1

2007

Foto: K. Podroužková

Mikulášská nadílka Pizzerie u Hastrmana 2.prosince 2006

Sloupek starosty
zastupitelstva obce (nepo ítá se však den vyv šení
a den konání zasedání ZO). Na každém
vyv šeném programu ZO na ú ední desce p ed
OÚ bude uvedeno datum vyv šení a datum
sejmutí spole n s podpisem.
Investor rozší ení hotelu CINEMA PALACE,
které je spojené s vybudováním kongresového
centra (C.P.H. Investment s.r.o.), požádal obec
prost ednictvím projektové kancelá e Rh-arch
s.r.o. o schválení projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí. Obec si stanovila podmínky,
za kterých schválí tuto projektovou dokumentaci
pro územní rozhodnutí, a o t chto podmínkách
s investorem dále jedná. O výsledku jednání
budete informováni.
Také d ležitou informací je, že do t í let, tj. do
roku 2010 musí obec vyhotovit nový územní plán.
P vodn m l náš územní plán platit do roku 2015,
ale z d vodu platnosti nového stavebního zákona
. 183/2006 Sb., který za al platit od 1. 1. 2007,
dochází ke zm n termínu platnosti územních
plán . Protože náš p vodní územní plán byl
schválen v roce 1994, tedy p ed rokem 1998, trvá
jeho platnost již jen t i p íští roky. V p ípad , že
by naše obec do t í let nem la platný nový územní
plán, byla by v roce 2010 bez územního plánu,
což by p edstavovalo mimo ádný problém. Proto
ZO schválilo na svém zasedání . 2/2006
vyhotovení nového územního plánu.
S platností nového stavebního zákona . 183/2006
Sb. také dochází k tomu, že veškeré innosti, které
doposud
vykonávaly
orgány
obce
(tj.
prost ednictvím stavební komise nebo starosty
obce), bude pro obce, které nemají stavební ú ad,
vykonávat místn p íslušný stavební ú ad. Pro
naši obec to bude Stavební ú ad v Mníšku pod
Brdy. Mezi innosti, které bude Stavební ú ad
v Mníšku pod Brdy vykonávat, pat í:

Vážení spoluob ané,
za al nový rok 2007, a tak na úvod svého prvého
sloupku v novém roce bych Vám rád Všem ješt
jednou pop ál hodn št stí, lásky a hlavn zdraví
v roce 2007. V ím, že tento rok bude úsp šný,
jak pro vás, tak i pro obec.
Z d vodu zlepšení Vaší informovanosti jsem se
rozhodl, že v úvodu každého sloupku Vás
v krátkém p ehledu seznámím s tím, o em se
hlasovalo na zastupitelstvu obce (ZO) a co se d lo
na OÚ. Z tohoto d vodu také najdete v této
Zvonici plán práce na první pololetí roku 2007.
Tento plán práce byl schválen ZO na zasedání .
2/2006. Díky n mu budete tak mít p ehled o tom,
co by m lo ZO v prvním pololetí roku 2007
projednávat, schvalovat a ud lat. V ervencové
Zvonici bych se rád k tomuto plánu práce vrátil a
zrekapituloval, co se ud lalo, co se neud lalo, a
pro se to neud lalo.
1. 11. 2006 prob hlo ustavující zasedání nového
ZO.
15. 11. 2006 prob hlo zasedání ZO . 1/2006, na
kterém ZO schválilo termín uvoln ní starosty
obce Ing. K. Dostálka, zprávu kontrolního výboru,
odm ny len ZO obce a
schválení len
finan ního a kontrolního výboru.
21.12.2006 prob hlo zasedání ZO . 2/2006, na
kterém ZO schválilo Jednací ád ZO, plán práce
do 30. 6. 2006, rozpo tové opat ení .2/2006,
rozpo tové provizorium na rok 2007 a vyhlášku .
1/2006 o místním poplatku za komunální odpad.
6.12.2006 byla provedena na OÚ kontrola výkonu
samostatné p sobnosti obce Jílovišt . Kontrolu
provedl odbor dozoru a kontroly ve ejné správy
Ministerstva vnitra. Kontrola byla provedena na
základ stížnosti ob anky naší obce. P i kontrole
se zjistil jediný nedostatek, a to ve snížení
pr kaznosti zve ej ování termínu konání ZO,
ímž došlo k porušení § 93 odst. 1 zákona o
obcích. Tento nedostatek bude odstran n tak, že
program ZO s uvedeným termínem konání
zasedání ZO bude vyv šen na ú ední desce p ed
OÚ Jílovišt a na elektronické ú ední desce
v minimálním termínu 7 dn p ed zasedáním

•
•
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vydání stavebního povolení na stavební
úpravy jednoduchých staveb, pokud nejde
o kulturní památky,
ur ovat, zda ohlášené drobné stavby,
stavební úpravy a udržovací práce,
s výjimkou
stavebních
úprav
a
udržovacích
prací
na
kulturních

•

•
•
•

byl ZO pov en, abych hledal možnosti snížení
náklad za sb r a svoz komunálního odpadu. O
výsledku svého hledání Vás budu informovat
v dalších Zvonicích.

památkách, vyžadují stavební povolení, a
v t chto p ípadech stavební povolení
vydávat.
p ijímat ohlášení, pop ípad
vydávat
povolení informa ních, reklamních a
propaga ních za ízení a na izovat jejich
odstran ní,
p ijímat ohlášení lh ty, do kdy bude
odstran na drobná stavba a informa ní,
reklamní a propaga ní za ízení,
kolaudovat stavby a jejich zm ny, ke
kterým vydal stavební povolení,
zabezpe it výkon státního stavebního
dohledu.

