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Z radnice
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR
Vážení spoluobčané, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají
ve dvou dnech na území České republiky, v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je státní občan
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volební místnost
Okrskovým místem konání voleb v naší obci je hasičská zbrojnice, Pražská č. p. 110.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích
lístků, označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo
zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb;
při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; a dále i
případná informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného
údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který
tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné
doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský
průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli
volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku
vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem
příslušného obecního nebo městského úřadu, úřadu městského obvodu nebo městské části.

Hlasovací lístky
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na území České republiky
si budete vybírat ze 27 politických stran nebo hnutí.
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu a politické hnutí. Na
každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran a
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politických hnutí musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem.
Pokud některá politická strana nebo politické hnutí nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních
krajích, je v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky,
které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí
obsahovat všechna čísla.
Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí je na hlasovacím lístku
vyjádřena zkratkami, uvedenými v přiložené informaci.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky pro volby na území České republiky jsou starostou obce distribuovány
voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě
anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební
místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu
hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden
hlasovací lístek té politické strany či politického hnutí, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává
hlas ve prospěch vybrané politické strany nebo politického hnutí. Zároveň může volič
na hlasovacím lístku vybrané politické strany nebo politického hnutí zakroužkováním pořadového
čísla nejvýš u 4 kandidátů, uvedených na témže hlasovacím lístku, vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost.
Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany nebo politického hnutí se počítají i takové hlasovací lístky, na
nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží.
Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový
hlasovací lístek ve prospěch politické strany nebo politického hnutí; k přednostním hlasům se však
nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo
přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
3

případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.
Upozornění!
Na hlasovacím lístku těch politických stran a politických hnutí, u kterých bylo při registraci
rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro
tohoto kandidáta, neobsazené.

Vážení spoluobčané,
na závěr této informace o velmi důležitých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky bych Vám všem rád popřál šťastnou ruku při výběru politické strany nebo
politického hnutí a přál nám všem, aby se do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
dostaly ty strany nebo ta politická hnutí, která budou schopna se mezi sebou domluvit na dalším
nezadlužování našeho státu, která se konečně odhodlají k nutným reformám a změnám a vnesou
do práce Poslanecké sněmovny slušnost a respekt.
Karel Dostálek

ČÁROVÝ KÓD
Od 5. května se v naší obci začaly vyvážet pouze ty sběrné nádoby na komunální odpad,
které byly opatřeny čárovým kódem (mozaikou), a obec od tohoto data začala svozové firmě
AVE s.r.o. platit náklady za likvidaci komunálního odpadu pouze za skutečný počet těchto
vyvezených sběrných nádob.
Proto bych znovu připomněl, že:
1. Na dvě osoby připadá na základě statistiky vývoz max. jedné 110 l (120 l) sběrné nádoby za
týden. Jsem přesvědčen, že v případě důsledného třídění komunálního odpadu vychází
vývoz sběrné nádoby max. jednou za 2 týdny. Je proto nutné třídit komunální odpad a
sběrnou nádobu přistavit ke svozu až tehdy, když bude zcela zaplněna komunálním
odpadem.
2. Je nutné, abyste nenaplněnou sběrnou nádobu nenechávali před rodinným domem,
ale uklidili ji na svůj pozemek.
3. Vyšší náklady za svoz komunálního odpadu musí obec hradit ze svého rozpočtu.
Vývoz sběrné nádoby o objemu 110 l (120 l) nebo 240 l každý týden z rodinného domu, ve
kterém jsou trvale hlášeny 2 nebo 4 osoby, stojí obec finanční částky v této výši:
• 37,62 Kč, tj. vývoz jedné 110 l (120 l) sběrné nádoby včetně DPH x 52 týdnů =
1 956,24 Kč za rok
• 61,82 Kč, tj. vývoz jedné 240 l sběrné nádoby včetně DPH x 52 týdnů =
3214,64 Kč za rok.
Obec je tedy ve ztrátě:
• v případě dvou trvale hlášených osob v rodinném domu vybere obec na základě
místního poplatku pouze finanční částku 1 000,- Kč a dostává se tedy do ztráty
956,24 Kč,
• v případě u čtyř trvale hlášených osob v rodinném domu vybere obec na základě
místního poplatku finanční částku 2 000,- Kč a dostává se do ztráty 1 214,64 Kč.
Myslím, že je to pádný důvod k tomu, aby každý z nás komunální odpad maximálně třídil!
Karel Dostálek
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DŮM SLUŽEB, OBCHODU č.p. 260
Objekt „Dům služeb, obchodu č.p. 260“, jehož součástí je Restaurace U Hastrmana, je
majetkem společnosti GZG spol. s r.o. a ta jej prodává. Obec uvažuje o jeho eventuální koupi, a to
z těchto důvodů:
- zachová se společenský sál pro potřeby společenských organizací a občanů obce
- do prostor objektu se umístí OÚ, jehož stávající budova se bude muset urychleně rekonstruovat
z důvodu velké vlhkosti stěn a zatékaní střechou
- do prostor objektu se přemístí pošta
- získají se místnosti pro práci s předškolními dětmi a mládeží
- získá se místnost pro setkávání důchodců
- v přízemí objektu se zřídí mateřská školka a tím se vyřeší problém maminek, kam umístit své
předškolní děti
- v prostorách objektu se zřídí ordinace praktického a zubního lékaře.
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání č. 35 odsouhlasilo toto usnesení:

