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Historicky první přímá volba prezidenta
České republiky
Volební komise v klubovně hasičské zbrojnice v Jílovišti dne 26. ledna 2013
Zleva: David Kluz, Jana Marková, Petr Šmíd, Petr Dostálek – zapisovatel, Jitka Marková a předseda
volební komise Kamil Černý

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v úvodu svého příspěvku bych Vám všem chtěl popřát hodně spokojenosti, pevných nervů, štěstí a hlavně
zdraví v roce 2013.
Dále bych Vás chtěl seznámit s informacemi o tom, co čeká naši obec v roce 2013.

Rekonstrukce uličního prostoru ulice Pražská, Jíloviště – 1. část
Společnost CAUTOR PROJECTS & ADVISING, a.s., připravila pro naši obec a dne 4. 1. 2013 podala na ROP
STŘEDNÍ ČECHY žádost o dotaci na „Rekonstrukci uličního prostoru ulice Pražská, Jíloviště – 1. část“.
Jde o operační program ROP NUTS II Střední Čechy a konkrétně o „Výzvu č. 68 k předkládání projektů
pro oblast podpory 1.1 – místní komunikace“.
Rekonstrukce uličního prostoru ulice Pražská, Jíloviště – 1. část je rozdělena na vybudování
a) veřejného osvětlení,
b) přeložky plynu,
c) komunikace a zpevněné plochy,
d) sadových úprav,
e) přechodného značení DIO,
f) prodloužení dešťové kanalizace.
Celkové finanční výdaje na tuto rekonstrukci jsou ve výši 10 347 tis. Kč včetně DPH. Z této finanční částky
jsou způsobilé investiční výdaje ve výši 8 472 tis. Kč. Ty se skládají z dotace z EU ve výši 6 142 tis. Kč a
vlastního podílu obce ve výši 2 330 tis. Kč. K tomuto podílu obce však musíme přičíst ještě nezpůsobilé
investiční výdaje ve výši 1 875 tis. a tím se dostáváme na celkové finanční náklady obce na tuto
rekonstrukci, které tak dosahují výše 4 205 tis. Kč.
Délka rekonstruované místní komunikace je 301,63 m, to znamená od OÚ Jíloviště k hasičské zbrojnici.
Realizace rekonstrukce včetně kolaudace by měla proběhnout v termínu od 1. 7. 2013 do 30. 11. 2013.
Zda k ní dojde, bude záležet pouze na tom, zda tuto dotaci obec obdrží.

Škola a školka
Bohužel dochází k tomu, čeho jsem se velmi obával. Starosta Zbraslavi, pan Ing. A. Háněl, mne
informoval, že již v tomto roce nebudou naše děti přijímány ani do mateřských školek, ale ani do
základních škol na Zbraslavi. U mateřských školek to platí i v okolních obcích. Tedy v Klínci, Líšnici, Řitce,
ale také i v Mníšku pod Brdy. U škol zbývá poslední a jedinou nadějí škola v Mníšku pod Brdy, ale pouze
za předpokladu, že naše obec se bude finančně podílet na jejím rozšíření.

Oprava staré hasičské zbrojnice
Jakmile bude trochu slušné počasí, bude zahájena rekonstrukce staré hasičské zbrojnice. Nejdříve bude
zahájena 1. etapa prací, díky které se provedou zemní práce kolem staré hasičské zbrojnice, zajistí se
základy budovy, vybudují se drenáže, dešťová kanalizace a opěrné zdi. Výběrové řízení na zhotovitele
této 1. etapy prací se zúčastnily čtyři společnosti a z nich nejnižší cenu za realizaci prací 1. etapy nabídla
společnost František Vlk, Na Dlouhé mezi 886/27, 147 00 Praha 4, ve výši 174 tis. Kč.

Točna autobusů
Dne 24. 1. 2013 se uskutečnilo místní šetření ve věci točny autobusů veřejné autobusové dopravy, a to
za účasti paní Humlové z KÚSK, odboru dopravy, paní Kopřivové z MěÚ Černošice, odboru dopravy, pana
Ing. Motala ze SUS, pana Uhra a pana Kučery od dopravce autobusové dopravy MARTIN UHER, s.r.o.,
pana Malého ze Sdružení na ochranu krajinné oblasti Jíloviště, paní Fatkové a pana Dostálka z Obce
Jíloviště. Z diskuze vyplynulo, že nejlevnější, nejrychleji vybudovatelnou a tedy nejvýhodnější variantou
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pro obec je vybudování točny autobusů u Trnovské zastávky. Finanční náklady na její vybudování jsou do
300 tis. Kč. Varianta pod mostem na Všenory a varianta na Všenorské jsou finančně náročné a pohybují
se kolem 2 000 tis. Kč.

Přivaděč vody z Baní
Na investiční akci „Zásobování Mníšeckého regionu pitnou vodou“, tedy přivaděče vody z Baní, byla
získána dotace. Proto již nebrání nic tomu, aby se tato investiční akce uskutečnila. Předpokládá se, že
v půli roku 2013 bude na základě výběrového řízení vybrána společnost na její realizaci a s výstavbou by
se mělo začít na začátku roku 2014. Finanční spoluúčast naší obce je zatím ve výši 1 956 tis. Kč a při
odběru vody 28 060 m³/rok.