Vážení spoluob ané, využívám tohoto sloupku
abych Vás požádal o spolupráci:
•

•

Pro nás to znamená, že stavební komise v naší
obci kon í svoji innost. Rád bych proto
pod koval touto cestou panu Ing. arch J.
Doubkovi za perfektní vedení stavební komise,
protože Vám ob an m s velkou ochotou pomáhal
radou a vždy se Vám snažil v mezích zákona
vyhov t.

•
•

Na zasedání obce . 2/2006 ZO také schválilo
obecn závaznou vyhlášku . 1/2006 o místním
poplatku za provoz systému shromaž ování,
sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování
komunálních odpad . V této vyhlášce je
stanovena výše poplatku 500,- K za poplatníka a
kalendá ní rok. Výše poplatku je tedy stejn
vysoká jako v roce 2006 a jde o max. možnou
výši tohoto poplatku. Pro je poplatek tak
vysoký? D vodem této max. výše je, že skute né
náklady obce Jílovišt na sb r a svoz net íd ného
komunálního odpadu v roce 2006 byly 536,- K
na osobu. Tato ástka byla vypo tena pouze
z celkových náklad za sb r a svoz net íd ného
komunálního odpadu v roce 2006 na území obce
Jílovišt a její výše byla 416 tisíc K (proti výši
celkových náklad obce v roce 2005 387 tisíc
K ). Po et fyzických osob, které m ly v obci
Jílovišti trvalý pobyt, byl 605 a po et fyzických
osob, které m ly v obci Jílovišti ve vlastnictví
stavbu ur enou nebo sloužící k individuální
rekreaci, byl 172.

•

•

Výpo tem potom vyšly skute né náklady na
osobu ve výši 416.000: 777 = 536,- K . ástka je
to vysoká a je z ní vid t, že již obec p ispívá i p i
jejím maximální výši na každého ob ana ze svého
rozpo tu ástkou 36,- K . Obec musí tedy za ít
hledat zp sob, jak tento stav zm nit, a proto jsem
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Maximáln
t i te komunální odpad.
V dnešní Zvonici znovu otiskujeme
lánek, jak komunální odpad t ídit. Díky
Vašemu t íd ní obec získává daleko více
pen z do svého rozpo tu.
Nep ikládejte ke kontejner m na t íd ný
odpad v ci, které si musíte likvidovat na
svoje náklady. Jde nap . o koberce,
elektrospot ebi e, stavební materiál atd.
Porušujete tím naši Obecn závaznou
vyhlášku
. 3/2003 o nakládání s
komunálním a stavebním odpadem a
zvyšujete tak náklady obce.
Udržujte kolem kontejner na t íd ný
odpad po ádek.
Do nádob na sm sný odpad dávejte to, co
tam pat í. Tedy zbytkový odpad po
vyt íd ní, tj. smetí, popel, saze, kuchy ské
odpady a nevratné obaly, pro které nejsou
v obci k dispozici pot ebné kontejnery.
Do sb rových nádob je zakázáno odkládat
nebezpe né
složky
vyt íd né
z komunálního odpadu a to i v uzav ených
obalech, tj. ty druhy odpad , které mají
nebo mohou mít nebezpe né vlastnosti.
Jsou to nejr zn jší tekutiny, látky zápalné,
uhynulá zví ata, látky výbušné, odpady
ohrožující zdraví a bezpe nost. Do t chto
nádob nelze rovn ž ukládat
inertní
materiál (odpad z demolic, staveb, zeminu,
kamení apod.), žhavý popel nebo odpady
lehce p ilnavé ( lepidla, asfalt apod.).
V p ípad
Vaší pot eby zlikvidovat
nebezpe ný odpad (barvy, edidla, baterie,
léky, kyseliny, lepidla, nádoby od sprej ,
motorové oleje, pesticidy, teplom ry,
výbojky, zá ivky, pneumatiky, kontaktujte
pana Ing. Patera z firmy USU Praha s.r.o.
(mobilní íslo 603240210). Jenom bych
cht l upozornit, že p i odb ru Vašeho
nebezpe ného odpadu bude požadováno,
abyste prokázali, že jste zaplatili za
komunální odpad v roce 2006 (stvrzenkou
o zaplacení poplatku za komunální odpad).

se neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností
tuto závadu odstranit (tj. u závady zp sobené
pov trnostními situacemi a jejich d sledky
takovou závadu zmírnit). Obecní ú ady mají
možnost vyhláškou upravit, do kdy má být
chodník, nap . od sn hu, o išt n, nebo jak
postupovat p i nep edvídaných situacích. Takovou
vyhlášku však zatím naše obec nemá.
Pokud tedy ve Vašem p ípad skute n jde o
p ilehlý chodník k Vaší nemovitosti (i když v
katastru nemovitostí m že být zapsán jako obecní
pozemek) a cizí osoba si na n m v d sledku Vámi
neuklizeného sn hu zp sobí úraz, odpovídáte za
a také upozornil:
že až napadne sníh, nebo se na chodníku objeví škodu. Upozor uji, že náhrada škody, kterou
námraza, je nutné chodník od sn hu a námrazy byste museli hradit poškozenému, m že být
uklidit. Uklízení chodníku není v cí dobrovolnou. zna n vysoká (jeden bod je 120 korun),
Zákon . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
totiž uvádí, že vlastník nemovitosti, která v že v dnešní Zvonici najdete platná krizová ísla.
zastav ném území obce hrani í se silnicí nebo s Myslím, že Vám tato ísla pomohou v krizových
místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž situacích.
p í inou byla závada ve sch dnosti na p ilehlém zd raz uji - na p ilehlém chodníku, která Tak a to bude vše.
vznikla zne išt ním, náledím nebo sn hem, pokud
Vážení spoluob ané, také bych Vás rád ješt
požádal:
když zjistíte, že ve Vaší ulici nebo v n které ásti
obce nesvítí pouli ní svítidlo, zavolejte na
dispe ink firmy ELTODO s.r.o. (tel.
.
800101109). Nahlaste služb na dispe inku íslo
vadného pouli ního svítidla. Toto íslo je uvedené
na štítku p ipevn ném na pouli ním sv tle. Po
nahlášení poruchy bude pouli ní svítidlo
urychlen opraveno,

