CO SE V JÍLOVIŠTI ZMĚNILO
ZA 4 ROKY OD POSLEDNÍCH VOLEB
DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Vážení spoluobčané,
v posledních komunálních volbách v roce 2018 jste nám dali svoji důvěru a zvolili všech
devět členů našeho sdružení do zastupitelstva obce. Chceme i nadále pokračovat v práci
pro občany. Jistě s námi budete souhlasit, že je toho ještě poměrně dost, co se dá v naší
obci zlepšit a vytvořit tak z Jíloviště příjemné a klidné místo k životu.
Dovolte nám proto, abychom připomněli, co se na Jílovišti za 4 roky změnilo, představili
náš program a tým kandidátů na příští čtyřleté volební období.

Zavedení vody a kanalizace do ulice Fr. Smolíka

Před...

... a nyní.

Zřízení skládky bioodpadu
Před...
... a nyní.

Oprava fasády obecního úřadu
Před...

... a nyní.
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Nové lampy a osvětlení u Lípy republiky a veřejného sportoviště
Před...

Oprava zdi na hřbitově
... a nyní.
Před...

... a nyní.

Dostavba a otevření veřejného sportoviště
Před...

... a nyní.
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Nákup traktoru s příslušenstvím
Před...
... a nyní.

Nové autobusové zastávky

Před...

... a nyní.

Rekonstrukce ulice Lomená

Před...

... a nyní.
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Oprava fasády a malování kapličky
... a nyní.

Před...

Rekonstrukce ulice Zahradní (s dotací)

Před...
... a nyní.

Dohoda s ŘSD o zřízení mimoúrovňové křižovatky mimo obec

JÍLOVIŠTĚ PRO OBČANY

5

Výměna vodovodního řadu, ulice Zahradní
Před...

... a nyní.

Rekonstrukce ulice Na Hájensku I (s dotací)

... a nyní.
Před...

Oprava okapů na objektu Vodárny
... a nyní.

Před...
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Vyjednání zřízení provizorní lávky během rekonstrukce Všenorského mostu

Úprava prostoru kolem Lípy republiky
Před...

... a nyní.

CELKEM OBEC V LETECH 2018 – 2022 ZÍSKALA
12 NENÁROKOVÝCH DOTACÍ V CELKOVÉ VÝŠI

7 605 000,- Kč
CELKEM OBEC V LETECH 2014 – 2022 ZÍSKALA
23 NENÁROKOVÝCH DOTACÍ V CELKOVÉ VÝŠI

34 002 000,- Kč
Pro představu je to výše tří ročních rozpočtů
obce Jíloviště
JÍLOVIŠTĚ PRO OBČANY
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Témata k řešení v Jílovišti
na období 2022 – 2026
n Modernizace D4 v souladu s požadavky občanů, prosazení vybudování MÚK mimo obec u odbočky na Trnovou
n Dokončení zázemí veřejného sportoviště a provozování
pro veřejnost
n Rozšíření vodovodní a kanalizační sítě (zejména v oblasti
Na Hájensku, K Cihelně)
n Rozšíření veřejného osvětlení, obecního rozhlasu a kamerového systému
n Oprava čekárny na Pražské ulici
n Návrh a případná realizace úpravy prostoru kolem Lípy
republiky jako centra obce
n Výstavba nové hasičské zbrojnice s využitím dotace
n Oprava a rekonstrukce dalších obecních komunikací (ulice
Na Hájensku II a III, Souběžná, K Vodárně, K Trnové a další)
s využitím dotací
n Rozšíření kolumbária na hřbitově
n Koncepční dořešení odpadového hospodářství. V současné době probíhá zásadní změna v odpadovém hospodářství. Svoz a likvidaci odpadů bude zajišťovat firma ve
vlastnictví Mníšku pod Brdy a okolních obcí. I při stoupajících cenách všeho je naším cílem udržet poplatky za odpady na přijatelné úrovni. To však bude vyžadovat pečlivé
třídění odpadů a odpovědný přístup každého občana.
n Zachovat koeficient daně z nemovitostí
n Využití obecního pozemku - Pražská