Prezidentské volby
Ve dnech 11. 1. – 12. 1. 2013 proběhlo první kolo prezidentských voleb. Z 523 zapsaných voličů se jich
zúčastnilo 388 a 386 odevzdalo platné volební lístky. Dva volební lístky byly neplatné.
Jednotliví kandidáti na prezidenta dostali tento počet hlasů:
1. Zuzana Roithová
011
2. Jan Fischer
039
3. Jana Bobošíková
002
014
4. Taťana Fischerová
5. Přemysl Sobotka
014
6. Miloš Zeman
069
7. Vladimír Franz
020
8. Jiří Dienstbier
036
9. Karel Schwarzenberg
181
Do druhého kola postoupili kandidáti Miloš Zeman a Karel Scharzenberg. Druhé kolo se konalo ve dnech
25. 1. – 26. 1. 2013. Z 523 zapsaných voličů se jich zúčastnilo 361 a 358 odevzdalo platné volební lístky.
Tři volební lístky byly neplatné.
Oba prezidentští kandidáti obdrželi tento počet hlasů:
1. Miloš Zeman
132
2. Karel Schwarzenberg
226
Všem členům volební komise děkuji za práci a za účast v této volební komisi.

Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo obce Jíloviště schválilo na zasedání č. 22/2012 rozpočtové provizorium, a to za podmínky,
že do 31. 3. 2013 musí být schválen rozpočet obce na rok 2013. Důvodem tohoto rozhodnutí
zastupitelstva obce byla skutečnost, že v době schvalování rozpočtového provizoria nebyly ještě známy
konkrétní výše jednotlivých příjmů obce ani výše DPH atd.

Cena vodného a stočného
Znovu bych připomněl, že na zasedání č. 20/2012 dne 25. 10. 2012 odsouhlasilo zastupitelstvo obce
Jíloviště na rok 2013 cenu vodného za 1 m³ ve výši 37,70 Kč (45,62 Kč s 21 % DPH) a cenu stočného za
1m³ ve výši 28,30 Kč (34,24 Kč s 21 % DPH) při výši nájemného od provozovatele vodovodní a
kanalizační sítě v naší obci VAKu Beroun, a.s., ve výši 650 tis. Kč. Toto nájemné bude použito na
částečnou stavební rekonstrukci úpravny vody (50 tis. Kč), montáž druhého nového čerpadla na výtlak
z úpravny vody (80 tis. Kč), instalaci vzdušníků na výtlačný a zásobní řad (50 tis. Kč), stavební úpravy
vodojemu (50 tis. Kč), výměnu čerpadel u zdrojů vody Jeptiška a U Ruky (120 tis. Kč), osazení úsekových
šoupat na síti (200 tis. Kč), modernizaci automatiky a zabezpečení objektů (200 tis. Kč) atd.
Karel Dostálek
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Z RADNICE
Poplatky za komunální odpad v roce 2013
V obecně závazné vyhlášce č. 2/2012, schválené na zasedání zastupitelstva obce dne 29. 11. 2012, se
stanovila výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu na rok 2013.
Tento poplatek byl stanoven ve výši 550,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a je tedy o 50 Kč vyšší než v
letech 2007 až 2011. Sazbu tohoto místního poplatku tvoří částka 45,- Kč za poplatníka a kalendářní rok
a částka 505,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů naší
obce za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předcházející rok 2011.
a) Skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2012 byly 505,Kč/osoba (v roce 2009 to bylo 588,25 Kč/osoba, v roce 2010 více - 605,- Kč/osoba).
Každý poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti, a to
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost tento poplatek platit, nebo případně
může doložit existenci skutečností, které zakládají možnost osvobození od poplatkové
povinnosti.
b) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je potom poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Poplatníkem je také fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 90 dnů. Dále osoba, která podle
zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3
měsíců, nebo které byla udělena ochrana podle zákona, upravujícího azyl, nebo dočasná ochrana
podle zákona, upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově, a to nejpozději do
30. 4. 2013.
Od poplatku se osvobozují:
a)
poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) žijící mimo Českou republiku minimálně 11
měsíců v příslušném roce, a to na základě předloženého místopřísežného prohlášení,
b)
poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) pobývajícího minimálně 11 měsíců v příslušném
roce v LDN, zařízení pro seniory, nemocničním zařízení nebo v ústavu sociální péče,
a to na základě potvrzení z tohoto zařízení nebo místopřísežným prohlášením,
c)
občané s trvalým pobytem na úřední adrese Obecního úřadu Jíloviště.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, obecní úřad
mu vyměří poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené, neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
trojnásobek a toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Karel Dostálek

Poplatkové povinnosti v roce 2013
1.

2.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ve výši 550,-- Kč za poplatníka a kalendářní rok a je splatný
nejpozději do 30. dubna 2013.
Místní poplatek ze psů je povinen zaplatit držitel psa dle odpovídající sazby nejpozději do
30. dubna 2013.

ZVONICE - Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2013

Stránka 4

Sazby poplatku ze psů činí ročně:
a)
za prvního psa
250,- Kč
b)
za druhého a každého dalšího psa
375,- Kč
c)
za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího
důchodu
70,- Kč
d)
za druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je osoba uvedená v písmenu c)
100,- Kč
Poplatky uhraďte:
 poštovní poukázkou, která je k vyzvednutí na OÚ Jíloviště,
 hotově do pokladny správce poplatků,
 bezhotovostním převodem na běžný účet obce č. 174002065/0300 u ČSOB, a. s., pobočka Praha
– Perla, variabilní symbol u poplatku za komunální odpad 1340XXX (chataři 13405XXX) a poplatku
ze psů 1341XXX (místo X doplňte své číslo popisné, chataři číslo evidenční).
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na OÚ Jíloviště, telefon 257 730 274.
Váš obecní úřad

Změna úředních hodin na Úřadu práce ČR s účinností od 1. 2. 2013
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00 hodin
8:00 – 11:00 hodin
8:00 – 12:00 hodin
8:00 – 11:00 hodin
8:00 – 11:00 hodin

13:00 – 17:00 hodin
13:00 – 17:00 hodin
(jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí
o nepojistné sociální dávky či pro pozvané klienty)

Tato změna úředních hodin se týká Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR pro Prahu-západ se sídlem
Kartouzská 200/4, Praha 5.
Úřední hodiny na detašovaném pracovišti v Roztokách u Prahy zůstávají v platnosti jako doposud.
Váš obecní úřad