Karel Dostálek v.r.
starosta

Kontejnery na t íd ný odpad a ochrana
životního prost edí
Pro t ídit?
D vod je mnoho. Na prvním míst jsou samoz ejm ekologické d vody. T íd ní odpad a jejich
recyklace šet í p írodní zdroje surovin a energie. Výroba 1 tuny papíru ze sb rového papíru m že
ušet it až dva vzrostlé stromy. T íd ní dokonce ukládá i zákon o odpadech a nakonec, poplatek za
odpad se stanovuje podle náklad na net íd ný odpad. Tedy ím více odpadu se vyt ídí, o to více by
mohla obec a následn obyvatelé ušet it na poplatku za odpad. Navíc obec má v sou asné dob
uzav enou smlouvu se spole ností EKO-KOM, která na náklady spojené s t íd ním odpad finan n
p ispívá. ím více odpad obec vyt ídí, tím více pen z dostane zpátky.

Jak kontejnery správn používat?
Do kontejner na sklo lze odkládat veškeré obalové (sklenice, láhve) a tabulové sklo.
V kontejnerech NESMÍ skon it sklo s drát ným výpletem, bezpe nostní autoskla, zrcadla, porcelán,
keramika. Pozor, mnozí si asto pletou keramiku a porcelán se sklem! Sklo je pr svitné. Pokud
m žete, zbavujte láhve kovových uzáv r , zjednodušíte tak jejich recyklaci.
D sledn odd lujte bílé a barevné sklo a odkládejte do p íslušných kontejner . N kolik barevných
st ep m že znehodnotit celý kontejner bílého skla.
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Do kontejner na plasty pat í pouze sešlápnuté a isté láhve od nápoj , isté fólie, plastové výrobky,
kelímky od potravin, prázdné obaly od kosmetiky.
V kontejnerech NESMÍ skon it plasty zne išt né zbytky potravin, chemikáliemi, oleji, nebo blátem,
novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC, automobilové plasty.
Sešlapáváním plastových láhví, výrazn ušet íte místo v kontejneru. Sešlápnutých láhví se vejde do
kontejneru 3 x více a výrazn se tak zlevní celý sb r. U láhví nedotahujte uzáv ry, uzav ené láhve se
nedají lisovat do balík .
Do kontejner na PET láhve pat í pouze isté sešlápnuté láhve od nápoj .
V kontejnerech NESMÍ skon it žádné jiné plasty!
Do kontejner na papír pat í noviny, asopisy, letáky, sešity, papírové obaly, karton a lepenka.
V kontejnerech NESMÍ skon it papír mastný, mokrý, zne išt ný zbytky potravin, nebo krabice od
nápoj , použité pleny, obvazy, hygienické pot eby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír.
Papírové krabice p ed vložením do kontejneru rozkládejte. Ušet íte tak místo v kontejneru.
Prosíme, dodržujte tyto pokyny p i t íd ní odpad . Nežádoucí p ím si znehodnocují vyt íd nou
surovinu, která pak nem že být recyklována a odváží se na skládku.
Svoz t íd ných odpad v naší obci provádí firma Remondis s.r.o. speciálním vozem s kontejnerem a
hydraulickou rukou, kterou jsou nádoby vysypávány. (klasickým popelá ským autem, které m že po
vy išt ní svážet t íd ný odpad).
Sklo se po svezení po ur itou dobu skladuje na p ekladišti, po sebrání dostate ného množství se
p edává firm AMT P íbram, která sklo na automatické lince t ídí podle barev, drtí se na st epy a ty
jsou následn používány na výrobu nového skla.
Plasty se odvážejí k dot íd ní jako celek. Ze sm si plast se na t ídící lince vybírají PET láhve, fólie a
p nový polystyren. PET láhve se ru n dot ídí podle barev, slisují do balík a pak následn expedují
do Silonu Planá nad Lužnicí, kde se z nich vyráb jí netkané textilie, vlákna a pásky, p ípadn jiným
firmám, které se zabývají vývozem PETu do íny. Použité fólie se vyt ídí podle materiálu a barev a
znovu se zpracovávají na výrobu granulátu pro výrobu fólií. P nový polystyren se m že p idávat do
betonu p i výrob speciálních tvárnic s vysokou izola ní schopností. Ostatní plasty se mohou dále
t ídit dle zájmu zpracovatel , v tšinou se však zbylá sm s používá na výrobu zahradního nábytku,
zámkové dlažby, nebo obrubník .

Kde hledat kontejnery?
Kontejnery na t íd ný odpad v naší obci najdete v ulici Na Hájensku, u telefonní úst edny, u staré
hasi ské zbrojnice a v ulici K Dubí ku.
Karel Dostálek v.r.
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Umíst ní kontejner