Všechny tyto investiční akce chceme realizovat
s maximálním využitím dotací,
podobně, jako se nám to podařilo v tomto
končícím volebním období.
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Co dalšího bychom chtěli
pro OBČANY JÍLOVIŠTĚ a naši obec udělat?
ÚZEMNÍ PLÁN

PODPORA SENIORŮ

n nadále dohlížet nad dodržováním a respektováním platného územního plánu

n donášková služba potravin ve spolupráci s internetovými obchody
n terénní a pečovatelské služby pro osamělé seniory
n dovoz obědů, organizace zájezdů, divadelní představení

DOPRAVA
n Maximálně zklidnit dopravu v obci včetně lokality
na Hájensku, V rámci modernizace D4 zachovat
i stávající možnost sjezdu z dálnice do Příjezdní
ulice a nájezdu na dálnici u motorestu.
n Zajistit stavbu lávky pro pěší v průběhu rekonstrukce Všenorského mostu
n Optimalizovat příměstskou hromadnou dopravu
pro naši obec. S modernizací D4 budou na dálnici
zrušeny autobusové zastávky, proto je nutné ve
spolupráci s ROPIDem a Středočeským krajem
hledat možnosti linkového vedení tak, aby zůstalo zachováno komfortní spojení s Prahou
i s Mníškem pod Brdy, a to i v méně frekventovaných částech dne a o sobotách a nedělích.
n Instalovat semafory a další dopravní opatření na
frekventovaných místech Pražské
n Prosazování zřízení autobusové linky do Dobřichovic, Let a Všenor
n Prosazovat opatření ke snížení hlukové zátěže
způsobené dopravou - vybudováním odpovídajících protihlukových stěn
n Pokračovat v rozšiřování kamerového systému
v obci

SLUŽBY
n Snažit se o zřízení ordinace praktického lékaře
n Udržet prodejnu potravin pro zajištění sortimentu základních potravin v obci
n Udržet provoz Pošty partner
n Udržet současný rozsah informačních prostředků
obce - web, Zvonice, Facebook, vitríny, mail, SMS,
obecní rozhlas
n Pokračovat v transparentním hospodaření včetně
rozklikávacího rozpočtu na webu obce
n Zachovat Obecní úřad nadále otevřený a přátelský ke všem občanům Jíloviště
n Zachovat dohled Řevnické městské policie v obci
n Dále vylepšovat formu a obsah Zvonice

PODPORA KULTURNÍHO ŽIVOTA V OBCI
n organizace a zajištění podzimního posvícení
n pořádání obecního plesu
n zájezdy na divadelní představení

PODPORA SPORTOVNÍHO ŽIVOTA
n provoz veřejného sportoviště
n pořadatelství Her bez hranic
n podpora závodu do vrchu Zbraslav – Jíloviště
n úprava bývalého areálu tábora na naučnou stezku

ŠKOLSTVÍ
n Zachovat smlouvu mezi obcí Jíloviště a ZŠ Vladislava Vančury na Zbraslavi, formou neinvestiční finanční podpory
n Podporovat provoz jílovišťské MŠ
n Podílet se na financování projektu svazkové základní školy svazku obcí mníšeckého regionu, a to
zejména pro případ, kdyby ZŠ na Zbraslavi odmítla
přijmout jílovišťské žáky.