USNESENÍ č. 2e/35/2010
Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce oslovit zvolené bankovní ústavy za
účelem zpracování nabídky na půjčku ke koupi společnosti GZG s.r.o., v jejímž majetku je
objekt č.p. 260.
Schváleno 6 hlasy.
Splnění tohoto usnesení je prvním krokem, který ZO musí udělat ke zjištění, zda obec vůbec
může získat úvěr, půjčku od bank na výše uvedený záměr, a hlavně, za jakých podmínek.
To vše rozhodne o tom, zda je tento záměr vůbec realizovatelný.
ZO Jíloviště v žádném případě nechce a nemůže obec neúměrně zadlužit.
Karel Dostálek

ŽALOBA PANÍ FIDRMUCOVÉ
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o průběhu soudního sporu, v němž paní Fidrmucová podala žalobu
o náhradu škody na Obec Jíloviště a Stavební úřad v Mníšku p. Brdy kvůli znečištěné vodě v její
kopané studni. Zastupitelstvo obce v této věci rozhodlo, že se Obec Jíloviště nechá zastupovat před
okresním soudem advokátní kanceláří. Soudní líčení bylo nařízeno na 13. 5. 2010.
Kvůli problému s doručováním písemností od soudu do datové schránky Stavebního úřadu v
Mníšku p. Brdy bylo bohužel jednání odročeno na neurčito.
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ČERNÁ SKLÁDKA
Na základě upozornění občana Jíloviště jsem objevil černou skládku na lesní cestě
u vysílače mobilního operátora O2 za zastávkou Trnová - rozcestí a nestačil se divit (viz obrázek).
Vůbec nechápu, jak někdo může něco takového udělat. Uprostřed krásné přírody svrhnout
z nákladního auta hromadu odpadků, na to se opravdu těžko hledají slova. Snad pomůže ke zjištění
původce této černé skládky to, že její vznik šetří Policie ČR. Věřím, že bude vypátrán a že zaplatí
za svůj přestupek vysokou pokutu.
Karel Dostálek

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ V RESTAURACI U HASTRMANA
Rád bych informoval naše občany, že na pronájem sálu v Restauraci U Hastrmana, ve kterém
probíhají „Taneční pro dospělé“, konané každý týden pod vedením pana Jiřího Havelky, Obec
Jíloviště nepřispěla ani korunou. Pronájem sálu si účastníci „Tanečních pro dospělé“ hradí
sami.
Rád však využiji této informace, abych za všechny účastníky „Tanečních pro dospělé“
veřejně poděkoval panu Jiřímu Havelkovi za trpělivou snahu nás „tanečníky“ alespoň trochu naučit
taneční kroky, společenské chování, ale také, že svým nadšením během nich vytvořil příjemnou a
krásnou atmosféru.
Karel Dostálek
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LIKVIDACE BIOLOGICKÉHO ODPADU
Svozová firma komunálního odpadu AVE s.r.o. (viz leták) nabízí svoz biologicky
rozložitelného odpadu. Zájemci o tuto službu si ji mohou objednat na OÚ Jíloviště.