Vyzna eno umíst ní kontejner na t íd ný odpad

Ochrana životního prost edí kolem nás
(Podle podn t ob an ze zasedání ZO 1/2006 v listopadu)
Pro biologický odpad (tráva, shrabky ze zahrad
Divoké skládky.
apod.) je vyhrazený kontejner u tréninkového
Vznikají nám díky neukázn ným obyvatel m, h išt . Po ezané v tv strom byly likvidovány na
kte í doufejme, že nejsou z naší obce, podél náklady obce koncem íjna 2006 na obecním
komunikací ve sm ru od Prahy, do Prahy i na pozemku v lokalit
Na Mo idlech. Zp sob
Všenorské. Bohužel tento úkaz m žeme jen málo takového shromaž ování a likvidace se ovšem
ovlivnit. T žko p istihneme nepo ádníka, který se projevil také jako nevhodný. I zde nebyly jen
zbavuje odpadu na úkor životního prost edí kolem v tve, ale objevil se i jiný druh odpadu a svou
nás. D láme jen pokusy o zmírn ní dopadu t chto neukázn ností jsme jako ob ané zap i inili
skute ností nap . organizovaným úklidem, který složit jší a pracn jší likvidaci.
uspo ádal náš obecní ú ad p ed n kolika lety
Motorká i
podél Všenorské silnice.
Trochu jiná je situace se zahradním odpadem, Anonymní jezdci na „závodních“ strojích bez
který n kte í naši ob ané vozí na hnojišt pana poznávacích zna ek ni í lesní a polní cesty
Andrese, která jsou na jeho pozemcích v okolí v okolí Jílovišt a p ekra ují Vyhlášku . 17/1992
obce. Podle zákona je zem d lec povinen m nit o ochran životního prost edí v obci Jílovišt a to
po ur ité dob lokalitu t chto míst. Stává se pak v l.5 – Hlu nost v obci, bod 5. : „ V souladu
zlozvykem, že se vyhrabaná tráva, staré listí, s vyhláškou o silni ním provozu je zakázáno
u ezané v tve apod. objevují na již zrušeném bezd vodné popojížd ní motorovými vozidly po
hnojišti, tam, kam byli ob ané zvyklí odpad vozit. obci a b h motoru p i zastavení a stání na
P ibývá pak práce s odklízením panu Andresovi. místních komunikacích.“
Je to „odm na“ za jeho toleranci, kterou projevil Pokud n kdo znáte n koho z t chto motocyklist ,
s ukládáním zahradního odpadu na jeho hnojišt . prosím, upozorn te je na porušování vyhlášky i
Prosím, bu te k p írod kolem nás i našim ni ení p írody kolem nás. Nic jiného se zatím
spoluob an m ohleduplní.
nedá d lat.
Fatková.
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Plán práce zastupitelstva obce Jílovišt
PLÁN PRÁCE ZO JÍLOVIŠT DO 30.6.2007
AKCE

DATUM SPLN NÍ

1. Vymalovat OÚ a položit dlažbu v p ízemí budovy OÚ.
2. Koupit ú ední tabule (Hájensko, K Trnové).
3. Dokon it zrychlovací stanici.
4. Opravit kolumbárium na h bitov .
5. P ipravit vydávání Zvonice v m sí ních nebo dvojm sí ních cyklech.
6. P ipravit podklady pro legalizaci p ipojení nového vrtu.
7. Provést kontrolu p ipojení rodinných dom na obecní vodovod a kanalizaci.
8. P ipravit podklady pro rekonstrukci komunikace od OÚ k autobusové zastávce.
9. P ipravit projektovou dokumentaci pro napojení objekt pana Andrese a Cvr ka na
tlakovou kanalizaci.
10. P ipravit projektovou dokumentaci pro napojení pr myslové zóny na tlakovou
kanalizaci.
11. Do ešit v cná b emena – plynofikace, smlouva s SD.
12. Do ešit geometrické zam ení.
13. Rozhodnout o vybavení d tského h išt .
14. Rozhodnout o využití staré hasi ské zbrojnice.
15. Dokon it jednání o obecním pozemku s manželi Hrubými a panem Svobodou.
16. Vypracovat povod ový plán.
17. Vypracovat požární ád obce.
18. ešit v zastupitelstvu problém vandalismu a zajišt ní klubovny.
19. Jednat s panem Andresem o koupi ásti ulice Hasi ská.
20. Jednat s pány Cvr ky o koupi ásti ulice Hasi ská.
21. Nabídnout možnost senior m scházet se v hasi ské zbrojnici.
22. Hledat možnosti využití místních objekt ke kulturním akcím.
23. Monitoring dopravních p estupk a vandalizmu v obci.
24. Program výuky internetu pro seniory a umožnit jim p ístup na internet.
25. Smír í komise.
26. Možnost bezplatné inzerce i prezentace našich podnikatel na webových stránkách
obce.
27. Na turistických trasách vybudovat odpo ívadla.
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Internetové stránky obce a Zvonice
Internetové stránky dnes pat í k životu mnoha lidí, a tento trend stále nabírá na významu a popularit .
Za íná být b žné že i ob ané v d chodovém v ku využívají internetu ke komunikaci a získávání
informací. Naše obec samoz ejm
má své oficiální internetové stránky na adrese
http://www.jiloviste.cz. Jejich využití je práv v možnosti snadného p ístupu k informacím o d ní v
naší obci.
Na stránkách lze, alespo doufám, p ehledn nalézt, mnoho užite ných informací. Nelze asi zde
prezentovat najednou veškeré rubriky internetových stránek naší obce. Pokusím se zde v této rubrice
postupn informovat o možnostech, které obecní stránky skrývají, a zárove p iblížit internet t m,
kte í k n mu p ístup nemají.
Jednou ze základních sekcí našich obecních internetových stránek je DISKUSE. Tato sekce nám
umož uje ve ejn probírat témata, která nás jako ob any Jílovišt zajímají. Každý p ihlášený uživatel
m že založit diskusi na libovolné téma nebo ke konkrétnímu lánku na stránkách obce, následn na
tuto diskusi mohou reagovat ostatní návšt vníci internetových stránek. Toto prost edí je vhodné jak
pro sd lení vlastních názor , tak na p ípadné dotazy i komunikaci mezi ob any naší obce.