Internetové stránky obce

www.jiloviste.cz
Internetové stránky naší obce doznaly na přelomu ledna
a února letošního roku podstatné změny.
Jsou nyní v novém grafickém kabátu, tak, aby byly
přehlednější a podstatné věci na stránkách dostupnější.
Na titulní stránce přibyl aktuální výpis úřední desky. Na
každé stránce obecního webu přibyla další menu pro
rychlou navigaci a dole v patičce stránky kontaktní
formulář pro jednodušší kontaktování obecního úřadu.
V loňském roce se náš web umístil na 3. místě v
krajském kole soutěže Zlatý erb o nejlepší webové
stránky obce. Do této soutěže jsme se přihlásili i letos a opět s vysokými ambicemi.
Věřím, že se Vám bude nová podoba stránek líbit a budeme rádi za jakékoliv nápady a podněty na další
zlepšení.
Jan Vorel
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Vzdělávací den k problematice životního prostředí
Dne 16. 3. 2013 od 16:00 h proběhne v hasičské zbrojnici seminář „Vzdělávací den“ k problematice
životního prostředí, který je určen pro širokou veřejnost, tedy pro Vás, občany naší obce. Tento
„Vzdělávací den“ zajišťuje Škola obnovy venkova, o.p.s., a jeho tématem bude ochrana ovzduší,
hospodaření s vodou nebo hospodaření s odpady a globální oteplování.
Na tento „Vzdělávací den“ jste všichni srdečně zváni.
Karel Dostálek

V sobotu 23. března 2013
od 10:00 do 11:30 h
se před Obecním úřadem Jíloviště uskuteční
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Do nebezpečného odpadu patří např. barvy, ředidla, baterie, léky, kyseliny, lepidla, nádoby od sprejů,
motorové oleje, pesticidy, teploměry, výbojky, zářivky, pneumatiky…

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
V pátek 22. 3. 2013 v odpoledních hodinách budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na odložení
věcí, které Vám doma překážejí. Stanoviště kontejnerů jsou:
- roh ulice Zenklova a Na Hájensku,
- u obecního úřadu,
- v ulici K Dubíčku.
Chtěli bychom Vás také upozornit, že do kontejnerů nepatří stavební materiál, nebezpečný a
biologický odpad.

ZE ZASTUPITELSTVA
Ze zápisu zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 22/2012 ze dne 20. 12. 2012
Přítomno 6 zastupitelů a 9 občanů
ZO projednalo a schválilo:
 Rozpočtové provizorium na rok 2013. Důvodem je skutečnost, že zatím nejsou známy konkrétní
výše finančních příspěvků státu pro obec. Termín schválení rozpočtu obce na rok 2013 je nejdéle
do 31. 3. 2013.
 Pověření starosty obce k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2012.
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 Rozpočtové opatření č. 10/2012, ve kterém jsou zaúčtovány a vyrovnány změny v příjmech a
výdajích obce, které vykazovaly rozdíl proti stávajícímu rozpočtu.
 Mandátní smlouvu mezi obcí Jíloviště a společností CAUTOR PROJECTS & ADVISING, a. s. ,
která vypracuje pro obec žádost o dotaci na rekonstrukci ulice Pražská.
 Jmenování inventurní komise ve složení: předseda - R. Moureček, členové – L. Hastrmanová a
S. Baudyš.
ZO projednalo a neschválilo:
 Mandátní smlouvu mezi obcí Jíloviště a společností Witero Estates, s.r.o., protože do návrhu
Mandátní smlouvy nebyly zapracovány všechny připomínky obce, schválené na zasedání OZ
č.21/2012, a starostu obce kontaktovala společnost CAUTOR PROJECTS & ADVISING a. s.,
ochotná v termínu do 4. 1. 2013 připravit a podat žádost o přidělení dotace na rekonstrukci ulice
Pražská v úseku od OÚ k hasičské zbrojnici.
 ZO vzalo na vědomí:
 Zprávu a rozhodnutí výběrové komise na zhotovitele I. etapy prací na obnově staré
hasičské zbrojnice.
Informace:
 Točna autobusů
Byla vypracována třetí varianta studie obraciště autobusů MHD pod mostem na Všenory.
Z diskuse vyplynul příslib starosty obce Ing. K. Dostálka, vyvolat v nejkratší době jednání
zúčastněných společností, obce a občanů, kde by byly všechny připomínky projednány.
 Ke špatnému stavu ulice Na Plazích starosta obce Ing. K. Dostálek prezentoval fotodokumentaci
propadů komunikace po provedených výkopech při posilování sítě nn. V době dokončování stavby
došlo ke změně technika, který dozoroval stavbu. Jeho nástupce přislíbil udělat nápravu. Některá
poškození komunikace byla způsobena těžkou technikou při poslední výstavbě v lokalitě
Na Močidlech, kterou byl RD pana Teličky.
Dotazy občanů:
Paní Nováčková nesouhlasí se stanoviskem OZ, že pozemek č. kat. 333/3 je podle výsledku referenda,
v nezastavitelném území. Trvá na schválení žádosti o postavení chaty o rozloze do 50 m².
V diskuzi k tomuto dotazu zazněla odpověď starosty obce Ing. K. Dostálka, že žádost paní Nováčkové
konzultoval na Stavebním úřadě v Mníšku pod Brdy, který má souhlasný názor se zastupitelstvem obce.
Paní Nováčková vznese dotaz na Krajském úřadě.
L. Fatková upozornila, že ani stávající územní plán a ani návrh nového územního plánu nepovoluje stavby
chat větší než 25 m² do výšky max. 5 m nad rostlý terén.
S. Baudyš poděkoval za zřízení osvětlení schodů z mostu na Všenory.
Informoval o kontrolní činnosti. Kontrolní výbor doporučuje dát pro širší informovanost přílohy k zápisu
ze zasedání ZO na webové stránky obce a provádět zpětnou vazbu na úkoly přidělené na zasedáních OZ.
Mgr. I. Černý doporučil zjistit možnosti majitele mostu k opravě chodníku a jeho osvětlení.
Fatková