Karel Dostálek

Hasiči
Činnosti zásahové jednotky :
- chlapci vyjeli s technikou v krátké době již k pěti případům požárů v okolních lesních
porostech. Prosíme o opatrnost při jarních vycházkách do přírody.
- výsledek sběru železného šrotu, který se uskutečnil v sobotu 10. 4. 2010, byl významným
přínosem do hasičské pokladny. Všem občanům děkujeme za pomoc.
- 24. 4. 2010 proběhlo v hasičské zbrojnici na Jílovišti školení velitelů SDH okresu
Praha-západ.
- pokračujeme v úpravách cvičného hřiště a opravách hasičské zbrojnice (omítka v chodbě)
- naši hasiči s hasičkami připravili tradiční „pálení čarodějnic“ i se stavěním májky u
fotbalového hřiště. Je dobře, že se u nás tradice udržují a starým zvykům se učí další generace.
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Z činnosti kolektivu mladých hasičů:
- 6. března 2010 jsme se vrátili z pobytu v Jizerských horách. Celkem se zimního tábora
zúčastnilo 24 dětí od 6 do18 let. Celkový počet 45 osob, doplnili dospělí, kteří byli ubytováni na
horské chatě Růžodol. Za dlouhé roky cestování praskla poprvé našemu autobusu pneumatika při
cestě do hor a opravovali jsme. Byl to pro nás všechny nevšední zážitek i zkušenost.
„Náš“ kopec se sjezdovkou „Severák“ byl pokrytý sněhem a lákal k lyžování již když jsme
kolem něho přijížděli. Večery na chatě Ahoj jsme trávili při hrách a tanci. Všem se na horách líbilo.
Nenavštívila nás žádná chřipka jako minulý rok, jen jsme byli někteří více unaveni. Po návratu,
když jsme se rozcházeli, bylo slyšet sliby: „Tak zase za rok!“
- poslali jsme dva výkresy do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Loni jsme získali dvě
ceny, uvidíme, jak dopadneme letos.
- před Velikonocemi jsme zkusili pracovat s keramickou hlínou. Zatím se naše výrobky
vypalují.
- nacvičujeme na II. kolo hry PLAMEN, které se koná v sobotu 22. 5. 2010 v Masečíně.
- 12 mladých hasičů splnilo podmínky pro získání odznaku odbornosti (preventista – Anetka
Verbeščuková, Evička a Honzík Veinhauerovi, Martin Šmíd, Lukáš Hudeček a Kuba Rába;
kronikář – Áda Kratochvílová, Verča Rybárová a Hanka Černá; cvičitel – Natálie Tymichová;
strojník – Milan Černý; velitel - Adéla Šedivá)
- pro plnění podmínek celoroční činnosti jsme sbírali starý papír. Již jednou jsme tento sběr
uskutečnili a výdělek 140,- Kč jsme věnovali na chov goril v ZOO Praha.
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Připravujeme:
- 11. - 12. 6. 2010 jsou v Litoměřicích Hasičské slavnosti. Plánujeme se v sobotu zúčastnit
a reprezentovat sbor i obec ve slavnostním průvodu.
- v sobotu 19. 6. 2010 přijďte na cvičné hřiště, kde se uskuteční II. ročník soutěže
v požárním útoku O putovní pohár SDH Jíloviště. Připomínáme, že loňský I. ročník vyhráli a
putovní pohár si odvezli muži z SDH Klínec a ženy SDH Obořiště.
Zveme občany k účasti na zájezdu do moravského sklípku ve Višňovém dne 3. 7. 2010 :
Cena zájezdu je 1.150,- Kč pro členy SDH Jíloviště, 1.250,- Kč pro ostatní.
V ceně je zahrnuto: - cesta autobusem tam a zpět
(Autobusová doprava Martin Uher)
- večeře ve vinném sklípku
- nocleh v cyklopenzionu
- nedělní snídaně
Odjezd v sobotu 3. 7. 2010 v 7:30 hodin od hasičské zbrojnice v Jílovišti.
Mezi 11:30 hod. a 12:00 hod. je plánován případný oběd (není v ceně zájezdu).
Pro zájemce bude možnost prohlídky státního zámku v Telči – městě UNESCO, kde se tento
den konají i řemeslné trhy. (Cena prohlídky cca 110,- Kč není v ceně zájezdu).
Zájemci se mohou přihlásit u Šárky Obermajerové, tel.: 605 475 5 87
nebo Mirka. Petříka st., tel: 602 583 992
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Akce Mníšek pod Brdy, květen - červenec 2010
Výstavy na Skalce v květnu, červnu a červenci
V kostelíku sv. Maří Magdalény představí od 8. května do 13. června výběr ze svých obrazů
OLGA MUSILOVÁ-ZEMÁNKOVÁ, která oslaví v příštím roce významné životní jubileum.
Na vernisáži 8. 5. v 15 hod. zahraje Jan Hromas ze skupiny Kučerovci.
V klášteře bude v neděli 16. května v 15 hod. zahájena výstava obrazů grafiky ADÉLY ZBÍRAL a
uměleckých knižních vazeb KARLA HAVLÍKA, nositele prestižních knihařských ocenění.
Výstava potrvá do 6. června 2010.
Kolekce velkoformátových fotografií Michaela Míčka ŠUMNÁ A BEZBRANNÁ bude vystavena
v sále kláštera od 12. června do 6. července 2010. Vernisáže v sobotu 12. června v 15 hod., v
jejímž rámci se uskuteční koncert Českého saxofonového kvarteta, se zúčastní i David Vávra a
Radovan Lipus, autoři oblíbeného televizního seriálu Šumná města (na nějž tato putovní expozice
volně navazuje).
V kostelíku sv. Maří Magdalény bude od 19. června do 11. července vystavovat své krajiny a
květinová zátiší VĚRA MAČKOVÁ. Na zahájení výstavy v sobotu 19. června v 15 hodin zahraje
na louce před kostelíkem hudební skupina Staré sedlo.
Dobrovolné vstupné na výstavy bude věnováno na opravy areálu Skalka.