Ukázka internetových stránek – sekce Diskuse
Internetové stránky naši obce zaznamenávají silný rozvoj a to jak na stran informací, tak na stran
návšt vnosti. Dle statistik mají naše internetové stránky v lednu letošního roku p es 100 návšt v
denn , z toho okolo 70 unikátních míst (návšt vník ). Díky t mto ísl m nabízejí možnost prezentace
i podnikatelským subjekt m p sobícím v naší obci, a tím zviditeln ní pro naše spoluob any.
Jan Vorel
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Informace pro ob any
Krizová telefoní ísla
Záchranný integrovaný systém :
Léka ská pohot.:
Policie:
Policie Mníšek pod Brdy:
Hasi i: tel.
Pohot. plyn:
Pohot. voda:
Poruchy elekt iny:
Ve . osv tlení:

112
155
158
318 592 255, 737 736 581
150
11 39
317 721 866
840 850 860
800 101 109

eská pošta
V listopadu n kte í z obyvatel Jílovišt dostali do poštovních schránek letá ek eské pošty, s.p. Jeho
text otiskujeme v plném zn ní, protože n které letá ky „vyfoukl“ vítr do zahrad nebo na cesty. Není
také zbyte né, d ležité informace , kterými provozní doba místní pošty je, si zopakovat.
Vážení zákazníci,
eská pošta, s.p. Vám oznamuje, že pro Vaši poštovní adresu je jako ukládací ur ena pošta :
252 02 Jílovišt ,
která sídlí na adrese Pražská 81, Jílovišt ,
telefon 257 730 322
Hodiny pro ve ejnost: PRACOVNÍ DNY 8:00 – 11:00 14:00 – 16:00
mimo
POND LÍ
8:00 – 11:00 15:00 – 17:00
ST EDA
8:00 – 11:00 15:00 – 17:00
SOBOTA
0
Na uvedené pošt budou ukládány poštovní zásilky, k jejichž vyzvednutí Vás pošta vyzve v p ípad
neúsp šného pokusu o jejich dodání v míst uvedeném v adrese. Jestliže Vám hodiny pro ve ejnost na
této pošt nevyhovují, na Vaši žádost p ipravíme zásilky k vyzvednutí na jiné pošt . Pokud jste si již o
zm nu ukládací pošty požádali, Vaši žádost respektujeme.
listopad 2006

eská pošta s.p.

Cinema Palace
Následujícími obrázky p edstavujeme návrhy na architektonické ešení a realizaci výstavby
kongresového centra na pozemcích sou asného hotelu Cinema Palace. Prezentace vychází z návrh
RH arch s.r.o. p edložených obecnímu zastupitelstvu v Jílovišti. Na internetových stránkách obce
probíhala anketa o výstavb tohoto centra. Podíl hlas pro, proti a t ch kte í nebyli rozhodnuti je
vyrovnaný
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Jak se volilo v komunálních volbách u našich soused ?
Listopadová vydání regionálních novin p inesla zprávy o tom, kde a jak se zm nilo složení obecních
zastupitelstev i vedení obcí. Možná to bude zajímat i n které ob any Jílovišt .

Klínec
starosta:
1.místostarosta:
2.místostarosta:
stavební komise:
finan ní komise:
kontrolní komise:
len ZO:

Zbraslav

Václav BAUER
František DVO ÁK
Vladimír ECH
Ji í WOHLMUTH
Gregor BUKOVIANSKÝ
Renata ROEDLOVÁ
Ji í HRUBÝ

starosta:
místostarosta:
místostarosta:
len rady:
len rady:

H rková Renata
Toušek Filip
Valenta Petr
Nedoma Karel
Kobylková Dagmar

Trnová

Mníšek pod Brdy

starosta:
Dušan Beneš
místostarosta: Miroslav Nezbeda

starosta:
Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta: Vlastimil Kožíšek

Bezplatné infolinky na Praze 6
Radnice Prahy 6 zavedla bezplatné infolinky .
M žete se na nich dozv d t pot ebné informace nap . o sociálních dávkách 800 105 060
nebo o zm nách, které p inesl nový stavební zákon 800 101 801.
13

Jízdní ády autobus
Jízdní ád: Praha - Jílovišt obec ( 318 )
Platný od 10.12.2006 do 8.12.2007
pracovní dny
kon í v itce > navazuje sm r Mníšek (448)
5,04
5,34
> pokra uje sm r Mníšek (448)
kon í v Jílovišti > pokra uje sm r Mníšek jako linka 449
6,04 J
6,19 T kon í v Trnové
6,39
> pokra uje na Mníšek a navazuje na Dob ichovice (448)
6,59 J
7,19 J
7,49 J
8,49 J
> pokra uje sm r Mníšek jako linka 449
9,49 J
10,49 T
11,49 J
12,19 T
12,49 T
13,49 T
14,19
> navazuje sm r Mníšek a Dob ichovice (448)
14,49 J
> pokra uje sm r Mníšek jako linka 449
15,19 T
15,49
> navazuje sm r Mníšek a Dob ichovice (448)
16,19 T
16,49 J
> pokra uje sm r Mníšek jako linka 449
17,49
18,49 J
> pokra uje sm r Mníšek jako linka 449
19,49
22,04
> pokra uje sm r Mníšek (448)

Jízdní ád: Praha - Jílovišt hl. silnice (317,321)
platný od 10.12.2006 do 8.12.2007

pracovní dny

5,15
5,45
6,00
6,15
6,35
6,45
7,00
7,15
7,30
8,00
8,30
9,00
10,00
11,00
12,00
12,30
13,00
13,30
14,00
14,30
15,00
15,30
16,00
16,30
17,00
17,30
18,00
18,30
19,00
19,30
20,00
21,00
22,00
23,00
0,35