CO SE DĚJE V OBCI
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Jak dopadl loňský vánoční bazárek?
Po předloňském úspěchu se Okrašlovací spolek Jíloviště rozhodl i vloni pro konání vánočního bazárku
v prostorách hasičské zbrojnice v den rozsvěcení vánočního stromu – tedy v neděli 16. 12.
K mání byly jako již tradičně dekorační předměty, vyrobené paní Kratochvílovou a Hudečkovou, květiny
ze zahradnictví ing. Cvrčka, Podbrdská keramika z klínecké keramické dílny paní Brožové a pochutiny od
Ivy Stefanové. Předvánoční atmosféru hezky dokreslilo vystoupení živého Betlému, náladu jistě vylepšil i
prodávaný svařák.
Účast občanů Jíloviště na celé akci byla menší než v minulých letech, proto byl také finanční výsledek
bazárku o něco nižší – vybralo se 2100,- Kč. Tyto peníze budou použity na plánovanou opravu staré
hasičské zbrojnice, jejíž první fáze započne na jaře 2013, jakmile to počasí dovolí. O postupu oprav Vás
budeme na stránkách Zvonice pravidelně informovat.
Za Okrašlovací spolek Jíloviště, Iva Stefanová

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU v Trnové
Domov Borová otevírá od 1. února 2013 ve svých prostorách konzultační
středisko, ve kterém budou probíhat kurzy Virtuální Univerzity 3. věku (VU3V).
Kurzy budou pořádány v kinosále Domova. Kurzy jsou určeny nejen pro obyvatele Domova, ale rovněž i
pro ostatní aktivní seniory/ky, kteří chtějí smysluplně trávit svůj volný čas.
Do studia se může zapsat osoba se statusem důchodce, invalidní důchodce bez rozdílu věku a osoby
kategorie 50+ (nezaměstnaní). Přednáška se koná v konzultačním středisku Domova Borová
1 x za 14 dní, po 1,5 hodině. Účastníci sledují přednášku v kolektivu přenosem z internetu na plátno.
Po každé přednášce následuje test. Přednáškové cykly jsou koncipovány zpravidla na 2 roky,
(tj. 4 semestry), některé kurzy se opakují semestrálně. Každý semestr obsahuje 10 - 13 přednášek.
Absolvované studium je slavnostně ukončeno promocí v aule ČZU, kde je seniorům předáno
Osvědčení.
První úvodní kurz Astronomie má 4 přednášky a slouží k pochopení systému výuky a ověření přijatelnosti
pro seniory. Po absolvování tohoto základního kurzu si senioři vyberou z těchto kurzů:
 Využití informačních technologií
 Vývoj a současnost Evropské unie
 Osobní finance
 Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
 Čínská medicína v naší zahrádce
 Dějiny oděvní kultury
 Hudební nástroje
 Etika jako východisko z krize společnosti
 Lidské zdraví
 Kouzelná geometrie
 Lesnictví
 Vývoj a historie české myslivosti
Zápis ke kurzu je podmíněn studijním poplatkem ČZU, který u úvodního kurzu Astronomie činí za
1 semestr 150,- Kč a u ostatních kurzů činí 200,- až 300,- Kč/ za 1 semestr.
Více info na lince Domova Borová +420 313 104 040 – kontaktní osoba pan Bc. Lukáš Říha,
nebo www.e-senior.cz
Ing. Jiřina Řezanková, ředitelka Domova Borová
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Byli jsme při tom
V úterý 15. ledna 2013 jsme přijali s panem starostou Ing. K. Dostálkem pozvání
na slavnostní otevření Domova pro seniory Borová v sousední Trnové.
Od 17:00 hodin byl připraven bohatý program pro přítomné hosty. V úvodním
slovu dojatá majitelka, paní Barbora Kováčová, poděkovala jmenovitě všem, kteří se na stavbě „jejího
snu“ podíleli nebo ji svou pomocí podpořili. Oficiálně předala paní ředitelce Jiřině Řezankové mohutný
svazek klíčů a spolu s hromadným přestřižením
symbolické
pásky
osobnostmi
našeho
kulturního světa, manželskými páry Janem
Kačerem a Ninou Divíškovou i Markem Ebenem
a Markétou Fišerovou, která se stala patronkou
nově otevřeného domova, jeho provoz zahájila.
V kulturním vystoupení zazpívali známé
pěvecké árie sourozenci Bartošovi, členové
opery Divadla J. K. Tyla v Plzni.

KČT PRAHA – KARLOV, ODDÍL TURBAN PRO VÁS PŘIPRAVIL TURISTICKÝ
POCHOD IVV TURBANSKÉ - ČERNOŠICE 16. 3. 2013
Startovné: Dospělí 20,- Kč, člen KČT - poukázka 10,- Kč, děti 10,- Kč
Trasa 7 km - Start: Černošice žst. – 8:00 -11:00 – Vonoklasy – Mokropsy
Trasa 11 km - Start: Černošice žst. – 8:00 -11:00 – Sulava – Vonoklasy – Černošice – Mokropsy
Trasa 23 km - Start: Černošice žst. – 7:00 - 9:00 -Vonoklasy – Choteč – Mokropsy
Trasa 35 km - Start: Černošice žst. – 7:00 - 9:00 – Vonoklasy – Všenory – Vonoklasy –
Černošice – Mokropsy
Trasa 53 km - Start: Černošice žst. – 7:00 – 9:00 – Vonoklasy – Srbsko – Mořinka – Vonoklasy –
Sulava-Černošice-Mokropsy
Cíl: Restaurace U Mlynáře a Libuše - Černošice-Mokropsy 11:00 – 21:30 hodin.
V cíli získáte razítko pochodu, pamětní list a překvapení.
Kontakty na pořadatele na www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz,
Garant pochodu -Tomáš Lubovský-607 283 173
V roce 2012 procházel tento pochod naší obcí. Přestože tomu letos tak není, zveřejňujeme pozvánku
pořadatele, kterou, jak loni slíbil, poslal již v prosinci 2012. Ti z našich občanů a čtenářů, kteří mají rádi
turistiku a obdivují předjarní přírodu, se mohou k účasti na uvedených kontaktech přihlásit.