PODPORA SPOLKŮ
A DOBROVOLNÝCH SDRUŽENÍ
n Spolupracovat se spolky Jíloviště na pořádání jejich
i společných akcí
n Podporovat činnosti stávajících spolků či sdružení
v Jílovišti
o TJ Jíloviště
o Turistický oddíl Lvíčata
o Sbor dobrovolných hasičů
o Okrašlovací spolek obce Jíloviště
o Přátelé od lípy a pípy

POKRAČOVAT V ZAPOJENÍ OBCE DO
SVAZKŮ MNÍŠECKÉHO REGIONU:
n SOMR (Sdružení obcí mníšeckého regionu)
n Brdská odpadářská společnost
n Svazková škola
n MAS (místní akční skupina Hřebeny)
n VOK (sdružení obcí pro přivaděč vody z Baní)

JÍLOVIŠTĚ PRO OBČANY
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A Jak jsme plnili program 2018-2022?
Jednání s ŘSD o modernizaci D4 s cílem dostat
dopravu mimo obec
Dokončení výstavby veřejného sportoviště
Rozšíření vodovodní a kanalizační sítě
(zejména oblasti Fr. Smolíka a v dalších částech Jíloviště)
Rozšíření veřejného osvětlení a obecního rozhlasu
Výstavba nové hasičské zbrojnice s využitím dotace
Oprava a rekonstrukce dalších obecních komunikací
(ulice Zahradní, Na Hájensku, Souběžná, Lomená, K Vodárně a další)

Ne, nezískali
jsme dotaci

Ano, opraveno
již 8 komunikací
od roku 2014

Oprava fasády Obecního úřadu
Pokračování opravy zdi hřbitova
Vybudování sběrného dvora a koncepční řešení
odpadového hospodářství

R
R
R
R
T
R
R
R
R

Všechny tyto investiční akce jsme realizovali s maximálním využitím dotací.

V „šuplíku“ máme 4 připravené investice, tzn. Projekty se stavebním povolením, kde čekáme jen na příslušnou dotaci a sice:
n Výstavba nové hasičské zbrojnice
n Dokončení rekonstrukce ulice Na Hájensku II a III
n Rekonstrukce ulice Souběžná
n Zklidnění dopravy v ulici Pražská a Všenorská, včetně semaforů
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Vážení spoluobčané,
posuďte sami, kolik se nám z toho, co jsme představili ve
svém volebním programu v roce 2018, podařilo zrealizovat.
Myslíme si, že se za svou práci v zastupitelstvu v posledních
čtyřech letech nemusíme stydět. Pochopitelně jsme i některé věci nestihli dokončit nebo se nám je nepodařilo vyřešit na 100 %, ale téměř celý program byl splněn.
Co Vám tedy můžeme nabídnout? Naše odhodlání věnovat
i dále svůj čas a mnohaleté zkušenosti z našich profesí pro
práci ve prospěch občanů Jíloviště i v následujícím čtyřletém volebním období. Chceme, aby se Jíloviště proměnilo
ve skutečně moderní a přátelskou obec pro všechny její občany.

Za JPO – všichni členové

PŘIJĎTE K VOLBÁM !
23. a 24. ZÁŘÍ 2022

JÍLOVIŠTĚ PRO OBČANY
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Sdružení nezávislých kandidátů
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vám představili program našeho nezávislého sdružení – Jíloviště pro občany (JPO). O přízeň voličů se ucházíme již ve třetím
volebním období, tentokrát dochází v naší kandidátce ke změně. Novou kandidátkou je Zuzka Jochová, která nahrazuje Ivanu Doubkovou,
které tímto za celé sdružení děkuji za její osmiletou práci pro obec a zastupitelstvo. A jaká je naše vize volebního programu na roky 2022-26.

Ing. Vladimír Dlouhý
62 let / Manažer
V současné době vykonávám funkci
předsedy představenstva společnosti, která se zabývá direct marketingem a správou Vrtbovské zahrady
na Malé Straně. Na Jíloviště jsem se
přistěhoval v roce 2000. Jako neuvolněný starosta působím v
současném zastupitelstvu obce od roku 2014. Za náš největší
úspěch považuji vybudování veřejného sportoviště, zabránění
zrušení nájezdu na Prahu, získání dotací a zvelebování Jíloviště.
V následujícím volebním období se v případě zvolení budu ucházet o pozici starosty. Rádi bych dokončili rozpracované projekty,
především zbudování mimoúrovňové křižovatky u Trnové, rozšíření vody, kanalizace, opravy dalších komunikací, výstavbu hasičské zbrojnice. Všechny projekty realizovat nejlépe s dotacemi
jako to bylo doposud.