D 317
D 317
M 321
D 317
D 317 x
D 317
M 321
M 321
D 317
M 321
D 317
M 321
D 317
M 321
D 317
M 321
D 317
M 321
D 317
M 321
D 317
M 317
D 317
M 317
D 317
M 317
D 317
M 321
M 317
M 321
D 317
M 321(24)
M 317
M 321(24)
M 317

sobota

5,30 M 317

7,00 M 321

8,00
8,30
9,00
10,00
11,00
12,00

D
M
M
M
M
D

317
321
321
317
321
317

ned le

5,30 M 317

7,00 M 321

8,00 D 317
9,00
10,00
11,00
12,00

M
M
M
D

321
317
321
317

13,00 M 321

13,00 M 321

14,00 M 317

14,00 M 317

15,00 M 321

15,00 M 321

16,00 D 317

16,00 D 317

17,00 M 321
18,00 M 317

17,00 M 321
17,30 M 321
18,00 M 317

19,00 M 321

19,00 M 321

20,00
21,00
22,00
23,00
0,35

20,00
21,00
22,00
23,00
0,35

x nejede od 27.12 do 2.1.
od 2.2. do 12.3
5. 4 . a 6. 4.
od 2.7. do 31.8.
25.10. a 26.10.

D
M
M
M
M

317
321 (24)
317
321 (24)
317

D
M
M
M
M

oba sobotní spoje jedou také 24.12., 5.7., 28.9. a 17.11.

317
321 (24)
317
321 (24)
317

(24) nejede 24.12.
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sobota

6,39 J

12,39 J

Jízdní ád: Jílovišt obec - Praha ( 318 )

Jízdní ád: Jílovišt hl. silnice - Praha (317,321)
platný od 10.12.2006 do 8.12.2007

pracovní dny

4,34 - 317
4,54 - 317
5,14 - 321
5,34 - 317
6,14 - 317
6,34 - 317
6,54 - 317
7,14 - 317
7,54 - 317
8,44 - 317
9,14 - 321
10,14 - 317
11,14 - 321
12,14 - 317
12,44 - 321
13,14 - 317
13,44 - 321
14,14 - 317
14,44 - 321
15,14 - 317
15,44 - 321
16,14 - 317
16,44 - 321
16,59 - 317
17,14 - 317
17,44 - 321
18,14 - 317
18,44 - 321
19,14 - 317
20,14 - 317
21,13 - 321
22,27 - 317
23,58 - 321 (24)

sobota

ned le

4,34 - 317

4,34 - 317

Platný od 10.12.2006 do 8.12.2007
pracovní dny
sobota
4,34 z Trnové, dále T
5,14 z itky, dále
5,14 J
5,34 T
5,54 z Jílovišt , dále J
6,14 J
6,34 T
6,54
7,04 J
7,14 J
7,14 T
7,34
8,14 J
9,14 J
10,14 J
11,14 J
12,14 T
13,14 T
13,14 T
13,44
14,14 T
14,44
15,14 J
15,44
16,14 T
17,14 J
18,14 T
19,14 J
21,13

5,14 - 321
6,14 - 317

6,14 - 317

7,14 - 321
8,14 - 317

7,14 - 321
8,14 - 317

9,14 - 321
10,14 - 317
11,14 - 321
12,14 - 317

9,14 - 321
10,14 - 317
11,14 - 321
12,14 - 317

13,14 - 321

13,14 - 321

14,14 - 317

14,14 - 317

15,14 - 321

15,14 - 321

16,14 - 317

16,14 - 317
16,44 - 321

17,14 - 321

17,14 - 321

18,14 - 317

18,14 - 317

19,14 - 321
20,14 - 317 (24)
21,13 - 321
22,27 - 317
23,58 - 321 (24)

19,14 - 321
20,14 - 317 (24)
21,13 - 321
22,27 - 317
23,58 - 321 (24)

sobotní spoje jedou také 24.12, 5.7, 28.9, a 17.11.

(24) nejede 24.12.
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Z regionálního tisku
Za ala ražba tunelu mezi Lochkovem a Radotínem
(Vydáno dne 04. 12. 2006) Noviny Prahy 16
Dnes krátce po jedenácté hodin za ali d lníci razit silni ní tunel stavby vn jšího silni ního okruhu
mezi Lochkovem a Radotínem. Stavební ást tunelu bude hotová zhruba za dva roky. Tunel se
jménem Marie bude dlouhý 1,6 kilometru a zcela dokon en bude po instalaci technologických za ízení
v zá í 2009.
Ve sm ru z Radotína k Lochkovu bude mít tunel t i pruhy, v opa ném sm ru dva. Už p ed dv ma lety
zde d lníci razili pr zkumnou štolu, aby zjistili geologické podmínky. Podle serveru estav.cz z
celkové délky tunelu bude 1,3 kilometru ražených. Na stavb bude pracovat nep etržit kolem stovky
stavba . Tunel ponese jméno po Marii Nádvorníkové z editelství silnic a dálnic ( SD), která dnes
na stavebním stroji pomohla symbolicky zahájit práce. P i dnešní slavnostní ražb byla také do portálu
tunelu uložena soška svaté Barbory, patronky tunelá , horník a d lost elc .

Zápisy do 1. ro ník základních škol
Lipence ( ernošická 168) - 24.1.2007 od 14.00 do 18.00 hodin a 25.1.2007 od 14.00 do 17.00 hodin,
Radotín (ve staré budov základní školy v ulici Václava Balého 102) - 7.2.2007 od 14.00 hodin do
18.00 hodin,
Velká Chuchle (Starochuchelská 240 - horní školi ka) - 25.1.2007 od 13.00 do 18.00 hodin,
Zbraslav (Nad Parkem 1180) - 24. a 25.1.2007 vždy od 14.00 do 18.00 hodin.
S sebou: ob anský pr kaz a rodný list dít te.