Svazek obcí Mníšeckého regionu
Informace z jednání SOMR dne 11. 12. 2012

Rozpočet
Shromáždění starostů vzalo na vědomí plnění rozpočtu SOMR za období I. – XI. 2012, schválilo
rozpočtové opatření č.2/2012 a rozpočtové provizorium pro období leden – únor 2013 ve výši 2/12
rozpočtového plnění r. 2012.
ZVONICE - Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2013

Stránka 9

Předsedkyně seznámila přítomné s dopisem pana Tvrdoně, který obsahuje nejen informace o stavu
cyklostezek, ale také návrhy na opatření a jejich zařazení do rozpočtu Svazku pro rok 2013.
Školství
Město Mníšek pod Brdy připravuje rozšíření - zkapacitnění ZŠ Komenského 420. Bude vytvořeno celkem
25 kmenových tříd školy. Náklady se budou pohybovat v rozmezí cca 8 – 9 milionů korun. V nejbližších
měsících budou zahájena jednání s obcemi o možné spolupráci na financování a spádovosti.
Starostka Hvozdnice oznámila, že bude mít pro další školní rok volnou kapacitu ve své MŠ a nabídla
místa dalším přilehlým obcím.
Současné dění v areálu UVR
Společnost UVR Mníšek pod Brdy, a.s., provozuje na základě povolení Krajského úřadu Středočeského
kraje v bývalé drtírně rud, překladiště komunálního odpadu, do kterého naváží firmy Komwag, Rumpold
a řada dalších odpadářských firem směsný komunální odpad z Mníšku pod Brdy, Čisovic, Kytína a dalších
obcí regionu popelářskými vozy (z naší obce vyváží společnost AVE, s. r. o., KTO do Jílového u Prahy). Ty
svůj náklad vyloží na plochu překladiště, pomocí nakladače je odpad následně přemístěn
do velkoobjemových vozů a odvezen na příslušnou skládku. Kapacita překladiště dosahuje v současné
době již hodnoty 20 tisíc tun odpadu ročně.
S ohledem na skutečnost, že množství komunálního odpadu produkovaného občany rok od roku roste,
stávající skládky mají omezenou kapacitu a zřizování nových skládek se již nepovoluje, musí vedení obcí
začít řešit budoucí problém „kam s ním“.
Záměr společnosti UVR Mníšek pod Brdy, a. s., instalovat do prázdné haly areálu linku na třídění
a biologické zpracování především směsných komunálních odpadů, byl projekční kanceláří zpracován
do projektové dokumentace, ke které bylo město požádáno o vydání stanoviska. Vzhledem k tomu,
že město věnuje již od počátku uvedenému záměru velkou pozornost, podrobně prostudovalo
dokumentaci a k té má řadu připomínek a požadavků.
Provoz s názvem MBÚ není v žádném případě spalovna nebo jiné zařízení ke spoluspalování odpadů!
Označení technologie MBÚ představuje počáteční písmena pro mechanicko-biologickou úpravu. Provoz
takové technologie zahrnuje soubor strojů a zařízení umožňující mechanickou a biologickou úpravu
směsných komunálních odpadů a živnostenských odpadů podobných komunálním. Hlavními stroji
takového provozu jsou drtiče, třídič, magnetický separátor, separátor PVC a zařízení na biologickou
úpravu biologické složky, která je obsažena v komunálním odpadu.
Provozem MBÚ jsou ze směsného komunálního a živnostenského odpadu získány materiálově využitelné
složky (kovy), energeticky využitelné složky (papír, plast, dřevo, PVC), nevyužitelné složky (kamení, písek,
popel, prach z filtrů) a produkt biologické úpravy, který bude podle složení využit energeticky spálením
nebo jako technický materiál na skládkách.
Spalovně jasné NE!
V posledním půl roce uskutečnilo město Mníšek v případě záměru spalovny jednání s investorem a
v tuto chvíli situace vypadá tak, že společnost UVR zastavila přípravné projekční práce a velmi
pravděpodobně od tohoto záměru ustoupí. Důvodem je především (ne)návratnost, ekonomika provozu
a obtížnost projednání celého záměru s městem i veřejností.
Přemnožení černé zvěře
Všichni představitelé Svazku trvají na akutní potřebě řešení přemnožení černé zvěře. Budou osloveny
další regiony s cílem požadovat opatření ve větších celcích.
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Kytínské hry bez hranic - „Svazek obcí Mníšeckého regionu se umí bavit“
V návaznosti na neuskutečněnou Olympiádu Mníšeckého regionu, která byla plánována v srpnu 2011,
nabídl starosta obce Kytín, pan M. Holý, uspořádání obdobné akce v Kytíně.
Cílem projektu je sjednocení Mníšeckého regionu a přispění k informovanosti občanů o tomto sdružení
ve spojení s jeho výhodami. Důležitým motivem je také vzájemné poznání sousedských obcí, jejich
krajových specifikací, lokálních specialit a společenských či sportovních úspěchů, to vše formou zábavy.
 Soutěž je určena pro týmy obcí mníšeckého regionu, které jsou složeny z osmi soutěžících
(čtyři muži + čtyři ženy) a dvou náhradníků (jeden muž a jedna žena)
 Soutěžní aktivity budou týmové a budou probíhat souběžně pro dva či více týmů v jednom
čase. Aktivity nebudou fyzicky extrémně náročné, avšak budou vyžadovat „dobrou“ fyzickou i
psychickou kondici a zejména týmového ducha
 Výkony týmů budou hodnoceny časově, tzn. aktivity se budou časově měřit. Do výsledku
mohou zasáhnout i počet splněných úkolů či penalizace. Výsledky budou průběžně veřejně
prezentovány
 Soutěžní den bude rozdělen do dvou částí
o Dopolední generální příprava
o Odpolední soutěž „naostro“
 Termín konání je sobota 15. června 2013
 Místo konání je náves v Kytíně (okolí rybníku)
 Akce bude moderována a součástí projektu jsou i doprovodné akce, občerstvení, hudba,
večerní zábava.
Najdou se mezi našimi občany reprezentanti Jíloviště?
17. – 20. 1. 2013
Již třetím rokem měl náš Mníšecký region zastoupení na Mezinárodním veletrhu turistických možností
v regionech.
Ve stánku byly nabízeny mapky, pohlednice Mníšku pod Brdy, Klínce a Jíloviště. Také turistické
sběratelské karty KČT č. 0992 Obec Jíloviště – vysílač Cukrák a č. 0998 Podbrdská keramika Klínec. Do
budoucna je potřeba prezentovat jako příměstské turistické destinace i ostatní obce Mníšeckého
regionu.
Fatková

