme jmenovat Josefa Hodyse
(1853-1909) a Josefa Holého (1909-1919). I když na sv. Václava dne
28. září 1866 většina vesnice po velkém požáru lehla popelem,
rychle se vzpamatovala a brzy vyrostla v moderní obec. Roku
1880 byla dokončena silnice z Nového Knína přes Novou Ves do
Mníšku. Josef Hodys nechal následujícího roku podél ní vysadit
kaštanovou alej. Přes dva tisíce lidí se zúčastnilo dne 21. října 1883
vysvěcení a otevření moderní obecní školy. I v jejím čele stáli
skvělí pedagogové (např. Rudolf Frič (1883-1899), František Novák
(1900-1925), František Marhoul (1925-1933) či Rudolf Šedivý
(1939-1948). Roku 1888 byl založen v obci sbor dobrovolných
hasičů a dne 22. září 1897 přijel na Novou Ves první vlak.

Od roku 1901 měla Nová Ves vlastní četnickou stanici a roku 1907
se začíná budovat „nádražní čtvrť“, jejíž dominantou se roku 1925
stala místní Sokolovna. Ta se stala centrem kulturního života
v obci. Vedle pravidelných cvičení se zde hrálo divadlo a později
zde byl i biograf. Již před 1. světovou válkou se začalo na Pleši
budovat sanatorium pro nemocné tuberkulózou. Roku 1920 se
změnil název obce a na mapě příbramského okresu se objevuje
obec Nová Ves pod Pleší. V období první republiky občané Nové
Vsi byli náruživými sportovci. Vedle místní tělovýchovné organi-

Obce Mníšeckého regionu 
se představují

Nová Ves 
pod Pleší

Na jih od Prahy pod zalesněným vrchem Pleš a kopcem Včelník leží
obec Nová Ves pod Pleší. Její kořeny sahají až do 11. století, kdy se
lidé v okolí začali věnovat rýžování a dolování zlata. Přímo pod
vrchem Pleš (tehdy Plešivec) vznikla malá hornická osada, jejíž
název neznáme. Víme však, že patřila nejdříve ostrovskému kláš-
teru a později do majetku Koruny české.

Ve 12. století dochází ke kolonizaci Čech a nedaleko osady vzniká
nová vesnice – Lhota. Později se s hornickou osadou sloučila.
První písemnou zmínku o ní máme v listině Václava II. z 21. května
1304, kde král věnoval vesnici „Nova villa“ čerstvě založenému
klášteru na Zbraslavi. Farně patřila vesnice do Petrovy Lhoty (Stará
Hraštice). To však platilo jen do roku 1424, kdy po husitských bou-
řích byla Petrova Lhota zničena a Nová Ves přešla do mníšecké far-
nosti, kde je dodnes. Stejně tak se stala opět královským majet-
kem se správou v Dobříši. V době prvních Habsburků na českém
trůně probíhají snahy o znovuotevření zlatých dolů na Podbrdsku,
a tak i na Nové Vsi byl roku 1560 obnoven „fundgrub Pleš s erbšto-
lou“. A pak přišla třicetiletá válka a vše se změnilo. Císař Ferdinand
II. potřeboval peníze a prodal roku 1630 Dobříš a jeho panství
i s Novou Vsí svému komořímu Brunovi z Mansfeldu. Třicetiletá
válka se stala Nové Vsi osudovou. V noci z 22. na 23. října 1639 při-
táhly do kraje švédské jízdní oddíly a celé panství zpustošily. Brzy
po válce však došlo k obnově vsi a roku 1653 zde žilo již sedmnáct
rodin.

Hasičská zbrojnice
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Od roku 2012 má Nová Ves pod Pleší obecní znak. V témž roce
byly také pojmenovány její ulice.

Ing. Jan Havelka, starosta obce,
František Kolouch

zace Sokol vznikl ještě v roce 1933
Sportovní klub. Obec navštívilo také
několik velmi významných osobností,
z nichž bychom měli jmenovat pře-
devším rakouského blahoslaveného
císaře Karla I. a československého
prezidenta T. G. Masaryka.

V současnosti probíhá v obci
(zejména v části Včelník) rozsáhlá
výstavba rodinných domů. Také díky
této výstavbě se předpokládá nárůst počtu obyvatel ze součas-
ných 1050 na zhruba 1500. Obec tedy vynakládá nemalé finanční
prostředky do rozšiřování mateřské a základní školy. V roce 2014
také postavila kabiny u fotbalového hřiště, provedla rekonstrukci
a přístavbu hasičské zbrojnice a zahájila výstavbu bezbariérového
chodníku spojenou s rekonstrukcí centra obce. V tomto roce obec
zainvestovala rovněž rozsáhlé opravy místních komunikací
a dešťové kanalizace.
V obci působí TJ Sokol (především fotbalový klub) a Sbor dobro-
volných hasičů. Obě tyto organizace se snaží ve spolupráci s obcí
nejen propagovat jméno obce na sportovních akcích, ale též
vychovávat mládež.V poslední době obec získala značnou popu-
laritu v souvislosti s expedicemi nadšenců trabantistů do Afriky
a Jižní Ameriky, které podporuje místní autoservis pana Miloslava
Fouknera.

Institut onkologie 
a rehabilitace na Pleši s.r.o.

Poznámka mediálního výboru

Články o obcích regionu byly psány na výzvu redakce Zpravodaje
městečka pod Skalkou. Na posledním jednání starostů SOMR v pro-
sinci 2013 bylo dohodnuto, že je mohou využít i redakce místních peri-
odik zúčastněných obcí. Protože naše Zvonice je dvouměsíčník,
dochází ke značnému časovému posunu. Proto mohou být v obsahu
článků některé údaje ze současnosti neaktuální. Za to se čtenářům
omlouváme. 

Texty s uvedením autora však ponecháváme původní. Fotografie jsou
vybírány náhodně. 
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INZERCE

A4 1.900 Kč, A5 naležato 1.000 Kč
pro občany Jíloviště nebo podnikající v Jílovišti A4 500 Kč, A5 naležato 250 Kč

Inzerce je možná formou smlouvy o reklamě s obcí Jíloviště.
Ceník Inzerce