ZŠ Zbraslav má nového editele
K 1. lednu 2006 nastoupil do ZŠ Zbraslav nový editel. V konkurzním ízení zvít zil dosavadní editel
ZŠ Charlotty Masarykové v Praze 5 - Velké Chuchli Mgr. Ji í Kova ík. Na uprázdn né místo editele
školy vypsala chuchelská radnice výb rové ízení
(viz www.chuchle.cz).
Mgr. Ji í Kova ík pracoval v chuchelské škole od roku 1991. B hem jeho p sobení doznala zdejší
škola ady zm n. Byla vybudována nová školní jídelna, samostatné pavilony byly propojeny
chodbami, vznikla nová sborovna, u ebna jazyk , školní knihovna a nový prostor našel i sklad
u ebnic. Ve školním areálu byl vybudován jeden obecní byt. V roce 1999 se zásluhou intenzivních
aktivit editele poda ilo navrátit škole jméno manželky prezidenta Osvoboditele Charlotty Masarykové
(škola nesla tento název v letech 1933-1939). V oblasti výchovy a vzd lávání pat ila škola mezi
nejlepší v obvod , zapojila se do ady projekt a aktivit. D ti se úsp šn ú astnily mnoha sportovních
sout ží i v domostních olympiád. V roce 2002 byla otev ena nová po íta ová u ebna s napojením na
internet a o t i roky pozd ji škola oslavila 190. výro í chuchelského školství.
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Hasi i
Zásahová jednotka:
Chlapci ze zásahové jednotky opravili osv tlení
váno ního stromu.

„P ipravovali jsme vánoce“
Novinkou v naší innosti byla výroba adventních
v nc
a jiné váno ní dekorace poslední
listopadovou sobotu. ekali jsme, že bude zájem i
ze strany rodinných p íslušník malých hasi ,
které jsme zvali prost ednictvím d tí, ale opak
byl pravdou. N kolik týdn p edem jsme sbírali
šišky, žaludy, šípky, co se nám v lese líbilo,
zakoupili jsme r zné váno ní dekora ní pom cky,
paní Tymichová nasušila k ru pomeran e a
citronu a chvojí donesl pan hajný Krej í. Vo avé
v ne ky se z n ho tak p kn tvarovaly. Každý
odcházel s adventním v ncem podle svého vkusu.
Ješt lépe se da ily našim d tem váno ní svícny.
M ly z nich velkou radost. P ekvapily i nás
dosp lé svou fantazií a zru ností.
Však jsme n kolik vyda ených kousk nechali do
tomboly ertovské zábavy. Na pe ení perní k
nezbyl as a nevyužili se ani další nápady na
jmenovky apod.
Pokud budeme tuto p edadventní sobotu opakovat
p íští rok, pozveme ur it i další hasi e a ob any,
kte í budou chtít strávit koncem listopadu volnou
chvilku v atmosfé e p edváno ních p íprav, v n
františku a zvuku váno ních koled.

„Rozsvítili váno ní strom“,
v sobotu 16.12. 2006 u hasi ské zbrojnice.
Simonka
erná, Jani ka Krej ová, Natálka
Tymichová,
Zuzanka
Šmídová,
Adélka
Kratochvílová, Milan erný, Denisa Pospíšilová a
Vojtíšek Sporer si p ipravili krati ký program, do
kterého se zapojily i ostatní d ti, které p ijaly
pozvání hasi
a p išly do klubovny hasi ské
zbrojnice. P edvedly nám básni ky a písni ky ,
dostaly balí ky se sladkostmi, které zakoupila
obec a nejvíce se t šily na prskavky u veliké jedle
venku. „ Strome ku, rozsvi se!“ zazn lo asi
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z padesáti úst kolem páté hodiny odpoledne.
Místní rozhlas dokreslil váno ní atmosféru
koledami, které zazn ly tmou nad st echami
dom . A barevná sv télka zazá ila nejen na
vysokém jehli nanu, ale i v o ích všech
p ítomných, hlavn d tí.
D kujeme paní Nataše Tymichové a paní
Sporerové za pomoc p i p ípravách, Ani ce
Paulové za hudební doprovod, Pet e Markové za
darované jmelí, kterého si odnášeli pro št stí
všichni kolik cht li.
A chlapc m ze zásahové jednotky za to, že
stromek o váno ních svátcích tak p kn svítil.
Ur it se za rok zase sejdeme !

Stolní tenis – váno ní turnaj 2006
Stejn jako minulý rok i letos si zopakovali
sportovní klání
v pizzerii „U Hastrmana“
všichni, kdo mají rádi hru s malým bílým
mí kem na stole. Do sout že se p ihlásilo 30 „
sportovc “,
kte í pom ili svoje síly
v celodenním turnaji. Putovní pohár pro vít ze
z stal v držení favorizovaného Pavla Šmída.
V pátek 29.12. 2006 se sešli ke svému turnaji
v klubovn hasi ské zbrojnice i malí stolní
tenisté.
12 d tí bylo rozd leno podle v ku do dvou
skupin. V mladší p evažovali chlapci. První
místa obsadili starší závodníci : Mirek Bárta,
Tomáš Olšák a Filip Kratochvíl. State n
bojovali i Oldík Nový, David Pa ízek a
zkušenosti sbírající Adélka Kratochvílová.
Ve skupin starších si prvenství vybojoval Kuba
Hrubý, druhé místo obsadil Jirka Lachout a t etí
se umístila Ver a Marková. V šestici dále hrála
i Jana Marková, Veronika Pa ízková a Jitka
Marková.
O organizaci turnaje se postaral Michal Pet ík,
Hanka Krej ová a Pé a Matys.
D kujeme
paní Lucii Hastrmanové, která
v novala pro závodníky na prvních t ech
místech v obou skupinách pizzu dle vlastního
výb ru v jejich pizzerii. Drobnou odm nu
dostali všichni zú astn ní.

„P edsilvestrovský oh ostroj“
odpálený v sobotu 30. prosince 2006 v 19,30
hodin na místním fotbalovém h išti byl stejn jako
minulý rok velkolepou sv telnou podívanou
umocn nou p sobivou hudbou. P estože plakáty,
které naše ob any zvaly na tuto akci zmizely
z n kterých informa ních tabulí hned druhý den,
p ijalo pozvání hodn nejen místních obyvatel, ale
i p espolních.