Plánované akce Klubíčka na jaro 2013
Klubíčko Okrašlovacího spolku Jíloviště pořádá pro naše nejmenší občánky následující akce:
Dětský karneval
Kdy? V neděli 3. 3. 2013 od 15:00
Kde? V „cukrárně “ Restaurace Pod Lesem
Pro děti je nachystán 75 minutový zábavný program, pořádaný profesionální agenturou,
a malé občerstvení. Příchod v masce vítán.
Přednáška s ekologickou tématikou pro nejmenší
Kdy? V sobotu 16. 3. 2013 v 15:00
Kde? V budově hasičské zbrojnice
Jedná se o cca hodinovou „přednášku“ s interaktivními prvky, která je určena dětským posluchačům.
Tématy bude třídění odpadu a využití sluneční energie. Akce je vedena hravou formou a uzpůsobena
dětskému publiku. Bude připraveno drobné občerstvení.
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Divadélko pro děti „Zvědavé slůně“ – uvádí Divadlo v Kufru
Kdy? V sobotu 6. 4. 2013 v 15:00
Kde? V budově hasičské zbrojnice
Osvědčené Divadlo v Kufru uvede svou hru o zvídavém slůňátku, při které vtáhne malé diváky přímo do
děje.
Sloni žijí v Africe už od nepaměti, ale věděli jste, že dříve, v dávno uplynulých dobách sloni neměli
chobot? Měli jen takovou vyboulenou bambuli. Malé slůně cestuje napříč pralesem skýtajícím
všemožnou exotickou faunu i floru, domorodé kmeny, ale také zákeřné protivníky. Díky své bezmezné
zvědavosti se stane opravdovým slonem – tak, jak jej dnes všichni známe – i s parádním chobotem.
Na všechny pořádané akce je vstup volný.
Ekologická přednáška je hrazena z projektu evropských strukturálních fondů, na dětský karneval a
divadélko uvolnil prostředky Obecní úřad Jíloviště. Prostory zapůjčilo SDH Jíloviště a Restaurace
Pod Lesem.
Iva Stefanová

Očkování psů a koček proti vzteklině!
V neděli 31. 3. 2013 od 14:00 – 14:30 hodin
na veterinární ošetřovně Pode Zděmi č. p. 165, Jíloviště.
Kombinovaná vakcína 400,- Kč.
Samotná vzteklina 150,- Kč.