Miroslav Petřík, DiS.
42 let / Profesionální hasič
Na Jílovišti žiji od dětství. Vystudoval jsem
vyšší odbornou hasičskou školu se zaměřením na prevenci rizik a záchranářství.
Spolu se svými kamarády jsem v útlém
dětství, po založení družstva mladých hasičů, vstoupil do místního hasičského sboru. V současné době vykonávám ve Sboru dobrovolných hasičů v Jílovišti funkci starosty sboru
a zástupce velitele výjezdové jednotky. Působení u dobrovolných hasičů mne dovedlo až kmému nynějšímu povolání profesionálního hasiče, které vykonávám již dvacátým třetím rokem. Jelikož žiji na Jílovišti
celý život, záleží mi na tom, co se v naší obci děje a jak se rozvíjí. Proto
bych se i do budoucna rád podílel na rozvoji naší obce, jak po stránce
kulturní, společenské, tak ipo stránce obslužnosti, infrastruktury, bezpečí a zvyšování kvality života pro naše občany.

Ing. Ivan
Hilgert
60 let /
Podnikatel

Do Jíloviště jsme se přistěhovali s rodinou před 22 lety,
v roce 2007 jsme do Jíloviště přesunuli i své podnikání.
Přeji naší obci, aby si zachovala svůj zcela výjimečný
ráz malé obce v blízkosti krásné přírody a přitom
s dobrou dostupností do hlavního města. Rád bych,
aby obec pokračovala v trendu posledních let – maximální využívání všech dostupných finančních zdrojů
pro rozvoj infrastruktury, komunikací a služeb. Zároveň
chci v obci podporovat rozvoj kulturních, společenských a sportovních aktivit, aby se naplno využil výjimečný potenciál, který zde máme k dispozici.

RNDr. Jana Malá, CSc.
70 let / Biolog
Na Jílovišti žiji téměř 45 let a v současné době pracuji jako uvolněná
místostarostka na obecním úřadě.
V práci pro obec jsem uplatnila svoje
manažerské zkušenosti z předchozí činnosti ve vedoucí funkci ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství
a myslivosti, v.v.i., zejména při přípravě a zpracování dotací. V roce
1999, tedy v době, kdy začaly snahy developerů o změny územního
plánu obce a zástavbu krajiny, jsem byla poluzakladatelkou„Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště” a aktivně jsem
se účastnila referenda za nerozšiřování zastavitelného území obce.
Není mi lhostejné místo kde žiji, a proto bych svou účastí v zastupitelstvu chtěla přispět nejen k uchování krajiny, ale i k rozvoji obce
po stránce vybavenosti, infrastruktury, společenského a kulturního
vyžití.

Ing. Jan Vorel
44 let / Webinářový specialista
Již 4 generace je naše rodina aktivní součástí
obce jíloviště a také již 4 volební období jsem
členem zastupitelstva obce. Profesně se již více
než 10 let věnuji internetovým technologiím
a on-line marketingu a v poslední době zejména
webinářům a on-line schůzkám. Jsem jednatelem společnosti IPC Corporation s.r.o., kde vedu tým odborníku na internetové technologie.
Ve volném čase se věnuji turistice, lyžování a dalším sportům, vedu v Jílovišti
dětský turistický oddíl, s kterým pravidelně pořádáme tábory a v zimě lyžařské kurzy.
Rád bych, aby i do budoucnosti bylo Jíloviště příjemným místem pro život.
Záleží mi na budoucnosti obce a chci se na dění v obci aktivně podílet. Mým
cílem je, aby obec Jíloviště byla kulturním, společenským a sportovním centrem uprostřed pěkné přírody nedaleko hlavního města Prahy a okolních
aglomerací.