Prostory pizzerie U Hastrmana pak zcela
zaplnili návšt vníci, kte í si cht li prodloužit
hezkou chvilku p i p átelském posezení. A
n kte í vydrželi až do ranních hodin.
Mockrát
d kujeme
sponzorovi,
který
prost ednictvím hasi daroval oh ostroj všem
našim ob an m.

Výro ní valná hromada
SDH Jílovišt je v pizzerii U Hastrmana v sobotu 3. února 2007.
Fatková – Pet ík M. st.

Kam za kulturou
KINO MNÍŠEK POD BRDY
Za átky promítání v 19 hod., není-li uvedeno
jinak.
Vstupné zahrnuje p íplatek 1,- K na Fond eské
kinematografie.
LEDEN 2007
20. sobota * HEZKÉ CHVILKY BEZ
ZÁRUKY ( R)
Ho ká komedie V ry Chytilové je kaleidoskopem
životních osud pacient psycholožky Hany (Jana
Jan ková), jejichž osudy se vzájemn proplétají...
V dalších rolích hrají Bolek Polívka, Jana
Krausová, David Kraus, Igor Bareš aj.
27. sobota * WORLD TRADE CENTER
(USA)
Policisté Will a John jako zázrakem p ežili pod
šesti metry sut pod z ícenými „Dvoj aty“ 11.
zá í 2001. Jako první zareagovali na volání o
pomoc ze zasažených budov – a nakonec z stali
uv zn ni v jejich troskách. O nich i o jejich
zachráncích vypráví drama Olivera Stonea. V
hlavních rolích Nicolas Cage a Michael Penna.
Od 12 let.
P IPRAVUJE:
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ÁBEL NOSÍ PRADU (3. 2.), POTOMCI
LIDÍ (10. 2.), ERAGON (17. 2.) ,
SKRYTÁ IDENTITA (24. 2.),

LOVECKÁ SEZONA (17. 3.), CASINO
ROYALE (3. 3.) ,
BORAT (7. 3.), MALÁ MISS SUNSHINE (14.
3.), LOVECKÁ SEZÓNA (17. 3.),
OBSLUHOVAL
JSEM ANGLICKÉHO
KRÁLE (21. 3.),
NAUKA O SNECH (24. 3.), SPLÁCHNUTEJ
(31. 3.),
VOLVER (4. 4.), HAPPY FEET
ASTERIX A VIKINGOVÉ (28. 4.),
GOYOVY P ÍZRAKY (12. 5.)

(14. 4.),

Kalendá akcí na Zbraslavi

st eda
31.
ledna
ZBRASLAVŠTÍ
VÝTVARNÍCI ( 2. ást)
P ednáška s promítáním z cyklu Poznejte lépe
Zbraslav a její osobnosti. Pro seniory.Divadlo
J.Kašky od 16:00 hodin.

st eda 17. ledna PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY
Divadlo J.Kašky od 15:00 hodin.
sobota 20. ledna KAŠPÁREK NA CESTÁCH
T i veselá Kašpárkova dobrodružství. Divadlo J.
Kašky od 15.00 hodin.
sobota 27. ledna ERT V ŠVAGR
Marionetová pohádka. Divadlo J. Kašky od 15.00
hodin.
úterý 30. ledna PYŽAMO PRO ŠEST
Konverza ní komedie ze sou asnosti Marca
Camolettiho v režii Lenky Loubalové. Hraje
soubor ZKS. Divadlo J.Kašky od 19:30 hodin.

sobota 3. února KAŠPÁRKOVA STRAŠIDLA
Obnovená premiéra marionetové pohádky.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.
Informace, rezervace, p íp. vstupenky: kulturní
odd. ÚM Praha-Zbraslav,
U Malé eky 3, kultura@zbraslav.cz, tel
257111801. Zm na programu vyhrazena!

Vážení spoluob ané, nezapome te prosím na
své poplatkové povinnosti v roce 2007!
1.
Místní poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a
odstra ování komunálních odpad ve výši 500,-- K za poplatníka a kalendá ní rok je splatný
nejpozd ji do 31. b ezna 2007.
2.
Místní poplatek ze ps je povinen zaplatit držitel psa dle odpovídající sazby nejpozd ji do
30. dubna 2007.
Sazby poplatku ze ps iní ro n :
a) za prvního psa
250,-- K
b) za druhého a každého dalšího psa
375,-- K
c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
d chodu, který je jeho jediným zdrojem p íjm anebo poživatel sirot ího d chodu
70,-- K
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je osoba uvedená v písmenu c) 100,-- K
Poplatky uhra te:
o
poštovní poukázkou, která je k vyzvednutí na OÚ Jílovišt ,
o
hotov do pokladny správce poplatk ,
o
bezhotovostním p evodem na b žný ú et obce . 174002065/0300 u SOB, a. s., pobo ka
Praha – Perla, variabilní symbol u poplatku za komunální odpad 1337XXX (chata i 13375XXX) a
poplatku ze ps 1341XXX (místo X dopl te své íslo popisné, chata i íslo eviden ní).
V p ípad jakýchkoliv nejasností se obra te na OÚ Jílovišt , telefon 257 730 274.
D kujeme

Váš obecní ú ad
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Fotoreportáž z mikulášské v pizzerie u
hastrmana

ZVONICE m sí ník obce Jílovišt – MK R E 12563
Vydává Obec Jílovišt , redak ní rada: Ing. Jan Vorel, Libuše Fatková
Tisk Pagoeduca – PhDr. Zde ka Kubrová, Antala Staška 80
140 00 Praha 4
Uzáv rka p íštího ísla 2.2.2007