SPORTOVCI
Sportovci TJ Jíloviště
Webové stránky TJ Jíloviště
Pro příznivce TJ Jíloviště sice již nejde o úplnou novinku, ale rádi bychom připomněli
naše klubové webové stránky, které naleznete, pokud do svého webového prohlížeče
zadáte adresu: fotbal.jiloviste.cz. Na těchto stránkách se dozvíte kompletní informaci o
veškerém dění ve fotbalovém klubu. Každý týden aktualizovaný portál obsahuje výsledky, tabulky,
aktuální zprávy, rozhovory, historii, reportáže ze zápasů, fotky atd. TJ má rovněž profil na Facebooku,
„olajkovat“ ho můžete na stránkách www.facebook.com/TjJiloviste.
Jako malou ukázku níže uvádíme vánoční rozhovor s Honzou Nekolou, jehož plnou verzi naleznete právě
na webu TJ:
Jak bys zhodnotil podzimní část sezóny?
1)
Podzimní část sezóny hodnotím veskrze pozitivně, mimo jiné s ohledem na nové webové stránky. Pokud
jde o umístění v tabulce, jsem spokojen. Musím říct, že do jarních bojů se nám půjde z druhého místa lépe
než z prvního. Víme, kde máme rezervy, a že se můžeme ještě zlepšovat. Myslím, že naši soupeři jsou na
maximu svých schopností a možností. Doufám ale, že nebudu nepříjemně překvapen!
2)
Kdo z hráčů se ti herně líbil a kdo naopak zklamal?
Možná, že čekáš konkrétnější odpověď, ale od hodnocení jednotlivých hráčů je tu trenér a fanoušci. Já
můžu jenom obecně říct, že preferuji hráče, kteří považují Jíloviště za svůj klub, jsou schopni si udržet svoji
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výkonnost celoročně, protože přistupují poctivě k tréninku, a pravidelně se zapojují do tradičního
vodkobraní….
3)
Jak to bude s posilováním kádru? Je potřeba přivést nové tváře?
Žádné zásadní posilování kádru nechystáme. Hráče, které máme na hostování, bychom rádi udrželi i na
jarní část sezóny. Do přípravy vezmeme na zkoušku maximálně dva nebo tři hráče, a to na posty, kde
cítíme, že je třeba zvýšit konkurenci. Nicméně jako každý rok platí, že NIKDO nemá na začátku zimní
přípravy nic jistého. Účast na zimním soustředění je přitom absolutní předpoklad pro šanci na základní
sestavu.
4) Jaká je vlastně Tvoje role v ryze sportovních otázkách v áčku, při tvorbě sestavy či příchodu
nových akvizic? Intervenuješ do toho trenérům?
Tvorby sestavy se neúčastním vůbec ani já, ani Pavel Šmíd. Pokud bychom trenérům do sestavy mluvili,
nemohli bychom po nich chtít, aby se zodpovídali za sportovní výsledky, a to by bylo špatně. Na
přestupech a hostováních se ale s trenéry radíme. Tady máme naopak poslední slovo my.
5) Po vítězství v dohrávce 12. kola nad Polepy jsme zpět ve hře o první místo. Čekal jsi takové
umístění před sezónou?
Tady budu odpovídat podobně jako Bety. Před sezónou jsem znal jen kvalitu A. skupiny I. A třídy, kterou,
jak jsme asi nikdo nepřepokládal, nakonec nehrajeme. Kvalita B. skupiny, kterou nakonec hrajeme, je o
něco horší. To ale platí, pokud hovoříme o průměru, protože Polepy, Sázava nebo Hradišťko jsou velmi
kvalitní soupeři. Čili odpověď zní: umístění na druhém místě tabulky bych před sezónou bral všema
deseti, ale teď už chci soutěž vyhrát!
6) Pokud se podaří postoupit, budeme již v páté nejvyšší soutěži v ČR. Byl by to strop nebo by se jelo
dál?
Několikrát jsem opakoval, že I. A třída byl můj cíl. Ale fotbal je sport a ve sportu jde o to vyhrávat. Zatím
to vypadá, že jsme schopni vyhrávat i v této soutěži a já rád vyhrávám. Pokud na to budeme mít, nebudu
dalšímu postupu bránit. Nicméně v žádném případě nelze očekávat, že bychom začali bezhlavě zvyšovat
rozpočet a nakupovat nové hráče.
7) Jsou nějaké středně či dlouhodobé plány, a pokud ano, nastíníš nám je?
Dlouhodobý plán plníme už pátým rokem. V souvislosti s návratem Petra Krištůfka v roce 2008 jsme si
řekli, že chceme začít na Jílovišti budovat nové zázemí a s tím ruku v ruce i sportovní kvalitu. Nikdy jsme
nechtěli dělat velké skoky, ale naopak postupovat tak, aby dosažený výsledek byl založen na pevných
základech a byl tedy udržitelný dlouhodobě. Jestli a jak se nám to daří nebo nedaří, nechť posoudí
jiní.
8) Dospělý fotbal šlape, bude se něco dělat s mládeží?
Správná otázka. Mládež je moje stoprocentní priorita na nejbližší roky. To nám na Jílovišti silně
pokulhává a to chceme změnit. Rád bych viděl na Jílovišti vyrůstat nějaké nové Krištůfky nebo Šmídy.
9) Už je to zhruba 10 let co tu působíš, udělal se tady velký kus práce, přes zázemí či výkonnostní
vzestup. Jaké vnímáš ohlasy, ať už od fandů, občanů či ostatních lidí?
Fanouškovská základna se utěšeně rozrůstá. Na jaře bych chtěl dosáhnout průměrnou návštěvnost na
domácích zápasech okolo 120 diváků. Je to hodně ambiciózní číslo, ale snad se to dobrou propagací a
kvalitou hry podaří. Fanoušci samozřejmě reagují podle toho, jak se zrovna daří, zatím tedy hodně
pozitivně. Co se týče „ostatních“ občanů, mám bohužel v poslední době pocit, že čím více se nám daří, tím
horší reakce zaznamenávám. Tomu popravdě moc nerozumím.
10) Co říkáš nápadu pana Březiny přestěhovat fotbalový stadion TJ Jíloviště někam za obec?
Tento názor je co do obsahu a použité argumentace zhruba stejně „kvalitní“ jako názor, že by bylo dobré
na Jílovišti vybudovat vodní svět nebo koncertní sál. Nicméně vzhledem k tomu, že jsem se po odstoupení
ze zastupitelstva zařekl, že už se nenechám podobnými záležitostmi rozčilovat, ale ani otrávit, odkážu
v dalším na oficiální prohlášení TJ, které visí na našem webu.