OÁZA chystá na jaro:
29. 5. - 6. 6. - Výstava SKALECKÉ KAPLIČKY - v objektu OÁZY na farní zahradě
30. 5. – DĚTSKÝ DEN Mateřského centra
12. 6. – POHÁDKOVÝ LES - v přírodě v centru Mníšku

Turistický tábor 10. 7. 2010 – 17. 7. 2010
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Turistický tábor 10. 7. 2010 – 17. 7. 2010 - Přihláška
Místo: Nové Hrady – Novohradské hory

Jméno: ............…................……………….……....……

Příjmení: ............…................……………….……....……

Datum narození a rodné číslo: ……...................……..........………………………………………..
Adresa: ……….……….....……………………...….…...…….…….....…......................…....……..
Telefon domů: ...............................…………...…………..…....

PSČ: …………..…..….…

Telefon do zaměstnání : ……………...………...……..........

Mobil otce: ………….………............……………...…..……...
……

Mobil matky: ……….………............……………...…..

E-mail: ………….…….............…………..………..………….
Další důležitá sdělení (zdrav. potíže, omezení…):
….……..............................……………...……………....................................................................………..........................…...…….....

Datum: .................................

Podpis zákonného zástupce dítěte: ....……………...….....…....……

Termín podání přihlášek: do 20. 6. 2010
Cena tábora: 2.615,- Kč
Sleva pro děti s bydlištěm v Jílovišti: 450,- Kč (cena pro Jílovišťské – 2.165,- Kč)
Cena tábora zahrnuje:
stravu
ubytování ve stanu
pitný režim
cestovné
vstupné
Další informace:
Odjezd z Jíloviště 10. 7. autobusem.
Návrat 17. 7. odpoledne (bude upřesněno) autobusem.
Na táboře bude zakázáno používání mobilů, doporučujeme, aby si ho děti s sebou nebraly,
jinak bude mobil po dobu tábora uschován u vedoucích.
Seznam věcí s sebou bude umístěn na internetu na adrese http://sportovci.jiloviste.cz/ a předán na
některé ze schůzek v červnu.
Fotografie z tábora budou po skončení na adrese: http://sportovci.jiloviste.cz/.
Kontaktní telefony:
Jan Vorel
777 093 088
Jaruška Šmídová
777 155 353
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Ze všenorské školy
Při Základní škole ve Všenorech působí již řadu let Středisko volného času, které nabízí
dětem i dospělým celou řadu aktivit, kterých se účastní i zájemci z okolních obcí. Denně jsou po
vyučování školní prostory a sportoviště využívány jazykovými, hudebními, výtvarnými i
sportovními kroužky. Svou práci mají možnost prezentovat několikrát v roce na akademiích a
veřejných dílnách, které jsou už tradiční součástí všenorského společenského dění.
K fotografiím: Jezdecký kroužek využívá areálu v Trnové. Předjarní koncert hudebních
kroužků přinesl spoustu krásné muziky.

nově otevřena v ulici El. Přemyslovny 449, Praha 5 – Zbraslav (vedle oční ambulance),
vás srdečně zve k návštěvě a nabízí vám:
- dioptrické brýle, klasické i speciální
- sluneční a sportovní brýle
- opravy rámečků, výměny skel
- čištění brýlí z d a r m a !
Otevřeno: pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin.
Informace na tel. čísle: 257 224 531.
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