Ing. Petr Rögner
71 let / Ekonom

František Andres
27 let / Živnostník

Na Jílovišti žiji od roku 2008 a členem Sdružení Jíloviště
pro občany jsem od jeho vzniku. Za posledních zhruba
deset let vidím výrazné zlepšení životních podmínek
v obci, a to především úspěšnou rekonstrukcí zastaralých komunikací, zavedením pitné vody z Prahy a dalších akcí financovaných s pomocí získaných dotací. Od roku 2015 jsem členem
zastupitelstva obce. Zde pracuji především ve finanční komisi, zároveň ale také
aktivně působím v sociální komisi při řešení naléhavých potřeb obyvatel obce.
Jsem toho názoru, že jsme jako obec stále dost dlužni v pomoci našim seniorům,
ať už jde o jejich kulturní či společenské vyžití, tak i při řešení jejich problémů. To
je moje oblast, ve které chci být i nadále aktivní. V soukromí mám rád zdejší přírodu
doposud úspěšně chráněnou před novými necitlivými stavebními projekty, hodně
se věnuji turistice, ale také svým již pěti vnučkám a své čtyřnohé psí společnici
Fanny.

Ing. Petr Sporer
50 let / Dopravní
specialista

Na Jíloviště jsme se přestěhovali před čtrnácti lety a jsem rád, že jsme zde
našli dobré sousedy a děti kamarády. Nejsem sice úplně společenský typ,
ale těší mě, že zde sousedé i přes různé rozpory spolu komunikují, sdružují
se a podnikají různé akce. Před čtyřmi lety jsem byl osloven sdružením Jíloviště pro občany, abych se stal jeho členem. Jako kandidát jsem do zastupitelstva nebyl zvolen, přesto se na jeho činnosti podílím jako člen mediální
komise a většinou i zapisovatel na jeho zasedáních. Chci kandidovat i v následujících volbách amým zájmem je především doprava – udržení veškeré
tranzitní dopravy na Strakonické apřinejmenším zachování úrovně veřejné
dopravy. Autobusové spojení do Všenor a Dobřichovic je i mým osobním
cílem pro následující volební období.

Na Jílovišti žiji už od narození,
živím se jako umělecký kovář,
zámečník a zemědělec. Dělám
to hlavně proto, že mě to baví
a bohužel v dnešní době už je
takových lidí málo. Mám rad práci, která je za mnou vidět
a kterou lidé ocení. Náš rod je hluboce zakořeněn do této
obce už po několik generací a staletí. Jsem člověk, který se
skoro každému snaží pomoct, vyjít vstříc audělat kompromis.
„Chovej se k lidem přesně tak, jak chceš, aby se oni chovali
ktobě.“ Rád bych výrazně přispěl ke kulturnímu rozvoji, spokojenosti občanů apostupné obnově naší obce a zároveň zachoval přírodu kolem nás.

Ing. Zuzana Jochová, DiS.
44 let / Jednatelka v soukromé
společnosti

Na Jílovišti bydlím od roku 2005, ale už od svého dětství jsem jezdila často do
naší obce za prarodiči a trávila zde svůj volný čas. Vystudovala jsem Zemědělskou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a mojí hlavní
náplní práce je finanční a obchodní chod v soukromé zemědělské společnosti
zabývající se ekologickým zemědělstvím v živočišné i rostlinné prvovýrobě.
V naší obci také působím jako jednatelka sboru dobrovolných hasičů. Připravuji
podklady pro schůze, organizuji s ostatními členy sboru akce a jiné potřebné
věci pro chod sboru. S tím souvisí i úzká spolupráce s obecním úřadem, členy
zastupitelstva a jinými spolky, které působí v naší obci.
Ráda bych využila svých zkušeností a dovedností pro prosperitu obce a jejích
občanů.