16) Na závěr, co bys popřál našim týmům a fandům do jarní části?
Hráčům, fanouškům, realizačnímu týmu, prostě nám všem bych chtěl popřát do jarní části sezóny co
nejvíce společné fotbalové radosti. Koneckonců o nic jiného přeci nejde…
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Mládež
Na lednové pravidelné schůzi výkonného výboru TJ se kromě jiného řešila problematika mládeže.
Nelichotivá situace u našich juniorů nás donutila dát v hierarchii vytyčených cílů rozvoj mládeže na první
místo. Stávající trenérský tým - Milan Černý a Petr Marek, který se od jara bude zaměřovat pouze na
mládež, doplní současný hráč A-týmu, Slavií Praha vychovaný Petr Staněk. Na jaře, za účasti českých
slavných internacionálů, se na našem hřišti uskuteční nábor mladých nadějí, termín a další informace
budou upřesněny. Máme totiž na co navazovat, jak dokládá příspěvek Šimona Velase, jehož plnou verzi
najdete opět na webových stránkách TJ:
Jílovišťská stopa v 1. lize
Ačkoliv je naše ves jen o cirka 600 obyvatelích, co si vzpomínám, vždy tu rostli fotbalisté. Dnes musí nejen
fotbal, ale sport obecně, soupeřit se svody moderního světa, počítačovými a jinými vymoženostmi
21. století, a tak je situace u mládeže a budoucích jílovišťských nadějí tam, kde je. Přitom, jak jsem již
uvedl, na Jílovišti se fotbalisté vždy rodili. Jak to tak bývá, ne každý využil svůj talent a potenciál ať už z
jakýchkoliv důvodů, ne každý to dotáhl až na vrchol. Dva takoví tak učinili a živili se, respektive živí tím, o
čem v začátcích sní každý.
Prvním z nich je Petr Krištůfek alias Kysela, který do velkého fotbalu, rozuměj 1. ligy, nakoukl v roce 1995
v Českých Budějovicích. Hned v prvním zápase ho čekala Sparta před kulisou 5313 diváků. (29. 7. 1995,
AC Sparta Praha - SK České Budějovice 3:0). V sezoně 1995/96 za Budějice kopali Babka, Barteska, Bejr,
Brabec, Fujdiar, Havel, Holec, Kerl, Koblenc, Koller, Kostelník, Krištůfek, Marek, Novák, Saidl, Strnadel,
Tejml, Tibenský, Vácha, Valachovič a Wohlgemuth, na trenérské lavici seděl Pavel Tobiáš. Umístění
v tabulce - 11. místo. V následujícím roce 1996/97 skončili Budějice dokonce 6., stále pod vedením Pavla
Tobiáše, hráčský kádr tvořili Babka, Barteska, Brabec, Brozman, Drobný, Fujdiar, Havel, HoIec, Hrdina,
Hruška, Kocourek, Koller, Kostelník, Krištůfek, Marek, Mejdr, Nešický, Přibyl, Saidl, Štajner, Švantner,
Tejml, Vlček, Wohlgemuth. Po této sezóně odchází Kysela do Neratovic a jeho konečná bilance v 1. lize po
dvou letech činí 15 zápasů bez vstřelené branky.
Druhým kanónem je čerstvý ženáč, Michal Šmíd, alias Matalík. Míšu vychovala Slavia a jeho premiéra v
1. lize přišla 5. 8. 2007, tak jako u Petra, v dresu Českých Budějovic proti Olomouci. Šmíďák v sezóně
2007/08 nastoupil celkem k 11ti zápasům a obdržel 1 žlutou kartu. Následující rok 2008/09 odehrál
pouze 1 zápas proti Teplicím a byl poslán na hostování. Zpátky do ligy, i když jen na dva zápasy, se vrátil
v sezóně 2011/12 v dresu Dukly Praha, když rok předtím, jako stabilní člen základní sestavy, pomohl k
postupu „vojákům“ do nejvyšší soutěže. Jeho prvoligová bilance se zatím zastavila na 14 zápasech bez
vstřeleného gólu, ale všichni věříme, že svoji sbírku rozšíří, nejlépe hned příští rok v dresu Bohemians
1905, kde nyní působí. Málokdo ví, že Michal má ve sbírce i jeden start v přátelském utkání za
repezentaci ČR U-21 proti třetiligovému francouzskému týmu FC Istres, údaje viz. níže, či bohužel jen
proseděný přátelák s Budějkami proti Fenerbahce Istanbul z července 2008 (6. 2. 2008, Istres - Česká
republika "21" 0:4).
Jak řekl Honza Nekola, bylo by super vidět vyrůstat nové Šmídy, Hrubé, Marky, Černé či Krištůfky. A ať už
by začínali v našem TJ nebo se učili ve slavnějších klubech, ať už by rostli pro naše áčko či to dotáhli až do
profíků, byli by to Jílovišťáci, na které bychom byli pyšní podobně jako na dva výše zmíněné.
Áčko
Naši chlapci jsou od 10. 1. v plné přípravě na jarní postupové boje do Krajského přeboru. Příprava je
klasicky rozdělena do dvou fází, kondiční a herní. Kondice se nabírá v oboře Hvězda na pražském
Břevnově, herní fáze bude probíhat na UMT v Radotíně. Od 2. 2. do 7. 2. proběhne již tradiční
soustředění v Českém Dubu.
Weber Cup
Zápasový rytmus v zimní přestávce obstarává turnaj pořádaný pražskými týmy Aritma a Radotín nazvaný
„Weber Cup“. Naše skupina se hraje na UMT v Radotíně.
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Soupeři ve skupině:
ČAFC Praha – Pražský přebor (aktuálně 9. místo)
Hvozdnice – 1.A třída Středočeský kraj sk.A (aktuálně 7. místo)
Lety – 1.B třída Středočeský kraj sk.E (aktuálně 10. místo)
Zbraslav - Pražský přebor (aktuálně 8. místo)
Braník- 1.A třída Praha sk.B (aktuálně 5. místo)
Doksy – 1.B třída Středočeský kraj sk.A (aktuálně 2. místo)
Radotín - 1.A třída Praha sk.B (aktuálně 3. místo)
Dosavadní výsledky:
TJ x ČAFC 1:1 (Hannachi), TJ x Hvozdnice 4:2 (Jiráň 2x, Dupal, Janoušek F.), TJ x Lety 4:1 (2x Kočí,
Krištůfek, Dupal)
Další zápasy:
TJ x Zbraslav - 2. 2., 11:30 h., TJ x Braník - 9. 2., 15:30 h., TJ x Doksy 16. 2., 13:30 h.,
Radotín 23. 2., 15:30 h.
Tělovýchovná jednota Jíloviště

TURISTICKÝ ODDÍL
Turistický tábor 6. 7. 2013 – 13. 7. 2013
Místo: Českomoravská vrchovina
Přihláška:

Jan Vorel
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SUDOKU
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